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Nové vydání Poraden
Přináší rady z oblasti práva,
bydlení, financí, pojištění

4

1. máj
na Špilberku
pořádá letos
OS KOVO
Ani letos nepřijdou návštěvníci o akci oslavy Svátku práce na
hradě Špilberk v Brně. Letos poprvé převezme pomyslné organizační žezlo od ČMKOS přímo
Odborový svaz KOVO. Vzhledem
k tomu, že jde o finančně náročnou akci, nechal Odborový svaz
KOVO zřídit transparentní účet,
který je určen výlučně k financování oslav 1. máje na Špilberku. Příspěvky na akci lze posílat na účet
OS KOVO 2000141339/0800 s variabilním symbolem 180501.
Prosíme proto ZO OS KOVO nebo
fyzické osoby, které budou chtít na
tuto akci přispět, aby tak učinily na
uvedený účet pod tímto variabilním
symbolem. Zveme všechny kováky a kovačky, aby se této oblíbené
akce zúčastnili. Více podrobností
i s plakátem na akci přineseme
v příštím čísle Kováka. 
(red)

Soutěž o zájezd
pro nové členy
OS KOVO
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Seriál o zdraví
Preventivní programy
zdravotních pojišťoven

Vítkovické strojírny
dopsaly svůj
smutný příběh

Ani protest odborářů a zaměstnanců nedokázal zvrátit blížící se konec Vítkovických strojíren

Slavná tradice a bolestivý konec, tak
lze shrnout osud někdejší chlouby tuzemského kovoprůmyslu – přesněji
jedné z jejích částí – Vítkovických strojíren. Výsledkem je zhruba šest stovek lidí bez práce, z nichž značná část
dlouhá léta budovala dobré jméno firmy a díky své profesionalitě a loajalitě
z ní učinila značku známou po celém
světě. Paradoxem je, že ke krachu jinak perspektivní společnosti dochází
v době ekonomického boomu.

FOTO: red

Plány na rozvoj Vítkovických strojíren
a naděje lidí na lepší budoucnost rázem vzaly zasvé poté, co na sebe letos
v březnu vedení společnosti vyhlásilo
insolvenci. Společnost totiž nedokázala
přesvědčit banky k poskytnutí úvěru, kterým by mohla financovat výrobu. Podle
managementu strojíren a informací přímo od zaměstnanců společnosti přitom
měla firma dostatek zakázek i materiálu, aby mohla více
strana
dál fungovat. „Většina lidí
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Chceme do firmy přilákat kvalitní české zaměstnance
Odbory KOVO v humpolecké společnosti Valeo patří z mnoha důvodů k výjimečným. Jako jedni z mála mají zdejší
zaměstnanci díky aktivitě odborů nárok na šest týdnů dovolené. A zatímco
ve většině podniků je účast v odborech
obvykle záležitostí dělnických profesí,
v humpolecké ZO OS KOVO je z 320 odborářů kolem 40 % úředníků (THP),
a dokonce i někteří členové managementu. Do povědomí veřejnosti vstoupilo Valeo zejména díky nedávné, déle
než dva týdny trvající stávkové pohotovosti, která skončila 27. února úspěšným podpisem kolektivní smlouvy.

Tato smlouva všem zaměstnancům
v dělnických profesích zajistila růst tarifních mezd o 2 200 Kč, což činí 11,5 %
z průměrné dělnické tarifní mzdy, a zvýšení platby do penzijního připojištění
o 1,5 % na 5 % měsíční hrubé mzdy. Technicko-hospodářským pracovníkům odbory zajistily růst mezd v průměru 6,5 %
tarifní mzdy a také 1,5 % do penzijního
připojištění. Průměrná měsíční mzda
činila v podniku v loňském roce přibližně 29 000 korun v dělnických profesích
a více než 50 000 korun u technicko-hospodářských pracovníků. Humpolecký
podnik aktuálně zaměstnává 1 160 lidí,

z nich 750 tvoří kmenoví zaměstnanci,
zbytek představují přes agentury najatí
pracovníci vesměs z Rumunska.

Nejde jen o zvýšení mezd
a benefity
Kolektivní vyjednávání nemělo za cíl
dosáhnout jen zvýšení mezd a lepší
benefity pro zaměstnance. „Jde nám
také o zatraktivnění našeho podniku,
aby přilákal české zaměstnance z okolí,
kteří jsou u svých zaměstnavatelů nespokojení a hledají lepší a lépe ohodnocenou práci. Aby se lidem skutečně
pokračování na str. 3
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už sama z firmy odešla. Přihlásili se do evidence úřadu práce, který jim zaplatí
mzdy za uplynulé tři měsíce
plus náhradu za další dva
měsíce. Ve firmě aktuálně
zůstalo 260 zaměstnanců,
z toho je 199 ve výpovědi,“ popsal aktuální situaci
ve firmě tamní předseda
ZO OS KOVO Lubomír Mišun. Několik desítek zaměstnanců vedení nadále
zaměstnává, aby pomohli
s likvidací firmy. Ti, kteří si
nechali dát výpověď, čeZe všech nadějí a plánů zbyly jen prázdné haly
kají na uplynutí zákonné
výpovědní lhůty a věří, že
se s příchodem insolvenčního správce né, že v této souvislosti dojde k ukončení
dočkají nejen vyplacení dlužných mezd, činnosti odborové organizace. Doufám,
ale také devítiměsíčního odstupného, na že její členové vstoupí do odborů na
svých nových pracovištích,“ věří předseněž mají nárok.
„Některým lidem už se podařilo najít si da OS KOVO Jaroslav Souček.
Za koncem Vítkovických strojíren stojí
práci, ale nejhorší je, že i kdyby se objevil někdo, kdo by chtěl provoz strojíren komplikované vlastnické vztahy. Souznovu rozjet, nesežene už dost odbor- časné strojírny byly dříve součástí strojíníků, kteří by té práci rozuměli, uměli ji renského holdingu Vítkovice Machinery
a znali potřebné know-how,“ předpoklá- Group Jana Světlíka. Právě tato část Světdá předseda jedné ze dvou odborových líkova průmyslového impéria skončila
organizací. V pondělí 7. května také ofi- v konkurzu. Insolvenční správce dnešní
ciálně končí ve Vítkovických strojírnách Vítkovické strojírny – někdejší energeticzákladní organizace OS KOVO. „Je smut- kou divizi holdingu – prodal současnému

Právě vyšlo nejnovější
vydání Poraden na přání
Aktuální vydání publikace Poradny na
přání přináší rozsáhlý souhrn odborných
textů, které byly publikovány v časopise
Kovák v průběhu minulého roku. Všechny
texty byly před knižním vydáním jednotlivými autory aktualizovány, takže odrážejí
současnou platnou legislativu. Dozvíte se
z nich, jak postupovat při řešení problémů v oblasti bydlení, pracovněprávního
práva, bezpečnosti práce, kolektivního
vyjednávání, sociálního a zdravotního pojištění či financí. Získáte řadu cenných informací, jež vám pomohou orientovat se
v často velmi složitých životních situacích.
Brožurka, která je doplněna kreslenými
vtipy našich redakčních kreslířů Miroslava Pavlíka a Miloslava
Martenka, je již
nyní k dispozici na
regionálních pracovištích
OS KOVO,
kde se o ni
mohou zájemci
přihlásit. (as)

vlastníkovi. Prodej ovšem
napadla Světlíkova společnost Vítkovice a letos v lednu podala tzv. incidenční
žalobu na zneplatnění prodeje. Právě to podle managementu Vítkovických
strojíren odradilo finanční
instituce od poskytnutí dalších půjček. „Je to neuvěřitelná arogance zbohatlíků,
kteří prokazují elementární
nezodpovědnost vůči regionu, v němž podnikají a ze
kterého jim plynou velké
zisky. I v době prosperity
FOTO: red
dochází k takovýmto jevům a znovu se ukazuje,
jak důležitá je soudržnost zaměstnanců
i pomoc odborů, které spolupracují na
možnostech dalšího zaměstnávání propouštěných zaměstnanců,“ uvedl k poměrům ve Vítkovicích Jaroslav Souček.
„V době, kdy ekonomika jede na plné
obrátky a kdy zaznamenáváme rekordní
růst průmyslu, se díky nezodpovědnosti
vlastníků – novodobých miliardářů – dostává jedna z nejtradičnějších značek
kovoprůmyslu v České republice do existenčních potíží,“ poukazuje předseda
OS KOVO na absurdní situaci, k níž ve
Vítkovicích došlo. 
(jom)

Roste počet firem, v nichž vznikají odbory anonymně
V lednu tohoto roku potvrdil Nejvyšší
soud ČR, že tzv. seskupení členů jsou legitimní formou působení odborů. Toto
rozhodnutí je přelomové a velice důležité pro ty, kteří uvažují o anonymním
členství v odborech a chtějí prostřednictvím seskupení členů hájit u zaměstnavatele svá práva. Na jihu Čech i díky
tomuto rozhodnutí roste počet firem,
jejichž zaměstnanci vstupují anonymně
do řad OS KOVO.
Seskupení členů umožňuje kolektivní
vyjednávání, aniž by zaměstnavatel mohl
odboráře identifikovat. Anonymita zaměstnance chrání před případnými represemi ze strany zaměstnavatele. „Nově
vznikající seskupení členů ukazují jednak
na pozitivní trend rostoucího zájmu o členství v odborech, avšak jasně upozorňují na
stále přetrvávající strach z postihů. V řadě
firem totiž majitelé nebo vedení odbory
nechtějí, přestože jsou vznik a fungování
odborových organizací zaměstnancům
zákonem garantovány,“ uvedl zmocněnec
jihočeského Krajského sdružení OS KOVO
Jan Švec.
Za uplynulé tři roky vzniklo v regionu
šest podobných seskupení. Tři nová
vznikají nyní. Všechna samozřejmě ve
firmách, kde dosud odbory nepůsobily. „Ve většině případů se jedná o firmy, kde často nebyla dodržována ani
základní ustanovení platného záko-

níku práce. Zaměstnanci neměli prakticky
žádné možnosti se jakkoli bránit, o hrubém zacházení a výhružkách vyhazovem
ani nemluvě,“ doplnil vedoucí jihočeského
RP OS KOVO Rudolf Tkáč.
Anonymní členství v OS KOVO, které
garantuje kompletní servis odborových
specialistů stejně jako klasické členství,
umožňují stanovy svazu v podobě tzv. seskupení členů i zaměstnancům podniků
mimo odvětví kovoprůmyslu. K založení
seskupení stačí tři zaměstnanci jedné firmy, kteří se stanou členy OS KOVO. Odborový zástupce nebo výbor seskupení členů
jsou pak orgánem odborové organizace
působícím u zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.
Zaměstnavatelé dobře vědí, že na vstup
do odborů mají zaměstnanci právo ze zákona. Stejně tak jsou si ovšem vědomi toho,
že odbory mají následně zákonné právo
kontrolovat dodržování zákoníku práce,
pravidel bezpečnosti práce a vyjednávat
o mzdových a sociálních podmínkách zaměstnanců. To se mnohým nelíbí, a snaží se
proto vzniku odborů zabránit.
V případných sporech ovšem dávají soudy
za pravdu odborářům. Anonymní členství
je tak již bezpečně ověřeným zákonným
prostředkem, který účinně chrání iniciátory založení odborových organizací i další
zakládající členy před výhružkami a postihy
ze strany zaměstnavatelů. 
(jač, rt)
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vyplatilo změnit zaměstnání, vzít novou
pozici a dojíždět k nám za prací, musíme
být schopni jim nabídnout lukrativnější
podmínky,“ přibližuje strategii místní
ZO OS KOVO její předseda Miloš Král.
Vysoký podíl agenturních zaměstnanců totiž podle něj není pro společnost
dlouhodobě efektivní.
„Pokud najmete místo agenturních
zaměstnanců místní, dobře je zaplatíte
a motivujete, logicky odvedou dobrou
práci, sníží se zmetkovitost, je méně
práce se zaškolováním, omezí se fluktuace – to všechno stojí firmu peníze. Takže pokud firma bude dávat přednost
místním kvalitním zaměstnancům před
najímáním lidí přes agentury, bude mít
ve finále i nižší náklady,“ argumentuje
předseda humpoleckých kováků. „Ale
bohužel si myslíme, že firma si neumí
dost dobře tyhle náklady spočítat, protože pokud by to udělala, došlo by k přidání na mzdách už daleko dříve a bylo
by razantní, aby to perspektivní lidi dokázalo přilákat,“ dodává.

Nízká produktivita?
Je to mýtus!
Tvrzení, že zaměstnanci v Čechách a na
Moravě jsou méně produktivní než jejich kolegové na západě, je častým argumentem zaměstnavatelů i řady politiků.
Podle Miloše Krále, který je přes deset
let mimo jiné také členem Evropské podnikové rady Valea, a měl tedy možnost
navštívit celou řadu západoevropských
zemí, to zdaleka neodpovídá realitě.
„Podnikatelé směřují výrobu produktů
s nízkými maržemi sem na východ, výroba produktů s maržemi vysokými zůstává na západě. A tvrzení, že máme nízkou produktivitu práce, skutečně není
pravdivé. Navštívil jsem řadu závodů ve
Francii, Německu i jinde, a musím říct, že
lidi u nás makají daleko víc než na západě. Nemůžeme mluvit o nízké produktivitě práce – je to produktem a managementem – o ničem jiném to není. Stejně
kriticky se Miloš Král vyjadřuje k deklarovanému narovnávání podmínek u nás
a v tradičních evropských zemích. „Jestli
si někdo myslí, že je tu opravdová a vážně míněná snaha sbližovat Evropu, aby
se podmínky u nás přiblížily těm v Německu, Francii, Rakousku, tak se mýlí.
Jsou to jenom gesta, jakmile jde o peníze, jde solidarita stranou,“ říká.
„Rozdíl mezd mezi východem a západem je naprosto brutální, a když už si
hrajeme na něco, jako je Evropská unie,
tak by životní i mzdové podmínky a vše,
co nás činí důstojnými, mělo být srovnatelné v celé Evropě. Kdyby přišla rodina,

„Lidi u nás makají daleko víc než na západě,“ říká šéf
ZO OS KOVO Miloš Král 
Foto: Josef Kuta

tak si absolutně nedovedu představit, že
bych z tohohle platu mohla živit někoho
dalšího,“ ilustruje situaci většiny zaměstnanců u nás Barbora Beranová z Valea.

Dluhy a exekuce škodí i trhu
práce
Z dostupných statistických údajů vyplývá, že exekuci má v současnosti téměř milion obyvatel České republiky. Jak
nedávno pro iDNES uvedl Petr Polanský
z prezidia Exekutorské komory, celková
vymáhaná částka se blíží 330 miliardám
korun, přičemž každou hodinu je zahájeno 75 dalších exekucí. Podle předsedy
ZO OS KOVO společnosti Valeo je tento

fenomén důvodem, který škodí nejen
konkrétním lidem, ale i zaměstnavatelům
a trhu práce celkově.
„Pokud sem přijde člověk s exekucí,
dostává jen minimální mzdu, pak samozřejmě nemá motivaci, aby se snažil,
nemá zájem podávat v zaměstnání vyšší
výkony, než je nezbytně nutné. Proto bychom chtěli zvýšit finanční gramotnost,
a vzhledem k tomu, že máme nového
generálního ředitele, který je otevřený
diskuzi a novým myšlenkám, zkusíme
společně vymyslet něco na tohle téma,“
plánuje Miloš Král. „Byl bych rád, kdyby
se podařilo zlepšit finanční gramotnost
lidí, protože těch, co mají insolvenci nebo jsou v bankrotu, exekucích, je
opravdu hodně. Jsou pak nesvobodní,
nešťastní, chodí do práce jenom proto, aby jim nezabavili bydlení, nesebrali
dítě, je to těžká a složitá situace. Zkoušeli jsme udělat seminář na tohle téma,
ale zájem ze strany lidí byl malý, především u těch, kteří ty exekuce mají. Stydí
se, bojí se o tom mluvit, jsou uzavření ve
svém vlastním světě, což je také jedna
z věcí, kterou bychom rádi změnili,“ dodává předseda kováků z Valea. 
(jom)

Co ukázala anketa
Odboráři z Valea v říjnu loňského
roku spustili anketu s názvem „Konec
lhostejnosti“. Zjišťovali, co lidem ve
firmě nejvíc vadí, aby se na základě
získaných aktuálních dat pokusili najít řešení. Odpověděla celkem stovka
zaměstnanců. Z výsledků vyplynulo,
že naprosté většině dotázaných vadí
kamerový systém, vysoký počet zahraničních zaměstnanců a jejich zvýhodňování. Řada z nich uvedla také
nekompetentnost a aroganci vedení,
nepohodu a stres na pracovišti či
špatnou kvalitu jídla.

Valeo v Humpolci je jednou z mála firem, kde odbory dokázaly vyjednat šest týdnů dovolené 

Foto: Josef Kůta
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Soutěž pro nové členy OS KOVO
o zájezd s CK KOVOTOUR PLUS
Pro rok 2018 jsme opět připravili ve spolupráci s CK KOVOTOUR
PLUS, s. r. o., soutěž pro nové
členy OS KOVO o zájezd do
Černé Hory v ceně 20 000 Kč
dle vlastního výběru.
(Při nižší ceně vybraného zájezdu platí sleva do výše ceny zájezdu. Hodnotu výhry nelze vyplatit
v hotovosti.)
Do slosování bude zařazen
každý nový člen, který vstoupil do
OS KOVO v období od 1. ledna 2018
do 30. dubna 2018. Podmínkou
pro zařazení do slosování je
nahlášení potřebných údajů (jméno
a příjmení, tel. kontakt, název
organizační jednotky OS KOVO
– ZO nebo seskupení členů) na

Na srdce
jsou Poděbrady
výhodné pobyty
pro členy
OS KOVO
OS KOVO rozšiřuje svou nabídku
zvýhodněných rekreačních pobytů o Lázně Poděbrady. V malebném městečku v Polabí se nacházejí největší lázně Středočeského
kraje, které jsou proslulé zejména
léčbou srdečních obtíží a pohybového ústrojí. Pro členy OS KOVO
jsou připraveny pobyty se speciální skladbou a za exkluzivní ceny.
Krásně upravené parky, historicky známá léčebná síla a výborná poloha Lázní
Poděbrady nedaleko hlavního města
lákají své klienty nejen na léčebné, ale
také na stále oblíbenější wellness pobyty
různé délky a zaměření. Specialitou zdejších lázní jsou především uhličité koupele. Unikátní koupel v přírodní minerální vodě „Poděbradce“ má blahodárné
účinky na zdraví organismu. Oxid uhličitý
se vstřebává kůží, zvyšuje její prokrvení
a působí příznivě na činnost srdce i ledvin. Tato koupel je vhodná zejména při

centrálu OS KOVO
do 31. května 2018.
Pro zařazení do
soutěže je nutné,
aby
představitelé jednotlivých
ZO OS KOVO nebo
vedoucí RP OS KOVO
– v případě individuálních členů při RP – zaslali
OS KOVO na e-mailovou adresu
valasek.tomas@cmkos.cz seznam nově přijatých členů. Na intranetu OS KOVO v záložce služby
členům (rubrika cestovní kanceláře, odkaz CK KOVOTOUR / INVIA
2018) najdete přílohu obsahující
tabulku ve formátu Excel, kterou
je nutno vyplnit. 
(red)

z ájezd
é
do Čern ě
cen
Hory v
č

20 0 0 0

léčbě vysokého tlaku a účinně působí na
periferní oběh ve smyslu rozšíření cév.
Samozřejmostí jsou také masáže, zábaly
a koupele různého druhu.
Ubytování včetně stravování je nabízeno v několika hotelech, které poskytují tříhvězdičkový nebo čtyřhvězdičkový
komfort v samém srdci Poděbrad. Budovy hotelů se nacházejí poblíž lázeňské
kolonády a proslulých květinových hodin.
Krátká procházka vás zavede do podmanivé krajiny v okolí řeky Labe. Koncerty,
taneční večery a posezení v kavárničkách
nabízejí lázeňský zážitek každý den.
Pro členy OS KOVO jsou připraveny tři
pobyty se speciální skladbou a za exklu-

K

zivní ceny. Vybrat si mohou čtyřdenní,
šestidenní nebo dvanáctidenní pobyt obsahující více než dvě procedury za den.
Užít si ozdravných procedur lze v týdnu,
o víkendu nebo během dovolené, je také
možné zakoupit dárkový poukaz na wellness pobyt v Lázních Poděbrady a potěšit jím někoho blízkého.
Více informací o zvýhodněných pobytech naleznou funkcionáři OS KOVO na
intranetu, všichni členové pak ve webové
aplikaci pro členy OS KOVO. Kompletní
nabídku pobytů v Lázních Poděbrady najdete na www.lazne-podebrady.cz nebo
si pro informace můžete zavolat na telefonní číslo +420 325 606 500. 
(red)
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Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018
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Příloha v účetní
závěrce
V souvislosti s novelou zákona o účetnictví
doznala velké změny
i příloha v účetní závěrce, do roku 2015
nazývaná jako příloha
k účetní závěrce. Jejím úkolem je vysvětlovat a doplňovat informace obsažené ve
výkazech rozvaha a výkaz zisku a ztráty.
Plně souhlasím s nejmenovaným renomovaným ekonomem, který prohlásil, že
snažit se číst účetní výkazy bez komentáře
je stejně obtížné jako snažit se rozluštit hieroglyfy. Příloha tedy poskytuje významné
informace pro uživatele účetní závěrky,
které není možné vyčíst pouze z výkazů.
Vyhláška pro podnikatele č. 500/2002 Sb.
uvádí povinnost přílohu sestavit jako nedílnou součást účetní závěrky. Jak již jsme několikrát upozorňovali v předchozích dílech,
obchodní společnosti s povinností auditu
sestavují účetní závěrku v plném rozsahu,
tj. výkazy tak, jak byly zpracovány účtárnou,
a v plném rozsahu zpracovávají i přílohu.

Základní informace
V § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou uvedeny základní informace, které účetní jednotka uvádí v příloze. Zde jsou alespoň ty
nejdůležitější:
 identifikace účetní jednotky, právní
forma, předmět podnikání, rozvahový
den, okamžik sestavení účetní závěrky
a připojený podpis statutárního orgánu
 výše závazkových vztahů (pohledávek
a dluhů) s dobou splatnosti delší než
pět let
 celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů) krytých zárukami
 výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů
poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů v souhrnné výši pro každou kategorii osob
 v ýše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné
svým objemem nebo původem
 průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Doplňující informace
Podle § 39c vyhlášky platí pro velké účetní
jednotky povinnost do přílohy doplnit informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží,
výrobků a služeb podle kategorie činností

KONEC LEVNÉ PRÁCE
v kovoprůmyslu
a zeměpisných trhů. Pokud by však zveřejnění takové informace vedlo k vážnému
poškození firmy (např. udržení obchodního tajemství), nemusí je účetní jednotka
uvést, ale musí v příloze informovat o vynechání těchto údajů.
Podle stejného paragrafu dále účetní
jednotka v příloze uvede celkové odměny
účtované auditorem za povinný audit roční
účetní závěrky a celkové odměny účtované auditorem za jiné ověřovací služby, za
daňové poradenství a jiné neauditorské
služby. Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět, pokud je zahrnuta do
konsolidované účetní závěrky a pokud jsou
stanovené informace uvedeny v příloze
této konsolidované účetní závěrky.

Změny
1. D
 o roku 2015 obchodní společnosti
s povinností auditu mohly dobrovolně v příloze k účetní závěrce sestavovat a zveřejňovat další dva výkazy, a to
Přehled o peněžních tocích (výkaz cash
flow) a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Od roku 2016 již oba tyto výkazy
sestavovat a zveřejňovat musejí.
2. Účetní jednotky nově musejí do přílohy
uvést informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty.
3. Do konce roku 2015 vyhláška ukládala
obchodním společnostem s povinným
auditem v příloze uvést průměrný přepočtený počet zaměstnanců během
účetního období a z toho členů řídících
orgánů s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů.
Dále se měly uvádět odměny osobám,
které jsou statutárním orgánem, čle-

nům statutárních a dozorčích orgánů.
Uváděly se úhrnné údaje, nikoli údaje
o jednotlivých pracovnících. Mnoho
obchodních společností navíc v tomtéž
členění uvádělo i mzdové náklady, což
byl významný úspěch pro mzdovou
analýzu – daly se tak vypočítat průměrné měsíční mzdové náklady na jednoho
zaměstnance (průměrná mzda) bez manažerů.
Počínaje rokem 2016 je tento bod upraven tak, že velká účetní jednotka uvede
informaci, která doplní průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období pouze o rozčlenění podle kategorií! Tím by stávající možnost dopočítat
průměrné měsíční osobní, příp. mzdové
náklady na jednoho zaměstnance bez
vlivu vedoucích zaměstnanců skončila.
Namátkovou kontrolou zveřejněných výročních zpráv za rok 2016 jsem zjistil, že
obchodní společnosti si změny pravděpodobně nevšimnuly a naštěstí údaje poskytují postaru.
V této souvislosti je ale třeba upozornit
i na změnu ve vykazování mzdových nákladů ve výkazu zisku a ztráty, jak bylo uvedeno v předchozím dílu. Položku mzdové
náklady z výkazu za rok 2015 nelze srovnat
se stejnou položkou za rok 2016, protože v novém výkazu jsou mzdové náklady
navýšeny o odměny členům orgánů obchodní korporace. Ty dosud tvořily samostatnou položku osobních nákladů. Nová
vyhláška sice ukládá účetním jednotkám
uvést výši odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů souhrnně pro každou
kategorii orgánů, ale tyto informace nemusejí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení
pokračování na str. 6
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umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu. Srovnatelnost
by byla možná pouze v případě, že by
účetní jednotka v letech 2015 a 2016 o odměnách členům orgánů obchodní korporace neúčtovala.
4. I když není stanoven přesný formát
přílohy, jako je tomu u sestavovaných
výkazů, měly by od roku 2016 být vykázané položky rozvahy a výkazu zisku
a ztráty vysvětlovány v příloze chronologicky podle řádků daného výkazu,
pokud existují důvody pro vysvětlení
jakékoli hodnoty.
5. Výkaz zisku a ztráty bylo a nadále je

možno zpracovávat v členění položek
podle druhů (klasický výkaz) a podle
účelu.
Pokud účetní jednotka dosud sestavovala a zveřejňovala výkaz zisku a ztráty
v členění podle účelu, měla do roku 2015
povinnost v příloze účetní závěrky uvést
náklady a výnosy provozního výsledku
hospodaření zároveň v členění i podle
druhů. Legislativa nám však pravděpodobně příliš nakloněna není, protože tato
povinnost je od roku 2016 zrušena. Pokud
tedy nově účetní jednotka zvolí sestavení
výkazu zisku a ztráty v členění podle účelu, osobní ani mzdové náklady této společ-

nosti již nezjistíme! Zůstanou „schované“
v souhrnu nákladů prodeje, v odbytových
a správních nákladech. Výkaz zisku a ztráty členěný podle účelu se proti výkazu členěnému dle druhů liší jen v části po provozní výsledek hospodaření, tj. po řádek
č. 08. Další položky od řádku 09 již jsou
stejné jako u členění podle druhů. Buďme tedy rádi, dokud zatím společnosti při
zpracování účetní závěrky používají výkaz
zisku a ztráty v tradičním členění položek
podle druhů.
Pro úplnost a pro porovnání je jistě vhodné znázornit celý výkaz zisku
a ztráty v členění položek podle účelu:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění
Označení

TEXT

Číslo

a

b

řádku
c

I.

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

01

A.

Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)

02

*

Hrubý zisk nebo ztráta (ř. 01 - 02)

03

B.

Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)

04

C.

Správní náklady (včetně úprav hodnot)

05

II.

Ostatní provozní výnosy

06

D.

Ostatní provozní náklady

07

Skutečnost v účetním
období
sledovaném
1

minulém
2

*

Provozní výsledek hospodaření (ř. 03 - 04 - 05 + 06 - 07)

08

0

0

III.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (ř. 10 + 11)

09

0

0

III. 1.

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

10

III. 2.

Ostatní výnosy z podílů

11

E.

Náklady vynaložené na prodané podíly

12

IV.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba
(ř. 14 + 15)

13

0

0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba

14

0

0

0

0

IV. 1.
IV. 2.
F.
V.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

15

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

16

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 18 + 19)

17

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

18

V. 2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

19

G.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

20

V. 1.

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 22 + 23)

21

H. 1.

H.

Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

22

H. 2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

23

VI.

Ostatní finanční výnosy

24

I.

Ostatní finanční náklady

25

*

Finanční výsledek hospodaření (ř. 09 - 12 + 13 - 16 + 17 - 20 - 21 + 24 - 25)

26

0

0

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 08 + 26)

27

0

0

0

0

0

0

Daň z příjmů

28

J. 1.

J.

Daň z příjmů splatná

29

J. 2.

Daň z příjmů odložená

30

**

Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 27 - 28)

31

K.
***
*

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

32

Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 31 - 32)

33

0

0

34

0

0

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.
Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné
za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Tolik tedy k některým změnám. Bohužel zatím nic povzbudivého! Každou další
změnou zákona o účetnictví, potažmo
vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele,
totiž dochází k postupnému oklešťování
ekonomických informací potřebných pro
zpracování mzdové analýzy a její následné srovnatelnosti s předchozími roky
v delší časové řadě.
Jestliže byl celý tento seriál zaměřený
především na seznámení s hlavními změnami, které nastaly po novele zákona
o účetnictví od 1. ledna 2016, zbývá připomenout, že nově jsme z výkazu zisku
a ztráty schopni zjistit již jen dvě produktivity práce, a sice produktivitu práce z tržeb a produktivitu práce z čistého obratu.
Přiznám se, že z těchto dvou možností
výpočtu produktivity pro posouzení vývoje mzdových ukazatelů příliš nadšený
nejsem. Jako jediná zůstala nezměněná
produktivita práce z tržeb a lze ji tedy
v časové řadě srovnávat s předchozími
roky. Co nám ale tato produktivita udává? Kolik tržeb bylo vyfakturováno na jednoho zaměstnance firmy ve sledovaném
účetním období. Tedy kolik produkce
obchodní úsek vyfakturoval (nebo nevyfakturoval a převedl do dalšího období).
A za pomoci tohoto ukazatele máme po-

soudit, zda zaměstnanci v daném období
odvedli více práce nebo pracovali intenzivněji?
Druhou možností výpočtu produktivity
práce je zjistit, jak velkou hodnotu čistého obratu dokázal vytvořit za sledované
období jeden zaměstnanec firmy. Ale do
výnosových položek patří i tržby z prodeje majetku a materiálu, ostatní provozní
výnosy a výnosy z finančních operací. Poznáme u této produktivity, jak se na výši
čistého obratu aktivně podíleli všichni zaměstnanci?

Připomeňme si znovu změnu u ukazatele mzdové náklady, kdy od 1. ledna 2016 jsou součástí tohoto ukazatele
v novém výkazu zisku a ztráty i odměny
členům orgánů obchodní korporace. Ve
mzdových nákladech jsou ponovu tedy
zahrnuty požitky všech zaměstnanců
včetně řídících pracovníků a zúčtované
odměny členům představenstva, dozorčí
rady apod.
Připravme se tedy na to, že vypracování mzdové analýzy bude nyní podstatně
složitější, pro prodloužení stávající časové řady bude nutno umět správně zpětně přepočítat nové mzdové ukazatele
a ukazatele produktivity práce na starou
metodiku a současně vytvořit i novou časovou řadu s počátečním rokem 2016.
Na úplný závěr si dovolím vyslovit údiv
nad změnou zákona o účetnictví platného od 1. ledna 2016. Naši čelní politici,
renomovaní ekonomové, funkcionáři,
mediální prostředky apod. již delší dobu
prohlašují, že pro další růst ekonomiky
ČR je naprosto nezbytné produkovat výrobky s co nejvyšší přidanou hodnotou.
Proč ale současně mizí z výkazů právě
ukazatel přidaná hodnota? Podle čeho
budeme hodnotit, jestli se firmám tento
záměr daří plnit?

Zdraví | Pro Kováka připravil PhDr. Václav Vojkůvka

Preventivní programy
zdravotních pojišťoven v roce 2018

2

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Na příspěvek z preventivních programů nemají nárok pojištěnci, kteří mají žádost o přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně
a dluh na zdravotním pojištění nebo penále. Na základě žádosti
a předložení předepsaných dokumentů (potvrzení zdravotnického zařízení, finanční doklady apod.)
jsou příspěvky vypláceny výhradně bezhotovostním způsobem v české měně. Zdravotní programy
mají rozdílné termíny ukončení a žádost o proplacení musí být podána před konečným termínem.
Jejich realizace končí v rozmezí září až prosinec 2018.
Program pro děti a mládež
Příspěvek až 300 Kč
 očkování, které není hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění
Přímořské ozdravné pobyty
 pro děti od 7 do 15 let s chronickým
onemocněním na doporučení lékaře
 v době letních prázdnin na ostrově
Dugi Otok v Chorvatsku
 finanční spoluúčast rodičů 15 000 Kč: sleva 15 % (dítě pojištěno nejpozději k 1. lednu 2016), 30 % (pojištěni oba zákonní
zástupci nebo samoživitel/ka), 45 % (splněny obě předcházející podmínky)
Program pro maminky a novorozence
Příspěvek až 1 300 Kč

 očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 vitamíny a potravinové doplňky stravy
zakoupené v lékárně (těhotné ženy),
 předporodní kurzy a náklady související s porodem
 kurzy plavání a cvičení novorozenců
s rodiči
Zdarma
 úrazové pojištění novorozenců do první roku života
Program pro dospělé
Příspěvek až 4 000 Kč
 program STOP kouření, léčba závislosti
na tabáku
Příspěvek až 3 000 Kč

 pomoc onkologickým pacientům při návratu do aktivního života, lze čerpat na
paruky, epitézy nebo lymfodrenáže
Příspěvek až 300 Kč
 očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
Bezplatná preventivní vyšetření
 rakovina prsu, ženy ve věku od 40 do
45 let
 rakovina kůže, pojištěnci bez věkového omezení
 civilizační onemocnění, pojištěnci ve
věku od 30 do 55 let
 rakovina prostaty, muži od 40 do 60 let
 osteoporóza, pojištěnci ve věku od
50 let
pokračování na str. 8
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 rakovina břišních orgánů, pojištěnci
od 50 let
 rakovina tlustého střeva, pojištěnci ve
věku 40 do 49 let
 rakovina dutiny ústní, pojištěnci od
25 let

vádět do další roku. Žádost o vyplacení příspěvku musí být předložena
nejpozději do 30. listopadu 2018. Žádosti podané po tomto datu nebudou
akceptovány pro úhradu z limitu pro
rok 2018, ale z limitu pro rok 2019.

Program pro dárce
 příspěvek až 10 000 Kč pro dárce orgánů
 příspěvek až 3 000 Kč pro dárce kostní dřeně
 příspěvek 1 000 až 3 000 Kč pro dárce
krve a krevní plazmy, výše příspěvku
se řídí podle počtu odběrů a druhu
ocenění za odběry
 vitamíny po každém odběru
 příspěvky lze využít na stomatologickou péči, léčbu zrakových vad, dioptrické brýle, nákup v lékárně a v prodejně zdravotnických potřeb a úhradu
zdravotní péče nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění

Děti do šesti let (maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek 1 000 Kč
ú
 hrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny
n
 ákup potravin určených dětem s diagnózou celiakie
Příspěvek 500 Kč
n
 ákup monitoru dechu pro novorozence do šesti měsíců věku
n
 ákup mléčné výživy ve formě mléka
v lékárnách nebo od výrobce pro děti
do jednoho roku
n
 ákup kojeneckých potřeb pro děti do
jednoho roku
 š kolka v přírodě trvající minimálně pět
dní
n
 ákup chůviček pro děti do jednoho
roku věku
n
 ákup permanentky na pohybové aktivity dětí s cukrovkou
p
 ohybové aktivity, kurzy plavání (do tří
let věku), rehabilitační cvičení a cvičení
rodičů s dětmi
Příspěvek 100 Kč
n
 ákup léčiva v lékárně na fluoridaci
zubů
n
 ákup vitamínů v lékárně (od tří let
věku)

Program VITAKONTO
V tomto programu je možnost většího
výběru preventivních akcí s větším finančním krytím. Součástí VITAKARTA
ON LINE je elektronický bonusový systém VITAKARTA. Měnou v systému jsou
kredity, které pojištěnec získává například za menší čerpání zdravotní péče,
zajištění nového pojištěnce, dárcovství
apod. Následně pak může kredit čerpat na očkování nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění, plavání, programy pro maminky a těhotné, nákup vitamínů, fitness, pohybové a rehabilitační
aktivity, pořízení brýlí, rovnátek, antikoncepce apod. Veškeré informace jsou
k dispozici v pojišťovně.
Slevy
n
 a cestovní připojištění a při nákupu
zboží nebo služeb u smluvních partnerů

Revírní bratrská
pokladna

Na příspěvek nemá nárok pojištěnec,
který má dluh u pojišťovny a podal
žádost k jiné zdravotní pojišťovně.
Příspěvek neslouží k úhradě doplatků za poskytnutou péči a zákonem
stanovených poplatků a nelze jej pře-

Mládež od sedmi do 18 let
(maximálně 1 000 Kč)
Příspěvek 1 000 Kč
ú
 hrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny a proti rakovině
děložního čípku
 léčba vadného růstu chrupu fixním
nebo snímatelným aparátkem
n
 ákup potravin určeným dětem s diagnózou celiakie
Příspěvek 500 Kč
ú
 čast v programu STOB obezitě
p
 revence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových změn
 š kola v přírodě trvající minimálně pět
dní, pro děti dokončující školní docházku
ú
 hrada diagnostického vyšetření nebo
ošetření podporující zdraví a pohybové aktivity pro uživatele programu
Moje RBP
k
 urzy plavání organizované školou pro
děti do dokončení povinné školní docházky
p
 ohybové aktivity, nákup permanentky na plavání nebo fitness

n
 ákup permanentky na pohybové aktivity dětí s cukrovkou
 lékařská periodická prohlídka registrovaných sportovců
 kurzy plavání organizované školou do
dokončení povinné školní docházky
 genetické vyšetření pro vznik trombózy
Příspěvek 100 Kč
n
 ákup vitamínů v lékárnách
Léčebné pobyty
ú
 hrada prázdninového pobytového
tábora pro děti do dokončení povinné
školní docházky, organizovaného školou, sportovní nebo jinou zájmovou
organizací, na území ČR nebo SR v trvání nepřetržitě minimálně sedmi dní
Pojištěnci nad 19 let (maximálně
1 000 Kč)
Příspěvek 1 000 Kč
ú
 hrada kteréhokoliv očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny a očkování proti
rakovině děložního čípku
 t ěhotným ženám na kurz psychoprofylaxe a tělocvik, provedení epidurální analgezie při porodu, ultrazvukové
vyšetření plodu v I. trimestru a nákup
porodnického gelu
 ž eny po porodu (do dvou let) na nákup
pomůcek ke kojení (v lékárně) a cvičení (do šesti měsíců po porodu)
n
 ákup potravin určených pojištěncům
s diagnózou celiakie
Příspěvek 500 Kč
 komplexní

vyšetření na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, pojištěnci ve věku od 40 let
m
 amografické vyšetření (ženy od
40 do 44 let) nebo ultrasonografické
vyšetření prsu (ženy do 44 let)
n
 ákup hormonálních a nehormonálních přípravků (ženy nad 40 let)
 v yšetření okultního krvácení ve stolici
(pojištěnci do 49 let)
p
 reventivní vyšetření prostaty (muži
1x za dva roky) a nákup léčivých přípravků (muži nad 45 let)
p
 revence rakoviny kůže, vyšetření pigmentových změn
d
 enzitometrické vyšetření (na osteoporózu), ženy nad 40 let (1x za dva
roky)
o
 šetření rázovou vlnou
ú
 hrada diagnostického vyšetření nebo
ošetření a pohybové aktivity pro uživatele programu Moje RBP
 genetické vyšetření pro vznik trombózy
d
 iagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem
p
 ohybové aktivity, nákup permanentky na plavání nebo fitness
 lékařská periodická prohlídka registrovaných sportovců
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n
 ákup permanentky na pohybové aktivity pro diabetiky
 pohybové aktivity, nákup permanentky
na plavání nebo fitness
Navíc příspěvky pojištěncům nad 60 let
 nákup kloubní výživy
 úhrada doplatků při koupi diabetické
obuvi
 úhrada diagnostického vyšetření zrakového nervu
 úhrada doplatků na celkové zubní náhrady a jejich opravy a nákup fixačních
a čisticích prostředků
 prevence poruch duševního zdraví
Příspěvek 100 Kč
 nákup vitamínů v lékárnách
Bonusový program – balíčky
(částka se nezapočítává do základu)
n
 ovorozenecký balíček po narození dítěte, příspěvek ve výši 1 000 Kč
 očkování proti HPV (lidský papilomavir),
dívky a ženy od 12 do 30 let, chlapci od
12 do 15 let, příspěvek ve výši 4 000 Kč
Bezpříspěvkoví dárci krve,
plazmy a kostní dřeně
 vitamíny bezprostředně po odběru
 příspěvek ve výši 500–2 500 Kč dárcům
krve (dle počtu odběrů)
 příspěvek ve výši 1 500 Kč dárcům kostní dřeně
Program Zdraví 90
 v rámci programu je bonifikován příspěvek 500 Kč na účastníka staršího 19 let,
který aktivně pečuje o své zdraví a dokáže se vyvarovat nadváhy, kouření a návykových látek
Slevy
 slevy při nákupu zboží nebo služeb
u smluvních partnerů

Vojenská zdravotní
pojišťovna ČR

Pojištěnec může čerpat nanejvýš tři příspěvky ze všech preventivních programů, do limitu se nezapočítává odměna
pro dárce krve a očkování dobrovolných
hasičů. Na příspěvky ztrácejí nárok pojištěnci, kteří mají u pojišťovny dluh
nebo podanou přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Žádost na proplace-

ní příspěvku je nutné podat do 90 dnů
od data na dokladu o úhradě aktivity,
nejpozději však do 31. prosince 2018.
Děti a mládež (do 18 let)
Příspěvek 1 500 Kč
o
 čkování proti HPV (lidský papilomavir), děti a mládež od 14 do 18 let
 fixní zubní rovnátka bez ohledu na čelist (včetně nasazení)
Příspěvek 1 000 Kč
 kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
Příspěvek 500 Kč
 léčebný tělocvik a tělesná regenerace, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů
nebo členských aktivit (bojové sporty,
kontaktní sporty a sporty jednostranně zatěžující pouze část těla)
 ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola
v přírodě), který trvá nejméně pět dnů
včetně dne příjezdu a odjezdu a je organizován školským zařízením (pojištěnci od pěti let)
Příspěvek 400 Kč
d
 entální hygiena (ošetření nebo instruktáž)
 plavání, a to na jednotlivé nebo permanentní vstupenky, dobití čipu a plavecký výcvik
 vyšetření dermatoskopem – prevence
rakoviny kůže
Příspěvek 250 Kč
 preventivní prohlídka registrovaných
sportovců (děti od 5 do 18 let)
Příspěvek 200 Kč
 vitamíny nebo vitamínové přípravky zakoupené v lékárně (děti od 2 do 15 let)
Ozdravné pobyty
 přímořský pobyt v letovisku Ulcinj
v Černé Hoře, spoluúčast rodičů na jedno dítě
 tuzemský ozdravný pobyt v Beskydech,
spoluúčast rodičů na jedno dítě činí
3 200 Kč
 v den odjezdu musí dítě dovršit sedm
let a nesmí dovršit 16 let, musí splňovat
stanovené zdravotní indikace, dítě a jeden ze zákonných zástupců musí být
zdravotně pojištěni u pojišťovny minimálně tři měsíce
Dospělí (od 18 let)
Příspěvek 1 000 Kč

o
 čkování proti hepatitidě typu A pro
dobrovolné hasiče
Příspěvek 800 Kč
 mamografické (ženy od 40 do 45 let věku)
a ultrasonografické vyšetření prsu (ženy
od 30 do 39 let), 1x za dva roky
Příspěvek 500 Kč
k
 terékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 léčebný tělocvik a tělesná regenerace, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů
nebo členských aktivit (bojové sporty,
kontaktní sporty a sporty jednostranně zatěžující pouze část těla)
 ozdravný pobyt, který trvá nejméně pět
dnů včetně dne příjezdu a odjezdu a je
organizován školským zařízením (pojištěnci do 21 let)
Příspěvek 400 Kč
d
 entální hygiena (ošetření nebo instruktáž)
 plavání, a to na jednotlivé nebo permanentní vstupenky, dobití čipu a plavecký výcvik
 odvykání kouření (pojištěnci od 16 let)
 vyšetření dermatoskopem – prevence rakoviny kůže
Příspěvek 300 Kč
 nákup kloubní výživy pro seniory nad 65 let
Příspěvek 150
p
 revence rakoviny tlustého střeva (pojištěnci od 40 do 50 let věku)
Těhotné ženy a maminky
Příspěvek 1 000 Kč
p
 o dobu těhotenství lze využít na kondiční tělocvik, prvotrimestrální screening a předporodní kurz
 po dobu šesti měsíců ode dne narození
dítěte lze využít na jeden produkt: pomůcky pro kojení, monitor dechu mimina
a pomůcky pro novorozence a kojence
Příspěvek 200 Kč
 v itamíny nebo vitamínové přípravky zakoupené v lékárně v průběhu těhotenství
Dárci krve
Příspěvek 300 až 2 000 Kč
 pro dárce krve, krevní plazmy a krevních
derivátů (příspěvek je ve formě poukázky, výše finančního ohodnocení je dle počtu odběrů a získaného ocenění)
Slevy a benefity
 slevy na nákupy a služby u smluvních
partnerů pojišťovny
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Chata Lačnov – ideální místo pro relax
Rekreační středisko se nachází
v klidném horském prostředí
v údolí Těšínských Beskyd v obci
Horní Lomná (10 km Jablunkov,
30 km – Čadca – SR, 37 km
Cieszyn – PL, 75 km Ostrava).
Lokalita je v každé roční
době ideální pro odpočinek
a láká k vycházkám do
nádherné přírody. Rozsáhlé
lesy a svěží horský vzduch
prospívají dýchacímu ústrojí,
proto je tato oblast doporučována
pro léčbu průdušek.
Chata Lačnov nabízí v létě také možnost
koupání ve vyhřívaném bazénu. Nově vystavěnou venkovní terasu s kapacitou až
60 osob lze využít jako ideální místo pro
pořádání rodinných oslav, svateb či posezení s přáteli nebo kolegy. Provozujeme
také víceúčelové hřiště na tenis, volejbal,
streetball, nohejbal a florbal. Můžete si
zapůjčit horská kola, koloběžky, nebo si
zastřílet z  luku či zahrát stolní tenis, šipky,
kulečník, stolní fotbal. K dispozici je sauna
a vířivka.
Milovníci zimních sportů mohou navštívit nedaleké lyžařské areály v Dolní Lomné
(Severka), Velký polom (s vleky 1 270 m
a 420 m + dva dětské), Ski areál Mosty
u Jablunkova a Kempaland v Bukovci. Chata Lačnov disponuje deseti pokoji (dvou,
tří a čtyřlůžkovými). Celková kapacita je
26 lůžek + 12 přistýlek. Všechny pokoje

jsou vybaveny sociálním zařízením, TV
a přípojkami na internet a Wi-Fi.
Středisko nabízí vhodné prostory pro
pořádání školení, konferencí a rodinných oslav pro cca 45 osob. Společenská
místnost je vybavena špičkovou audiovizuální technikou pro prezentace.
Přijímáme platební karty i poukázky
firmy SODEXO PASS, Benefity TŽ – MS.
Kontakt na Chatu Lačnov:
Telefon: +420 558 366 015
Adresa: Chata Lačnov, Horní Lomná 162,
739 91

e-mail: chatalacnov@seznam.cz
www: www.chatalacnov.cz
Kontakty na provozovatele:
Předseda: Kubiczek Bronislav
/+420 602 335 800/
1. místopředseda: Tomeczek Tomáš
/+420 602 335 845/
2. místopředseda: Kapri Petr
/+420 725 998 116/
Adresa: ZO OS KOVO Strojírny a stavby
Třinec, Průmyslová 1026, Třinec 739 70
IČO: 60340941, DIČ: CZ60340941
e-mail: odboryd5@trz.cz
Tel.: +420 558 535 897 
(red)

Ceník chaty Lačnov na rok 2018
1. 5. – 31. 10.

1. 11. – 30. 4.

Produkt
Nocleh se snídaní

Hlavní sezona
Cena s DPH

Mimo sezonu
Cena s DPH

Benefit TŽ / KOVO
Cena s DPH

1 noc

550 Kč

500 Kč

500 Kč

2 noci

1 100 Kč

1 000 Kč

1 000 Kč

Člen ZO OS
KOVO SaS

Má 50 % z ceny
pobytu

Děti do 12 let
Cena s DPH

Školní výlety
Cena s DPH

340 Kč

450 Kč

680 Kč

900 Kč

1 020 Kč

1 350 Kč

3 noci

1 650 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

4 noci

2 200 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

1 360 Kč

1 800 Kč

5 noci

2 750 Kč

2 500 Kč

2 500 Kč

1 800 Kč

2 250 Kč

Polopenze

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

1 osoba / den

660 Kč

590 Kč

590 Kč

400 Kč

500 Kč

2 osoby / den

1 320 Kč

590 Kč

1 180 Kč

800 Kč

1 000 Kč

3 osoby / den

1 100 Kč

1 000 Kč

1 770 Kč

1200 Kč

1 500 Kč

4 osoby / den

1 650 Kč

1 500 Kč

2 360 Kč

1600 Kč

2 000 Kč

5 osob / den

2 200 Kč

2 000 Kč

2 950 Kč

2 000 Kč

2 500 Kč

Možnost dokoupení plné penze – více na www.chatalacnov.cz

Cena s DPH

Má 50 % z ceny
pobytu

Dovolená,
Dovolená,
která
kteráse
sevyplatí
vyplatídvakrát
dvakrát

Prodej zájezdů First minute běží na plné obrátky, a naProdej
zájezdů
First
Minut běží
na plné
obrátbízí
se tak
jedinečná
příležitost
motivovat
zaměstnanProdej
zájezdů
First
Minut
běží
na
plné
obrátky
a
nabízí
se
tak
jedinečná
příležitost
motivoce ke zvýšenému výkonu. Jak? Prostřednictvím beneky
a
nabízí
se
tak
jedinečná
příležitost
motivofitních
poukázek Unišek+
a Šek Dovolená,
kteréJak?
jsou
vat zaměstnance
ke zvýšenému
výkonu.
vat zaměstnance
ke tních
zvýšenému
výkonu.
Jak?
určeny
právě pro rekreační
a volnočasové
aktivity.
Prostřednictvím
beneﬁ
poukázek
Unišek+

Prostřednictvím
beneﬁ
tních
poukázek
Unišek+
a Šek
Dovolená, které
jsou
určeny
právě pro
re-

Lze
uplatnit
jak při samotném
nákupu
zájezdu
v cestova je
Šek
Dovolená,
kteréaktivity.
jsou
určeny
právě
pro rekreační
a volnočasové
ních
kancelářích,
tak k úhradě
nákladů přímo v pobytokreační
a volnočasové
aktivity.
Lze jerekreačních
uplatnit jak při
samotném
nákupu zájezdu
v cestovvých,
a wellness
zařízeních
či při sportovních
Lze
je
uplatnit
jak
při
samotném
nákupu
zájezdu
cestovních
kancelářích,
tak
k
úhradě
nákladů
přímo
v
pobytových,
nebo kulturních podnicích. Koupit dovolenou First vminute
ních
kancelářích,
tak
k
úhradě
nákladů
přímo
v
pobytových,
rekreačních
a wellness
zařízeních
či při sportovních
může
být navíc
výhodnější
než pověstné
Last minute,nebo
prorekreačních
a wellness
zařízeních
či přiFirst
sportovních
nebo
kulturních
podnicích.
Koupit
dovolenou
Minut zálohy
může
tože nabídka zájezdů je teď největší a na složení
kulturních
podnicích.
Koupit
dovolenou
Firstprotože
Minut namůže
být
navíc
výhodnější
než
pověstné
Last
Minut,
stačí i zlomek celkové částky.
být navíc
výhodnější
než pověstné
Lastzálohy
Minut,stačí
protože
bídka
zájezdů
je teď největší
a na složení
i zlo-nabídka
zájezdů
je teď největší a na složení zálohy stačí i zlomek
celkové
částky.
Poukázky Unišek+ a Šek Dovolená jsou velmi populární
mek celkové částky.
Poukázky
Unišek+ azaměstnavatelů
Šek Dovolená jsou
populární
forformou
příspěvků
na velmi
dovolenou
a další
Poukázky
Unišek+
a Šek
Dovolená
jsou velmi
populární
formou
příspěvku
zaměstnavatelů
na dovolenou
a další
volnovolnočasové
aktivity
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a
další
volnočasové
aktivity
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a
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odvody
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na
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na
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Poukázky poskytované českou pobočkou skupiny Up (Up
Poukázky
poskytované
českou Déjeuner,
pobočkou jsou
skupinyUp
(Up
Česká
republika),
dříve Chèque
dodávány
Poukázky
poskytované
českou
pobočkou
skupinyUp
Česká
republika),
dříve
Chèque
Déjeuner,
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hodnotách
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destinacích.
ale kreací,
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Obchodní tým Up Česká republika navíc dokáže zaObchodní týmsestavit
Up Česká
republika
navíc tů
dokáže
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atraktivní
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beneﬁ
tak, že
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sestavit
atraktivní mix
beneﬁ
tů tak,
že
se
dovolená
pro
jejich
zaměstnance
stane
stejně
tak
navatelům sestavit atraktivní mix benefitů tak, že se dose dovolená
pronějejich
zaměstnance stane stejně tak
výhodná
jako pro
samotné.
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jako pro ně samotné.
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RUSKÁ
ŘEKA

OZNAČENÍ
2.DEN
ROD SAVCŮ
LETADEL JAR
Z CEL.EDi
MAYSKÉHO
(JIŽNÍ
TUROVITÝCH
MĚSÍCE
AFRIKA)

1.ČÁST
TAJENKY

EISE
NHOWEROVA
PŘEZDÍVKA

RUSKÉ
SÍDLO

STAROŘECKÁ
KRAJINA
KOLEM
ATHÉN

CITO
SLOVCE
CHRČENÍ

VÍCELODNÍ
PODÉLNÝ
CHRÁM

PRŮHLEDNÝ
ZELENÝ
OLIVÍN

VZDÁLIT SE
SKÁKÁNÍM

ZAHRADA
S RŮŽEMI
STÍNÍTKO NA
ZKR.PRO
KUSY

POPĚVEK

LAMPU

VELUR
ZKR.
SOUHVĚZDÍ
HADONOŠ

ČESKÝ
ARCHITEKT

DÍLČÍ JEDN.
PROSTOR.
ÚHLU
DIVOKÝ SKOT

ZKR.
KREVNÍHO
TLAKU

2• ČÁST
TAJENKY

ANGLNEBO ŘÍMSKY 51

OCHRÁNKYNĚ
STAROŘÍM
SKÝCH ŽEN

KYT

HETEROGLY
KOSID
OB5AŽENÝ
V PELYŇKU

ZNAČKA
JOGURTŮ

ZÁPOR
KONAT

ZN.
ZIRKONIA

VYLUHOVANÉ

PODY

WŘT SLANG.
AFRICAN

VÍŘENÍ

INDONÉS.
OSTROV

VEDRO NA
VODU

MRVA

BROUKAT

LISTNATÝ
STROM

PATŘÍCÍ
JEMU

KÓD
ÁZERBÁ
JDŽÁNU
TROCHU
CHEM.ZN.
OXIDU
OLOVNATÉHO
NICKY

VNITŘNÍ ČÁST
PLETIVA
MAšKARNÍ
OBLECENí

LIBYJSKÁ
STUDNA
MLÁDĚ
PRASETE

NÁŠ
SPISOVA
TEL

KOŘENÍ

ZKR.SOUHV.
DORADO
OBYVATEL
SARDÍNIE

BÁJNÝ
STAROŘECKÝ
PASTÝŘ
CÁSTJÁMY

PŘECHOD
KONĚ
Z KWSU DO
CVALU

MLUVNICKÁ
KATEGORIE

OBLO
MOVŠTINA
ANGL.
RADOST

SUBVENCE
VODÁCKÝ
POZDRAV
ČS.TOVÁRNA
NA LETADLA

KANAD.
HOKEJISTKA
ZOH 2002
DOMÁCÍ
VÝROBCE
POTRAVIN

EDISONOVO
JMÉNO
PLEVELNÁ
ROSTLINA

VALIT
PROSTOROVÉ
TĚLESO
CHOBOTNATEC

UŽITEK

ÚPLNÝ

šATV

ODPLATA

(SLOVENSKY)

------+------, ,----+------... ,-----+----+---------1-----+-----t----, r--t-------t-----+----+-------+---, r--+-------t------+----+-------+---,

SPOLK.ZEMĚ
RAKOUSKA
NÁDOBANA
ZALÉVÁNÍ

POUZE (NÁŘ.)
JMÉNO LODI
POLÁRNÍKA
AMUNDSENA

NÁZEV
HLÁSKY R
FINANČNÍ
ZKRATKA

SLOV.
IRSKÝ

CHEM.
PRVEK(CE)

PAK
HEREC
BRAZIL.TISK.
AGENTURA
PROSTOPÁŠ
NOST

NA ONO
MÍSTO
(BÁSNICKY)
DRUH
POTRAVY

ZÁLIV OSTROVA HONŠÚ
MYS
ANTARKTIDY

ATOL NA
NÍZKYCH
OSTROVECH

CIZÍ MUŽSKÉ
JMÉNO
ČS BURZA
CEN.PAPÍRŮ

NEZPEVNĚNÁ
HORNINA
DOMÁCKY
ADOLF

3.ČÁST
TAJENKY
POHOŘÍ NA
KRÉTĚ
SPZ
OLOMOUCE

�

ZKRATKA
OXIDU
STRONCIA

lVÝŠENÝTÓN
OBLAST.
CENTRUM
HOR.SLUŽBY

MEZINÁ
RODNÍ KÓD
MONAKA
NUŽE

PŘEDLOŽKA

MPZ
SLOVENSKA

MALÁ OJ

NĚM.SÍDLO

UMĚNÍ

(ZAST.)

ZN.OSMIA
MEZIN.
NORMALIZ.
INSTITUCE

ŘEKA V TOGU
ČLEN HUSIT
SKÉ SEKTY
OBYVATELÉ
ŽUÍCÍ V ČÍNĚ

POBÍDKA
ZKR.
NÁRODNÍ
LÉKAŘSKÉ
KNIHOVNY

GENERAL
MOTORS

MPZ
BĚLORUSKA

INDONÉS.
ATOL

ŘÍMSKY

499

LEVHART
SNĚŽNÝ
CITOSLOVCE
HIHŇÁNÍ

ZN.PRACÍHO
PRÁŠKU
HORSKÁ PA·
STVINA NĚM.
ANGLLED

NÁŠ BUDITEL
(FRANTIŠEK
JAN)

SOUHLAS

ESTONSKÝ
SPISOVATEL

VĚŽNÍ
HODINY

ODLITEK
KOW

NEPRŮ
HLEDNÉ SKLO
!NIC.ZPĚV.
TAUBEROVÉ

VEŘ.OBCH.
SPOLEČNOST
OZN.LET.
SALVADORU
MEZINÁ
RODNÍ KÓD
EGYPTA

,-----1

PÍSM.ŘECKÉ
ABECEDY
PRAžSKÉ
LÁZNĚ

PŘÍMOčARÁ

NÁŠ

RÝNSKÝ
ČLUN

JEDNOU

JUGOSLÁV
SKÉ SÍDLO

KLAVÍRISTA
(RICHARD)
BÝV.ZKR.
MAĎARSKA
KŘEČOVITÉ
BOLESTI

ŘÍMSKY
1100

ČLEN INDICKÉ
NÁBOŽ.
SEKTY

INIC.TOMA
CRUISE
KÓD ROAYAL
AIR MAROCO

ČLÁNEK
INICIÁLY
CHAčA
TURJANA

OZNAČENÍ
VLAKŮ
SUPERCITY

POMŮCKA K LUŠTĚNÍ:
PIPER,EMCO,ADE,
TOMSA,SC,SIKH,ALM,
RMS,VS,CARR,
ANÁJJOY,ZOTT,
ABSINTHIN,ČERP,VZOP,
IUNO,BOLV,KOPP,AKIS

Správné znění tajenky z čísla 5: Nestačí mluvit k věci, musí se mluvit k lidem. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Jiří Výprachtický z Verměřovic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další čísla vycházejí 10. a 24. dubna). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 25. dubna
2018 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

