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Odborový svaz KOVO bude v nej-
bližší dobì iniciovat odebrání licencí 
nìkterým nekorektním zamìstnava-
telským agenturám. Tato informa-
ce zaznìla na tiskové konferenci
OS KOVO 15. 10. 2014 v Èeských 
Budìjovicích. 

Tisková konference v Èeských Budìjo-
vicích byla uspoøádána v rámci jednání 
pøedsednictva OS KOVO, které se konalo 
ve dnech 14. až 15. 10. 2014 v této 
jihoèeské metropoli, v areálu Domu 
kultury Metropol. Pøedsednictvo využilo 
této pøíležitosti, aby zejména regionální 

tisk byl seznámen s pùsobností svazu na 
celostátní úrovni i v kraji. Jde o souèást 
dlouhodobé snahy akcentovat informaèní 
práci v regionech.

Konference se zúèastnili za OS KOVO
místopøedsedové svazu Jiøí Marek, 
Jaromír Endlicher

Novou formou pùsobení v OS KOVO 
jsou tzv. seskupení èlenù (SÈ), která v rám-
ci svazu vzbuzují stále vìtší zájem. Dùvod, 
proè jsme k besedì na toto téma pozvali 
vedoucího RP Brno Jiøího Grima a eko-
noma RP Zlín Davida Šrotta, kde s touto 
formou práce zaèali jako první. Technická 
poznámka ke ètení: otázky redakce jsou 

modøe, odpovìdi kolegy Grima obyèej-
ným písmem a kolegy Šrotta kurzívou.

 Kdy a kde poprvé vzniklo 
seskupení èlenù v rámci OS KOVO?

Bylo to v rámci regionálního pracovištì 
Brno. Myšlenka vzniku seskupení se na-
rodila na jižní Moravì již v roce 2012 po 

negativních zkušenostech se zakládáním 
nových základních organizací s právní 
osobností (døíve s právní subjektivitou), 
kdy témìø polovina novì založených ZO 
byla do 2 let zrušena, poté co zakládající 
èlenové na vlastní kùži pocítili odpovìd-
nost spojenou s právní osobností.
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OS KOVO chce iniciovat 
odebrání licencí nekorektním 
zamìstnaneckým agenturám

Brno a Zlín vyzývají k následování
Hovoøili jsme o zkušenostech se seskupeními èlenù

Vedení Poldi Kladno sliby stále neplní. Dlužné mzdy, kvùli kterým se dne 19. 9. 2014
konala v podniku výstražná stávka, stále nejsou všechny vyplaceny. Dle pøedsedy 
základní organizace KOVO Richarda Mosra k 16. 10. 2014 ještì nìkolik desítek 
pracovníkù neobdrželo mzdu za srpen. Téhož dne se v podniku konala pracovnì 
právní porada o nastalé situaci se zástupci regionálního pracovištì KOVO, které se 
zúèastnily na ètyøi desítky pracujících. Základní organizace KOVO nyní zvažuje možnosti 
 dalších, razantnìjších protestù. (red)

10 D. k. Metropol
Pøedstavujeme vám 

majetek odborù

Místopøedseda OS KOVO 
Jaroslav Souèek odpovídal na 
dotazy Jihoèeské televize

Tiskové konference v Èeských Budìjovicích
se zúèastnili i místopøedsedové OS KOVO 
Jaromír Endlicher a Jiøí Marek (vpravo)

Ve mìstì s tìmito 
vikingskými meèi se 
konalo setkání mladých 
odboráøù. Co probírali, 
se dovíte na stranì
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Ve støedu 8. øíjna probìhla v Domì 
odborových svazù v Praze konference 
krajských sdružení OS KOVO Prahy 
a Støedoèeského kraje. Zúèastnilo se jí 
celkem 67 zástupcù základních orga-
nizací v regionu, což znamenalo 58% 
úèast a konference tak byla usnášení-
schopná. Jako hosta delegáti mezi sebou 
uvítali prvního místopøedsedu OS KOVO 
Jiøího Marka, který  vystoupil s aktuál-
ními informacemi. Kromì jiného se zmínil 
o probíhajícím dialogu mezi vedením 
OS KOVO a ODBORY KOVO ŠKODA 
AUTO MB, který, jak uvedl, obì strany 
považují za prospìšný a hodlají ho dále 
rozvíjet. Hlavním bodem jednání konfe-
rence byla volba nových zástupcù v Radì 
OS KOVO. Bylo to dáno skuteèností, 
že po odchodu ODBORY KOVO ŠKODA 
AUTO MB ze svazu se v regionu znaènì 
snížil poèet jeho èlenù. Místo døívìjších 
11 bude mít podle rozhodnutí rady nyní 
jen 3 zástupce. Konference rozhodovala 
mezi 6 kandidáty. Volba probìhla dvou-

kolovì. V prvním kole byli pøímo zvoleni 
kolegové Luboš Bidrman (Valeo Rakovník) 
a Jiøí Vinkl (Strojírny Kladno), ve druhém 
pak nejvíce hlasù získal kolega Ivo Nava-
laný (TCPA Kolín). Bìhem diskuse zaznì-

lo, že krajské sdružení otázku poèetního 
zastoupení v radì nepovažuje ještì za 
zcela uzavøenou a bude se snažit o to, 
aby úèast jeho zástupcù na jednáních 
rady byla posílena, a to byť jenom jako 
hosté. Tuto myšlenku ve svém vystoupe-
ní podpoøil i místopøedseda OS KOVO 
Jiøí Marek.

Text a foto: fav

Støedoèeši a Praha volili nové zástupce v radì

Na našich fotografi ích zábìr z jednání krajského sdružení
a z volby nových èlenù rady

 Støípky z Rady sekce leteckého prùmyslu

Rada sekce leteckého prùmyslu OS KOVO jednala ve dnech 
30. 9. – 1. 10. 2014 v Uherském Hradišti.

 Schválila kooptaci Miloše Køíže (ZO AXL Semily) a Marka Pospíšila 
(ZO Mariánské údolí) za své èleny. Kooptace bude potvrzena volbou na 
nejbližší valné hromadì sekce. 

 Trvá úkol pro èleny sekce leteckého prùmyslu OS KOVO zasílat 
uzavøené PKS pro následující období v elektronické podobì na úsek 
odborové politiky OS KOVO (kolar.zdenek@cmkos.cz).

 Návrh KSVS byl projednán v komisi KV OS KOVO dne 27. 5. 2014.
Následnì byl projednán a schválen na zasedání Pøedsednictva
OS KOVO dne 18. 6. 2014. Návrh KSVS byl jako doporuèená zásilka 
zaslán Asociaci leteckých výrobcù dne 25. 8. 2014. 

 Rada sekce žádá ÚOP OS KOVO, aby vyzval ALV k písemnému 
vyjádøení k bodùm návrhu KSVS, se kterými ALV nesouhlasí. 

 Èlenové Rady sekce podali informace o prùbìhu a závìrech ko-
lektivního vyjednávání pro rok 2014. Dále byly podány informace 
o pøípravì kolektivního vyjednávání pro rok 2015. 

 Bylo prezentováno hodnocení PKS pro rok 2014, uzavøených 
u zamìstnavatelù leteckého prùmyslu, ve srovnání s údaji za rok 2013. 
Hodnocení bude umístìno na intranetu OS KOVO v odkazu sekce le-
teckého prùmyslu. 

 Rada sekce projednala a schválila organizaèní a obsahové zajištì-
ní valné hromady v roce 2014 takto: Valná hromada sekce leteckého 
prùmyslu OS KOVO se koná dne 25. 11 2014 v DOS Praha 3, zasedací 
místnost è. 323.

 Pøítomní byli seznámeni s obsahem dodatku metodické po-
mùcky pro rok 2015. Dodatek je umístìn na intranetu OS KOVO
v odkazu odborné útvary, kolektivní vyjednávání, dokumenty OS KOVO 
v KV. 

 Byla provedena rekapitulace zaslaných usnesení VZO OS KOVO 
v návaznosti na usnesení z valné hromady sekce leteckého prùmyslu, 
konané dne 19. 12. 2013. Rada sekce ukládá ZO OS KOVO, které 
tak dosud neuèinily, splnit tento úkol obratem.

Støípky z Rady Sekce uèòovských zaøízení OS KOVO

Rada Sekce uèòovských zaøízení OS KOVO jednala ve dnech 
22.–23. 9. 2014 ve Zlínì.

Rada konstatovala, že KSVS byla v 1. pololetí 2014 plnìna. 

 Všechny úkoly z minulého zasedání Rady sekce byly splnìny.
Záležitosti projektu Pospolu a zajištìní akcí Flossenburg a Svìtlo pro 
Lidice budou projednány jako samostatné body dnešního jednání.

 Vzorová kolektivní smlouva pro školská zaøízení je umístìna na 
www MŠMT a www ÈMOS. Následnì bude umístìna na intranetu
OS KOVO – odkaz sekce UZ a SOŠ. 

 Èlenové Rady byli seznámeni s hlavními body dodatku Metodické 
pomùcky pro rok 2015. Dodatek metodické pomùcky je umístìn na 
intranetu OS KOVO v odkazu odborné útvary, kolektivní vyjednávání, 
dokumenty OS KOVO v KV. Dodatek je rovnìž k dispozici na všech 
RP OS KOVO, které v pøípadì požadavku ZO mají tento materiál 
k dispozici v písemné formì.

 Informace z jednání podvýboru ÈMOS školství: Pøíští zasedání pod-
výboru se uskuteèní 2. 12. 2014. Zápis z tohoto jednání bude umístìn 
na intranetu OS KOVO v odkazu sekce UZ a SOŠ. 

 Èlenové sekce obdrželi materiály týkající se reformy školství, uè-
òovského a technického vzdìlávání k pøipomínkování. K tomuto téma-
tu probìhla v Radì sekce obsáhlá diskuze s tím, že za zásadní témata 
k diskuzi jsou považovány mistrovská zkouška, jednotné zadání závì-
reèných zkoušek a fi nancování støedního vzdìlávání na krajské úrovni.

 Informace o konání konference na téma „ŠKOLSTVÍ 2015“, 
konané dne 25. 11. 2014 v Paláci Charitas v Praze: Pøihlášení na akci
je spuštìno na www.uzs-konference.cz. 

 Mezi aktuální problémy uèòovského školství na zaèátku nového 
školního roku 2014–2015 patøí pøedevším pøetrvávající pokles v pøi-
jímání žákù do prvních roèníkù tøíletých oborù u nìkterých škol. Op-
timalizace v regionech stále postihuje pøedevším školy s technickým 
zamìøením a nepostihuje školy gymnaziálního typu. Pokud nedojde 
k nápravì disproporcí v jednotlivých krajích, stále zde bude nedostatek 
odborníkù v technických øemeslech. 

Infl ace v záøí 
Infl ace vyjádøená indexem spotøebitelských
cen domácností celkem dosáhla v záøí 2014 

proti stejnému období minulého roku hodno-
tu 100,7 %. Míra infl ace vyjádøená pøírùstkem 
prùmìrného indexu spotøebitelských cen za 

posledních 12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích 
12 mìsícù byla v záøí 0,5 %.  

(ap)

http://www.uzs-konference.cz


Naši pøátelé a kolegové ze slovenské-
ho OZ KOVO se pøipojili k celosvìtovým 
protestùm proti prekarizaci práce a své 
rozhodné NE nestandardním formám 
zamìstnávání ukázali patøiènì v ulicích. 
Pøed samotným zaèátkem protestní akce 
OZ KOVO zorganizoval v Domì odborù 
v Žilinì bezplatné právní poradenství pro 

zájemce z øad zamìstnancù. Následoval 
protestní pochod a kritické proslovy èel-
ných pøedstavitelù slovenských odborù, 
které byly zacíleny na nedùstojné pod-
mínky zamìstnávání, aroganci a nena-
sytnost zamìstnavatelù a rizika nových 
forem zamìstnávání. Pøedseda OZ KOVO 
Emil Machyna vyzval zamìstnance, aby se 

zapojili do práce odborù a spoleènì s nimi 
postupovali proti nekalým praktikám nì-
kterých zamìstnavatelù. 

Akci slovenských kolegù v globálním 
boji odborù proti šíøícím se nestandardním 
formám zamìstnávání svou úèastí na ma-
nifestaci podpoøili zástupci OS KOVO ze 
Zlínského kraje.  (text a foto: dš)
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a Jaroslav Souèek. Objasòovali zde
novináøùm mj. názory svazu na pro-
blematiku rùstu mezd v ÈR, mini-
mální mzdu v ÈR, pùsobení perso-
nálních agentur a obhajobu práv tzv. 
agenturních zamìstnancù. 

Na èeském trhu práce existuje na 
1650 personálních agentur, které mají 
licenci ministerstva práce a sociálních 
vìcí na tuto èinnost. Mnohé z nich 
se chovají nekorektnì vùèi svým za-
mìstnancùm i vùèi státu. „Agenturní 
zamìstnávání v našich pomìrech pova-
žujeme za rizikové vzhledem k tomu, 
že sociální jistoty v této formì zamìst-
návání jsou velmi omezené. Po èlovìku 
je vyžadována maximální fl exibilita, a ne 
vždy je za to odmìnìn adekvátnì tak, jak 
pøedpokládá zákon, to znamená obdob-
nì, jako jsou odmìòováni kmenoví za-
mìstnanci uživatelské fi rmy,“ vysvìtlil na 
tiskové konferenci pøítomným novináøùm 
mj. místopøedseda OS KOVO J. Souèek.

Agenturní zamìstnávání má legisla-
tivní rámec v zákonì o zamìstnanosti 
a v zákoníku práce. Zatímco v Èesku pù-
sobí podle Souèka na zhruba pìtimiliono-
vém trhu práce 1650 subjektù, v Polsku, 
kde je trh více než tøikrát vìtší, je perso-
nálních agentur 18.

„My se domníváme, a mnohé pøípady 
nám to potvrzují, že agentury se necho-
vají v souladu se zákonem jak vùèi svým 
zamìstnancùm, tak vùèi státu, co se týèe 
odvodù za tyto zamìstnance,“ upozornil 
Souèek. Zamìstnavatelské agentury za-
mìstnance zèásti odmìòují formou benefi -
tù, které nepodléhají zdanìní, to znamená, 
že nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu 
pojištìní. Když èlovìk onemocní, tak za-
mìstnanec nedostává žádné nemocenské 
dávky, když jede na dovolenou, tak se mu 
poèítá náhrada za dovolenou z nižší èástky. 
Bit je také pøi výpoètu penze, protože o so-
ciální pojištìní se mu výpoèet zkracuje.

Odborový svaz KOVO proto, jak známo, 
podepsal v bøeznu tohoto roku dohodu 
o spolupráci s Asociací poskytovatelù per-
sonálních služeb, která sdružuje nejvìtší 
agentury práce pùsobící na èeském pra-
covním trhu. Smyslem je spoleènì usilo-
vat o kultivaci agenturního zamìstnávání 
v ÈR a bojovat proti jeho zneužívání.

V Evropì pracuje zhruba 1,6 procenta 
lidí z pracující populace pod agenturami, 
v ÈR je to asi 0,7 procenta. „My jako ko-
voprùmysl máme tu smùlu, že u nás se 
vyskytuje pomìrnì znaèný poèet agen-
turních zamìstnancù, asi 35 000. Proto 
se snažíme v této vìci nìco udìlat. Oni 
tím, že mají snížené sociální standardy, 
mohou pùsobit i jako ,nákaza‘ pro kme-
nové zamìstnance uživatelských fi rem,“ 
øekl J. Souèek. V jihoèeských fi rmách, 
kde pùsobí OS KOVO, byla prùmìrná 
mzda v pololetí 28 757 korun, o 5 249 
vyšší než prùmìr v kraji.

Støípky z pøedsednictva OS KOVO 

Pøedsednictvo mj. vzalo na vìdomí: 
Pøedloženou analýzu mezd na základì vý-
kazu o mzdách v OS KOVO za 1. polole-
tí 2014.

Doporuèilo: Pøedložit zprávu o hospo-
daøení OS KOVO za první pololetí roku 
2014 k projednání Radì OS KOVO, která 
se koná ve dnech 10. až 11. 2. 2014.

Schválilo:
 Návrh na svolání 4. zasedání Rady 

Odborového svazu KOVO konaného ve 
dnech 10.–11. prosince 2014 v Kulturním 
centru ALDIS v Hradci Králové.

 Návrh na pøizvání kolegù: Ernest 
Milan, Kovaè Robert, Mièík Josef, Mosr 
Richard, Pokorný Milan, Ryšavá Tereza, 
Schneider Zdenìk a Šmejkal Vladislav 
jako hostù na zasedání 4. Rady OS KOVO.

 Pøedložený rámcový plán práce na 
1. pololetí r. 2015 a uložilo zaslat schvále-
ný rámcový plán práce na 1. pololetí roku 
2015 jako informaèní zprávu všem úèast-
níkùm zasedání Rady OS KOVO.

 Pøedsednictvo podpoøilo pøípadné 
protestní aktivity ZO OS KOVO Metalurgie 
TATRA Kopøivnice v souvislosti s uzavøením 
dodatku ke kolektivní smlouvì.

 Podrobnì bylo jednáno i o proble-
matice èlenù OS KOVO, kteøí se nacháze-
jí v dùchodu, o jejich evidenci jako èlenù 
svazu a placení èlenských pøíspìvkù, o od-
vodech za tyto èleny na ÈMKOS a dalších 
souvisejících záležitostech. Bylo projednáno
více možností øešení a úprav stanov s tím, 
že bude vydáno doporuèení Radì OS KOVO 
na schválení jedné z vybraných variant. 

Analýza mezd poskytnutých 
ZO OS KOVO za 1. pololetí roku 2014

 K termínu 15. záøí 2014 bylo pøedá-
no na RP OS KOVO 546 výkazù o mzdách 
v OS KOVO. Jednotlivé výkazy byly na 
tìchto pracovištích pøevedeny do elektro-
nické podoby a pøedány úseku odborové 
politiky ke koneènému zpracování.

 Z celkového poètu 546 zamìstnavate-
lù, jejichž výkazy byly vyhodnoceny, je 30 
zamìstnavatelù (5,5 %), u kterých nebyla 
uzavøena kolektivní smlouva. U 67,8 % 
zamìstnavatelù je stanovená týdenní 
pracovní doba 37,5 hodiny (v 1. pololetí 

roku 2012 u 67,6 %, v 1. pololetí 2013
u 69,5 %). Konto pracovní doby defi no-
vané zákoníkem práce se používá v 6,8 % 
vyhodnocovaných podnikù.

Vývoj prùmìrných mezd 
Výsledky analýzy mezd jsou vždy ovliv-

nìny skladbou respondentù. Pokud na-
pøíklad neposkytnou údaje fi rmy s vyso-
kými hodnotami mezd, klesne prùmìrná 
mzda celého souboru a naopak. 

Nominální mzda z VOM se v 1. pololetí 
2014 oproti stejnému období roku 2013 
zvýšila o 0,2 %, nominální mzda dle ÈSÚ 
se zvýšila o 3,1 %. Konkrétní údaje
o vývoji mezd z ÈSÚ a výkazù o mzdách 
jsou uvedeny v následující tabulce:

Prùmìrné mzdy z ÈSÚ a výkazù o mzdách (VOM)

(red)

Pozornosti novináøù neušel a na jejich dotazy odpovídal 
i zmocnìnec Jihoèeského kraje Jan Švec 

Spoleènì za dùstojnou práci v Žilinì

Prùm. mzda I. pol. 2012 I. pol. 2013 I. pol. 2014

ÈSÚ 26 366 Kè 26 836 Kè 27 628 Kè

VOM 27 020 Kè 27 398 Kè 27 444 Kè
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V norském Stavangeru se poèátkem 
øíjna uskuteènil tøídenní mezinárodní se-
mináø Nordic IN, kterého se zúèastnilo 
celkem 23 mladých odboráøù z 10 zemí. 
Cílem setkání s hlavním mottem „Jaký 
mít vliv“ bylo vytvoøení nové funkèní sítì 
Nordic IN. Jako host se jednání zúèastnil 
za OS KOVO i pøedseda Komise mladých 
Tomáš Valášek, kterého jsme proto požá-
dali o rozhovor k tomuto tématu.

 Mùžeš vysvìtlit, co to Nordic IN 
vlastnì je?

Nordic IN je severská organizace, která 
vznikla 1. ledna 2006 slouèením Nordické 
federace pracovníkù a Nordických ková-
kù. Sdružuje 20 skandinávských odboro-
vých svazù a centrál z prùmyslových od-
vìtví, jako je kovo, energie, plast, papír, 
textil a tìžební odvìtví. S více jak 1 mi-
lionem èlenù je silným sociálním partne-

rem nejen ve Skandinávii, ale i v Evropì 
a v celém svìtì.

 O èem jste na semináøi jednali?
Bylo to celá øada témat. Už první byla 

na programu tøeba odborová práce s mla-
dými. Jednotliví úèastníci pøedstavili práci 
s mladými ve svých svazech èi organiza-
cích formou mluveného slova èi prezen-
tace. Hlavním bodem vìtšiny prezentací 
bylo zlepšení podmínek a postavení mla-
dých pracovníkù na trhu práce, sladìní 
sociálního a pracovního života, vedení 
kampaní, stop prekérnímu zamìstnává-
ní, ale také struktury odborových svazù, 
poèty èlenù apod. Dalším tématem bylo 
„Jak získat více žen do prùmyslu a odbo-

rù?“, které pøedstavila Tora Elisa-
beth Hansen-Tangen z NODE Eyde 
Women a MHWirth.

 Co je to za organizace?
NODE je norská organizace, kte-

rá sdružuje na 50 fi rem z odvìtví 
tìžebního a energického prùmy-
slu, pøevážnì tìžby ropy a plynu
a MHWirth je pøední svìtový po-
skytovatel øešení pro vrtání a služby 
v této oblasti.

 O èem mluvila zástupkynì tìchto 
norských organizací?

Tora Elisabeth pøedstavila projekt na 
zvýšení povìdomí u žen v pøevážnì muž-
ských profesích (hlavnì tìžební prùmysl). 
V rámci projektu hledají nové tváøe, ino-
vace a technologie, navštìvují školy, po-
øádají kurzy, semináøe a pøednášky apod. 
Na základì jejího vystoupení se pak ve 
skupinách diskutovalo na téma: „Co mù-
žeme my jako mladí odboroví aktivisté 
uèinit, abychom získali více žen pro naše 
pracovištì a do odborù?“ 

 A jaká byla další témata? 
Na programu bylo i téma „Transatlan-

tické obchodní a investièní partnerství 
(TTIP), tedy obchodní a investièní partner-
ství mezi EU a USA do budoucnosti, které 

odprezentovali pøedseda Attac Norway 
Petter Slaatrem Titland a místopøedseda 
European Youth Norway Snoree Skjevrak. 
Tato problematika vyvolala øadu otazníkù 
a neøešitelných otázek. Odbory se shodu-
jí, že pro zamìstnance nabízí spíše obavy 
a øadu nejistot, pokud se nepodaøí odbo-
rùm v této smlouvì vyøešit hlavnì základ-
ní práva pracujících apod. A abych se vrá-
til k norským zkušenostem, tak nám pøed-
seda správního orgánu studentù Industri 
Energi Jan Godfrey pøedstavil práci se stu-
denty pøevážnì na vysokých školách. In-
dustri Energi sdružuje odboráøe z odvìtví 
pobøežního tìžebního prùmyslu.

Pracovali jsme i s novými moderními 
sociálními médii. V závìru celá skupina 

vypracovala spoleènou tajnou skupinu 
na facebooku, kde ihned zaèali úèastníci 
mezi sebou sdílet své prezentace, názory, 
myšlenky a zajímavé èlánky. Jako hlavní 
pøedstavili úèastníci z Nordic IN svoji vizi, 
jak by mìli jako skupina nejen skandináv-
ských odborù spolupracovat. Vznikla tak 
úplnì nová struktura této organizace. 
V rámci kurzu se na závìr také všichni vy-
fotili jako skupina, která podpoøila zákon-
né požadavky kolegù z fi rmy DHL v Indii 
a podpoøila tak svìtový den za dùstojnou 
práci, který vychází vždy na 7. øíjen.

 Zastupoval jsi na setkání 
OS KOVO, a tak se logicky zeptám, 
v èem vidíš jeho pøínos pro nás? 

Navázání nových mezinárodních vztahù 
s odbory, se kterými OS KOVO není tak 
èasto v kontaktu. Z hlediska OS KOVO
bylo zajímavé poznání nejen práce s mla-
dými v jiných zemích, ale i poznání ji-
ných odborových struktur. V rámci kur-
zu došlo k vytvoøení platformy skupiny 
mladých na facebooku z 10 zemí, kde 
budou mladí sdílet své další poznatky. 
V porovnání s jinými zemìmi se potvrdi-
lo, že práce s mládeží již od nejnižšího 
stupnì škol je nejdùležitìjším èlánkem 
pilíøe pro zachování a výchovu nových 
potenciálních zamìstnancù v prùmys-
lových odvìtvích. Souèástí této práce 
s mládeží je také dùležitá pøítomnost od-
borù pro zachování jejich budoucnosti. 
Je nutné zabývat se touto prací v mno-
hem vìtším mìøítku a na profesionálnìjší 
úrovni, než je tomu v ÈR.

Ptal se: fav

V Norsku o spolupráci odborového mládí

Úèastníci semináøe se pøipojili k akcím svìtového dne za 
dùstojnou práci

 Vydává OS KOVO  IÈO: 49276832  Redakèní 
uzávìrka ve ètvrtek v 11 hodin  http//www.oskovo.cz 
 Redakce: šéfredaktor Mgr. Evžen Stanìk, redaktor 

Mgr. František Vonderka, tajemnice Miloslava Nováková 
 Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 

113 59 Praha 3  Telefon: 234462344  Fax: 222717666,
e-mail: stanek.evzen@cmkos.cz; vonderka.frantisek@cmkos.cz
 Redakèní rada: J. Švec – pøedseda, tel.: 387016255 
 Grafi cká úprava Matouš Johanides  Vydáno ve vydava-

telství Enigma s.r.o.  Objednávky vyøizuje redakce
 Nevyžádané rukopisy, fotografi e a kresby se nevracejí 
 Za obsah inzerce redakce nezodpovídá 
 Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., 

odštìpný závod-Praha, è.j. nov. 6094/96 ze dne 20. 8. 1996 
 ISNN - 0332-9270  MK ÈR E 4605

Dìjištìm semináøe
byl norský Stavanger



 Servis | 20. øíjna | KOVÁK èíslo 18/2014 | 5

Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období

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

V tomto dílu našeho 
volného seriálu bych se 
chtìl zamìøit na katego-
rii Hospodáøský výsledek 
a rozdìlení výsledku hos-
podaøení bìžného úèet-
ního období.

Výsledek hospodaøení 
pøedstavuje rozdíl mezi výnosy a nákla-
dy. Mùže být buï kladný – zisk, nebo 
záporný – ztráta, popø. se náklady mo-
hou rovnat výnosùm.

Výsledek hospodaøení 
je dùležitou informací z hlediska:

  posouzení hospodáøské situace pod-
niku, zjištìní stavu majetkù, závazkù 
a pohledávek, výše nákladù a výnosù 
ve fi rmì,
  úèetní výsledek hospodaøení je pod-
kladem pro stanovení danì z pøíjmù,
  posouzení celkové ekonomické si-
tuace z hlediska externích uživatelù, 
jako jsou banky, pojišťovny, 
akcionáøi, fi nanèní úøad, veøejnost,
  výše zisku je souèástí ukazatelù eko-
nomické efektivnosti podniku, zisk je 
nástrojem hmotné zainteresovanosti 
(podíly na zisku, dividendy),
  zisk je zdrojem dalšího fi nancování 
podniku z vlastních zdrojù.

Struktura výsledku hospodaøení
(ve schvalovacím øízení)

Zde se eviduje rozdìlení pøevede-
ného „èistého zisku“ èi vypoøádání 
ztráty: 

a) podle pravidel stanovených
obchodním zákoníkem, popø. jiným 
pøedpisem,

b) podle rozhodnutí orgánu úèetní 
jednotky (valné hromady, èlenské schùze 
a dalších orgánù). V tabulce uvádím 
základní èlenìní:

Kdo rozhoduje o výši èi rozdìlení 
výsledku hospodaøení?

Tuto rozhodovací pravomoc má po-
dle stanov nebo spoleèenské smlou-
vy valná hromada. Valná hroma-

da rozhoduje o rozdìlení vygenero-
vaného zisku, o úhradì (vyrovnání) ztráty 
minulých let,  o rozdìlení mezi vlastníky 
èi o pøevodu na nerozdìlený zisk minu-
lých let. Pokud je výsledkem hospodaøení 
ztráta, pak valná hromada rozhoduje 
o jejím vyrovnání a urèuje, z jakých 
disponibilních vlastních zdrojù fi rmy 
bude tato ztráta uhrazena. 

Ztráta mùže být uhrazena z re-
zervního fondu, který fi rma vytvo-
øila, z nerozdìleného zisku minu-
lých let, z ostatních kapitálových 
fondù èi dalších disponibilních 
fondù. Samozøejmì jsem si i všiml, 
že nìkterým fi rmám nestaèí tyto 
zdroje a pak valná hromada sahá 
na základní kapitál fi rmy.

O výplatì podílù rozhoduje, 
jak jsem uvedl, valná hromada
Termín pro konání valné hro-
mady rozhodující o výplatì 
podílù na zisku není stanoven, 
na rozdíl od termínu valné hro-
mady schvalující úèetní závìrku 
(do 6 mìsícù od posledního 
dne úèetního období). Podíly na zi-
sku jsou splatné do 3 mìsícù ode 
dne, kdy bylo pøijato usnesení valné 
hromady o rozdìlení zisku, pokud 
valná hromada nestanovila jinou 
splatnost. Nelze vyplácet zálohy na 
podíly na zisku.

Výplata podílu na zisku spoleèníkùm
Zákon o obchodních korporacích upra-

vuje rozdìlování zisku pro spoleènost 
s r.o. V § 161 ZOK, pro akciovou spo-
leènost v § 350 ZOK.

U akciové spoleènosti dle toho-
to § 350 ZOK odst. 1 spoleènost nesmí 
rozdìlit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi 
akcionáøe, pokud se ke dni skonèení 
posledního úèetního období vlastní ka-
pitál vyplývající z øádné nebo mimoøád-
né úèetní závìrky nebo vlastní kapitál po 
tomto rozdìlení sníží pod výši upsa-
ného základního kapitálu zvýšeného 
o fondy, které nelze podle tohoto záko-
na nebo stanov rozdìlit mezi akcionáøe. 
Nová položka „Jiný výsledek hospo-
daøení minulých let“ ovlivòuje celkovou 
výši VK, její záporná hodnota mùže tedy 
vést k tomu, že spoleènost tímto testem 
neprojde. Druhou podmínkou pro 
akciovou spoleènost (podle § 350 odst. 2 

ZOK) a jediná podmínka pro spoleènost 
s.r.o. (§ 161 odst. 4 ZOK) je pak urèena 
pro zkoumání výše disponibilních ziskù. 
Èástka k rozdìlení mezi spoleèníky nesmí 
pøekroèit výši hospodáøského výsledku 
posledního skonèeného úèetního ob-
dobí zvýšenou o nerozdìlený zisk z pøed-
chozích období a sníženou o ztráty z pøed-
chozích období a o pøídìly do rezervních 
fondù a jiných fondù v souladu s tímto 
zákonem a spoleèenskou smlouvou. 
„Jiný výsledek hospodaøení“ mùže tedy 
snižovat èi zvyšovat èástku možného 
podílu na zisku, který bude rozdìlen 
spoleèníkùm.

Fondy tvoøené 
ze zisku 

(skupina 42) 
a pøevedené 

výsledky 
hospodaøení

povinné
tvorba urèena 
obchodním 
zákoníkem

421 Zákonný rezervní fond a. s., s. r. o.,
státní podniky

422 Nedìlitelný fond družstva

dobrovolné
tvorba urèena 
rozhodnutím 

úèetní jednotky

423 Statutární fondy
427 Ostatní fondy

428 Nerozdìlený zisk minulých let
429 Neuhrazená ztráta minulých let

všechny úèetní 
jednotky podle svých 

potøeb



pokraèování ze str. 1

V té dobì Stanovy OS KOVO ještì 
neobsahovaly organizaèní jednotky bez 
právní osobnosti, a tak OS KOVO zaèal 
pùsobit u zamìstnavatele pøímo prostøed-
nictvím zamìstnancù RP na základì jejich 
individuálních povìøení.

 Co umožòuje vznik seskupení? 
Listina základních práv a svobod zaru-

èuje lidem právo svobodnì se sdružovat 
na ochranu svých hos-
podáøských a sociálních 
zájmù. Seskupení èlenù 
je organizaèní jednotkou 
OS KOVO bez právní 
osobnosti a podle Stanov 
OS KOVO pùsobí u zamìst-
navatelù, u kterých ne-

pùsobí ZO, prostøednictvím odborového 
zástupce nebo výboru seskupení èlenù, 
který je orgánem odborové organizace 
OS KOVO pùsobícím u zamìstnavatele.

Vznik seskupení èlenù OS KOVO umož-
òují od roku 2013 Stanovy OS KOVO, 

které zaèlenily do organi-
zaèní struktury svazu mezi 
organizaèní jednotky i tato 
seskupení èlenù, která pù-
sobí u zamìstnavatelù, 
kde OS KOVO nemá zá-
kladní organizaci, pro-
støednictvím výboru sesku-

pení èlenù nebo odborového zástupce. 
Právním základem vzniku seskupení je 
dnes nový obèanský zákoník, døíve zákon 
o sdružování obèanù a zákoník práce, 
který stanoví podmínky pùsobení odbo-
rové organizace u zamìstnavatele. 

 Do redakce dostáváme dota-
zy, jaký je postup pøi zakládání 
seskupení. 

Chtìjí-li zamìstnanci, aby u jejich za-
mìstnavatele pùsobila odborová organi-
zace, musí se stát v první øadì jejími èle-
ny. Minimální poèet èlenù v seskupení 
je 5 (stejnì jako v pøípadì založení základ-
ní organizace). Jsou-li splnìny tyto pod-
mínky pùsobnosti odborové organizace 
u pøíslušného zamìstnavatele, OS KOVO 
povìøí odborového zástupce nebo výbor 
seskupení èlenù v jednání se zamìstnava-
telem a zastupováním zamìstnancù. Opti-
mální zaèátek pro zahájení sociální dialogu.

Postup pøi „zakládání“ seskupení je až 
pøekvapivì jednoduchý. Zájemce o èlen-
ství v OS KOVO se musí zaevidovat na 
pøíslušném RP. Pokud se najde souèasnì 
alespoò 5 takových zájemcù, kteøí jsou 
zamìstnanci stejného zamìstnavatele 
a chtìjí být zastupováni odborovou or-
ganizací v pracovnìprávních vztazích, 
vèetnì kolektivního vyjednávání, mùže 
vzniknout seskupení èlenù a již následující 
den OS KOVO pùsobí u zamìstnavatele 
prostøednictvím výboru èlenù seskupení. 

 Jak podchycujete zájem o vytvo-
øení seskupení? Odkud dostáváte 
pøíslušné signály?

Pøedpokladem vytvoøení seskupení 
èlenù u jednotlivých zamìstnavatelù je 
samotný zájem zamìstnancù. Zamìst-
nanci, kteøí navštìvují regionální pra-
covištì OS KOVO nebo se nás dotazují 
prostøednictvím kontaktù dostupných na 
webu www.oskovo.cz, mají vìtšinou 
strach založit základní organizaci. Bohu-
žel, jak dokládá naše praxe, jejich obavy 
jsou v naší spoleènosti oprávnìné. Mezi 
zamìstnavateli se vyskytují lidé s rùznou 
strukturou osobnosti a otevøená èi skrytá 
šikana je vlastnì bìžnou praxí. Seskupení 
èlenù je úèinnou formou, jak ochránit 
aktivní zamìstnance-èleny OS KOVO pøed 
otevøenou èi skrytou šikanou.

Signály o zájmu èlenství v odborech 
získáváme buï pøímo od konkrétních za-
mìstnancù, kteøí chtìjí být odborovì or-
ganizováni v reakci na nekorektní jednání 
zamìstnavatele, nebo na základì dopo-
ruèení èlenù OS KOVO, kteøí upozorní na 
tuto možnost zamìstnance, kde odbory 
nepùsobí.

 Vzhledem k situaci na pracoviš-
tích se lidé nìkdy bojí nejenom vstu-
povat do odborù, ale i jen øíct svùj 
názor. Jak jsou názory èlenù seskupe-
ní tlumoèeny navenek?

Èlenové OS KOVO a ostatní zamìstnanci 
jsou od poèátku zastupováni zkušenými 
odborovými zástupci, které zamìstnavatelé 
prakticky nemohou ohrožovat. Pozice v so-
ciálním dialogu se tak vyrovnávají a jednot-
livé problémy zamìstnancù se pak mohou 
øešit v rámci kolektivního vyjednávání.

Názory zamìstnancù, které zastupuje-
me, získáváme pøedevším na neformálních 
setkáních se èleny OS KOVO v seskupení 
mimo prostory zamìstnavatele a zpìtnì 
je informujeme buï stejným zpùsobem, 
nebo prostøednictvím nástìnek, které 
ihned po zahájení pùsobení po zamìst-
navateli požadujeme.

 Jak jsou èlenové seskupení chrá-
nìni pøed pøípadnými „protiakcemi“ 
zamìstnavatele?

Jestliže je zamìstnavatel od poèátku 
evidentním nepøítelem odborù, zamìst-
nancùm doporuèujeme, aby svou odbo-
rovou identitu nezveøejòovali. Potom není 
na koho útoèit. 

Pokud èlen seskupení najde dostatek 
osobní stateènosti, mùže se stát èlenem 
výboru seskupení a pak je chránìn pøed 
výpovìdí stejnì jako èlenové výboru ZO. 
V praxi to znamená, že zamìstnavatel 
nemùže dát èlenovi výboru seskupení 
výpovìï nebo s ním okamžitì zrušit pra-
covní pomìr bez pøedchozího souhlasu 
OS KOVO (§ 61 odst. 2).

 Navenek èleny seskupení tedy 
zastupuje pracovník RP, nebo jsou 
i jiná øešení?

Stanovy OS KOVO umožòují zastupo-
vat zamìstnance v rámci seskupení èlenù 
prostøednictvím odborového zástupce 
nebo výboru seskupení èlenù. Odboro-
vým zástupcem mùže být èlen OS KOVO, 
zamìstnanec OS KOVO nebo zástupce 
Krajského sdružení v Radì OS KOVO èi 
zmocnìnec KS OS KOVO. Paleta je širo-
ká, ale zatím jsou však do této èinnosti 
angažováni pouze zamìstnanci OS KOVO 

na regionálních pracovištích. Lze oèekávat 
zapojení dalších zástupcù OS KOVO v re-
gionech.

 V èem kromì toho, že nemusí 
èelit pøípadným protiakcím, spoèívají 
výhody, že seskupení navenek zastu-
puje RP? 

Platí, že zkušenost a profesionalita je 
pøedpokladem úspìšného jednání. Je-li 
nezkušený zamìstnanec pøedhozen TOP 
managementu èi právním zástupcùm 
fi rmy k jednání o kolektivní smlouvì, ne-
mùžeme hovoøit o vyváženém dialogu. 
Sociální dialog by mìl být postaven nejen 
na vzájemném respektu, ale také na zna-
lostech, schopnostech a dovednostech 
efektivnì vyjednávat a zastupovat za-
mìstnance v pracovnìprávních vztazích.

Výhodou seskupení èlenù také je,
že tato organizaèní jednotka nemá povin-
nosti jako základní organizace, napø. per-
sonální obsazení VZO, DaRK, aktualizace 
volebních protokolù, výbìr èlenských 
pøíspìvkù, odvody na OS KOVO, vede-
ní úèetnictví. Také v pøípadì, že nasta-
ne situace, kdy nebude o zastupování 
zamìstnancù prostøednictvím odborù 
zájem, není tøeba provádìt organizaènì 
a fi nanènì nároènou likvidaci organizaèní 
jednotky a následné zmìny ve veøejném 
rejstøíku, ale staèí pouhé oznámení 
zamìstnavateli, že odborová organizace 
pøestala splòovat podmínky pùsobnosti.

 Problém kvality funkcionáøù
urèitì nemají jen novì vznikající 
seskupení, kde logicky chybìjí 
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Seskupení èlenù pùsobí i ve fi rmì Fermat CZ s.r.o., 
která patøí k pøedním výrobcùm obrábìcích strojù CNC

Jiøí Grim

David Šrott

http://www.oskovo.cz
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potøebné zkušenosti. Nejsou zkuše-
nosti se seskupeními i urèitou výzvou 
pro další prohlubování spolupráce 
ZO s regionálními pracovišti obecnì? 

Potøebné znalosti a zkušenosti logicky 
chybí také u novì vznikajících ZO a èas-
to i v organizacích, kde jsou v orgánu 
odborové organizace funkcionáøi tzv. ne-
uvolnìní. To je obecnì problém, pøestože 
mnoho neuvolnìných pøedsedkyò a pøed-
sedù ZO OS KOVO zvládá výkon takto ná-
roèné funkce velmi dobøe. 

Èlenové výboru seskupení mohou zís-
kávat praktické zkušenosti po boku zku-
šených vyjednavaèù. Pøestože dochází 
k velmi intenzivní spolupráci RP s funk-
cionáøi ZO, nedaøí se vždy udržet, resp. 
zvyšovat jejich úroveò, zejména u neu-
volnìných funkcionáøù ZO, kteøí vedle 
dobrovolné odborové èinnosti plní úkoly 
zamìstnavatele, který jim v mnoha pøípa-
dech práci neulehèuje.

 Považujete seskupení za jakýsi 
start práce odborù v tom èi onom 
podniku nebo by to podle vás mohla 
být i trvalá forma èinnosti?

Stanovy umožòují obì varianty pùsob-
nosti bez dalších limitujících podmínek. 
Naše doporuèení je jednoznaènì rozšiøo-
vat pùsobnost OS KOVO prostøednictvím 
seskupení èlenù. 

Samozøejmì prioritou je vytvoøení pod-
mínek pro èinnost odborové organizace 
a výchova funkcionáøù. Jakmile se ukáže, 
že si zamìstnavatel na pùsobení odborù 
„zvykl“ a èlenové výboru seskupení z øad 
zamìstnancù dosáhnou potøebné úrovnì 
a budou ochotni pøevzít plnì odpovìd-
nost za svoji èinnost, nic nebrání vzniku 
základní organizace s právní osobnos-
tí. Tam, kde se tato oèekávání nenaplní, 
jsme pøipraveni hájit zájmy zamìstnancù 
prostøednictvím seskupení trvale.

 Jak je to v pøípadì anonymnì 
pùsobících seskupení s placením 
pøíspìvkù? 

Nejedná se o anonymní pùsobení se-
skupení èlenù, ale o skuteènost, že èlen-
ství v odborové organizaci je neveøejnou 
informací. Zamìstnavatel nejenže nesmí 
zamìstnance za èlenství v odborové or-
ganizaci diskriminovat, ale vùbec nesmí 
informaci tohoto charakteru zjišťovat. 
S placením èlenských pøíspìvkù u èlenù 
evidovaných pøi regionálním pracovišti 
doporuèujeme jednoduché øešení, a to 
trvalý pøíkaz v bance. Vzhledem k tomu, 
že jde o paušální èástku (100 Kè/mìsíc), 
jeví se tato forma platby jako nejjedno-
dušší. 

 A když se odboráøi ze seskupení 
pozdìji rozhodnou pro založení sa-
mostatné ZO? 

Postup bude stejný jako v pøípadì zalo-
žení nové základní organizace, a to podle 
Stanov OS KOVO, s tím rozdílem, že bude 
vìtší prostor pro výbìr a proškolení funk-
cionáøù, odborová organizace OS KOVO 
bude u zamìstnavatele již etablovaná 
a bude vyšší pravdìpodobnost, že nedo-
jde záhy k její likvidaci. 

V pøípadì pøechodu seskupení èlenù na 
základní organizaci se jedná o identický 
proces jako u založení nové základní or-
ganizace. Výhodou transformace sesku-
pení na ZO je nepochybnì skuteènost, 
že v tomto pøípadì bude plynule pokraèo-
vat již zapoèatý sociální dialog mezi stáva-
jícími sociálními partnery. 

 Seskupení èlenù jsou souèástí 
vaší každodenní práce. Máte v tomto 
smìru už zkušenosti. Kterou považu-
jete za tu nejpodstatnìjší a co byste 
v tomto smìru vzkázali na další re-
gionální pracovištì?

Nejpodstatnìjší zkušeností je prav-
dìpodobnì každá uzavøená kolektivní 
smlouva u zamìstnavatele za Odborový 
svaz KOVO, která zvyšuje práva a nároky 
zamìstnancù a obecnì vytváøí odborùm 
dobré jméno. Již samotná pùsobnost
OS KOVO u zamìstnavatelù je pøedpo-
kladem k dodržování právních pøedpisù 
a plnìní povinností zamìstnavatele ve 
vztahu k zamìstnancùm. Ukazuje se,
že zamìstnanci mají obecnì zájem o od-
bory. Rozšiøování odborù u zamìstnavatelù 
však vìtšinou padá s odmítavým postojem 
zamìstnavatele a neschopností postavit 
do èela základní organizace již v poèátku 
zástupce zamìstnancù z øad zamìstnancù.

Ještì s vìtší úctou a pokorou vzhlížím, 
zejména k neuvolnìným funkcionáøùm
a plnì chápu jejich situaci. Osobnì jsem 
si mohl vyzkoušet, jak nároèná a zásluž-
ná je to práce v podmínkách, kdy nìkteøí 
zamìstnavatelé nerespektují práva zá-

stupcù zamìstnancù, odmítají s nimi 
jednat a s jakým úsilím se je snaží od 
této práce odradit. Kolegùm na dalších 
regionálních pracovištích bych vzkázal, 
aby neotáleli a následovali nás.

 A vzkaz pøípadným zájemcùm 
o vytvoøení seskupení?

Èlenové OS KOVO mají nárok na 
bezplatné právní poradenství a v krajním 
pøípadì i zastupovaní pøed soudem 
v pracovnìprávních sporech. Jestliže se 
èlenové OS KOVO budou organizovat 
v seskupení èlenù, mohou se tak posu-
nout z roviny osobního jednání se za-
mìstnavatelem na rovinu kolektivního 

vyjednávání, ve kterém budou všichni za-
mìstnanci zastupováni již od první chví-
le profesionálními odborovými zástupci, 
a to s maximální eliminací rizik, jako je na-
pøíklad ztráta zamìstnání nebo šikana na 
pracovišti za èlenství v OS KOVO. Zájemci 
se mohou obrátit na pøíslušná regionální 
pracovištì OS KOVO, kde jim zamìstnanci 
OS KOVO sdìlí další informace.

 
http://www.oskovo.cz/kontakty/
regionalni-pracoviste 

Jsem pøesvìdèen, že odbory mají 
i v naší souèasné spoleènosti nenahradi-
telnou roli a zdaleka nejsou pøekonány, 
jak se snaží nìkteøí zamìstnavatelé dezin-
formovat. Všichni zamìstnanci, kteøí mají 
zájem na slušných pracovních podmín-
kách (bezpeènost práce, mzdy, pracovní 
doba, pøesèasy apod.), by se mìli zapojit 
do odborové èinnosti, protože sami ne-
jsou schopni úspìšnì odolávat tlaku za-
mìstnavatelù. Prostøednictvím seskupení 
èlenù se dá mnohé napravit a pøitom ne-
riskovat ztrátu zamìstnání. 

Besedu pøipravil František Vonderka
Foto: archiv redakce

Další  z fi rem, kde v rámci KS OS KOVO JMK pùsobí OS KOVO prostøednictvím seskupení èlenù, je Fritzmeier s.r.o. ve Vyškovì

http://www.oskovo.cz/kontakty/regionalni-pracoviste
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Když potøebujeme pomoc ombudsmana

Dle obè. zákoníku § 1198, pokud neby-
lo spoleèenství vlastníkù dosud založeno, 
mohou aktivnì SVJ založit sami vlastníci 
jednotek, kde v domì je alespoò 5 jed-
notek, z nichž alespoò 3 jsou ve vlastnictví 
tøech rùzných vlastníkù. Prvním zásadním 
krokem je sepsání zakladatelských listin 
a následnì zápis do veøejného rejstøíku. 
Dnem zápisu do veøejného rejstøíku vzniká 
SVJ. To znamená, že je nutné pøipravit 

vèas stanovy dle obè. zákoníku, svolat za-
kladatelskou schùzi, jednohlasnì schválit 
stanovy za úèasti notáøe, který schùzi os-
vìdèuje notáøským zápisem. O správci pak 
následnì rozhodne samo SVJ, nikoli pøed-
chùdce, tedy družstvo. Pokud je pøedse-
da bytového družstva zároveò pøedsedou 
SVJ, v rozporu se zákonem toto není. 
Je však na shromáždìní vlastníkù, koho 
zvolí ze svých øad na tuto funkci. 

Pøedevším bude nutné poèkat na 
výpovìï nájemní smlouvy. Proti této 
výpovìdi lze vznést námitku dle § 2286 
odst. 2 obè. zákoníku a následnì se 
pøípadnì bránit soudní cestou, tj. po-
dáním žaloby na urèení neplatnosti 
výpovìdi. Námitky proti výpovìdi, stejnì 
tak žaloba, budou nepochybnì zahrno-

vat i poukaz na probíhající exekuci na 
majetek vašeho pronajímatele. Exekuce 
jako taková vždy blokuje nakládání 
s majetkem dlužníka. Stejná situace nasta-
ne i u vašeho pronajímatele. Pronajímatel
 bude po dobu exekuèního øízení omezen 
s nakládáním svého majetku. Pokud 
vlastník nemovitosti provádí kontrolu 

této nemovitosti, má právo zplnomocnit 
k této èinnosti kohokoliv, jestliže byla 
kontrola nemovitosti sjednána pøedem 
a v dohodnutém termínu. Pravdìpodob-
ná fotodokumentace bude sloužit k za-
chycení stavu nemovitosti, pravdìpodob-
nì pro prodej èi dražbu, kterou bude øídit 
èi øešit pøíslušný exekutorský úøad. 

„Na veøejného ochránce 
práv se mùže obrátit každý obèan se svým 
problémem. Je ovšem tøeba zdùraznit, 
že podle našeho zákona je veøejný 
ochránce práv (ombudsman) povo-
lán pøedevším k tomu, aby posky-
toval obèanùm ochranu pøed špatnými 
rozhodnutími státních orgánù, pøedevším 
správních. Nemùže zasahovat do práce 

soudù (kromì situace, kdy dochází 
k prùtahùm v jednání) a ani nemùže
zasahovat do vyšetøování trestných èinù. 
Ale myslím, že by obèané nemuseli nijak 
zvlášť zvažovat, co je nebo není v pravo-
moci veøejného ochránce práv, neboť 
se snažíme i v otázkách, které nespada-
jí do naší kompetence, a tedy i tam, 
kde nemùžeme efektivnì pomoci, po-

radit obèanùm, jak mají dále postupo-
vat, aby došlo v jejich vìci k nápravì.
Na veøejného ochránce práv se obèan 
mùže obrátit buïto písemnì, nebo 
e-mailem, ale i osobní návštìvou 
v Kanceláøi veøejného ochránce práv,
neboť je zde zøízena služba, která pod-
nìty obèanù pøijímá.“

(fav)

Za jakých okolností se èlovìk mùže obrátit s žádostí o pomoc na veøejného ochránce práv (ombudsmana)? 
Jaký je pøi tom konkrétní postup, co musí udìlat? L. K., Plzeò

O odpovìï jsme za našeho ètenáøe požádali zástupce veøejné ochránkynì práv (u nás dnes tuto funkci zastává 
paní Anna Šabatová) Stanislava Køeèka. Tady je:

V našem domì vedle sebe existují BD a SVJ bez právní subjektivity, existující podle 
§ 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytù (ZOVB) ve spojení s ustanoveními § 9, § 11 
a § 15 odst. 2 ZOVB ve znìní platném pøed úèinností novely provedené zákonem è. 103/2000 Sb. 
BD po 6 let nekonalo a úèelnì nesvolalo ustavující shromáždìní vlastníkù. Aktuálnì však KN nezapíše 
žádné zmìny vlastnických práv, pokud nebude dohledatelný zápis SV v rejstøíku. BD má nadpolovièní
vlastnictví, tedy pøehlasuje všechny návrhy vlastníkù a zùstane nadále správcem. Není v rozporu se
zákonem, když pøedseda BD bude zároveò pøedsedou SVJ? Je nìjaká možnost, jak se zbavit BD 
jako správce?  Marie Z., Benešov

Jsme v pronájmu se smlouvou urèitou na 10 let. Majitel nemovitosti se ale ocitl v exekuci, dùm je obestavìn a je na nìm 
pøíkaz k prodeji nemovitosti. Majitel vlastní ještì dvì nemovitosti, ty jsou též obestavìny. Majitel nemovitosti nás chce 
z nemovitosti vypovìdìt s tím, že ji potøebuje pro svùj úèel. Mùže to tak udìlat, když vlastní ještì dva byty? A jakou 
formou to musí udìlat? Dále se pak chci zeptat, zdali majitel nemovitosti mùže za sebe nìkoho zplnomocnit, aby za nìj 
provedl kontrolu nemovitosti, a jaké dokumenty musí takový zástupce u sebe mít a podle jakých pravidel bude nemo-
vitost kontrolovat, když ji nikdy nevidìl. Majitel za sebe tento víkend poslal kamarádku s plnou mocí, která ale nebyla 
nijak notáøsky ovìøená. Tuto paní jsme vidìli poprvé, domáhala se kontroly nemovitosti, kritizovala stav nìkterých vìcí, 
které pøedtím ani nevidìla. Nemìla s sebou ani pøedávací protokol, kde je uvedeno vybavení nemovitosti, ani smlouvu. 
Udìlali jsme dobøe, že jsme ji pustili dovnitø? Zpìtnì z toho nemáme dobrý pocit, ale báli jsme se, že když ji nevpustíme, 
budeme mít z toho potíže. Majitel nemovitosti po ní také požadoval fotodokumentaci. I. O., Vyškov

Pomáháme øešit problémy s bydlením

Bytová poradna | JUDr. Iveta Golasová, specialistka Sdružení nájemníkù ÈR (SON) Praha



Program, jak už mnozí vìdí, je urèen pro 
èleny odborù. Byl pro nì cílenì vytvoøen 
a dnes sdružuje témìø 20 tisíc regis-
trovaných èlenù. Informace o progra-
mu, jeho výhodách a možnostech byly 
mnohokrát zveøejnìny (nìkolikrát jsme 
o programu Odbory Plus psali už také 
v Kováku), ale program je živý, stále se 
vyvíjí, stále se dìje nìco nového. Na-
bídky stabilních partnerù jsou aktualizo-
vány, objevují se noví partneøi programu, 
kteøí mají zájem o spolupráci.

Rozšiøování do regionù
Velmi aktuálním tématem je regiona-

lita programu Odbory Plus. Cílem je 
program pøiblížit lidem ve vìtšinì regio-
nù ÈR, dát jim možnost se s programem 
seznámit osobnì, mít možnost se zeptat 
na podrobnosti pøímo, pøípadnì se do 
programu i registrovat. Organizátoøi chtì-
jí tímto zpùsobem také podpoøit spolu-
práci na regionální úrovni mezi míst-
ními fi rmami, podnikateli a programem. 
Dùležitost tohoto kroku dokládá i mapka 
rozložení èlenské základny registrovaných 
èlenù programu. 

Pokud máte v této oblasti nápady nebo 
možnosti, jak tuto spolupráci ve vašem 
regionu nastartovat, je možné je sdìlit na 
adresu podpora@odboryplus.cz, pøípad-
nì na telefonní infolinku 774 775 959. 

Nová kontaktní místa
Tento podzim jsou zøi-

zována kontaktní mís-
ta pro Odbory Plus ve 
vìtšinì regionù Èech 
a Moravy. Nejprve uvádí-
me již fungující kontakt-
ní místa v Tøinci v Zá-
vodní ulici (koksovna) 
a v Praze v budovì 
DOS na Žižkovì. Od 
1. 10. 2014 je novì 
otevøeno kontaktní mís-
to v Ústeckém kraji ve
mìstì  Most v pasáži
U Lva (vedle magistrá-
tu), do konce roku pak
budou následovat Par-
dubice, Olomouc a Ostrava.

Další novinky: Odbory Plus mají no-
vého partnera, fi rmu Lion Sport s.r.o., 

hlavního distributora znaèky Adidas 
v ÈR. Na internetových stránkách pro-
gramu také objevíte novinky v oblasti 
pojištìní, napøíklad nabídka unikátní-
ho pojištìní „Best Doctors“ je velmi za-

jímavá. I v této oblasti 
plánujeme další novin-
ky, které jistì osloví 
naše èleny.

 Aktuální v oblasti 
cestování jsou nabídky 
na výlety v dobì ad-
ventu, návštìvy evrop-
ských metropolí, po-
byty v termálních láz-
ních a v neposlední øa-
dì i silvestrovské po-
byty. Na stránkách na-
jdete i ozdravné rela-
xaèní pobyty, nabídku 
na pøedplatné magazínu 
Sondy Revue s bonusem 
èi nabídku masérských 
služeb.

Je opravdu z èeho vybírat. Tak neváhejte
a navštivte stránky www.odboryplus.cz.

(red)

Servis | 20. øíjna | KOVÁK èíslo 18/2014 | 9

Podzimní novinky programu Odbory Plus

Unikátní výstava o legendì z Pøerova
Legendární èeská 

znaèka Meopta pøed-
stavuje od 7. øíjna 
svou osmdesátiletou 
historii v oboru výro-
by optické techniky 
na unikátní výstavì 
v Muzeu mìsta Ústí 
nad Labem. Až do 
19. prosince návštìv-
níkùm nabízí dosud 

nikde jinde nevídanou pøíležitost 
prohlédnout si pøes 350 výrobkù, 
vèetnì øady prototypù i kuriozit 
z produkce této proslulé pøerovské 
fi rmy. 

„Výstava vznikla v loòském roce u pøí-
ležitosti osmdesátého výroèí založení 
Meopty, tehdy fi rma pøedstavila z podni-
kových depozitáøù na 200 exponátù. My 
jsme si expozici zapùjèili, avšak rozšíøili 
ji takøka na dvojnásobný rozsah. Vedle 
pøedtím nevystavených èástí podnikových 
sbírek Meopty jsme také využili soukromé 
kolekce a sbírky našeho muzea,“ øíká ku-
rátor výstavy Jiøí Preclík. Ve vitrínách jsou 
vystaveny klasické fl exarety, ale také foto-
aparáty na mikrofi lmy pro tajné agenty ne-
bo panoramatické fotografi cké pøístroje. 

Pamìtníci tu mají také pøíležitost si vzpo-
menout na to, jak se kdysi složitì vyvolá-
valy fotografi e, neboť muzejníci v expozici 
vybudovali klasickou èernou komoru, sa-
mozøejmì vybavenou zvìtšováky z Pøero-
va. Meopta nevynikala jen v oblasti foto-
grafi ckých pøístrojù, vyrábìla také promí-
taèky nebo kamery. Expozice pøedstavuje 
i takové speciality, jako je gynekologický èi 
inseminaèní mikroskop. Zvláštní sortiment 

tvoøily zakázky pro armádu v podobì op-
tiky pro zbranì. Poèátky znaèky Meopta 
v Pøerovì se pojí s rokem 1933, kdy zde 

byla založena fi r-
ma Optikotechna, 
což byl první sku-
teèný pøedstavitel 
optického prùmyslu 
v Èeskoslovensku, 
který si velmi rychle 
získal mezinárodní 
vìhlas v oblasti vol-
né optiky. Tato fi rma 
se v roce 1946 stala 

základem dnešního podniku Meopta
Pøerov. 

(fav)

Kurátor Preclík ukazuje 
jeden z unikátních exponátù

Takto vypadá èlenská karta programu 
Odbory Plus. Je opatøena jménem 
držitele. Na zadní stranì má èárový 
kód, který mùžete využít u vybraných 
partnerù pro èerpání slev. Z dùvodu 
nejvyššího možného ovìøení totožnosti 
a ochrany osobních údajù má èlenská 
karta váhu platební karty a váže se 
k úètu Equa bank. Ten bude automa-
ticky založen pøi vstupu do programu 
Odbory Plus. Èlenská karta je zasílána 
bìhem jednoho mìsíce po registraci 
do programu. 

Pohled do expozice 
v ústeckém muzeu

http://www.odboryplus.cz
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Jednou z nemovitostí, která je ve 
spoluvlastnictví Odborového sva-
zu KOVO, je Dùm kultury Metropol 
(dále jen D. k. M.). V souèasnosti se jedná 
o víceúèelový komplex budov na Senováž-
ném námìstí v Èeských Budìjovicích. 

Výstavbì pøedcházela urbanistická sou-
tìž. Z 50 návrhù byl realizován projekt ar-
chitektù Otto Kubíka (1919–2002), Zdeò-
ka Staška (1927–2013) a Františka Šulce 
(1908–1979). Náklady na výstavbu tehdy 
pøedstavovaly 42 milionù korun. 

Roku 1967 byla uvedena do provozu 
tzv. klubová èást. Tu tvoøí vstupní haly, 
restaurace, baletní sál, respiria pro výsta-
vy, klubovny a prostory upravené po roce 
1991 pro obchodní èinnost. Druhou èást 
a vlastní jádro komplexu od 1971 doplnily 
spoleèenský sál s kapacitou až 800 osob, 
divadelní sál s 550 sedadly a víceúèe-
lový areál Malé scény. Celkovì pojme 
D. k. M. 2100 návštìvníkù. 

Areál prošel øadou stavebních úprav 
a zmìn. Po roce 1990 pøevzaly majetko-
vou podstatu nìkdejšího Domu kultury 

ROH nástupnické odborové svazy. V roce 
2002 pøešel do majetku skupiny odboro-
vých svazù s majoritním podílem Odbo-
rového svazu KOVO (další podíly vlast-
ní ještì Odborový svaz státních orgánù 
a organizací, Odborový svaz dopravy).

Rozlohou se jedná o nejvìtší kultur-
ní zaøízení v jihoèeském regionu; jeho 
pùsobnost pøesahuje rámec mìsta. 
Spoleèenský sál je pravidelnì využíván pro 
poøádání plesù, hudebních a zábavných 
poøadù, spoleèenských a fi remních se-
tkání, kongresù, krátkodobých výstavních 
nebo soutìžních akcí apod.

Divadelní èást D. k. M. byla v letech 
1971 až 1989 domovskou scénou Jiho-
èeského divadla, operní soubor zde vystu-
puje i po ukonèení rekonstrukce divadelní 
budovy. Cyklicky zde hostují autorská di-
vadla, nejèastìji z populárních pražských 
scén. 

Do kulturního povìdomí se D. k. M.
vepsal mj. založením Kruhu pøátel 
hudby (1970), provozováním pravidel-
ných cyklù Èeskobudìjovické hudební 

jaro, Èeskobudìjovický hudební podzim 
(na 200 koncertù v letech 1973 až 1993), 
uvádìním grafi ckých výstav ve spolu-
práci s Alšovou jihoèeskou galerií. Vysta-
vovaly zde takové ojedinìlé osobnosti, 
jakými jsou napøíklad Vladimír Boudník, 
Jaroslav Vožniak, Oldøich Kulhánek nebo 
Jiøí John. Mezi lety 1980 až 1990 zde byla 
zøízena stálá fotogalerie: „Galerie naho-
øe“. Spolu s Asociací jihoèeských výtvar-
níkù se D. k. M. mezi roky 1997 až 2003 
stal poøadatelem mezinárodní výstavy 
Intersalon. Od roku 2004 zde bìží pro-
jekt Iuventas, pøedstavující umìlecko-øe-
meslné práce støedních výtvarných škol 
z Èeské republiky i zahranièí.

(pøipravil ev)

Už Vás nebaví trávit svátky doma  
u televize? Zkuste to jednou jinak.

Navštivte  Paøíž s její  jedineènou at-
mosférou  rozzáøených ulic, na kterou 
nikdy nezapomenete. 

Celý den v kouzelné pøedvánoè-
ní Paøíži s prùvodcem po tìch nejzají-
mavìjších místech mìsta!

Nebo pøivítejte Nový rok pod Eiffe-
lovou vìží!

Cesta pohodlným autobusem, od-
jezd v pátek odpoledne, návrat v ne-
dìli odpoledne.

Odjezd: v odpoledních hodinách z ulice 
Na Florenci, Praha 1,  další nástupní místa 
jsou  Kolín, Pardubice, Chrudim, V. Mýto, 
Litomyšl, Svitavy, Brno, Plzeò, Rozvadov.

Návrat je v nedìli v odpoledních hodi-
nách.

Cena obsahuje autobusovou dopra-
vu, služby prùvodce, pojištìní CK proti 
úpadku. Neobsahuje vstupy do objektù 
a cestovní pojištìní. Doporuèené kapesné 
40 EUR.

V Paøíži uvidíte:
*Eiffelovu vìž a z ní i Montparnasse, 

Martova pole (pùvodnì vojenské cvièištì, 
Vojenskou školu postavenou z iniciativy 
madam Pompadour roku 1773

 Invalidovnu pro vá-
leèné veterány – místo, 
kde je pohøben Na-
poleon, most Alexan-
dra III., Place de la 
Concorde s obelis-
kem z Luxoru a Tuile-
rijské zahrady

 Galerii Louvre – 
návštìva podzem-
ních prostor, které jsou pøístupné zdarma 
(obrácená strana pyramidy, základy staré-
ho Louvru)

 Ponte Noeuf s jezdeckou sochou krá-
le Jindøicha IV., vedle mostu se nachází 
loïky pro plavbu po Seinì (z tohoto místa 
se odjíždí autobusem zpìt do ÈR), Notre-
Dame – chrám, v nìmž byl korunován
Napoleon, Zlatý dùm – zde byl vychováván 
otec vlasti král Karel IV., Latinskou ètvrť
– v této ètvrti se nachází velký výbìr suve-
nýrù a obèerstvení. Pokud nebudete chtít 
procházet Latinskou ètvrť, mùžete zavítat 
k univerzitì Sorbonna

Program zájezdu
1. den: Odjezd z ÈR v odpoledních/ve-

èerních hodinách. 
2. den: Pøíjezd do centra Paøíže kolem 

9. hodiny, celodenní prohlídka s prùvod-

cem a návštìva nejvýznamnìj-
ších památek a muzeí Paøíže. 
Kolem poledne bude cca 45mi-
nutová pøestávka na obìd, 
bìhem dne bude také nìkolik 
pøíležitostí zakoupit drobnosti 
a suvenýry. Veèer fakultativní pro-
jížïka po øece Seinì, kde uvidíte 
krásy Paøíže vèetnì Eiffelovy vìže. 
Odjezd z centra Paøíže mezi 
21.–22. hodinou.

 Silvestrovský zájezd odjíž-
dí 2 hodiny po pùlnoci

3. den: Prùjezd Nìmeckem a  pøíjezd 
do ÈR. Bìhem cesty tam i zpìt jsou sa-
mozøejmostí pøestávky na obèerstvení 
a hygienu.

Obvyklá cena 2 980 Kè. Cena pro 
kováky a jejich rodinné pøíslušníky 
za osobu jen 1 600 Kè

Kontakty: tel.: 737 789 925 (Nonstop),
e-mail: ck.lotos@seznam.cz

 (red)

Znak svazu na prùèelí budovy Metropol v Èeských Budìjovicích

Dùm kultury Metropol 

Pøedvánoèní a silvestrovská Paøíž 
V termínech 19.–21. 12. 2014 a 30.–1. 1. 2015

SOUTÌŽ O SILVESTR 
POD EIFFELOVKOU!!! 

Jedna ètenáøka nebo ètenáø 
Kováka mùže silvestrovský zájezd 
s CK LOTOS do Paøíže vyhrát! Musí 
však do 15. listopadu do redakce 
(adresa v tiráži na str. 4) odpovìdìt 
na otázku, jak vysoká je Eiffelova vìž. 
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Pokud jste 
v roce 2014 ještì 

nezažili romantickou 
projížïku na lodièce a máte 

chuť to stihnout, zbývá vám ješ-
tì zhruba týden na plavbu známý-
mi skalními soutìskami v Høensku 
– než bude plavba na zimu uzavøena. 
Poznejte divukrásné i divoké bøehy øeky 
Kamenice.

Edmundova soutìska
Edmundova soutìska byla døíve nazývá-

na Tichá nebo Dolní. Jde o skalnatý ka-
òon øeky Kamenice. Její stìny tvoøí strmé, 
èasto kolmé skalní stìny, vystupující nad 
úroveò hladiny do výšky 50 až 150 metrù, 
s dobøe patrným kvádrovým rozpadem 
pískovcù, nìkteré balvany se sesuly na 
dno kaòonu.

Po vodì je možné urazit úsek 960 m, na 
který navazuje pìší stezka po levém bøe-
hu k Meznímu mùstku, odkud je možné 
pokraèovat dál do Divoké soutìsky nebo 
vystoupit po schodech do Mezné. Nad 
soutìskou vystupuje øada skal se zajíma-
vými útvary, napø. Skalní rodina èi Strážce.

Divoká soutìska
Divoká soutìska je hluboký 

skalnatý kaòon øeky Kamenice, 
navazující u Mezního mùstku 
na Edmundovu soutìsku. 
Od Mezního mùstku vede 
stezka k dolnímu pøístaviš-
ti, další 450 m dlouhý úsek 
pøístupný jen na èlunech. 

Historie høenských 
soutìsek

Zdejší pískovce vznikly asi pøed
sto miliony lety, kdy se z píseè-

ných usazenin na dnì moøe vy-
tvoøily až nìkolik set metrù silné vrstvy. 
Pozdìji moøe ustoupilo a sopeèná èinnost 
v tøetihorách zpùsobila rozlámání pískov-
cových vrstev na mnoho èástí. Vše doko-
nala vìtrná a vodní eroze, díky níž zde 
na mnoha místech vznikly útvary, které 
jinde nespatøíte.

Po dlouhou dobu byla oblast kolem 
Kamenice jen tìžko pøístupná a opøede-
ná tajemstvím. Místu, kde konèila stezka 
a dál už pokraèovaly jen skály a voda,
se dokonce øíkalo Konec svìta. Pokusy 
proniknout dál považovali zdejší lidé za 
bláznovství, èi dokonce za bezbožnost.

Teprve koncem 19. století byla Ka-
menice lépe prozkoumá-

na a zanedlouho 
sem pøišli první tu-

risté. O to, aby
se sem lidé do-
stali a mohli 

si zdejší 
krá-

sy užít
komfortnìj-

ším zpùsobem 
než na voru, se za-

sloužil kníže Edmund 
Clary-Aldringen. Od osm-

desátých let 19. století vy-
nakládal nemalé prostøedky na 

zpøístupnìní oblasti. Jako majitel 
zdejšího panství se snažil turistùm je-
jich toulky zpøíjemnit a obì soutìsky 

zpøístupnil. Povolal italské odbor-
níky a pod jejich vedením pak na 
dvì stì dìlníkù – barabù – bu-
dovalo chodníèky, mùstky, tune-
ly, lávky a jezy. Barabové, jejichž 

jméno je odvozeno od jména bib-
lického lotra Barabáše, byli pùvodnì 

železnièní dìlníci, kteøí vykonávali nejtìž-
ší práce pøi budování tunelù, napøíklad 
v Alpách. 

Jako první úsek byla roku 1890 otevøe-
na Edmundova soutìska. Její vody tehdy 
brázdilo pìt lodièek, které øídili pøevozníci 
s bidly, obleèení v námoønických stejno-
krojích. O osm let pozdìji skonèily úpravy 
Divoké soutìsky. Obliba lokality stoupala, 
což dokládají i písemné prameny z dva-
cátých let 20. století. V té dobì zde tu-
risty vozilo celkem 21 lodièek od brzkého 
rána až do tmy a roènì sem zavítalo asi 
160 000 návštìvníkù. Roku 1964 byly 
obì soutìsky s pomocí èeskoslovenské 
armády rekonstruovány. 

Tip: Soutìsky jsou dvì, za jízdu tam 
a zase zpìt se platí pokaždé zvlášť. Tedy 
celkem ètyøikrát. Ovšem nemusíte se pla-
vit obìma. Dobøe si tedy pøed jízdou spo-
èítejte penízky. Pokud byste chtìli jít zpìt 
po vlastních, jde o fyzicky docela nároè-
nou záležitost pøevážnì ve skalnatém te-
rénu. Nebezpeèné to sice není, ale únav-
né. Ceny a další informace naleznete zde: 

http://www.hrensko.cz
      /inpage/informace/.

(Text + foto SŠ)

http://www.hrensko.cz/inpage/informace/
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Správné znìní tajenky z èísla 16: Kde fungují odbory, tam jsou vyšší mzdy. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Jiøí Jandák
z Hulína. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu 
Køížovky pro každého (další èíslo vychází 29. øíjna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 5. listopadu na doruèovací adrese redakce 
nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

Poznejte divukrásné i divoké 
bøehy øeky Kamenice, plavte 
se tajemnými soutìskami
v Høensku. Zdejší skály vznikly
pøed sto miliony lety z píseè-
ných moøských usazenin. 
Pozdìji moøe ustoupilo 
a sopeèná èinnost spolu s erozí 
vytvoøily skalní útvary, jaké 
jinde nespatøíte.


