
Jednání zahájil předseda OS KOVO Jaro-
slav Souček, který přednesl aktuální in-
formace z odborových aktivit. Zaměřil se 
mj. na prognózy inflace na následující rok. 
Zmínil rozdíl mezi prognózou Ministerstva 
financí, které pro rok 2018 předpokládá 
inflaci 1,6 %, a předpověď ČMKOS, která 
předpovídá 2–2,5 %. Ve svém vystoupení 
dále připomenul kampaň ČMKOS Konec 
levné práce v ČR a zastavil se u mzdových 
rozdílů mezi ČR a Bavorskem. „Roční čistá 
mzda v Bavorsku je okolo 25 980,83 eur, 
v ČR je 7 174,09 a to je katastrofální.“ 

Dalším důležitým tématem předsedy 
Součka bylo agenturní zaměstnávání 
a neustálý tlak Ministerstva průmys-
lu a dopravy na přijímání pracovníků 
z Ukrajiny. Situace kolem nabírání Ukra-
jinců a lidí ze zemí třetího světa přináší 
rizika. Např. firma Futaba tlačí na Mini-
sterstvo průmyslu a dopravy, aby místo 
rumunských pracovníků mohli nastou-
pit lidé z Vietnamu, protože se ve firmě 
množí krádeže, loupeže, obtěžování 
žen a jiné. Předseda Souček dále hovo-
řil i o požadovaném zvýšení mzdy ze 

V Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové poprvé po VII. sjezdu 
zasedala 11.–12. října Rada OS KOVO.
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3 SKF Chodov
Kolektivní vyjednávání  

přineslo rekordní růst mezd 

Zasedala Rada OS KOVO

Moravia Cans: I po rámcové dohodě 
stávková pohotovost dále pokračuje

Záběr ze zasedání Rady OS KOVO

4 Škoda Auto
Hrozí přesuny výroby z ČR  

do VW v Německu? 8 Sociální zabezpečení
Starobní důchod a další  

výdělečná činnost 10 Náš tip
Zveme za industriální 
krásou šumné Ostravy

Předseda svazu Jaroslav Souček  
během projevu

Jsou teď všudypřítomní. V novinách, 
televizi, rozhlase, na internetu, bill-
boardech. Politici, kteří se ucházejí 
o naše hlasy ve volbách do Posla-
necké sněmovny. Uskuteční se už 
za pár dní: 20. a 21. října. Uchazeči 
o hlasy se předhánějí v  tom, proč 
bychom měli volit právě je. Různé 
sliby jsme slyšeli už v minulosti. Po 
volbách často vyšuměly a slibova-
né zlaté tele se proměnilo v utaho-
vání opasků. Mnozí tak váhají, zda 
má smysl k  volbám jít. Určitě má. 
Je ale třeba rozlišit mezi koblihami 
a skutečností. Návod, jak na to, dává 
ČMKOS svou analýzou politické 
předvolební agitace. Najdete ji na  
www.oskovo.cz v  sekci aktuality. 
Vyplývá z  ní, že ve volbách půjde 
o hodně. I o to, kolik budete mít 
v peněžence.     (fav)

pokračování na str. 3

Stalo se tak poprvé v historii OS KOVO. 
Do stávkové pohotovosti vstoupili za-
městnanci společnosti Moravia Cans 
z Bojkovic na Zlínsku. Nové na celé věci 
bylo to, že je k tomu vyzvalo seskupení 
členů OS KOVO, které v tomto podniku, 

vyrábějícím hliníkové aerosolové nádob-
ky, působí. Seskupení členů je přitom or-
ganizační jednotkou svazu, která nemá 
vlastní právní subjektivitu a při vyjedná-
vání se zaměstnavatelem proto zastupují 
zaměstnance pověření zástupci OS KOVO. 

Glosujeme
Fakta místo koblih 
a vábných slibů

www.oskovo.cz
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strany průmyslových odborů pro rok 
2018 o 8–10  %, nové možnosti čerpání 
ošetřovatelského volna či nedávné stáv-
kové pohotovosti ve firmě Moravia Cans. 

Místopředseda OS KOVO Tomáš Valá-
šek ve svém vystoupení vyzval k doplně-
ní e-mailů do centrální evidence členů OS 
KOVO. K 6. říjnu v ní bylo registrováno již 
44 tisíc členů. Hovořil i o nových benefi-
tech, k nimž evidovaní členové získají pří-
stup na intranetu svazu.

Účastníci zasedání pak poděkovali čle-
nům Rady OS KOVO, kteří odcházejí ze 
svých funkcí. Patří mezi ně Jan Borýsek, 
Bohuslav Husák, Jaromír Míček, Marie 
Jahnová, Ladislav Zinek, Lubomír Mišun 
a František Ligocký.

Předvolební varování
Pak slovo dostal host jednání Rady, 

předseda ČMKOS Josef Středula. Ve 
vystoupení připomněl blížící se volby. 
Uvedl, že za současné vlády tripartita 
fungovala nejlépe za posledních 27 let, 
a dodal:  „Bojím se, jak to dopadne, po-
kud se k moci dostane někdo, kdo tripar-
titu nebude brát vážně.“ Středula zmínil 
i další své předvolební obavy: „Chci jen 
připomenout, že si lidé nedovedou před-

stavit to, když se k moci dostanou rych-
lokvašené strany, které nebudou mít do-
statek zkušeností, aby řešily tak důležitá 
témata, jako jsou robotizace a její násled-
ky, mzdy či pracovní podmínky.“

Prvním místopředsedou Libor Dvořák 
Rada dále mj. projednávala novely jed-

nacího a finančního řádu OS KOVO. Mís-
topředseda svazu Pavel Komárek před-
nesl zprávu o hospodaření OS KOVO za 

1. pololetí 2017. Apeloval v ní i na fakt, že 
k 30. červenci 2017 členské příspěvky ne-
platí 28 ZO OS KOVO.

Na Radě byl projednán i Volební řád or-
gánů OS KOVO a vyhodnoceno bylo rov-
něž solidární konto Živelných pohrom.

Rada OS KOVO určila Libora Dvořáka 
jako prvního místopředsedu OS KOVO. 
V případě nepřítomnosti předsedy bude 
koordinovat činnost místopředsedů.   (as)
Foto: Josef Kůta

dokončení ze str. 1

Jednání Rady předcházelo zasedání 
Předsednictva OS KOVO. Jeho účastníci tímto 
snímkem vyjádřili svoji podporu Světovému 
dni za důstojnou práci, který jsme si 
připomněli 7. 10. 2017
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INFLACE V ZÁřÍ
Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských 

cen domácností celkem dosáhla v září 2017 
proti stejnému období minulého roku hodno-
ty 102,7 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen za 
posledních 12 měsíců proti průměru před-
chozích 12 měsíců byla v září 2,2 %.  (ap)

NEZAMěSTNANOST  
OPěT KLESLA 

Nezaměstnanost 
v srpnu klesla na 
4,0 % z červencových 
4,1 %, meziročně do-
šlo ke snížení o 1,3 %. 
Uchazečů o práci bylo 
296 826 (nejméně od 
června 1998). Počet 
volných pracovních 
míst nabízených na 
úřadu práce stoupl 
v srpnu na 199 273, na 
jedno volné pracovní 
místo připadá v sou-
časné době pouze 1,5 
uchazeče (nejvíce na 
Karvinsku – 8,9 ucha-
zeče). V mezinárod-
ním srovnání měla 
Česká republika podle 
Eurostatu za červenec 
nejnižší míru neza-
městnanosti v celé EU. 
 (as) 

ZNEUžÍVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH 
ZAMěSTNANCů

Přinášíme smutnou statistiku z  mimořád-
ných kontrol Státního úřadu inspekce práce 
(SÚIP). Ty se zaměřily na oblast zaměstnává-
ní osob z tzv. třetích států. Celkem inspektoři 
provedli 48 kontrol a odhalili 97 lidí, kteří zde 
pracovali nelegálně. V 96 případech se jedna-
lo o cizince ze zemí mimo EU, vyslaných z Pol-
ska za prací do ČR. Tito zaměstnanci byli před-
mětem kontrol u českých odběratelů služeb 
od partnerů z jiných států EU. Po kontrolách 
byly uloženy pokuty ve výši 2 408 000 korun, 
a to převážně za výkon nelegální práce.

 „Tyto mimořádné kontroly budeme prová-
dět opakovaně, jelikož se stále více setkáváme 
se zneužíváním zaměstnanců, kteří jsou vysílá-
ni za prací do ČR ze zemí mimo EU,“ řekla mi-
nistryně práce Michaela Marksová (ČSSD). (as)

SKORO TřI MěSÍCE ZADARMO
Česká republika je v EU druhou zemí s největší nerovností v odměňová-

ní žen a mužů, což způsobuje sociální i ekonomické problémy a snižuje 
životní úroveň rodin. Rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR je 22,5 %, 
zatímco evropský průměr činí 16,3 %. Tento rozdíl představuje 6 748 Kč 
měsíčně na výplatní pásce žen s průměrným výdělkem (tj. 80 976 Kč roč-
ně), které pak chybí v rodinných rozpočtech. Nebo také 82 dní v roce, kdy 
české ženy pracují oproti mužům zcela zadarmo.   (fav)

CO řEŠILY ODVěTVOVÉ SEKCE
Zástupci odvětvové sekce automobilového průmyslu 

OS KOVO na svém rozšířeném zasedání 2.–3. října ve Žďáru 
nad Sázavou řešili především rezignaci Milana Scheera na 
funkci předsedy Rady OS AP OS KOVO a současně i na člen-
ství v Radě. Novým předsedou Rady byl pak zvolen Jiří Bršťák, 
místopředsedou Ivo Navalaný.  Místopředseda OS KOVO Libor 
Dvořák dále prezentoval aktuální informace z činnosti OS KOVO 
a ČMKOS, zejména z jednání Předsednictva OS KOVO a o prů-
běhu mítinku Konec levné práce. Hovořilo se i o situaci ve fir-
mách Vítkovice a Z-Group a Moravia Cans Bojkovice a přítomní 
vyjádřili svoji podporu akcím odborů. Prezentace aktuálních 
informací i návrh KSVS pro roky 2018 a 2019 jsou umístěny na 
intranetu OS KOVO v odkazu automobilová sekce. 

Rada sekce leteckého průmyslu OS KOVO, která se usku-
tečnila ve dnech 4.–5. 10. v Jihlavě, se zabývala zejména stavem 
kolektivního vyjednávání PKS pro rok 2017, přípravou a prů-
během kolektivního vyjednávání PKS pro rok 2018 a plněním 
Strategie OS KOVO v KV a usnesení VH sekce LP. Pro členy sek-
ce nadále trvá úkol zasílat uzavřené PKS pro následující obdo-
bí v elektronické podobě na úsek odborové politiky OS KOVO 
(kolar.zdenek@cmkos.cz). V diskusi k aktuální situaci členové 
Rady vyslovili plnou podporu všem krokům seskupení členů 
OS KOVO ve firmě Moravia Cans v Bojkovicích, kde byla po hla-
sování zaměstnanců vyhlášena stávková pohotovost.  (red)

REKORDNÍ RůST EKONOMIKY
Česká ekonomika vzrostla ve 2. čtvrtletí letošního roku me-

ziročně o 4,7 procenta. Proti předchozímu kvartálu se hrubý 
domácí produkt (HDP) zvýšil o 2,5 procenta. Uvedl to 3. října 
Český statistický úřad. Mezičtvrtletní růst ekonomiky byl nej-
lepší za více než 20 let. Meziročně ekonomika rostla nejrychleji 
za poslední rok a půl. Podle ČSÚ se ve druhém čtvrtletí dařilo 
většině odvětví národního hospodářství. K růstu přispěl hlavně 
zpracovatelský průmysl tažený nejen výrobou aut, ale například 
i zvýšením produkce elektrických přístrojů a zařízení.  (red)

4 %

http://www.oskovo.cz/
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Možností vyhlásit stávkovou poho-
tovost se kováci z Moravia Cans začali 
zabývat po pětiměsíčním neúspěšném 
vyjednávání kolektivní smlouvy, jehož 
sporné body nevyřešilo ani zapojení 
zprostředkovatele. Spor se vedl o zvýše-
ní mezd v letech 2017 a 2018, roční bo-
nus a rozšíření osobního ohodnocení. 
Konkrétně se jednalo o tyto požadavky 
odborářů:
1.  Zvýšení základní mzdy všem zaměst-

nancům v roce 2017 nejméně o 3 %.
2.  Zvýšení základní mzdy všem zaměst-

nancům v roce 2018 nejméně o 5 %.
3.  Roční bonus ve výši 10 % z celkové 

mzdy zúčtované zaměstnanci od 1. 1.  
do 31. 10. daného roku.

4.  Rozšíření osobního ohodnocení ve 
výši 1 000 Kč/měsíc na všechny za-
městnance.

Neústupnost zaměstnavatele vedla 
k tomu, že ve firmě rostlo napětí a ner-
vozita. Našli se i horlivci, kteří se snažili 
vyvolávat nálady proti odborářům.

Ti se i kvůli tomu pro tuto krajní mož-
nost rozhodli. S vědomím, že mají 
podporu většiny ze 450 zaměstnanců 
podniku, což potvrdilo i následné tajné 
hlasování. A na své straně neměli jenom 
je. Věděli, že mohou počítat i s podpo-
rou svazu, jehož výkonné vedení pak 
stávkovou pohotovost krátce po sečtení 
výsledků hlasování dne 27. 9. v jejich za-

stoupení vyhlásilo.  Od chvíle, kdy se tak 
stalo, dostali kolegové z Moravia Cans 
další důkaz, že v tom nejsou sami. Na je-
jich adresu začaly doslova pršet projevy 
solidarity. Nejenom od kolegů z celé ČR, 
ale i z dalších odborových svazů, sdru-
žených v ČMKOS, slova povzbuzení psali 
i  jednotlivci.

Zapůsobilo to. Vedení společnosti sou-
hlasilo s dalším jednáním o uzavření 
nové kolektivní smlouvy. Uskutečnilo se 
4. 10. v Říčanech u Brna. Předseda OS 
KOVO Jaroslav Souček, který patřil k vy-
jednávačům, po něm mohl oznámit, že 
s generálním ředitelem Moravia Cans 
a.s. Martinem Boalerem bylo dohod-
nuto zvýšení mezd všech zaměstnanců 

v roce 2017 o 3 %. Stejně tak zaměstna-
vatel přistoupil na požadavek odborářů, 
kterým je růst mezd v roce 2018 o 5 %. 
A to při zachování bonusů, které se týka-
jí výplaty 13. platu. Podrobná kritéria se 
budou ještě se zástupci odborů projed-
návat, ale konkrétní ustanovení nejsou 
možná bez jejich souhlasu. Pokud jde 
o odbory požadované zvýšení osobního 
bonusu, tzn. přidání 1 000 Kč do osob-
ního hodnocení, tak bude podle dohody 
rozšířeno na všechny zaměstnance, kte-
ří pracují ve vícesměnných provozech, 
což je naprostá většina osazenstva pod-
niku v Bojkovicích.

To bylo potvrzeno i v rámcové doho-
dě, kterou podepsaly obě strany. S tím, 
že v jejím duchu se bude přistupovat 
i k některým detailům, které je ještě tře-
ba dořešit. Kolegům z Moravia Cans při 
dalším vyjednávání pomáhá zejména 
Davit Šrott z Regionálního pracoviště 
OS KOVO ve Zlíně. K tomu, jaký je sou-
časný stav, 11. 10. uvedl, že odboráři do 
kolektivní smlouvy zapracovávají dohod-
nuté body a svá stanoviska k dosud ote-
vřeným otázkám: „Nejpozději zítra náš 
návrh odešlu zaměstnavateli. Pak bude-
me čekat na jeho stanovisko. Osobně si 
myslím, že kolektivní smlouva by mohla 
být podepsána v listopadu.“ Jak dodal, 
do doby, než se tak stane, bude ve firmě 
trvat stávková pohotovost.  (fav)

GŘ Moravia Cans Martin Boaler (vpravo) 
a předseda OS KOVO Jaroslav Souček při  
podpisu rámcové dohody

Výrobní závod SKF Lubrication Sys-
tems  v Chodově na Karlovarsku byl 
původně založen společností Lincoln 
Industries. Ta se včetně svých pobo-
ček stala v  roce 2010 součástí švéd-
ského nadnárodního koncernu SKF, 
který je celosvětově znám zejména 
díky výrobě valivých ložisek.  Půso-
bí ve 130 zemích a zaměstnává přes 
46 000 lidí.  

Závod v  Chodově, který má kolem 
450 zaměstnanců, se zabývá zejména vý-

robou centrálních mazacích systémů. Ty 
mají, stejně jako ložiska, zásadní vliv na 
spolehlivý chod strojů a zařízení ve všech 
průmyslových odvětvích. I díky největší-
mu závodu v Chodově je SKF dnes jejich 
předním světovým výrobcem.

Odbory v  závodě, který zaměstnává 
450 lidí, začaly působit před dvěma roky. 
Zpočátku jen živořily a nebyly schopné 
nic ovlivnit. I proto měly dlouho pouhých 
7 členů. Obrat nastal po změně vedení, 
kdy se předsedou stal v ČR žijící Řek Va-
sileios Prodroumou. Nové vedení ZO OS 
KOVO iniciovalo skutečný dialog se za-
městnavatelem o mzdách a pracovních 
podmínkách. Zapojila se do něho i Svě-
tová odborová rada SKF (SKF WUC) a její 
představitel Kenneth Carlsson. Dialog 
letos (28. 6.) vedl k  uzavření historické 
první kolektivní smlouvy v tomto závodě. 
Mzdy, které ještě nedávno v průměru či-
nily 14 000 Kč, se staly minulostí. 

Všichni zaměstnanci bez rozdílu do-
stali přidáno 6  000 korun. A nejenom 
to: kolektivní smlouva zaručila další na-
výšení benefitů o 1,5 % a růst hodinových 

mezd podle výkonnosti v průměru o 6 %. 
Vánoční prémii v podobě nejméně 50 % 
mzdy bez ohledu na finanční situaci zá-
vodu, příplatek na stravu od prvního dne 
zaměstnání, bonusy za odpolední směny 
a práci a přesčasy o víkendech a pět týdnů 
dovolené. Vasileios Prodroumou shrnuje: 
„V porovnání s předchozím rokem u nás 
náklady na mzdy zaměstnanců vzrostou 
celkově o 42 %.“ Dodává, že změny už 
přinášejí ovoce i zaměstnavateli: „Zatím-
co dřív jsme nebyli schopni naplnit sta-
vy a  podnik musel odmítnout některé 
zakázky, dnes máme plno. A v záloze je 
řada uchazečů o práci.“ Zvýšil se i zájem 
o členství v  odborech, dnes ZO v  SKF 
už má 35 členů. Předseda Prodroumou 
spokojený není: „Zaměstnanci za mnou 
chodí a děkují za to, co se vyjednalo, ale 
k  jejich kroku do odborů to zatím příliš 
nevede. Tak to ale obvykle bývá, když se 
něco zlepší a ubudou problémy. Lidé to 
vnímají jako samozřejmost.“ Mnohým 
prostě stále ještě nedochází, že aby 
se něco zlepšilo, nestačí jen přihlížet… 
 (fav)

Předseda ZO OS KOVO Vasileios Prodroumou 
(vpravo) a ředitel výrobního závodu v Chodově 
Martin Zvěřina při podpisu kolektivní smlouvy



Tisková agentura Reuters přines-
la 4. října informaci, že vedení 
a odbory v  německé automobil-
ce Volkswagen chtějí, aby se část 
produkce koncernové divize Ško-
da Auto přesunula do Německa 
a aby česká divize platila více pe-
něz za sdílené technologie. 

Důvod? Šéf značky VW Herbert Diess 
podle Reuters prý usiluje o to, aby ochrá-
nil budoucí modely Volkswagenu před 
přímou konkurencí ze strany levnějších 
škodovek. Na nedávné schůzce vedou-
cích pracovníků VW se údajně hovořilo 
o tom, že Škoda má nepoctivou výhodu 
v podobě kombinace německé technolo-
gie a levnější pracovní síly. 

Zpráva o možném přesunu výroby 
mezi zaměstnanci Škodovky vyvolala 
znepokojení a obavy z propuštění. 

Odboráři ze Škody Auto už otevřeně 
hovoří o možných protiopatřeních, po-

kud by se měly znepokojivé informace 
potvrdit. Mohou počítat se solidaritou. 
Možné přesuny výroby odsoudil před-
seda ČMKOS Josef Středula. Předseda 
OS KOVO Jaroslav Souček v této sou-
vislosti odborářům ve Škodě Auto   
zaslal 6. 10. dopis, ve kterém k pře-
sunu části výroby vozů Škoda z  ČR 
do Německa uvádí: „Budeme Vás 
podporovat ve Vaší snaze udržet v ČR 

ve firmách ŠKODA AUTO a.s. součas-
nou zaměstnanost. Váš boj za součas-
ný počet pracovních míst je oprávněný 
a zvažovaný postup vedení společnosti 
VW považujeme za nekorektní a pohr-
davý vůči Vaší práci, odváděné za uply-
nulá více než dvě desetiletí společnosti 
VW a jejím vlastníkům.

Společnou snahou všech odborů v ČR 
musí být obrana kvalitních pracovních 
míst, abychom v ČR zajistili našim čle-
nům a jejich rodinám důstojné pracov-
ní podmínky a růst kvality života!“

K  tomu není třeba nic dodávat. Snad 
jen to, že provozní zisk divize Škoda 
Auto se v minulých třech letech více než 
zdvojnásobil na loňských 1,2 miliardy eur 
(31 miliard Kč). Zisková marže v divizi 
tak dosáhla 8,7 procenta, což je v rám-
ci koncernu Volkswagen druhá nejvyš-
ší úroveň po luxusní značce Porsche. 
Marže u značky VW se naopak v důsled-
ku poklesu provozního zisku snížila na 
1,8 procenta.  (fav)

Při poslední výroční konferenci Au-
tomotive Continental Brandýs nad 
Labem projevili zaměstnanci zájem 
o možnost navštívit i jiný závod Conti-
nental než ten, ve kterém pracují, a po-
rovnat tak dvě různá místa patřící pod 
jednu firmu.

Při pravidelné schůzce s  ředitelem 
brandýského závodu Berndem Kap-
pem byl společně vybrán Regensburg. 
S vedením německého závodu byla do-
mluvena možnost návštěvy výrobních 
prostor a 28. září se vyrazilo na dvou-
denní exkurzi. První zastávka vedla do 
města Sankt Englmar  s  procházkou 

v korunách stromů.  Odpoledne násle-
dovala prohlídka centra města Regens-
burg, kde kroky vedly na středověký 
kamenný most, ke katedrále sv. Petra, 
radnici Altes Rathaus a dalším histo-
rickým památkám. Město Regensburg 
(Řezno) je výjimečné i tím, že se zde 
13. ledna 845 uskutečnil křest čtrnácti 
českých šlechticů. Jedná se o datum, 
které historici označují jako den, kdy 
Češi vstoupili do evropských dějin.  

Druhý den se výprava vydala na pro-
hlídku památníku Walhalla. Na závěr si 
zúčastnění prohlídli závod Continental 
Regensburg, kde zjistili, jaké pracovní 

podmínky mají naši němečtí sousedé 
ve stejném závodě. „Přivítal nás před-
stavitel místních odborů i ředitel závo-
du Thomas Ebenhoech. V  celé výrobě 
byl již znát vliv ,Průmyslu 4.0‘. Cílem 
této návštěvy bylo také ukázat fungová-
ní podobné výroby jinde, ale i výměna 
zkušeností, názorů a porovnání pracov-
ních podmínek u nás a v Německu,“ řekl 
za ZO OS KOVO Brandýs hospodář VZO 
Jaroslav Havelka a dodal: „Vzhledem 
k pozitivnímu ohlasu již teď plánujeme 
návštěvu dalších závodů Continental. 
Teď bychom chtěli na Slovensko.“   (as) 
Foto: Jaroslav Havelka
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Škodu Auto obcházejí obavy kvůli VW

V koncernu VW si nyní paradoxně stěžují na levnou 
práci v ČR, z které léta těžili…

Společné foto účastníků zájezdu před branami závodu společnosti 
Continental v Regensburgu

Během dvoudenního zájezdu odboráři z Brandýsa nad Labem absolvovali 
i stezku korunami stromů v Sankt Engelmaru a prošli se ve výšce několika 
desítek metrů nad zemí 

Vyrazili za kolegy do Regensburgu



Pro přípravu mzdové oblasti v kolektivním vyjednávání je nejdůležitější vypracování účinné strategie 
podložené reálnými a objektivními argumenty. A to strategie, která by měla být přijatelná pro obě 
strany vyjednávacího stolu. K jejímu zpracování ovšem potřebujeme ekonomické informace akcep-
tovatelné oběma stranami. Je jisté, že odborová organizace nikdy nebude vyzbrojena takovými údaji, 
analytickými ukazateli a podrobnými informacemi, které má k dispozici ekonomický úsek společnosti. 
Pokud se však již od začátku kolektivního vyjednávání nedohodneme na definitivních hodnotách po-
třebných ukazatelů včetně počtu zaměstnanců a výše mezd, jednání se zbytečně zdržuje a odkládá se 
do dalších kol. Aby obě strany pracovaly se stejnými podklady, nabízí se jako optimální řešení práce 
s účetními výkazy, které ověřil nezávislý auditor. Jde o roční výkazy účetní závěrky zveřejňované spolu 

s přílohou ve sbírce listin veřejného rejstříku buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy obchodní společnosti. 
S těmito výkazy již nelze provádět žádné změny a hodnoty z nich nelze napadnout.

Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018  3
Náš seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák

Účetní závěrka     
 Pojem účetní závěrka je velice často 
zaměňován s účetní uzávěrkou. Je dů-
ležité, abychom při vyjednávání před 
stranou managementu neztráceli hned 
ze začátku špatnou interpretací kladné 
body a potřebný respekt.
	 Účetní	 uzávěrka – zákon o účetnic-
tví ukládá účetním jednotkám povin-
nost k poslednímu dni účetního období 
uzavřít účetní knihy a sestavit účetní zá-
věrku. Zahrnuje doúčtování všech účet-
ních případů, uzávěrkové operace, výpo-
čet a zaúčtování zisku a daně z příjmu, 
inventarizaci a uzavření účetních knih. 
Vyvrcholením účetní uzávěrky je sesta-
vení účetní závěrky.
	 Účetní	 závěrka	 – představuje soubor 
finančních výkazů, které jsou sestavo-
vány účetní jednotkou za účetní období 
k rozvahovému dni. Tyto výkazy mají 
vypovídací schopnost o hospodaření 
společnosti, majetkové a finanční si-
tuaci za dané období. Je upravena zá-
konem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
a vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., pro 
podnikatele účtující v soustavě podvoj-
ného účetnictví.
 Podle zákona o účetnictví tvoří účetní 
závěrku následující části:
  rozvaha,
  výkaz zisku a ztráty,
  příloha v účetní závěrce.
 
 Účetní závěrka musí být sestavena 
tak, aby srozumitelně podávala věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi-
nanční situace účetní jednotky. Od roku 
2016 poprvé v historii zákona o účet-
nictví je definován účel účetní závěrky: 
Poskytovat informace pro ekonomická 
rozhodování uživatelů účetní závěrky.
 Podle § 18 odst. 1 zákona o účetnictví 
je účetní závěrka nedílný celek a tvoří ji:
 a) rozvaha (bilance),
 b) výkaz zisku a ztráty (výsledovka),

  c) příloha, která vysvětluje a doplňuje 
informace z výše uvedených výkazů.

 Řeč je o účetní závěrce sestavené po 
skončení účetního období (kalendářní 
nebo hospodářský rok). Účetní však se-
stavují účetní závěrku pro potřeby řízení 
i každý měsíc. V takovém případě jsou 
k dispozici pouze účetní výkazy rozva-
ha a výkaz zisku a ztráty, ale bez přílohy. 
Pouze roční účetní závěrka obsahuje jako 
nedílnou součást i přílohu. Do roku 2015 
měla příloha vysvětlovat a doplňovat 
informace obsažené v obou výkazech. 
Dále měla obsahovat též informace o ne-
doplatcích evidovaných v evidenci daní 
u orgánů Finanční správy ČR a orgánů 
Celní správy ČR.
 Jak uváděl § 18 odst. 2, účetní závěrka 
mohla zahrnovat i další výkazy, a to Pře-
hled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 
nebo Přehled o změnách vlastního kapi-
tálu. Sestavení a zveřejnění těchto výka-
zů bylo ponecháno na principu dobro-
volnosti kromě obchodních společností, 
na které se vztahovala povinnost auditu 
– ty oba výkazy sestavovaly vždy, pokud 
k rozvahovému dni a za bezprostředně 
předcházející účetní období splňovaly 
podmínky povinného auditu.
 Změnou zákona o účetnictví dochází 
od roku 2016 k tomu, že příloha nadále 
vysvětluje a doplňuje informace obsa-

žené ve výkazech rozvaha a výkaz zisku 
a ztráty. Nový § 18 odst. 2 však uvádí, že 
účetní závěrka obchodních společností 
zahrnuje i přehled o peněžních tocích 
a přehled o změnách vlastního kapitálu 
s výjimkou mikro a malých účetních jed-
notek, které povinnost sestavovat tyto 
výkazy nemají. Vybrané účetní jednot-
ky sestavují přehled o peněžních tocích 
a přehled o změnách vlastního kapitálu 
také vždy, pokud k rozvahovému dni 
a za bezprostředně předcházející účetní 
období splní dvě hodnoty pro povinnost 
auditu.
 Budeme-li v části Právo na informa-
ce kolektivní smlouvy vyžadovat, aby 
zaměstnavatel odborové organizaci po 
skončení účetního období (kalendářní-
ho nebo hospodářského roku) předlo-
žil účetní výkazy rozvahu a výkaz zisku 
a ztráty, doporučuji ve formulaci raději 
vyžadovat roční účetní závěrku, kde 
máme jistotu, že spolu s oběma výkazy 
musíme jako nedílnou součást obdržet 
i přílohu (vysvětlující komentář) včetně 
obou výkazů přehled o peněžních tocích 
a přehled o změnách vlastního kapitálu 
u středních a velkých účetních jednotek. 
 V případě, že ale budeme vyžadovat 
účetní závěrku i v průběhu roku, např. 
pololetní zpracování pro účely kontroly 
plnění kolektivní smlouvy, nesmíme za-

pokračování na str. 6
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KONEC LEVNÉ PRÁCE 
v kovoprůmyslu



pomenout na to, že v takovém případě 
se příloha v účetní závěrce nezpracová-
vá, následně tedy ani přehled o peněž-
ních tocích, ani přehled o změnách vlast-
ního kapitálu.

Obsah účetní závěrky 
Podle § 18 odst. 3 zákona o účetnic-
tví musí účetní závěrka obsahovat: 
 a) obchodní firmu nebo název a sídlo,
  b) identifikační číslo osoby, pokud je 

má účetní jednotka přiděleno, infor-
maci o zápisu do veřejného rejstříku 
uváděnou na obchodních listinách, 

  c) právní formu účetní jednotky, pří-
padně informaci o tom, že účetní jed-
notka je v likvidaci,

  d) předmět podnikání nebo jiné činnos-
ti, případně účel, pro který byla zřízena,

  e) rozvahový den nebo jiný okamžik, 
k němuž se účetní závěrka sestavuje, 

  f) okamžik sestavení účetní závěrky,  
a musí k ní být připojen podpisový zá-
znam statutárního orgánu účetní jed-
notky. Teprve připojením uvedeného 
podpisového záznamu se účetní závěr-
ka považuje za sestavenou.

 Z poslední věty vyplývá, že je-li k dispozici 
nebo je zveřejněna účetní závěrka bez pod-
pisu, jedná se jen o jakýsi dokument. Tepr-
ve podpisem se z něho stává oficiální účet-
ní závěrka! Považuji za důležité tento velice 
důležitý moment důrazně připomenout! 
Je nutno si uvědomit, že veškeré propočty 
pro zpracování mzdové a finanční analýzy 
z různých nepodepsaných počítačových 
sjetin výkazů účetní závěrky a podobných 
nepodepsaných podkladových materiálů 
představují ve většině případů jen zbyteč-
né vynaložení pracovního úsilí bez jakékoli 
vypovídací schopnosti. Nepodepsané vý-
kazy nelze považovat za materiál, s jehož 
závěry by bylo možné dále argumentovat.

Termíny spojené s účetní 
závěrkou za rok 2016
1.  datum sestavení účetní závěrky, 

rozvahový den (31. 12. 2016),

2.  datum, kdy je účetní závěrka fakticky 
uzavřena (sestavení výkazů),

3.  datum podpisu statutárním orgánem, 
4.  datum připojení účetní závěrky jako 

povinné přílohy k daňovému přiznání 
DPPO,

5.  datum ověření účetní závěrky 
auditorem (nejzazší termín 
31. 12. 2017),

6.  datum předložení účetní závěrky 
ke schválení valné hromadě (do 
30. 6. 2017),

7.  datum schválení účetní závěrky 
valnou hromadou (nestanoveno),

8.  datum zveřejnění (uložení) účetní zá-
věrky do sbírky listin veřejného rejst-
říku:

 a)  do 30 dnů po ověření a po schválení 
VH, max. do 31. 12. 2017,

b)  do 31. 12. 2017 u neauditované ob-
chodní společnosti,

9.  datum, dokdy je možno sestavit event. 
novou účetní závěrku (do 31. 12. 2017).

Rozsah účetní závěrky
 Podle § 18 odst. 4 zákona o účetnictví 
sestavují účetní jednotky účetní závěrku 

buď v plném, nebo zkráceném (do roku 
2015 ve zjednodušeném) rozsahu. Ve 
zkráceném rozsahu mohou účetní závěr-
ku sestavit účetní jednotky bez povinného 
auditu, tzn. pouze mikro nebo malé účetní 
jednotky. S ohledem na velikost obchod-
ních společností, ve kterých odborové or-
ganizace působí, bude v dalším textu pra-
cováno pouze s účetní závěrkou v plném 
rozsahu, tj. v rozsahu, v jakém byla zpra-
cována účtárnou. Všechny střední a velké 
organizace tedy zpracovávají rozvahu, vý-
kaz zisku a ztráty i přílohu v plném rozsa-
hu bez ohledu, zda podléhají povinnému 
auditu. 

Rozvahový den
 Rozvahovým dnem je podle § 19 odst. 1 
zákona o účetnictví den, kdy účetní jed-
notky uzavírají účetní knihy a ke kterému 
sestavují účetní závěrku. Podle toho po-
známe, o jakou účetní závěrku se jedná 
(řádnou, mimořádnou, mezitímní). Účet-
ní jednotky jsou povinny uvádět v účetní 
závěrce informace podle stavu ke konci 
rozvahového dne. V případě významných 
událostí, které nastaly mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní zá-
věrky, jsou důsledky těchto událostí po-
psány a jejich ekonomické dopady kvan-
tifikovány v příloze v účetní závěrce.
 V § 19 odst. 7 je uvedeno, že informa-
ce v účetní závěrce musí být spolehlivé, 
srovnatelné, srozumitelné a posuzují 
se z hlediska významnosti. Za spolehlivou 
se považuje taková informace, je-li úplná 
a včasná. Včasná je tehdy, je-li získána ve 
správném čase. Za významnou lze pova-
žovat takovou informaci, jestliže je možné 
o ní předpokládat, že by její neuvedení 
nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsu-
dek uživatele. Významnost jednotlivých 
informací se přitom posuzuje v souvislosti 
s jinými obdobnými informacemi.

Příště: Budete seznámeni s druhy 
účetní závěrky, s její zveřejňovací 
povinností a s pojmem audit.
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dokončení ze str. 5

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2
přijme do pracovního poměru na dobu určitou (za mateřskou dovolenou)

specialistu pro ekonomiku,  
mzdy a kolektivní vyjednávání
pro Regionální pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích,  
Senovážné nám. 2
Podrobné informace k nabízené pozici najdete na:  
www.oskovo.cz/novinky-z-oboru/os-kovo-hleda-specialistu-pro-ekonomiku,  
a to pod odkazem Příloha k výběrovému řízení.

POZOR, ZBÝVÁ Už JEN PÁR DNÍ!

www.oskovo.cz/novinky-z-oboru/os-kovo-hleda-specialistu-pro-ekonomiku


Dědictví a dluh za spotřebitelský úvěr
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Zdědil jsem po rodičích dům, ale zjistil jsem, že od úmrtí mé matky stačil otec dům zadlužit svým 
nesmyslným pořizováním půjček. Bylo mi řečeno, že budu muset zaplatit dluhy já jako jediný dědic. 
Otec si mimo jiné vzal i spotřebitelský úvěr, který doposud nezaplatil. Bylo mi sděleno, že tento úvěr 
musím jako dědic zaplatit já. Musím se s tím nějak vypořádat, ale rád bych získal rady v tom, jak mám 
jednat. Jaké mám povinnosti jako dědic a co udělat, aby vše proběhlo správně?  P. K., Nový Jičín
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Je velmi rozumné, 
že se o věc zajímáte, 

mohl byste se dostat do závažných pro-
blémů. Mimo jiné sankce z prodlení běží 
dál a mohl byste být nemile překvapen, 
kolik vlastně budete muset za otce za-
platit. Pokud chcete dědictví přijmout, 
vstoupila bych do jednání s věřiteli. Ale 
vraťme se zpět k dědickému řízení. Sku-
tečností je, že čím dál více dědiců nemá 
ani ponětí o dluzích zůstavitelů a dědí 
stále častěji dluhy. Až z Listu vlastnictví 
zůstavitele nebo od notáře, se dovědí, 
že na nemovitosti, kterou dědí, váznou 
zástavní práva, na-
cházejí v  pozůstalosti 
dlužní úpisy, smlouvy 
apod. Jde o věc, kte-
rou není radno, pod-
ceňovat. 
 V  jakém rozsa-
hu odpovídá dědic 
za dluhy zůstavite-
le? Mezi lidmi koluje 
představa, že za dlu-
hy zůstavitele budou 
odpovídat jen do výše 
toho, co zdědí. Není 
tomu tak. Dle nového 
občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. odpo-
vídá dědic či dědicové 
za dluhy zůstavitele 
(resp. zemřelého) i ce-
lým svým majetkem. 
Je tedy třeba být nanejvýš opatrný.
 Má dědic nějaké možnosti, jak věc 
vyřešit? Ano má. Každý dědic má prá-
vo podle výše uvedené zákonné normy 
(zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník) 
dědictví odmítnout. Ale pouze jako ce-
lek. Nelze odmítnout jen povinnosti – 
dluhy. Této možnosti se využívá zejmé-
na tehdy, když je dědictví předluženo. 
Pokud tomu tak není, potom většinou 
není pro dědice tato možnost výhodná 
a věc je třeba řešit jinak.
 Kdo pozůstalost vyřizuje? K  vyříze-
ní pozůstalosti je soudem  pověřen no-
tář jako soudní komisař, jeho rozhod-
nutí má stejnou váhu jako rozhodnutí 
v  soudním řízení. Notáři bude přidělen 

i váš případ, není třeba aktivně notáře 
hledat, osloví vás sám. Informaci o úmr-
tí vašeho otce předá příslušným orgá-
nům matrika, která i soudu zašle úmrtní 
list otce. Notáře si nelze vybrat, proto-
že by nebyla zajištěna nestrannost ani 
objektivita při rozhodování. Notář pak 
vyzve toho, kdo vypravoval pohřeb ze-
mřelého (což předpokládám, že jste byl 
vy), a zjišťuje rozsah majetku na základě 
aktiv i pasiv a počet dědiců. Mezi pasiva 
patří i dluh ze spotřebitelského úvěru. 
Dědic pak vstupuje do práv a povinností 
zemřelého v plném rozsahu. 

 Co to znamená? Jde o to, že dědic 
musí zaplatit všechny dluhy zemřelé-
ho a zároveň má nárok na všechny po-
hledávky, které zemřelý má vůči jiným 
(např. pokud někomu půjčil zemřelý pe-
níze). 
 Jak je tomu ve vašem konkrétním 
případě? Jak jsem již uvedla, vy jako 
výhradní dědic vstoupíte do všech 
práv i povinností svého zemřelého 
otce. Tudíž musíte uhradit všechny dlu-
hy zemřelého-zůstavitele, mohl byste 
však požádat o tzv. výhradu soupisu 
pozůstalosti. 
 O co jde při výhradě soupisu pozů-
stalosti? Jde o způsob, jak zamezit nut-
nosti úhrady dluhů zemřelého ze svého, 

tedy nad rámec toho, co nabudete dě-
dictvím. Na uplatnění této výhrady máte 
jako dědic právo (pokud by dědiců bylo 
více, musel by tuto výhradu uplatnit kaž-
dý z dědiců sám, to ale není váš případ). 
Notář vás o tomto musí vyrozumět, včet-
ně právních následků jejího neuplatnění. 
Výhradu soupisu uplatníte podáním uči-
něným písemně nebo ústně do protoko-
lu před notářem.
 Má výhrada soupisu pro dědice ně-
jaký smysl? Ano. Za provedení soupisu 
musí dědic z  dědictví zaplatit. Učiní-li 
tento krok včas a řádně, znamená to 

pro něho velké plus, 
tj. omezení povinnos-
ti zaplatit dluhy zů-
stavitele či vyrovnání 
ostatních pasiv (toho, 
co byl zůstavitel po-
vinen). Znamená to, 
že pak dědic nemá 
již povinnost hradit 
dluhy zemřelého ani 
ostatní jeho pasiva 
plně, nýbrž pouze do 
výše ceny nabytého 
dědictví.

Má tyto výhody dě-
dic vždy? Tyto výhody 
dědic ztrácí, pokud 
dojde ke zrušení účin-
ku výhrady soupisu 
pozůstalosti. Ke zruše-
ní dojde v případě, že 

existuje plná správa (po dobu dědického 
řízení smí správce nebo dědic vykonávat 
pouze prostou správu pozůstalosti, aby 
byl např. majetek zachován) pozůstalos-
ti, a v případě  zatajení pozůstalostního 
majetku.
 Neuplatní-li dědic tuto výhradu, nebo 
pokud se zruší, odpovídá za dluhy v pl-
ném rozsahu. Po provedení soupisu 
bude dále pokračovat běžné dědické ří-
zení, tak jak určí notář.
 Doporučuji vám spolupracovat s notá-
řem a ptát se na všechno, čemu byste ne-
rozuměl. V případě, že jde o nemovitosti, 
které mají vysokou cenu, nebo v případě, 
že jde o složité dědické řízení, doporučuji 
sjednání advokátního zastoupení. 



Lidé, kteří pobírají 
tzv. řádný starob-
ní důchod a pracují 
současně v pracov-
něprávním vztahu, 

nemusí již od 1. 1. 2010 takový vztah 
sjednávat na dobu určitou. Do konce 
roku 2009 platilo, že takový vztah mu-
sel být sjednán nejen na dobu určitou, 
ale že tato doba nesměla přesáhnout 
jeden kalendářní rok. 
 V současné praxi to znamená, že 

starobní důchod je možné běžným 
způsobem přiznat a pobírat, i když 
důchodce setrvá nadále v pracovně-
právním vztahu sjednaném na dobu 
neurčitou. Do 31. 12. 2009 bylo třeba 
před přiznáním výplaty důchodu mě-
nit pracovní poměr z doby neurčité na 
dobu určitou, případně ukončovat do-
savadní pracovní poměr a navazovat 
nový. 
 POZOR: Pro poživatele tzv. předčas-
ných starobních důchodů v období 

do dosažení důchodového věku se 
od 1. 1. 2010 nic nezměnilo. Výpla-
ta předčasného starobního důchodu 
po dobu jakékoli výdělečné činnos-
ti zakládající účast na důchodovém 
pojištění nenáleží. Poté, co poživatel 
předčasného starobního důchodu 
dosáhne důchodového věku, pro něj 
ovšem ve vztahu k výkonu výdělečné 
činnosti platí stejné možnosti výdě-
lečné činnosti jako pro poživatele řád-
ných starobních důchodů.

Brzy dosáhnu důchodového věku. Chtěl bych si o starobní důchod požádat, avšak nadále pracovat 
pro stejného zaměstnavatele. Musím změnit pracovní poměr na dobu neurčitou na pracovní poměr 
na dobu určitou? David R., Kolín

Důchod a další výdělečná činnost
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva
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Zvýšení částky za dárcovství krve
Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS 

Na začátku roku jsem se dočetla, že bude novela zákona o daních z příjmů, kde bude navýšena částka 
za dárcovství krve. Novel bylo hodně a tuto jsme zřejmě přehlédli nebo nakonec nebyla přijata. Mů-
žete nám sdělit, jaká je skutečnost?  I. M., Ostrava

Máte pravdu, novel 
bylo dost, ostatně 
jako každým rokem. 
V  případě vašeho 
dotazu se jedná 

o zákon č. 254/2017 Sb. ze dne 20. čer-
vence 2017, který novelizuje zákon 
o daních z příjmů právě jen, co se týče 
navýšení částky v  případě dárcovství 
krve. S ohledem na ustanovení v pře-

chodném ustanovení můžete toto na-
výšení uplatnit již po prvé za rok 2017.
	 V	§	15	odst.	1	se	text	„2	000	Kč	a“	na-
hrazuje	textem	„3	000	Kč“	a	v	§ 15 odst. 1 
se	 na	 konci	 textu	 věty	 čtvrté	 doplňují	
slova	 „a	 hodnota	 jednoho	 odběru	 kr-
vetvorných	 buněk,	 s	 výjimkou	 úhrady	
prokázaných	 cestovních	 nákladů	 spo-
jených	 s	odběrem,	 se	 oceňuje	 částkou	
20	000	Kč“.

	 Čl.	II	zákona	Přechodné	ustanovení
Ustanovení	§	15	odst.	1	zákona	č.	586/1992	
Sb.,	ve	znění	účinném	ode	dne	nabytí	účin-
nosti	tohoto	zákona,	se poprvé použije pro 
zdaňovací období kalendářního roku, ve 
kterém tento zákon nabyl účinnosti.
	 Čl.	III	zákona	Účinnost	
Tento	 zákon	 nabývá	 účinnosti	 prvním	
dnem	 měsíce	 následujícího	 po	 dni	 jeho	
vyhlášení.

Přidělení sklepní kóje
Bytová poradna | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Žádný právní předpis 
neupravuje postup pro 
přidělení sklepní kóje 
k  bytu. Každý vlastník 
bytu však musí mít 
svoji sklepní kóji uve-

denu a specifikovánu ve své kupní smlou-
vě. Obvykle sklepní kóje tvoří příslušen-
ství bytu. Zároveň tvoří společné prostory 

domu, ale mohou být určené k výlučnému 
užívání konkrétnímu vlastníku.  Ten již při 
podpisu kupní smlouvy věděl, jak velkou 
kóji má. Musí to být uvedeno i v prohlášení 
vlastníka nemovitosti, které je uloženo v ka-
tastru nemovitostí. Případná změna pro-
hlášení vlastníka není jednoduchou záleži-
tostí. Musí být dodržen postup v  souladu 
s § 1169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ke 
změně prohlášení se vyžaduje dohoda do-
tčených vlastníků jednotek o změně jejich 
práv a povinností uzavřená v písemné for-
mě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní 
v písemné formě souhlasí vlastníci jedno-
tek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifiko-
vanou většinou hlasů určenou v prohláše-
ní, a to i když nejsou stranami dohody.

Jsme společenství vlastníků. Některým vlastníkům se nelíbí, že k velkému bytu dostali malou sklep-
ní kóji. Upravuje přidělení nějaká norma?           H. M., Ostrava
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Je tu podzim 
a s ním po-
malu přichá-
zí těšení se 
na Vánoce 
a zimní ra-
dovánky na 
horách. Ces-
tovní kancelář Quicktour, která part-
nersky spolupracuje s OS KOVO a nabízí 
slevy pro jeho členy, v tomto období při-
chází s pestrou nabídkou adventních 
zájezdů a zájezdů pro lyžařskou sezo-
nu 2017/18. 
 K adventu neodmyslitelně patří ad-
ventní trhy a ty nejkrásnější najde-
te v Rakousku a Německu. Stačí si jen vy-
brat mezi jednodenními zájezdy (Vídeň, 
Salcburk, jezero Wolfgangsee, Pasov, 
Drážďany, Řezno či Norimberk) nebo 
vícedenními zájezdy, na kterých si před-
vánoční romantiku užijete dvojnásob. 
Z osvědčené klasiky se můžete vydat 
za poznáváním Solnohradska, na pro-
dloužený pobyt ve Vídni anebo poznat 
adventní perly Bavorska. Ale připraveny 
jsou i novinky: To nejlepší z rakouského 
adventu, což je vlastně výběr toho nej-
krásnějšího, co rakouský advent nabízí. 
V Bavorsku můžete poznat adventní 
kouzlo Řezna, Abensbergu a zimního 
Dunaje. Anebo vás může oslnit adventní 
krása hanzovních měst (Hamburk, Bré-
my a Hannover). Hledáte-li něco netra-
dičního, vyberte si jeden z našich „letec-
kých adventů“ do Londýna či Barcelony, 
protože i tato města se mohou pochlu-
bit krásnými vánočními trhy.
 Pokud patříte mezi milovníky zim-
ních sportů, určitě si vyberete z pestré 

nabídky lyžařských zájezdů do Ra-
kouska (Zell am See, Mölltal, Innsbruck), 
Itálie (Bormio, Sella Nevea, Tarvisio) 
a Slovinska (Kranjska Gora). Ať už hle-
dáte levné ubytování či luxusní wellness 
hotel, chcete jet autobusem nebo vlast-
ní dopravou, pro každého najdeme tu 
správnou zimní dovolenou. 
 A pokud se vám zdá, že si potřebuje-
te prostě jen tak odpočinout a načer-
pat síly na wellness pobytech na jaře 
2018, doporučuje CK Quicktour maďar-
ský Lipot a místní all inclusive hotel Or-
chidea, lázně Bük (hotely Répce Gold 
a Danubius) a slovinské lázně Moravské 
Toplice a resort Vivat Terme.

S CK Quicktour za krásou adventu

Drážďanský Striezelmarkt patří k nejstarším v Německu

Adventní trhy v Mozartově rodišti Salcburku

K vánočním trhům ve Vídni patří i tento Ježíškův 
expresní vláček…

Christkindlmarkt v Norimberku

Také v Řezně má advent neopakovatelnou 
atmosféru

I tak vypadá doba 
adventu v Salcburku…

Kompletní katalog zájezdů najdete 
na www.oskovo.cz/intranet/
sluzby-clenum/cestovni-
kancelare/ck-quicktour-2017 
v sekci Adventní zájezdy 2017 
a wellness 2018, také v sekci  
Vstup pro členy

Sleva pro odboráře a jejich 
rodinné příslušníky: 8 % 
(v poznámce na přihlášce musí být 
uvedeno KOVÁK 2017)

1.

Zákonné pojištění:  všechny zájezdy pořádané Quicktour s. r. o. jsou pojištěny dle zákona č.159/199 Sb. proti úpadku u Union poisťovna, a. s.  Jsme členem 
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.  Všeobecné a stornovací podmínky pro účast na zájezdu jsou otištěny na zadní straně cestovní smlouvy a jsou 
nedílnou součástí katalogu. Není-li uvedeno jinak: Zájezd pořádá cestovní kancelář Quicktour s. r. o.  Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38. 

 Změna časových sledů zájezdů je vyhrazena.

Vážení klienti, i když se tomu nechce ani věřit, čas nejkrásnějších svátků v roce se opět pomalu blíží a s ním i doba adventu, 
která byla pro naše předky znamením zklidnění a zamyšlení. V našich dnech je tato část roku symbolem předvánočního sho-
nu a hektických příprav. Rádi bychom Vám představili letošní nabídku zájezdů s adventní a vánoční tématikou. Zastavte 
se i Vy v předvánočním hemžení, pojeďte si odpočinout, přivonět k Vánocům a načerpat nápady k slavnostní tabuli nebo 
pod vánoční stromeček. Čekají Vás adventní trhy s hrnečky svařeného vína, lahodného punče a kornouty pečených kaštanů 
a pražených oříšků. Z druhé strany katalogu najdete zkrácenou nabídku zimních lyžařských pobytů.

Příjemné adventní dny Vám přeje kolektiv CK Quicktour.

PRO KOLEKTIVY A SKUPINY připravíme zájezdy v termínech a s programem na přání. SLEVY pro skupiny nad 20 osob!

5 %
S L E V A

WELLNESS POBYTYLETECKÉ ADVENTYAUTOBUSOVÉ ADVENTY
Slovinsko I MaďarskoLondýn I BarcelonaRakousko I Německo

Česká republika

ADVENTNÍ
ZÁJEZDY
2017

 © Dreamstime.com

autorizovaný prodejce:organizátor zájezdů:

 za včasné objednání a zaplacení zálohy  
do 15.9.2017

 pro stálé klienty, kteří si v CK Quicktour zakoupili 
jakýkoli zájezd v roce 2015, 2016 a 2017

Slevy se sčítají do maximální výše 6 % a počítají se pouze 
ze základních cen. Slevy se neposkytují na jednodenní zájezdy  
 a zájezdy pořádané jinou cestovní kanceláří.

DOBRÁ ZPRÁVA NAVÍC!
Kovák	s	CK	Quicktour	dohodl	soutěž,	

jejíž	vítěz	si	užije	jeden	z	wellness	poby-
tů	 z	její	 nabídky.	 Zatím	 neprozradíme	
kam,	jen	to,	že	to	bude	zájezd	za	zdra-
vím	i	poznáním	a s	nádhernými	zážitky	
navrch.	Soutěž	proběhne	ještě	letos	a	je	
načasována	tak,	abychom	výhru	vítězi	
či	vítězce	mohli	oznámit	jako	předčasný	
dárek k Vánocům.	Sledujte	proto	pozor-
ně	všechna	naše	další	vydání.		 (red)

www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/cestovni-kancelare/ck-quicktour-2017
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Za industriální krásou šumné Ostravy

Ostrava je pro mnohé symbol temné-
ho, šedého, smogem načichlého města. 
Duše, která v Ostravě sídlí, sice není vi-
ditelná na první pohled, avšak její krása 
v mnohých lidech zakořenila. Šumná 

Ostrava je životem kypící město plné 
zábavy a míst hodných k navštívení, a to 
především v nadcházejícím sychravém 
podzimu. Řekněte sami, jestli jste někdy 
měli možnost se procházet 620 metrů 
v podzemí, o kus dál se projít uvnitř stře-
dověkých hradeb, nebo prožít večer plný 
tance, dobrého jídla a pití na nejslavnější 
ulici ve střední Evropě? 

Hornický skanzen Landek
 Landek je to pravé místo k rodinnému 
výletu. Nachází se jen pár zastávek tram-
vají od centra Ostravy. Spojuje jedineč-
né prostředí přírody, hornické historie 
a bohatých archeologických nalezišť. Ná-
vštěvníci mohou „sfárat“ do podzemí bý-
valého Dolu Anselm, který je nejstarším 
černouhelným dolem v Ostravě, a projít 
si expozici ze života horníků, která začí-
ná převlečením do hornického mundúru 
v řetízkových šatnách přes sfárání do 
šachty až po jízdu v důlních vozících. Ex-
pozice je přístupná od pondělí do neděle 

od 9. do 18. hodiny až do konce října. Za-
čátek prohlídky je v každou celou hodi-
nu, poslední prohlídka začíná v 16 hodin. 
Dospělí zaplatí 150 a děti 90 korun. K vý-
letu samozřejmě patří i komentovaná 

prohlídka těžebních strojů a archeologic-
kých nalezišť. Jen málo lidí totiž ví, že prá-
vě na Landeku byla nalezena Landecká 
venuše. Jde o 4,6 cm vysoké torzo mladé 
ženy, která byla nalezena v roce 1953 
archeologem Bohuslavem Klímou pod 
mamutí stoličkou právě na vrcholu Lan-
dek. Výjimečná je tím, že absence hlavy 
byla zřejmě autorovým záměrem nebo 
že na rozdíl od jiných pravěkých venuší 
znázorňuje mladou štíhlou ženu. 

Slezskoostravský hrad
 Z Landeku se během 20 minut může-
te MHD přesunout na hradby středo-
věkého hradu, hrdě se tyčícího neda-
leko centra města. První zmínka o něm 
pochází z roku 1297.  V prostorách hra-
du jsou přístupné stálé expozice: Čertí 
škola, Permoníci a čerti v podzemí Slez-
skoostravského hradu, Muzeum záhad, 
Mauzoleum Xavera Yáchyma Zahozen-
ce, Historie útrpného práva, expozice 
Hračky Vašeho dětství, expozice Cesty 

za kořením v hradní věži, Zbrojnice, Ko-
várna, Dřevořezby, Obřadní síň či Hradní 
betlém. Dospělí za vstup zaplatí 80 děti 
pak 40 korun. Brány hradu jsou otevřeny 
v září a říjnu od úterý do neděle vždy od 

10. do 18. hodiny, v listopadu v ty samé 
dny od 10. do 16. hodiny a v prosinci od 
pondělí do neděle od 10. do 18. hodiny. 
Na své si přijdou děti i dospělí. 

Ulice plná zábavy
 Kdo by neznal slavnou ostravskou 
Mekku zábavy, ulici Stodolní? Několik de-
sítek barů, restaurací a klubů na jednom 
místě. Pokud máte rádi jazz, country, 
disko nebo prahnete po kvalitní whisky, 
určitě doporučujeme ulevit nohám, bola-
vým z toho všeho výletování, právě zde. 
Stodolní ulice je považována za fenomén 
Ostravy. Je to jedna z dominant centra 
města, kterou touží navštívit nejeden tu-
rista. Celá ulice je lemována kluby, bary 
a mnoha stánky s občerstvením tak, aby 
nikomu nic nechybělo a všichni si moh-
li naplno užít její atmosféru. Lze říct, že 
kdo nenavštívil Stodolní, jako by ani ne-
byl v Ostravě. Zábavu zde najdete denně 
a v některých podnicích i nonstop.  (as)
Foto: mapio.net, Moravskoslezský deník

VENUŠE:
Petřkovická venuše, někdy nazývaná 
Landecká venuše, je paleolitická 
kamenná plastika, kterou objevil 
14.  července 1953 archeolog Bohuslav 
Klíma na ostravském vrchu Landek

HRAD:
Slezskoostravský hrad stojí v ostravském městském obvodu Slezská 
Ostrava. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR 

LANDEK:
Areál hornického skanzenu 
Landek si návštěvníci 
užijí i na podzim. Sychravé 
počasí dodává místu tu 
pravou atmosféru 

STODOLNÍ:
Stodolní přes den působí velice nenápadným 
dojmem. Stačí však, aby se jen trošku zešeřilo, 
a promění se v nekončící ulici plnou zábavy 



Cafeteria Gallery 
Beta v sobě spojuje 
jednoduchou, přehlednou 
a přitom sofi stikovanou 
on-line správu Vašich 
benefi tních programů. 
Jde o efektní systém 
s nekonečnou 
přizpůsobivostí Vašim 
konkrétním potřebám.

Chcete vědět víc? / Zavolejte nám: 241 043 111 / Napište nám: gb@upcz.cz

Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 | Telefon: 241 043 111 | Fax: 241 043 911 | E-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Potěšení 
každý den

Zvolte jedinečný, moderní a uživatelsky přívětivý 
on-line benefi tní systém na českém trhu, který 
můžete neustále rozšiřovat o další potřebné funkce.

Dopřejte svým zaměstnancům pocit svobody 
výběru, rovnosti a motivujte je tak k většímu 
pracovnímu výkonu a spokojenosti.

Ušetřete fi rmě náklady, využívejte efektivně čas strávený 
výpočty, rozdělováním odměn a hodnocením zaměstnanců 
a přemírou administrativy spojené se správou benefi tů.

Sami si určete, jak bude Vaše Cafeteria vypadat. Co vše přes ni budete chtít 
zaměstnancům prezentovat a nabídnout jako Vaše nadstandardní fi remní benefi ty. 

Chtějte víc než jen 
spokojenost se 
svým stávajícím 
systémem benefi tů.

Cafeteria 
Gallery Beta 
– moderní
on-line systém
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Správné znění tajenky z čísla 16: Usilujeme o konec levné práce v ČR. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl Lukáš 
Konhefr z Lužic. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je také vydavatelem časopisu 
Křížovky pro každého (další číslo vychází 24. října). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 1. listopadu 2017 na doručovací adrese 
redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.




