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Na Sněmu ČMKOS o vývoji

4 Regiony
Co se děje u kováků 

ve Zlínském kraji   8 Zdravotní pojištění
V jakých případech 
ho za nás platí stát                     9 Akce odborů

Mladí Češi a Němci 
společně proti xenofobii      11 BOZP

Přinášíme leták, který 
vám pomůže informovat      

v odborech i ve společnosti
V Praze se 21. 11. uskutečnilo 
7. zasedání Sněmu ČMKOS, který 
je nejvyšším orgánem této od-
borové konfederace mezi jejími 
sjezdy. Účastníci zasedání hod-
notili vývoj v odborech i ve spo-
lečnosti v období od posledního 
zasedání tohoto orgánu a věno-
vali se otázkám, které odbory řeší 
v současné době. A to ať už jde 
o průběh kolektivních vyjednává-

ní pro rok 2018 na různých úrovních, 
vývoj členské základny, aktuální situa‑ 
ci na trhu práce, předpokládaný vý-
voj inflace, ochranu zdraví při práci, 
problematiku přetěžování zaměst-
nanců a její vliv na vývoj dlouhodo-
bé pracovní neschopnosti. Kladně 
bylo hodnoceno fungování tripartity 
za minulé vlády, i když se odborům 
např. nepodařilo prosadit všechny 
potřebné změny v zákoníku práce. 
V  hodnotící části jednání sněmu se 
samozřejmě hovořilo i o  průběhu 
kampaně Konec levné práce. Ta při-
spěla k souhrnnému růstu 
platů a mezd zaměstnanců 

Odbory v Continentalu Brandýs nad Labem:
Práce s lidmi a pro lidi přináší ovoce
První výrobní hala v Brandýse nad Labem začala vznikat 
na zelené louce teprve před dvaceti lety. Přesto má podnik 
dlouhou a pestrou historii. Začíná po roce 1945 u firmy PAL 
Kbely, což byl producent palubních přístrojů pro různá vozi-

více
strana 2

dla a stejnosměrných elektromotorků ke stěračům osobních 
automobilů. Po roce 1989 se změnil svět i ve Kbelích. Podnik 
prošel privatizací a původně česká firma začala 
měnit majitele. V roce 1998 ho převzala společnost více
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Výrobní linka konečné montáže
Předseda ZO OS KOVO Brandýs Miroslav Mäsiar 
a 1. místopředseda Jaroslav Havelka

Na Srí Lance za práva pracujících
Zástupci OS KOVO, předseda Jaroslav 
Souček a specialistka pro mezinárodní 
činnost Dana Sakařová, se zúčastnili 
mezinárodního setkání IndustriAll Glo-
bal union, které se ve dnech 5.–10. 11. 
konalo v hlavním městě Srí Lanky Co-
lombu. 
 Cílem tohoto setkání bylo zhodno-
tit a ustanovit společné aktivity odborů 

na všech kontinentech a také podpořit 
právě probíhající demonstrace místních 
zaměstnanců, jejichž práva jsou pošlapá-
vána na každém kroku. 
 Letos našli zástupci odborářů z celého 
světa několik společných témat k projed-
návání. Mezi nimi byla robotizace, ob-
chodní a průmyslová politika, 
globální rámcové smlouvy, více

strana 2Jaroslav Souček v protestním pochodu 
hrdě nese šátek se znakem OS KOVO
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o 11,1 %. V podnicích, kde působí odbo-
ry, berou zaměstnanci ročně v průměru 
o 49 000 Kč více než tam, kde dosud od-
bory nejsou. V diskusi bylo se zadostiu-
činěním konstatováno, že i díky tomu se 
vliv odborů ve společnosti dále zvyšuje. 
Potvrzuje to i skutečnost, že v napo-
sled vyhodnocovaném ročním období 
(od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017) vstoupilo 
do odborových svazů v rámci ČMKOS 
13 532 nových členů a vzniklo 97 nových 

organizačních jednotek. Ke svazům, kte-
rým se rozrůstá členská základna, patří 
i OS KOVO. Se zájmem byla vyslechnu-
ta také informace, že zájem o působení 
v ČMKOS nyní projevují i ti, kdo z ní v mi-
nulosti z různých důvodů odešli.
 Účastníci sněmu se zabývali rovněž 
záležitostmi souvisejícími s přípravou 
VII. sjezdu ČMKOS, který se uskuteční 
v dubnu 2018. Probíral se volební řád 
i počty delegátů s hlasem rozhodujícím 

z jednotlivých svazů. OS KOVO jich tak 
z celkového počtu 165 bude mít 49. Jak 
uvedl předseda ČMKOS Josef Středula, 
přípravě sjezdu konfederace je třeba 
věnovat mimořádnou pozornost i vzhle-
dem ke změnám na politické scéně v ČR. 
VII. sjezd ČMKOS by se podle jeho slov 
měl stát největší deklarací síly odborů 
u nás od roku 1989. 
               Text a foto: (fav)

Jednali o spolupráci
   V Praze se 16. listopadu uskutečnilo jednání zástupců sdružení Auto-
SAP a odvětvové sekce automobilového průmyslu OS KOVO. Jeho cílem 
bylo aktualizovat dohodu o spolupráci, která byla mezi AutoSAP a OS 
KOVO uzavřena 24. ledna 2012. Vycházelo se přitom z opakovaného 
stanoviska AutoSAP, že sice sdružuje zaměstnavatele, ale nemá od 
svých členů pověření jednat o KSVS. O tom, zda tento postoj AutoSAP 
je oprávněný, se v současné době vede spor, o němž rozhodne správní 
soud. Bez ohledu na to mají obě strany zájem o pokračování vzájemné-
ho dialogu a spolupráce, tak aby odrážela danou realitu a byla prospěš-
ná pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Na jednání se probíraly její 
možnosti. Například pokud jde o vzdělávání, učňovské školství, ochranu 
zdraví zaměstnanců či přednostní zaměstnávání občanů ČR. Diskuse 
ukázala, že možnosti oboustranně přínosného dialogu existují i v dal-
ších oblastech. Např. pokud jde o uvolňování zaměstnanců na jednání 
pořádaná odvětvovou sekcí AP OS KOVO či udržení reálných mezd ve 
firmách, které jsou sdruženy v AutoSAP. Zástupci AutoSAP k návrhům 

OS KOVO uvedli, že je 
projednají v představen-
stvu sdružení, požádají 
o názor jeho členy a ná-
sledně se k nim vyjádří. 
Další jednání obou stran 
k aktualizaci stávající do-
hody proběhne na začát-
ku roku 2018.            (fav)

Hutníci hlavně o kolektivním vyjednávání 
   Účastníci zasedání Rady hutnické odvětvové sekce OS KOVO řešili 
ve dnech 9.–10. listopadu v Ostravě především kolektivní vyjednávání 
pro rok 2018. Byly podány i aktuální informace z činnosti OS KOVO  
a ČMKOS. Tyto dokumenty budou umístěny na intranetu OS KOVO v od-
kazu hutnická sekce, stejně jako informace z jednání Rady sekcí, které 
se uskutečnilo 16. října. Rada HOS pověřila svého předsedu Romana 
Ďurča navrhnout a projednat na dalším jednání Rady sekcí možnosti 
společného postupu k podpoře úpravy zákona umožňující předčasné 
odchody do důchodu pro zaměstnance pracující ve zdraví škodlivém 
pracovním prostředí. Projednával se i program na nadcházející valnou 
hromadu HOS, která se uskuteční 8. února 2018 v Praze v centrále OS 
KOVO.                                                                                                          (as)

Na směny pracuje 1,2 mil. Čechů
    Na směny v roce 2016 pracovalo 1,2 milionu Čechů.  Jde o 29 % 
všech zaměstnanců (u mužů 30,1 %, u žen 27,7 %). V rámci EU byl 
tento podíl pátý nejvyšší, v EU vloni dosáhl podíl osob pracujících v re-
žimu směn 18,8 % (nejvíce v Chorvatsku – 38,7 %, nejméně ve Francii 
– 6,8 %). Vyplývá to z analýzy ČSÚ. Na směny pracují zaměstnanci ve 
službách a prodeji, pracovníci obsluhující stroje, řemeslníci nebo po-
mocní a nekvalifikovaní pracovníci. Jde o zaměstnance především ve 
zpracovatelském průmyslu, v obchodu, ve zdravotnictví a sociální péči, 
v dopravě a skladování.                 (red)

Daňové ráje využívají hlavně bohatí 
   Členské státy Evropské unie (EU) za rok přijdou na daních o 60 miliard 
eur (1,5 bilionu korun) od poplatníků, kteří daní v takzvaných daňových 
rájích. Vyplynulo to z analýzy ekonoma Gabriela Zucmana pro německý 
deník Süddeutsche Zeitung po úniku dokumentů v kauze takzvaných 
Paradise Papers. Česko podle této analýzy ročně přijde o 5,8 miliardy 
eur (148 miliard korun) daňových příjmů.
   Z odhalených dokumentů o fungování daňových rájů vyplývá, že vět-
šina ze zveřejněných praktik je paradoxně zcela legální a současnou 
legislativou prakticky nepostižitelná. Paradise Papers tak znovu jen do-
kládají, jak se superbohatí, politici a velké firmy systematicky vyhýbají 
odpovědnosti a spravedlivému zdanění, zatímco běžný spotřebitel fi-
nancuje ulice, školy a sociální výdaje.                 (red)

Rekordně nejnižší nezaměstnanost za 20 let
  Nepříliš často přinášíme tak příjemné statistiky. Tato však předčila všech-
na očekávání ekonomů. Nezaměstnanost v Česku totiž v říjnu klesla na 
3,6 % ze zářijových 3,8 %, loni v říjnu činila 5,0 %. Uchazečů o práci bylo 
pouze 271 tis., nejméně za téměř 20 let, méně lidí bez práce než nyní bylo 
v České republice naposledy v prosinci 1997. Zároveň přibylo volných 
míst proti září o téměř 4 tis. na zhruba 210 tis. Na jedno volné místo 
připadalo ke konci října v průměru 1,3 uchazeče. Z jednotlivých regionů 
si drží nejnižší nezaměstnanost Plzeňský kraj (2,3 %), nejvyšší je podíl ne-
zaměstnaných v Moravskoslezském kraji (5,6 %), v okrese Karviná jich je 
však 8,4 %. Největší zájem měli zaměstnavatelé podle ÚP o stavební či 
montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, řidiče nákladních aut, uklízeče, 
kuchaře, svářeče, obsluhu VZV vozíků a skladníky.                    (red)

dokončení ze str. 1 Na Srí Lance za práva pracujících

ale také aktuální informace o porušová-
ní odborových práv. Jak v úvodním slově 
čtyřdenního programu zmínil i prezident 
IG Metall Jörg Hofmann, který je zároveň 
prezidentem IndustriAll Global union: 
„Budování a posílení kompetencí od-
borů je ústředním bodem odborového 
hnutí na globální úrovni. Bohužel se po-
týkáme s fragmentací odborů, což osla-

buje nás všechny. Je problémem, když 
národní svazy nemluví stejným hlasem, 
z toho mají radost zejména zaměstnava-
telé a také vlády. Musíme se pokoušet 
dosáhnout jednoty.“ 
 Účastníci konference se zúčastnili i de-
monstrace za zlepšení pracovních pod-
mínek zaměstnanců v tzv. bezcelní zóně, 
kteří zde trpí neadekvátními pracovními 

podmínkami a velmi špatným finančním 
ohodnocením. „Všichni jsme se dokázali 
vcítit do reality místních zaměstnanců, 
žijících mnohdy v boudách a pracujících 
za mizerné almužny v horku, které se 
nedá vydržet,“ sdělil své pocity z demon-
strace Jaroslav Souček. 

(as), foto: archiv předsedy

dokončení ze str. 1 Na Sněmu ČMKOS o vývoji v odborech i ve společnosti

Nezávazný sociální pilíř EU
   Nejvyšší představitelé vlád členských států EU přijali v pátek 17. 11. na 
svém summitu ve švédském Göteborgu evropský pilíř sociálních práv. 
Jedná se o dvacítku principů, podle kterých by měla být formulována 
budoucí evropská sociální politika. Dokument je rozdělen do tří kapitol: 

první se týká rovných příležitostí a přístupu na trh práce, druhá pak 
spravedlivých pracovních podmínek a třetí sociální ochrany a začleňo-
vání. Text se zmiňuje také o právu na kvalitní vzdělávání nebo na přístup 
k sociálnímu bydlení. EU tak reaguje na sílící požadavky, jejichž cílem je 
vytvořit v Evropě základní sociální standardy a odstranit dosud existující 
nerovnosti v této oblasti, které jsou někdy propastné. Nyní přijatý do-
kument je ale jen souborem doporučení a není pro členské státy Unie 
právně závazný.                    (red)

Záběr z jednání v Praze



Mannesmann a začala s montáží kli-
matizací. Pak na scénu vstoupila firma 
Siemens a zahájila v Brandýse výrobu 
autorádií. Její automobilová divize pod 
křídly mateřského koncernu ale ne-
zůstala dlouho. Koncem roku 2007 ji 
koupil koncern Continental AG. Závod 
se stal součástí nadnárodního kolosu, 
který je v oblasti technologií ve svém 
oboru světovou jedničkou. Už dávno 
to není jen o pneumatikách, kterými se 
tento podnik proslavil. V případě Bran-
dýsa nad Labem to jsou multimediální 
výrobky, autorádia, panely klimatizací, 
palubní počítače a navigace pro auto-
mobily různých značek včetně slavné-
ho Bentley.

Odbory uprostřed dění
 Vidět, co obnáší práce v odborech, 
lze nejlépe zvnitřku firmy. Při prochá-
zení areálem si snáze uvědomíte, co 
všechno musejí zvládat odboráři, je-
jichž jména vídáte většinou jen v růz-
ných hlášeních. Přímo v podniku má 
jejich obětavá práce jasné a konkrétní 
rozměry. 
 Viděli jsme to i během naší návštěvy 
v  Continental Automotive CR v Bran-
dýse nad Labem. Miroslav Mäsiar jako 
předseda ZO OS KOVO Brandýs půso-
bí od roku 2014. Tehdy měla zdejší ZO 
zhruba 180 členů. „Od té doby jsme 
naši základnu zvedli téměř trojná-
sobně. Nyní se nacházíme na zhruba 
520  členech, ale každý měsíc přibývá 
zhruba 10 členů.“ A není to jen o před-
sedovi. Je tu i první místopředseda Ja-
roslav Havelka, druhý místopředseda 
Pavel Klus a další členové výboru, kteří 
si vždy ochotně a vstřícně najdou čas na 
lidi. S podivem zjišťujete, že „odboraři-
ně“ se věnují většinou ve svém volném 
čase.  
 Po celém podniku naleznete zprávy 
o činnosti odborů. V kantýně, na halách 
i na chodbách jsou nástěnky, které in-
formují nejen o novinkách z odborů, ale 
také o výhodách členství v OS KOVO či 
o chystaných volnočasových aktivitách. 
„Teď jsme byli na výletě v Radějově 
u  Strážnice. Užili jsme si slováckou za-
bijačku i vinný sklípek, spoustu zábavy 
a  hlavně vyčistili jsme si hlavy od pra-
covních starostí. I to je to někdy třeba,“ 
komentuje předseda ZO. O tom, že se 
ZO činí, svědčí nejen tato akce, ale třeba 
i nedávná návštěva u německých kolegů 
v podniku Continental v Regensburgu.

Valorizace se povedla
 Během naší návštěvy proběhlo valo-
rizační jednání mezi odborovou orga-
nizací ZO OS KOVO Brandýs a vedením 
společnosti. Výsledkem je navýšení cel-

kového mzdového rozpočtu o 8 %. U děl-
nických profesí dojde od 1. ledna 2018 
k navýšení o 7,5 %. Zvýší se i příplatek 
za práci v noci, a to z 15 Kč na 20 Kč za 
hodinu. U THP základní mzdy vzrostou 
o 2 %, což odpovídá inflaci, dalších 5 % 
mezi ně bude ročně rozděleno na zá-
kladě pracovních výkonů. Od 1. května 
2018 budou u některých pozic upraveny 
tarify tak, aby bylo umožněno povyšová-
ní. „Nejvíc nás těší lepší odměňování za 
tzv. jubilea. Člověk, který ve fabrice pra-
cuje deset let, je dnes odměněn částkou 
10 tisíc. Od 1. ledna 2018 se tato částka 
zvedne na 15 tisíc. A suma samozřejmě 
s počtem odpracovaných let roste,“ vy-
světluje místopředseda Jaroslav Havel-
ka. Od ledna si zaměstnanec kupříkladu 
za 40 let své práce odnese 45 tisíc. Dříve 
to bylo jen 24 tisíc a rozdíl se už rozhod-
ně pozná. 

Na skok v provozu
 Závod v Brandýse nad Labem se může 
pyšnit moderním pracovním prostře-
dím. Zaměstnanci zde naleznou všech-
no, co potřebují, včetně moderních 
šaten, kantýny, sprch i přestávkového 

koutu. Nedávno byla přistavěna nová 
logistická hala a sklad. V Brandýse lze vi-
dět i pokrok v Průmyslu 4.0. Robotizace 
zde představuje téměř polovinu provo-
zu. Lidský faktor je však stále důležitou 
a nedílnou součástí. Nyní se vedení ZO 
připravuje na řešení problému s roč-
ními odměnami. „Celoroční odměny 
jsou vždy počítány ze zisku všech závo-
dů Continentalu ve světě. Ovšem stále 
jsou zde rozdíly. Kupříkladu v Německu 
a Česku. A to chceme v dohledné době 
řešit. Není možné, aby odměny byly tak 
rozdílné,“ dokončil Miroslav Mäsiar.  (as)
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dokončení ze str. 1 Odbory v Continentalu Brandýs nad Labem

Ve vzorkovně dochází ke konečnému testování přístrojů

Continental Automotive v Brandýse 
láká do svých řad mladé lidi

Foto: autorka a Continental Automotive CR

Rozšiřování  Continentalu v Brandýse nad Labem 
dokládá i nedávno  dostavěný moderní sklad



Personální obsazení 
RP je beze změn již 
od roku 2008. Právní 
služby a kontrolní čin-
nost v oblasti BOZP 

jsou zajišťovány prostřednictvím Regio-
nálního pracoviště v Brně a tato funkční 
kooperace je spolehlivě prověřená ča-
sem. 
 Činnosti našich odborových organiza-
cí vrcholí v podzimním čase přípravami, 
zahajováním a vyjednáváním kolektiv-
ních smluv na rok 2018 u jednotlivých 
zaměstnavatelů.
 Také ve Zlínském kraji je kolektivní 
vyjednávání v plném proudu. Poměrně 
novým trendem jsou ambiciózní poža-
davky zaměstnanců a členů odborových 
organizací, kteří jsou sebevědomější než 
kdykoli dříve. Již neskrývají odhodlání 
hájit svá práva a oprávněně požadovat 
dynamický růst svých mezd. Koordina-
ce zástupců zaměstnanců a trvání na 
předložených požadavcích jsou vý-
raznou vzpruhou pro pozici odborů 
v našem regionu. Úspěšná kampaň Ko-
nec levné práce pokračuje tedy v plném 
proudu i na východní Moravě.
 Tato skutečnost se rovněž odráží 
v  podpoře odborových zástupců a zá-
jem o organizování v odborových orga-
nizacích nadále roste. Pokračující růst 
odborově organizovaných zaměstnanců 
je optimistickou leč zavazující skuteč-
ností, abychom rostoucí členskou zá-
kladnu nezklamali. Na druhou stranu 
je evidentní, že vyjednávací potenciál 
odborů stojí a padá s širokou podporou 
všech zaměstnanců. Jsme si toho vědo-

mi a stále častěji žádáme 
o  vyjádření podpory za-
městnanců v kolektivním 
vyjednávání.
   Odborový svaz KOVO ne-
dávno rozšířil působnost 
prostřednictvím organizač-
ních jednotek tzv. Sesku-
pení členů u subjektů OTR 
Recycling, s. r. o., Fremach 
Morava, s. r. o., a DEZA, 
a. s. Zájem o působení OS 
KOVO u zaměstnavatelů 
tedy roste a organizova-
ní zaměstnanci přispívají 
ke zvyšování růstu mezd 
a kultivaci zaměstnavatelů.  
   Ve společnosti MORAVIA 
CANS, a. s., se podařilo vyře-
šit spor o uzavření kolektiv-
ní smlouvy dohodou smluv-
ních stran a nyní je u tohoto 
zaměstnavatele předpoklad 
uzavření sociálního smíru. 
Další spor o  uzavření ko-
lektivní smlouvy u zaměst-
navatele OKIN INDUSTRY 
CZ, s. r. o., byl vyřešen po úspěšném 
řízení před zprostředkovatelem ur-
čeným Ministerstvem práce a  sociál-
ních věcí ČR. Na druhou stranu vrcho-
lí spor u zaměstnavatele CEBES, a. s. 
Velmi nepříjemná situace nastala 
ve společnosti AVX Czech Republic,  
s. r. o., v oblasti plnění dohody sociál-
ních partnerů. Je pravděpodobné, že 
se bude opakovat radikalizace nespo-
kojených zaměstnanců s podmínkami 
zaměstnávání. 

 V měsíci září se uskutečnilo školení 
zástupců zaměstnanců a členů výborů 
základních organizací a seskupení členů. 
Seminář zaměřený na pracovněprávní 
problematiku, Průmysl 4.0, kolektivní 
vyjednávání a Stanovy OS KOVO lekto-
rovali zaměstnanci RP OS KOVO Brno 
a Zlín. Účastníci školení byli seznámeni 
s nejdůležitějšími ustanoveními zákoní-
ku práce a s dalšími právními předpisy 
(zákon o kolektivním vyjednávání), které 
mají mimořádný význam z hlediska za-
stupování zaměstnanců na pracovištích. 
Zájem o školení na regionální úrovni je 
vyšší, než jsme schopni kapacitně zvlád-
nout, ale jsme samozřejmě rádi, že jsou 
zejména noví zástupci odborů aktivní 
a informovaní.
 V rámci spolupráce na poskytování 
právních služeb s RP Brno se podařilo 
úspěšně vyřešit většinu stížností za-
městnanců na výkon práv a povinností 
vyplývajících z pracovněprávních vzta-
hů. Přeji nám všem, aby se to dařilo 
i nadále, abychom byli inspirací pro dal-
ší sektory zaměstnávání a aby naše síla 
stále rostla.

Regionální pracoviště Odborového svazu KOVO 
pro Zlínský kraj najdete na adrese Dům kultury, 

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
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Co se děje u kováků ve Zlínském kraji
Okénko do regionu | Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO pro Zlínský kraj

Regionální pracoviště OS KOVO ve Zlíně působí jako metodické pracoviště zajišťující podporu a servis 
celkem 36 organizačním jednotkám OS KOVO ve Zlínském kraji, které mají působnost na 75 zaměst-
navatelů. 

Úspěšná byla i akce odborářů ve 
společnosti Moravia Cans v Bojkovicích
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1. Zákon o veřejných 
rejstřících
   Podle § 104 může 
předseda senátu ulo-
žit pořádkovou po-
kutu zapsané osobě 
také tehdy, jestliže 

neuposlechla výzvy rejstříkového sou-
du, aby sdělila skutečnosti nebo předlo-
žila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení 
zahájeném bez návrhu či aby předložila 
listiny, které podle tohoto nebo jiného 
zákona mají být založeny do sbírky listin. 
Pořádkovou pokutu lze uložit do výše 
100 000 Kč.
 V § 105 se uvádí, že neplní‑li zapsaná 
osoba povinnosti podle § 104 opako-
vaně nebo může‑li takové neplnění mít 
závažné důsledky pro třetí osoby a je 
na tom právní zájem, může rejstříkový 
soud i bez návrhu zahájit řízení o zruše-
ní zapsané osoby s likvidací; rejstříkový 
soud na tuto skutečnost zapsanou oso-
bu upozorní a poskytne jí přiměřenou 
lhůtu k odstranění nedostatků.
 Podle § 106 se za neuposlechnutí vý-
zvy podle § 104 se závažnými důsledky 
pro třetí osoby považuje zejména ne-
předložení aktualizovaných listin podle 
§ 66 písm. a) až c) a j).
 Má se za to, že člen statutárního orgá-
nu právnické osoby, která neplní povin-
nosti podle § 105, porušuje péči řádné-
ho hospodáře.

2. Zákon o účetnictví
 Účetní jednotka se podle § 37a odst. 1 
dopustí správního deliktu např. tím, že:
     nesestaví účetní závěrku v souladu 

se zákonem nebo ve stanoveném 
termínu

     nevyhotoví výroční zprávu
     účetní závěrka neobsahuje všechny 

povinné součásti
     nemá účetní závěrku a výroční zprá-

vu ověřenou auditorem, i když se na 
ni povinný audit vztahuje

     nezveřejní účetní závěrku nebo vý-
roční zprávu

 Stejného správního deliktu se dopustí 
podle § 37a odst. 2 konsolidující účetní 
jednotka za nesestavení, neověření au-
ditorem a nezveřejnění konsolidované 
účetní závěrky nebo nevyhotovení, ne-
ověření, příp. nezveřejnění konsolidova-
né výroční zprávy.

 Za správní delikt nesestavení účetní 
závěrky v souladu se zákonem nebo ve 
stanoveném termínu či za nevyhotove-
ní výroční zprávy se podle § 37a odst. 4 
uloží pokuta až do výše 6 % hodnoty ak-
tiv celkem.
 Podle stejného odstavce se za správní 
delikt, kdy účetní závěrka neobsahuje 
všechny povinné součásti nebo kdy ne‑ 
jsou účetní závěrka a výroční zpráva ově-
řeny auditorem či za nezveřejnění účetní 
závěrky nebo výroční zprávy, uloží poku-
ta až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.
 Za obdobné porušení zákona se u  kon-
solidující účetní jednoty za takový správní 
delikt udělí pokuta až do výše 3 % kon-
solidovaných aktiv celkem.

3. Trestní zákon
 Podle § 254 odst. 2 trestního zákona 
ten, kdo neuloží listinu do sbírky listin, 
ač je k tomu podle zákona povinen, 
bude potrestán odnětím svobody až na 
dva roky nebo zákazem činnosti.
 

 Proti dřívějšímu zákonu o účetnictví 
dochází ke změně u sankcí za výše uve-
dené správní delikty. Původní znění uvá-
dí, že „pokuta může být uložena až do 
výše 6 %, resp. 3 % z hodnoty aktiv cel-
kem“, kdežto zpřísnění v novelizaci záko-
na od 1. ledna 2016 uvádí, že pokuta se 
uloží až do výše 6 %, resp. 3 % hodnoty 
aktiv celkem. Další důležitou změnou je 
i stanovení výše hodnoty aktiv. V zákoně 
do roku 2015 se jednalo o aktiva celkem 
(netto) z ř. 001, sl. 3 za běžné účetní ob-
dobí z rozvahy, od roku 2016 se pokuta 
vypočítává již z hodnoty aktiva celkem 
(brutto), tedy bez vlivu oprávek a oprav-
ných položek, tj. z ř. 001, sl. 1 za běžné 
účetní období z rozvahy. Obdobně je 
tomu u konsolidované rozvahy v přípa-
dě pokuty konsolidující účetní jednotce. 
Pokutu uděluje příslušný finanční úřad.
 Pro zajímavost uvádím, že za rok 2015 
informační povinnost nesplnila polovina 
akciových společností a více než 65 % 
společností s ručením omezeným. Podíl 
společností, které informační povinnost 

Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018   5a

Náš seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák

NÁSLEDKY PORUšENÍ POVINNOSTI PřEDLOžIT LISTINY DO VEřEJNÉHO REJSTřÍKU

Příklad oznámení
podatelna@ksoud.hrk.justice.cz                                                                                 

Žádám o provedení kontroly sbírky listin u společnosti ………………………… 
se sídlem v …………………………, IČO …………………………, která svoji poslední výroční 
zprávu zveřejnila za rok 2015.

Oznámení samozřejmě neposíláme jménem základní organizace, ale vystupujeme 
zde pouze jako občan, který má právo požádat bez uvedení důvodu. Na základě toho-
to dopisu si musí obchodní rejstřík zkontrolovat, které dokumenty nebyly v souladu se 
zákonem do sbírky listin v termínech založeny, a vyzvat účetní jednotku k nápravě. Do 
30 dnů je účetní jednotka povinna vyžádané materiály obchodnímu rejstříku zaslat. 
V případě nesplnění této lhůty jí může být krajským soudem uložena finanční po-
kuta ve výši 100 000 Kč. Je s podivem, že na dodržování termínů a uložení zákonem 
předepsaných listin nedohlíží sám rejstříkový soud, u kterého se listiny ukládají, ale 
musí k tomu být vyzván kteroukoli osobou! Zpětně se tak dokážeme dostat k účet-
ním závěrkám a k výročním zprávám za celou řadu let. Že některá účetní jednotka 
měla v minulosti problémy s nedodržením termínů, poznáme podle toho, že do 
sbírky listin byly založeny např. výroční zprávy za poslední tři roky v jediném dni.

pokračování na str. 6

http://podatelna@ksoud.hrk.justice.cz
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pokračování na str. 7

Daroval jsem manželce k narozeninám kvalitní hodinky. Nosila je necelý rok. Při domácí práci je od-
kládala a při běžném nošení hodinek „venku“ nedělala těžké práce, při nichž by se mohly poškodit. 
I tak k tomu došlo a hodinky přestaly fungovat. Bez otálení jsme je v obchodě reklamovali. Dnes mi 
volala prodavačka s tím, že reklamaci neuznávají. Mechanik prý situaci vyhodnotil tak, že hodinky na-
razily na nějakou tvrdou plochu, na což se reklamace nevztahuje. Co máme proti tomu dělat? Manžel-
ka si hodinek vážila a byla na ně velmi opatrná. To, co tvrdí mechanik, není pravda, hodinky neupadly 
ani nedošlo k nějakému prudkému nárazu. Dále mi z obchodu sdělili, že opravu si musím zaplatit, její 
cena bude řádově v tisících. Nebudu-li opravu chtít, musím zaplatit cenu za prohlídku a vyhodnocení 
mechanikem, což je cca 900 Kč. Při reklamaci ani v jejím průběhu mě nikdo na tuto platbu, kterou 

jsem dle obchodu povinen zaplatit, neupozornil. S postupem prodejny nesouhlasím. Jejich tvrzení považuji za účelové. 
Aby nemuseli řešit reklamaci, tak ji neuznají, odvolávají se na mechanické poškození a navíc je to příjemný přivýdělek 
pro mechanika.                             J. K., Vyškov

 Vážím si důvěry, s níž jste se na naši 
poradnu obrátil. Ano, chování prodejce 
není v souladu s právní úpravou. 

Poplatek za práci mechanika
 Poplatek za práci mechanika při hod-
nocení oprávněnosti reklamace určitě 
hradit nemusíte, ani když ji vyhodnotí 
jako neoprávněnou. Právo na uplatnění 
reklamace je bezplatné, a to i v případě, 
není‑li reklamace uznána jako opráv-
něná. Zákon poplatek za „prohlídku“ 
hodinek mechanika neumožňuje. Neu-
možňuje vyúčtování žádných nákladů ze 
strany prodejce.

Co dělat v případě, že prodejce rekla-
maci neuznává jako oprávněnou?
 Doporučuji zajít znovu do prodejny 
a trvat na tom, že reklamace je opráv-
něná, aby prodejce své vyhodnocení 
oprávněnosti přehodnotil. Pokud již ho-
dinky nemáte doma, je třeba tak učinit 
při návštěvě prodejny za účelem vyzved-
nutí vyřízené reklamace. Jednejte přímo 
s vedoucím prodejny či majitelem. 
 Oznamte mu, že za práci mechanika 
v žádném případě platit nebudete, pro-
tože na to nemají nárok. Bude‑li na tom 
trvat, že se obrátíte na Českou obchod-
ní inspekci, případně ať si svůj domnělý 

nárok uplatňuje 
soudně. Zaplatil‑li 
jste tuto částku při 
převzetí hodinek, 
je třeba ji poža-
dovat zpět. Pokud 
by toto prodejce 
odmítl, máte prá-
vo ji vymáhat, a to 
dvojím způsobem, 
jak je uvedeno 
níže, viz vymáhá-
ní správného vy-
řízení reklamace 
(mimosoudní ře-
šení sporu Českou 
obchodní inspekcí 
nebo soudně).

   Důrazně, ale slušnou formou mu sděl-
te, že jste připraven bránit svá práva 
všemi dostupnými prostředky, které 
vám zákon dává, a to i přezkoumáním 
vyjádření jejich mechanika soudním 
znalcem. Pokud by vedoucí prodejny 
či majitel odmítal řešit reklamaci, jejím 
uznáním a opravou či výměnou hodinek 
nebo vrácením zaplacené částky uvede-
né na paragonu oproti vašemu vrácení 
hodinek, tj. odstoupením od smlouvy 
kupní, i po vyjádření soudního znalce ve 
váš prospěch, sdělte mu, že se obrátíte 
na soud. Soudní znalec současně posou-
dí i tvrzení, zda si mohla manželka rekla-
movanou vadu opravdu způsobit sama, 
nebo zda jde o výrobní či jinou vadu. 

Co dělat po vypracování znaleckého 
posudku?
 V případě, že si necháte znalecký po-
sudek vypracovat, doporučuji znovu 
s kopií znaleckého posudku navštívit 
vedoucího prodejny (majitele), zvláště 
pokud by posudek hovořil ve váš pro-
spěch. V tom případě se znovu doža-
dujte uznání neboli kladného vyřízení 
reklamace, případně lze žádat odstou-
pení od kupní smlouvy pro nevyříze-
ní reklamace řádně. To znamená, že 
dojde k situaci, jako by kupní smlouva 
vůbec nebyla uzavřena, a prodejce se 
spotřebitelem si vrátí vzájemná plně-

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

Při reklamaci za práci mechanika neplatíte
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

plní, sice v posledních letech mírně stou-
pá, nicméně současný stav je stále trist-
ní, uvádí analytička Bisnode Petra Štěpá-
nová. Firmy podle ní zákon o účetnictví 
ignorují také proto, že „riziko postihu ze 
strany státu je minimální. Nedodržová-
ní a nevymáhání zákonných povinností 
vede na jedné straně k netransparent-
nímu podnikatelskému prostředí, které 
vytváří prostor pro korupci, a na druhé 

straně – v rámci obchodního styku – 
znesnadňuje prověřování obchodních 
partnerů“.
 Je třeba hledat cesty k dosažení toho, 
aby účetní jednotka, která svoji povin-
nost neplní, účetní závěrku zveřejnila. 
Jistou možností je příslušnému rejstří-
kovému soudu oznámit e‑mailem bez 
zaručeného podpisu, že konkrétní účet-
ní jednotka dosud nezveřejnila účetní 

závěrku, byť ji zveřejnit měla. Rejstříkový 
soud by se uvedeným podnětem měl za-
bývat a příslušnou účetní jednotku pod 
hrozbou pokuty vyzvat k uložení chybě-
jících dokumentů.

    Příště: Praktický příklad vyhledávání 
účetní jednotky ve sbírce listin na 
internetu

dokončení ze str. 5
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dokončení ze str. 6

ní, jak uvádím výše. V obou případech 
vy jako kupující (spotřebitel) žádejte to, 
co jste zaplatil za znalecký posudek. Ji-
nak byste se o tuto úhradu musel opět 
soudit. Seznam soudních znalců nalez-
nete přes vyhledávač na internetu. Je 
třeba mít veškerá jednání s prodejcem 
mimo ústní rozhovor podložená pí-
semnou formou a potvrzené převzetí. 
Tyto doklady budou sloužit jako důkazy 
při řízení na České obchodní inspekci 
a hlavně při soudním řízení, kdy budete 
muset prokázat, že jste vyvinul veškeré 
úsilí, které lze po vás požadovat, aby se 
věc vyřešila mimosoudní cestou. Soud 
pak k tomu přihlíží např. při rozhodnutí 
o nákladech řízení atd.

 Nebude‑li prodejce ani poté svolný se 
řádně s reklamací vypořádat, máte dvě 
možnosti:

Česká obchodní inspekce
 První možností je obrátit se na Českou 
obchodní inspekci (ČOI) s podnětem 
na mimosoudní řešení spotřebitelské-
ho sporu, viz www.coi.cz. Zde najdete 
podrobné informace, jak podnět podat. 
Navíc je tato inspekce tzv. dohledovým 
orgánem právě při vyřizování reklama-
cí ze strany prodejců. Pokud by zjistili 
pochybení, což lze ve vašem případě 
předpokládat (požadování zaplacení ne-
oprávněného poplatku), může ČOI uložit 
značně vysokou sankci.

Soud
 Druhou možností pak je již zmíněný 
soud. V tom případě si vezměte veške-
ré doklady a navštivte advokáta, kte-
rý se zabývá spotřebitelským právem. 
V  případě, že by soud spor rozhodl ve 
váš prospěch, bude advokát požadovat, 
aby soud rozhodl o povinnosti prodejce 
zaplatit i jeho soudní zastoupení včetně 
všech soudní nákladů, cestovného, re-
fundací apod. Proto znovu osloví písem-
nou formou prodejce ještě před podá-
ním žaloby, aby tento věc řešil smírnou 
cestou, což bude i důkazem pro soud, že 
jste učil vše pro to, aby se spor vyřešil 
bez zásahu soudu.

Co se týká přeplat-
ku za služby, pokud 
žádáte o příspěvek 

na bydlení, platí, že tento přeplatek se 
zahrnuje do kalendářního čtvrtletí, ve 
kterém jej obdržíte. Viz konkrétně § 25, 
zákon o státní sociální podpoře: 

      Pro zjištění nákladů na bydlení za kalen-
dářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící 
náklady na bydlení, které byly v tomto ka-
lendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha 
nebo byly v tomto období doplaceny, a to 
i za období delší, než je kalendářní čtvrtle-
tí, za které se náklady na bydlení zjišťují. 
Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, 
za které se náklady na bydlení zjišťují, 
vrácena částka jako přeplatek na ná-
kladech na bydlení, snižuje se částka 
nákladů na bydlení v tom kalendářním 

čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to 
i v případě, že vrácená částka byla za dobu 
delší než toto kalendářní čtvrtletí.

 Z výše uvedené citace zákona tedy 
vyplývá, že vrácený přeplatek ovlivňu-
je výši nákladů na bydlení. Náklady na 
bydlení se v kalendářním čtvrtletí, kdy 
byl přeplatek vrácen, snižují právě o výši 
přeplatku. Přeplatek jako takový tedy 
není „příjmem“, ale snižuje náklady na 
bydlení.
 Pokud by byl přeplatek příliš vysoký, 
může dojít i k tomu, že v daném čtvrtletí 
budete mít náklady na bydlení jen velmi 
nízké, nebo dokonce nulové či záporné. 
Pak byste za toto čtvrtletí nemusela mít 
nárok na příspěvek na bydlení. Na ten 
byste pak měla nárok zase až v dalším 
čtvrtletí.

 Píšete, že jste za II. Q přeplatek neu-
vedla. Doporučuji, abyste se na úřadě 
dohodla. Třeba úřednice najde smírnou 
cestu (vzájemné započtení II. a III. Q), 
jak situaci vyřešit, ale nemusí tomu tak 
být. Správně by to mělo být tak, že II. Q 
přepočítá i s přeplatkem a vy budete 
část nebo celý příspěvek vracet. Za další 
čtvrtletí pak budete úřadu dokládat sku-
tečné příjmy a náklady a úřad vám dle 
těchto údajů přizná a vypočte příspěvek. 
Postih by vás čekal v případě, že byste 
přeplatek za služby zamlčela a brala 
v  neoprávněné výši příspěvek na byd-
lení. Pak by se mohlo jednat o správní 
delikt. Pokud však chcete celou situaci 
řešit, bude vše v pořádku. 
 Právní předpis: Zákon č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů.

PřEPLATEK ZA SLUžBY A PřÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Podávala jsem žádost o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí, který mi byl přiznán. Zapomněla jsem 
ale doložit přeplatek za vyúčtování služeb (voda + teplo). Chtěla bych to tedy doložit dodatečně za  
3. čtvrtletí. Bude mi hrozit nějaký postih za opožděné dodání tohoto přeplatku nebo přímo odebrání 
dávky?                     Jiřina B., Vlašim

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

 Pronajímateli oznamte úmrtí manže-
la, čímž zároveň splníte svoji oznamova-
cí povinnost o počtu osob v bytě, která 
plyne jednak z občanského zákoníku, ale 
také je upravena v zákoně č. 67/2013 Sb. 
(zákon o službách). Uvádíte, že nájemní 
smlouva zněla na jméno manžela, ovšem 

tím, že jste byli manželé, vzniklo vám 
přímo ze zákona tzv. společné nájemní 
právo (dříve „společný nájem bytu man-
žely“). Nájemcem jste se tak stala přímo 
ze zákona. Z tohoto důvodu pak máte 
právo v bytě nadále bydlet za stejných 
podmínek jako dosud, protože jste stej-

ný nájemce, jakým byl dosud váš manžel. 
Pronajímatel nemá právo vám tvrdit, že 
byste měla byt opustit. Dokonce ani není 
třeba, aby byla uzavírána nová nájemní 
smlouva nebo dodatek stávající. Smlou-
va, kterou uzavřel s pronajímatelem váš 
manžel, platila a platí i pro vás. 

ÚMRTÍ MANžELA A SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU
Zemřel mi manžel, na kterého byla vystavena nájemní smlouva. V bytě jsme spolu žili 20 let. Mám právo v bytě zů-
stat? Musím úmrtí oznámit majiteli? Bojím se, že pronajímatel bude požadovat, abych se z bytu vystěhovala. Co mám 
dělat?                  A. S., Praha

3)

http://www.coi.cz


Z uvedeného je zřejmé, že dosažením 
důchodového věku se stanete stát-
ním pojištěncem. Doporučujeme ale 

informovat o této skutečnosti raději 
s určitým předstihem svoji zdravot-
ní pojišťovnu. Vaše oznamovací po-

vinnost vyplývá ze znění § 10 zákona  
č. 48/1997 Sb.
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Mám tři děti, nejmladší z nich trpělo vleklými zdravotními problémy. To je hlavní důvod, proč jsem od 
jeho narození již nenastoupila do žádného zaměstnání. Manžel nás všechny zvládl uživit a děti jsou již 
zaopatřené. Zdravotní pojištění za mě platí manžel. Brzy dosáhnu důchodového věku, ale na okresní 
správě mi řekli, že na starobní důchod nebudu mít nárok z důvodu nedostatečného počtu roků pojiš-
tění. Jak to bude s platbou zdravotního pojištění? Bude za mě, až dosáhnu důchodového věku, toto 
pojištění platit stát?                       Yveta Č., Praha

Prozatím jste z hle-
diska zdravotního po-

jištění tzv. osobou bez zdanitelných pří-
jmů. Výše pojistného takových osob se 
odvozuje od výše minimální mzdy a činí 
13,5 % této mzdy v aktuálním roce.

Jak je to s povinností státu platit za 
některé skupiny osob?
 Všeobecně je známo, že stát platí zdra-
votní pojištění za nezaopatřené děti, po-
živatele důchodu, matky pečující o malé 
děti, za určitých podmínek i za uchaze-
če o zaměstnání. Výčet skupin osob, za 

něž je plátcem pojistného na zdravotní 
pojištění stát, je však daleko širší. Taxa-
tivně je uveden v § 7 zákona č. 48/1997 
Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění. V současné době platí stát po-
jistné za ty skupiny osob, které uvádíme 
v následující tabulce.

Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Musím stále platit zdravotní pojištění?

• nezaopatřené děti

• poživatelé důchodů z důchodového pojištění

• příjemci rodičovského příspěvku

• ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství

• uchazeči o zaměstnání

• osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za dalších podmínek

• osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) a stupni IV (úplná závislost), 
osoby pečující o tyto osoby a osoby pečující o osoby mladší deseti let věku, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)

• osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného 
léčení

• osoby uvedené, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění

• osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmín-
ky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné 
výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy

• osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, přičemž se za takové 
osoby považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči 
rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

• mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

• osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu, manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců, pokud je následují do 
místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými

• cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního 
předpisu, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

• žadatel o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizinec, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu 
na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné 
činnosti

• příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle 
zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o dů-
chodovém pojištění, při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození

• osoby starší 26 let studující prvně v doktorandském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní 
době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce



 Letošní setkání se konalo 9. listopadu. 
Přesně v den výročí nacistických proti-
židovských pogromů v roce 1939, které 
odstartovaly to, co zná celý svět pod po-
jmem holocaust. To, čemu se dnes umír-
něně říká populismus, tehdy znamena-
lo, že o život během jedné jediné noci 
přišly desítky nevinných lidí. Šlo nejen 
o předzvěst následné nacisty plánované 
cílené likvidace všech Židů v rámci tzv. 
Endlösung (konečné řešení židovské 
otázky přijaté na zločinecké konferenci 
v Berlíně‑Wannsee), ale i všech těch, kte-
ří se nelíbili nebo se odvážili čelit nacis-
tické hrůzovládě.
 Ve Flossenbürgu se tak dělo pod cy-
nickým heslem Arbeit macht frei (Práce 
osvobozuje) prostřednictvím otrocké 
dřiny uvězněných. A to nejen v nechval-
ně proslulém žulovém kamenolomu. 
Lidé tu umírali na podvýživu, nelidské 
zacházení i na klimatické podmínky.
 Ty si letos mohli „vychutnat“ i účastní-
ci společné pietní vzpomínky, u jejíhož 
zrodu stály německá odborová ústředna 
DGB a  OS KOVO. Návštěvníky bývalého 
koncentráku na rozdíl od vězňů v pru-
hovaných hadrech a dřevácích chránily 
moderní obleky a obuv. I přesto ovšem 
deprimující studená mlha a chladný až 
mrazivý listopadový déšť dokázaly svo-
je…
 Z České republiky se setkání ve Flos-
senbürgu letos zúčastnili učni a studenti 
Střední odborné školy a Středního od-
borného učiliště Hradec Králové. Spo-
lečně s nimi tam byli gymnazisté a žáci 
reálek z bavorského Neumarktu, Schwan‑ 
dorfu, Regenstaufu a Münchbergu. Cel-
kem asi 160 lidí.

 Ve skupinách procházejí areálem, 
zhlédnou dokumentární film, prohlížejí 
si muzeum dokumentující život či lépe 
přežívání v koncentračním táboře… 
Tady se dávám do hovoru s Terezou 
Špírkovou, studentkou prvního ročníku 
oboru informačních služeb královéhra-
decké školy. Sděluje, že jejího pradě-
dečka nacisté věznili v Terezíně. Byla 
sice už v Lidicích, ale na takovém místě 
hrůzy, jakým je Flossenbürg, je poprvé. 
Její kamarádka, studentka druhého roč-
níku oboru průmyslové ekologie, Eliška 
Matějíčková dodává: „Je velmi dobře, 
že se takové akce pořádají. Viděli jsme 
tady řadu věcí a mohli jsme se vcítit do 
toho, co zde lidé zažívali. Bylo nelidské 
a kruté, čím si tady prošli.“ 
 V Kapli Ježíš v žaláři, kterou přeživší 
vězni po válce postavili z kamenů bý-
valých strážních věží, se koná společná 
vzpomínková slavnost. Z úst představi-
telky DGB Jugend Katji Ertlové lze slyšet, 
že mladá německá generace nenese od-
povědnost za hrůznou minulost, ale je 
odpovědna za to, aby se nikdy neopako-
vala. Proto musí čelit rasismu a xenofo-
bii ve všech podobách. Němečtí studenti 
pak vystupují s krátkými programy. Spo-
lečné motto: Minulost nelze zapome-
nout, je třeba ji v zájmu budoucnosti 
stále připomínat. Totéž zaznívá i z pro-
jevu Elišky Matějíčkové, která o nacistic-
kých zvěrstvech hovoří za hosty z Čech. 
Těm se také dostalo pocty nést společný 
věnec do Údolí smrti nedaleko táboro-
vého krematoria. Do míst, kde se na-
cházejí symbolické náhrobní kameny na 
památku obětí ze všech národů, které 
prošly flossenbürgským peklem.

Letos se už po sedmé uskutečnilo na území bývalého koncentračního tábora Flossenbürg setkání mladých lidí z ČR 
a Německa, na kterém si opět společně slíbili, že udělají vše, aby se už nikdy neopakovaly hrůzy nacismu. Naplňuje se 
tak odkaz jeho obětí. Zakladateli této krásné tradice za náš svaz byli kolega Ladislav Pašek (jeho otec si podobně jako 
otec autora tohoto článku koncentrák ve Flossenbürgu protrpěl) a zesnulý místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher.

Mladí Češi a Němci společně proti xenofobii
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(fav), foto: autor

Pokládání věnce v Údolí smrti. Českou delegaci vedl 
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek (4. zleva)

Z bílé mlhy na snímku během letošní akce 
čiší chlad, který ničil vězně ve Flossenbürgu

Žáci z Hradce Králové naslouchají výkladu 
o tom, že ztráta lidskosti nastala už během 
první ponižující koupele v táboře

Eliška Matějíčková (vpravo) a Tereza Špírková 
v muzeu KT Flossenbürg

K účastníkům společné 
akce DGB a OS KOVO 
hovoří česká studentka 
Eliška Matějíčková

Kaple Ježíš v žaláři byla zaplněna do posledního místa



 Jak jsme už informovali v Kováku č. 20, 
vítězem fotosoutěže pro rybáře, kterou 
jsme pořádali společně s CK Kovotour 
Plus, se stal pan Richard Výtisk z Hlu-
čína. Osobně jsme mu to po telefonu 
mohli sdělit však až několik dní po vydá-
ní tohoto čísla. Během telefonátu jsme 
se od něho dověděli, že pracuje jako 
svářeč ve společnosti Vítkovické stro-
jírny. O soutěži se dověděl z tištěného 
Kováka.  Na ryby chodí od svých dese-
ti let a této vášni i dnes věnuje většinu 
svého volného času. Když jsme se ptali, 
co na to říká manželka, odpověď zněla: 

„Chodí na ryby se mnou. I když sama ne-
loví, mému rybaření fandí.“  Pan Výtisk 
je prostě šťastný člověk. A i když podle 

svých slov dosud 
nikdy nic nevyhrál, 
v  naší soutěži mu 
štěstí přálo dvoj-
násobně. Zprávu 
o výhře se totiž do‑ 
věděl jen několik 
dní před svými pa-
desátinami, které 
oslavil 17. listopa-
du. Nyní ho čeká 

to, aby si z katalogu, který mu poslal ře-
ditel CK Kovotour Plus pan Petr Kostka,  
vybral rybářské křesílko podle své chuti. 
Ke svému vítězství Richard Výtisk do-
dal, že pokud se soutěž příští rok bude 
opakovat (a to se už plánuje), určitě se 
jí opět zúčastní.  „Rybářské štěstí, a pak 
štěstí i v losování samozřejmě přeji 
i všem ostatním, kdo do ní půjdou,“ do-
dal šťastný výherce.      (fav)
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 V jihomoravském Blansku se v pátek 
27. října uskutečnil 8. ročník bowlingové-
ho turnaje o putovní pohár VO Blansko, 
Boskovice. Tento turnaj vždy zaštiťoval 
svým jménem bývalý místopředseda OS 
KOVO Jaromír Endlicher, který nás bo-
hužel předčasně opustil. Letos se tento 
turnaj podruhé uskutečnil jako memo‑ 
riál Jaromíra Endlichera a všechny účast-
níky potěšilo, že se této akce na pozvání 
organizátorů zúčastnila i „Endyho“ dcera 
Jitka, která tak mohla předat úspěšným 
týmům ceny včetně putovního poháru. 
Letošního turnaje se zúčastnilo osm 
týmů. Soutěž byla velice napínavá, o ví-
tězi jednotlivých utkání rozhodoval čas-
to i jediný hod či bod a vzájemná klání 
naskytla řadu napjatých situací. Na tře-
tím místě se stejně jako loni umístil tým 
ze ZO Minerva Boskovice, opět marně 
sahající po třetí trofeji, druhé místo tak-
též jako v roce 2016 obsadil tým ze ZO 
TOS Kuřim. Vítězství v letošním ročníku 

tak jasně „spadlo“ do ná-
ruče výborně hrajícímu 
týmu ze ZO Baumüller 
Skalice. Tým, který vyhra-
je v tomto turnaji třikrát, 
dostane putovní pohár 
do svého držení natrvalo, 
a tak se máme na co tě-
šit příští rok. Jediná žena 
hrající v turnaji, Lenka Cupáková ze 
Slévárny Ernst Leopold, porazila i řadu 
mužů a Zdeněk Hurt z TOS Kuřim se stal 
nejlepším hráčem turnaje. Ceny všem 
zúčastněným předávali Jitka Endliche-
rová společně s vedoucím RP OS KOVO 
v Brně Mgr. Jiřím Grimem a místopřed-
sedou OS KOVO Tomášem Valáškem, 
který předal účastníkům do turnaje 
propagační věci od svazu. Oceněna byla 
i díky tomu všechna zúčastněná druž-
stva, nejenom vítězové. Za přiloženou 
fotogalerii patří dík jako vždy specialis-
tovi BOZP z RP OS KOVO v Brně Karlovi 

Kalábovi, za organizaci turnaje Milanovi 
Rösslerovi a svojí návštěvou nás potěšila 
i zástupkyně VO 4121 Mária Koudelová. 
Do konce roku by se měly ještě usku-
tečnit bowlingové turnaje ve zbývajících 
VO 4122 Brno, město a okolí a VO 4123 
Břeclav, Hodonín. Z každého turnaje pak 
postoupí nejlepší 2 družstva do 6členné-
ho superfinále za celý Jihomoravský kraj. 
Na závěr lze říci, že nejen prací je kaž-
dý kovák živ, čili sportu zdar a bowlingu 
zvlášť i v dalším roce…             

Text: Tomáš Valášek,
foto: Karel Kaláb

V Blansku opět zvítězili všichni

Vítězové turnaje s putovním pohárem J. Endlichera. 
Vpravo místopředseda Valášek a dcera zesnulého Jaromíra Endlichera Jitka

Výhra jako dárek k padesátinám

Vítěz Richard Výtisk 
s výhrou oslavil i kulatiny

Společné foto účastníků turnaje. Více fotografií najdete na
http://www.oskovo.cz/aktuality-z-regionu/akce-vo-4121-bowling-brno-27102017 

V Blansku byla příležitost i k různým diskusím
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Správné znění tajenky z čísla 19: Každých čtrnáct dní křížovky pro vaši zábavu. Správně luštil a potřebné štěstí při losování 
měl Daniel Ryba z Třince. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydava-
telem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 5. a 19. prosince). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 13. prosince 
2017 na doručovací adrese redakce nebo na e‑mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.




