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Jednoho pozdnì kvìtnového do-
poledne jsem vstoupil na posvátnou 
pùdu malebného jedenáctitisícového 
beskydského mìsteèka Frenštátu pod 
Radhoštìm, které na vìènost pro-
slavil jeho rodák – olympijský vítìz 
ve skoku na lyžích Jiøí Raška. Hned 
z nádraží jsem míøil pøímo do nedale-

ké fi rmy Siemens, abych napsal nìco 
o zdejším pracovním kolektivu, o jeho 
starostech, ale i radostech.

V závodu Siemens mì v kanceláøi uvol-
nìného pøedsedy ZO OS KOVO Petra
Baèáka oèekávala také pracovnice fi r-
my pro oblast komunikací Eva Koèicová. 
Ukázalo se bìhem besedy, že tato rozšíøe-

ná péèe o mou informovanost byla velice 
prospìšná.

Od MEZ Frenštát k nìmecké fi rmì 
Siemens

Když krátce po II. svìtové válce – v roce 
1947 – byla v malebném, ale chudém 
údolí Beskyd, bez valných pokraèování na str. 3

Zamìstnanec obrobny pøi obsluze 
stroje na obrábìní litinových koster

Radek Klus pøi manipulaci se statorovým 
svazkem do impregnaèní pece
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Kdo a kdy má nárok 
na tuto pomoc

Kolektivní vyjednávání
Uèíme se pochopit 
fi nanèní Rozvahu

Historie
Byli jsme v muzeu 
automobilové slávy

9 Setkání mladých
Pozvánka  do Louòovic 

pod Blaníkem

Redakèní rada èasopisu 
Kovák se konala ve dnech 
11. až 12. 6. ve Žïáru nad 
Sázavou. Souèástí jedná-
ní byla i návštìva provo
zu podniku ŽÏAS, a. s., 
setkání s pøedstaviteli jeho 
vedení, kteøí odpovìdìli 
i na otázky redakce Kováka.

(Reportáž z podniku pøine-
seme v nìkterém z následu-
jících èísel.) Vlastní redakèní 

rady se zúèastnili zástupci odborové or-
ganizace ŽÏAS, a. s. Diskuse se vedla mj. 
o vývoji èasopisu Kovák v posledních 
dvou letech i o dalších moderních svazo-
vých médiích – napøíklad o elektronickém 
bulletinu, který je vydáván zhruba pùl roku 
a slouží zejména pro aktuální informo-
vanost vedení jednotlivých základních 
organizací, o používání facebooku pro 
informovanost zejména mladších èlenù 
odborù a v neposlední øadì i o nových 
www stránkách OS KOVO. (ev)

Redakèní rada Kováka jednala o médiích svazu

Pod Radegastem se opìt práci daøí 
Kovák na reportáži v MEZ ve Frenštátu pod Radhoštìm

Hned na tøech místech byli nebo jsou 
kováci ve stávkové pohotovosti. V Hyun-
dai Nošovice, Metalurgii Tatra Kopøivnice 
a nejnovìji i ve fi rmì Hutì Poldi. Dùvod? 
Postoj zamìstnavatelù pøi kolektivních vy-
jednáváních, kteøí odmítají požadavky od-
boráøù a nìkdy si po svém vykládají pravidla 
hry až za rámec slušnosti. Jednání s cílem 

najít oboustrannì pøijatelný kompromis se 
dostala do slepé ulièky. Aby v ní neskonèi-
ly, vyhlásily odbory stávkovou pohotovost.  
Upozornily druhou stranu, že problémy 
jsou skuteènì vážné a je tøeba je øešit. Aby 
nedošlo až na stávku, kterou zaruèuje naše 
ústava. Stávková pohotovost na rozdíl od 
ní nijak nenarušuje výrobu. Je jen dalším 
vyjádøením konstruktivního pøístupu od-
borù s cílem pøimìt druhou stranu, aby 

problémy zaèala vnímat jako skuteènì váž-
né a koneènì pøistoupila na vìcný dialog.  
Tøeba i s pomocí nestranného zprostøed-
kovatele. Není divu, že podobný pøístup 
se setkává se solidaritou nejen dalších od-
borových svazù, ale i veøejnosti. Je to soli-
darita se snahou vést rovnoprávný dialog 
a v nìm øešit sporné otázky a problémy. 
Je to v zájmu všech. I tìch zamìstnavatelù, 
kteøí to ještì nepochopili. (fav)

Výzvy k vìcným jednáním

K VÌCI

Úèastníci redakèní rady sledují výklad 
šéfredaktora Kováka o rozvoji èasopisu

Šéfredaktor Kováka 
Evžen Stanìk prezentuje 
vývojové zámìry média
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Støípky z Rady Odvìtvové sekce AP OS KOVO
Rada Odvìtvové sekce automobilového prùmyslu OS KOVO 

zasedala ve dnech 2. až 3. 6. 2014 v Brnì.
Byla provedena rekapitulace plnìní úkolu zaslat uzavøené 

PKS pro následující období v elektronické podobì na adresu 
kolar.zdenìk@cmkos.cz. Tento úkol nadále platí pro ZO OS KOVO, 
které tak dosud neuèinily. 
  Bylo projednáno obsahové a organizaèní zajištìní rozšíøeného 
zasedání Rady sekce. Akce se uskuteèní v termínu 16.–17. záøí 2014
v Horském hotelu BRANS Malá Morávka. Pozváni budou zástupci 
všech ZO OS KOVO – èlenù OS AP OS KOVO, zástupci VV OS KOVO, 
ÈMKOS a zástupci AutoSAP jako hosté. (es)

Vývoj infl ace v kvìtnu 
Infl ace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem 
dosáhla v kvìtnu 2014 proti stejnému období minulého roku hodnoty 
100,4 %. Míra infl ace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu spo-
tøebitelských cen za posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích
12 mìsícù byla v kvìtnu 0,8 %.  (ap)

Zvou na setkání
Mladí kováci z KS OS KOVO Jihoèeského kraje chystají setkání v Kamen-
ném Újezdu (ATC Štilec) ve dnech 27. až 29. èervna. Hodlají se na nìm 
navzájem informovat o svých aktivitách, vyslechnou si informace o nej-
dùležitìjších jednáních odborových orgánù v uplynulých týdnech a zabý-
vat se budou také tématy školení na rok 2015. Pøipraveny jsou i debaty 
na téma „Mobbing – psychický teror na pracovišti“ èi práce s interne-
tem. Úèastníci si hradí pouze cestovné a pøípadný poplatek za parkování. 
Zajištìnu mají stravu, ubytování i pojištìní. Pøihlásit se lze do 25. èerv-
na. Další info: Veronika Pileèková, BBS, tel.: 602 204 797, e-mail: 
pileckova.veronika@cmkos.cz nebo také mladi-odborari.cb@seznam.cz

(red)

Kopøivnice: èekání, Nošovice: podepsáno
Jedním z míst, kde byla v uplynulých dnech vyhlášena stávková po-

hotovost, je Metalurgie Tatra Kopøivnice. Na vývoj situace od vyhlášení 
pohotovosti (28. 5.) jsme se zeptali pøedsedy ZO OS KOVO Metalurgie 
Tatra Jaroslava Nováèika.

Tady je jeho odpovìï: „Vrcholové vedení, tzn. zástupci dceøiných spoleè-
ností, s námi zatím stále nejedná. Byli jsme pozváni minoritním akcionáøem 
na spoleèné jednání, ale protože jsme vìdìli, že nepøijde s novými kompro-
misními pøístupy na øešení situace, tak jsme zatím toto jednání odmítli. Oèe-
káváme, že nyní bude jednání vedeno s pomocí zprostøedkovatele, kterého 
urèí Ministerstvo práce a sociálních vìcí. Pak uvidíme, co se bude dít dále.“

Zcela odlišná  situace již nastala v Hyundai CZ v Nošovicích. I tam to 
ovšem byli odboráøi, kteøí pozvali k jednání nezávislého zprostøedkovatele, 
jehož øešení nakonec pøijalo i vedení fi rmy. Odboráøi s jeho návrhem, který 
pøináší zlepšení pro zamìstnance, souhlasili také, a jak nám sdìlil pøedseda 
tamní ZO OS KOVO Radek Kuchaø, na základì této skuteènosti byla v pátek 
13. 6. odpoledne podepsána i nová kolektivní smlouva. Blahopøejeme, všem, 
kdo se o to zasloužili.  (fav)

V nìmeckém Norimberku se ve dnech 
5.–6. èervna uskuteènila mezinárodní konferen-
ce v rámci projektu evropského automobilového 
prùmyslu AutoGlobal. Zúèastnilo se jí 120 od-
boráøù ze skupiny tzv. Vídeòského memoranda. 
Zástupci odborových organizací ze Slovinska, 
Slovenska, Maïarska, Nìmecka, Rakouska a ÈR se 
zabývali situací v automobilovém prùmyslu a do-
davatelských oborech a probírali také postavení za-
mìstnancù v tomto dùležitém odvìtví evropské-
ho prùmyslu. V zemích Vídeòského memoranda 
automobilový prùmysl a jeho subdodavatelé èasto 
patøí k nejdùležitìjším oporám národního hospo-
dáøství a zamìstnávají statisíce lidí. Odboráøi na 
konferenci v Norimberku (její konání podpoøila 
i EU) s odkazem na tento mimoøádný význam 
automobilové branže v èlenských zemích skupi-
ny Vídeòského memoranda poukázali na rizika, 

která ohrožují její aktuální celosvìtovì vedoucí 
postavení na èele prùmyslu. Mimo jiné varovali 
pøed nebezpeèím, že klíèové výrobní kapacity a na 
nì napojené øetìzy tvorby hodnot budou pøesu-
nuty z Evropy jinam, a to zejména do Asie.

Ve spoleèné závìreèné rezoluci žádají politické 
reprezentace zúèastnìných státù, aby podpoøily 
kroky pro zachování postavení automobilového 
prùmyslu v Evropì a jeho další rozvoj. Jedním ze 
zásadních požadavkù je ukonèení politiky roz-
poètových škrtù, která snižuje kupní sílu obyvatel 
a tím dodateènì ohrožuje evropský automobilový 
prùmysl a jeho dodavatele. Je rovnìž tøeba èelit 
vysoké nezamìstnanosti, potírat rizikové formy 
zamìstnávání, podpoøit vzdìlávání a inovace. 
Podniky rezoluce napø. vyzývá k tomu, aby pod-
nikly kroky ve smìru srovnání minimálních so-
ciálních a mzdových tarifù. Skuteèností totiž je, 

že aèkoli produktivita práce a životní náklady se 
v èlenských státech skupiny Vídeòského memo-
randa vyrovnávají, nadále existují velké rozdíly, 
pokud jde o mzdy a sociální zabezpeèení.

(fav)

Od záøí loòského roku je posilou úseku 
odborové politiky OS KOVO Ing. Jiøí Tomáš. 
Absolvent VŠB TU Ostrava (ekonomická fa-
kulta) je specialistou ekonomického pora-
denství, zejména pak pro tvorbu fi nanèních 
analýz. Smyslem je pomáhat ZO pøi kolektiv-
ních vyjednáváních. I proto jsme ho požádali 
o rozhovor na toto dùležité téma.

 Takže: jakým zpùsobem je pomoc 
poskytována…

Smyslem je seznámit základní organizaci pro-
støednictvím Finanèní analýzy se stavem fi rmy 
a vyhodnotit daný rok: jaké má fi rma „zdraví” 
a jaké jsou reálné možnosti pro kolektivní vyjed-
návání. Zároveò jde o to, aby argumenty z analýzy 
pøedseda organizace mohl použít pøi vyjednávání. 

 V jaké formì je vaše pomoc poskytována?
Vytvoøím pøíslušnou Finanèní analýzu (FA) 

s komentáøem argumentù, které jsou pøedány 
pøedsedovi organizace. Ta se mùže rozhodnout, 
zda chce pouze její zkrácenou podobu, nebo 
hloubkovou. Podotýkám, že je tøeba spíše tu 
hloubkovou, aby dohledaných argumentù bylo 
co nejvíce.

 Kdy mohou zájemci o FA  požádat?
Vzhledem k tomu, že analýza je závislá i na 

výkazech (VZZ, Rozvaha) za daný rok, je tøeba 
s její tvorbou vèas zaèít. Požadavky lze nejdéle 
do èervence zadávat na intranetu prostøednic-
tvím formuláøe pro kolektivní vyjednávání na 
rok 2015. Následnì budu zájemce kontaktovat.

 Co zájemce potøebuje, aby byla vèas 
analýza provedena?

Zde je nutná souhra mezi mnou a pøedsedou 
dané organizace. Finanèní výkazy mohu zajistit 
z pøíslušného OR. Všiml jsem si, že v nìkterých 
organizacích ekonomické informace nejsou pro-
blém. Nìkteré fi rmy ale odmítají sociální dialog  
a dìlají vše  proto, aby dané informace nepøedaly 
nebo je zamlèují. Zde je velmi nutná spolupráce 
právì pøedsedy ZO.

 Kdy a jak je tedy možné své požadavky 
podat?

Aby byla FA efektivní a byl dostateèný èas pro 
její tvorbu a pro získání ekonomických informa-
cí, je tøeba požadavek podat nejpozdìji do 
èervence formou požadavku na intranetu 
(Odborné útvary – Finanèní analýza – Formuláø

pro objednání FA). Vìtšina fi rem má kolektivní 
vyjednávání v období od záøí do prosince a pak 
by mohl nastat problém, že èasovì nebude mož-
né vše vyøídit. Pokud jde o zpùsob, staèí vyplnit 
pøíslušný formuláø na intranetu OS KOVO, zde vy-
plnit požadované ikony a odeslat. O tom co dále, 
už budu zájemce sám informovat.

 Jak vnímal management danou FA 
a ekonomické argumenty pøi KV?

V mnoha fi rmách neoèekával takovou pøiprave-
nost ZO pro KV, a jak mi pøedsedové ZO sdìlili, 
byl i mnohdy zaskoèen. Management si uvìdomil, 
že musí vyjednávat. Samozøejmì, že v nìkterých 
organizacích to bylo i bouølivé a management 
zaèal hledat i zpùsoby, které nepatøí do sociálního 
dialogu.

FA ukazují, že fi rmy se zaèínají ekonomicky pro-
bouzet. Byť byla krize, tak mnohé i tak už generují 
zisky, na kterých se podílejí zamìstnanci. Ti by za 
to mìli dostat pøíslušnì zaplaceno. V jedné fi rmì 
FA pomohla zvýšit nabízené infl aèní navýšení na 
2 %. Zhruba 1/3 fi rem dosáhla 3 % navýšení, 
další 1/3 2,5 %, jiné byly v rozmezí 2–2,5 %.  Jde 
o to, aby odbory umìly FA využít. Pøevážná èást 
fi rem, kde jsem pomáhal, dosáhla letos nadprù-
mìrných zhodnocení. FA tak základním organiza-
cím pøinesla silnìjší postavení pro KV. (red)

Poradenství pomáhá úspìšnì vyjednávat

Jde o budoucnost významného odvìtví

Konferenci zahájil Jürgen Wechsler z hostitelské IG Metall



pracovních pøíležitostí, vybudována fi rma 
MEZ (Moravské elektrotechnické závody) 
na výrobu nejrùznìjších druhù elektromo-
torù, nastaly ve stínu posvátné hory Rad-
hošť lepší èasy. Tato 1129 metrù vysoká 
hora byla od pradávna sídlem pohanské-
ho boha Radegasta, který byl souèasnì 
bohem slunce, války i vítìzství, avšak jeho 
podoba vytesaná do sochy v nadživotní 
velikosti nepùsobí na návštìvníky zrovna 
mile a pøíznivì. Proto na nìj Valaši svádìjí 
všechny „øesti“ i neøesti, jak se to kdy hodí.

Kromì elektromotorù se zde vyrábìly 
také statické mìnièe kmitoètu, sváøeèky,

 

elektrotechnické stavebnice a rovnìž 
elektronické spínaèe zapalování pro
Škodu Favorit. Na podzim roku 1994 fi r-

ma MEZ Frenštát zamìstnávala na 1550 
pracovníkù.

Majitel se zmìnil, tradice zùstala
V té dobì koupila frenštátskou fi rmu 

MEZ nìmecká spoleènost Siemens a k ra-
dosti všech zamìstnancù plnì navázala 
na zdejší výrobní program i dosavadní vý-

voj. V dnešní dobì patøí frenštátský závod 
mezi svìtové výrobce nízkonapìťových 
asynchronních elektromotorù, které do-
dává do celého svìta pøi produktivitì pøes 
240 kusù dennì. Jeho hlavními zákazníky 
jsou výrobci èerpadel, kompresorù a kli-
matizaèních zaøízení. To, že frenštátský 
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Zamìstnanci navijárny pøi manipulaci a zapojování
statorových svazkù 

Zamìstnanec navijárny Dušan Novotný pøi vkládání cívek 
do statorového svazku

pokraèování ze str. 1

dokonèení na str. 4

Zamìstnanci navijárny pøi zapojování statorových svazkù

Zamìstnanci navijárny pøi vtahování vinutí do statoru
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závod není jen montovnou, ale moder-
ním konkurenceschopným provozem, 
dokládá nová øada elektromotorù, kterou 
vyvinuli odborníci z místních vývojových 
pracovišť. Motory jsou urèeny pro nároè-
ná prostøedí a splòují všechny evropské 
pøedpisy pro vyšší úèinnost. Snad i proto 
závod získává do svých øad nejen absol-
venty v oboru elektromechanik, obrábìè 
kovù, mechanik seøizovaè a zámeèník, 
ale též prùmyslováky a inženýry elektro-
technického a strojního oboru.  

Radegast se radoval…
Spoleènost Siemens si po pøíchodu 

do Frenštátu nesedla jen k prostøenému 
stolu, ale okamžitì se prezentovala jako 

fi rma svìtového jména. „Investovala ne-
malé èástky do nových strojù a moder-
ních technologií s cílem vyrábìt produkty 
s nižší energetickou nároèností. Výraznì 
také závod investuje do zkvalitòování pra-
covního prostøedí, v poslední dobì napøí-
klad do nové vzduchotechniky v lisovnì, 
do polohovacích stolù v navijárnì èi do 
vývoje ergonomie ruèního náøadí pro za-
mìstnance. Dnes je závod držitelem titu-
lu Podnik podporující zdraví a Bezpeèný 
podnik,“ objasòuje Eva Koèicová.

… ale také høímal
„S pøíchodem 

roku 2008 se 
nejprve zdálo, 
že hrozící svìto-
vá hospodáøská 
krize nás obejde 
jiným beskyd-
ským horským 
údolím, ale mý-
lili jsme se,“ 
pøibližuje situaci

odborový pøedák Petr Baèák. „Odbyt 
našich elektromotorù zaèal po pùlroce 
prudce klesat, a tak následnì z celkového 
poètu 1500 zamìstnancù fi rmy muselo 
na 500 z nich odejít pro nadbyteènost. 
Z døívìjší nepøetržité smìnnosti jsme v díl-
nách pøešli na dvì smìny. Zatímco se však 
výrobní režim následnì po mìsících stabi-
lizoval, ztráty na èlenské základnì v od-
borové organizaci se již nepodaøilo zace-
lit. Pøed krizí jsme mìli zaregistrovaných 
650 èlenù, avšak poté jsme pøišli o 250, 
takže souèasný stav pøedstavuje na 
400 èlenù a mladí lidé se k nám vùbec 
nehrnou,“ posteskl si pøedseda VZO. 

Serióznost a korektnost 
O nìmecké spoleènosti Siemens pla-

tí, že s odbory všude udržuje seriózní 
i korektní vztahy a pøed konfrontací dává 
pøednost vzájemné dohodì. Ostatnì 
management fi rmy se schází s výborem 
ZO na pravidelných mìsíèních poradách, 
kde se hovoøí otevøenì o všech aspektech 
chodu fi rmy, takže kolektivní vyjednávání 
již probíhá bez zbyteèných støetù. Odbo-
rový pøedák dodává, že od roku 2008 se 

vždy dohodli se zamìstnavatelem i na-
vzdory probíhající krizi na tøíprocentním 
rùstu mezd, zatímco v roce 2007 to bylo 
dokonce o deset procent. Pøedseda VZO 
k tomu pøipomíná, že ani v dobì hlubo-
ké krize se nejednalo o snížení platù èi 
utlumení benefi tù, ale jejich hodnota se 
dokonce rozšíøila. Zamìstnanci mají o tý-
den delší dovolenu, 55procentní hrazení 
ceny obìdù, pùjèky s velmi nízkým úro-
kem, odmìny pøi pracovních èi životních 
jubileích, pøíspìvky na penzijní pøipojištì-
ní, na volnoèasové aktivity a zamìstnanci 
mohou využívat fi remních zvýhodnìných 
služeb mobilního operátora.

Odborová organizace se v závodì také 
podílí na poøádání nìkterých zamìstna-
neckých akcí, napøíklad fotbalového tur-
naje zamìstnancù spojeného se soutìží 
v uvaøení nejchutnìjšího guláše, která je 
ve zdejším  kolektivu pochopitelnì velmi 
oblíbená.

Protože závod Elektromotory Frenštát 
je vedle 2,5tisícového závodu Continen-
tal druhým nejvìtším zamìstnavatelem 
ve mìstì, je dlouhodobì partnerem nej-
rùznìjších místních kulturních a spoleèen-
ských událostí.
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Nadìžda Besedová u strojního navíjení cívek

Veronika Kadúchová u strojního navíjení cívek

Pøedseda ZO OS KOVO 
Petr Baèák
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V této èásti našeho se-
riálu bych se chtìl zamì-
øit na jeden ze základních 
dokumentù pro sestave-
ní Finanèní analýzy, a to 
je Rozvaha. V pøedcho-
zích dílech jsem již roze-
bíral nìkteré èásti tohoto 

dokumentu, nyní bych se na nìj rád za-
mìøil jako na ucelený dokument.

Rozvaha je sestavena na bilanèním 
principu, a to v podobì: aktiva = pasi-
va. Co tyto pojmy znamenají?

AKTIVA:
Aktivum je cizí slovo pro majetek. 

Strana aktiv se na majetek dívá podle 
jeho složek. Zajímá ji, co pøesnì podnik 
v daný okamžik vlastní. Je to pohled, 
který nám nedìlá obvykle problémy. 
Každý si dokáže pøedsta-
vit, že vlastní auto, stroj, 
peníze apod. To, co pøesnì 
vlastníme, je právì uvedeno 
v aktivech. Obvykle si tedy 
dokážete naprosto pøesnì 
a konkrétnì pod danou po-
ložkou nìco pøedstavit. Ak-
tiva jsou typická v tom, že si 
je obvykle mùžete „osahat“ 
a øíci si „je to moje“, „je to mùj
majetek“. Pozor, ale pøes-
to pár aktiv nemá hmotnou 
podobu. Jde typicky o pohle-
dávky nebo dlouhodobý ne-
hmotný majetek. Pohledáv-
ka je totiž také váš majetek, 
jen ho nemáte u sebe doma 
v podniku – z nìkoho ho 
vymáháte. Napø. prodáte své výrobky 
a chcete, aby vám odbìratel zaplatil. 
V tento okamžik máte vùèi odbìrateli 
pohledávku (on vám dluží). Je to stejné, 
jako kdyby mìl vaše peníze. Jsou to „vaše 
peníze“, jen je nemáte u sebe doma 
v podniku, ale u nìkoho jiného a z nìho 
tyto vaše peníze vymáháte. Takže pozor, 
pohledávky jsou vždy aktiva!

Aktiva èleníme na: Dlouhodobá akti-
va + Obìžná aktiva = AKTIVA CELKEM

Dlouhodobá aktiva: Jsou stálá nemìn-
ná, nemìní nìjak svoji pùvodní podobu.

a) Nehmotná – software, patenty, 
licence a ostatní

b) Hmotná – pozemky, budovy, 
strojní zaøízení, dopravní zaøízení

c) Finanèní investice (ostatní cenné 
papíry) podíly – úèasti v jiných spo-
leènostech

Obìžná aktiva: Obìžný majetek vám 
nevydrží dlouho – spotøebovává se a cir-
kuluje (obíhá) v podniku.

a)  Zásoby (materiál, nedokonèená 
výroba, výrobky, zboží)

b)  Pohledávky (za odbìrateli,
 státem, zamìstnanci, poskytnuté 
zálohy a ostatní)

c) Krátkodobé investice (cenné 
papíry k obchodování a ostatní)

d) Peníze (pokladna v hotovosti, 
na bankovním úètu)

PASIVA:
Jde o ten samý majetek, který máte 

v aktivech, ale z jiného pohledu. Jde o po-
hled, kde jste k majetku pøišli. Zda jste 
si majetek uvedený v aktivech vydìlali, 
zda ho fi rma do podnikání vložila apod. 
Pasiva vám dávají odpovìï na otázku, 

kde fi rma k majetku pøišla. Z tohoto dù-
vodu se jim øíká zdroje krytí.

Každý majetek jste nìjakým zpùsobem 
poøídili. Pasiva jsou dosti typická v tom, 
že si pod nimi nedokážete pøedstavit na-
prosto konkrétní vìc. Pasiva jsou totiž ab-
straktní. Nemùžete si je osahat tak jako 
aktiva.  

Typickou položkou na stranì pasiv 
v rozvaze podniku je napøíklad základní 
kapitál. Základní kapitál nám øíká, kolik 
majetku podnik získal tím, že kdysi ho 
tam spoleèníci èi akcionáøi vložili. Pro tyto 
vklady se používá termín základní kapitál. 
Ale klidnì by tam mohlo být napsáno 
„vloženo spoleèníky“. Opìt pozor, to,
co tam kdysi konkrétnì vložili, se objevilo 
v aktivech jako konkrétní majetek a v pa-
sivech byla ta samá položka uvedena jako 
základní kapitál. Ale èasem se s majetkem 
nìjak manipuluje, takže v aktivech už 

mùžete mít po nìjaké dobì nìco úplnì 
jiného. Nicménì poøád platí, že èást toho-
to majetku podnik získal díky tehdejším 
vkladùm spoleèníkù.

Podnik má prakticky ètyøi hlavní 
možnosti, jak k majetku pøijít:

 mùže ho do podnikání vložit = základ-
ní kapitál,

 mùže získat majetek darem = dar,
 mùže si ho vydìlat = hospodáøský vý-

sledek (zisk),
 mùže si majetek poøídit 

na dluh = závazky (vùèi ko-
mukoli: dodavatelùm, ban-
ce, zamìstnancùm, státu).

Všechny tyto formy fi -
nancování se vám právì 
odrážejí v pasivech. To, co si 
díky tomu poøídíte, to máte
v aktivech!

Vlastní a cizí zdroje
Pasiva se pro potøeby úèet-

nictví dìlí na vlastní a cizí. 
Vlastní zdroje obvykle pochá-
zejí zevnitø podniku – od vás. 
Cizí zdroje obvykle pocházejí 
z vnìjšku podniku – od nì-
koho cizího (dlouhodobého 

nebo krátkodobého charakteru). Tato 
defi nice však není pøíliš pøesná. Podstat-
nìjší pro pøesné rozdìlení pasiv je to, 
zda tento zdroj budete muset vracet, èi 
vám zùstane. Pokud ho budete muset 
vracet, tak je to cizí zdroj. Pokud vám 
zùstává, je to vlastní zdroj.

Struktura pasiv:
a) Vlastní jmìní (základní jmìní, 

kapitálové fondy rezervní fond, vý-
sledek hospodaøení minulých let – ne-
rozdìlený zisk minulých let, neuhra-
zená ztráta),

b) Cizí zdroje (rezervy dle typu, 
dlouhodobé závazky, krátkodobé zá-
vazky, bankovní úvìry a výpomoci 
– krátkodobého charakteru, dlouho-
dobého).

s

Uèíme se porozumìt Rozvaze 

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Pøíštì: Co jsou to pohledávky
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Zapoèítání náhradní doby pro dùchod

Pomoc v hmotné nouzi – kdo a kdy má nárok

Dùchodové zabezpeèení | Ing. Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Sociální dávky | JUDr. Zdeòka Vejvalková, odborná právní poradkynì Brno

Úøady pøi svém rozhodování jsou povinny 
vycházet ze zákonù è. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi, a è. 110/2006 Sb., 
o životním a existenèním minimu, obojí 
ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dle tìchto 
zákonù musí pøíslušné správní úøady pøi 
rozhodování o nároku na dávky pomoci 
v hmotné nouzi zkoumat pøíjem a majet-
kové pomìry nejen žadatele o tuto dáv-
ku, ale i dalších osob, které jsou s žada-
telem pro úèely poskytování tìchto dávek 
posuzovány spoleènì. Zákon o životním 

a existenèním minimu stanoví, které oso-
by se posuzují spoleènì. 

Jde o tzv. spoleènì posuzované oso-
by. Do tohoto okruhu dle ustanove-
ní § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona 
è. 10/2006 Sb., o životním a existenèním 
minimu, náleží i rodièe a zletilé dìti (bez 
ohledu na vìk), pokud tyto dìti spoleènì 
s rodièi užívají byt (i v rodinném domì). 

Pokud tedy vaše pøítelkynì žije se svojí 
matkou v jednom bytì (nikoliv zda vedou 
spoleènou domácnost – to se neposuzu-

je), úøad musí dle zákona zahrnout do 
okruhu spoleènì posuzovaných osob ji, 
dceru, která je pro výpoèet tìchto dávek 
nezaopatøeným dítìtem, a její matku. 

Z dotazu dovozuji, že s nimi nežije otec 
dcery, v tom pøípadì je povinen platit na 
dceru výživné. Pokud otec žije, ale nepla-
tí výživné, musela by ho dcera po nìm 
vymáhat. Není-li výživné urèeno soudnì, 
pak musí podat návrh soudu na stanove-
ní výživného (vzor najde pomocí zadání 
pojmu Návrh na stanovení výživného zle-

Pokud váš pracovní po-
mìr skonèí z nìkterého 

z dùvodù, které zakládají podle zákoníku 
práce nárok na odstupné, bude vám toto 
odstupné náležet nejprve v tzv. zákonné 
výši. Kromì toho v dotazu naznaèujete, 
že obdržíte od zamìstnavatele ještì dal-
ší èást odstupného, zøejmì z kolektivní 
smlouvy.

Odstupné náleží zamìstnanci, u nì-
hož dochází k rozvázání pracovního po-
mìru výpovìdí podle § 52 písm. a) až c) 
nebo dohodou ze stejných dùvodù 
(tzv. organizaèních, kdy se zamìstnavatel 
nebo jeho èást ruší, pøemísťuje nebo se 
zamìstnanec stane v dùsledku organizaè-
ních zmìn nadbyteèným). Výše tohoto 
„zákonného“ odstupného záleží na dobì 
trvání pracovního pomìru zamìstnance 
u zamìstnavatele. Èiní nejménì:

 jednonásobek jeho prùmìrného vý-
dìlku, jestliže pracovní pomìr zamìst-
nance u téhož zamìstnavatele trval ménì 
než 1 rok,

 dvojnásobek prùmìrného výdìlku, po-
kud trval alespoò 1 rok a ménì než 2 roky,

 trojnásobek prùmìrného výdìlku, 
pokud trval alespoò 2 roky.

Pro úèely odstupného se pøitom k dobì 
trvání souèasného pracovního pomìru 
zamìstnance pøièítá i doba pøedchozího 
pracovního pomìru u téhož zamìstnava-
tele, pokud od jeho skonèení do vzniku 
souèasného pracovního pomìru neu-
plynula doba delší 6 mìsícù. Podpora 
v nezamìstnanosti se pøestala poskytovat 
uchazeèi o zamìstnání, který byl pøijat 
do evidence uchazeèù o zamìstnání po 
1. 1. 2011, po dobu, po kterou uchazeè
o zamìstnání, jemuž podle jiných práv-
ních pøedpisù pøísluší odstupné, mìl být 
zabezpeèen prostøedky z odstupného. 

V praxi to znamená, že vznikne-li takové-
mu uchazeèi o zamìstnání nárok na pod-
poru v nezamìstnanosti, je její poskytování 
odloženo až poté, co uplyne doba krytá 
„zákonným“ odstupným. K pøípadnému 
navýšení odstupného vyplývajícímu 
z kolektivní smlouvy nebo z vnitøního 
pøedpisu se nepøihlíží. 

Odpovìï na váš druhý dotaz vyplý-
vá ze znìní § 5 odst. 2 písm. a) zákona 
è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištì-
ní. Formou náhradní doby pojištìní jsou 
v souladu s tímto ustanovením úèastny 
dùchodového pojištìní osoby vedené 

v evidenci úøadu práce jako uchazeèi 
o zamìstnání po dobu, po kterou jim nále-
ží podpora v nezamìstnanosti nebo pod-
pora pøi rekvalifi kaci, a v rozsahu nejvýše 
3 let též po dobu, po kterou jim tato 
podpora v nezamìstnanosti nebo pod-
pora pøi rekvalifi kaci nenáleží. Doba, po 
kterou podpora v nezamìstnanosti nená-
ležela pøed dosažením vìku 55 let, se do 
ní zapoèítává v rozsahu nejvýše 1 roku. 
Za dobu, po kterou náleží podpora v ne-
zamìstnanosti, se pøitom považuje též 
doba, po kterou se podpora v nezamìst-
nanosti neposkytuje z dùvodu, že osobì 
vedené v evidenci uchazeèù o zamìstnání 
pøísluší odstupné.

Závìr: Zatímco podpora v nezamìst-
nanosti vám bude náležet za podmínek, 
které uvádíte ve vašem dotazu až ode 
dne, kdy uplyne doba, po kterou bude-
te zabezpeèen „zákonným“ odstupným, 
náhradní doba pojištìní pro dùchod vám 
zaène bìžet již od data, kdy budete evido-
ván jako uchazeè o zamìstnání v evidenci 
úøadu práce. Maximální rozsah náhradní 
doby uchazeèe o zamìstnání uvádíme 
podrobnì výše.

Zamìstnavatel mi nabízí zvýšené odstupné, pokud ukonèím dobrovolnì pracovní pomìr. Zajímají mì
 2 otázky. Od kterého data mi úøad práce zaène vyplácet podporu, nastoupím-li po ukonèení pracovního 

pomìru ihned do evidence úøadu práce? Za jakých podmínek se tato doba v evidenci zapoèítává pro
dùchod? Zatím jsem nikdy na úøadu práce veden nebyl. Petr K., Hradec Králové

Mám dotaz ohlednì kamarádky, která nemá ani životní minimum. Na úøadì jí øekli, že nemá na nic ná-
rok, že ji má živit její matka, která má 81 let a žije z dùchodu. Pøítelkynì je nezamìstnaná a podporu 
z úøadu práce již nebere. Zamìstnání nemùže sehnat, i když se hodnì snaží. Je tedy úplnì bez pøíjmù, 
jediné, co pobírá, je pøíspìvek na bydlení. Ke své matce se vrátila po rozvodu. Ta ji vzala zpìt, protože ji 
manžel vyhodil z bytu a ona nemìla kam jít. Pøijala ji spoleènì s dcerou, která studuje. Bylo by pøece

 nespravedlivé, aby ji matka ještì i s dcerou živila. To by ani ona nemìla na to, co k životu potøebuje. 
Prosím, je možno jí poradit? Jitka Š., Pardubice
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Øešíme problémy kolem bydlení
Bydlení | Mgr. Lenka Veselá, specialistka Sdružení nájemníkù ÈR, Praha

tilého dítìte do vyhledávaèe PC). Výživné 
je pøi výpoètu nároku na dávky hmotné 
nouze i státní sociální podpory (dále jen 
SSP) zapoèitatelný pøíjem. V pøípadì, 
že je pøítelkynì èerstvì rozvedená, mohla 
by požádat o výživné na sebe i ona.

Pokud by pøítelkynì bydlela sama 
(i se svojí dcerou), byly by pøi rozhodová-
ní o nároku na pomoc v hmotné nouzi 
(dále též HN) zapoèítány pouze její pøíjmy 
a pøíjmy dcery. 

Má-li však její matka trvalé bydlištì 
v místì jejího bydlištì (tj. v místì bydlištì 
pøítelkynì), zapoèítává se vždy jako spo-
leènì posuzovaná osoba i matka. Mohla 
by (žadatelka o dávky HN nebo SSP) sice 
zažádat o vylouèení matky z okruhu spo-
leènì posuzovaných osob, ale musela by 
prokázat, že zde matka skuteènì nebydlí, 
napø. tím, že by matka pøedložila, že platí 
náklady na elektøinu, plyn, vodu atd. jin-
de. Sociální pracovnice toto tvrzení ovìøu-
jí svým šetøením v místì bydlištì žadatele 
o dávky HN nebo SSP. Obèasné pobyty jin-
de èi pøechodné bydlištì nemají pro toto 
posuzování význam. 

Další možností, kdy lze poèítat rodièe 
zvlášť, je, že dìti mají v domì samostatnou 
bytovou jednotku a rodièe (rodiè) také. 
Za samostatnou bytovou jednotku se po-
važuje byt, tj. alespoò kuchyòský kout, jed-
na místnost a samostatné sociální zaøízení 
– koupelna a WC. Dvì samostatné bytové 
jednotky musí být prokázány kolaudaèním 
rozhodnutím nebo potvrzením stavebního 
úøadu. Také tuto skuteènost ovìøují sociální 
pracovnice svým šetøením v místì bydlištì 
a požadují pøedložení stavební dokumen-
tace nebo potvrzení stavebního úøadu,
že se skuteènì jedná o dvì samostatné by-
tové jednotky.

Okamžitá pomoc  
Pro úplnost dodávám, že v rámci sociál-

ního systému existuje také dávka pomoci 

v hmotné nouzi – mimoøádná okamžitá 
pomoc. Podmínkou však je, že žadatel je 
v hmotné nouzi, tj. má nárok na pøíspìvek 
na živobytí. Po prošetøení situace v rodinì 
ji úøad mùže pøiznat i v pøípadì, že žadatel 
sice nemá na dávky HN nárok, ale nachází 
se dlouhodobì na pokrají hmotné nouze 
a jeho situace tuto pomoc vyžaduje, neboť 
ji bez ní nemùže pøekonat. Jde však o dáv-
ku nenárokovou, což znamená, že na ni 
nevzniká nárok automaticky ze zákona. Jak 
uvádím, v závažných pøípadech však úøad 
po posouzení konkrétní situace dané rodi-
ny mùže dávku pøiznat i v pøípadì, pokud 
by se osoba žádající (nebo spoleènì posu-
zovaná osoba) o tuto dávku ocitla v situaci, 
kdy by byla ohrožena na životì (zdraví).

Kam pro žádost
Žádosti o dávky lze vyzvednout na pøí-

slušném úøadu práce (místní pøíslušnost se 
øídí místem trvalého bydlištì), na požádání 
je žadatelùm o dávky pøedají zamìstnanci 
úøadu (spolu s nezbytnými pøílohami). 

Rovnìž si je žadatel mùže vytisknout 
z integrovaného portálu MPSV: 
  http://formulare.mpsv.cz/okdavky/
cs/welcome/forms.jsp
  http://formulare.mpsv.cz/oknouze/
cs/welcome/forms.jsp 
Okamžik podání žádosti je velmi dù-

ležitý, neboť jde o skuteènost, kterou 
je zahájeno správní øízení. To znamená, 
že úøad pak žádost musí vždy vyøídit roz-
hodnutím, ne jinak (napø. ústnì sdìlením 
žadateli o dávku, že na ni nemá nárok, 
nebo dopisem – to je nepøípustné). Je tøe-
ba také vìdìt, že i když má žadatel na 
dávku nárok, mùže mu ji úøad pøiznat 
nejdøíve od prvního dne v mìsíci, v nìmž 
podá žádost. Znovu tedy zdùrazòuji, 
že úøad práce je povinen žádosti o dávky
pøijmout, i kdyby se jejich zamìstnanci 
domnívali, že žadatel nesplòuje podmínky 
pro jejich poskytnutí. 

Odmítnutí žádosti
Pokud by pøíslušný zamìstnanec od-

mítl žádost pøijmout (èi vydat formuláø 
žádosti), je tøeba trvat na pøivolání nadøí-
zeného pracovníka a na sepsání úøedního 
záznamu o odmítnutí. Následnì se mùže 
s žádostí o zjednání nápravy obrátit na 
nadøízený orgán. 

Proti rozhodnutí o nepøiznání dávky 
lze podat do 15 dnù od jeho obdržení 
odvolání k úøadu uvedenému v pouèe-
ní konkrétního rozhodnutí. Nebude-li 
pøítelkynì jako žadatel o danou dáv-
ku souhlasit s rozhodnutím o odvolání, 
mùže je napadnout do 2 mìsícù od jeho 
obdržení soudní žalobou, soudní øíze-
ní je osvobozeno od soudního poplatku 
a úèastník v nìm nemusí být zastoupen 
advokátem, i když je to pro hájení jeho 
práv vhodnìjší. Taktéž se mùže obrátit 
s podnìtem na veøejného ochránce práv
www.ochrance.cz.

V pøípadì nesouhlasu s výší pøiznané 
dávky lze proti oznámení o jejím pøiznání 
podat námitky, na jejichž základì je vydá-
no rozhodnutí, proti nìmuž je opìt mož-
né podat odvolání.

V pøípadì, že by se pøítelkynì rozhodla 
bydlet s dcerou samostatnì, nárok na pøí-
spìvek na bydlení (dávka SSP) a na výše 
uvedené dávky pomoci v hmotné nouzi 
(pøíspìvek na živobytí a doplatek na by-
dlení – pokud by splòovaly podmínky) by 
mìly. Musely by však bydlet na základì 
nájemní smlouvy, mít v pronajatém bytì 
trvalé bydlištì atd.

V dalším lze odkázat na internetové 
stránky Ministerstva práce a sociálních vìcí 
http://portal.mpsv.cz/soc/poradce,
kde jsou pøehlednì uvedeny veškeré dáv-
ky, které lze pøi splnìní zákonných pod-
mínek (ty jsou zde u jednotlivých dávek 
taktéž uvedeny) poskytnout. Také zde 
pøítelkynì najde kalkulaèku pro výpoèet 
dávek. 

Nutná úèast 100 % èlenù BD (kteøí jsou 
souèasnì nájemci bytù nebo kteøí mají 
právo na uzavøení nájemní smlouvy) pøi 
zmìnì stanov vyplývá z ustanovení § 731 
odst. 2) zákona o obchodních korpora-
cích („ZOK“). Èlen BD se mùže nechat 
na této schùzi zastoupit na základì plné 

moci s ovìøenými podpisy. Z ustanovení 
§ 777 odst. 2 ZOK vyplývá, že byste mìli 
nové stanovy pøijmout do 30. 6. 2014. 
Pokud  v této lhùtì stanovy nepøijmete, 
v prvé øadì vás musí rejstøíkový soud vyzvat 
k nápravì a stanovit vám pøimìøenou lhù-
tu pro splnìní této povinnosti.  S ohledem 

na poèet bytových družstev v ÈR, nutnou 
100% úèast pøi zmìnì stanov, relativnì 
krátkou lhùtu pro pøizpùsobení se ZOK 
pro všechny obchodní korporace a BD, 
a jisté nejasnosti pøi výkladu NOZ a ZOK, 
se obávám, že vìtšina menších BD v ÈR ve 
stanovené lhùtì stanovy zmìnit nestihne. 

Jsem pøedsedkyní pøedstavenstva a chtìla bych se zeptat, zdali  je opravdu nutná 
100% úèast èlenù BD pøi schvalování STANOV. V pøípadì, že by se tak nestalo, pro-
sím o návrh øešení, zda  povìøit  nìjakého zástupce z rodiny (event.  øešení plnou mocí), nebo to není tak 
nutné? Naše notáøka nám navíc dnes zrušila termín na 17. 6., který jsme již mìli dojednaný  od letošního 
dubna, a Stanovy máme v souladu s novými zákony NOZ i ZOK.  Všichni notáøi jsou již plnì vytíženi. 
Co by se stalo, kdyby se termín posunul na zaèátek èervence? Martina A., Praha

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp
https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/forms.jsp
http://www.ochrance.cz/
http://portal.mpsv.cz/soc/poradce
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Je jím Technické muzeum Kopøivnice, 
kde je zachycena témìø stopadesátiletá 
historie automobilky Tatra. Na zhruba pìti 
tisících ètvereèních metrech zde naleznete 
podstatnou èást slavné historie automo-
bilismu u nás.

Kopøivnické technické muzeum
je jedineènou ukázkou, jak
se i z malé dílny, kde v 19. sto-
letí vyrábìl Ignác Šustala bryèky 

a koèáry, mùže po letech píle a za pomoci 
nìkolika chytrých hlav stát svìtovì proslu-
lá automobilka zamìstnávající celé gene-
race pracovníkù.

Roku 1897 se v ní zrodil první automo-
bil v tehdejším Rakousku-Uhersku. Koèár 
bez koní dostal jméno „Präsident“. V Ko-
pøivnici je jeho kopie, originál má Technic-
ké muzeum v Praze. Jak vysvìtluje kurátor 
sbírky Jindøich Arabasz, kopøivnická kopie 
je pùvodnímu vozu podobnìjší. Ten totiž 
bìhem let zaznamenal urèité zmìny, kte-
ré kopie, snažící se zachytit úplnì první 
podobu „Präsidenta“, nevzala do úvahy.

Na šest desítek osobních a nákladních 
automobilù ze všech etap výroby doplòují 

podvozky, motory, modely, designérské 
návrhy, trofeje ze sportovních klání, do-
bové fotografi e a rùzné rarity. Spoustu 
zajímavých a vyèerpávajících informací 
poskytují vícejazyèné videoboxy s fi lmový-
mi sekvencemi automobilových skvostù.

Øada exponátù dokládá, jak tatrovky 
svým designem uèily svìt využívat aero-
dynamických tvarù. Aerodynamické vozy 
z Kopøivnice pøedbìhly a ovlivnily svým 
designem celosvìtový vývoj. První vozy 
kapkovitého tvaru ukázaly, že nejen vý-
kon motoru dokáže ovlivnit jízdní vlast-
nosti vozu. 

Kopøivniètí mìli odkud brát zkušenosti, 
vždyť již od roku 1900 se jejich závodní 
speciály úèastnily klání na motoristických 
okruzích. 

Ponìkud civilnìjší jsou osobní 
vozy, kterými se prohánìli ještì naši 
prarodièe. Vozítka pro støední tøídu 

i luxusní limuzíny prvorepublikové sme-
tánky.

Zatímco v nìkolika patrech dostaly pro-
stor osobní vozy, v jediné pøízemní hale 
se tlaèí nìkolik nákladních vozidel, která 
psala novodobou historii automobilky. 
I tyto vozy se pøitom zapsaly svými uni-
kátními páteøovými rámy a výkyvnými po-
lonápravami do dìjin svìtového automo-
bilismu.Vedle dvou naleštìných prototypù 
T 805, v nichž jeli cestovatelé Hanzelka 
a Zikmund, na sebe strhávají pozornost 
nákladní vozy. Ať už historická T 138 
studentské expedice Lambaréné, èi rudá 
T 815, na které Karel Loprais vyhrál svou 
první rallye Paøíž–Dakar.

A historie Tatry Kopøivnice, to nejsou 
jen osobní a nákladní vozy. Hned u vcho-
du mùžete vidìt kdysi nejrychlejší vlak 
èeskoslovenských drah. Je jím povìstná 
„Slovenská strela“ pyšnící se ve své dobì 
úctyhodnou rychlostí 130 km za hodi-
nu. Nad hlavami návštìvníkù „poletuje“ 
dvojplošník Tatra 131, k vidìní jsou i le-
tecké motory vyrábìné v Tatøe.

Na tuto slavnou historii se dnes podnik 
po letech polistopadových propadù snaží 
navázat. 

A je tu ještì další skvost, který jinde neu-
vidíte. Kopøivnickému rodáku Emilu Zátop-
kovi a jeho ženì Danì, slavným olympioni-
kùm, je vìnována síò slávy. Nabízí kromì 

informací o sportovních úspìších i auten-
tické fotografi e, medaile, trofeje, plakety, 
upomínkové pøedmìty a taky rùzné osobní 
vìci manželù Zátopkových. Technické mu-
zeum je otevøeno dennì kromì pondìlí: 
od kvìtna do záøí od 9 do 17 hodin, od 
øíjna do konce dubna od 9 do 16 hodin. 
Vstupné: dospìlí 120 Kè, dùchodci, dìti 
do 15 let, studenti a ZTP 80 Kè.

Text a foto: fav
Další foto z unikátního muzea najdete na 
Facebooku Kováka

Muzeum plné automobilové slávy

Expozice jsou plné technických pokladù

První kopøivnický nákladní vùz spatøil svìtlo svìta roku 1898

Jindøich Arabasz býval v Tatøe technickým øeditelem. 
Výklad v jeho podání je proto zážitkem

V dobì, kdy F. Porsche pracoval na svém lidovém vozítku, 
které pozdìji dostalo oznaèení „brouk“, kopøivnický 
konstruktér Ledwinka sestrojil tuto tatrovku…

Vozidla z doby, kdy Tatra vyuèovala automobilový svìt 
aerodynamiku

Tak to je on: Präsident. Technický šperk se 
v expozici otáèí, takže mùžete nerušenì do 
detailu studovat èi fotit všechny dùležité 
souèásti
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http://www.oskovo.cz/
https://www.facebook.com/mladikovaci?ref=hl
http://rekreace-deti.cz/
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Ekonomické těžkosti řady firem nevytváří pro kolektivní
vyjednávání příznivé podmínky a často se vedou urputné
boje o sebemenší mzdový nárůst v kolektivní smlouvě.
Odbory se proto v nových kolektivních smlouvách snaží
vyjednat zaměstnancům navýšení základních mezd
a nefinančních benefitů, aby se jejich rodiny snáze
vyrovnávaly s růstem životních nákladů.

Zeptali jsme se na některé přínosy tohoto vyjednávání
PaedDr. Pavla Skácelíka, PhD., bývalého místopředsedy
Českomoravské konfederace odborových svazů
a nyní poradce pro odbory Chèque Déjeuner.

Kdo se může kolektivního vyjednávání zaměstnaneckých
podmínek ve firmě ujmout?
Jedná se o vyjednávání výhradně mezi odborovou organizací
a vedením firmy, tedy zaměstnavatelem. Celý proces
kolektivního vyjednávání je nalinkován zákonem o kolektivním
vyjednávání č. 2/1991 Sb. Výsledkem takového vyjednávání
je kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na
straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech
zaměstnanců na straně druhé.

Ovlivnil nějak nový zákoník pravidla kolektivního vyjednávání?
Pro kolektivní smlouvy je důležité, že nový zákoník práce
změnil způsob regulace pracovněprávních vztahů. V zásadě
(až na výjimky) již neuvádí, co je možné. Stanovuje jen
závazná pravidla jednání a uvádí zákazy, které účastníci
musí respektovat.

Co vše lze tedy v kolektivní smlouvě vyjednat?
V oblasti tzv. benefitů neboli zaměstnaneckých výhod se pro
úpravu v kolektivních smlouvách otevírá opravdu široký
prostor. Daňově uznatelné výdaje (náklady) vynaložené na
práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního
předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud
zákon nestanoví jinak, se rozšířily na pracovní a sociální
podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku

zaměstnanců. Zejména v důsledku uplatnění zásady „co není
zakázáno, je dovoleno“ se otevírá prostor pro sjednávání
takovýchto práv v kolektivních smlouvách, přičemž náklady
na ně budou daňově uznatelné.

Jsou v oblasti vyjednávání nefinančních benefitů nějaké
novinky?
Kolektivní smlouvou je možné upravovat práva například na
dar nepeněžité odměny při životních a pracovních výročích,
odchodu do důchodu nebo za pomoc při živelních a jiných
mimořádných událostech. Tyto odměny nemají mzdovou
povahu a z důvodu, že budou daňově uznatelné, nebudou mít
ani zaměstnavatelé v podnikatelské sféře důvod je označovat
za složky mzdy. Jsou ovšem limitovány částkou 2000 Kč
za zaměstnance a rok.

A stravenky zůstaly nezměněny?
Příspěvky na stravu, jestliže zaměstnanec nebude čerpat
výhody závodního stravování, zůstávají v nezměněné podobě.
Jedná se o jednoznačně nejefektivnější vynaložení nákladů.
Jejich ideální hodnota pro daňové odpočty je letos 101 Kč.
Jakékoli navýšení aktuální hodnoty stravenky (třeba jen
o 5 Kč) znamená, že i přes růst cen stravování neztrácí
stravenka svou kupní sílu.

Zajímá vás:
Může kolektivní vyjednávání
významně ovlivnit rozsah
zaměstnaneckých
benefitů?

Nefinanční odměny Chèque Déjeuner
>> daňově osvobozeny
>> hrazeny z FKSP, sociálního fondu či ze zisku po zdanění
>> úspora až 36 % proti finančním odměnám

Unišek+ FKSP speciální poukázky pro potřeby čerpání prostředků
z fondu kulturních a sociálních potřeb

Unišek+ umožní nejširší výběr téměř jakýchkoli benefitů

Unišek přináší svobodu v rozhodování

Šek dovolená je přijímán ve všech prověřených cestovních
kancelářích, lázních a hotelech

Cadhoc dárkový kupon pro ideální obdarování

Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz
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V Kersku u obce Hradištko na Nymbur-
sku ve Støedoèeském kraji byla v  polovinì 
kvìtna 2014 otevøena zcela nová nauèná 

stezka, pojmenovaná po slavném èeském 
spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Stez-
ka vznikla v Kerském lese u pøíležitosti 
100. výroèí spisovatelova narození.

 Trasa sedmikilometrové stezky návš-
tìvníky provází oblíbenými místy Bohu-
mila Hrabala, který v Kersku žil a tvoøil. 
Vede pøírodním parkem Kersko-Bory. 
Ten se rozprostírá mezi obcemi Velen-
ka, Hradištko, Tøebestovice a Sadská 
a zaujímá pøibližnì 7,5 km dlouhé a 5 km 
široké území Støedolabské tabule. Na-
chází se zde rozsáhlý komplex Kerského 
lesa s borovými, dubovými a bøezovými 
porosty na štìrkopískovém podkladu 
labské nivy. V lokalitì jsou navíc další 
zajímavá místa: pøírodní památka Ker-
ské rybníèky s ojedinìlým výskytem èol-
ka velkého a národní pøírodní památka 

Slatinská louka u Velenky se vzácnými 
rostlinami. 

 V Kersku by za zmínku stálo mnoho 
zajímavostí: napøíklad oblíbený minerál-

ní Svatojosefský pramen, jehož voda je 
místními nazývaná Kerka. V Kersku rost-
la vùbec nejkrásnìjší a nejstarší borovice, 

podle tabulky sázená v roce 1620, zvaná 
Švarná Tonka, jejíž suché torzo v roce 
2007 vyvrátil orkán Kyrill. Dnes na tom-
to místì roste už jen druhá silná borovice 
nesoucí jméno Krásná Pepina.

 Kersko je populární i díky nìkolika 
alejím, mezi nejzajímavìjší patøí ta pod 
èíslem 8, takzvaná Nymburaèka; oproti 
ostatním alejím má dvì zvláštnosti – jako 
jediná má své jméno a nesvírá s páteø-
ní kerskou silnicí pravý úhel. V blízkosti 
aleje stával gigantický 200 let starý smrk 
ve tvaru devítiramenného svícnu, v roce 
2007 však i jeho torzo vyvrátil orkán 
Kyrill. Nejtypiètìjšími stromy Kerského 
lesa jsou dub letní, bøíza bìlokorá, borovi-
ce lesní a modøín opadavý.

 Kersko je také známým rájem hou-
baøù. Jejich pozornost pøitahují zejména 

svìtlejší bory a vlhké doubravy s vtrou-
šenou bøízou, kde houbaøi nacházejí do-
statek kuchyòsky upotøebitelných, pøede-
vším høíbkovitých druhù hub.

 Spisovatel Bohumil Hrabal Kersko 
a jeho obyvatele ètenáøùm nejpodrob-
nìji pøedstavil ve své knize povídek 

Slavnosti snìženek z roku 1978. V roce 
1983 se kniha navíc doèkala stejno-
jmenného fi lmového zpracování.

(foto + text SŠ)

Kerskem po stopách Bohumila Hrabala

Kersko – torzo slavné borovice Švarná Tonka

Slavná chata slavného spisovatele Hrabala

Kersko – Svatojosefský pramen

Kersko – borovice Krásná Pepina

Pivnice Hájenka v Kersku



Správné znìní tajenky z èísla 10: Kovák letos slaví stodesáté narozeniny. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl
Miloslav Novák ze Žïáru nad Sázavou. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. 
Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 24. èervna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 
25. èervna na doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz
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