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Předseda OS KOVO k výsledkům voleb
Výsledky voleb do Poslanecké sně-
movny PČR již známe. Ať se nám 
líbí či nikoli, už na nich nic nezmě-
níme. Zeptali jsme se předsedy OS 
KOVO Jaroslava Součka, co si o nich 
myslí a jak si jako lídr nejsilnější 
odborové organizace v ČR předsta-
vuje jednání s novou politickou re-
prezentací. Tady je jeho odpověď.
	 Skončil	volební	akt	v	roce	2017,	kte-
rým	 bylo	 nově	 ustanoveno	 200  po-
slanců	 Poslanecké	 sněmovny	 Parla-
mentu	České	republiky	(dále	jen	PS).	
Z	 celkového	počtu	8	374	501	opráv-
něných	voličů	přišlo	do	volebních	míst-

ností	 pouhých	5	094	633	
(60,84	 %)	 a	 odevzdali	 
5	060	759	platných	vo-
lebních	 lístků.	 Prvním	
poznatkem	 tedy	 je,	 že	
33	 874	 občanů	 neumí	
volit.	Znamená	to	také,	
že	 téměř	 40	 procent	
(3	 279	 868)	 občanů	

hlas	byl	rozdělen	mezi	hnutí	a strany,	
které	 se	 do	 PS	 dostaly	 překročením	
pětiprocentní	 hranice	 odevzdaných	
platných	volebních	lístků.	Takže	každý	
z	těchto	občanů	„odevzdal“	část	svého	
hlasu-nehlasu	takto:	ANO	–	39 %,	ODS	
–	 12,5	%,	 SPD	 –	 11	%,	 Piráti	 –	 11 %,	
KSČM	–	7,5	%,	ČSSD	–	7,5	%,	KDU-ČSL	
–	5	%,	TOP	09	–	3,5	%,	STAN	–	3	%.
	 Nepochybně	 jsou	 mezi	 těmito	
politickými	 subjekty	 i	 ty,	 kterým	 by	
hlas	 nikdy	 dát	 nechtěli.	 Stalo	 se.	
Volební	 systém	 je	 nasta-
ven	 tak,	 že	 200  poslanců	
prostě	 musí	 být	 zvoleno. 

ČR	s volebním	právem	se	k	volbám	prostě	
nedostavilo	z	 různých	důvodů,	které	nemá	
cenu	rozebírat.
	 Pokud	sečteme	ty,	kteří	volit	neumí,	a	ne-
voliče,	 dojdeme	 k	 číslu	 3	 313	 742	 občanů,	
kteří	 neprojevili	 svou	 vůli,	 ale	 každý	 jejich	

CommScope CR: Protest 
odborářů přivodil změnu
Ve	čtvrtek		19.	října	byla	
průmyslová	zóna	v Brně	
-	 Modřicích	 v  půl	 třetí	
odpoledne	svědkem	ne-
obvyklé	   události.	 Usku-
tečnil	 se	 zde	 protestní	
mítink	 zaměstnanců	 spo-
lečnosti	 CommScope	

Czech	Republic,	s.	r.	o.	Cílem	bylo	upozornit	na	praktiky	této	
americké	společnosti,	která	se	v	Modřicích	kvůli	přesunu	vý-
roby	do	Číny	chystá	propustit	270	lidí.	Mítink	se	konal	z pod-
nětu	ZO	OS	KOVO	Andrew,	která	v	této	společnosti	působí.	
Ta	také	podala	stížnost	k	Oblastnímu	inspektorátu	práce	pro	
Jihomoravský	a	Zlínský	kraj	kvůli	podezření	z	porušování	pra-
covněprávních	předpisů	ve	firmách	CommScope	Czech	Re-
public,	s.	r.	o.,	a	ADC	Czech	Republic,	s.	r.	o.
	 K	 porušení	 ustanovení	 zákoníku	 práce	 podle	 odborářů	
docházelo	 tím,	 že	 zaměstnanci	 společnosti	 CommScope	

Stávková pohotovost ve Vítkovicích!
Odbory ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) 
ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group vyhlá-
sily 24. října od 14:00 stávkovou pohotovost. Stalo se tak 
po hlasování čtyř ZO OS KOVO, které ve VHM působí.
Společnost	Vítkovice	Heavy	Machinery	je	vlajkovou	lodí	vítkovic-

kého	strojírenského	holdingu.	Firma	vyrábí	 těžké	ocelové	díly,	na-
příklad	zalomené	hřídele.	Má	kolem	1100	zaměstnanců,	z toho	

800	v	dělnických	profesích.	Hlavním	důvodem	stávkové	poho-
tovosti	je	porušení	kolektivní	smlouvy	nedodržením	výplatního	

Czech	Republic	s.	r.	o.,	byli	v	rozporu	s	ustanove-
ním	§ 38 zákoníku	práce	vysláni	na	pracovní	cestu	
do	 společnosti	 ADC	 Czech	 Republic,	 s.	 r.	 o.,	 kde	 
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Pro mne osobně je zklamáním něko-
lik věcí:
	 				Malá	 podpora	 levicových	 stran,	 což	

svědčí	o	 tom,	že	velká	část	 zaměst-
nanců	 i	 odborářů	 touží	 po	 „pevné	
ruce“	a	věří	více	zástupcům	byznysu.

	 				Do	PS	se	dostalo	několik	politických	
relikvií,	které	nebudou	působit	pozi-
tivně,	 jako	 jsou	 Marek	 Benda,	 Petr	
Bendl,	Miroslava	Němcová,	Miroslav	
Kalousek	a	Karel	Schwarzenberg.	

	 				Ze	 svých	daní	 budeme	přispívat	 na	
činnost	 Strany	 svobodných	 občanů	
a  živit	 pana	Macha,	 který	 byl	 v  Ev-
ropském	parlamentu	jako	kůl	v	plotě	
a  teď	 bude	 otravovat	 vzduch	 v	 ČR,	
protože	 „jeho“	 strana	 získá	 státní	
příspěvek	za	více	než	1,5	%	hlasů	vo-
lících	občanů.

Naopak mne těší:
	 				Devět	politických	subjektů	bude	ob-

tížně	hledat	průsečík	svých	volebních	
programů	a	budou	muset	k	mnoha	
zákonům	přistupovat	konsenzuálně	
a	 dohodnout	 se	 právě	 podle	 svých	
priorit,	 což	může	být	 dobře	 využito	
odbory.

	 				Hnutí	ANO	bude	muset	najít	jednoho	
či	více	koaličních	partnerů	a	své	pri-
ority	bude	nuceno	modifikovat,	aby	
koaličním	partnerům	vyhovělo.

	 				Po	 zkušenostech	 ČSSD	 a	 KDU-ČSL,	
které	 byly	 partnery	 ANO	 v	 končící	
vládě,	budou	potencionální	 koaliční	
partneři	 velmi	 opatrní	 při	 uzavírání	
koaliční	smlouvy,	aby	v	příštích	vol-
bách	 neměli	 stejně	 děsivý	 propad	
počtu	 svých	 voličů	 jako	 nyní	 ČSSD	
a KDU-ČSL.

	 				Hnutí	ANO	bude	stejně	 jako	dopo-
sud	sledovat	názorovou	hladinu	ve	
veřejném	 mínění	 a	 nebude	 chtít	
na	 začátku	 riskovat	 střet	 s	 odbory	
a	 zaměstnanci,	 protože	 bude	 řešit	
problémy	s	opozicí,	koaličními	part-
nery,	ústupky	v	EET,	aby	nepopudi-
lo	neplatiče	daní,	na	něž	dosud	EET	
nedopadá,	atd.

 Jako odbory nás tedy s pravděpo-
dobností hraničící s jistotou čeká 
období zápasu o zachování dosavad-
ních práv zaměstnanců a kompeten-
cí odborů. Nebude to omezeno jen na 
jednání v PS, ale bude to znamenat 
i období veřejných protestů. Připra-
vujme se na to. Nikdo jiný to za nás 
neudělá.

Rodí se další rekord
   Český automobilový průmysl letos spěje k novému rekordu. Tuzem-
ské továrny vyrobí okolo 1,4 milionu motorových vozidel, loni z továr-
ních linek sjelo 1,344 milionu aut. V rámci brněnské konference na 
téma očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve střední Evro-
pě to 25. října oznámil prezident Sdružení automobilového průmyslu 
Bohdan Wojnar. Automobilový průmysl se na tuzemské průmyslové 
výrobě podílí zhruba jednou čtvrtinou. Tržby tuzemských automobilek 
a dodavatelů dílů loni meziročně vzrostly o 12 procent na rekordních 
1,02 bilionu korun. Objem exportu stoupl o 11 procent na 865 miliard 
Kč. Podíl exportu na tržbách se od roku 2009 zvýšil o šest procentních 
bodů na současných téměř 85 procent.                       (fav)
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2)
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Smutné druhé místo v EU
   V Čechách vydělávají ženy v průměru o 22,5 procenta méně než 
muži. Větší rozdíl v platech mužů a žen je v zemích Evropské unie 
pouze v Estonsku. V průměru za celou EU je tento rozdíl 16,3 pro-
centa, jak vyplývá ze studie evropského statistického úřadu Eu-
rostat. Statistici porovnávali hodinové výdělky mužů a žen v rozlič-
ných profesích v roce 2015. Největší rozdíly zaznamenali v Estonsku 

Za podvody v Unexu padl trest
   Bývalý personální šéf Unexu Jan Klus jde za podvod se zaměstnanci 
na sedm let a devět měsíců za mříže. Podvodu se dopustil v roce 2009 
tím, že propustil přes tisíc zaměstnanců a pak je dále zaměstnával na 
dohodu, zatímco pobírali podporu od státu. Zaměstnanci tedy odvá-
děli pro Unex stejnou práci jako před svým propuštěním, ale zbylé pe-
níze dostávali formou podpory od státu a částečně i z nevyplaceného 
odstupného od zaměstnavatele. Spor trval od roku 2012. Kromě po-
bytu za mřížemi musí Klus úřadu práce zaplatit bezmála 100 milionů 
korun za podvod. Sám Klus se cítí nevinen.               (as)
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Ve	 čtvrtek	 19.	 října	
ve	věku	87	let	zemřel	
významný	 odboro-
vý	 předák,	 docent	
PhDr.	Igor	Pleskot.
Prožil	 velmi	 pohnu-
tý	 život.	 A	 to	 již	 od	
dětství.	 Oba	 jeho	
rodiče,	 Jiří	 a	 Eliška	

Pleskotovi,	 byli	 za	 odbojovou	 činnost	
zatčeni	 gestapem	a	 24.	 října	 1942	 po-
praveni	 v	 Mauthausenu.	 Igor	 Pleskot	
po	válce	začal	studovat	sociologii,	ale	ta	
byla	záhy	komunistickým	režimem	pro-
hlášena	za	buržoazní	pavědu,	a	Pleskot	
se	 tak	 musel	 zaměřit	 na	 současnou	
historii.	 Po	 skončení	 obhajob	 působil	
na	Českém	vysokém	učení	 technickém	
(ČVUT).	 Invaze	 vojsk	 Varšavské	 smlou-

vy	v	srpnu	1968	pro	něj	představovala	
další	zlom.
	 Z	 vysokoškolského	 sekretariátu	 KSČ	
organizoval	distribuci	materiálů	XIV.	Sjez-
du	 KSČ	 pro	 Prahu	 a	 Středočeský	 kraj,	
studenti	 ho	 zvolili	 za	 člena	 stávkového	
výboru.	Důsledkem	bylo		jeho	následné	
vyloučení	 z	KSČ,	 vyhazov	 ze	 školy	 a	 zá-
kaz	 práce	 ve	 školství,	 vědě	 a	 výzkumu.	
Po	 velkém	 úsilí	 a	 díky	 intervenci	 přátel	
se	mu	podařilo	nastoupit	do	největšího	
československého	 stavebního	 družstva	
INSTAV.	 I	 odtud	ho	 však	 tehdejší	 režim	
vyhnal.	 Pak	 nastoupil	 do	 podniku	 Kan-
celářské	 stroje.	 Zde	 ho	 zastihl	 listopad	
1989.	Stal	se	jedním	ze	tří	mluvčích	Sdru-
žení	stávkových	výborů,	které	koordino-
valo	 generální	 stávku	 a	 poté	 prosadilo	
transformaci	 ROH	 v	 Československou	

konfederaci	odborových	svazů.	V násle-
dujícím	 roce	 se	 stal	 předsedou	 Odbo-
rového	 svazu	 KOVO	 a	 poté	 celé	 konfe-
derace.	 I	po	odstoupení	z	 těchto	 funkcí	
ještě	několik	let	pracoval	v	odborech.	Od	
poloviny	devadesátých	 let	se	podílel	na	
různých	 sociologických	 výzkumech	a  až	
do	svého	odchodu	do	důchodu		učil	soci-
ologii	a	pořádal	aplikované	kurzy	na	uni-
verzitě	v	Ústí	nad	Labem.
	 Odborům	zůstal	věrný	do	konce	své-
ho	života.	Jako	čestný	host		letos	v	červ-
nu	(byť	už	na	invalidním	vozíku)		vystou-
pil	na	VII.	sjezdu	OS	KOVO	v	Olomouci.
	 Poslední	 rozloučení	 s	 Igorem	Plesko-
tem	 se	 uskutečnilo	 25.	 října	 v	 Praze.	
Smutečního	 aktu	 se	 zúčastnila	 i	 dele-
gace	OS	KOVO	vedená	 jeho	předsedou	
Jaroslavem	Součkem.		 	 		(red)

Odešel spolutvůrce svobodných odborů u nás

(26,9 %), Česku (22,5 %) a Německu (22 %). Následuje Rakousko a Vel-
ká Británie.
   Průměrné výdělky žen jsou nižší ve všech srovnávaných profesích. 
Největší rozdíly jsou v platech manažerů, kde rozdíl dosahuje v průmě-
ru 28 procent. Muž manažer si za hodinu přijde na 31,96 eura (822 ko-
run), zatímco žena dosáhne pouze na 22,82 eura. V EU tvoří ženy jen 
třetinu všech manažerů, v Česku je to dokonce pouze čtvrtina.
    Nejmenší rozdíly mezi pohlavími zaznamenala studie v hůře place-
ných profesích, jako je administrativa, služby a prodej. Zde vydělávají 
ženy o osm procent méně než muži.                 (red)
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neplní	úkoly	vyplývající	z	pracovněpráv-
ního	vztahu	vysílajícího	zaměstnavatele.	
	 Společnost	ADC	Czech	Republic,	s.	r.	o.,	 
se	 potýká	 s	 nedostatkem	 pracovní	
síly	 a	 poptává	 práci	 140	 zaměstnan-
ců.	Vzhledem	k	 tomu,	že	obě	uvedené	
společnosti	 jsou	kapitálově	propojeny,	
řešili	zaměstnavatelé	tuto	situaci	vyslá-
ním	 zaměstnanců	 na	 pracovní	 cestu,	
čímž	 v	   podstatě	 dochází	 k	 pronájmu	
pracovní	 síly	 a	 obcházení	 agenturního	
zaměstnávání,	ke	kterému	nemá	vysíla-
jící	zaměstnavatel	oprávnění,	resp.	při-
děluje	dočasně	 zaměstnance	k	 jinému	
zaměstnavateli	bez	jejich	souhlasu.
	 Mítinku	 se	 zúčastnilo	 kolem	 200	 za-
městnanců.	 Nenechali	 se	 odradit	 ani	
tím,	 že	 vedení	 firmy	 písemně	 odmítlo	
žádost	odborářů,	aby	se	akce	uskuteč-
nila	na	firemním	parkovišti	před	sídlem	
společnosti.	Mítink	se	konal	na	protileh-
lém	soukromém	pozemku,	 jehož	maji-
telka	 měla	 pro	 odboráře	 pochopení.	
Svoji	 podporu	 troubením	 na	 klaksony	
vyjadřovali	 i	 mnozí	 řidiči	 automobilů	
projíždějících	 po	 silnici	 oddělující	 sou-
kromý	pozemek	od	areálu	 společnosti	
CommScope.	Účastníků	mítinku	mohlo	
být	 ještě	mnohem	více.	Bez	nároku	na	
mzdu	 chtěli	 přijít	 i	 zaměstnanci	 odpo-
lední	směny,	vedení	společnosti	 jim	 to	
však	 nepovolilo.	 Podpořit	 své	 kolegy	
přišli	 i	 odboráři	 z	 dalších	 brněnských	
závodů.	Např.	z	IG	Watteeuw,	kde	v	mi-
nulosti	proběhla	dosud	nejdelší	stávka	
v	   soukromém	 sektoru	 v	 ČR.	 Přítomni	
byli	 i	 místopředseda	 OS	 KOVO	 Tomáš	
Valášek	 a	 vedoucí	 regionálního	 praco-
viště	 OS	 KOVO	 v	 Brně	 Mgr.	 Jiří	 Grim.	
Podporu	 akci	 ZO	 OS	 KOVO	 Andrew	
vyjádřila	v	e-mailech	i	řada	dalších	od-
borových	organizací	a	jednotlivců.	Více	
k tomu	najdete	na www.oskovo.cz v	 sek-
ci	aktuality.
	 Protestní	 akce	 odborářů	 i	 následná	
kontrola	 oblastního	 inspektorátu	 prá-
ce,	 která	 do	 CommScope	 CR	 dorazila	
25.	 října,	 vedly	 k	 radikální	 změně	 po-
stoje	 vedení	 společnosti.	 Předseda	ZO	
OS	 KOVO	 Valer	 Mikolaj	 sdělil	 Kováku	
už	25.	 října	následující:	 „Hlavní	důvod,	
kvůli	kterému	jsme	uspořádali	protest-
ní	mítink	proti	vysílání	k	jinému	zaměst-
navateli,	což	 je	podle	nás	nelegální,	byl	
odstraněn.	Zaměstnavatel	ustoupil	a na-
vrhnul	 následující	 řešení:	 Zaměstnan-
cům,	kteří	zůstanou	na	pozici	v	ADC	ve	
Slatině,	přidá	za	listopad	5 000	Kč	a za	
prosinec	15	000	Kč.	Ostatní	mají	mož-
nost	 volby.	 Pokud	 práci	 nebudou	 mít	
a  nebudou	 chtít	 jít	 do	 dceřiné	 společ-
nosti	ADC,	mohou	zůstat	doma	z	důvo-
du	překážek	na	straně	zaměstnavatele.	
To	znamená	tři	platy	odstupného	a	dal-
ší	dva	kvůli	těmto	překážkám,	tedy	do-

hromady	pět	platů.	S	 tímto	výsledkem	
jsme	spokojeni.	Zaměstnavatel	ho	sice	
oznámil	sám,	ale	už	jsem	hovořil	s ředi-
telem	společnosti	Robertem	Müllerem	
a	dohodli	jsme,	že	se	v pondělí	30.	října	
dodatečně	sejdeme,	probereme	detaily	
a řešení,	se	kterým	souhlasíme,	stvrdí-
me	podpisem,	aby	to	splňovalo	všech-
ny	náležitosti	pro	jednání	zaměstnava-
tele	se	zástupci	zaměstnanců.“		 																												   
															 	 													(fav)	Foto:	autor
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Účastníky	protestu	přišel	podpořit	i	Zlatomír	Vyhňák	
z IG	Watteeuw.	Vedle	něho	vpravo	místopředseda	OS	
KOVO	Tomáš	Valášek	a	vedoucí	RP	v Brně	Jiří	Grimm,	
vlevo	předseda	ZO	OS	KOVO	Andrew	Valer	Mikolaj.

http://www.oskovo.cz
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termínu.	Další	důvody	se	týkají	porušení	
kolektivní	 smlouvy	 nevyplácením	 pří-
spěvků	na	zabezpečení	činnosti	v	oblasti	
kultury,	dětských	rekreací	atd.,	nevyjas-
něné	situace	ve	financování	výroby	a	ne-
dodržování	nařízení	vlády	o	teplotách	na	
pracovištích.
	 Problémy	s	 výplatami	nejsou	ve	 spo-
lečnosti	 VHM	 novinkou.	 „Odbory	 byly	
dlouho	 trpělivé,	aby	svými	kroky	nepo-
škodily	pověst	podniku.	Bohužel	se	situ-
ace	nemění	a	krize	se	prohlubuje.	Vzniká	
frustrace	 zaměstnanců	 z	 budoucnosti,“	
stojí	v	prohlášení	odborů.
	 Předseda	 největší	 z	 tamních	 ZO	 OS	
KOVO	 Martin	 Sýkora	 k	 tomu	 Kováku	
řekl:	„Firma	s	námi	posunutí	výplatního	
termínu	 vždy	 řádně	 projednala,	 ale	 už	
nám	došla	 trpělivost,	 lidem	dělá	odklá-
dání	výplat	velké	problémy.“
	 Odložení	mezd	vrhá	rodiny	mnohých	
vítkovických	 zaměstnanců	do	neřešitel-
ného	 problému:	 „Opožďováním	 výplat	
jsou	 ekonomicky	 ohroženi	 všichni	 za-
městnanci,	 jelikož	 dlouhodobý	 mzdo-
vý	 průměr	 není	 na	 takové	 výši,	 aby	 si	
mohla	převážná	část	zaměstnanců	tvo-
řit	rezervy	na	horší	časy.	Posunutím	vý-
plat	nejsou	schopni	splácet	své	závazky	
a ocitají	se	v	platební	pasti.“
	 Jeden	z	postižených	k	tomu	říká:	„Ně-
kteří	 máme	 almužny	 o	 částce	 17	 tisíc	
hrubého,	takže	čistý	příjem	dělá	13	tisíc.	
Spousta	lidí	musí	platit	v	řádném	termí-
nu	třeba	nájem,	jinak	se	vystavují	pená-
le.	A	to	vám	nikdo	nenahradí…“	
	 Nakonec	 začaly	 zpožděné	 mzdy	 na	
konta	zaměstnanců	přicházet	ve	čtvrtek	
26.	října.
	 „Je	to	dobře,	ale	obávám	se,	že	jen	na	
čtrnáct	dní,	než	bude	další	termín	výplat.	
Osobně	 si	 myslím,	 že	 peníze	 by	 nako-
nec	přišly.	Když	ne	dnes,	tak	třeba	zítra	
nebo	v	pondělí.	Ale	to	není	řešení.	Je	to	
každý	měsíc	 horší.	 Poprvé	 to	 byly	 čtyři	
dny	zpoždění,	pak	týden,	teď	dva	týdny	
a	 raději	 už	 se	 zálohou.	 Jak	 se	 přestalo	

vyrábět	 dlouhoobrátko-
vé	zboží,	tak	to	tu	prostě	
upadá.	Bojím	se,	že	nej-
horší	 dopady	 ještě	 při-
jdou,“	 komentuje	 nový	
stav	Martin	Sýkora.	
	 Nejistota	a	obavy	ve	VHM	trvají,	a	trvá	
tedy	i	stávková	pohotovost.	A	to	i	v	přípa-
dě,	 že	by	v	 listopadu	peníze	došly	včas.	
„Jedna	výplata	v	termínu	nás	nepřesvěd-
čí.	To	už	se	stalo	v	minulosti.	Všichni	mys-
leli,	že	už	to	bude	dobré,	a	pak	opět	pení-
ze	nepřišly,“	dodává	Martin	Sýkora.	

	 Podporu	odborářům	a	zaměstnancům	
světoznámého	 vítkovického	 podniku	 už	
vyslovilo	vedení	OS	KOVO	a	na	jejich	ad-
resu	se	každý	den	valí	doslova	lavina	pro-
jevů	 solidarity	 (viz www.oskovo.cz)	 z  celé	
ČR.	
    (fav)	Foto:	MS

	 V	ČR	pracuje	 na	 zaměstnanecký	po-
měr	zhruba	o	100	tisíc	cizinců	více	než	
v	 době	 konjunktury	 před	 krizí	 v	 roce	
2008.	Zatímco	na	konci	 loňského	 roku	
u	nás	mělo	zaměstnání	382	900	lidí	ze	
zahraničí,	 v	 roce	 2008	 to	 bylo	 kolem	
284	 600.	 Vyplývá	 to	 ze	 zprávy	 minis-
terstva	 práce	 o	 zaměstnávání	 cizinců.	
Na	 konci	 loňského	 roku	 podle	 zprá-
vy	 v	 Česku	 pracovalo	 284	 148	 lidí	 ze	
zemí	EU,	Švýcarska	a	států	Evropského	
hospodářského	 prostoru	 (EHP),	 tedy	
Norska,	 Islandu	 a	 Lichtenštejnska.	 Ze	

Slovenska	 pocházelo	 161	 559	 pracov-
níků.	Tvořili	více	než	dvě	pětiny	zahra-
ničních	zaměstnanců.	Zaměstnání	v	ČR	
mělo	 31	 522	 Rumunů,	 31	 355	 Poláků	 
a	25	784 Bulharů.
	 Druhou	 nejpočetnější	 skupinou	 na	
českém	 trhu	 práce	 po	 Slovácích	 jsou	
Ukrajinci.	 Podle	 zprávy	 jich	 na	 konci	
roku	 2016	 v	 ČR	 pracovalo	 54	 571.	 Za-
městnáno	 u	 nás	 bylo	 také	 8	 290	 lidí	
z Ruska	a	6	565	z	Vietnamu.
	 Celkem	 29	 procent	 cizinců	 pracuje	
ve	 zpracovatelském	 průmyslu.	 Zhruba	

16 procent	lidí	našlo	uplatnění	v	sekto-
ru	administrativy	a	podpůrných	činnos-
tí.	 Tři	 z	 deseti	 pracovníků	 ze	 zahraničí	
jsou	pomocné	a	nekvalifikované,	pětina	
obsluhuje	stroje	a	zařízení.
	 Po	pracovní	síle	z	ciziny	volají	zaměst-
navatelé.	Stěžují	si,	že	kvůli	nedostatku	
pracovníků	nemohou	přijímat	zakázky.	
Prezident	Svazu	průmyslu	a	dopravy	Ja-
roslav	Hanák	vyzval	na	říjnovém	sněmu	
vládu,	 aby	 umožnila	 přivézt	 do	 Česka	
pracovníky	 z	 Ukrajiny,	 Mongolska,	 Ka-
zachstánu	či	Vietnamu.	

Kdo k nám přichází za prací

(fav)

Placky,	kterými	zaměstnanci	
vyjadřují	svoji	podporu	stávkové	
pohotovosti,	zjevně	z	proslulého	
podniku	jen	tak	brzy	nezmizí…

http://www.oskovo.cz


Regionální	 pracoviš-
tě	(dále	jen	RP)	v	Olo-
mouci	pomáhá	orga-
nizovat	 a	 zajišťovat	
základní	činnost	Kraj-
ského	 sdružení	 OS	
KOVO	 Olomouckého	
kraje	a	čtyř	volebních	
obvodů.

	 Členové	 OS	 KOVO	 v	 působnosti	 RP	
Olomouc	 jsou	 evidováni	 ve	 34	 základ-
ních	organizacích	 (dále	 jen	ZO)	 celkem	
u	68	zaměstnavatelů.

Poradenská a vzdělávací činnost RP
	 RP	 v	 současné	 době	 poskytuje	 kon-
zultační	 a	 poradenskou	 činnost	 ZO	
a členům	OS	KOVO	v	oblasti	pracovního	
práva,	kolektivního	vyjednávání,	mzdo-
vé	problematiky	a	také	v	oblasti	hospo-
daření	a	vedení	účetnictví	ZO.	
	 RP	 Olomouc	 pořádá	 pro	 členy	 ZO	
školení	z	oblasti	účetnictví	a	hospoda-
ření	ZO,	kolektivního	vyjednávání	a	pro-
blematiky	mezd,	 zákoníku	práce	a	pro	
nové	 funkcionáře	 také	 školení	 základ-
ních	dokumentů	a	fungování	ZO.	
	 Ohledně	poskytování	 právní	 pomoci	
řešíme	dotazy	nejen	z	oblasti	pracovně-
právní,	ale	dochází	také	k	nárůstu	dota-
zů	z	oblasti	občanského	práva.

BOZP
	 Oblast	 BOZP	 pro	 olomoucký	 region	
zajišťuje	 specialista	 BOZP	 z	 RP	 Ostra-
va,	který	do	regionu	přijíždí	na	základě	
dohody	 a	 požadavků	 jednotlivých	 ZO,	
popř.	 RP.	 Poskytuje	 konzultace	 a  řeší	
dotazy	 ze	 ZO	 v	 oblasti	 BOZP.	 Škole-
ní	 BOZP	 je	 realizováno	 1×	 ročně,	 a	 to	
vždy	po	dohodě	RP	Olomouc	a	RP	Os-
trava.	V	rámci	působnosti	RP	Olomouc	
bylo	v	loňském	roce	provedeno	celkem	
12 kontrol.	
	 Mezi	běžné	a	časté	závady	lze	zařadit	
otázku	 komunikací,	 vrat	 a	 únikových	
cest.	Během	každé	kontroly	se	vždy	ře-
šila	problematika	pracovně	 lékařských	
prohlídek,	zejména	mimořádných.	
	 Nejnáročnější	jednání	proběhla	u za-
městnavatele	 Honeywell	 Aerospace	
Olomouc,	s.	r.	o.,	kdy	se	opakovaně	pro-
jednávala	otázka	kategorizace	 zaměst-
nanců	při	práci	s	chemickými	látkami.
	 Další	 náročnou	 oblastí	 byla	 komuni-
kace	 se	 zaměstnavatelem	 ve	 společ-
nosti	 Brazzale	 Moravia,	 a.	 s.,	 Litovel.	
Zaprvé	 při	 realizaci	 kontroly	 BOZP	 –	

ačkoli	byl	 termín	domluven	dlouhodo-
bě	 a	 zástupci	 odborové	 organizace	 se	
dostavili	 na	 pracoviště,	 zaměstnavatel	
nezajistil	 odpovědné	 osoby	 a	 kontrola	
musela	být	přeložena.	Zadruhé	vedení	
popíralo	právo	odborové	organizace	na	
kontrolu,	 během	 jednání	 je	 sice	 uzna-
lo	 v	 souladu	 se	 zákoníkem	 práce,	 ale	
na	následném	jednání	opět	toto	právo	
negovalo.	V	průběhu	roku	se	řešily	do-
tazy	 zástupců	 jednotlivých	 ZO,	 zejmé-
na	 v  oblasti	 pracovněprávní,	 hygieny	
práce	a	režimu	práce	v	horkých	dnech.	
Pracovněprávní	dotazy	se	řešily	společ-
ně	v	právníkem	RP	a	specialistou	BOZP.	
Specialista	BOZP	se	zúčastnil	výjezdní-
ho	zasedání	KS	OS	KOVO	Olomouckého	
kraje,	na	kterém	v	rámci	programu	vedl	
seminář	BOZP.

Kolektivní vyjednávání
	 Kolektivní	smlouvy	jsou	u	zaměstna-
vatelů,	kde	působí	odborové	organiza-
ce	Olomouckého	kraje,	z	převážné	části	
uzavřeny.	Vztahují	se	na	58	zaměstna-
vatelů.	
	 Proces	 kolektivního	 vyjednávání	 byl	
zahájen	 a	 probíhá	 u	 zaměstnavatelů,	
kde	působí	ZO	OS	KOVO	Antolin	Hrani-
ce	a	ZO	OS	KOVO	HDO	Zábřeh.	Pro	tyto	
nové	ZO	bylo	specialistkou	ze	strany	RP	
Olomouc	provedeno	individuální	škole-
ní	na	 téma	Kolektivní vyjednávání a od-
měňování.	Dne	2.	října	2017	proběhlo	na	
toto	téma	školení	pro	všechny	ZO	v pů-
sobnosti	RP	Olomouc.
	 Stále	máme	v	regionu	zaměstnavate-
le,	u	kterých	se	 i	přes	působení	odbo-
rové	organizace	nepodařilo	KS	uzavřít.	
Patří	 mezi	 ně	 např.	 Brazzale	 Moravia,	 
a.	s.,	 již	zmíněné	HDO,	spol.	s	r.	o.,	Zá-
břeh,	či	Železárny-Annahütte,	spol.	s	r.	o.,	
Prostějov,	kde	u	zaměstnavatele	působí	
dvě	odborové	organizace.	Důvody	jsou	
různé,	ať	už	zmíněná	pluralita	odboro-
vých	 organizací,	 nebo	 neschopnost	 se	
dohodnout	na	konkrétních	bodech	KS.	
Ve	větším	měřítku	též	dochází	k	přesou-
vání	 některých	 oblastí	 z	 kolektivních	
smluv	do	vnitřních	předpisů	–	zejména	
mzdové	 oblasti,	 ale	 též	 např.	 sociální.	
Dalším	 problémem	 jsou	 tzv.	 pseudo-
konta	a	jejich	odměňování,	čímž	se	ob-
chází	 proplácení	 i	 výjimečnost	 nařizo-
vání	práce	přesčas.	Naopak	za	úspěch	
považujeme	uzavření	kolektivní	smlou-
vy	v	Miele	technika,	s.	r.	o.,	Uničov,	kde	
se	 s	 novým	předsedou	 ZO	 a	 výborem	

ZO	 podařilo	 uzavřít	 kolektivní	 smlou-
vu	skoro	po	deseti	letech	působení	ZO	
u zaměstnavatele.						

Hospodaření ZO
V	 oblasti	 hospodaření	 ZO	 provádí	 dle	
ustanovení	 §	 29	 Stanov	 OS	 KOVO	 od-
borná	 administrativní	 pracovnice	 RP	
Olomouc	 konzultační	 činnost.	 Pro	 ZO	
zajišťujeme	proškolování	zájemců	v	ob-
lasti	účetnictví	a	pomoc	při	aktualizaci	
základních	vnitřních	dokumentů	ZO.			
Nyní	nás	v	říjnu	čeká	společné	zasedá-
ní	všech	volebních	obvodů	KS	OS	KOVO	
Olomouckého	kraje	a	příprava	na	volby	
zástupců	Rady	KS	OS	KOVO	Olomoucké-
ho	kraje,	neboť	všem	končí	čtyřleté	vo-
lební	období	začátkem	příštího	roku.	
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Regionální	pracoviště	OS	KOVO	
pro	Olomoucký	kraj	sídlí	na	adrese	
Denisova	2,	772	00	Olomouc
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Druhy účetní zá-
věrky
Zákon	 o	 účetnictví	
v §	19	vymezuje	ná-
sledující	druhy	účet-
ních	závěrek:

Řádná účetní zá-
věrka	 –	 sestavují	 ji	

účetní	 jednotky	 k	 poslednímu	 dni	 běž-
ného	účetního	období	(tj.	k	31.	prosinci)	
nebo	k	poslednímu	dni	hospodářského	
(fiskálního)	roku.

Mimořádná účetní závěrka	–	sestavují	
ji	účetní	jednotky	v	mimořádných	situa-
cích,	které	vymezuje	zákon	o	účetnictví	
v  §	18	a	19	k	 jinému	dni	než	k	posled-
nímu	dni	běžného	účetního	období	(nej-
častěji	 ke	 dni	 předcházejícímu	 přemě-
nu	 společnosti,	 ke	dni	 předcházejícímu	
vstup	 do	 likvidace	 nebo	 při	 ukončení	
činnosti).	

Mezitímní účetní závěrka	 –	 sestavuje	
se	v	průběhu	účetního	období	k	jinému	
okamžiku,	 než	 je	 poslední	 den	 účetní-
ho	 období	 (přeměny	 společností:	 fúze,	
rozdělení	a	převod	jmění	na	společníka,	
zánik	účasti	společníka	v	obchodní	kor-
poraci,	výplata	zálohy	na	podíl	na	zisku).	
Účetní	 knihy	 se	 v	 tomto	 případě	 neu-
zavírají	a	 inventarizace	se	provádějí	 jen	
pro	účely	ocenění.

Konsolidovaná účetní závěrka	–	sesta- 
vuje	 ji	 konsolidační	 skupina	 (kromě	ka-
tegorie	malé	skupiny),	pokud	se	překro-
čí	dvě	ze	tří	kritérií:
	 				aktiva	100	000	000	Kč
	 				obrat	200	000	000	Kč
	 				počet	zaměstnanců	50
	 Problematika	 konsolidované	 účetní 
závěrky	 je	 mimo	 rámec	 kapacitních	
možností	tohoto	seriálu.	

Ověřování účetní závěrky
	 Novela	 zákona	 o	 účetnictví	 přináší	
i v	této	oblasti	od	roku	2016	podstatné	
změny.	Připomeňme	si,	že	do	roku	2015	
se	 povinný	 audit	 řádných	 a	 mimořád-
ných	účetních	závěrek	podle	§	20	vzta-
hoval	na:
     akciové společnosti,	 pokud	 ke	

konci	 rozvahového	 dne	 účetního	
období,	 za	 nějž	 se	 účetní	 závěrka	
ověřuje,	a	účetního	období	bezpro-
středně	předcházejícího,	překročily	

nebo	 již	 dosáhly	 na	 alespoň	 jedno	
ze	tří	uvedených	kriterií:

	 				aktiva	celkem	více	než	40	mil.	Kč
	 				roční	 úhrn	 čistého	 obratu	 více	 než	 

80	mil.	Kč
	 				průměrný	 přepočtený	 stav	 zaměst-

nanců	 v	 průběhu	 účetního	 období	
více	než	50

     ostatní obchodní společnosti,	 po-
kud	ke	konci	rozvahového	dne	účetní-
ho	období,	 za	nějž	se	účetní	závěrka	
ověřuje,	 a	 účetního	 období	 bezpro-
středně	 předcházejícího,	 překročily	
nebo	již	dosáhly	na	alespoň	dvě	ze	tří	
kriterií	uvedených	v	bodě	a)

	 Počínaje	rokem	2016	jsou	podle	§ 20	
zákona	 o	 účetnictví	 v	 platném	 znění	
povinny	mít	řádnou	nebo	mimořádnou	
účetní	závěrku	ověřenou	auditorem	tyto	
účetní	jednotky:
	 				velké	účetní	jednotky
	 				střední	účetní	jednotky
	 				malé	účetní	jednotky,	pokud	jsou	ak-

ciovými	společnostmi	a	k	rozvahové-
mu	dni	účetního	období,	za	nějž	se	
účetní	 závěrka	 ověřuje,	 a	 účetního	
období	 bezprostředně	 předcházejí-
cího,	překročily	nebo	 již	dosáhly	na	
alespoň	jednu	z	uvedených	hodnot:

	 				aktiva	celkem	40	000	000	Kč
	 				roční	úhrn	čistého	obratu	80	000	000	Kč
	 				průměrný	počet	zaměstnanců	v	prů-

běhu	účetního	období	50
	 				ostatní	 malé	 účetní	 jednotky,	 pokud	

k	rozvahovému	dni,	za	nějž	se	účetní	
závěrka	 ověřuje,	 a	 účetního	 období	
bezprostředně	 předcházejícího,	 pře-
kročily	 nebo	 již	 dosáhly	 na	 alespoň	
dvě	hodnoty	uvedené	v	bodech	1	až	3

	 Kritéria	 pro	 povinný	 audit	 řádných	
a mimořádných	účetních	závěrek	zůstá-
vají	 stejná.	Nově	 je	však	 třeba	brát	do	
rozvahy	aktiva	celkem	v	netto	hodnotě	
(viz	řádek	001	sloupec	3	běžného	účet-
ního	 období),	 nikoli	 v	 brutto	 hodnotě,	
jak	 tomu	bylo	do	 roku	2015	 (viz	 řádek	
001 sloupec	1	běžného	účetního	obdo-
bí).	 Dochází	 tak	 k	 faktickému	 posunu	
hranic	 (snížení)	 pro	 povinný	 audit	 od	
roku	2016.	Tím,	že	kritéria	mají	být	do-
sažena	ve	dvou	po	sobě	jdoucích	účet-
ních	obdobích,	budou	muset	účetní	jed-
notky	 použít	 aktiva	 netto	 z	 roku	 2015	 
i z	roku	2016,	aby	se	ujistily,	zda	nadá-
le	 podléhají	 či	 nepodléhají	 povinnému	
ověření	účetní	závěrky	auditorem.

	 Novinkou	 je	povinnost	auditu	u	nově	
vzniklých	 účetních	 jednotek	 od	 první	
účetní	 závěrky,	pokud	 je	pravděpodob-
né,	že	se	stanou	středními	nebo	velkými	
účetními	 jednotkami.	 Pokud	 tedy	 tako-
vá	účetní	jednotka	vznikne	v	roce	2016,	
bude	 povinně	 auditovaná	 již	 za	 rok	
2016.
	 Obdobně	bude	 třeba	ověřit	 i	 splnění	
podmínky	pro	stanovení	ročního	úhrnu	
čistého	obratu.	Na	základě	přesunu	vy-
kazování	položek	aktivace	a	změny	sta-
vu	 zásob	 vlastní	 činnosti	 z	 výnosových	
mezi	nákladové	položky	nebude	polož-
ka	ročního	úhrnu	čistého	obratu	za	rok	
2015	 obsahově	 odpovídat	 položce	 roč-
ního	úhrnu	čistého	obratu	za	rok	2016.	
Bude	 tedy	 nutné	 provést	 pro	 potřeby	
stanovení	povinnosti	ověření	roční	účet-
ní	závěrky	za	rok	2016	přepočet	hodno-
ty	čistého	obratu	za	kalendářní	rok	2015	
podle	 nové	 obsahové	 náplně	 položky	
ročního	čistého	obratu	platné	pro	účetní	
období	od	roku	2016.
	 Pokud	potom	účetní	 jednotka	 ve	 své	
účetní	 závěrce	 za	 rok	 2015	 nedosáhne	
částky	aktiv	netto	40	mil.	Kč	nebo	čistého	
obratu	 s	 vyloučením	 aktivace	 a  změny	
stavu	zásob	80	mil.	Kč,	nemusí	se	na	ni	
povinnost	auditu	vztahovat.	A  to	 i přes	
skutečnost,	že	za	rok	2015	je	podle	sta-
rých	pravidel	povinně	auditovaná.

Audit účetních výkazů 
	 Finanční	audit	je	úředním	přezkoumá-
ním	 a	 ověřením	 účetních	 výkazů	 nezá-
vislým	 auditorem	 (auditorskou	 společ-
ností)	 za	 účelem	 vyslovení	 názoru,	 zda	
předložené	účetní	výkazy	 jsou	pravdivé	
a	věrné	a	zda	je	účetnictví	vedeno	v	sou-
ladu	 s	 odpovídajícími	 předpisy.	 Audit	
však	 nepředstavuje	 jen	 povinnost	 pře-
depsanou	 zákonem.	 Mnoha	 zaintere-
sovaným	 osobám	 (vlastníci,	 obchodní	
partneři,	investoři,	banky	atd.)	slouží	au-
dit	 jako	ujištění,	že	údaje	prezentované	
v	účetní	závěrce	odpovídají	skutečnosti,	
lze	se	na	ně	spolehnout	a	podle	nich	se	
rozhodovat.	Mezi	zainteresované	osoby	
patří	 samozřejmě	 i	odborové	organiza-
ce.	 Finální	 audit	 je	 zahájen	 až	 po	 roz-
vahovém	dni,	 ale	 ve	 většině	případů	 je	
audit	zahájen	ještě	před	koncem	účetní-
ho	období,	obvykle	jako	průběžný	audit	
dle	požadavku	klienta.	S	předstihem	tak	
může	upozornit	na	možné	problémy.	Fi-
nální	audit	je	uzavřen	vydáním	a	projed-
náním	 zprávy	 o	 ověření	 účetní	 závěrky	
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a	 výroční	 zprávy	 (včetně	 zprávy	o	 vzta-
zích)	 a	 vydáním	 a	 projednáním	 dopisu	
auditora	 vedení	 společnosti.	 Zpráva	
o ověření	účetní	závěrky	a	výroční	zprá-
vy	obsahuje	výrok	auditora	a	je	povinně	
zveřejňována	 ve	 Sbírce listin veřejného 
rejstříku.
	 Považuji	za	důležité	upozornit	na	dal-
ší	 změnu,	 kterou	 od	 roku	 2016	 přináší	
novela	zákona	č.	93/2009	Sb.,	o	audito-
rech,	 jenž	 byl	 novelizován	 společně	 se	
zákonem	o	účetnictví.	Dosud	auditor	vy-
hotovoval	 dvě	 samostatné	 zprávy,	 a	 to	
Zprávu o ověření účetní závěrky	a	Zprávu 
o ověření výroční zprávy.	Auditorské	ově-
ření	výroční	zprávy	již	nebude	obsaženo	
v	samostatné	zprávě,	ale	dochází	k ná-
vratu	 jedné	 zprávy	 auditora,	 která	 se	
bude	vztahovat	jak	k	účetní	závěrce,	tak	
i	 výroční	 zprávě.	Takto	bude	nutné	po-
stupovat	 již	u	auditů	započatých	v	roce	
2015	a	dokončených	po	1.	 lednu	2016.	
Pro	účetní	jednotky,	které	doposud	byly	
zvyklé	vyhotovovat	výroční	zprávy	s	ča-
sovým	 odstupem	 po	 sestavení	 účetní	
závěrky,	to	znamená,	že	při	sestavování	
účetní	závěrky	k	31.	prosinci	2016	musí	
nově	 připravit	 k	 ověření	 všechny	 pod-
klady	 najednou,	 tedy	 jak	 účetní	 závěr-
ku,	tak	i	výroční	zprávu.	Účetní	jednotky	
tedy	musí	 s	 vyhotovenou	účetní	 závěr-
kou	 zpřístupnit	 auditorovi	 ke	 schválení	
před	vydáním	jeho	zprávy	i	výroční	zprá-
vu.	Novému	požadavku	je	nutné	přizpů-
sobit	 časový	 harmonogram	 sestavení	
účetní	závěrky	a	zejména	vyhotovení	vý-
roční	zprávy	tak,	aby	auditor	mohl	vydat	
zprávu	auditora	v	požadovaném	termí-
nu.	 Pokud	 auditor	 nebude	mít	 výroční	
zprávu	 k	 dispozici	 již	 během	ověřování	
účetní	závěrky,	a	nebude	tedy	schopen	
se	v	 rámci	 jedné	zprávy	současně	vyjá-
dřit	k	účetní	závěrce	i	k	souladu	výroční	
zprávy	a	účetní	závěrky	(a	ostatním	sku-
tečnostem	 uvedeným	 ve	 výroční	 zprá-
vě),	bude	nucen	přistoupit	k	modifikaci	
zprávy	auditora	z	důvodu	omezení	roz-
sahu.	Tato	nová	úprava	se	týká	zejména	
obchodních	společností	s	povinným	au-
ditem.
	 Za	 určitých	 okolností	 může	 tedy	 být	
zpráva	 auditora	 modifikována	 doplně-
ním	odstavce	zdůrazňujícím	významnou	
skutečnost	 ovlivňující	 účetní	 závěrku,	
přičemž	 tato	 skutečnost	 je	 podrobně-
ji	popsána	v	příloze	účetní	 závěrky.	 Jde	
o  upozornění	 uživatele	 ověřené	 účetní	
závěrky,	aby	nepřehlédl	tuto	skutečnost	
a	vzal	ji	v	úvahu.	Příkladem	může	být	ne-
schopnost	účetní	 jednotky	 trvat	nepře-
tržitě,	 např.	 z	 důvodu	 finanční	 situace	
účetní	jednotky.	Zdůraznění	skutečnosti	
neovlivňuje	výrok	auditora.
	 V	 případě	 finančního	 auditu	 (zákon-
ného,	 statutárního)	 jde	o	externí	audit,	

kromě	 toho	 účetní	 jednotka	 ještě	 za-
bezpečuje	pro	účely	operativního	řízení	
také	 interní	 audit	 prováděný	 vlastními	
zaměstnanci.
	 Zpráva	o	ověření	účetní	závěrky	a	vý-
roční	zprávy	 (auditorská	zpráva,	zpráva	
o	auditu)	 je	 standardizovaným,	veřejně	
přístupným	 dokumentem,	 v	 němž	 au-
ditor	vyjadřuje	svůj	názor	na	správnost	
předložené	účetní	závěrky.	Tento	názor	
je	vyjádřen	prostřednictvím	výroku,	kte-
rý	je	také	standardizovaný	a	musí	jasně	
vyjádřit	 stanovisko	 auditora,	 zda	 účet-
ní	 závěrka	 nebo	 konsolidovaná	 účetní	
závěrka	 podává	 věrný	 a	 poctivý	 obraz	
předmětu	účetnictví	v	souladu	s	právní-
mi	předpisy.	Výrok	může	mít	následující	
podoby:

	 				Výrok	 bez	 výhrad	 –	 auditor	 je	 pře-
svědčen,	že	vykazované	skutečnosti	
jsou	v	souladu	s	realitou	s	přihlédnu-
tím	k	zásadě	významnosti.

	 				Výrok	 s	 výhradou	 –	 auditor	 nesou-
hlasí	s	dílčím	údajem	(údaji)	v	účetní	
závěrce.	V	tomto	případě	v	auditor-
ské	zprávě	popíše,	jakých	skutečnos-
tí	se	výhrada	týká.

	 				Záporný	výrok	–	auditor	je	přesvěd-
čen,	že	vykazované	skutečnosti	nej-
sou	v	souladu	s	realitou,	a	účetní	zá-
věrka	tedy	nepodává	věrný	a	poctivý	
obraz	o	výkonnosti	a	finanční	situaci	
podniku.

	 				Odmítnutí	 výroku	 –	 auditor	 není	
schopen	 získat	 dostatečné	 důkazní	
informace	k	vyjádření	 výroku,	nezís-
kal	 (resp.	nebylo	mu	umožněno	zís-
kat)	 dostatečné	 informace	 k	 tomu,	
aby	se	o	účetní	závěrce	mohl	vyjádřit.

	 Není-li	 vydán	výrok	bez	výhrad,	musí	
auditor	ve	zprávě	popsat	důvody,	které	
ho	k	takovému	výroku	vedly.	Zároveň	by	
zde	měly	být	uvedeny	i	případné	finanč-
ní	dopady	do	účetní	závěrky.	Pokud	chce	
auditor	upozornit	společnost	na	dílčí	ne-
dostatky,	učiní	tak	prostřednictvím	dopi-
su	nebo	zprávy	pro	vedení	společnosti.	
Tento	dopis	není	veřejný	a	slouží	pouze	
pro	vnitřní	potřebu	manažerům	audito-
vaného	podniku.
	 Pro	 kolektivní	 vyjednávání	 je	 zprá-
va	 auditora	 důležitá	 především	 tehdy,	

obsahuje-li	 jiný	 výrok	 než	 „výrok	 bez	
výhrad“.	 V	 takovém	případě	 je	 důležité	
si	 důkladně	 přečíst	 zdůvodnění,	 které	
auditora	k	 takovému	výroku	vedlo.	Na-
lezená	 nesprávnost	 může	 odborovou	
organizaci	upozornit	na	to,	aby	dohlédla	
na	 odstranění	 zjištěných	 závad.	 V	 po-
slední	době	se	však	velice	často	používá	
i	 tato	 formulace	 auditorova	 výroku:	 …	
aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou,	
upozorňujeme	na	bod	18	přílohy	účetní	
závěrky	popisující	plánovanou	fúzi	spo-
lečnosti	 s	 mateřskou	 společností.	 Roz-
hodným	datem	fúze	bude	1.	leden	2015	
a	 nástupnickou	 společností	 bude	 ma-
teřská	společnost.	Společnost	k	1.	lednu	
2015	zanikne	bez	 likvidace	a	 její	veške-
rá	aktiva	a	pasiva	budou	převedena	na	
nástupnickou	společnost.
	 Stejnou	pozornost	je	zapotřebí	věno-
vat	zprávě	auditora,	bude-li	nucen	při-
stoupit	k	modifikaci	zprávy:	Upozorňu-
jeme	na	bod	…	přílohy	účetní	závěrky,	
v	němž	jsou	popsány	skutečnosti,	které	
vedly	 k	 vykázání	 záporného	 výsledku	
hospodaření	ve	výši	…	mil.	Kč.	Tyto	udá-
losti	a	podmínky	spolu	s	dalšími	záleži-
tostmi	 ukazují	 na	 existenci	 významné	
(materiální)	 nejistoty,	 která	 může	 zá-
sadním	 způsobem	 zpochybnit	 schop-
nost	účetní	jednotky	nepřetržitě	trvat.
	 Auditorská	společnost	je	obvykle	kro-
mě	vlastního	finančního	auditu	schop-
na	poskytnout	 i	další	 služby,	např.	da-
ňové,	 účetní	 a	 mzdové	 poradenství.	
Tyto	 služby	 jsou	 placené	 a	 v	 příloze	
účetní	závěrky	v	plném	rozsahu	je	jed-
nou	z	povinností	účetní	jednotky	uvést	
celkové	 odměny	 účtované	 auditorem	
za	 povinný	 audit	 roční	 účetní	 závěrky	
a	celkové	odměny	účtované	auditorem	
za	jiné	ověřovací	služby,	za	daňové	po-
radenství	 a	 další	 neauditorské	 služby.	
Tyto	 informace	 není	 účetní	 jednotka	
povinna	 uvádět,	 pokud	 je	 účetní	 jed-
notka	zahrnuta	do	konsolidované	účet-
ní	závěrky	a	stanovené	informace	jsou	
uvedeny	 v	 příloze	 této	 konsolidované	
účetní	závěrky.

   Příště:	Seznámíme	se	s	výroční	zprá-
vou,	 s	 jejím	 zveřejňováním	a	 se	 zve-
řejňováním	účetní	závěrky.
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b)

c)

d)



Dohodl jsem se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru. Jedná se o dohodu z organi-
začních důvodů. Na okresní správě sociálního zabezpečení jsem k datu skončení pracovního poměru 
podal žádost o přiznání předčasného starobního důchodu. O důchod jsem tak požádal 270 dnů před 
dovršením důchodového věku. Avšak dříve, než můj pracovní poměr skončil, jsem onemocněl a nyní 
jsem v pracovní neschopnosti. Budu mít po skončení pracovního poměru nárok na současné vypláce-
ní nemocenského a předčasného starobního důchodu?                  Josef P., Vlašim

Co	 se	 týká	 data	 při-
znání	 předčasného	

starobního	důchodu,	jedná	se	o	dobrou	
volbu,	jelikož	270	dnů	je	beze	zbytku	dě-
litelných	 90,	 takže	 krácení	 důchodu	při	
výpočtu	 není	 zbytečně	 vysoké.	 Přesto	
by	bylo	bývalo	vhodné	např.	zaevidovat	
se	do	dovršení	důchodového	věku	jako	
uchazeč	o	zaměstnání	v	evidenci	u	úřa-
du	práce,	získat	tak	další	dobu	pojištění	
(náhradní	 dobu)	 a	 vyhnout	 se	 krácení	
starobního	důchodu	pro	předčasnost.
	 Avšak	k	Vaší	současné	situaci.	Po	skon-
čení	 pracovního	 poměru	 a	 v	 pracovní	
neschopnosti	nemáte	možnost	vstoupit	
do	evidence	uchazečů	o	práci	na	úřadu	
práce,	neboť	byste	nemohl	nastoupit	do	
zaměstnání,	 které	 by	 vám	 úřad	 práce	
případně	nabídl.	Souběh	výplaty	starob-
ního	důchodu	a	nemocenského	není	ve	
všech	 případech	 vyloučen.	 Tento	 sou-
běh	 zákon	 připouští	 u	 pracujících	 dů-
chodců.	 Platí	 ale	 kratší	 délka	 podpůrčí	
doby	nemocenské,	a	to	70	kalendářních	
dní	místo	 380,	 které	platí	 pro	běžného	
zaměstnance.
	 V	 souladu	 se	 zněním	 §	 2	 zákona	
č. 187/2006	Sb.	nárok na nemocenské 
nemá	pojištěnec:

     který	si	úmyslně	přivodil	dočasnou	
pracovní	neschopnost

     kterému v době dočasné pracov-
ní neschopnosti nebo nařízené 
karantény vznikl nárok na výpla-
tu starobního důchodu, pokud 
pojištěná činnost skončila přede 
dnem, od něhož mu vznikl nárok 
na výplatu starobního důchodu; 
nárok na nemocenské v tomto 
případě zaniká posledním dnem 
přede dnem, od něhož vznikl ná-
rok na výplatu starobního dů-
chodu

     u	 něhož	 vznikla	 dočasná	 pracovní	
neschopnost	nebo	byla	nařízena	ka-
ranténa	v	době	útěku	z	místa	vazby,	
v	době	útěku	odsouzeného	z místa	
výkonu	trestu	odnětí	svobody	nebo	
v	době	útěku	osoby	 ve	 výkonu	 za-
bezpečovací	detence	 z místa	 výko-
nu.

 V § 25 zákona je tedy vyjádřena 
přednost nároku na výplatu starobní-
ho důchodu, pokud pojištěná činnost 
skončila přede dnem, od něhož vznikl 
nárok na výplatu starobního důcho-
du.

	 Jestliže	Vám	již	od	České	správy	sociál-
ního	 zabezpečení	 bylo	 doručeno	 Roz-
hodnutí o přiznání starobního důcho-
du	 podle	 §	 31	 zákona	 č.	 155/1995	 Sb.,	
o	 důchodovém	 pojištění,	 a	 jestliže	 od	
doručení	neuplynula	lhůta	30	dnů,	mohl	
byste	 prostřednictvím	 okresní	 správy	
sociálního	zabezpečení	požádat	o	změ-
nu	data,	 od	něhož	 se	důchod	přiznává	
k	 jinému	 datu	 –	 do	 budoucna.	 Pak	 by	
Vám	nemocenské	náleželo	i	po	skonče-
ní	 pracovního	 poměru	 a	 jednalo	 by	 se	
podobně	jako	u	evidence	u	úřadu	práce	
také	o náhradní	dobu	pojištění	pro	dů-
chod.	Použití	tohoto	postupu	by	pro	Vás	
zřejmě	 přicházelo	 v	 úvahu	 při	 předpo-
kládané	 déletrvající	 pracovní	 neschop-
nosti,	 která	 by	 případně	 mohla	 trvat	
až	do	data,	od	kterého	by	Vám	náležel	
starobní	 důchod	 řádný,	 nekrácený	 pro	
předčasnost	podle	§	29	zákona	o důcho-
dovém	pojištění.
	 Dodáváme,	 že	 pokud	 byste	 si	 požá-
dal	 o	 zastavení	 výplaty	 předčasného	
starobního	 důchodu,	 již	 by	 to	 nemělo	
na	pokračování	výplaty	nemocenského	
vliv,	výplata	nemocenského	by	se	neob-
novila.		
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

S	účinností	od	1. led-
na	 2018	 byla	 do	 zá-
kona	č.	586/1992	Sb.,	
o  daních	 z	 příjmů,	
dána	možnost	 v	 po-

době	 nového	 benefitu.	 Pokud	 zaměst-
navatel	 poskytne	 příspěvek	 formou	
nepeněžního	 plnění	 na	 tištěné	 knihy,	
a	 to	včetně	knih	pro	děti,	 za	podmínek	
daných	 ustanovením	 §	 6	 odst.	 9	 písm.	

d bod.	4 zákona	o	daních	z	příjmů,	bude	
toto	plnění	od	daně	z	příjmu	osvobozeno.	
	 Současně	 se	 k	 danému	 ustanove-
ní	 vztahuje	 i	 novelizace	 ustanovení	
§  25  odst.	 1	 písm.	 h	 zákona	 o	 daních	
z  příjmů,	 které	upraví	 daňovou	povin-
nost	na	straně	zaměstnavatele.	Plnění	
musí	 být	 poskytnuto	 z	 FKSP,	 sociál-
ního	 fondu,	 ze	 zisku	 po	 jeho	 zdanění,	
popřípadě	 na	 vrub	 nedaňových	 vý-

dajů.	 Podmínkou	 pro	
osvobození	 na	 straně	
zaměstnance	 je	 to,	 že	
kniha	nesmí	obsahovat	
více	než	50	%	reklamy.	
Z	 výše	 uvedeného	 je	
tudíž	zřejmé,	že	se	ne-
jedná	pouze	o	literatu-
ru	 odbornou	 potřeb-
nou	k	výkonu	práce.

Jak je to s příspěvkem na knihy?
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Připravujeme kolektivní smlouvu na rok 2018. Někde jsme četli, že je možné, aby za-
městnavatel poskytl příspěvek na knihy. Týká se to jen odborné pracovní literatury, 
kterou potřebuje zaměstnanec k výkonu práce?

Nárok na souběh důchodu a nemocenského
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Chtěla bych se zeptat, co musím udělat pro to, aby v případě mé nemoci nedostali informace o služ-
bách, které mi jsou v nemocnici poskytované, a o mém zdravotním stavu příbuzní, ale pouze moje 
kamarádka. S rodinou se totiž nestýkám, nepomáhají mi a nechci, aby znali můj zdravotní stav. Je to 
možné? Pokud ano, co pro to musím udělat?            Z. H., Brno

Takové	věci	se	stáva-
jí	 a	 nejen	 ve	 Vaší	 ro-
dině.	 Taktéž	 u  těch,	
kdo	nemají	rodinu,	je	

třeba	tento	problém	řešit.	Proto	zákono-
dárce	na	tuto	situaci	pamatoval.

Právní úprava
	 Poskytování	 informací	 o	 zdravotním	
stavu	 pacienta	 příbuzným	 a	 jiným	 oso-
bám	je	možné	dle	zákona	č. 372/2011 Sb.,	
zákon	o	 zdravotních	 službách.	V	 tomto	
zákoně	najdete	další	důležité	informace	
o	 zdravotních	službách,	ale	 také	o	prá-
vech	pacientů.	

Právo reklamovat zdravotnické služby
	 Na	tomto	místě	chci	připomenout,	že	
i	 na	 služby	poskytnuté	 ve	 zdravotnictví	
platí	možnost	reklamace,	a	to	dle	občan-
ského	zákoníku,	a	dále	se	na	tyto	rekla-
mace	vztahuje	zákon	o	ochraně	spotře-
bitele	č.	634/1992	Sb.

Právo na informace
	 Pacient	má	právo	být	přímo	informo-
ván	 lékařem	o	 svém	zdravotním	stavu.	
Informace	 může	 dle	 svého	 rozhodnutí	
sdělit	dalším	osobám	nebo	dát	svůj	sou-
hlas	s	tím,	aby	byly	informace	poskytnu-
ty	tomu,	koho	určí.

Co to znamená při hospitalizaci?
     Informace	mohou	dostávat	nejen	ro-

dinní	příslušníci,	ale	i	další	osoby	pa-
cientem	určeny	jako	ty,	které	obdrží	
informace	o	jeho	zdravotním	stavu.

     Informace	 však	 mohou	 dostávat,	
pouze	pokud	 je	hospitalizovaný	pa-
cient	uvede	do	informovaného	sou-
hlasu	s	hospitalizací.

     Pacient	má	právo	určit	 i	 jiné	osoby	
než	z	okruhu	své	rodiny.

     V	průběhu	hospitalizace	může	paci-
ent	kdykoli	tyto	osoby	změnit.

     Není-li	 pacient	 schopen	 udělit	 sou-
hlas	s	hospitalizací	vzhledem	ke	své-
mu	zdravotnímu	 stavu,	 lékař	předá	
informace	osobám	blízkým.

     Ve	 většině	 nemocnic	 platí,	 že	 nelze	
poskytovat	 informace	 po	 telefonu,	
protože	není	možné	ověřit	totožnost	
tazatele.	 Lékař	 neví,	 s	 kým	 hovoří.	

Případně	je	přijato	opatření	k	zabrá-
nění	 toho,	 aby	 informace	 byly	 po-
skytnuty	 nepovolané	 osobě.	 Pokud	
si	pacient	přeje	tento	způsob	předá-
vání	 informací,	 je	 jím	určené	osobě	
přidělen	 kód,	 jehož	 pomocí	 si	 per-
sonál	ověří,	že	volá	osoba	pověřená	
pacientem.	 Záleží	 však	 na	 každém	
konkrétním	zdravotnickém	zařízení,	
nemocnici.

Co je dříve vyslovené přání?
     Pacient	 může	 pro	 případ,	 že	 by	 se	

dostal	do	takového	zdravotního	sta-
vu,	v	němž	nebude	schopen	vyslovit	
souhlas	 nebo	 nesouhlas	 se	 způso-
bem	poskytnutí	 zdravotních	služeb,	
tento	 souhlas	 nebo	 nesouhlas	 pře-
dem	vyslovit	(dále	jen	„dříve	vyslove-
né	přání“).

     Poskytovatel	bude	brát	zřetel	na	dří-
ve	 vyslovené	 přání	 pacienta,	 má-li	
ho	k	dispozici,	a	to	za	podmínky,	že	
v	době	poskytování	zdravotních	slu-
žeb	 nastala	 předvídatelná	 situace,	
k níž	 se	dříve	 vyslovené	přání	 vzta-
huje,	a	pacient	je	v	takovém	zdravot-
ním	stavu,	kdy	není	schopen	vyslovit	
nový	souhlas	nebo	nesouhlas.	Bude	
respektováno	jen	takové	dříve	vyslo-
vené	 přání,	 které	 bylo	 učiněno	 na	
základě	písemného	poučení	pacien-
ta	o	důsledcích	jeho	rozhodnutí,	a	to	
lékařem	v	oboru	všeobecného	prak-
tického	lékařství,	u	něhož	je	pacient	
registrován,	nebo	 jiným	ošetřujícím	
lékařem	 v	 oboru	 zdravotní	 péče,	
s níž	dříve	vyslovené	přání	souvisí.

     Dříve	 vyslovené	 přání	 musí	 mít	 pí-
semnou	 formu	 a	musí	 být	 opatřeno	
úředně	 ověřeným	 podpisem	 pacien-
ta.	Součástí	dříve	vysloveného	přání	je	
písemné	poučení	podle	odstavce	2.

     Pacient	může	učinit	dříve	vyslovené	
přání	 též	 při	 přijetí	 do	 péče	 posky-
tovatelem	 nebo	 kdykoli	 v	 průběhu	
hospitalizace,	 a	 to	 pro	 poskytování	
zdravotních	 služeb	 zajišťovaných	
tímto	 poskytovatelem.	 Takto	 vyslo-
vené	 přání	 se	 zaznamená	 do	 zdra-
votnické	dokumentace	vedené	o	pa-
cientovi;	 záznam	 podepíše	 pacient,	
zdravotnický	pracovník	a	svědek.

Kdy nelze respektovat dříve vyslovené 
přání?
     není	 třeba	 respektovat,	 pokud	 od	

doby	vyslovení	došlo	 v	poskytování	
zdravotních	 služeb,	 k	 nimž	 se	 toto	
přání	vztahuje,	k	takovému	vývoji,	že	
lze	důvodně	předpokládat,	že	by	pa-
cient	vyslovil	souhlas	s	jejich	poskyt-
nutím;	rozhodnutí	o	nerespektování	
dříve	 vysloveného	 přání	 pacienta	
a  důvody,	 které	 k	 němu	 vedly,	 se	
zaznamenají	do	 zdravotnické	doku-
mentace	vedené	o	pacientovi

     nelze	 respektovat,	 pokud	 nabádá	
k takovým	postupům,	jejichž	výsled-
kem	je	aktivní	způsobení	smrti

     nelze	 respektovat,	 pokud	 by	 jeho	
splnění	mohlo	ohrozit	jiné	osoby

     nelze	respektovat,	pokud	byly	v době,	
kdy	 poskytovatel	 neměl	 k	 dispozici	
dříve	 vyslovené	 přání,	 započaty	 ta-
kové	zdravotní	výkony,	jejichž	přeru-
šení	by	vedlo	k	aktivnímu	způsobení	
smrti

	 Dříve	 vyslovené	 přání	 nelze	 uplatnit,	
jedná-li	 o	 nezletilé	 pacienty	 nebo	 paci-
enty	s	omezenou	svéprávností.
	 Doporučuji	tedy,	abyste	se	obrátila	na	
svou	praktickou	 lékařku	či	 lékaře	a po-
žádala	 o	 sepsání	 „dříve	 vysloveného	
přání“,	v	němž	bude	uvedena	konkrétní	
osoba,	které	mají	být	infor-
mace	 předávány.	 Jako	
samozřejmost	 beru	
to,	 že	 k	 tomu	 bude-
te	mít	 od	 této	 osoby	
souhlas.	 Dle	 mého	
názoru,	 by	 bylo	 žá-
doucí	si	zhotovit	kar-
tičku	s	informací,	že	
tento	 dokument	
je	uložen	ve	Vaší	
zdravotní	 doku-
mentaci	u lékaře	
(jméno,	 příjme-
ní,	 adresa	 a  te-
lefonní	 číslo).	
Tuto	 kartičku	
pak	 uložit	 do	
obalu	 společ-
ně	 s	 kartou	
Vaší	 zdravot-
ní	pojišťovny.

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

Zdravotní služby a poskytování informací
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

a)

b)

c)

d)
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	 Setkali	se	tu	zástupci	východního	regi-
onu	IndustriAll	RTU,	tedy	odborů	z Pol-
ska,	 Slovenska,	 Maďarska,	 Slovinska	
a  Česka.	 Obsahem	 dvoudenního	 jed-
nání	 bylo	 především	 srovnávání	 mezd	
mezi	východem	a	západem,	vývoj	a	pri-
ority	kolektivních	vyjednávání	v	daných	
státech,	 ale	 i	 strategie	 zaměřené	 na	
posílení	 kompetencí	 odborů	 v	 zemích	
východního	regionu.	Během	workshopu	
vystoupil	i	generální	sekretář	IndustriAll	
Europe	Luc	Triangle,	který	hovořil	o lep-
ším	budování	kompetencí	odborů	a	po-
psal	i	fungovaní	samotné	IndustriAll	Eu-
rope.	 Jeho	přítomnosti	 jsme	využili	pro	
krátký	rozhovor.
	 Dvoudenní	 jednání	 zahájil	 předseda	
OS	KOVO	Jaroslav	Souček.	Přivítal	účast-
níky	 workshopu	 a	 poukázal	 na	 palčivý	
rozdíl	mezd	ve	státech	východu	a	zápa-
du:	„Průmyslové	podniky	jsou	převážně	
v	 rukou	 nadnárodních	 firem,	 které	 se	
v	našich	státech	chovají	 zcela	 jinak	než	
ve	 své	mateřské	 zemi	 a	udržují	 násob-
ně	nižší	úroveň	mezd.	Průměrná	mzda	
zaměstnanců	ve	firmě	ŠKODA	Auto	ne-
dosahuje	úrovně	minimální	mzdy	v Ně-
mecku	ani	po	27	 letech	 tržního	hospo-
dářství.“	 Dodal	 smutný	 fakt:	 „Takže	 se	
před	našimi	zeměmi	směrem	na	západ	
a	sever	Evropy	zatahuje	místo	politické	
železné	 opony	 železná	 opona	 mzdo-
vá.“	 Ve	 stejném	 duchu	 se	 nesla	 i	 další	
vystoupení.	 Zástupci	 odborových	 orga-
nizací	 jednotlivých	 členských	 zemí	 na	
workshopu	 hovořili	 o	 konkrétní	 situaci	
a práci	odborů	v	daném	státě.	

Tři otázky pro Luca 
Triangleho 
Jak důležitá je čtvr-
tá priorita (nárůst 
členské základny) 
pro IndustriAll Eu-
rope a pro odboro-
vé hnutí v Evropě?
	 	 	 Je	 velice	 důležité,	
aby	se	evropské	od-
borové	 svazy	 zamě-
řily	 na	 organizování	

a	 budování	 silných	odborových	organi-
zací.	 Kompetence	 i	 síla	odborů	 vyplývá	
ze	 schopnosti	 udržet	 si	 členy,	 organi-
zovat	 je	 a	 získat	 členy	nové.	 IndustriAll	
Europe	se	zaměří	na	výměnu	nejlepších	
praktik	 mezi	 členskými	 organizacemi	
s ohledem	na	získávání	členů	na	podni-
kové	a	národní	úrovni.	Bude	rovněž	ini-
ciovat,	aby	odborové	svazy	přijaly	vyšší	

odpovědnost	za	organizování	členů,	ze-
jména	 v	 nadnárodních	 společnostech.	
Tato	oblast	organizování	členů	je	podle	
našeho	 názoru	 důležitá	 a	musíme	 zde	
zvýšit	nadnárodní	spolupráci.	

Jak jsou důležité kolektivní smlouvy 
pro IndustriAll Europe a pro posílení 
odborových struktur?
	 Kolektivní	 smlouvy	 jsou	 srdcem	 naší	
odborové	práce	a	jsou	rovněž	základem	
pro	organizování	a	získávání	nových	čle-
nů.	Proto	musí	odbory	bojovat	za	zajiš-
tění	silných	a	inkluzívních	struktur	kolek-
tivního	vyjednávání	na	sektorové	úrovni	
po	celé	Evropě.	Sektorová	úroveň	je	pro	
nás	nejdůležitější,	protože	zde	vytváříme	
solidaritu	mezi	velkými	a	malými	podni-
ky,	 tzn.	mezi	všemi	pracovníky	sektoru.	
Vlády	a	 zaměstnavatelé	 chtějí	 tyto	 sek-
torové	 struktury	 oslabit,	 což	 nemůže-
me	 připustit.	 V	 současné	 celoevropské	
kampani	 za	 nárůst	 platů	 se	 IndustriAll	
Europe	 zaměřuje	 na	 nutnost	 vytvoření	
a	 zachování	 silných	 struktur	 kolektivní-
ho	 vyjednávání	 a	 také	 na	 rozšíření	 po-
krytí	sektorových	kolektivních	smluv	na	
všechny	 zaměstnance,	 a	 to	 prostřed-
nictvím	různých	cest.	Vlády	musí	zavést	
legislativní	 struktury	 garantující	 mož-

nost	uzavírání	 sektorových	kolektivních	
smluv	 a	 možnost	 rozšiřovat	 výsledky	
dojednaných	 sektorových	 kolektivních	
smluv	na	všechny	zaměstnance.

Domníváte se, že by měly být odbory 
apolitické? Nebo by se měly zapojit 
do předvolebních politických kampa-
ní, zejména pokud jde o volby do ná-
rodních parlamentů v Evropě?
	 Odborové	 svazy	 nejsou	 politickými	
stranami	a	neměly	by	se	stát	jejich	pro-
dlouženou	rukou.	Avšak	některé	politic-
ké	 strany	 zastávají	 stanoviska,	 která	 se	
blíží	 těm	 našim.	Musíme	 ovlivňovat	 je-
jich	postoje,	spolupracovat	s	členy	par-
lamentu	a	s	takovými	politickými	strana-
mi,	 u	nichž	 se	můžeme	 spolehnout,	 že	
nám	 pomohou	 prosadit	 naši	 agendu.	
Nicméně	 odbory	 si	 vždy	 musí	 udržet	
svou	 nezávislost.	 Musíme	 být	 schopni	
postavit	se	jakémukoli	tlaku,	který	bude	
vyvíjet	 vláda	 a	 který	 pochází	 právě	 ze	
strany	 některých	 politických	 stran.	 Po-
třebujeme	 mít	 volné	 ruce,	 abychom	
mohli	organizovat	akce	a	reakce,	pokud	
strany	přijímají	rozhodnutí,	která	nemů-
žeme	podpořit.

Připravili:	(as)	a	Dana	Sakařová,	Foto:	
Josef	Kůta

V Kongresovém centru Olšanka proběhl ve dnech 18. a 19. října workshop IndustriAll Europe zaměřený na kolektivní 
vyjednávání ve státech střední a východní Evropy.

Mezinárodně o kolektivním vyjednávání

Během	jednání	se	účastníci	dozvěděli	výše	mezd	
v	zastoupených	státech	a	také	priority	odborů

Společná	fotografie	všech	účastníků	
workshopu	východního	regionu

Generální	tajemník	IndustriAll	
Europe	Luc	Triangle



Dárek má jméno
Cadhoc

Podívejte se na výhody dárkové poukázky Cadhoc.
• Zavděčíte se. Cadhoc dopřeje obdarovanému svobodnou volbu.

• Vybere si opravdu každý. Poukázky Cadhoc přijímají v mnoha tisících obchodních míst v ČR.

• Bez kompromisů kombinujte. Sami volíte nominální hodnotu poukázek. Kombinovat do jedné šekové 
knížky můžete až tři různé nominální hodnoty.

• Osobní přístup. Každá poukázka Cadhoc může být potištěna osobním přáním nebo sloganem.

• Kvalitní a líbivý design. Vzhled obálky i poukázky Cadhoc navrhoval exkluzivně mladý český výtvarník.

• Praktičnost. Poukázky jsou všity do šekové knížky.

• Bonus navíc. Součástí šekové knížky jsou kupony na slevy u našich obchodních partnerů. 

Cadhoc můžete uplatnit například zde:
Tesco, Billa, Orsay, Baťa, C&A, Exim tours, Dr. Max, Fokus Optik, Bambule, Timeout, Datart, Sephora, 
CineStar, Mountfield atd.
Tisíce dalších partnerů najdete na www.upcz.cz.

Neváhejte a objednejte. 
Volejte na tel.: 241 043 111 nebo e-mailem na: objednavka@upcz.cz.

Milí odboráři,
trápí vás, jak vybrat 
odměnu nebo dárek 
tak, aby udělaly radost 
vašim kolegům?

Máme pro vás řešení.

Potěšení 
každý den

Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4
telefon: 241 043 111 | fax: 241 043 911 | e-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz
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Správné znění tajenky z čísla 17: Volby rozhodnou i o výši našich mezd. Správně	luštila	a	potřebné	štěstí	při	losování	měla	
Mgr.	Dana	Sakařová	z	Prahy.	Blahopřejeme!	Získává	výhru	od	vydavatelství	Enigma,	které	připravuje	naši	křížovku	a	 je	také	
vydavatelem	časopisu	Křížovky	pro	každého	(další	čísla	vycházejí	7.	a	21.	listopadu).	Na	tajenku	z	tohoto	čísla	čekáme	do	15. lis-
topadu	2017	na	doručovací	adrese	redakce	nebo	na	emailu	novakova.miloslava@cmkos.cz.


