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Mzdový skok v TŽ Třinec
	 Je	radost	slyšet	o	firmě,	která	je	úspěš-
ná	a	následně	zvyšuje	mzdy.	Své	o	tom	
vědí	zaměstnanci	Třineckých	železáren.	
Při	 dosažení	 hospodářského	 výsledku	
se	může	tento	rok	průměrná	mzda	v je-

Konkurs v Poldi Kladno:
Odbory dále pracují a pomáhají
	 Jak	už	víte	 i	 z	webových	stránek	OS	KOVO,	podnik	Poldi	
Kladno,	kdysi	perla	našeho	hospodářství,	 je	u	konce	s	de-
chem.	 Dlouhodobě	 zadlužené	 společnosti	 se	 nepodařilo	
splnit	podmínky	reorganizace,	kterou	soud	povolil	 loni	na	
jaře.	Hlavní	 podmínkou	plnění	 bylo	 splacení	 dluhů	 věřite-
lům.	 To	 se	 však	 nepovedlo,	 přestože	 soud	 prodloužil	 pů-
vodní	lhůtu.	Pohledávky	dosahovaly	stovek	miliónů	korun.	
Soud	proto	rozhodl,	že	Poldi	půjde	do	konkursu.	Následky	
tohoto	 kroku	 zbylí	 zaměstnanci	 pocítili	 okamžitě	 po	 jeho	
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zveřejnění	v	insolvenčním	rejstříku	18.	prosince	2017.	Zhru-
ba	150	 lidí	 se	od	 insolvenčního	správce	Adama	Sigmunda	
dovědělo,	že	firma	se	ruší	a	že	dostávají	výpověď,	protože	
nejsou	peníze	na	provoz…
	 O	nastalé	situaci	jsme	5.	ledna	2018	hovořili	s	předsedou	
ZO	OS	KOVO	Hutě	Poldi	Jozefem	Kónyou	a	hospodářkou	ZO	
Marii	Rezkovou.	Mimo	jiné	jsme	jim	tlumočili	i	otázku,	kterou	
jsme	dostali	do	redakce:	Proč	lidé	z	Poldi	zůstávali	
a	neodešli	už	dříve,	když	jim	od	loňského	května	 více
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Solidarita zmírnila následky požáru
	 Mladého	 zásobovače	 Radka	
Hanáka	 ze	 společnosti	 Robert	
Bosch	 postihla	 pohroma.	 Loni	
26.	 června	 kompletně	 vyhořel	
sídlištní	byt,	v	němž	žil	se	svou	
matkou.	Nezbylo	z	něho	téměř	
nic.	 Členovi	 OS	 KOVO	 těsně	
před	Vánocemi	alespoň	částeč-
ně	pomohl	 solidární	 příspěvek	
ve	výši	30	tisíc	korun	z	odboro-
vého	 Konta	 živelních	 pohrom.	
Existuje	právě	pro	podobné	pří-
pady	a	jeho	smyslem	je	poskyt-
nout	 postiženým	 první	 pomoc	

v	co	možná	nejkratší	době,	než	
se	rozhoupou	pojišťovny.	Kole-
ga	Hanák	příspěvek	také	získal.	
Kováku	k	tomu	řekl:	„Že	takové	
konto	existuje,	jsem	zjistil	náho-
dou.	Loni	jsem	dostal	členskou	
kartu	OS	KOVO,	která	umožňu-
je	 přihlásit	 se	 do	 webové	 apli-
kace	pro	členy.	Zde	jsem	někdy	
koncem	 října	 hledal	 informace	
ohledně	 levnějšího	 telefonního	
tarifu	a objevil	jsem	
Konto	 živelních	 po-
hrom.	Když	jsem	si	
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4 Grammer AG
Mezinárodní spolupráce 
odborářů dále pokračuje      

5 Náš seriál
Pomáháme vám při 

kolektivním vyjednávání 2018 

8 Daňová odpovědna
Komu odpadá povinnost 
podat daňové přiznání     

10 Služby členům
Rozšíření spolupráce vylepší 
možnosti výhodné dovolené           

jich	„Werku“	vyšplhat	až	na	33	500	Kč.	To	
je	výsledek	dohody	mezi	vedením	Třinec-
kých	železáren	a	ZO	OS	KOVO	TŽ.
	 Za	úspěchem	stojí	dodatek	kolektivní	
smlouvy,	 který	 podepsali	 zástupci	 od-

borů	 a	 vedení	 firmy	 loni	 12.	 prosince.	
„Jsme	s	dohodnutým	růstem	spokojeni.	
Reaguje	na	potřeby	zaměstnanců,	kte-
ré	byly	předloženy	 zaměstnavateli	pro	
rok	 2018.	 Zaměstnavatel	 návrh	 odbo-
rů	akceptoval,	ale	navrhl	 rozložení	ná-
růstu	 pro	 rok	 2017	 a	 2018	
z	 důvodu	 finanční	 stability	
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Valná hromada automobilové sekce
   Kongresové centrum Olšanka v Praze bylo 11. ledna dějištěm Val-
né hromady odvětvové sekce automobilového průmyslu OS KOVO. 
Jde o  největší sekci v rámci svazu. Má 53 členů, kteří zastupují přes 
62 000  zaměstnanců v tomto důležitém odvětví našeho národního 
hospodářství. Na Valné hromadě se diskutovalo zejména o tom, jak 
dále zlepšit mzdové a pracovní podmínky. Hovořilo se zejména o dal-
ším postupu při jednání o KSVS se zaměstnavatelským sdružením Au-
toSAP a byla dohodnuta koordinace při vyjednávání jednotlivých PKS 
formou společných minimálních požadavků, ať už jde délku pracovní 
doby, spolurozhodování, příspěvek na penzijní připojištění či uvolňo-
vání zástupců zaměstnanců zaměstnavatelem pro odborářskou práci.  
   Probíraly se také možnosti další komunikace s Odbory KOVO MB, 
a  to i z hlediska vzájemné podpory. Jednání, které řídil předseda ZO 
OS KOVO v TPCA Kolín Ivo Navalaný, bylo živé, vyznačovalo se však věc-
ností a zazněla i kritika týkající se nedostatečné aktivity některých členů 
sekce. Na Valné hromadě byl novým členem Rady sekce zvolen kolega 
Josef Rohla z Evobusu Holýšov.
   Jako host se části jednání Valné hromady zúčastnil zástupce AutoSAP 
Ing. Miroslav Konvalina, který prezentoval informace k situaci automo-
bilového průmyslu v ČR z pohledu zaměstnavatelů. 
   Význam jednání odvětvové sekce podtrhla přítomnost nejvyšších 
představitelů svazu: předsedy OS KOVO Jaroslava Součka a místopřed-
sedy Libora Dvořáka. Na Valné hromadě vystoupili s informacemi k vý-
voji automobilového průmyslu, dění ve svazu i k současné situaci ve 
společnosti.           Text: fav, foto: jom

Novinky v nemocenské 
   V tomto roce nás čekají změny v nemocenském pojištění. Mezi nimi 
také zvýšení nemocenského (nová sazba 66 % od 31. kalendářního dne 
dočasné pracovní neschopnosti a 72 % od 61. kalendářního dne). Novinky 
se budou týkat také změny nemocenského pojištění člena jednotky sboru 
dobrovolných hasičů a členů ostatních složek integrovaného záchran-
ného systému (sazba 100 % redukovaného DVZ při nemoci v důsledku 
zásahu), nových dávek v podobě otcovské poporodní péče (otcovské) 
a dlouhodobého ošetřovného (péče o nemocného člena domácnosti či 
příbuzného). Došlo i k dalším drobným změnám v zákoně o nemocen-
ském pojištění s účinností od 1. února 2018 (tzv. technická novela).      (red)

V RBCB si díky odborům opět polepší
   Zaměstnanci českobudějovické firmy Robert Bosch (RBCB) budou mít 
ve výplatě za leden více než dosud. Stane se tak na základě kolektivního 
vyjednávání, jehož výsledkem bylo plošné zvýšení mezd od 1. ledna 2018 
o 6,3 %. Pro individuální navyšování bylo vyčleněno 1,5 % mzdových pro-
středků. V KS pro rok 2017, jejíž platnost byla při jednáních prodloužena 
do 31. prosince 2018, jsou zachovány a mnohdy vylepšeny všechny stá-
vající benefity a některé další přibývají. Například příspěvek zaměstnava-
tele na důchodové připojištění vzroste z dosavadních 900 na 1 000 Kč. 
Zvýší se také příplatky za věrnost podniku a nová je i garance udržení 
výše mzdy pro ženy, které se vrátí z mateřské dovolené. Do RBCB se 
chystáme na reportáž.                   (fav)

Gratulace do Siemensu 
   Koncem listopadu bylo ukončeno kolektivní vyjednávání ZO OS KOVO 
Siemens NST u firmy Pepperl-Fuchs v Trutnově. Od 1. ledna všem za-
městnancům přibude 10 % do tarifu. K tomu získají měsíčně 1 500 Kč 
jako odměnu do Fitness bonusu, podmínkou však je nulová absence. 
V kolektivní smlouvě je nově zakotvena i odměna ve výši 5 000 Kč do 
benefitu, který bude vyplacen v březnu, pokud bude splněn cíl dodání 
zakázek v termínech.                     (as)
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   Redakce KOVÁKA začátkem roku přivítala dva 
nové kolegy, Jiřího Marečka a Jana Černého. 
Nahradí stávající redaktory Františka Vonderku 
a Annu Stramovou. Během ledna budou ještě 
spolupracovat se starou redakcí a přebírat její 
zkušenosti, od února už bude časopis plně v je-
jich rukou. Krátce je představujeme.

Jiří Mareček: Žurna-
listice se věnuje přes 
dvacet let. Svou novi-
nářskou dráhu odstar-
toval v redakci regionál-
ního týdeníku na severu 
Moravy, specializoval se 
především na investi-
gativní žurnalistiku, kte-
rou považuje za jednu 
z podstatných služeb 
veřejnosti. Později také 
založil regionální týde-

firmy,	 s	 čímž	 strana	 odborových	 orga-
nizací	 souhlasila.	 Výsledkem	 je	 v	 roce	
2017	 průměrný	 skutečný	 výdělek	 něco	
málo	přes	31	000	Kč	oproti	 roku	2016,	
kdy	to	bylo	29	100	Kč.	Jedná	se	o	velmi	
vstřícný	krok,	jehož	si	velice	vážíme,	ale	
budeme	nadále	pokračovat	v	diskusích	
o	 dalším	 navýšení	možných	 výhod	 pro	
zaměstnance	skupiny	TŽ	–	MS,“	vysvětlil	
předseda	ZO	Marcel	Pielesz.
	 „Důvod	skokového	nárůstu	mezd	jsme	
podložili	 jasnými	 argumenty.	 Vážíme	 si	
vysokých	 investic	 do	 technologií,	 řízení	
i partnerství,	ale	nutné	je	také	investovat	
do	zaměstnanců,	protože	pouze	spoko-

jený	 zaměstnanec	 je	 velkým	 přínosem	
pro	 zaměstnavatele	 k	 dosažení	 nároč-
ných	 úkolů	 a	 cílů,	 které	 každoročně	
rostou.	 Udržení	 konkurenceschopnosti	
v	našem	hutním	odvětví	není	 jednodu-
ché.	 Máme	 v	 podniku	 kvalitní	 tým	 za-

městnanců,	 kterých	 si	
velmi	 vážíme.	Při	 sou-
časném	 minimálním	
procentu	nezaměstna-
nosti	v	našem	regionu	
si	 tento	 kvalitní	 tým	
musíme	 udržet	 sta-
bilizací	 zaměstnanců	
nadstandardními	pod-

mínkami.	 Pracovníci	 železáren	 mohou	
využívat	i	výhod	v	podobě	příspěvků	na	
stravování,	rekreaci,	rekondičně	rehabi-
litační	péči	a	pobyty	v	lázních	nebo	voli-
telných	benefitů	na	relaxační	a	sportov-
ní	aktivity,“	komentuje	výsledek	dohody	
předseda	Marcel	Pielesz.
	 V	Třineckých	železárnách	pracuje	více	
než	 7000	 lidí,	 a	 to	 včetně	 odloučených	
provozů	v	Ostravě,	Bohumíně	na	Karvin-
sku,	Starém	Městě	u	Uherského	Hradiš-
tě	a	Kladně.	V	roce	2016	podnik	vyrobil	
2,605	mil.	tun	oceli	a	dosáhl	čistého	zis-
ku	1,44	mld.	korun	a	tržeb	32,217	mld.	
korun.		 	 	 	 				(as)

ník. Spolupracoval s celostátními médii, podílel 
se na reportážích České televize, napsal a vydal 
několik faktografických knih a publikací, zaměře-
ných zejména na regionální historii. Působil jako 
šéfredaktor novin jedné z městských částí Prahy. 
   „Známý americký bloger Stephen Lendman 
v  jednom ze svých článků upozorňuje, že se 
svým způsobem vracíme do poměrů 19. stole-

tí s jeho bezohledností 
a zneužíváním lidí. Obá-
vám se, že má pravdu. 
Proto je nutné, aby lidé 
byli k  sobě solidární,“ 
komentuje Jiří Mareček 
své rozhodnutí spolu-
pracovat s OS KOVO. 
Spojit se s ním můžete 
na e-mailové adrese: 
marecek.jiri@cmkos.cz. 
Jan Černý: Druhým 
novým redaktorem ča-

sopisu Kovák se stal Jan Černý. Po studiích pra-
coval v různých zaměstnáních, byl mj. drama-
turgem kulturních programů Moravské zemské 
knihovny, ředitelem Masarykovy demokratické 
akademie, analytikem na Úřadu vlády ČR nebo 
redaktorem webového Deníku Referendum. 
S novinařinou přicházel do styku v podstatě ne-
ustále, v Moravské zemské knihovně se staral 
o veřejnou propagaci jejích aktivit, v Masaryko-
vě demokratické akademii řídil pravidelný zpra-
vodaj, v Deníku Referendum psal komentáře. 
   „Vzhledem k úpadku klasických politických 
stran považuju odbory za nejvýznamnější ma-
sovou organizaci, která hájí zájmy lidí práce. 
Přál bych si, aby vliv odborů ve společnosti 
i  samotný počet odborářů rostly, a jsem rád, 
že můžu pracovat právě u Kováků, v největším 
odborovém svazu,“ řekl ke svému nástupu do 
redakce Kováku. Kontaktovat ho můžete na  
e-mailové adrese: cerny.jan@cmkos.cz. 

Nové tváře v redakci Kováka

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček během svého vystoupení na Valné hromadě
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přečetl,	k	čemu	slouží,	řekl	 jsem	matce,	
že	to	zkusím.	Byt	užíváme	společně,	ale	
majitelkou	je	ona.	Šel	jsem	za	předsedou	
naší	ZO,	společně	jsme	vyplnili	formulář	
a	 on	 pak	 podal	 podnět	 na	 regionální	
pracoviště.	Tam	mi	pomohli	s podáním	
žádosti.“
Schválena byla a už před Vánoci jste 
převzal peníze. Jaký to byl pocit, že 
solidarita odborářů funguje?
	 Samozřejmě	 velmi	 příjemný.	 Víte,	 já	
nejsem	v	odborech	kvůli	podobné	po-
moci,	 jsem	v	nich	proto,	 že	pokud	 lidé	
chtějí	 dosáhnout	 nějakých	 výsledků	
v  oblasti	mezd	 a	 podmínek,	musejí	 se	
o  to	 i	 sami	 přičinit.	 Takže	 přispět	 na	
konto	je	pro	mě	už	jenom	jakýsi	doda-
tek	k	 tomu,	 co	svaz	 jinak	pro	 lidi	dělá.	
Když	se	pak	stane	nějaké	neštěstí,	jaké	
se	stalo	nám,	kdy	nemáte	téměř	nic,	je	
to	opravdu	velice	vítaná	pomoc.

Mohu se zeptat, na co jste peníze po-
užili?
	 K	 požáru	 došlo	 v	 létě.	 Ve	 chvíli,	 kdy	
jsme	 příspěvek	 dostali,	 už	 jsme	 byli	
z nejhoršího	venku.	Matka	si	na	to	mu-

sela	půjčit,	protože	nebyla	pojištěná.	
Takže	peníze	 jsme	použili	k	uhrazení	
těch	půjček	a	jsme	za	to	velice	vděční.

Konto vám tedy pomohlo. Udělal 
jste si z toho, co vás potkalo, něja-
ký závěr?
	 Než	člověk	vstoupí	do	nějaké	orga-
nizace,	měl	 by	 se	 zamyslet	 nad	 tím,	
co	od	ní	 čeká	 a	 co	ona	 sama	nabízí.	
Já	od	odborů	očekávám,	že	mi	hlavně	
pomohou	zlepšit	pracovní	podmínky	
a	řešit	problémy	na	pracovišti.	 I	pro-
to	 rád	 čtu	 v  Kováku	 právnické	 rady	
a dost	 často	se	 jimi	 řídím.	Člověk	se	
dnes	 často	 bojí	 a	 je	 vděčný	 za	 ná-
vod,	jak	určité	situace	řešit.	Že	má	OS	
KOVO	i toto	konto,	je	pro	mne	výbor-
nou	 třešničkou	 na	 dortu.	 Pohroma	
totiž	 může	 postihnout	 každého.	 Ať	
je	to	povodeň,	kroupy	nebo	v	našem	
případě	 požár.	 To	 člověk	 neovlivní.	
Mne	by	 také	dříve	nikdy	nepadlo,	 že	
se	nám	může	něco	podobného	stát.	
Je	dobře,	 že	na	 to	svaz	myslí.	 Samo-
zřejmě	 je	 důležité	 vědět,	 že	 taková	
pomoc	existuje.

Aktuálně | 15. ledna | KOVÁK číslo 1/2018 | 3

dokončení ze str. 1 Konkurs v Poldi Kladno: Odbory dále pracují a pomáhají

nebyly	 vypláceny	mzdy?	Odpověď	 Joze-
fa	 Kónyi:	 „Zůstali	 nikoli	 proto,	 že	 by	 je	
bavilo	 nedostávat	 mzdy,	 ale	 prostě	 re-
organizaci	 věřili	 a	 doufali,	 že	 se	podnik	
znovu	 rozběhne.	 A	 hlavně	 by	 bez	 nich	
reorganizace	 nebyla	možná.	 To,	 že	 lidé	
v	závodě	zůstanou,	bylo	podmínkou	pro	
její	 povolení.	 Kdyby	 začali	 hromadně	
odcházet,	 musela	 by	 být	 reorganizace	
ukončena.	Nevím,	jak	to	vedení	s	reorga-
nizací	myslelo	a	zda	si	ji	skutečně	přálo.	
To	už	je	vedlejší,	ale	ti	lidé	tam	byli	jako	
rukojmí.	 Po	 celou	 tu	 dobu	 insolvenční	
správce	 i  věřitelský	 výbor	 reorganizaci	
podporovali	a	neustále	prodlužovali	lhů-
ty,	i když	věděli,	že	zaměstnanci	nedostá-
vají	mzdy.	 Prostě	dokud	 je	 potřebovali,	
byla	tato	největší	zátěž	v	pořádku,	jakmi-
le	ale	došlo	ke	konkurzu,	hned	se	zača-
ly	 rozdávat	výpovědi.	A	 že	 to	bylo	před	
Vánocemi,	nikoho	nezajímalo.	Když	jsem	
o	tom	hovořil	s	 insolvenčním	správcem	
22.	prosince	a	ptal	se	ho,	zda	se	tak	stalo,	
aby	ušetřil	na	mzdách	jeden	měsíc	z vý-
povědní	lhůty,	de	facto	to	potvrdil…“
	 Dnes	jde	v	Poldi	o	to,	aby	lidé	dostali	
vše,	co	jim	náleží.	„Nyní	nám	běží	dvou-
měsíční	 výpovědní	 lhůta	 s	nárokem	na	
odstupné	 dle	 zákona.	 Někteří	 využili	
možnosti	rozvázání	pracovního	poměru	
dohodou	podle	 §	 52	písm.	 a)	 zákoníku	
práce.	Tedy	ukončit	pracovní	poměr	bez	
výpovědní	 lhůty,	 ale	 s	 nárokem	na	od-
stupné.	 Základní	 organizace	 kontakto-
vala	Úřad	práce	Kladno,	kde	bylo	dohod-

nuto,	že	zájemci	o podobné	řešení	by	si	
mohli	požádat	o	kompenzaci,	kterou	by	
jim	ÚP	vyplatil	ve	výši	65 %	odstupného.	
Všechny	tyto	úkony	mají	právní	charak-
ter,	a	tak	ZO	využívá	i právní	pomoc	od	
OS	KOVO.		
	 Dalším	důvodem,	proč	 se	ZO	neruší,	
je,	že	se	nadále	snaží	pomáhat	všem	za-
městnancům	řešit	vzniklé	problémy.	
	 „Smyslem	 odborů	 je	 přece	 solidarita	
a	 vzájemná	 pomoc,	 teprve	 pak	 bude	
důvěra	 lidí	 v	odbory	 sílit.	Odbory	musí	
pomáhat	 nejen	 tehdy,	 kdy	 to	 funguje,	
ale	hlavně	když	je	zle,“	zdůrazňuje	před-
seda	 Jozef	 Kónya.	 „Chtěl	 bych	 proto	
poděkovat	 Ivanu	Pěknicovi,	předsedovi	
ZO	OS	KOVO	v	ArcellorMital	v	Ostravě,	
který	nám	jako	první	po	rozhodnutí	sou-

du	vyjádřil	podporu	a	popřál,	abychom	
vydrželi.“
	 O	 konci	 Poldi	 zatím	 nikdo	 nechce	
hovořit.	 I	 podle	 insolvenčního	 správce	
Sigmunda	 existuje	 šance,	 že	 pokud	 se	
ji	 podaří	 prodat	 jako	 celek,	 může	 pod	
novým	 investorem	 pokračovat.	 Před-
seda	Kónya	říká:	„Zájem	lidí	o	případný	
návrat	do	firmy	je	značný,	ale	vše	bude	
záviset	na	tom,	jak	rychle	proběhne	pro-
dej	 a	 znovuobnovení	 provozu	 podniku	
novým	majitelem.	
	 V	současné	době	je	naší	hlavní	priori-
tou	dohlížet	na	to,	co	se	děje,	a	prosa-
zovat	nároky	propuštěných	zaměstnan-
ců.“				 	 						František	Vonderka

foto:	as

pokračování ze str. 1 Solidarita zmírnila následky požáru

Jozef	Kónya	a	Marie	Rezková	během	
rozhovoru	v	redakci	Kováka

Snímky	požárem	zničeného	bytu	hovoří	za	vše



Takže závěrem Vám i mamince po-
přeji, aby byl požár co nejrychleji za-
pomenut.
	 Děkuji,	zapomenuta	ale	určitě	nebude	
pomoc,	které	se	nám	dostalo	od	ostat-
ních	a	která	potvrdila,	že	kováci	stojí	při	
sobě.

„Už	 mnohokrát	 se	 ukázalo,	 jak	 je	 toto	
konto	 důležité	 a	 jak	 užitečná	 je	 pro	
naše	členy	pomoc	v	krizových	situacích,“	
říká	 předseda	 Základní	 organizace	 OS	
KOVO	 při	 Robert	 Bosch,	 s.	 r.	 o.,	 České	
Budějovice,	 Stanislav	 Jindra.	 „Naše	 zá-
kladní	organizace	si	váží	 toho,	že	může	

být	 součástí	 svazu,	
který	pomáhá	svým	
členům	 i	 mimo	 ko-
lektivní	 vyjednávání	
a	 pracovně	 právní	
zastupování.	 To	 by	 
si	 měli	 uvědomit	
hlavně	ti,	kteří	otále-
jí	se	vstupem	do	od-
borů	 nebo	 se	 zalo-

žením	odborové	organizace	ve	své	firmě.	
Naše	ZO	podpořila	i	rodiny	kolegů,	kteří	
loni	náhle	zemřeli	uprostřed	pracovního	
života.	 Po	našem	kolegovi	 Václavu	Kou-
bovi	 tu	 zůstal	 syn,	 kterého	 měl	 v  péči.	

Kolegové	 z	 logistiky	 spontánně	 uspořá-
dali	 sbírku,	 naše	 ZO	 také	 přispěla,	 aby	
syn	mohl	pokračovat	ve	studiu	na	střední	
škole.	Všem,	kteří	 k	 tomu	svou	solidari-
tou	napomohli,	patří	velký	dík.“
	 Jak	 nám	 sdělil	místopředseda	 Tomáš	
Valášek	 (valasek.tomas@cmkos.cz),	 který	
je	za	Konto	živelních	pohrom	odpověd-
ný,	je	na	něm	nyní	kolem	12	mil.	korun.	
Účast	je	dobrovolná.	Každá	ZO	přispívá	
10	 Kč	 ročně	 za	 člena	 a  stejnou	 sumu,	
jakou	 činí	 celkově	 vybrané	 prostředky	
ze	 základních	 organizací,	 pak	 do	 konta	
vkládá	přímo	svaz.	 	 		(fav)
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	 V	 kolektivní	 smlouvě	 pro	 rok	 2018	
vyjednali	 další	 zlepšení	 pro	 všechny	
zaměstnance	v	závodu	Continental	Au-
tomotive	CR	ve	Frenštátu	pod	Radhoš-
těm.	Předsedkyně	ZO	OS	KOVO	sdělila	
Kováku,	 že	 po	 šesti	 kolech	 náročného	
vyjednávání	se	zaměstnavatelem	došlo	
k	 oboustranně	 přijatelnému	 kompro-
misu.	Na	výsledek	mohou	být	odboráři	
hrdi.	 Přináší	 od	 1.	 ledna	 2018	 přede-
vším	valorizaci	mezd	ve	všech	tarifních	
třídách	o	8	%,	zvýšení	příplatku	za	práci	
v	noci	za	každou	odpracovanou	hodinu	
z	15	na	20	Kč,	 za	práci	v	nepřetržitých	
provozech	 ze	 7	 na	 12	 Kč	 a	 zvyšuje	 se	
rovněž	 odměna	 za	 pracovní	 pohoto-
vost	a	příspěvek	na	dojíždění.
	 Zachovány	 zůstávají	 již	 existující	 be-

nefity,	 například	příspěvek	na	penzijní	
připojištění	 v	 rozpětí	 200	 až	 1 600	 Kč,	
jehož	 výše	 se	 určuje	 podle	 doby	 pů-

sobení	 ve	 společnosti.	 Zaměstnavatel	
také	hradí	zaměstnancům	55	%	z	ceny	
závodního	 stravování,	 přispívá	 na	 re-
habilitaci,	 oceňuje	 věrnost	 podniku	
a  odměňuje	 zaměstnance	 při	 dosaže-
ní	 životního	 jubilea	 50,	 55,	 60	 a	 65	 let	
věku	a	při	odchodu	do	důchodu,	pokud	
ve	firmě	odpracovali	nejméně	deset	let.	
Přispívá	 na	 rekreaci	 dětí	 zaměstnan-
ců	a	poskytuje	věcný	dárek	v	hodnotě	
400 Kč	dětem	zaměstnanců,	které	jako	
prvňáčci	v	daném	kalendářním	roce	na-
stupují	 povinnou	 školní	 docházku.	 Ve	
výčtu	by	se	dalo	pokračovat.	Vše	shrnu-
to	potvrzuje	následující:	silná	odborová	
organizace	 je	 pojistkou	 vyšších	 mezd,	
lepších	pracovních	a	dalších	podmínek	
i	kvalitnější	právní	ochrany.	 		(fav)

Odboráři v Continentalu to hezky rozjeli

	 Koncem	loňského	roku	se	v	Plzni	opět	
sešli	 zástupci	 odborových	 organizací	
KOVO	působících	v	závodech	Grammer	
v	České	republice	se	svými	německými	
kolegy.	Členy	delegace	německých	od-
borů	byli	zástupce	bavorské	organizace	
DGB	Helmut	Fiedler	a	Horst	Ott,	který	
je	 vedoucím	 regionálního	 pracoviště	
IGM	 a	 zároveň	 zastupuje	 zaměstnan-
ce	 v	 dozorčí	 radě	 koncernu.	 Hlavním	
tématem	 již	 pravidelného	 setkání	 byl	
vývoj	situace	v	mateřské	firmě	koncer-
nu	související	se	změnami	akcionářské	
struktury.
	 Od	posledního	setkání	loni	v	říjnu	se	
situace	ve	firmě	mírně	stabilizovala	a	je	
předpoklad,	že	nedojde	k	výrazné	ztrá-
tě	pracovních	míst	v	SRN	ani	v	ČR.	Horst	
Ott	a	místopředseda	 rady	zaměstnan-
ců	Grammer	AG	Werner	Fick	seznámili	
přítomné	s	připravovanou	 zakázkovou	
náplní	poboček	v	ČR.	Zástupci	OS	KOVO	
poskytli	 informace	 o	 tom,	 jak	 české	

vedení	 závodů	 spolupracuje	 s	 odbo-
rovými	 organizacemi	 a	 jaké	 informace	
o budoucím	vývoji	koncernu	poskytuje	
zástupcům	zaměstnanců.
	 Zaznělo,	 že	 někteří	 ředitelé	 odbory	
nedostatečně	 informují	 a	 jejich	 spolu-
práce	s	odborovou	organizací	v	závodě	
je	 přinejmenším	 problematická.	 Kole-
gové	z	Německa	se	budou	snažit	situaci	
prostřednictvím	 svého	 vlivu	 v	 dozorčí	

i  podnikové	 radě	 zaměstnanců	 napra-
vit.	Na	setkání	se	také	hovořilo	o	průbě-
hu	kolektivního	vyjednávání	 v	 českých	
i	 německých	 závodech	 koncernu.	 Ně-
mečtí	odboráři	v	této	souvislosti	uvedli,	
že	kolektivní	vyjednávání	je	u	nich	nyní	
složitější	a	může	dojít	až	k	tomu,	že	po-
žádají	v	únoru	2018	o	podporu	kolegů	
z ČR.	 											JUDr.	Vladimír	Štich	a	red.

Foto:	autor

Užitečná mezinárodní spolupráce pokračuje
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Snímek	ze	společné	schůzky	českých	a	německých	odborářů
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Účetní výkazy
			Nejdůležitějšími	vý-
kazy	 potřebnými	 pro	
vypracování	 mzdové,	
případně	 i	 finanční	
analýzy	 jsou	 výkazy	
účetní	závěrky:
•   Rozvaha
•   Výkaz	zisku	a	ztráty	
(výsledovka)

	 Převážnou	 většinu	 účetních	 jednotek	
v	 působnosti	 OS	 KOVO	 tvoří	 obchodní	
společnosti	 (a.	 s.	 a	 s.	 r.	 o.).	 Na	
všechny	 se	 vztahuje	 povinnost	
auditu	a	účetní	 závěrka	se	zve-
řejňuje	v	rozsahu,	v	 jakém	byla	
sestavena	 účtárnou,	 tzn.	 v	 úpl-
ném	rozsahu.
	 Úkolem	 tohoto	 poměrně	
rozsáhlého	 seriálu	 je	 upozor-
nit	 především	 specialisty	 re-
gionálních	 pracovišť,	 základní	
organizace,	 vyjednávací	 týmy,	
členy	 dozorčích	 rad	 volených	
za	 zaměstnance	 aj.	 na	 závaž-
né	 změny,	 které	 přinesl	 nový	
zákon	 o	 účetnictví	 od	 1.	 ledna	
2016	 a	 následné	 právní	 normy	
ve	 finančních	 výkazech	 účetní	
závěrky.	Pro	vypracování	strate-
gie	kolektivního	vyjednávání	pro	
rok	2018	 je	zapotřebí	naučit	se	
novým	výkazům	rozumět.

ROZVAHA (BILANCE)
	 Rozvaha	 není	 schopna	 poskytnout	
přímé	 údaje	 pro	 vypracování	 mzdové	
analýzy,	 proto	 se	 detailněji	 nebudeme	
jejími	ukazateli	zabývat.	Přináší	však	jiné	
významné	 a	 důležité	 informace	 o	 spo-
lečnosti.

Význam rozvahy
	 Rozvaha	 je	 výkaz	 finančního	 účetnic-
tví,	který	podává	přehled	o	momentální	
majetkové	 a	 finanční	 situaci,	 v	 jaké	 se	
firma	nachází.	Na	jedné	straně	ukazuje,	
jaké	prostředky,	v	jaké	hodnotě	a struk-
tuře	 firma	 vlastní	 a	 kde	 jsou	 uloženy,	
na	 straně	 druhé,	 z	 jakých	 zdrojů	 byly	
pořízeny	 a	 zda	 firma	 hospodaří	 se	 zis-
kem	 nebo	 je	 ve	 ztrátě.	 Výkaz	 je	 pouze	
statickým	 vyjádřením	majetku	 a	 zdrojů	
jeho	 financování	 k	 určitému	 okamžiku,	
v	podstatě	 jakýmsi	fotografickým	sním-
kem.	Dalším	novým	účetním	případem	
se	situace	opět	mění.	

Struktura rozvahy
	 Změna	 účetních	 předpisů	 od	 roku	
2016	 zasáhla	 významně	 do	 struktury	
a náplně	položek	účetních	výkazů	účetní	
závěrky.	 V	 případě	 rozvahy	 došlo	 proti	
stávající	 struktuře	platné	do	 roku	2015	
ve	většině	případů	pouze	k	přečíslování	
položek.	Proto	se	seznámíme	už	nyní	se	
strukturou	novou.	Změny,	které	novela	
zákona	 o	 účetnictví	 přinesla	 do	 toho-
to	 výkazu,	 budou	 uvedeny	 až	 v	 závěru	
příštího	dílu.

	 Výkaz	 je	 rozdělen	 na	 dvě	 strany,	 na	
položky	majetku	(aktiva)	a	položky	zdro-
jů	financování	 (pasiva),	které	 jsou	seřa-
zeny	 v	 přehledném	 uspořádání.	 Ve	 fir-
mě	je	tedy	vždy	tolik	majetku,	kolik	bylo	
vytvořeno	zdrojů	na	jeho	pořízení.

Zákonitosti rozvahy
	 Jak	vyplývá	z	názvu,	bilance	je	vyváže-
ný	stav,	což	znamená,	že	levá	strana	(ak-
tiva	celkem)	se	vždy	musí	 rovnat	pravé	
straně	(pasiva	celkem),	výsledkem	je	tzv.	
bilanční rovnice.

AKTIVA = PASIVA 
ř.	001	sl.	3	netto	běžného	účetního	období	
ř.	067	sl.	5	běžného	účetního	období					
 
	 Další	důležité	vazby	položek	rozvahy:
    AKTIVA = DLUHY + VLASTNÍ KAPITÁL,	
z	čehož	vyplývá	po	úpravě:

    AKTIVA - DLUHY = VLASTNÍ KAPITÁL
	 Nyní	 musíme	 trochu	 předběhnout	
sled	 jednotlivých	 částí	 seriálu,	 neboť	
výkaz	 zisku	 a	 ztráty	 bude	 obsahem	 až	
příštího	 pokračování.	 Jde	 však	 o	 velice	

důležitý	 vztah	mezi	oběma	výkazy.	Ob-
sahují	 totiž	 stejný	 ukazatel	 „výsledek	
hospodaření	běžného	účetního	období“	
(po	zdanění),	který	se	však	v	každém	vý-
kazu	zjišťuje	 jiným	způsobem.	Konečný	
výsledek	musí	být	totožný,	a	proto	musí	
platit:
Výsledek hospodaření běžného účet-
ního období (+/-)
ř.	085	sl.	5	běž.	úč.	období	z	rozvahy	=	
ř.	53	sl.	1	běž.	úč.	období	z	výkazu	zisku	
a	ztráty

	 Pokud	od	vedení	společnosti	obdrží-
me	rozvahu	a	výkaz	zisku	a	ztráty	se-
stavené	 za	 stejné	účetní	 období,	 pro-
vedeme	nejprve	tuto	rychlou	kontrolu	
obou	 výkazů.	Neplatí-li	 výše	 uvedená	
zásada,	můžeme	s	naprostou	určitostí	
konstatovat,	 že	 jsme	 obdrželi	 neofici-
ální	verzi	účetních	výkazů	(ekonomický	
zmetek).	Proto znovu upozorňuji na 
důležitost, aby převzaté účetní vý-
kazy byly podepsané odpovědnou 
osobou, tj. statutárním orgánem. 
Pouhá	 sjetina	 z	 počítače	 bez	 podpisu	
nemusí	 být	 hodnověrná	 a	 další	 práce	
s takovými	výkazy	může	být	úplně	zby-
tečná!
	 Pro	jistotu	upozorňuji,	že	důležitý	je	
název	položky	ve	výkazech.	Čísla	řádků	
bývají	 různá	 podle	 jednotlivých	 vyda-
vatelů	tiskopisů.	Jako	oficiální	celostát-
ní	tiskopisy	jsem	použil	rozvahu	i	výkaz	
zisku	 a	 ztráty	 vydané	 vydavatelstvím	
OPTYS.	 Výkazy	 účetní	 závěrky	 zveřej-
ňované	 ve	 výročních	 zprávách	 navíc	
mnohdy	číslování	řádků	nemají.

Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018
Náš seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák
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ROZVAHA od 1. 1. 2016

AKTIVA CELKEM (majetek) 
  
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
 
B. Stálá	(fixní)	aktiva                                            
B.I.					Dlouhodobý	nehmotný	majetek				 	
B.II.				Dlouhodobý	hmotný	majetek						 	
B.III.			Dlouhodobý	finanční	majetek	
                  
C. Oběžná (běžná) aktiva                    
oběžný	majetek	 	 	 	
C.I.						Zásoby												 	 	 	
C.II.					Pohledávky	 	 	 	
C.II.1.	Dlouhodobé	pohledávky	 	
C.II.2.	Krátkodobé	pohledávky	 	 		
C.III.			Krátkodobý	finanční	majetek
C.IV.			Peněžní	prostředky		 	 	
D.       Časové rozlišení aktiv

PASIVA CELKEM (zdroje krytí)

A. Vlastí kapitál
vlastní	zdroje
A.I.					Základní	kapitál
A.II.				Ážio	a	kapitálové	fondy
A.III.			Fondy	ze	zisku
A.IV.			Výsledek	hospodaření	minulých	let
A.V.				Výsledek	hospodaření	běž.	úč.	období
A.VI.			Rozhodnuto	o	zálohové	výplatě	podílu
											na	zisku
B. + C. Cizí zdroje
cizí	kapitál
B.       Rezervy
C.       Závazky
C.I.					Dlouhodobé	závazky
C.II.				Krátkodobé	závazky
D.       Časové rozlišení pasiv



Klasifikace aktiv
AKTIVA (majetek, assets)	 –	 vložené	
prostředky,	které	jsou	výsledkem	minu-
lých	událostí,	u	nichž	se	očekává,	že	fir-
mě	přinesou	budoucí	 ekonomický	pro-
spěch	a	užitek.	V	účetnictví	jde	o	veškeré	
hospodářské	 prostředky,	 které	 firma	
používá	 pro	 zajištění	 své	 hospodářské	
činnosti	 se	 záměrem,	 aby	 v	 budoucím	
období	přinesly	zisk.	
	 Uspořádání	 položek	 aktiv	 není	 naho-
dilé.	 Majetkové	 položky	 jsou	 pro	 účely	
posouzení	finanční	situace	firmy	seřaze-
ny	podle	likvidnosti,	tj.	podle	schopnosti	
přeměny	majetku	v	peněžní	prostředky.	
Jednotlivé	položky	majetku	jsou	seřaze-
ny	od	nejméně	likvidních	až	po	majetek	
nejsnadněji	 převoditelný	 na	 peníze,	 tj.	
od	 dlouhodobého	 majetku	 (budovy,	
stroje,	dopravní	prostředky	apod.)	přes	
zásoby	a	pohledávky	až	po	finanční	ma-
jetek	(peníze	v	pokladně	a	na	ban-
kovních	účtech).
	 Výkaz	rozvaha	je	sestaven	tak,	že	
hodnoty	položek	aktiv	jsou	vyplňo-
vány	ve	čtyřech	sloupcích:
•   sloupce	 1	 až	 3	 –	 běžné účetní 

období,	 tj.	 stav	 k	 rozvahovému	
dni,	ke	kterému	je	rozvaha	sesta-
vena

•   sloupec	1	(brutto)	–	uvádějí	se	ak-
tiva	v	původní	hodnotě,	jde	tedy	
o	vstupní	ocenění	majetku

•   sloupec	2	(korekce)	–	zde	se	uvá-
dějí	 opravné	 položky	 k	 majetku	
(za	 předpokladu	 přechodného	
snížení	 jejich	 ocenění	 v	 účetnic-
tví)	a	oprávky	vyjadřující	opotře-
bení	 příslušného	 majetku.	 Jde	
o součet	ročních	odpisů.	Odečte-
me-li	oprávky	od	pořizovací	ceny,	
dostáváme	 zůstatkovou	 cenu	
majetku.	V	tom	případě	platí:

•   sloupec	1	–	sloupec	2	=	sloupec	3
•   pořizovací	 cena	 –	 korekce	 =	 zů-
statková	cena

•   sloupec	4	(netto)	–	minulé účet-
ní období	 –	 porovnáváme	 zde	 např.	
zůstatkovou	 cenu	majetku	 v	 běžném	
období	a	v	minulém	účetním	období

	 Majetek	členíme	podle	doby	 jeho	vá-
zanosti	v	hospodářském	procesu	firmy.	
Rozlišujeme	 dlouhodobě	 vázaný	 maje-
tek	 a	 krátkodobě	 vázaný	 majetek,	 při-
čemž	 hranici	 mezi	 oběma	 kategoriemi	
představuje	interval	jednoho	roku:
     majetek dlouhodobé povahy	=	stálá	

aktiva,	dlouhodobý	majetek.	
	 Jsou	 to	 ty	 složky	 aktiv,	 které	 slouží	
v  provozně-obchodní	 činnosti	 firmy	 tr-
vale	 nebo	 dlouhodobě.	 Jedná	 se	 tedy	
o majetek,	který	účetní	jednotka	vlastní,	
používá	a	disponuje	s	ním	po dobu del-
ší než jeden rok.	 Není	 určen	 k	 jedno-
rázové	spotřebě,	ale	naopak	 je	pro	něj	

charakteristické	vícenásobné	používání,	
které	vede	k	 jeho	postupnému	opotře-
bovávání,	 čímž	 snižuje	 svoji	 hodnotu.	
Souhrn	 stálých	 aktiv	 určuje	 rozsah	 vý-
konnosti	 (kapacitu)	 firmy.	 Stálá	 aktiva	
nevstupují	do	nákladů	firmy	jednorázo-

vě,	 ale	 postupně	 ve	 formě	 odpisů	 sta-
novených	 vlastním	 odpisovým	 plánem	
účetní	 jednotky.	 Mezi	 majetek	 dlouho-
dobé	povahy	v	základním	členění	rozva-
hy	patří:
•   dlouhodobý	nehmotný	majetek	 (oce-
nitelná	práva,	ochranná	značka,	 soft-
ware,	licence	atd.)

•   dlouhodobý	hmotný	majetek	(budovy,	
stavby,	haly,	pozemky,	strojní	zařízení,	
přístroje,	dopravní	prostředky,	 inven-
tář	apod.)

•   dlouhodobý	 finanční	 majetek	 (podíly	
v	 jiných	 společnostech,	 cenné	 papíry	
apod.)

	 V	 podstatě	 jde	 tedy	 o	 dlouhodobější	
uložení	 volných	 peněžních	 prostředků,	
které	by	na	běžném	účtu	u	bankovního	

ústavu	 nepřinesly	 očekávaný	 finanční	
efekt.
      majetek krátkodobé povahy	 =	

oběžná	aktiva,	oběžný	majetek,	krát-
kodobý	majetek

	 Jde	o	 ty	 složky	aktiv,	 které	 jsou	urče-
ny	 ke	 spotřebě	 nebo	 k	 prodeji	
a	 mají	 dobu použitelnosti do 
jednoho roku.	 V	 pracovním	
procesu	 běžně	mění	 svoje	 slo-
žení	a	jsou	zpravidla	určeny	pro	
jednorázové	 užití.	 Do	 nákladů	
firmy	 vstupují	 při	 spotřebě	 na-
jednou.	Patří	sem:	
•   zásoby	 (materiálu,	 nedokon-
čené	výroby	a	polotovarů,	ho-
tových	výrobků,	zboží	atd.)	

•   pohledávky	 (dosud	 neuhra-
zené	 peněžní	 prostředky,	 na	
které	čekáme	od	našich	odbě-
ratelů	 za	 poskytnuté	 služby,	
výrobky	event.	zboží)	

				Pohledávky	rovněž	dělíme	na:
•   dlouhodobé,	které	jsou	ke	dni	
sestavení	 rozvahy	 splatné	 za	
dobu	delší	než	jeden	rok

•   krátkodobé,	které	jsou	ke	dni	
sestavení	 rozvahy	splatné	do	
jednoho	roku	včetně

•   krátkodobý	 finanční	 majetek	
(krátkodobé	 cenné	 papíry	
apod.)

•   peněžní	prostředky	(peněžní	hotovost	
v	pokladně,	peněžní	vklady	u	bankov-
ních	ústavů)	

      časové rozlišení	=	přechodné	polož-
ky	aktiv	přecházející	z	 jednoho	účet-
ního	období	do	jiného

	 Období	jejich	vzniku	časově	nesouhla-
sí	s	obdobím,	do	něhož	věcně	náleží.	Pro	
naše	potřeby	 jde	o	nedůležité	položky,	
za	zmínku	však	stojí,	že	do	položky	„ná-
klady	 příštích	 období“	 mimo	 jiné	 patří	
i majetek	pořízený	na	leasing.
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dokončení ze str. 5

A)

B)

C)

    Příště:	 Dokončíme	 výkaz	 rozvaha,	
pokud	 jde	o	klasifikaci	pasiv,	a  záro-
veň	si	vysvětlíme	nejdůležitější	změny	
proti	dosavadnímu	výkazu	platnému	
do	konce	roku	2015.
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Pokusím	 se	 odpově-
dět,	 i	 když	 uvádíte	
velmi	 málo	 potřeb-

ných	informací.	Vzhledem	k	tomu	bude	
má	 odpověď	 spíše	 v	 rovině	 obecné.	
Nejprve	si	dovoluji	upozornit,	 že	stejně	
jako	 v  dalších	 oblastech	 poskytování	
služeb	se	 i	 zde	najdou	nepoctivci,	 kteří	
se	 na	 úkor	 kominických	 firem	 přiživují	
a	 dokážou	 si	 vymyslet	 různé	 podvody.	
Pokud	 u	 vašich	 dveří	 zazvoní	 kominík,	
kterého	neznáte,	požádejte	o	předlože-
ní	dokladů	a	prověřte	si	ho	u	firmy,	u níž	
pracuje,	 nebo	 ho	 požádejte	 o	 živnos-
tenský	 list.	 V  poradně	 jsem	 se	 setkala	
s tím,	že	klient	měl	sice	potvrzení,	ale	od	
neexistujícího	 kominíka.	 Podvodník	 byl	
v	 nedohlednu	 a	 klientovi	 nezbylo	 než	
znovu	 požádat	 o	 provedení	 kominic-
kých	prací	„pravého“	kominíka,	kterému	
musel	znovu	zaplatit.	Dejte	si	pozor	na	
chování,	podle	něhož	lze	také	vyhodno-
tit,	 o	 jakého	kominíka	 se	 jedná.	 Solidní	
firma	se	nevnucuje	k	provedení	různých	
kominických	činností.	Nabídne	možnost	
objednávky	a	vyčká,	až	 ji	oslovíte	sami.	
Toto	platí	i	pro	telefonické	„nutiče“,	kteří	
zatelefonují	a	zeptají	se,	kdy	mají	přijít.	
Tvrdí	 dokonce,	 že	 již	 u	 vás	 kominické	
práce	prováděli.	I	zde	tedy	platí	ono	zná-
mé	„důvěřuj,	ale	prověřuj!“.

Co patří mezi kominické činnosti?
• čištění komínů, spalinových	cest
• kontrola komínů 
• revize komínů 

Vysvětlení pojmů:
•  		spalinová	cesta	=	dutina	určená	k	od-

vodu	spalin	do	volného	ovzduší	
•  		spotřebič	 paliv	 =	 zařízení	 pro	 výro-

bu	 tepla,	 kde	 vznikají	 spaliny,	 které	
musejí	 být	odvedeny	do	 venkovního	
ovzduší

•				komín	=	 jednovrstvá	nebo	vícevrstvá	
konstrukce	s	jedním	či	více	průduchy

Jak často se tyto práce provádí?
	 Čištění	a	kontrola	spalinových	cest	se	
provádí	min.	1×	ročně.

Co zahrnují?
     čištění komínů,	 čištění	 kouřovo-

dů,	 výběr	 sazí	 z	 komínových	 dvířek	
a	 kontrolních	 otvorů,	 posouzení	
technického	 stavu	 spalinové	 cesty	
–	 konstrukční	 provedení,	 připojení	
spotřebiče	paliv	(kouřovodu),	zda	je	
volný	a	bezpečný	přístup	ke	komínu,	
k	 dvířkům,	 ke	 kontrolním	 otvorům,	
dále	bezpečné	umístění	hořlavé	sta-
vební	konstrukce	a	další

     Revize spalinových cest	se	provádí	
pouze	v	případech:

•     před	 uvedením	 spalinové	 cesty	 do	
provozu	nebo	při	 každé	úpravě	ko-
mína

•     při	změně	druhu	paliva	připojeného	
spotřebiče	paliv

•	 				před	výměnou	nebo	novou	instalací	
spotřebiče	paliv

•	 				po	komínovém	požáru	nebo	při	vzni-
ku	trhlin	ve	spalinové	cestě,	při	po-
dezření	na	výskyt	trhlin	ve	spalinové	
cestě

	 Bližší	 informace	 jsou	 uvedeny	 ve	
vyhlášce	 a	 jejích	 přílohách,	 viz	 www. 
zakonyprolidi.cz.	Práva	a	povinnosti	v	ob-
lasti	čištění,	kontroly	a	revizí	spalinových	
cest	jsou	nově	od	1.	ledna	2016	uvedeny	
v	zákoně	o	požární	ochraně	č.	133/1985	
Sb.,	 ve	 znění	 zákona	 č.	 320/2015	 Sb.,	
a novém	prováděcím	předpisu	–	vyhláš-

ce	č.	34/2016	o	čištění,	kontrole	a	revizi	
spalinových	cest.
 POZOR!	 Významnou	 změnou	 v	 pro-
vádění	 kominických	prací,	 která	 zřejmě	
vyvolala	i	Váš	problém	a	odmítnutí	vyčiš-
tění	komína,	je	to,	že	pokud	oprávněná	
osoba	při	čištění	nebo	kontrole	spalino-
vé	 cesty	 či	 revizní	 technik	 spalinových	
cest	 při	 revizi	 spalinové	 cesty	 zjistí	 ne-
dostatek,	který	bezprostředně	ohrožuje	
zdraví,	 život	 nebo	majetek	 osob	 a  kte-
rý	 nelze	 odstranit	 na	 místě,	 musí	 tuto	
změnu	nejpozději	do	deseti	pracovních	
dnů	 ode	 dne	 zjištění	 nedostatku	 ozná-
mit	písemně	na	příslušný	stavební	úřad	
(v případě	nedodržení	technických	poža-
davků)	nebo	na	příslušný	orgán	státního	
požárního	dozoru	(v	případě	nedostatku	
týkajícího	 se	nedodržení	 požadavků	na	
požární	bezpečnost).	
	 Z	 Vašeho	 dotazu	 se	 domnívám,	 že	
zřejmě	kominík	objevil	závažný	nedosta-
tek	 a	 odmítl	 kominické	 práce	 provést,	
dokud	 nedostatek	 neodstraníte.	 Nebo	
jste	 mu	 nedoložil	 doklady,	 které	 musí	
kominík	podle	zákona	požadovat.

K čištění a kontrole komínů (spalino-
vých cest) je nutné doložit kominíkovi:
•    výchozí	revizi	spalinových	cest
•    zprávy	 o	 kontrole	 a	 čištění	 spalino-

vých	cest	(z	předešlého	čištění	a	kon-
troly)

•   	údaje	o	spotřebiči	paliv	(spotřebič,	vý-
kon,	výrobní	číslo)

	 Pokud	 tomu	 tak	 skutečně	 bylo,	 pří-
padně	nebylo	čištění	provedeno	několik	
let	či	u	Vašeho	komína	nebyla	provede-
na	revize,	 je	ve	Vašem	zájmu	spolupra-
covat	a	napravit,	co	kominík	požadoval.	
Jednak	by	Vám	mohla	být	udělena	poku-
ta	a	jednak	by	Vám	v	případě	požáru	po-
jišťovna	pojistnou	událost	 neproplatila.	
Pokud	by	případný	požár	 způsobil	 dal-
ší	škody,	musel	byste	je	uhradit	Vy,	což	
mohou	 být	 i	 několikamilionové	 částky.	
Nechcete-li	spolupracovat	s	kominíkem,	
který	 odmítl	 čištění	 komínu	 provést,	
máte	možnost	si	objednat	kteroukoli	ji-
nou	kominickou	firmu	a	domluvit	se,	co	
a	jak	je	třeba	provést,	abyste	dal	vše	do	
pořádku.												Foto:	Konrad	Lackerbeck

Objednal jsem si kominíka, ale odmítl mi vymést komín. Zajímalo ho všechno možné, chtěl různá po-
tvrzení a vytýkal mi různé maličkosti, třeba že komín není zcela dobře vyspárovaný, a nakonec řekl, 
že ho nevyčistí. Netuším, čím je tato oblast upravena, pořád se oháněl nějakým zákonem a vyhláš-
kou. Můžete mi objasnit, podle čeho kominíci postupují a jak mám postupovat dál? Komín již několik 
let nebyl čištěný a saze by mohly třeba chytit.          E. H., Brno

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

Kominík odmítl vyčistit komín
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

1)

2)

http://www.%0Azakonyprolidi.cz
http://www.%0Azakonyprolidi.cz
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POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
V roce 2017 jsme neměli kromě členských příspěvků a úroků na běžném účtu žádné příjmy. Máme 
povinnost podat daňové přiznání, když jsme zaregistrováni jako plátci daně z příjmů? Náš finanční 
úřad tvrdí, že podle Daňového řádu tuto povinnost máme.    M. S., Klatovy

Ne,	 povinnost	 podat	
daňové	 přiznání	 ne-
máte	v	souladu	s usta-
novením	 §  38mb	 zá-

kona	č.	586/1992	Sb.,	o	daních	 z	 příjmů	
v	 platném	 znění.	 Od	 1.	 ledna	 2011	 již	

dokonce	 nemáte	 ani	 povinnost	 tuto	
skutečnost	sdělit	správci	daně	v	souladu	
s	ustanovením	§	38mc	(dříve	38m,	odst.	
8)	zákona	č.	586/1992	Sb.,	o	daních	z	pří-
jmů	v	platném	znění.
	 Sama	 se	 docela	 často	 na	 finančních	

úřadech	s	 tímto	problémem	setkávám.	
Je-li	 v	 zákoně	 o	 daních	 z	 příjmů	 stano-
vena	 tato	 výjimka,	 je	 „nadřazena“	 Da-
ňovému	řádu,	který	 je	v	 tomto	případě	
procesním	předpisem.

Řešíme problémy spojené s daněmi
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

ODMĚNA PŘEDSEDOVI ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
Vyplácíme panu předsedovi odměnu ve výši 2 000 Kč měsíčně. Platíme zdravotní, neplatíme sociální pojištění a uplat-
ňujeme zálohovou daň. Jak to je po 1. lednu 2018?                      I. M., Ostrava

	 S	 účinností	 od	 1.	 ledna	 2018	 do-
chází	 ke	 změně	 v	 §	 6,	 odst.	 4	 zákona	
č. 586/1992 Sb.,	o	daních	z	příjmů.	Sráž-
kovou	daň	bude	možné	uplatnit	kromě	
dohod	 o	 provedení	 práce	 až	 do	 výše	
10 000	 Kč	 (vyplaceno	 v	 kalendářním	
měsíci)	 také	 u	 tzv.	 zaměstnání	malého	
rozsahu,	a	to	do	výše	2 500	Kč.	Pozor	si	
ale	musíte	dát	na	brutaci	(superhrubou	
mzdu),	tzn.	navýšení	o	zdravotní	pojiště-
ní	odvedené	základní	organizací.
	 Současně	 to	 znamená,	 že	 v	 případě	
výše	zmíněné	odměny	se	budete	muset	
zaregistrovat	 ke	 srážkové	 dani,	 pokud	
jste	k	ní	již	z	minulosti	nebyli	registrová-
ni.

	 Rozdíl	je	i	ve	splatnosti	daně.	Zatímco	
zálohová	daň	ze	závislé	činnosti	je	splat-
ná	vždy	20.	daného	měsíce	(splatnost	je	
splněna	 dnem	 přijetí	 částky	 správcem	
daně),	 u	 srážkové	daně	 to	 je	 do	 konce	
následujícího	 měsíce.	 Jedná	 se	 o	 mě-
síční	 odvod	 úhrnu	 sražených	 záloh	 na	
daň	 z  příjmů	 fyzických	 osob	 ze	 závislé	
činnosti,	 takže	 stejně	 jako	 u	 srážkové	
daně	 ne	 za	 jednotlivého	 funkcionáře,	
ale	 v  úhrnu	 za	 všechny	 další	 případné	
odměny	podléhající	zálohové	dani.
	 Vyúčtování	 této	 daně	 se	 zpracovává	
také	 k	 jinému	 termínu	 než	 vyúčtování	
daně	srážkové.	Vyúčtování	musíte	provést	
v	každém	případě,	i	kdyby	bylo	nulové.

	 (4)	 Příjmy	 zúčtované	 nebo	 vyplacené	
plátcem	daně	 jsou	po	zvýšení	podle	odst.	
12	samostatným	základem	daně	pro	zda-
nění	daní	vybíranou	srážkou	podle	zvláštní	
sazby	daně,	pokud	zaměstnanec	u	tohoto	
plátce	 daně	 neučinil	 prohlášení	 k	 dani	
podle	§	38k,	odst.	4,	5	nebo	7,	anebo	ne-
využije-li	postup	podle	§	36,	odst.	7	nebo	
8 a jedná-li	se	o	příjmy	podle	odst.	1
	 a)	 plynoucí	 na	 základě	 dohody	 o	 pro-
vedení	práce,	 jejichž	úhrnná	výše	u	 téhož	
plátce	daně	nepřesáhne	za	kalendářní	mě-
síc	částku	10	000	Kč	nebo
	 b)	v	úhrnné	výši	nepřesahující	u	téhož	
plátce	daně	za	kalendářní	měsíc	částku	
2	500	Kč.

Bydlím u majitele již 16 let a nyní jsem se doslechla, že prý dům prodal. Zatím neoficiálně, ale přesto 
se chci zeptat. Hrozí mi, pokud se informace potvrdí, vystěhovaní nebo zvýšení nájmu? Mám nájem-
ní smlouvu na dobu neurčitou, ale také mám malou činži. Platí tato stávající smlouva i pro nového 
majitele? Nebo dostanu novou a dražší? Čeho se mám bát? Můžu dostat i výpověď z nájmu?  
                  Karolína S., Plzeň

Nový	majitel	vstoupí	
do	práv	a	povinností	
stávajícího	 pronají-

matele	 včetně	 toho,	 že	 bude	 respek-
tovat	 Vaši	 platnou	 nájemní	 smlouvu.	
Samozřejmě	 může	 nový	 pronajímatel	
předložit	návrh	např.	na	zvýšení	nájem-
ného	 nebo	 Vám	 dát	 výpověď,	 ale	 jen	
z důvodů	uvedených	 v	občanském	zá-
koníku.	Veškeré	návrhy	musí	být	v	sou-
ladu	s	občanským	zákoníkem	a	Vy	máte	
právo	se	vždy	k	návrhu	vyjádřit,	souhla-

sit	 nebo	 nesouhlasit,	 bránit	 se	 soudní	
cestou	 apod.	 V	 případě	 nejasností	 při	
komunikaci	 s	 novým	 pronajímatelem	
doporučuji	 písemné	 podklady	 konzul-
tovat	např.	v	poradně	Sdružení	nájem-
níků	ČR.	Budete-li	chtít	nahlédnout	do	
občanského	 zákoníku,	 naleznete	 ho	
na www.zakonyprolidi.cz.	 Problematiku	
nájmu	bytu	řeší	v	občanském	zákoníku	
§§  2235	 až	 2301,	 pododdíl	 2	 „Zvlášt-
ní	 ustanovení	 o	 nájmu	 bytu	 a	 nájmu	
domu“.

Pronajímatel dům prodal
Bydlení | JUDr. Jitka Kociánová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

DUM NA PRODEJ°

http://www.zakonyprolidi.cz
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se sídlem v Praze 3,
nám. W. Churchilla 2

Požadujeme:
							vzdělání	SŠ,VŠ
							odborné	znalosti	personální	oblasti	a	mzdového	účetnictví
							základní	znalosti	pracovního	práva	a	sociální	problematiky
							organizační	a	komunikační	schopnosti
							znalost	práce	na	PC,	znalost	programu	PAMICA/POHODA	výhodou
							zkušenosti	z	činnosti	odborů	vítány
							lektorská	a	vzdělávací	činnost	výhodou

Vaším úkolem bude zejména:
							měsíční	zpracování	mezd
							personální	zajištění	zaměstnanců
							průběžné	sledování	legislativy

Nabízíme:
							pracovní	poměr	na	dobu	neurčitou
							základní	mzda	35,000	Kč	+	odměny
							možnost	odborného	růstu
							zaměstnanecké	sociální	výhody,	pět	týdnů	dovolené
							nástup	možný	od	1.	března	2018	nebo	po	dohodě
							pracoviště	v	centru	Prahy	

Písemné	přihlášky	se	stručným	životopisem	a	přehledem	
dosavadní	praxe	zašlete	nejpozději do 31. ledna 2018 
na	adresu:	Odborový	svaz	KOVO,	nám.	W.	Churchilla	
2,	130	00	Praha	3	–	Žižkov	nebo	na	e-mail:	 
valasek.tomas@cmkos.cz

Bližší informace:	na	tel.	čísle:	602	284	234		Tomáš	Valášek
Vybraní	uchazeči	budou	pozváni	k	dalšímu	jednání.	Se	vše-
mi	poskytnutými	osobními	údaji	bude	nakládáno	v	sou-
ladu	se	zákonem	č.	101/2000Sb.,	o	ochraně	osobních	
údajů,	ve	znění	posledních	změn	a	doplňků.

přijme
do pracovního poměru na dobu neurčitou
specialistu – personalistika a mzdové účetnictví
pro pracoviště OS KOVO v Praze, 
nám. W. Churchilla 2, Praha 3
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	 OS	 KOVO	 spolupracovalo	 několik	 let	
s	 cestovní	 kanceláří	 KOVOTOUR	 PLUS.	
Díky	 tomu	se	 členům	sdruženým	v	od-
borech	dostávalo	možnosti	 získat	 slevy	
na	zájezdy	pořádané	zmíněnou	cestovní	
kanceláří.	Aktuálně	se	však	nabídka	lev-
nějších	zájezdů	pro	členy	odborů	a	jejich	
rodinné	 příslušníky	 významně	 rozšíří.	
Do	hry	 totiž	 vstoupila	 cestovní	 agentu-
ra	 Invia,	 která	 zprostředkovává	 zájezdy	
stovek	 dalších	 cestovních	 kanceláří.	 Při	
jednání	v	centrále	OS	KOVO	na	náměstí	
W.	Churchilla	v	Praze	zmínil	místopřed-
seda	Tomáš	Valášek	 záměr	navázat	do	
budoucna	 spolupráci	 s	 dalšími	 silnými	
partnery,	 což	 by	 odborářům	mělo	 při-
nést	řadu	dalších	bonusů	a	výhod.		

CK KOVOTOUR PLUS to začala
	 „Od	roku	2012	jsme	měli	dohodu	s	CK	
KOVOTOUR	 PLUS,	 která	 našim	 členům	
umožňovala	vyjet	na	zahraniční	dovole-
nou	za	zvýhodněných	podmínek.	Letos	
se	 tato	 spolupráce	 významně	 rozšíří	
o desítky	a	stovky	dalších	destinací,	kam	
budou	moci	 členové	našich	odborů	vy-
cestovat.	Kromě	osvědčené	KOVOTOUR	
PLUS	 totiž	 získáváme	dalšího	partnera,	
a tím	je	cestovní	agentura	Invia,“	připo-
míná	genezi	spolupráce	Tomáš	Valášek.
	 „S	odbory	spolupracujeme	už	řadu	let	
a	zjistili	jsme,	že	jejich	členům	už	nesta-
čí	omezený	počet	destinací,	 které	 jsme	
doposud	nabízeli.	S	Invií	budou	mít	čle-
nové	OS	KOVO	 celý	 svět	 jako	na	dlani,	
dostanou	 na	 všechny	 zájezdy	 speciální	
slevu.	Ať	už	půjde	třeba	o	adventní	výlet	
do	Drážďan,	nebo	exotický	zájezd,	díky	
kombinaci	 slev	 a	 speciálního	 bonusu	
od	OS	KOVO	získají	odboráři	výhodněj-
ší	 cenu	než	 kdekoli	 jinde,“	 ujišťuje	Petr	
Kostka	z	CK	KOVOTOUR	PLUS.	
	 „Toto	 propojení	 tří	 silných	 organizací	
velmi	 vítáme,“	 dodává	 místopředseda	
OS	KOVO	Tomáš	Valášek.	„OS	KOVO	má	
sedmdesát	 osm	 tisíc	 aktivních	 členů,	
společně	s	penzisty	se	jedná	o	skoro	sto	
tisíc	 lidí.	 Spolupráce	 tedy	 bude	 obou-
stranně	výhodná	–	odborářům	se	rozšíří	
nabídka	dovolených	se	slevou,	pro	naše	
partnery	 je	 zase	 zajímavý	 počet	 odbo-
rářů.	Před	rokem	jsme	spustili	centrální	

evidenci	členů,	v	systému	máme	nahrá-
no	už	62	000	lidí.	Díky	tomu	je	můžeme	
lépe	informovat.	V	minulosti	se	totiž	stá-
valo,	 že	si	někdo	objednal	zájezd	 třeba	
právě	u	CK	KOVOTOUR	PLUS,	a	přitom	
nevěděl,	 že	 může	 dostat	 odborářskou	
slevu.“

Všechny slevy a benefity se sčítají 
	 „Invia	 je	 největší	 cestovní	 agenturou	
ve	 střední	 Evropě	 a	 své	 pobočky	 má	
v dalších	pěti	zemích,“	 říká	Radek	Šafa-
řík.	„Pan	Kostka	z	KOVOTOUR	PLUS	nám	
spolupráci	 s	 odbory	doporučil,	 protože	
s	 ní	má	 dobré	 zkušenosti.	 Ale	 sleva	 se	
bude	 týkat	 všech	 zájezdů,	 které	 nabí-
zíme,	 zahraničních	 i	 tuzemských,	 také	
zimních	a	poznávacích	i	plaveb	lodí.	Na-
bízíme	pobyty	v	letoviscích	skutečně	po	
celém	světě.	Další	výhodou	 je	 rozšíření	
sítě	prodejen,	kam	za	námi	můžou	od-
boráři	přijít	–	k	 jednaosmdesáti	prodej-
nám	KOVOTOUR	PLUS	nyní	přibude	více	
než	 sto	prodejen	našich,	 takže	nás	na-
jdete	prakticky	v	každém	významnějším	
městě.“
	 „Odborářská	 sleva	 se	počítá	navíc	 ke	
všem	 ostatním	 slevám	 včetně	 slev	 od	
zaměstnavatele,“	upřesňuje	Petr	Kostka.	
„Lze	také	uplatňovat	všechny	druhy	po-
ukázek	a	benefitů.	Já	sám	jsem	byl	14	let	
odborářem	v	OKD	a	zájezdy	pro	ostatní	
odboráře	 jsem	 připravoval,	 takže	 vím,	
co	lidé	potřebují.	A	musím	říct,	že	třeba	

o	 soutěž	 nových	 členů	 odborů,	 kterou	
s OS	KOVO	připravujeme,	je	každoročně	
skutečně	 velký	 zájem,	 protože	 výherce	
získává	zájezd	pro	dvě	osoby	zdarma.“

V evropském srovnání jde o unikátní 
spolupráci
	 „Náš	systém	spolupráce	s	cestovními	
kancelářemi	 je	 unikátní,“	 upozorňuje	
Tomáš	Valášek.	 „V	zahraničí	 také	míva-
jí	 benefitní	 systém	pro	 členy,	 ale	 nikoli	
s  cestovními	 kancelářemi.	 Benefity	 se	
tam	 týkají	 hlavně	hotelů,	wellness	 cen-
ter	 a  také	 obchodů	 –	 znamená	 to	 tře-
ba	 pětiprocentní	 slevu	 na	 zboží	 určité	
značky.	Samozřejmě	budeme	rádi,	když	
u	nás	najdou	zahraniční	odboráři	inspi-
raci,	stejně	jako	jsme	se	my	v	mnoha	vě-
cech	 inspirovali	 především	 v	 Německu	
a Rakousku.	V	těchto	zemích	mají	kupří-
kladu	 malé	 katalogy	 pro	 členy	 odborů	
se	všemi	nabídkami	benefitů.	My	chce-
me	podobně	udělat	pro	nové	odboráře	
speciální	 nabídku	 toho,	 co	 můžou	 do-
stat	navíc	přímo	od	centrály.	Spolupráci	
v oblasti	těchto	benefitů	rozvíjíme	neu-
stále.	Na	začátku	se	vztahovala	na	pět	či	
deset	partnerů,	 když	do	 toho	započítá-
me	i	hotely	a	penziony;	nyní	už	se	spo-
lupráce	 týká	několika	desítek	partnerů.	
Tento	nárůst	se	podařilo	zajistit	během	
dvou	let.“

Připravili	Jan	Černý	a	Jiří	Mareček,	
foto	(fav)

OS KOVO vytvořil „silnou trojku“ 
– členům to zlevní dovolenou

Zleva:	 Produktový	 ředitel	 cestovní	 agentury	 Invia.cz	 Radek	 Šafařík,	
obchodní	 ředitel	CK	KOVOTOUR	PLUS	Petr	Kostka	a	místopředseda	
OS	KOVO	Tomáš	Valášek	během	schůzky,	na	které	redaktory	Kováka	
informovali	o	obsahu	dohodnuté	spolupráce

S příjemným novoročním překvapením přichází Odborový svaz KOVO. Pro své členy vyjednal exkluzivní spolupráci 
se dvěma renomovanými hráči v oblasti turistického ruchu. Jedná se o možnost levnějšího cestování na dovolenou 
do celého světa. Ve čtvrtek 4. ledna došlo k oficiální schůzce místopředsedy OS KOVO Tomáše Valáška, obchodního 
ředitele CK KOVOTOUR PLUS Petra Kostky a obchodního a produktového ředitele cestovní agentury Invia.cz Radka 
Šafaříka. 
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Správné znění tajenky z čísla 21: Radost z Vánoc i luštění přejí Křížovky pro každého. Správně	luštil	a	potřebné	štěstí	při	
losování	tentokrát	měl	Josef	Osladil	z	Olšan.	Blahopřejeme!	Získává	výhru	od	vydavatelství	Enigma,	které	připravuje	naši	křížov-
ku	a	je	také	vydavatelem	časopisu	Křížovky	pro	každého	(další	čísla	vycházejí	16.	a	30.	ledna).	Na	tajenku	z	tohoto	čísla	čekáme	
do	31.	ledna	2018	na	doručovací	adrese	redakce	nebo	na	emailu:	novakova.miloslava@cmkos.cz.




