
Zahájení
Na sjezd bylo pozváno 202 delegátů 
s  hlasem rozhodujícím. Do Olomouce 
jich dorazilo 190. Zastupovali 96 000 čle-
nů svazu z celé ČR.
 Na slavnostní zahájení se dostavila 
řada hostů jak z domova, tak ze zahra-
ničí. K těm nejvýznamnějším z domo-
va patřili předseda Senátu Parlamen-
tu ČR Milan Štěch, premiér vlády ČR 
Mgr.  Bohuslav Sobotka, Mgr. Jan Rafaj, 
MBA, I. viceprezident Svazu průmyslu 
a dopravy ČR, Mgr. Filip Žáček, náměs-
tek primátora statutárního města Olo-
mouc, předseda ČMKOS Josef Středula. 
Mezi hosty ze zahraničí pak byli gene-
rální tajemník IndustriAll Global Valter 
Sanches, generální tajemník Industri-
All Europe Luc Triangle, předseda OZ 
KOVO PhDr. Emil Machyna, představitel 
německého DGB Helmut Fiedler a další 

zástupci partnerských odborových orga-
nizací z celkem 15 zemí Evropy.
 Sjezd zahájil předseda OS KOVO Jaro-
slav Souček. Po něm dostali slovo vybra-
ní hosté. Ačkoli hovořili z různých úhlů 
pohledu, hlavní obsah jejich projevů 
lze shrnout následovně: Odbory jsou 
důležitou součástí společnosti, kterou 
nelze nevnímat.

Projev premiéra
Byl právem očekáván s velkým zájmem. 
Bohuslav Sobotka hned v úvodu řekl, že 
by chtěl především ocenit práci odborů 
a že jsou aktivní. Mj. konstatoval: „V době 
privatizace to bylo i pro odbory velmi 
složité, ale myslím si, že jsou opět na 
vzestupu a že lidé začínají chápat, že je 
pro ně užitečné, aby ve firmě, kde pracu-
jí, měli odborovou organizaci. Takže chci 
poděkovat vám a vaším prostřednictvím 

V Clarion Congress Hotelu Olomouc se 15.–17. června usku-
tečnil VII. sjezd Odborového svazu KOVO. Hodnotil práci 
svazu v období od VI. sjezdu a v duchu hlavního sjezdového 
motta „Měníme se v čase“ vytýčil hlavní cíle pro období do sjezdu dalšího, provedl změny ve stanovách 
a přijal i další opatření, potřebná pro jejich dosažení. Zvolil také nejužší vedení svazu.

ČTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO | DATUM VYDÁNÍ: 26. června 2017 | CENA: 6 KČ

12

pokračování na str. 3

9 Daně
Kdy dojde k výplatě  

slev na děti       

6 Dovolená
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8 Práva spotřebitele
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zboží za pár korun   

VII. sjezd OS KOVO: 
Kontinuita i nové cíle

Nové vedení OS KOVO krátce po svém 
zvolení. Zleva místopředseda Tomáš 
Valášek, předseda Jaroslav Souček 
a místopředsedové Ing. Pavel Komárek 
a Libor Dvořák

Premiér Sobotka během projevu na sjezdu

Transparent na průčelí Clarion Congress Hotelu 
v Olomouci už z dálky dával najevo, že toto 
město se na tři dny stalo metropolí kováků



Zaměstnanci vimperského závodu spo-
lečnosti Rohde & Schwarz se od čer-
vence dočkají citelného zvýšení mezd. 
Vyjednávačům tamní ZO OS KOVO se 
podařilo uzavřít s vedením podniku 
dohodu, která garantuje zvýšení tarif-
ních mezd v průměru o 9 %, a to při 
zachování všech již existujících benefitů. 
Bylo dohodnuto také zrušení konta pra-
covní doby, které bylo zavedeno v obdo-
bí ekonomické krize a nyní již postrádá 
svůj význam. 
 Nová kolektivní smlouva je plat-
ná od 1. července, mzdový nárůst tak 
zaměstnanci reálně zaznamenají už 
v srpnovém výplatním termínu. Nejvíce 
si přitom polepší pracovníci v dělnic-
kých profesích, jejichž tarifní mzdy byly 
dosud nejnižší. Řádově jde až o více než 
tři tisícovky měsíčně.
 „Cílem bylo nejen dosažení vyšších mezd, 
ale také alespoň částečné narovnání dlou-

ho se zvětšujících rozdílů mezi nejnižšími 
a nejvyššími tarify. Nejvíce přidáno, tedy 
o maximálně dohodnutých 12,9 procenta, 
dostane celkem 217 zaměstnanců v tarifní 
třídě C,“ zdůrazňuje Marek Malý, předse-
da ZO OS KOVO.
 V závodě Rohde & Schwarz ve Vim- 
perku pracuje v současné době při-
bližně 700 lidí, téměř třetině z nich tak 
vzrostou hodinové tarifní mzdy v zákla-
du o 12,30 koruny a při dosažení všech 
pohyblivých složek v maximální výši až 
o 18,45 koruny. 
 „Svoji roli při úspěšném vyjednávání 
nesporně sehrál fakt, že loni došlo v Rohde 
& Schwarz k nárůstu členské základny OS 
KOVO o 66 procent, což výrazně posílilo 
pozici zdejší základní organizace. Hodně 
zaměstnanců stále spoléhá na to, že výho-
dy sjednané odbory získají i oni, ačkoli ne-
jsou členy odborů. Zapomínají ovšem na 
to, že slabá odborová organizace vyjedná 

méně než silná. Na této skutečnosti pak 
tratí všichni zaměstnanci, dokonce i  ti 
ve vyšších pozicích,“ komentuje výsle-
dek kolektivního vyjednávání jihočeský 
zmocněnec OS KOVO Jan Švec. 
 Vimperský závod Rohde & Schwarz 
je součástí stejnojmenného nadnárod-
ního koncernu se sídlem v německém 
Mnichově. K výrobní náplni ve Vimperku 
patří hlavně kompletní měřicí přístroje, 
mobilní radiostanice a vinuté díly pro 
přístroje R&S. V ZO OS KOVO je organi-
zováno 200 zaměstnanců. (red)
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Komunikace odborů s médii se musí zlepšit
K tomuto závěru dospěla mezinárodní odborářská konference, která se uskutečnila od 18. do 20. června v Budapešti. Zúčastnili se jí zástup-
ci odborů z 21 zemí Evropy.  Účastníky byli i generální tajemník IndustriAll Europe Luc Triangle či generální tajemník IndustriAll Global Union 
Valter Sanches. Ten v úvodním slově pochválil i české odbory: „Minulý týden jsem byl na VII. sjezdu OS KOVO. Musím poděkovat za jejich 

práci. Sdružují téměř sto tisíc lidí, kteří věří v odbory. Jsem za to rád.“ Ke spolupráci médií a odbo-
rů pak uvedl: „Hodně lidí naši práci nevidí hlavně kvůli apatickému přístupu mainstreamových 
médií, kterým je otázka boje odborů za lidi a jejich pracovní podmínky lhostejná. Právě proto se 
musí komunikace mezi novináři a odbory zlepšit. Lidé často zapomínají, že bojujeme právě za ně,“ 
vysvětloval Valter Sanches.
 Nezáviděníhodnou situaci v Maďarsku popsal předseda tamních odborů VDSZ Tamas Székely: 
„Maďarsko sklouzlo do druhé kategorie v řešení otázek lidských práv. Maďarská vláda ovládá 90 % 
médií v zemi. Je těžké na sebe upozornit.“ S tím souhlasili i delegáti z Ruska, Kosova a Turecka. 
 Cílem konference bylo vytvořit funkční komunikační síť mezi odborovými svazy po celém svě-
tě a nastavit schopný model komunikace odborů se všemi věkovými kategoriemi ve společnosti.  
 Text a foto: Anna Stramová

Rada sekcí volila místopředsedu
Účastníci zasedání Rady sekcí OS KOVO se 8. 6. v Praze kromě 
obvyklé agendy zabývali situací, která vznikla po odstoupení 
Stanislava Maluška z  funkce předsedy Rady HOS a jejím novým 
předsedou byl zvolen Bc. Roman Ďurčo. Tato změna se promítla 
i do zastoupení hutnické odvětvové sekce v Radě sekcí. Vzhledem 
k tomu, že Stanislav Malušek zastával funkci místopředsedy Rady 
HOS, bylo třeba provést volbu nového místopředsedy Rady sek-
cí OS KOVO. V tajné volbě byl zvolen Bc. Roman Ďurčo. Přítomní 
pak poděkovali Stanislavu Maluškovi za jeho dosavadní práci v této 
funkci. Příští zasedání Rady sekcí OS KOVO se uskuteční dne 18. 10. 
v DOS Praha.    (red)

Právo určit si čerpání dovolené 
V době blížících se prázdnin se tématem číslo jedna stává dovolená 
a její podmínky čerpání. Zaměstnavatelé mnohdy profitují na nezna-
losti svých zaměstnanců a na čerpání dovolené si stanovují vlastní 
pravidla. Faktem je, že neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené za 
rok 2016 do 30. června, má zaměstnanec v souladu s § 218 odst. 3 ZP 
právo určit si čerpání této dovolené sám i bez souhlasu zaměstna-
vatele. Zaměstnanec má povinnost toto čerpání dovolené písemně 
oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní předem, pokud se nedohod-
ne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Jedná se o výjimku 
z  pravidla, podle kterého určuje nástup dovolené zaměstnavatel. 
 (red)

Růstu mezd napomohlo i výrazné posílení odborů

Záběr z jednání konference v Budapešti

Vývoj inflace v květnu 
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských 
cen domácností celkem dosáhla v květnu 
2017 proti stejnému období minulého roku 
hodnoty 102,4 %. Míra inflace vyjádřená 
přírůstkem průměrného indexu spotřebitel-
ských cen za posledních 12 měsíců proti prů-
měru předchozích 12 měsíců byla v  květnu 
1,5 %. (ap)

Zisky největších firem dále rostou 
Tržby stovky největších tuzemských firem loni meziročně stouply o 10,6 procenta na 2,6 bilionu korun. Jejich zisky si připsaly nárůst o 4,5 
procenta na 188 miliard. Nejvyšší příčky žebříčku Czech Top 100 opět obsadily Škoda Auto, ČEZ a Agrofert. Mladoboleslavská automobilka 
zvítězila v žebříčcích nejvyšších tržeb i nejvyšších zisků. Oznámilo to 20. 6. sdružení Czech Top 100. Podle údajů sdružení Škoda Auto loni 
vykázala tržby 354 miliard Kč, ČEZ přes 203 miliard Kč, Agrofert 155 miliard Kč. Čtvrtá příčka patří Energetickému a průmyslovému holdingu 
za tržby 133 miliard Kč. Páté místo má opět jako před rokem Foxconn CZ s utrženými 117 miliardami Kč.  (red)

Jak vyjde Kovák
Přicházejí školní prázdniny a společně s nimi nastává i hlavní období letních závodních dovo-
lených. Trávit v tomto čase je bude i velká část našich čtenářů. A to je důvod, proč dochází ke 
změnám i ve vydávání Kováka. Úplně bez něho samozřejmě nebudete, ale během července 
a srpna bude vycházet jen jednou za měsíc. Číslo 13 vyjde 24. července a číslo 15 plánujeme 
na 14. srpna. Aktuální informace ze života svazu i v hlavní době dovolených budete nacházet 
na www.oskovo.cz a také facebookových stránkách Kováka a OS KOVO.
Přejeme všem krásnou dovolenou. Vaše redakce



vašim kolegům, protože to vůbec není 
jednoduchá věc, zastávat se lidí, a vím, 
že řada zaměstnanců často ani neocení 
tu práci, kterou předsedové odborových 
organizací a členové výborů a odboro-
vých organizací odvádějí.“
 Sobotka pak hovořil o tom, že fungují-
cí sociální dialog je důležitý pro prospe-
ritu a stabilitu každé země. I proto, jak 
zdůraznil, se žádné strategické rozhod-
nutí vlády neobešlo bez toho, aniž by 
nebylo prodiskutováno v tripartitě.  
 Ocenil také odborářskou kampaň 
Konec levné práce, která je podle něj vel-
mi potřebná, důležitá a úspěšná. „A my 
se snažíme, a já se snažím jako předse-
da vlády, na tom spolupracovat, a proto 
také zvyšujeme platy ve veřejném sek-
toru. To je nástroj, kterým vláda může 
přispět k tomu, aby se zvyšovaly platy 
v celé ekonomice. Proto také zvyšujeme 
minimální mzdu.“ Růst minimální mzdy 
podle premiéra zvyšuje motivaci pra-
covat, pomáhá k růstu sociální stability 
a k celkovému růstu mezd.
 Růst mezd je důležitý i z hlediska dal-
šího srůstání EU. „Sociální dumping je 
problém v rámci Evropy. Daňový dum-
ping je problém v rámci Evropy. A když 
to Evropa bude ignorovat, nebude to 
řešit, tak se neudrží pohromadě. A my 
nejsme žádná velmoc, my potřebujeme 
velký trh. Potřebujeme stabilitu, prospe-
ritu, bezpečí a členství v Evropské unii 
nám toto garantuje. My musíme mít 
zájem problémy vyřešit tak, aby se Evro-
pa nerozpadla, aby se udržela pohro-
madě. A já pokládám za velký lék posí-
lení konvergence. Posilování sbližování 
životní úrovně na východě a na západě. 
A chci poděkovat odborům, že tohle 
téma je i vaše téma, že ho nastolujete 
na mezinárodní úrovni.“
 Ačkoli první den sjezdu měl slavnostní 
charakter, už v jeho průběhu byly zvole-
ny a začaly pracovat příslušné sjezdové 
orgány a komise.

Druhý den 
Byl zahájen vystoupením ministryně 
práce a sociálních věcí Michaely Markso-
vé. I ona vyzdvihla důležitou roli odborů 
ve společnosti a zdůraznila svůj kladný 
vztah k nim.  Dále pak hovořila o pro-
blémech, které odboráře stále trápí 
a o jejichž řešení se ve své funkci snaží. 
Bylo to např. o problematice předčas-
ného odchodu do důchodu u některých 
kategorií zaměstnanců, o obstrukcích 
pravice při projednávání novely zákoní-
ku práce či o už schválené novele zákona 
o zaměstnanosti, která má mj. umožnit 
účinněji zasáhnout proti nekalým prakti-
kám některých pracovních agentur.
 Po projevu posledního hosta se už 
delegáti zcela věnovali sjezdové práci. 
K ní patřilo projednání a schválení doku-
mentu Strategie OS KOVO na období 
2017–2021, který stanovuje hlavní smě-

ry svazové činnosti v tomto časovém 
horizontu.
 Značnou část druhého dne jednání 
sjezdu zabrala diskuse o volebním řádu 
OS KOVO a  k  navrhovaným změnám 
stanov. Byla velmi živá a místy i vzruše-
ná a trvala déle, než se původně pláno-
valo. Nicméně se nakonec podařilo vždy 
najít většinové řešení. 
 Pak delegáti s hlasem rozhodujícím 
přikročili k volbě nejužšího výkonného 
vedení svazu. Do funkce předsedy byl 
nominován jediný kandidát: součas-
ný předseda OS KOVO, kolega Jaroslav 
Souček. Na místopředsedy pak byli 
nominováni Libor Dvořák a Tomáš Valá-
šek, kteří byli do těchto funkcí dovoleni 
po VI. sjezdu. Do funkce místopředsedy 
odpovědného za ekonomiku byl nomi-
nován kolega Ing. Pavel Komárek. Stalo 
se tak i proto, že kvůli důchodovému 
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Jaroslav Souček vítá na sjezdu Michaelu Marksovou

Generální tajemník IndustriAll Global Union 
Valter Sanches zdraví účastníky sjezdu

Sjezd probíral i získávání nových členů.  Jistě zajímavé téma pro 
předsedkyni Komise mladých OS KOVO Lenku Dutkovou

Ke každodenním procedurám patřila před zahájením 
jednání pečlivá registrace přítomných účastníků sjezdu

Téma Konec levné práce bylo na sjezdu přítomno 
v mnoha podobách. Na našem snímku v podání 
předsedy ČMKOS Josefa Středuly a předsedy ZO 
OS KOVO Let, a.s., Kunovice Josefa Mikuly



Na VII. sjezdu OS KOVO vycházela také 
zvláštní vydání Kováka. Vedle stručných 
informací k průběhu sjezdu přináší 
zejména názory jeho účastníků. V prv-
ním vydání jsou to odpovědi zahranič-
ních hostů na otázku, co si myslí o kam-
pani Konec levné práce v ČR. Ve druhém 

to pak byly odpovědi delegátů na otáz-
ku, na co by se měl v příštím období svaz 
zejména zaměřit. 
 U účastníků sjezdu se setkala s dob-
rým ohlasem.
 Obě sjezdová vydání si i vy můžete 
prohlédnout na http://www.oskovo.cz 

v sekci aktuality. Konkrétně 
pak v  přílohách příspěv-
ků VII. sjezd OS KOVO ve 
znamení pracovního jed-
nání a Rezoluce VII. sjez-
du OS KOVO k aktuál- 
ním problémům.
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Mimořádná sjezdová vydání Kováka

věku a rodinným důvodům opětovnou 
nominaci již nepřijal kolega Jiří Marek 
(viz také informace na str. 5), který tuto 
funkci zastával.
 Ke zvolení potřebovali kandidáti získat 
nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
delegátů sjezdu s hlasem rozhodují-
cím. Tajné volby se z nich zúčastnilo 189 
delegátů, což je 93,56 % oprávněných 
volitelů.
 A toto jsou jednotlivé výsledky:  Jaro-
slav Souček získal 178 hlasů, což je  
94, 68 %.  Libor Dvořák získal 166 hlasů 
(87,83 %), Ing. Pavel Komárek 115 hlasů 
(60,84 %) a Tomáš Valášek 163 hlasů 
(86,24 %).
 Ke změně došlo i ve vedení Dozor-
čí a  revizní komise. Její členové, kteří 
dostali svůj mandát na konferencích jed-
notlivých krajských sdružení, ze svého 
středu zvolili nového předsedu Tomá-
še Formánka a místopředsedkyni Janu 
Neulingerovou. 

Závěrečný 3. den
Delegáti dořešili dlouho diskutovanou 
otázku stanovení velikosti Rady OS 
KOVO a Předsednictva OS KOVO od 1. 1. 
2018. Pro členství v Radě byl stanoven 
klíč 1 : 1500, což znamená, že bude mít 
52 volených členů a zasedne v ní rovněž 
15 zmocněnců jednotlivých krajských 
sdružení.
 Dalším bodem závěrečného dne sjez-
du bylo projednání a schválení rezolucí 
k aktuálním problémům, které se dotý-
kají OS KOVO. Rezoluce se týkají zacho-
vání a podpory průmyslu v ČR a Evropě, 
trhu práce a jeho budoucího vývoje v ČR, 
aktuálních problémů v automobilovém 

průmyslu ČR, záchra-
ny české oceli, vede-
ní sociálního dialogu 
na odvětvové úrovni 
a politického vývoje 
v ČR. Bylo přijato také 
prohlášení ke kampa-
ni, která se rozpoutala 
po vystoupení předse-
dy Senátu na VII. sjez-
du OS KOVO.
 V rezoluci k trhu prá-
ce se uvádí, že zahra-
niční zaměstnanci bez 
ohledu na zemi půvo-
du musí v ČR pracovat 
za stejných mzdových 
a pracovních podmí-
nek jako čeští zaměst-
nanci. V  rezoluci k  politické situaci pak 
delegátky a delegáti VII. sjezdu vzhledem 
k nadcházejícím parlamentním volbám 
vyzvali členskou základnu, aby i na zákla-
dě zkušeností z minulosti „dala přednost 
kandidátům těch politických stran, které 
ve svých programech podporují zlep-
šování života zaměstnanců včetně pra-
covního života. Nikoli proklamacemi, ale 
skutečným vystupováním v celém voleb-
ním období“.
 (Plné texty všech rezolucí najdete na 
tomto odkazu: http://www.oskovo.cz/
aktuality/rezoluce-vii-sjezdu-os-kovo-k-
aktualnim-problemum.)
 Sjezd, který je nejvyšším orgánem sva-
zu, pak poděkoval všem funkcionářům 
OS KOVO, počínaje úsekovými důvěr-
níky až po členy Výkonného vedení OS 
KOVO, kteří v období před konáním 
a v souvislosti s konáním VII. sjezdu OS 

KOVO ukončili svou činnost ve funkcích 
pro OS KOVO, za jejich práci nejen pro 
náš svaz, ale pro celé odborové hnutí.
 Po kontrole úplnosti závěrečného 
usnesení a jeho schválení přítomný-
mi delegáty bylo jednání VII. sjezdu OS 
KOVO ukončeno.

(fav), foto autor, J. Kůta a A. Stramová

Předseda volební komise Luděk Lúčan 
oznamuje výsledek tajných voleb

Gratulanti opětovně zvolenému předsedovi 
Jaroslavu Součkovi stáli ve frontě…Schvalování závěrečného usnesení sjezdu

Delegáti sjezdu během jednání o strategii svazu v příštích 4 letech

Delegáti čekají před tajnou volbou členů nejužšího 
výkonného vedení svazu na volební lístky
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Mimořádná sjezdová vydání Kováka

Děkoval českým kovákům
Jedním z hostů sjezdu byl i Jürgen Wech-
sler, představitel IG Metall v Bavorsku. 
Právě tento odborový svaz byl hlavním 
organizátorem akcí, jejichž cílem bylo 
zabránit nepřátelskému převzetí kon-
cernu Grammer kontroverzním rodin-
ným klanem Hastorů. Také té hlav-
ní před valnou hromadou akcionářů 
24.  5. v Ambergu se zúčastnili i kováci 
z poboček koncernu v ČR. Jürgen Wech-
sler k  tomu Kováku řekl: „Bylo skuteč-
ně velmi důležité, že na akci nebyli jen 

zaměstnanci z Grammeru v Ambergu, 
ale že přijeli kolegové z celého Německa, 
a dokonce z poboček koncernu z České 
republiky a také z dalších zemí. Bylo 
vynikající, že kolegové a kolegyně z Čech 
se vydali na cestu do Ambergu, a za to 
bych jim chtěl ještě jednou poděkovat.  
Zažili jsme mezinárodní solidaritu v pra-
xi. A bylo to až dosud úspěšné. Investoři 
se na valné hromadě akcionářů nedoká-
zali prosadit. Teď chtějí rozhodnutí valné 
hromady napadnout u soudu a chtějí se 
dále pokoušet nějak zorganizovat větši-

nu pro svoje požadavky. Takže to, co se 
podařilo, byl jen první dílčí krok, snahy 
investorů o změny budou pokračovat, 
a proto musíme být nadále ve střehu.“

Zaznamenáno na VII. sjezdu OS KOVO v Olomouci

Stále žije odbory
Čestným hostem VII. sjezdu byl pan 
Vlastimil Koula. Člověk, který se aktiv-
ně zúčastnil odborářské revolty proti 

měnové reformě v plzeňské Škodovce 
v roce 1953. I když byl za to potrestán 
a musel rukovat k PTP, odborům zůstal 
věrný. Dlouhá léta byl funkcionářem 
v Eska Cheb. Po roce 1989 se zúčast-
nil všech sjezdů OS KOVO.  K tomu, co 
se za ta léta změnilo, nám řekl: „Změ-
ny jsou opravdu veliké. Teď se odbo-
rům žije trochu lehčeji, než když jsme 
v devadesátých letech začínali. Není to 
tak nekompromisní. Odbory tehdy byly 
sice početně silné, ale nikdo je nechtěl 
slyšet. Dnes je to už více o dialogu, ke 
každému zásadnějšímu rozhodnutí jsou 

přizváni jejich zástupci a ptají se jich na 
názor. I tady jsme to viděli, přijel pre- 
miér vlády i ministryně práce a sociál-
ních věcí. Je to opravdu jiné, ale chybí 
tomu širší členská základna. Zatím stag-
nuje. A to je třeba změnit.“ Pana Koulu 
v Olomouci doprovázela manželka Vlas-
timila, se kterou žije už 61 let. Lékař mu 
kvůli zdraví už samostatnou cestu nedo-
poručoval.  Chtěl se omluvit, ale nako-
nec roli doprovodu převzala manželka, 
bývalá zdravotní sestra.  Na otázku proč, 
odpověděla: „Chtěla jsem mu udělat 
radost. On totiž stále žije odbory…“ 

Potlesk vestoje
Stalo se to, čemu někteří dlouho nechtě-
li věřit. I když to dopředu oznámil před-
sednictvu svazu i Radě OS KOVO a všich-
ni si to mohli černé na bílém přečíst 
i v předsjezdovém vydání Kováka. Ačkoli 
byl opětovně nominován do funkce mís-
topředsedy OS KOVO odpovědného za 

ekonomiku, rozhodl se kolega Jiří Marek 
na tento post již nekandidovat. Jednak 
kvůli svému důchodovému věku a také 
ho k tomu vedly rodinné důvody. Snaha 
alespoň částečně manželce a rodině dát 
to, na co během náročné a často i hek-
tické práce pro OS KOVO nezbýval čas. 
 Ve funkci místopředsedy OS KOVO 

Ing.  Jiří Marek působil 
12 let. Když mu děko-
val opětovně zvolený 
předseda svazu Jaroslav 
Souček za dlouholetou 
obětavou práci, všichni 
delegáti sjezdu spon-
tánně povstali ze svých 
míst a zazněl jejich bouř-

livý dlouhotrvající potlesk. Říká se tomu 
ovace vestoje. Málokdo je zažije, jsou 
rezervovány opravdu jen pro ty, kterých 
si lidé skutečně váží. Jiří Marek je zažil 
na VII. sjezdu hned dvakrát.  Po děkov-
ných slovech Jaroslava Součka a násled-
ně, když se sám chopil slova a  hlasem 
plným emocí poděkoval všem kovákům 
za jejich důvěru a podporu během let 
strávených ve funkci. Bez toho by si svo-
ji práci nedokázal představit. Na závěr 
dodal, že nejen jeho nástupce, ale všich-
ni kováci mohou nadále počítat s  jeho 
pomocí, když ji budou potřebovat.  
Jak řekl, odchází přece pouze z jedné 
funkce, vše ostatní, co o něm platilo až 
dosud, zůstává platné i nadále…

Společné kořeny i cíle
Jak píšeme jinde, na VII. sjezdu vystou-
pila i ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová. Na otázku proč 
Kováku odpověděla: „Pro mě je napro-
stou samozřejmostí, že pokud se koná 
sjezd největšího odborového svazu, tak 
že se ho zúčastním. Byť to tentokrát kvů-
li jiným povinnostem bylo jen na chvil-
ku, což mě velmi mrzí. Jsem vždy ráda, 
když vidím silné odbory. A jsem tu ráda 
i kvůli tomu, protože ze zkušenosti vím, 
že když lidé mají problémy v práci, tak si 

často jen stěžují a někteří jsou jen vel-
mi těžko schopni za sebe bojovat. A ve 
chvíli, kdy tam působí odbory, tak je boj 
za lepší podmínky snazší. Proto bych 
velmi ráda viděla ještě mnohem více lidí 
v odborech.“
 V médiích se objevují úvahy různých poli-
tologů, že pokles preferencí ČSSD souvisí 
s tím, že se stala jakýmsi mluvčím odborů 
místo toho, aby se snažila oslovovat i jiné 
skupiny voličů. Třeba intelektuály…
 „Co k takovým nesmyslům říct? Mys-
lím si, že oslovovat intelektuály i odbo-

ry není v žádném rozporu. Snažíme se 
svým programem oslovovat všechny. 
Ale sociální demokracie jasně stojí na 
odborech. Vždyť z nich vzešla a 140 let 
bojuje za lepší podmínky pro pracující. 
A to máme s obory stále společné.“

Stránku připravil František Vonderka, foto autor

Jürgen Wechsler v rozhovoru s předsedou 
OS KOVO Jaroslavem Součkem

Odborového veterána pana Koulu na sjezd 
doprovodila manželka Vlastimila

Předseda svazu děkuje Ing. Markovi a celý sál k tomu aplauduje vestoje

Ministryně Marksová si podebatovala  
i s bývalým předsedou svazu Uhlířem
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Má smysl si sjednávat cestovní pojištění?
Zdraví | Speciálně pro Kováka píše PhDr. Václav Vojkůvka

Poloviční úvazek a starobní důchod
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Podstatné je, zda 
z  výdělečné činnos-
ti budete odvádět 
důchodové pojištění. 
Hranice výdělku pro 

účast na důchodovém pojištění je nyní 
2500 Kč. Tohoto výdělku při polovičním 
úvazku evidentně dosáhnete a budete 
důchodově pojištěna.
 Složitější je vliv, který takovéto 
zaměstnání bude mít na výši budoucí-
ho starobního důchodu. Výše důchodu 
závisí na dvou veličinách. První je počet 
let pojištění a druhou jsou výdělky v jed-
notlivých letech rozhodného období. 
Rozhodné období začíná rokem 1986 

a končí kalendářním rokem předcháze-
jícím datu přiznání důchodu. Za každý 
dokončený celý rok pojištění od 1. září 
roku, kdy pojištěnec ukončil povinnou 
školní docházku, do data předcházejí-
cího datu důchodového věku náleží při 
výpočtu 1,5 % výpočtového základu. 
Počet let tedy bude u vás stejný jak v pří-
padě plného úvazku, tak v případě polo-
vičního úvazku.
 To, že budete pobírat fakticky polovič-
ní výdělek, se však projeví, a to právě ve 
výši výpočtového základu. Výdělky v jed-
notlivých letech rozhodného období se 
přenásobí koeficienty růstu průměrné 
mzdy v národním hospodářství, sečtou 

jako tzv. osobní vyměřovací základ 
a redukují se redukčními hranicemi, aby 
vznikl vyměřovací základ.
 Starobní důchod má navíc tzv. pevnou 
složku, která dle nyní platných předpisů 
činí 9 % průměrné mzdy.
 Podstatné je, že péče o dítě do 4 let je 
zároveň tzv. náhradní dobou pojištění, 
stejně jako je například doba pracovní 
neschopnosti. V případě, že by se váš 
pracovní poměr na poloviční úvazek pře-
krýval s péčí o dítě do 4 let, bylo by mož-
né podle současných předpisů požádat 
o upřednostnění náhradní doby před 
zaměstnáním s nízkými příjmy v tomto 
období.

Pečuji o tříleté dítě a nabídla se mi možnost zaměstnání na částečný (poloviční) úvazek. Zajímalo by 
mě, jak by takový pracovní poměr, zejména kdyby trval několik let, ovlivnil můj budoucí starobní 
důchod. E. H., Čáslav

Chceme s manželkou letošní dovolenou strávit o něco dál než v minulých letech, kdy jsme navštěvo-
vali jen okolní státy. Při těchto cestách jsme neměli sjednáno cestovní pojištění a spoléhali na zdra-
votní průkaz vydaný naší zdravotní pojišťovnou, na který se může žádat zdravotní ošetření v Evrop-
ské unii. Nyní jsme se rozhodli k delší cestě. V médiích jsou stále uváděny informace o teroristických 
útocích nebo o nebezpečí nákazy infekčními chorobami, uvažujeme, že si cestovní pojištění sjedná-
me. Máme dilema, zda jej uzavřít, nebo jen využívat zdravotní průkaz. Proto by nás zajímalo, zda je 
uzavření cestovního pojištění opravdu výhodné, zda máme nárok na lepší zdravotní péči, jak cestovní 
pojištění funguje a zda má vůbec smysl jej uzavírat? B. V., Rakovník

Cesty do zahraničí můžeme rozdělit na 
dlouhodobé nebo krátkodobé. Z dotazu 
vyplývá, že se bude jednat o krátkodobý 
výjezd do zahraničí za účelem dovolené. 
Z hlediska poskytování zdravotní péče 
musíme rozlišovat, zda zahraniční ces-
ta se uskuteční do států Evropské unie 
(dále jen EU) nebo do států mimo EU. 
Záleží, kam vycestujete.
 Při vycestování do států EU podlé-
há občan České republiky (dále jen ČR) 
veřejnému zdravotnímu pojištění, kte-
ré mu uhradí v zahraničí poskytnutou 
zdravotní péči na základě předložení 
Evropského průkazu zdravotního pojiš-
tění (dále EHIC) nebo Potvrzení, které jej 
dočasně nahrazuje. V zemích EU je čes-
kému pojištěnci poskytována zdravotní 
péče za stejných podmínek jako místním 

občanům. Při žádosti o čerpání zdravotní 
péče je nutné se prokázat platným EHIC 
nebo Potvrzením. Náklady za péči jsou 
pak hrazeny místní zdravotní pojišťov-
nou a je také požadována finanční spo-
luúčast stanovená v dané destinaci. Aby 
mohly být náklady ošetření nebo léčení 
uhrazeny poskytovateli místní zdravotní 
pojišťovnou, musí být péče čerpána ve 
zdravotnických zařízeních, která jsou 
finančně napojena na veřejné zdroje. 
V zařízeních, která nejsou napojena na 
systém veřejných zdrojů, bude muset 
český pojištěnec zaplatit celou péči 
z vlastních finančních prostředků a tepr-
ve následně požádat svou zdravotní 
pojišťovnu v ČR, zda by mu alespoň část 
nákladů nahradila. V některých zemích 
EU je zaveden tzv. pokladenský systém, 

zejména v ambulantní sféře, kdy pojiště-
nec zaplatí poskytnutou péči v hotovosti 
a následně na základě předložení dokla-
dů žádá o refundaci nákladů přímo míst-
ní pojišťovnu nebo svou pojišťovnu v ČR. 
Z veřejného pojištění se nehradí trans-
port zpět do ČR.
 Při cestách do destinací mimo EU pro-
bíhá čerpání zdravotní péče ve dvou 
rovinách. Ve státech, se kterými má ČR 
bilaterální smlouvy, je péče hrazena 
na základě sjednaných smluvních pod-
mínek. V tzv. smluvních státech uhradí 
zdravotní pojišťovna svému pojištěnci 
z veřejného zdravotního pojištění zpět-
ně náklady vynaložené na neodkladnou 
zdravotní péči, jejíž potřeba nastala 
během pobytu, a to do výše stanovené 
úhrady takové péče na území ČR. V jiném 



režimu probíhá čerpání zdravotní 
péče ve smluvních státech – Make-
donie, Srbsko, Černá Hora a Turec-
ko. Zde je nárok na poskytnutí nut-
né a neodkladné zdravotní péče na 
účet české zdravotní pojišťovny za 
stejných podmínek jako u místních 
pojištěnců. V Makedonii a  v  Srb-
sku je akceptován český zdravotní 
průkaz pojištěnce (EHIC), a to na 
základě dohody s tamním orgá-
nem zdravotního pojištění. V Černé 
Hoře a v Turecku je zdravotní péče 
poskytována po předložení speciál-
ního formuláře, který je k dispozici 
v české zdravotní pojišťovně a s kte-
rým musí občan do daného státu 
vycestovat. Pokud pojištěnec za 
nutnou a  neodkladnou péči musel 
zaplatit v  hotovosti, má nárok na 
dodatečnou refundaci, a to do výše 
stanovené pro úhradu takové péče 
na území daného smluvního státu. 
Je potřebné upozornit, že v někte-
rých smluvních státech se některé 
sjednané podmínky nevztahují na 
turistické pobyty Pří vycestování 
do ostatních států mimo EU platí český 
občan ošetření z vlastních finančních 
prostředků a česká zdravotní pojišťovna 
mu uhradí zpětně z veřejného zdravot-
ního pojištění vynaložené náklady za 
neodkladnou zdravotní péči poskytnu-
tou v místě pobytu, a to do výše stano-
vené úhrady v ČR.
 Refundaci nákladů uhradí příslušná 
zdravotní pojišťovna na základě žádosti, 
jejíž součástí musí být lékařská zpráva 
a originální účty. Jiná než nutná a neod-
kladná péče se nerefunduje. Relevant-
ní informace o problematice plateb za 
péči v zahraničí získáte u své zdravotní 
pojišťovny nebo v Kanceláři zdravotního 
pojištění (bývalé Centrum mezinárod-
ních úhrad). Je v zájmu každého občana, 
aby se před výjezdem informoval o sys-
tému poskytování a proplácení zdravot-
ní péče v cílové destinaci.
 Pokud chcete cestovat s  klidem 
a  s  vědomím, že eventuální problémy 
se zdravím v zahraničí zvládnete bez 
větších problému a bez zbytečně vyna-
ložených finančních nákladů za ošetření, 
uzavřete před odjezdem cestovní zdra-
votní pojištění, a to nejen při cestách 
v rámci EU, ale především však při ces-
tách mimo území EU, kde nejste kryti 
žádným zdravotním průkazem nebo 
mezinárodní smlouvou. Cestovní pojiš-
tění finančně zajišťuje léčebné výlohy, 
pobyt ve zdravotnickém zařízení, pře-
depsané léky, přepravu do nejbližšího 
zdravotnického zařízení, transport do 
ČR, přítomnost opatrovníka a zajišťuje 
nepřetržitě asistenční službu, která fun-
guje jako partner a logisticky zajišťuje 

veškeré informace a návody, jak se cho-
vat a jednat. Tyto služby veřejné zdra-
votní pojištění nefinancuje a nezajišťuje.
 Před sjednáním cestovního zdravot-
ního pojištění je vždy velmi nutné se 
podrobně seznámit s podmínkami pojiš-
tění, především s výší limitu léčebných 
výloh (čím vyšší, tím lépe) na pojistnou 
událost, ale hlavně s výlukami z pojist-
ného (jedná se o situace, na které se 
pojištění nevztahuje nebo jej omezuje). 
Jsou také rozdílné podmínky u pojištění 
pro běžnou turistickou cestu a cestu do 
zahraničí za účelem provozování sportu.
 Uzavření cestovního pojištění není 
určitě zbytečný finanční výdaj, neboť 
zdravotní péče a léčba v zahraničí není 
levná záležitost a platby za léčebné úko-
ny jsou daleko vyšší než v ČR, totéž platí 
pro spoluúčast. A navíc, rok od roku jdou 
ceny nahoru, protože medicína je stále 
dokonalejší, ale také dražší. Přitom ces-
tovní pojištění celkové náklady na dovo-
lenou výrazně nezvýší, protože denní 
sazby jsou v desetikorunách, ale na dru-
hé straně při problémech ušetří tisíce. 
Proto při cestách do zahraničí doporuču-
ji pojištění uzavřít. Sjednat jej můžete jak 
v dceřiných společnostech zdravotních 
pojišťoven, tak u komerčních pojišťoven 
přímo na přepážkách, ale i on-line těsně 
před odjezdem nebo již z místa pobytu 
v zahraničí. V tomto případě však hrozí 
nebezpečí, že nebudete ihned pojištěni, 
neboť platí až v momentě, kdy pojišťov-
na obdrží platbu.
 Pokud se rozhodnete cestovat do 
některé z exotických zemí, tak základní 
prevencí takové cesty by mělo být odpo-

vídající očkování. V těchto destinacích 
jsou zahraniční turisté více vystavení 
zdravotním rizikům, která často souvisí 
s odlišným životním stylem, stravová-
ním, hygienou i přírodními a teplotními 
podmínkami. Při cestách do některých 
zemí je přímo určen povinný typ očko-
vání, jinak vás na území státu nevpustí. 
Typ povinného očkování se každý rok 
mění podle vývoje zdravotních rizik. 
Pak jsou typy očkování, které jsou do 
určitých destinací doporučeny a mají 
působit jako prevence proti infekcím. 
Před každou plánovanou cestou by se 
měl cestující ujistit, že je řádně očkován. 
Potřebné informace podá vždy zdravot-
ní pojišťovna nebo specializované pra-
coviště – Středisko očkování a cestovní 
medicíny.
 Při samostatných cestách do zahrani-
čí, a to nejen mimo EU, je velmi vhodná 
registrace v systému DROZD. Projekt 
Dobrovolné registrace občanů České 
republiky při cestách mimo území ČR 
umožňuje účinně organizovat pomoc 
českým občanům, kteří poskytnou na 
dobrovolném základě informace o svém 
plánovaném pobytu v zahraničí. Poskyt-
nuté informace slouží Ministerstvu 
zahraničních věci k poskytování rych-
lé pomoci občanům v nouzi a k účinné 
organizaci pomoci v případě teroristic-
kých útoků, přírodních katastrof i sociál-
ních nepokojů. Systém umožňuje roze-
sílání e-mailů a SMS zaregistrovaným 
osobám, které se v daném státě nachá-
zejí, a tím jim poskytovat důležité infor-
mace nebo je včas varovat před hrozí-
cím nebezpečím.
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Reklamace levného zboží za pár korun
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Levné zboží, myšle-
no zboží s nižší cenou, netvoří žádnou 
výjimku z možnosti reklamace. Nemáte 
se za co stydět, je to vaše právo. Cena 
nerozhoduje. Záleží na tom, zda se na 
zboží vyskytla vada. Pak máte právo 
věneček nebo jakékoliv zboží (třeba 
i  žvýkačku za dvě koruny) reklamo-
vat jako každé jiné zboží. A to stej-
ným způsobem, jako byste reklamo-
val jiné vadné zboží, např. potraviny, 
výzdobu do bytu nebo tričko či nádo-
bí, skříň, automobil.  
 Dle vašeho popisu je zřejmé, že se 
výrobce dopustil při výrobě ozdobného 
věnečku pochybení nebo ho prodejce 
měl dlouhou dobu na skladě a prou-
tí vyschlo více, než bylo žádoucí. Váš 
partner k reklamaci je prodejce. Musí 
tedy nést za vadné zboží, které vám 
prodal, odpovědnost, protože vám 
prodal vadný výrobek. Vzhledem 
k  tomu, že jste zakoupený věneček 
odzkoušel hned v  den nákupu, je 
zcela jasné, že se na tomto zboží tato 
vada vyskytovala již v době koupě.

PAMATUJTE SI!
Nezáleží na ceně, jde o to, že pro-
dejce odpovídá za to, že výrobek, 
který vám prodá, bude bez vad 
a bude možné ho použít k účelu, 
za nímž byl pořízen a má k němu 
sloužit. 
 Reklamaci bude vždy vyřizovat pro-
dejce.

DOPORUČUJI!
Zajít do prodejny a zboží řádně rekla-
movat. Nezapomeňte si s sebou vzít 
zakoupený ozdobný věneček, kte-
rý chcete reklamovat. Taktéž budete 
potřebovat paragon, účtenku nebo jiný 
doklad o  koupi, kterým prokážete, že 
jste věneček koupil právě v obchodě, 
kde reklamaci uplatňujete. Jde o pod-
mínku pro uplatnění reklamace, proto je 
nutno tuto skutečnost prokázat. Tímto 
dokladem je potvrzeno, že došlo k uza-
vření dané kupní smlouvy právě s tímto 

prodejcem. V případě, že jste paragon 
vyhodil nebo ztratil, je třeba tuto sku-
tečnost dokázat jinak, např. svědectvím 
osoby, která u nákupu byla s vámi, v tom 
případě záleží již na tom, zda vám pro-
dávající toto svědectví uzná. Pokud jste 
platil kartou, je možné předložit výpis 
z účtu, kde je platba uvedena. V případě, 
že by byl prodejce vstřícný, mohl by plat-
bu najít také ve své databázi. 
 Pro úplnost dodávám, že někdy pro-
dejci požadují vrácení zboží v původ-
ním obalu, ale na to nárok nemají. 
 V prodejně musí být po celou prodej-
ní dobu pracovník, který je oprávněn 
k vyřízení reklamace, a to na každé pro-
dejně. A to i v případě, že jich má pro-
dejce více. Nikdy vás nemůže odkázat na 
jinou prodejnu. 

 Požadujte sepsání protokolu o rekla-
maci, ten je prodejce povinen s vámi 
sepsat. Musí vyplnit veškeré údaje na 
formuláři protokolu uvedené. Do proto-
kolu uveďte, jak chcete reklamaci vyřídit, 
půjde o výměnu zboží za stejné zboží 
bez vady, pokud ho prodejce mít nebu-
de, pak požadujte vrácení ceny, kterou 
jste zaplatil, vy vraťte vadný věneček. 
 Reklamace je bezplatná, nesmí s ní 
být spojeny žádné poplatky. Naopak vy 
máte nárok na náklady, které jste musel 
vynaložit při uplatňování reklamace, 
např. na jízdné nebo poštovné. Pro-
dejce o úhradu těchto nákladů musíte 
požádat písemnou formou co nejdříve. 

Taktéž jste povinen předložit doklady 
(např. jízdenky, potvrzení z pošty apod.). 
V případě vrácení peněz se jedná o tzv. 
odstoupení od smlouvy.

DOPORUČUJI!
Zboží pečlivě prohlédnout a  odzkoušet 
na místě při koupi.
 Z uvedeného je jasné, že prodejce 
musí vždy reklamaci přijmout, posou-
dit a vyřídit. K vyřízení má sice určenou 
maximální lhůtu, která činí 30 dnů, ale je 
třeba pamatovat na to, že reklamaci má 
vyřídit co nejdříve, což znamená i ihned, 
maximálně však oněch 30 dnů. Prodej-
ci rádi pronášejí větu „Mám na to třicet 
dnů“. Nemají. Doporučuji se s prodej-
cem na konkrétní lhůtě domluvit a uvést 
ji do reklamačního protokolu.

 Pokud byste však věneček poškodil 
sám, například prudkým uhozením 
či tím, že byste na něho při ukládá-
ní nákupu do tašky umístil jiné těžké 
zboží, nemáte na uznání reklamace 
nárok.
 V některých případech půjde 
o  podstatně dražší zboží, než bylo 
vaše, a pokud bude potřeba posudku 
od výrobce, může si prodejce pone-
chat 30denní lhůtu k jejímu vyřízení. 
Prodloužit by ji mohl pouze se sou-
hlasem spotřebitele a je na vás, zda 
prodejci souhlas dáte či nikoli. 

PAMATUJTE SI!
Na prodloužení lhůty nemá prodejce 
nárok. A to ani tehdy, když dodavatel 
sídlí v zahraničí. 
 Proč se o délce této lhůty rozepisuji? 
 Je tomu tak proto, že v případě nedo-
držení této lhůty ze strany prodejce 
máte právo od smlouvy odstoupit, což 
znamená, že jde o situaci prakticky stej-
nou, jako by se jednalo o neodstranitel-
nou vadu. Na smlouvu se pohlíží, jako by 
vůbec neexistovala. 
 Ve vašem případě si myslím, že lze 
předpokládat, že by prodejce mohl věc 
vyřídit na místě – převzít vadné zboží 
a vrátit vám peníze.

Mám na vás prosbu, při nákupu jsem, mimo jiné, koupil v oddělení květin i malý věneček z proutí na 
ozdobení hrobu. Doma, když jsem se na něho pořádně podíval, zjistil jsem, že je celý popraskaný. Asi 
byl upletený z přeschlých proutků. Zkusil jsem tedy jemně s ním klepnout do své dlaně a zjistil, že by 
hrob příliš neozdobil, na dvou místech praskl. Musel bych se stydět ho tam položit. Nechce se mi tako-
vé lajdáctví podporovat. Mohu vůbec něco dělat, nebo mohu na 70 Kč zapomenout a koupit si nový? 
Nevím, jak pro koho, ale pro mě je nepříjemné jít reklamovat zboží za pár korun, ale pokud to mohu 
udělat, pak bych to chtěl učinit. Co mi poradíte?  A. H., Příbram
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Řešíme problémy spojené s bydlením
Bytová poradna | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Pronajímatel na tako-
výto postup nemá prá-

vo. Jako nájemce máte právo přijímat do 
své domácnosti (v bytě) kohokoli. Učinil 
jste správně, že jste tuto okolnost, souži-
tí s dcerou ve své domácnosti, pronají-
mateli řádně a včas oznámil. Tato povin-
nost vyplývá z občanského zákoníku, 
kdy platí, že přijme-li nájemce nového 
člena své domácnosti, oznámí zvýšení 

počtu osob žijících v bytě bez zbytečné-
ho odkladu pronajímateli; neučiní-li to 
nájemce ani do dvou měsíců, co změna 
nastala, má se za to, že závažně porušil 
svou povinnost.
 Na druhé straně má sice pronajímatel 
právo vyhradit si ve smlouvě souhlas 
s  přijetím nového člena do nájemcovy 
domácnosti, ale toto neplatí, jedná-li 
se o osobu blízkou anebo další případy 

hodné zvláštního zřetele. Pro souhlas 
pronajímatele s přijetím osoby jiné než 
blízké za člena nájemcovy domácnosti 
se vyžaduje písemná forma.
 V žádném případě pak 
není dán žádný důvod 
k  tomu, aby vás prona-
jímatel nutil k podpisu 
nové nájemní smlouvy 
s vyšším nájemným. 

DALŠÍ ČLEN NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI
Bydlím v nájmu. Nedávno se ke mně přistěhovala dcera, kterou opustil partner. Pronajímateli jsem 
toto písemně oznámil a požádal o úpravu výše záloh za služby. Pronajímatel mně odpověděl, že nesou-
hlasí s tím, aby dcera se mnou v bytě bydlela. Jedině za podmínky, že podepíšu novou nájemní smlou-
vu s vyšším nájemným. Má na tento postup pronajímatel právo? I. K., Jeseník

Výplata daňového zvýhodnění na děti
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o daních z příjmů s tím, že tato novela je účinná od 1. 4. 2017. 
Může nám mzdová účetní zpětně vyplatit slevy na děti již nyní? K. T., Ostrava

Jedná se o zákon 
č.  170/2017 Sb., kte-
rým se mění některé 
zákony v oblasti daní. 
K této novele Minister-
stvo financí ČR vydalo 

dne 16. 6. 2017 tiskové prohlášení, ve 
kterém se mimo jiné uvádí následující:
„Dneškem se stává platným daňový balí-
ček, který přináší výrazná zjednodušení 
daňového systému či nová účinnější opat-
ření v boji proti daňovým únikům. Zákony 

připravené Ministerstvem financí ve spolu-
práci s Finanční správou tak budou účinné 
od 1. července 2017.“
 Současně své prohlášení vydala 
i Finanční správa, ve které je zcela kon-
krétně uvedeno:
„Měsíční daňové zvýhodnění od roku 
2017. U zaměstnavatele se měsíční daňo-
vé zvýhodnění poskytované podle § 35c 
a 35d ZDP zvyšuje u druhého vyživované-
ho dítěte o 200 Kč, tj. z částky 1 417  Kč 
na částku 1  617 Kč, a na třetí a každé 

další vyživované dítě o 300 Kč, tj. z část-
ky 1 717 Kč na částku 2 017 Kč. Zvýšené 
měsíční daňové zvýhodnění se použije 
poprvé při zúčtování mzdy za kalen-
dářní měsíc červenec 2017. Zbývající 
část nároku (za předpokladu splnění 
zákonných podmínek) bude poplatníko-
vi poskytnuta v rámci ročního zúčtování 
záloh a daňového zvýhodnění za zdaňo-
vací období 2017, popř. v rámci podané-
ho daňového přiznání.“

Odpověď na vaši otázku nalezneme 
v občanském zákoníku a v nařízení vlády 
č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běž-
ná údržba a drobné opravy související 
s užíváním bytu. 
 Podle občanského zákoníku nájemce 
provádí a hradí běžnou údržbu a drobné 
opravy související s užíváním bytu. Co 
je běžnou údržbou a drobnou opravou 

bytu, vymezuje právě shora citované 
nařízení vlády. Podle něho se za drob-
né opravy považují opravy bytu a jeho 
vnitřního vybavení, pokud je toto vyba-
vení součástí bytu a je ve vlastnictví pro-
najímatele, a to podle věcného vyme-
zení nebo podle výše nákladů. Podle 
věcného vymezení se za drobné opravy 
považují mimo jiné opravy jednotlivých 

částí dveří a oken a jejich 
součástí, kování a klik, výměny zámků 
včetně elektronického otevírání vstup-
ních dveří bytu a  opravy kování, klik, 
rolet a  žaluzií u  oken zasahujících do 
vnitřního prostoru bytu.
 Z uvedeného vyplývá, že opravu okna 
skutečně musíte provést na vlastní 
náklady sama.

POROUCHANÉ OKNO NELZE OTEVŘÍT
Nastěhovala jsem se do bytu a již při jeho předávání jsem pronajímatele upozornila, že otočné okno 
nelze otevřít, protože vypadává v místě, kde je otočný kloub. Pronajímatel přislíbil, že závadu odstraní, 
ale nestalo se tak. Znovu jsem závadu písemně oznámila. Pronajímatel mně sdělil, že je to moje věc, ať 
si závadu odstraním na vlastní náklady. Jak mám postupovat? S. F., Teplice
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Míst ve státních mateřských školkách 
je stále velmi málo, a tak se může velmi 
snadno stát, že právě vaše dítě dostane 
k přijetí zamítavé stanovisko. Jak si pora-
dit v takovém případě? 

Míst ve školkách je málo 
Dětí se poslední léta rodí více a stát 
nedokázal včas zareagovat tím, že by 
dostatečně navýšil i místa v mateř-
ských a základních školách a školkách. 
„Zapsat“ dítko do školky tedy není vůbec 
tak snadné jako dříve. V první řadě ne-
lze počítat automaticky s tím, že bude 
možné dítě zapsat do školky, která je 
nejblíže nebo kterou si rodič vybere. 
Vždy je třeba brát do úvahy spádovost, 
protože zapsat se do mateřské školy 
tam, kde nemá uchazeč trvalé bydliště, 
je nemožné. I tak se může stát, že ředi-
tel dítě po zvážení různých kritérií (tím 
bývá trvalé bydliště dítěte, jeho věk a to, 
zda má ve školce sourozence) nepřijme. 
Ani v takovém případě neházejte flintu 
do žita. Před hlavními prázdninami není 
totiž seznam přijatých dětí zdaleka kom-
pletní.

Ptejte se do poslední chvíle 
Mnoho rodičů ve snaze, aby mělo jejich 
dítě tu nejlepší šanci na přijetí, podá při-
hlášky hned na několik mateřských 
škol. Některému šťastlivci se pak 
může stát to, že si bude dokonce 
ze škol vybírat. A v takovém přípa-
dě se může jeho místo jinde uvolnit. 
Některá místa se tak někdy uvolní až 
na začátku září, kdy je konečně jasné, 
kdo doopravdy nastoupil. Proto vám 
radíme, ptejte se, a to až do poslední 
chvíle. Zajděte si za ředitelem školy 
osobně, vyličte mu svou situaci a také 
sepište odvolání. Takto budete mít vyš-
ší šanci, že na vás ředitel mateřské ško-
ly nezapomene a že v případě volného 
místa na vás bude pamatovat. A věřte, 
že nějaké místo se uvolní skoro vždy…

Se státní školkou ušetříte 
Co dělat, pokud se chcete vrátit do 
práce a situace ve státní školce vypadá 
špatně? Využít můžete zařízení soukro-
mých a polosoukromých, která ovšem 
nejsou dotovaná, takže je cena za umís-

tění dítěte podstatně vyš-
ší. Zatímco ve státní škol-
ce zaplatíte kolem 600 
korun za docházku dítěte 
a kolem 700 korun za stra-
vu, pak polostátní zařízení 
typu mateřských center 
vás vyjde kolem pěti tisíc 
měsíčně, soukromé škol-
ky pak od pěti tisíc korun 
výše, ve větších městech je 
obvyklá cena kolem deseti 
tisíc měsíčně. A  to už se na 
domácím rozpočtu projeví 
opravdu řádně, navíc pro 
celou řadu rodin je tato mož-

nost prostě finančně nedosažitelná. 

Mateřská centra a domy dětí 
Pokud chcete pátrat po tom nejlevněj-
ším místě, kde by se postarali o vaše 
děti, zkuste mateřská centra a domy dětí 
a mládeže, které v některých obcích fun-
gují. Mateřská centra bývají z části pří-
spěvková sdružení, která si tak mohou 
dovolit nabídnout nižší ceny, než posky-
tují obvyklé komerční subjekty, kvalita 
služeb je přitom srovnatelná. Oproti 
klasickým mateřským školám se děti 
scházejí v menším kolektivu. Zatímco 
v mateřské škole je dětí ve třídě kolem 
25, v dětských kolektivech v mateřských 
centrech či domech dětí a mládeže je 
jich kolem deseti, na jednu chůvu nebo 
učitelku jich připadá méně, což je jistě 
výhodnější. 
 V těchto kolektivech je také možné 
umístit menší děti, než jsou děti obvykle 
přijímané do mateřských 
škol, tedy 

od tří let. Často sem můžete přihlásit již 
dvouleté děti, platí ale, že děti by si měly 
umět dojít na toaletu a měly by být bez 
plen. Dále se zde nehlídá po celý den. 
V mateřské školce může být dítě obvykle 
od půl sedmé až do pěti hodin, v cent-
rech a v domech dětí je možné je pone-
chat většinou jen dopoledne, tedy od 
osmi do dvanácti hodin. Dětem se podá-
vá navíc jen svačina, kterou si donesou 
z domova, oběd jim musí již připravit 
jejich rodič. 
 Soukromé školky zareagovaly na 
nedostatek míst ve státních školkách 
poměrně dost rychle a vznikla jich celá 
řada, a to i v těch nejmenších obcích. 
Jejich problémem je právě jejich cena. 
Počítejte s tím, že v těch levnějších 
školkách jsou místa rychle pryč, proto 
nečekejte dlouho s přihlášením dítěte. 
I v soukromých školkách lze udat i mlad-
ší děti, což ale někdy může být problém, 
protože třeba pětileté dítě se může 
s těmi dvouletými poněkud nudit. 

Firemní školky – budoucnost?
I zaměstnavatelé jsou jistě rádi, pokud se 
jejich zaměstnankyně vracejí po rodičov-
ské do práce brzy. Právě firemní školky 
jsou možností, která k časnému návra-
tu může napomoci. U nás jich zatím ale 
příliš není. Firemní školka se provozuje 
v místě, kde rodič dítěte pracuje, odpa-
dá tak cesta do školky a z ní. Navíc je 
rodič dítěte nablízku, což je výhodné pro 
oba. Zřízení firemních školek často brání 
poměrně značné požadavky, které má 
ministerstvo školství, což je velká ško-
da i pro zaměstnavatele. Jedná se totiž 
o benefit, který byl při volbě práce pro 
mnoho rodičů určující… 
 Připravila Michaela Kadlecová

Nepřijali vám dítě do školky? Radíme, jak postupovat
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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 nefi nanční 
odměny. Tu u  Unišek+ určuje hlavně nabíd-
ka služeb, které lze za šeky získat. Up Česká 
republika každým dnem získává nové partne-
ry 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, fi tness a  relaxačních cen-
trech, či kulturní nabídka divadel, kin, před-
prodejů vstupenek. V  portfoliu nechybí ani 
lékárny, optiky, rehabilitace anebo masáže, 
nezanedbatelná je i oblast vzdělávání. Od au-
toškol, přes jazykové nebo počítačové kurzy 
až po možnost úhrady vaší dovolené či rela-
xace a ubytování. Unišek+ je opravdu univer-
zální 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?
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Správné znění tajenky z čísla 10: Hanácká metropole Olomouc brzy přivítá sjezd kováků. Správně luštil a potřebné štěstí 
při losování měl předseda ZO OS KOVO OEZ Ladislav Maixner z Letohradu. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, 
které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 4. a 18. července). Na tajenku 
z tohoto čísla čekáme do 12. července 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


