
Odbory budou pro příští rok v soukromé sféře prosazovat růst mezd o 8 až 10 procent. To je 
hlavní vzkaz, který zazněl 14. 9. na mítinku Konec levné práce. Do Prahy na něj přijelo zhruba 
1 500 odborářů z celé republiky, mezi nimi na 400 kováků. 
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Stávková pohotovost v Z-Group Steel Holding 

pokračování na str. 4

více
strana 3

Další krok ke konci 
levné práce v ČR 

V úterý 5. září byla vyhlášena stávková 
pohotovost v Železárnách Veselí nad 
Moravou, které jsou součástí společnos-

ti Z-Group Steel Holding. Na to, proč se 
tak stalo, předseda tamní ZO OS KOVO 
Stanislav Malušek odpověděl: „Nezbý-
valo nic jiného, protože jsme doposud 
neuzavřeli kolektivní smlouvu, jejíž 
návrh jsme předložili 27. 10. 2016. Od té 
doby se uskutečnila jen dvě jednání, na 
kterých jsme nedospěli k dohodě. Nej-
větším sporným tématem je navýšení 
mezd, které se u nás naposled konalo 
v  roce 2012, kdy došlo ke zvýšení tari-
fů o 200 Kč. Jinými slovy: vlivem inflace 
naše reálná mzda klesá. Do jednání byl 

proto zapojen zprostředkovatel MPSV. 
I toto jednání bylo neúspěšné, kvůli 
tomu, že zprostředkovatel ve lhůtě dva-
ceti dnů nenavrhl řešení, jak to stano-
vuje zákon. Když následně padl návrh 
na další jednání, zaměstnavatel uvedl, 
že to považuje za bezpředmětné, pro-
tože nebyl dodržen zákon o kolektivním 
vyjednávání.“
 Odborářům, kteří se podle předse-
dy Maluška nadále snaží o to, aby se 
dopracovali k nové kolektivní smlouvě, 
tak nezbylo nic jiného, než aby začali 

10 Trh práce
Cizinci jsou lepší než 
naši nezaměstnaní?4 Odbory

Společné zasedání českých 
a slovenských kováků2 Právo

Šmírování zaměstnanců 
může stát až milion Kč 8 Nový seriál

Na pomoc kolektivnímu 
vyjednávání 2018

Společná fotografie účastníků mítinku. Všichni se na ni ale stejně nevešli

Kováky nebylo možné přehlédnout, jejich 
delegace byla na mítinku největší

Na tabuli svítí cíl 
pro kolektivní 
vyjednávání 2018



Ve čtvrtek 7. 9. se v Praze konalo zase-
dání Předsednictva OS KOVO. Bylo 
prvním jednáním tohoto orgánu, které 
se uskutečnilo po VII. sjezdu svazu. Na 
programu mělo kromě obvyklé agendy, 
spočívající v informacích z jednotlivých 
krajských sdružení a informaci předse-
dy Jaroslava Součka k aktuálnímu dění 
ve svazu a ve společnosti, zejména hod-
nocení podnikových kolektivních smluv 

uzavřených na rok 2017. Schválilo rov-
něž návrh na svolání 1. zasedání Rady 
OS KOVO, které se uskuteční ve dnech 
11.–12. října v Kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové, a pověřilo kole-
gy Miroslava Josku a Zdeňka Zechu jeho 
řízením. Předsednictvo rovněž schváli-
lo plán účasti svazu na mezinárodních 
akcích, vyhodnotilo vzdělávání OS KOVO 
a vzalo rovněž na vědomí zprávu o vyři-

zování stížností, oznámení a podnětů 
došlých na OS KOVO za první polole-
tí 2017. V bodě „různé“ vzali účastníci 
zasedání Předsednictva OS KOVO na 
vědomí zprávu kolegy Součka, že Val-
ná hromada MSDU OS schválila pro-
dej Domu odborových svazů v Praze 3 
z  důvodu vysokých nákladů na údržbu 
a provoz této budovy. 
 (fav)
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V pátek 8. září se stany ČMKOS 
v  rámci její letošní osvětové 
kampaně tyčily na 1.  náměstí 
v  Mostě. Lidé si sem mohli při-
jít pro rady, jak vyřešit problémy 
v  práci, založit odborovou orga-
nizaci nebo požádat o pracov-
něprávní poradu. Ani tentokrát 
nechyběly propagační mate-
riály OS KOVO včetně našeho 
Kováka a brožur s poradnami. 
Právní rady rozdával právník OS 
KOVO Vladimír Plachta. „Akce 
se nadmíru povedla. V sobotu 
jsme se přesunuli do Sokolova, 

poslední zastávky našeho ,turné‘ po České republice. S účastí jsme 
nadmíru spokojeni. Je vidět, že se lidé o odbory zajímají čím dál tím 
víc a zjišťují, že jsou zde právě pro ně. Již nyní se připravujeme na 
další rok,“ sdělila místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.  (as)

Na pravou míru
V Kováku č. 12 jsme v rámci ankety „Konec levné práce“ u odpovědi 
Marie Jahnové ze ZO OS KOVO při MORA MORAVIA a.s., Mariánské 
Údolí uvedli, že se ve firmě MORA MORAVIA i přes veškerou snahu 
odborů nepovedlo žádné navýšení mezd. Jak nás následně upozorni-
la kolegyně Jahnová, realita je taková, že se navýšení mezd povedlo, 
ovšem ne tolik, kolik by si odbory přály. O důvod víc, proč je třeba 
pokračovat v kampani „Konec levné práce“. Odborářům z MORY pře-
jeme, aby i u nich vedla k lepšímu naplnění jejich přání.  (red)

Řešili kolektivní vyjednávání na další rok
Ve dnech 4.–5. září se uskutečnilo v Plzni dvoudenní zasedání Rady 
elektro sekce OS KOVO. Účastníkům byly podány aktuální informace 
z činnosti OS KOVO a ČMKOS. Rovněž byli seznámeni s programem 
jednání Rady sekcí, která proběhla v červnu. Členové Rady byli dále 
seznámeni s obsahem dodatku metodické pomůcky pro rok 2018. 
V případě zájmu tuto metodiku naleznete na intranetu OS KOVO či 
v písemné podobě na regionálních pracovištích. Zřejmě nejdůležitěj-
ším bodem bylo projednávání podnikových kolektivních smluv za rok 
2017 a přípravy PKS pro další rok. Příští zasedání Rady sekce se usku-
teční 14. listopadu v Praze.  (as)

První posjezdové zasedání Předsednictva OS KOVO

Jak pomáhají příspěvky na cestu za prací 
Na trhu práce v ČR dlouhodobě chybějí lidé. Jedním z nástrojů, 
který má zaměstnavatelům pomoci v hledání pracovníků, jsou 
příspěvky na dojíždění a také na přestěhování za prací. Zavedeny 
byly 1. 11. 2016 a zatím o ně zažádaly více než čtyři tisíce lidí. 
Informoval o tom Úřad práce ČR. Nejvíce žadatelů bylo v Jiho-
moravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 
 Jeden z nejvyšších příspěvků – 3 500 korun měsíčně – přiznal 
úřad práce uchazeči v Karlovarském kraji, který do práce dojíždí 
255 kilometrů. Nejčastěji ale lidé dostávají 1 500 korun a do práce 
dojíždějí 10 až 25 kilometrů. 
 Zájem je také o jednorázový příspěvek ve výši 50 tisíc korun, 
který může dostat zájemce při stěhování za prací. Takových bylo 
zatím v celé ČR schváleno 51.
 O příspěvek mohou žádat uchazeči, kteří budou do nového 
zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci Úřa-
du práce ČR déle než 5 měsíců. Zároveň musí uzavřít pracovní 
poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 
6 měsíců. Žádost je nutné podat ještě v době, kdy je člověk v evi-
denci ÚP ČR. (red)

Zaorálek sboristům slíbil pomoc  
Ve čtvrtek 7. 9. se lídr ČSSD Lubomír Zaorálek sešel se sboris-
ty Národního divadla, kteří jsou od začátku června ve stávkové 
pohotovosti. Sboristé jsou nespokojeni s platy, přesčasy i s vede-
ním divadla, které dle slov předsedy ZO Unie profesionálních zpě-
váků Jakuba Hrubého odmítá jednat o zlepšení podmínek pro své 
zaměstnance. Všech 60 sboristů je připraveno jít do ostré stávky. 
Lubomír Zaorálek přislíbil, že se jejich problémy bude zabývat. 
Jakub Hrubý oznámil, 
že ředitel Národního 
divadla Jan Burian již 
přes počáteční neocho-
tu spolupracovat oslovil 
po dlouhém vyjednává-
ní Ministerstvo práce 
a  sociálních věcí, aby 
určilo zprostředkovate-
le, který se neshodami 
v divadle začne zabývat 
a  pokusí se najít smír.
 (as)

S účinností od 29. 7. 2017 zaměstnava-
tel, který porušuje soukromí zaměst-
nance, dopouští se přestupku dle záko-
na č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Do 
účinnosti novely zaměstnavatel, ačkoliv 
porušoval práva zaměstnanců a bez 
závažného důvodu je na pracovištích sle-

doval kamerami, odposlouchával či jinak 
kontroloval, věděl, že za svoje počínání 
nebude nijak výrazně potrestán. Zaměst-
navatel rovněž nemůže vyžadovat infor-
mace, které bezprostředně nesouvisejí 
s výkonem práce a se základním pracov-
něprávním vztahem, např. o těhotenství, 

rodinných a majetkových poměrech, 
sexuální orientaci, původu, členství 
v odborové organizaci, členství v politic-
kých stranách, příslušnosti k církvi nebo 
náboženské společnosti atd. Za poruše-
ní tohoto zákona si zaměstnavatel může 
slíznout až milionovou pokutu.    (as)

Za šmírování zaměstnavatel zaplatí



Podle představ odborů by zároveň mini-
mální mzda měla dosahovat poloviny 
průměrné mzdy v ČR. Nyní se blíží k 40 
procentům. Od ledna se zvýší o 1 200 Kč 
na 12 200 korun. I tak ovšem nadále 
zůstane jednou z nejnižších v EU. To stá-
le platí i o českých mzdách, i když eko-
nomika prosperuje a nezaměstnanost je 
nyní nejnižší v celé EU.
 Nezůstalo však jen u vzkazů. Odboráři 
ukázali, že jsou si nejenom vědomi sou-
časné situace, ale mají i recepty na její 
řešení. A jejich hlas je třeba brát vážně. 
Na mítinku, který moderoval předseda 
ČMKOS Josef Středula, zaznělo, že už se 
tak i děje. I v současné předvolební kam-
pani není snad jediný uchazeč o hlasy 
voličů, který by nehovořil o potřebě zvý-
šení mezd a platů v ČR. Důvod, proč se 
i na mítinku srovnávaly sliby stran, které 
se týkají zvyšování mezd a platů, daně 
z příjmu, hospodářské politiky či pracov-
ních podmínek. U řady stran podrob-
nější plány nenašli. Zaměřili se pak na 

konkrétnější záměry čtyř stran – ANO, 
ČSSD, ODS a TOP 09. Podle Středuly růst 
výdělků slibují všechny z porovnávaných 
stran. Většinou počítají se snížením 
odvodů či daní. Odboroví analytici spo-
čítali, že prosazení záměrů ČSSD by při-
pravilo státní rozpočet o 73 miliard. Plá-
ny ANO by snížily příjmy státní pokladny 
o 95 až 137 miliard, TOP 09 o 230 miliard 
a ODS asi o 193 miliard korun. Důsled-
kem by bylo, že by chyběly peníze třeba 
na důchody a lidé by si museli připlácet 
více i na zdravotní péči. I proto je třeba 
jít k volbám a řádně si promyslet, komu 
dát hlas.
 Hlavní pozornost na mítinku patřila 
ale zejména mzdovému vývoji. Skuteč-
ností je, že české mzdy patří v EU k těm 
nižším a že mzdové rozdíly mezi Výcho-
dem a Západem se nejenom nesnižují, 
ale mzdová propast se i v době prospe-
rity a při růstu produktivity práce na 
Východě dále prohlubuje. 
 Účastníky proto zaujala informace 
předsedy Odborového svazu KOVO 
Jaroslava Součka o výzkumu, který uká-
zal, že český pracovník v kovoprůmyslu 
vydělává 27 procent hrubého příjmu 
svého německého kolegy. Po zahrnutí 
cen v  obou zemích příjem sice odpo-
vídá 43,5  %, ale i to je žalostně málo 
vzhledem k tomu, že produktivita prá-
ce už dosahuje více než dvou třetin té 
v Německu. To je stav, který odporuje 
logice a nelze se s ním smířit.
 S tímto názorem souhlasili i zahra-
niční hosté mítinku. Generální tajemník 
Evropské odborové konfederace (ETUC) 
Luca Visentini to značil za skandální.  
„Potřebujeme správný právní rámec. 
Není přípustné, aby nadnárodní společ-
nosti v nových zemích, v nichž je produk-
tivita 80 procent, vyplácely 25 procent,“ 
uvedl a dodal, že o srovnání podmínek 
musí usilovat nejen odboráři ve firmách, 
ale přispět k němu musí i Evropská 
komise a vlády jednotlivých zemí. Také 

podle předáka rakouské odborové cent-
rály ÖGB Ericha Foglara nejsou propast-
né mzdové rozdíly za srovnatelnou práci 
férové. Odboráři po celé Evropě podle 
jeho slov musí důsledně bojovat pro-
ti mzdovému a sociálnímu dumpingu 
a tlačit na vedení sedmadvacítky, „aby 
konvergence konečně byla cílem EU“. 
Obdobně se vyslovil i předseda němec-
ké centrály DGB Reiner Hoffman. Exis-
tující mzdovou „železnou oponu“ mezi 
starými a novými středoevropskými 
státy EU odsoudil i předseda slovenské 
odborové ústředny KOZ Jozef Kollár. 
Uvedl, že na Slovensku se zvažuje mož-
nost zavedení institutu minimální mzdy 
do ústavy.
 Na mítinku se hodnotil i dosavadní 
průběh kampaně. Zaznělo, že dva roky 
jejího konání hodně změnily: „Dnes 
už nikdo v této zemi, veřejnost, média 
nebo politici, nepochybuje o tom, že 
cena práce v České republice je podhod-
nocena. Analýza ČMKOS ukázala, kde 
jsou příčiny. Dnes můžeme s hrdostí 
říct, že na úsilí odborů, kampani Konec 
levné práce, profitují čeští zaměstnanci 
a jejich rodiny. Za roky 2016 až 2017 se 
úroveň mezd zvedla o 10 procent.“ Kam-
paň odborů vedle zlepšování podmínek 
českých zaměstnanců a poznání přináší 
i jiné ovoce. Jak uvedl Josef Středula, za 
dva roky od jejího zahájení do členských 
svazů ČMKOS vstoupilo 26  684 nových 
členů a vzniklo 202 nových odborových 
organizací. Roste i sebevědomí a odva-
ha lidí. Účastníci mítinku tak mohli 
aplaudovat zprávě, že odborová orga-
nizace byla nyní založena navzdory jeho 
protiodborovým postojům i v české 
odnoži amerického koncernu Amazon. 
Solidární potlesk zaplněné Areny Sparta 
následoval i po zprávě, že do stávkové 
pohotovosti vstoupili kováci, kteří usilu-
jí o  vyšší mzdy ve společnosti Z-Group 
Steel Holding. (fav)   
Foto: Josef Kuta, Anna Stramová a autor
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dokončení ze str. 1

Zahraniční hosté mítinku. Zleva Jozef Kollár (KOZ), 
Reiner Hoffman (DGB), tlumočník, Erich Foglar 
(ÖGB) a Luca Visentini (ETUC) s tlumočnicíKolem stánku OS KOVO bylo stále živo

Předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček během 
svého vystoupení



zvažovat i důraznější prostředky k pro-
sazení svého cíle. Zákonnou cestu k nim 
otevřel neúspěch jednání před zpro-
středkovatelem. Zatím vyhlásili stávko-
vou pohotovost, kterou zaměstnavateli 
naznačují i to, že by mohli jít do ostré 
stávky. Upřednostňují však to, aby jejich 
akce vedla k uzavření nové kolektivní 
smlouvy, ve které je vlastně jediným 
sporným bodem růst mezd. 
 Podobně jako v Železárnách Veselí nad 
Moravou jsou na tom odboráři i  v  dal-

ších závodech holdingu, v  Železárnách 
Hrádek u Rokycan a ve Válcovnách trub 
v  Chomutově. Mají sice jiné zaměstna-
vatele, ale  kolektivní smlouvu vyjedná-
vají společně, všechny tři podniky spo-
juje osoba jejich majitele. I pro Hrádek 
a  Chomutov platí, že kolektivní vyjed-
návání ztroskotala stejně jako ve Veselí 
na mzdách. Na jejich výši a někde navíc 
doplněné jejich opožděným vyplácením. 
Jak uvedl předseda ZO OS KOVO Válcov-
ny trub Josef Maršálek, také v Chomuto-

vě byla proto 6.  9. vyhlášena stávková 
pohotovost a odboráři v Hrádku se při-
dali v úterý 12. 9. odpoledne. Předseda 
tamní ZO OS KOVO Petr Horčic Kováku 
sdělil, že pro stávkovou pohotovost se 
jednomyslně vyslovili všichni členové 
výboru ZO. 
 Svoji plnou podporu odborářům 
ve Veselí nad Moravou, Chomuto-
vě a  v  Hrádku nad Nisou už vyjádřilo 
vedení OS KOVO. V jeho prohlášení se 
mj. uvádí: „Cílem každého kolektivního 
vyjednáváni je uzavření dobrých mzdo-
vých, pracovních a  sociálních podmí-
nek u zaměstnavatele. Úspěšná firma = 
spokojení zaměstnanci. Stojíme při Vás 
a jsme připraveni Vás kdykoli podpořit!“ 
Solidární podporu s kolegy ve stávkové 
pohotovosti vyjadřují také další odboro-
vé organizace i jednotlivci. Dostala se jim 
i na mítinku ČMKOS „Konec levné práce“, 
na kterou přijeli předsedové ZO z Vese-
lí a  Hrádku. Předsedovi z  Chomutova 
v účasti zabránil zdravotní problém. Plá-
nují proto setkání 21. 9., na kterém hod-
lají dohodnout další společný postup. 
Jak uvedl Stanislav Malušek, odboráři 
nadále preferují dohodu: „Ke stávce by 
nemuselo dojít. Pokud zaměstnavatelé 
projeví vstřícnost, přistoupíme k dojed-
nání kolektivní smlouvy. Pokud se tak 
nestane, máme v každém případě od 
zaměstnanců už nyní mandát k tomu, jít 
i do takové akce, jakou je stávka.“ (fav)

Čeští kováci a jejich slovenští kolego-
vé si na něm vyměnili řadu zajímavých 
informací a zkušeností, které se týka-
ly jak odborové práce, tak politického 
vývoje v obou státech. Společně probrali 
a posoudili různé problémy, které kovác-
ké odbory v obou zemích právě řeší. 
K  nim patří vývoj kolektivního vyjedná-
vání v ČR a SR, úsilí o konvergenci mezd 
v EU a naplnění požadavku „stejnou 
mzdu za stejnou práci“. V tomto směru 
je vývoj v obou zemích podobný. Slo-
vensko, pokud jde o postavení zaměst-
nanců, ČR dnes už nejenom dohání, ale 
v některých věcech se dostává před nás. 
Třeba pokud jde o výši minimální mzdy. 
Na Slovensku se za současné vlády 
odborům po letech řádění neoliberální 
pravice (v mnohém podobnému tomu, 
co bylo u nás) také podařilo prosadit 
více změn v zákoníku práce, které jdou 

více na ruku zaměst-
nancům a jejich zá-
stupcům. Nastavené 
principy pro uvol-
ňování odborových 
funkcionářů otevřely 
větší prostor a mož-
nosti pro jejich práci.
 Pokud jde o to, co 
se právě děje v obou 
svazích, slovenské hosty zejména zají-
malo, jak v OS KOVO probíhá proces 
centrální evidence členů. Dostali infor-
maci, že vše postupuje podle stanove-
ného harmonogramu a evidována je už 
téměř polovina členů OS KOVO.  
 Nebylo to však jen o pozitivech. Hovo-
řilo se i o trvajících pokusech rozštěpit 
a oslabit odbory. Děje se tak zejména 
v rámci různých nadnárodních koncer-
nů, a to někdy bohužel i s přispěním 

nedostatečně informovaných zástupců 
zaměstnanců z jejich mateřských zemí. 
Shoda panovala v tom, že podobné 
nekompetentní vnější zásahy, které 
mohou vést ke štěpení odborů, jsou 
nepřípustné a je třeba jim rozhodně 
čelit. Obě strany podtrhly, že jedině silné 
a jednotné odborové svazy jsou schop-
ny hájit zájmy zaměstnanců a prosazo-
vat jejich oprávněné požadavky. 
 (fav) Foto: Josef Kuta
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dokončení ze str. 1

Stanislav Malušek 
z Železáren Veselí nad 
Moravou (vlevo) a Petr 
Horčic z Železáren 
Hrádek situaci probírali 
i na mítinku Konec levné 
práce v Praze. S Josefem 
Maršálkem z Válcoven 
trub v Chomutově 
budou další kroky 
koordinovat 21. 9. 
Společným postupem 
čelí i pokusům 
zaměstnavatelů 
o separátní řešení 
v jednotlivých závodech 
holdingu.
Jednání kolegů ze 
závodů se stávkovou 
pohotovostí se 
uskuteční během 
zasedání Hutnické 
odvětvové sekce OS 
KOVO, takže i tam 
mohou očekávat 
nejenom solidaritu 
ostatních, ale určitě 
i mnohé dobré rady.

Společné jednání se Slováky
V pražském kongresovém centru Olšanka se 6. září usku-
tečnilo již tradiční společné jednání předsednictev OS KOVO 
a OZ KOVO. 

Záběr ze společného zasedání předsednictev OZ KOVO a OS KOVO



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

Výpověď pro pozbytí zdravotní způsobilosti
Pracovní právo | JUDr. Marie Stodolová, RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj
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Mám podezření, že mám nemoc z povolání, a to karpální tunely. Podle lékařského posudku našeho 
závodního lékaře jsem dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní funkce, zaměst-
navatel nemá pro mne vhodné zaměstnání a dal mi z tohoto důvodu podle § 52 písm. e) ZP výpověď.  
Můžete mi poradit, jak mám dále postupovat?  F. K., Rakovník

Nemoc z povolání je 
taková nemoc, kdy 
chorobné změny na 
zdraví, které plynou 

z  této nemoci, jsou v přímé souvislos-
ti s  výkonem povolání, tedy kdy se dá 
výkon povolání označit za jednoznačnou 
příčinu této nemoci.

Dle vyjádření Oddělení pracovního 
lékařství Státního zdravotního ústa-
vu k tomu, aby byla uznána nemoc 
z povolání, musí být splněny tři pod-
mínky: 
  nemoc musí být uvedena v seznamu 

nemocí z povolání, 
  musí být prokázáno, že pracovník trpí 

onemocněním v určité tíži, 
  musí být splněny podmínky, za kte-

rých nemoc z povolání vzniká.
 Někdy může jít pouze o ohrožení 
nemocí z povolání podle § 347 odst.  1 
zákoníku práce. Ohrožením nemo-
cí z  povolání se rozumí takové změny 
zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu 
práce nepříznivým působením podmí-
nek, za nichž vznikají nemoci z povolá-
ní, avšak nedosahují takového stupně 
poškození zdravotního stavu, který lze 
posoudit jako nemoc z povolání, a dal-
ší výkon práce za stejných podmínek 
by vedl ke vzniku nemoci z povolání. 
Nemoc může mít charakter trvalý nebo 
jen dočasný.

Výčet nemocí z povolání uvádí přílo-
ha č. 2 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 

Zda se jedná o nemoc z povolání, posu-
zuje pouze a zásadně zdravotnické zaří-
zení, resp. lékař, který je poskytovatelem 
pracovně-lékařských služeb dané firmy, 
a tedy nikoli zaměstnavatel, v jehož 
zájmu je zpravidla prokazovat, že ten 
který zaměstnanec v jeho firmě nemoc 
z  povolání nezískal. Uznat nemoc 
z povolání je výhradně v kompetenci 
kliniky pracovního lékařství, kam vás 
váš doktor s lékařskou zprávou vyšle.
 Pokud vás lékař na kliniku pracovního 
lékařství odmítá doporučit, můžete se 
tam vydat i sám. Tamní lékaři si ale tak 
jako tak nejdříve vyžádají dokumentaci 
od vašeho lékaře. Když i klinika nabude 

podezření, že choroba souvisí s vaším 
povoláním, přijde na řadu krajská hygie-
nická stanice, která prověří podmínky 
na pracovišti – je velice důležité, abyste 
ji informoval o všech činnostech, které 
jste v podniku vykonával.
 Na základě výsledků šetření hygieny 
vydá klinika pracovního lékařství lékař-
ský posudek, ve kterém vás buď uzná, 
nebo neuzná nemocným z povolání. 
Když s výsledkem nesouhlasíte, můžete 
do deseti dnů od obdržení posudku 
podat klinice pracovního lékařství, která 
posudek vydala, návrh na jeho přezkou-
mání – stejnou možnost má i zaměstna-
vatel.
 Pokud máte nemoc z povolání uzna-
nou, máte nárok na odškodné.  Zaměst-
navatel platit musí.  Přesně tolik, aby 
dorovnal rozdíl mezi vaším příjmem 
před nemocí a po jejím vypuknutí. Po 
celou dobu pracovní neschopnosti vám 
tedy doplácí rozdíl mezi nemocenskou 
a dřívějším průměrným platem. Náhra-
da vám náleží i za první tři dny pracov-
ní neschopnosti – za jiných okolností se 
první tři dny náhrada mzdy ani nemo-
censká nevyplácí.
 Jakmile se vám podaří získat lépe pla-
cené místo, nárok na odškodné zaniká. 
Náhradu za ztrátu výdělku jinak můžete 
pobírat maximálně do dovršení 65 let 
věku nebo do okamžiku, kdy vám bude 
přiznán starobní důchod. Vedle odškod-
ného máte nárok také na náhradu 
léčebných výloh, které vám nezaplatila 
pojišťovna.

Odpovědnost nese poslední 
zaměstnavatel
Pokud by zaměstnanec dostal 
z důvodu nemoci z povolání od 
zaměstnavatele výpověď, podle 
§ 52 písm. d) ZP, náleželo by mu 
podle § 67 odst. 2 ZP odstupné 
ve výši nejméně dvanáctiná-
sobku průměrného výdělku.  
Kdyby se hned po skončení 
pracovního poměru přihlásil na 
úřadu práce, musela by mu být 
proplacena renta ve výši rozdí-
lu mezi průměrným výdělkem 
a případným invalidním důcho-
dem, přičemž pro výši renty 

není rozhodná výše odstupného. Ren-
ta přísluší zaměstnanci, který je veden 
v evidenci uchazečů o zaměstnání; za 
výdělek po pracovním úrazu nebo po 
zjištění nemoci z povolání se považuje 
výdělek ve výši minimální mzdy. K pro-
blému dochází tehdy, když, lékař, posky-
tující zdravotní služby, vydá zdravotní 
posudek, že zaměstnanec dlouhodobě 
pozbyl zdravotní způsobilost k výko-
nu dosavadní funkce. Zpravidla nemoc 
z  povolání dosud není uznána, a lékař 
tedy nemůže konstatovat, že zaměstna-
nec pozbyl zdravotní způsobilost z důvo-
du nemoci z povolání (i když může uvést, 
že je dána z důvodu, pro který je nemoc 
z povolání zjišťována). 
 Zaměstnavatel na takový posu-
dek obvykle reaguje dáním výpově-
di pro pozbytí zdravotní způsobilosti 
z tzv. obecných příčin, tj. podle § 52 
písm. e) zákoníku práce, tj. bez nároku 
na odstupné.  Jestliže bude následně 
nemoc z povolání uznána, a to zpětně 
tak, že bude zřejmé, že důvodem výpo-
vědi byla nemoc z povolání, nebude 
moci zaměstnanec již velmi často podat 
žalobu na neplatnost výpovědi (ve dvou-
měsíční prekluzivní lhůtě ode dne, kdy 
měl pracovní poměr skončit tímto roz-
vázáním, podle § 72 ZP).
 Ještě si dovolím informovat čtenáře, 
že v roce 2016 bylo uznáno 1 297 pro-
fesionálních onemocnění a z toho 55 
ohrožení nemocí z povolání. Lze tedy 
uzavřít, že cca každý třítisící zaměstna-
nec onemocněl chorobou z povolání.
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Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Krádež kola zaměstnance v areálu firmy
Právo | JUDr. Vladimír Štich, právník RP OS KOVO Plzeň

Ve firmě, kde pracuji, mi ukradli jízdní kolo, kterým jezdím do zaměstnání. Koupil jsem ho před třemi 
roky za 30 000 Kč. Kolo jsem umístil do střeženého prostoru zaměstnavatele, kde jsou stojany na kola, 
a uzamkl zámkem na číselný kód. Ke krádeži přispěla i bezpečnostní agentura, kterou má zaměst-
navatel najatou za účelem ostrahy areálu. Její zaměstnanec byl na vrátnici osloven osobou, která 
předložila občanský průkaz se žádostí o umožnění vstupu do prostoru, kde jsou uložena jízdní kola. 
S tím, že ztratil klíče a chce si kolo vyzvednout a odstranit zámek kleštěmi. Krádež kola jsem ihned 
oznámil zaměstnavateli i Policii České republiky. Ta zjistila konkrétní podezřelou osobu z krádeže, ale 
výsledek šetření není a mé kolo zajištěno nebylo. Zaměstnavatel se k odškodnění staví tak, že on za 
nic nemůže a že mám škodu vymáhat po pachateli. Jak mám postupovat dále? K. K., Druztová

Z pohledu práva je nutné předem upo-
zornit na nutnost rozlišit právo zaměst-
nance vůči zaměstnavateli z titulu 
odcizení jízdního kola ze střeženého 
prostoru určeného pro ukládání jízd-
ních kol a právem zaměstnavatele vůči 
pojišťovně nebo konkrétní osobě, která 
kolo odcizila. Podle pracovního práva 
vás nemusí zajímat, jak bude zaměstna-
vatel škodu vymáhat dál, jelikož došlo ke 
krádeži jízdního kola z místa, které bylo 
umístěno v prostoru k tomu určenému 
a přístupnému pouze zaměstnancům. 
 Vznik škody jste nahlásil zaměstnava-
teli do 15 dnů ode dne, kdy jste se o ní 
dozvěděl, a tudíž nemohlo dojít k proml-
čení práva na její náhradu.
 Podle současné judikatury soudů 
není ale řešení případu jednoznačné. 
Zákonodárce totiž vypustil z právní-
ho předpisu zvláštní úpravu týkající se 
dopravních prostředků, které zaměst-
nanci používají při cestě do práce a zpět. 
Přelomovým rozhodnutím v této pro-
blematice je rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 23. 1. 2017 pod sp. zn. 21 Cdo 
2345/2015, který řešil případ odcizení 
osobního vozidla z areálu zaměstnava-
tele. I pro váš případ dopadá právní věta 
tohoto rozsudku: „Za věci obvykle nošené 
do zaměstnání lze považovat především 
takové svršky a takové osobní předměty, 
které vzhledem k povaze pracoviště, míst-
ním a časovým podmínkám, zaměstnanci 
zpravidla do zaměstnání nosí; vedle odě-
vu může jít o peněženky, tašky, aktovky, 
u žen kabelky, přiměřené peněžní částky, 
hodinky, běžné šperky (prsteny, nikoli však 
např. cenná briliantová brož), v současné 
době i mobilní telefony. Za věci obvyklé 
však nelze považovat žádný dopravní 
prostředek. Tento závěr se týká nejen 
osobních automobilů, ale i kol, mopedů 
apod. Z hlediska odpovědnosti zaměst-
navatele za škodu způsobenou zaměst-
nanci na odložených věcech podle usta-
novení § 267 odst. 1 zák. práce tak nelze 
za věc (předmět), která se obvykle nosí 
do zaměstnání, považovat osobní auto-

mobil, který zaměstnanec používá k cestě 
do zaměstnání a zpět. Za osobní automo-
bil, který zaměstnanec umístil v objektu 
zaměstnavatele na nehlídaném parkovišti, 
zaměstnavatel odpovídá pouze do částky 
10 000 Kč, ledaže škodu na tomto automo-
bilu způsobil jiný zaměstnanec zaměstna-
vatele (§ 268 odst. 2 zák. práce). Za zvláštní 
úschovu osobního automobilu podle usta-
novení § 268 odst. 2 zák. práce je možné 
považovat jeho zaparkování na hlídaném 
parkovišti, které k tomu účelu zaměstnava-
tel zřídil. Nelze jím však rozumět parkoviš-
tě v areálu zaměstnavatele, které je pouze 
v dohledu vrátnice nebo hlídače, aniž by 
zaměstnavatel vrátnému uložil hlídat přes-
ně určená parkovací místa.“
 V duchu výše citovaného judikátu by 
bylo možné požadovat náhradu celé 
škody po zaměstnavateli, a to za před-
pokladu, že by bylo možno prokázat, 
že jízdní kolo bylo 
převzato do zvlášt-
ní úschovy. Za tuto 
zvláštní úschovu lze 
považovat hlídaný 
prostor, kdy by bylo 
uloženo zaměstna-
vatelem odpovědné 
osobě hlídat přesně 
určená parkovací 
místa. Podle mého 
názoru by bylo ale 
nutné prokázat, že 
bezpečnostní agen-
tuře byl tento úkol 
zaměstnavatelem 
výslovně uložen. 
Jako jeden z důkazů 
by mohla posloužit 
obchodní smlouva 
mezi zaměstnavate-
lem a bezpečnostní 
agenturou. Za celou škodu by byl dále 
zaměstnavatel odpovědný v případě, že 
pachatelem krádeže by byl jeho zaměst-
nanec.
 Je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel 
má odpovědnost za škodu, která byla 

krádeží způsobena do částky 10 000 Kč, 
a to bez ohledu na zavinění dalších 
osob, které nejsou jeho zaměstnanci. 
Podle mého názoru by však mohlo dojít 
k dohodě na jiné výši odškodnění. Tuto 
možnost doporučuji zejména s ohledem 
k okolnostem, které vznik škody umož-
nily, a časové náročnosti případného 
soudního sporu. Rozdíl škody a součas-
nou hodnotou jízdního kola bude nutné 
vymáhat po pachateli krádeže. 
 Dalším způsobem odškodnění by 
bylo využití ustanovení občanského 
zákoníku, které nevylučuje možnost, 
že by zaměstnavatel mohl odpovídat 
zaměstnanci za škodu na dopravních 
prostředcích. Jedná se konkrétně o usta-
novení § 2945 občanského zákoníku, 
o  škodě na odložené věci. Tento způ-
sob je však v rovině teoreticko-právní 
a v oblasti náhrady škody odpovědného 

zaměstnavatele zaměstnanci neznám 
odpovídající judikaturu. Proto se kvůli 
složitosti právní argumentace tímto způ-
sobem vymožení škody v této odpovědi 
nezabývám, ale pouze na tuto možnost 
upozorňuji. 
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Řešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON)

Domovní řád může 
být jedním ze základ-
ních dokumentů, kte- 

ré upravují život ve společenství vlast-
níků jednotek. Společenství v něm 
upravuje především otázky užívání 
společných prostor a pravidla chová-
ní v  těchto prostorách. Některá usta-
novení, která odpovídají domovnímu 
řádu, musí být dle nového občanského 
zákoníku upravena i ve stanovách, ale 
to neznamená, že by domovní řády 
ztrácely smysl. Ve stanovách je vhodné 
upravit nejdůležitější pravidla a jednot-
livosti ponechat na domovním řádu.
 V domovním řádu je vhodné upravit 
především užívání společných částí co 
do dodržování nočního klidu, chování 
a  venčení zvířat, požární ochrany, bez-
pečnosti domu (dovírání dveří atd.), 
použití klíčů ke společným prostorám, 
preventivní povinnosti ochrany spo-
lečného majetku a podobná ustanove-
ní. V  ideálním světě by domovní řády 
neměly být potřeba, ale bohužel mno-
ho vlastníků a jejich nájemníků si neu-
vědomuje, že by svým chováním mohli 
ostatní obtěžovat. V domovním řádu je 
proto důležité upravit i postup při jeho 
porušení – tedy zda má výbor oprávně-
ní rozdávat pokuty a jak má případně 
dodržování domovního řádu vymáhat.
 Velmi diskutovanou otázkou je závaz-
nost a vymahatelnost pokut za porušo-
vání domovních řádů. S právní úpravou 
SVJ v novém občanském zákoníku získa-

la SVJ podle mnoha názorů nástroj, jak 
lze pokuty vymáhat. NOZ zavádí výslov-
nou povinnost vlastníka jednotky řídit se 
vznikem vlastnického práva k jednotce 
pravidly pro správu domu a  pro užívá-
ní společných částí, pokud byl s  těmito 
pravidly seznámen nebo pokud je měl 
a  mohl znát (což bude zajištěno napří-
klad vyvěšením domovního řádu na 
domovní vývěsce společenství). NOZ 
ovšem tuto povinnost ještě rozvádí – 
ukládá vlastníkovi jednotky, aby zajistil 
dodržování pravidel pro správu domu 
a  pozemku a pro užívání společných 
částí domu i osobami, kterým umožnil 
přístup do domu nebo bytu. Bude se 
tedy jednat např. o osoby, které s ním 
žijí ve společné domácnosti, nájemce, 
návštěvy, řemeslníky, ale i zcela nezná-
mé osoby, pokud jim vlastník umožní 
přístup do domu nebo jednotky. SVJ by 
tak teoreticky mohla za porušování pra-
videl správy domu a užívání společných 
částí třetími osobami postihovat vlastní-
ky jednotek.
 Pokud jde o pokuty v domovním řádu, 
převládal v minulosti spíše názor, že je 
nelze vlastníkům platně ukládat. Smluv-
ní pokutu šlo uložit, jen pokud se na 
tom strany písemně dohodly. Občanský 
zákoník v tomto ohledu přináší zásadní 
změnu oproti současné právní úpravě, 
neboť nově se písemná forma smluvní 
pokuty nevyžaduje. Proto se lze domní-
vat, že pokud bude domovní řád přijat 
na shromáždění (a to nejlépe všemi 

vlastníky), budou pro ně smluvní pokuty 
závazné. Zůstává však otázkou, jak bude 
pokuty posuzovat soud. U pokut je nut-
né postupovat obezřetně a rozumně. 
Pokuty pak lze v domovním řádu upra-
vit buď pro veškerá porušení, nebo jen 
pro porušení nejzávažnější, což doporu-
čuji. Výši pokut pak buď stanoví přímo 
domovní řád, nebo jsou ponechány na 
rozhodnutí shromáždění. Jako vhodná 
se jeví i možnost stanovit, že pokuty 
jsou započitatelné proti již uhrazeným 
zálohám – zde je však také otázkou, jak 
se k tomuto postupu vyjádří soudy.
 Správně připravený domovní řád 
a  hlavně perfektně vypracované stano-
vy, od kterých se domovní řád odvíjí, tak 
může fungování SVJ v mnohém ulehčit 
a zlepšit sousedské vztahy, ale všechny 
problémy s lidmi, kteří se neumějí sluš-
ně chovat, bohužel nevyřeší.

DOMOVNÍ ŘÁD VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Jsme společenství vlastníků. Máme sice stanovy, ale rádi bychom měli i domovní řád. Ve stanovách 
máme docela podrobně popsány práva a povinnosti vlastníků, ale přece jen, domovní řád je lidem více 
na očích. Jaký je váš názor na domovní řád? Výbor SVJ, Hradec Králové

Pro nájem družstevního bytu se použi-
jí přiměřeně ustanovení občanského 
zákoníku upravující nájem bytu a neby-
tového prostoru. Na nájem bytu (druž-
stevního, ve vlastnictví, v nájmu) se však 
také použije zákon č. 67/2013 Sb., kte-
rým se upravují některé otázky souvi-
sející s poskytováním plnění spojených 
s  užíváním bytů a nebytových prosto-
rů v domě s byty, ve znění pozdějších 
předpisů.

 Podle tohoto zákona až do 31. 12. 
2015 platilo, že má nájemce (je-li v pro-
dlení s  peněžitým plněním, které pře-
sahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti) 
povinnost uhradit pronajímateli popla-
tek z prodlení. Výše poplatku z prodle-
ní činí za každý den prodlení 1 promile 
dlužné částky, nejméně však 10 Kč za 
každý, i započatý měsíc prodlení (§ 13). 
 Od 1. 1. 2016 bylo toto ustanovení 
o poplatku z prodlení zrušeno. Družstvo 

tedy od uvedeného data poplatek z pro-
dlení účtovat nemůže, mohlo by však 
po vás požadovat úrok z prodlení. Jeho 
výši je možné dohodnout v nájemní 
smlouvě nebo je zákonný úrok z prodle-
ní stanoven v nařízení vlády č. 351/2013 
Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá 
ročně výši repo sazby stanovené Českou 
národní bankou pro první den kalendář-
ního pololetí, v němž došlo k prodlení, 
zvýšené o 8 procentních bodů.

POPLATEK Z PRODLENÍ
Jsem členem bytového družstva a někdy se opozdím s platbou nájemného a záloh za služby, ale nejsem dlužník. Přesto 
mě předsedkyně družstva upozornila, že mně začne účtovat poplatek z prodlení. To může a podle čeho? E. H., Tábor



ČR zaznamenává v posledních letech pokračující trend hospodářského růstu a průmyslová produkce 
podle údajů ČSÚ v roce 2016 meziročně vzrostla o 3,5 %. Překonala tak nejen průměr Evropské unie, 
ale i tuzemská historická maxima. Byla totiž téměř o pětinu vyšší než v roce 2010 a o 60 procent vyšší 
než v roce 2001.  Průmysl tak dlouhodobě určuje růst české ekonomiky, jak konstatuje předsedkyně 
ČSÚ Iva Ritschelová. Na dosažených úspěších se nemalou měrou podílely zejména obchodní společ-
nosti kovoprůmyslu. 
   Pro kolektivní vyjednávání je silným argumentem umět vedení společnosti doložit, že firma pro-
speruje díky práci zaměstnanců, kteří by podle vykázaných výsledků měli být po zásluze ohodnoceni. 
K tomu však potřebujeme sehnat věrohodné podklady, vědět, jak se k nim dostat, umět s nimi praco-

vat a na jejich základě zpracovat strategii kolektivního vyjednávání ve mzdové oblasti. Pro snadnější orientaci v této 
problematice by měl základním organizacím a vyjednávacím týmům přispět následující seriál.
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Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018  1
Nový seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák

Jestliže v posledních letech průmy-
sl, potažmo zpracovatelský průmysl 
a z toho kovoprůmysl, dosáhl v porovná-
ní s předchozími roky vynikajících hos-
podářských výsledků, potom význam-
ná část výrobních podniků pracujících 
v kovoprůmyslu musela dosáhnout 
výsledků stejně dobrých nebo ještě lep-
ších.  Jedná se o statistický průměr, takže 
například pro automobilový průmysl 
včetně subdodavatelských firem jako 
tahouny ekonomiky by muselo být znač-
nou potupou, aby na základě 
svých dosažených vynikajících 
výsledků byly zařazeny pou-
ze mezi průměrné firmy v  ČR. 
Proto by zejména u významně 
prosperujících firem nemělo 
docházet pouze k celostátnímu 
průměrnému navyšování mezd 
podle údajů ČSÚ.
 Správně byl načasován i mí-
tink ČMKOS „Konec levné prá-
ce“, kde bylo mj. konstatováno, 
že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným 
ekonomickým problémem, kdy se velmi 
nebezpečně vzdalujeme úrovni mezd 
nejen vyspělých ekonomických zemí.
 Samozřejmě, že doporučované ploš-
né navýšení mezd vyvolalo u mnoha 
obchodních společností krev v očích 

manažerů. Vzpomínám si, jak při kolek-
tivním vyjednávání v roce 2008, kdy 
meziroční míra inflace dosáhla 10,7  %, 
top manažeři velice rychle dokázali 
na požadavek odborů udržet reálnou 
mzdu zareagovat protiargumentem: Co-
pak jsme tu inflaci způsobili my? Přitom 
ovšem tu samou inflaci respektovali jak 
při prodeji svých výrobků, tak při náku-
pu surovin, materiálu, energií, subdo-
dávek apod. Jediný výrobní faktor, který 
nehodlali uznat, byla pracovní síla.

 Obdobně se obávám, že se obchodní 
společnosti v současné době nebudou 
ochotny v oblasti odměňování hlásit 
k  „nečekaně“ příznivým hospodářským 
výsledkům. 
 Na jedné straně velice rády publi-
kují před veřejností svoje úspěchy, při 

kolektivním vyjednávání jsou však veli-
ce zdrženlivé a obavy z toho, jak skon-
čí účetní období, jsou přímo zarážející! 
Neinformovaný pozorovatel snadno 
může podlehnout dojmu, že se společ-
nost potýká s nečekanými hospodářský-
mi problémy a nemá momentálně na to, 
aby své zaměstnance dokázala za odve-
dené vynikající výsledky ocenit přidáním 
ve mzdách.
 A právě teď nastupuje ta správná 
chvíle kolektivních vyjednavačů! Umět 

manažerům firmy ukázat, že 
i oni dokážou posoudit, jak si 
firma ve skutečnosti vede. A to 
nejen v porovnání meziročního 
vývoje mezd a produktivity prá-
ce, ale i ve finanční, majetkové 
a hospodářské situaci. Jestli si 
na sebe zaměstnanci „vydělají“ 
a zda by navrhované navýšení 
mezd způsobilo, že by se továr-
ní komín mohl naklonit! Výstu-
py ze zpracovaných mzdových 

analýz mnohdy poskytnou zajímavou 
informaci, že například tříprocentní 
navýšení osobních nákladů zaměstnan-
cům by způsobilo v konečném efektu 
firmě jen desetiny procenta nárůstu cel-
kových nákladů, což považuji za hodně 
slabý protiargument, že by se tak firma 

Slovo redakce k novému seriálu    
Blíží se doba kolektivního vyjednávání pro rok 2018 a s ní příprava strategie a hledání argumentů pro mzdový vývoj podni-
kové kolektivní smlouvy. Jak ukazují zkušenosti, na tato jednání je třeba se důkladně připravit. Časopis Kovák k tomu v minu-
losti přinesl seriál článků Ing. Rudolfa Horáka, který tehdy působil jako specialista pro finanční analýzu OS KOVO. Zveřejně-
né informace a návody řadu let pomáhaly funkcionářům základních organizací zejména během kolektivního vyjednávání. 
Nový zákon o účetnictví platný od 1. 1. 2016 a navazující zákony a vyhlášky však přinesly řadu významných změn. Výroční 
zprávy obchodních společností za rok 2016, zveřejňované ve sbírce listin veřejného rejstříku, vyžadují jejich pochopení. Ať 
už jde o novou metodiku či význam nových položek účetních výkazů. Proto jsme se obrátili na Ing. Rudolfa Horáka, který 
i po odchodu na zasloužený odpočinek sleduje veškeré legislativní změny týkající se zpracování mzdové i finanční analýzy 
průmyslových firem, a požádali ho, aby toto mimořádně důležité téma s ohledem na nastalé změny nově zpracoval. Naší 
žádosti vyhověl a připravil speciálně pro Kováka nový seriál. Věříme, že opět bude užitečnou pomůckou ve vaší náročné 
práci.

KONEC LEVNÉ PRÁCE 
v kovoprůmyslu
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mohla stát méně konkurenceschop-
ná! Navíc se domnívám, že kolektivní 
vyjednávání na úrovni některých pod-
niků v poslední době začíná ztrácet svůj 
původní účel a smysl. 
 Manažeři společností drží pevně v ruce 
materiály dokazující, jak si na tom vlast-
ně firma po stránce hospodářské stojí. 
Určité podklady jsou ochotni dokonce 
poskytnout i odborové organizaci. 
 Obvykle však jde o materiály umně 
vytržené z kontextu, z nichž ani náho-
dou nelze poznat, jsou-li hospodářské 
výsledky proti předchozímu období lep-
ší. Nastává tak situace, kterou lze přirov-
nat k orchestru. Noty má pouze dirigent, 
hudebníci mají umět profesionálně 
zvládnout koncertní vystoupení, aniž 
by však noty měli před sebou! A „kolek-
tivní“ vyjednávání je navíc často umoc-
něno českým managementem dceřiné 
společnosti, která má matku v zahrani-
čí. Jak často potom slyšíme: „Chápeme, 
ale matka nám vyšší růst mezd nepovo-
lí!“ Není divu, vždyť často se vyjednává 
o mzdách až v době, kdy mateřská spo-
lečnost má již zpracovaný a odsouhla-
sený finanční plán – včetně mzdových 
nákladů! 
 Samozřejmě, že jsou i společnosti, 
které dokládají své dosažené výsledky 
pravdivě a objektivně. Jak však poznat, 
je-li reálné do nadcházejícího kolektivní-
ho vyjednávání vstoupit s požadavkem 
vyššího mzdového nárůstu? Je situace 
zralá na to, abychom „přitlačili na pilu“? 
Dokážeme předložit objektivní a pádné 
argumenty? Jak dlouho jsme byli pře-
svědčováni, abychom pochopili obtíž-
nou situaci firmy? Nepřišla už doba, že 
by vedení firmy mělo naopak pochopit 
zaměstnance? 
 K tomu potřebujeme umět zpracovat 
především mzdovou analýzu a dokázat 
s jejími závěry pracovat a správně argu-
mentovat. Ale jak si na tom společnost 
ve skutečnosti opravdu stojí, zjistíme až 

následnou finanční analýzou. Aby-
chom však dokázali analýzy vyho-
tovit, neobe-jdeme se bez ekono-
mických podkladů, ze kterých lze 
zjistit hospodářskou, majetkovou 
a finanční situaci účetní jednotky. 
Samozřejmě za více let, abychom 
poznali trend vývoje v delší časové 
řadě. A těmi jsou finanční výkazy 
tvořící účetní závěrku. V průběhu 
roku bývají součástí nejrůznějších 
reportů a zpráv o činnosti společ-
nosti, po skončení účetního období 
jsou zveřejňovány ve sbírce listin 
veřejného rejstříku (dříve obchodního 
rejstříku) buď jako samostatná účetní 
závěrka, nebo součást výroční zprávy.
 Ohlédneme-li se zpět, odborový svaz 
KOVO byl jeden z mála svazů, kde funk-
cionáři základních organizací, vyjednava-
či kolektivních smluv, členové dozorčích 
rad volených za zaměstnance a  další 
dokázali s účetní závěrkou a  s  hospo-
dářskými výsledky pracovat a najít pád-
né argumenty pro vyjednávání mzdové 
části podnikových kolektivních smluv. 
Samozřejmě, že uplatňováním svých 
získaných znalostí si získávali i náležitý 
respekt druhé strany vyjednávacího 
stolu. Ale doba jde dál a vědomosti je 
zapotřebí neustále doplňovat a zdoko-
nalovat.
 Jsem přesvědčen, že specialisté regio-
nálních pracovišť a následně základní 
organizace jsou informováni o velmi 
závažných změnách v této oblasti, které 
nám legislativa přinesla již od 1. 1. 2016. 
V těchto dnech se pozvolna objevují zve-
řejněné výroční zprávy, ovšem ale s no-
vými výkazy účetní závěrky za rok 
2016! Připomínám jen některé význam-
né změny, především ve výkazu zisku 
a ztráty (výsledovka), vyplývající z  nové 
Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., pro rok 
2016, která stanovuje mj. rozsah a způ-
sob sestavování účetní závěrky, obsaho-
vé vymezení některých položek rozvahy, 

výkazu zisku a ztráty a informací v přílo-
ze v účetní závěrce:
  zrušen ukazatel „přidaná hodnota“,
  zrušen ukazatel „výkony“,
  zrušen ukazatel „obchodní marže“,
  zrušen ukazatel „odpisy dlouhodobé-

ho nehmotného a hmotného majet-
ku“,

  převedení ukazatelů „změna stavu 
zásob vlastní činnosti“ a „aktivace“ 
z  dosud ukazatelů výnosových nově 
do ukazatelů nákladových,

  nově zavedený ukazatel „čistý obrat za 
účetní období“,

  převedení ukazatele „odměny členům 
orgánů obchodní korporace“ do uka-
zatele „mzdové náklady“.

 Tyto změny se dotknou zejména zpra-
cování mzdové analýzy za rok 2016 při 
porovnání vývoje dosavadních uka-
zatelů produktivity práce a mzdových 
nákladů s předchozími roky. Nově však 
dochází i ke kategorizaci účetních jedno-
tek a následně pak k úpravě a rozsahu 
vykazování ekonomických ukazatelů. 
S tím úzce souvisí i povinnosti zveřejňo-
vání ve sbírce listin veřejného rejstříku, 
ověřování účetní závěrky a výroční zprá-
vy auditorem apod.
 Z tohoto důvodu vás další díly toho-
to seriálu podrobně upozorní na nej-
důležitější změny týkající se vykazo-
vání účetní závěrky od roku 2016. Je 
zapotřebí si přiznat, že v legislativní 
smršti změn v zákonech a vyhláš-
kách nebudeme už schopni dosa-
vadní zpracované mzdové a finanční 
analýzy v časové řadě bez problémů 
prodloužit o rok 2016 a další léta. Pro 
snadnější orientaci bude jistě lepší 
porovnat dosavadní stav s novými 
změnami. 

Příště: Výčet nejdůležitějších pod-
kladů a zákony a vyhlášky týkající 
se účetní závěrky. Hlavní pozornost 
bude věnována nové kategorizaci 
účetních jednotek a dopadům změn, 
které přinesla novela zákona o účet-
nictví.
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Podle něho údajně v dlouhodobé evi-
denci ÚP zůstávají převážně ti, kteří 
nechtějí pracovat, nemají kvalifikaci 
nebo ztratili pracovní návyky. Člověk 
poslaný firmě z  ÚP prý často nemá 
o práci vůbec zájem, a pokud, tak pracu-
je jen do skončení zkušební doby. 
 Takovou zkušenost s klienty ÚP mají 
podle Svazu průmyslu a dopravy prý 
samotné úřady práce, ale především 
mnozí zaměstnavatelé. Pro ně jsou to 
neefektivně vynaložené náklady na 
zdravotní vstupní prohlídku, vybavení 
pracovním oděvem, čas na zaškolení 
a zaučení. 

Vyřčené polopravdy
Spojili jsme se se Svazem průmyslu 
a  dopravy a dotázali se, kde byly prů-
zkumy, na jejichž základě byly statistiky 
sestaveny, provedeny. Tisková mluvčí 
Eva Veličková nám po několika urgen-
cích odpověděla takto: „Zjistili jsme, 
že ucelenou statistiku za trh k dispo-
zici nemáme, většinou odkazujeme 
na zkušenosti členských firem.“ Tedy 
ve stručnosti: do světa byla vypuštěna 
manipulativní informace sestavená ze 
selektivně vybraných interních názo-
rů členských firem Svazu průmyslu 
a dopravy, ze které se následně vytvoři-
la údajně obecně platná „pravda“. 
 Aby nezůstalo jen u planých řečí, dotá-
zali jsme se i samotných úřadů práce 
v okresech, kde procentuální nezaměst-
nanost dosahuje stále prvních příček.

Ústecko
Smutný prim nezaměstnanosti drží 
Ústecký kraj, kde čísla nezaměstnanosti 
vystoupala až k 6,5 %. Dotázali jsme se 

ředitelky ústeckého úřadu práce Jany 
Ježkové, zda souhlasí s názorem SP ČR 
o lidech v evidenci ÚP a jejich netečnosti 
k získávání nové práce. „Já se k tomuto 
tématu opravdu nemůžu vyjadřovat, 
ovšem hrubě s tímto názorem nesou-
hlasím!“

Moravskoslezský kraj
Druhá největší nezaměstnanost je 
v Moravskoslezském kraji. Zde dosahuje 
6,3 %. Ke statistice „líných nezaměstna-
ných“ se vyjádřil i ředitel bruntálského 
úřadu práce Milan Horna: „Nemůžeme 
souhlasit s tím, že v evidenci jsou u nás 
jen ti, kteří nechtějí pracovat, protože ta 
nabídka volných pracovních míst a kvali-
fikační možnosti se rozchází. To je jeden 
z faktů, proč těžko obsazujeme volná 
pracovní místa. Druhý problém je ten, že 
je u nás mnoho dlouhodobě nezaměst-
naných. Zaměstnavatelé často nemají 
trpělivost s novým zaměstnancem, kte-
rému chvíli trvá, než se opět zařadí do 
běžného pracovního cyklu. Jako posled-
ní uvedu fakt, že konkrétně v našem 
regionu je problém v tom, že zaměst-
navatelé chtějí uchazeče na vícesměnný 
provoz a v momentě, kdy je zde taková 
dopravní obslužnost, jaká je, mají často 
zaměstnanci problém se dostat z práce 
či do práce. O lenosti lidí v evidenci ÚP to 
jednoznačně není.“

Jak to vidí odbory
V závěru průzkumu Svazu průmyslu 
a dopravy je zdůrazněno, že firmy musí 
nedostatek zaměstnanců řešit náborem 
nových lidí vlastní cestou, přetahují si 
zaměstnance či nabírají zaměstnance ze 
zahraničí a z pracovních agentur. Zeptali 
jsme se, jak celý problém vidí předseda 
OS KOVO Jaroslav Souček. Tady je jeho 
odpověď: „Na úvod musím objektivně 
říci, že současné přetahování zaměst-
nanců mezi firmami způsobuje obecné 
vzlínání mezd a benefitů. To je pro nás 
a  zaměstnance pozitivní. Pokud jde 
o  najímání zaměstnanců ze zahraničí, 
tady je třeba znovu zdůraznit, že prio-
ritou pro odbory bude vždy zaměst-
návání našich občanů. Zaměstnávání 
cizinců je vždy spojeno s řadou rizik. Tito 
cizinci musí být v našich firmách zapra-
cováváni na pracovní pozice stejně jako 
nezaměstnaní z úřadů práce. Nejsou 
připraveni podávat od prvního dne sto-
procentní výkony. Další rizika spočívají 
dle našich zkušeností ve sžívání s oby-
vateli příslušného regionu z hlediska 
nárůstu nepořádku, hluku, nedodržo-
vání hygieny, šíření nakažlivých chorob 
a často také v růstu kriminality. Agen-
turní zaměstnávání jako odbory dlou-
hodobě nepodporujeme a v případě, že 
není vyhnutí, prosazujeme spoluúčast 
odborových organizací v uživatelských 
firmách, aby co nejméně docházelo 
k  porušování předpisů a podkopávání 
mzdové úrovně.“ (as)

Nedostatek pracovníků vs. uchazeči z úřadů práce
Hledat nové zaměstnance na úřadech práce je pro podniky v době rekordně nízké nezaměstnanosti údajně ztráta 
času i peněz. Tento názor se šíří Českou republikou ve statistikách Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) a zaplňuje přední 
stránky ekonomických novin a webů.

Doby, kdy na úřadech práce byl nával, jsou již 
naštěstí za námi. I přesto jsou na úřadech práce 
nadále evidovány tisíce nezaměstnaných 

Graf nezaměstnanosti České republiky. Ústecký 
a Moravskoslezský kraj drží smutný prim. Ani zde 
se však vedoucí ÚP neshodnou, že nezaměstnaní 
pracovat nechtějí a nedostatek zaměstnanců lze 
řešit jen dovozem zahraničních pracovníků. 
Zdroj: MPSV
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Lázeňské městečko Trenčianské Tepli-
ce, kterému se přezdívá „Perla Karpat“, 
najdete v malebném údolí, uprostřed 
listnatých a jehličnatých lesů Strážov-
ských vrchů. Zdejší lázně jsou jedny 
z  nejkrásnějších na Slovensku. A také 
nejstarších. První písemná zmínka o nich 
pochází už z roku 1247 a předpokládá 
se, že účinky zdejších léčivých pramenů 
znaly už i římské legie, které do těchto 
končin dorazily ve 2. století. 
 Lázeňská léčba v Trenčianských Tepli-
cích je založená především na využívá-
ní přírodní sirné termální vody, která je 
unikátní optimální teplotou jednotlivých 
pramenů, a to od 37,7 do 40 °C. Voda 
se tak může bez ohřívání nebo ochlazo-
vání používat přímo k léčebným koupe-
lím. Dalšími léčivými zdroji jsou rašelina 
a minerální fango s vynikajícími tepelný-
mi účinky. Lázně se specializují zejména 
na léčbu a prevenci chorob pohybové-
ho ústrojí a pooperační péči. Pomáhají 

ovšem i v oblasti interní medicíny a při 
léčení gynekologických a kožních one-
mocnění. 
 Léčivá voda z pěti trenčianských pra-
menů je balzámem na tělo a překrás-
né romantické prostředí zase lékem na 
duši. Pro našince kouzlo Trenčianských 
Teplic spočívá i v tom, že od našich 
východních hranic je to sem co by kame-
nem dohodil. Takže se vyplatí si tam 
zajet i na jeden den nebo lépe na víkend, 
kdy si lze užít i některé z lázeňských pro-
cedur. A zajít třeba do víceúčelového 
veřejného bazénu Grand se třemi pla-
veckými dráhami a oddychovou zónou. 
Teplota vody zde dosahuje 28–31 °C. 
Součástí hlavního bazénu, který je hlu-
boký 1 m a lze ho využívat po celý rok, 
je i kruhovitá relaxační zóna s vířivkami 
a gejzírkem. Kolem tohoto bazénku je 
vytvořena atrakce „rychlá řeka“. 
 Základní vstupné do areálu na 80 
minut činí pro dospělého 5,45 eura 

a  příplatek za každou další hodinu 
3 eura. Děti od 3 do 15 let v doprovodu 
rodičů platí polovinu a ty do tří let mají 
vstup zdarma. Mimo hlavní sezonu platí 
pro víkendy (pátek až neděle) slevy 20 %, 
v ostatní dny 30 %. 
 A není to jen o skvělém koupání. Pře-
krásný parkový komplex a idylická jezír-
ka jsou přímo předurčeny na procházky 
a odpočinek. Lázně Trenčianské Teplice 
poskytují dokonalý wellness, odpoči-
nek v malebném historickém prostředí 
a množství kulturních i sportovních akcí, 
které jsou příjemným doplňkem oddy-
chu, na který se nezapomíná. O víkendu 
se na náměstí a na pěší zóně konají trhy, 
na kterých můžete ochutnat sloven-
ské kulinářské speciality. A další atrak-
ce najdete v blízkém okolí. Patří k nim 
zejména Trenčianský hrad s jeho expo-
zicí zbraní a útrpného práva nebo jízda 
na voru na Pltisku Bariérová u Strečna.
 (fav) Foto: autor a jaš

Za léčivým koupáním do Perly Karpat

Pohled do areálu bazénu Grand 

Nejvzácnější historickou památkou Trenčianských 
Teplic je turecká lázeň Hammam v orientálním 
maurském slohu

Raritou Trenčianských Teplic je 
i úzkokolejná elektrická dráha

Unikátní funkcionalistické koupaliště Zelená žaba je 
dílem brněnského architekta Bohuslava Fuchse. Před 
zánikem ho zachránila nákladná rekonstrukce

Od hranic je to do Trenčianských 
Teplic opravdu jen kousek. 
Ani nepotřebujete slovenskou 
dálniční známku...

Na pěší zóně najdete i pitný 
léčivý pramen Ifigenie. 
Kousek od něho pověstná 
„královská“ žába, chrlící vodní 
osvěžení do okolí
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Správné znění tajenky z čísla 14: I na dovolené přináší radost křížovky pro každého. Správně luštil a potřebné štěstí při losování 
měl Pavel Kuchejda z Třince. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 26. září). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 4. října 2017 na doručovací adrese redak-
ce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


