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Kováci se zúčastnili 

lidické piety
Konto živelních pohrom 

pomáhalo na Jičínsku
Nezapomeňte na účetní 

závěrku!842

V podniku působí od března předběžný 
insolvenční správce Jaroslav Brož, právě 
o jeho pozici se u soudu strhl boj. Vel-
kým věřitelům totiž popřel pohledávky ve 

výši téměř osmi miliard korun. O své po-
hledávky by tak přišly především ruské 
banky - VEB kapital, Vněšekonombanka 
a Mezinárodní investiční banka.

Soud i státní zástupkyně popření pohledá-
vek uznali. Současný insolvenční správce
Jaroslav Brož byl zbylými uznanými věřite-

Ve středu 19. června začal Krajský soud v Plzni projednávat konkurz plzeňských hutí a kováren Pilsen Steel, které letos v lednu 
zastavily výrobu a jsou v insolvenčním řízení. Zhruba padesát zaměstnanců přišlo k soudu podpořit obnovení výroby a výpla-
tu dlužných mezd. Celkově je na odstávce kolem 600 zaměstnanců. Úřad práce jim ještě počátkem června vyplatil dlužné mzdy 
za březen a duben, za květen už zřejmě výplaty nedostanou. 

Elektrotechnické závody v Suchdole nad Lužnicí oslaví v tomto roce 25. výročí svého založení. Podnik během své existence vy-
střídal několik zahraničních majitelů. Současným vlastníkem je americká společnost Eaton Corporation, globální lídr v dis-
tribuci energie a ochraně elektrických obvodů, která místní závod koupila v roce 2009. Okolo šesti set zaměstnanců vyrábí 
v suchdolském závodě Eaton Elektrotechnika s.r.o. elektrické jističe a rozvaděčové skříně. Společnost Eaton tak patří mezi nej-
významnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji. Od roku 2000 hájí ve fi rmě zájmy zaměstnanců kovácké odbory. V jejich čele 
stojí téměř od samého začátku předsedkyně Václava Schreibová.
„Jako odbory jsme i my začínali jako větši-
nou kdekoliv jinde – nevítaně. Při ustavují-
cí schůzi jsem byla zvolena do výboru a za 
necelý rok jsem ve funkci předsedy vystří-
dala svého kolegu, který se předsednictví 
vzdal. Tlak ze strany vedení i zaměstnan-
ců byl značný a my jako odboráři jsme se 
ocitli v nové situaci bez velkých zkušenos-
tí,“ vzpomíná na své začátky předsedkyně 
ZO OS KOVO Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
Václava Schreibová. Do podniku nastoupila 
jako montážní dělnice v polovině devade-
sátých let. Podle ní se nutnost přítomnos-
ti odborů ve fi rmě projevovala již za první-
ho vlastníka, rakouské společnosti Felten & 
Guilleaume. Neshody mezi tehdejším ve-
dením a zaměstnanci, zejména o výši pla-
tů a normách práce, byly bez odborů těžko 
řešitelné. Český management si ovšem 
založení odborů nepřál. Zaměstnancům se 
podařilo odbory prosadit až počátkem no-
vého tisíciletí. 
„Jednatel fi rmy F&G byl Rakušan a na jed-
nání s odbory byl zvyklý z domova. Od-
bory v Rakousku existují naprosto běžně 

dlouhou řadu let, ale náš ředitel byl Čech, 
a s ním jsme vůbec nevycházeli, situace 
se zlepšila až s novým majitelem. S velkou 

podporou kolegů z mateřské fi rmy v ra-
kouském Schremsu se nakonec podařilo 
u zaměstnavatele prosadit mé plné uvol-

Zaměstnanci z Eatonu zabodovali v soutěži o cenu hejtmanky

Výzva organizačním jednotkám OS KOVO

Insolvenční správce Pilsen Steel popřel pohledávky bank
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Předsedkyně Václava Schreibová (uprostřed v bílém) se na kolegy z výboru může spolehnout  FOTO: Jan Rytina

Vážení čtenáři, prázdninové číslo Kováka č. 13 vyjde 15. července. Přejeme vám příjemné léto. Redakce časopisu Kovák

Vážení kolegové, 
Odborový svaz KOVO se zapojil do celo-
evropského projektu naší evropské fede-
race IndustriAll Europe, který je zaměřen 
na posilování kompetencí odborů, tzn. 
zejména získávání členů, budování no-
vých odborových organizací a posilování 
již existujících odborových struktur.
V rámci tohoto projektu budou v přípa-

dě zájmu našich členských organizací 
vytvářeny konkrétní projekty a realizo-
vány jednotlivé kroky směřující ke zvy-
šování členské základny, a to i s fi nanční 
pomocí a pomocí expertů právě ze strany 
IndustriAll Europe. Hledáme tedy odbo-
rové organizace a jejich představitele, kte-
ří by chtěli zvýšit svou členskou základnu, 
a tedy posílit svou odborovou organiza-

ci, a nebáli se vyzkoušet nové postupy 
a možnosti. Veškeré „podnikové projekty 
a kroky“ by byly připraveny a naplánová-
ny s pomocí specialistů OS KOVO.
V případě zájmu kontaktujte kolegu To-
máše Valáška valasek.tomas@cmkos.cz
nebo naši kolegyni Mgr. Danu Sakařovou
sakarova.dana@cmkos.cz. Vaše odpově-
di očekáváme do 31. 8. 2019.
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Lidickou pietu zahájila mše na místech 
někdejšího kostela svatého Martina, 
k hostům promluvila ředitelka Památníku 
Lidice Martina Lehmanová i předseda Po-
slanecké sněmovny Radek Vondráček. „Je to 
trvalá připomínka toho, kam může vést to-
talita, a je jedno, jestli je politická, nábožen-
ská nebo ekonomická. Ta má vždy za cíl 
jediné, aby se ti, kteří jí vládnou, měli dob-
ře. Bez ohledu na oběti, jaké to přinese,“ 
řekl k výročí děsivé lidické události předse-
da OS KOVO Jaroslav Souček. 

Lidice se staly mementem novodobých 
evropských dějin poté, co je 10. června 
1942 nacisté vypálili v souvislosti s atentá-
tem proti Reinhardu Heydrichovi, na němž 
se údajně měl podílet jeden z lidických 
občanů. Nacisté tehdy v jediný den popra-
vili 173 mužů, ženy deportovali do koncent-
račního tábora Ravensbrück. Část dětí byla 

vybrána k poněmčení, většina však zahy-
nula ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu. 

Lidický teror znamenal smrt pro celkem 
340 lidických obyvatel.  (jom)

Obětem lidického teroru, jehož smutné výročí si připomíná Česká republika, ale i celý svět, vzdali hold v sobotu 15. června také 
zástupci odborů – Jaroslav Souček, předseda OS KOVO, a Josef Středula, předseda ČMKOS. Pietního aktu k 77. výročí události se 
zúčastnily stovky hostů, politiků, velvyslanců a zástupců občanských iniciativ a spolků. Na tehdejší tragické události vzpomí-
nala jedna z přeživších – tehdy desetiletá Marie Šupíková. 

Kritika postoje Evropské komise, která začátkem roku zablokovala chystanou fúzi společnosti Siemens s francouzským stro-
jírenským gigantem Alstom, zazněla na semináři Siemens v Písku. Ve středu a čtvrtek 19. – 20. června se jej zúčastnily dvě de-
sítky odborářů z  Německa, Rakouska, Maďarska a České republiky. Odborový svaz KOVO zastupovali předseda svazu Jaroslav 
Souček, místopředseda Libor Dvořák a expertka na mezinárodní vztahy Mgr. Dana Sakařová. O vývoji ve strojírenském gigan-
tu podrobně referoval Harald Kern – předseda Evropské podnikové rady Siemens a člen Dozorčí rady společnosti Siemens AG. 
Na setkání přijel také český ředitel Siemens Eduard Palíšek. 

Účastníci semináře se shodli, že korpo-
raci, zaměstnávající jen v České repub-
lice kolem 12 tisíc zaměstnanců, čekají 
velké změny, mimo jiné díky prosazování 
obnovitelných energií a omezování spo-
třeby fosilních paliv. „Tento vývoj se v po-
sledních letech tak zrychlil, že například 
trh s parními turbínami se úplně zhroutil,“ 
upozornil Harald Kern. „Je skutečností,
že nám díky tomu odpadla řada zakázek,“ 
dodal. Do budoucna tak lze podle něj oče-
kávat, že na generování zisku se bude po-
dílet méně zaměstnanců, přičemž tlak na 
ně vzroste. Odboráři se obávají, že mana-
gement nemá dlouhodobou udržitelnou 
vizi, kritizovali rovněž špatnou výměnu 
informací mezi vedením a zaměstnanci. 

Nízké mzdy nemotivují k inovacím

„Siemens prodělává v současné době vel-
kou transformaci. Neumím říct, co bude 
za pět let, ale řeknu, že to bude úplně 
jiné,“ prohlásil na semináři český ředitel 

korporace Eduard Palíšek. Rostoucí důraz 
na ekologii vnímá jako pozitivní, energeti-
ka se podle něj zaměřuje a bude zamě-
řovat na decentralizované zdroje. „Tato 
transformace vyvolává poptávku po zcela 
nových zařízeních, poptávka po parních 
turbínách stále klesá,“ upřesnil aktuální 
trendy. Zmínil se také o ohodnocení tu-
zemských zaměstnanců. „Kdo chce tvrdit, 
že nízké mzdy jsou motorem naší ekono-
miky, je blázen,“ řekl doslova. Nízké mzdy 
podle jeho slov nemotivují podniky k ino-
vacím. V této souvislosti ocenil roli odbo-
rů, zmínil takzvaný „Středulův akcelerační
koefi cient“. Okomentoval také zamíta-
vý postoj Evropské komise k plánované 
fúzi Siemens a francouzského Alstomu. 
„Mohlo vzniknout silné uskupení,“ po-
znamenal. Diskutující upozornili, že z této 
situace profi tuje Čína a získává zakázky 
primárně určené pro evropské fi rmy. 
Předseda Odborového svazu KOVO Ja-
roslav Souček, který diskuzi moderoval, 
seznámil účastníky mezinárodního semi-

náře s aktuálními daty o vývoji české eko-
nomiky. Přiblížil politický vývoj v České 
republice, nastínil téma nelegální migra-
ce, potřebu změn ve vzdělávacím systé-
mu… „Vzdělávací soustava by měla mladé 
lidi připravit tak, aby se uměli přizpůso-
bit novým trendům. Pokud neinvestuje-
me do kvalitního vzdělávání mladých lidí, 
vrátí se nám to i s úroky,“ varoval Jaro-
slav Souček. Turbulentní změny na mapě 
Evropy i světa jsou podle jeho slov nato-
lik rychlé a razantní, že je nezbytné se na 
ně připravit.  (jom)

Lidické piety se zúčastnila i přeživší Marie Šupíková              FOTO: (AP)

V Lidicích si připomněli 77. výročí tragického mementa

Siemens prožívá období turbulentních změn

Na semináři vystoupil český ředitel Siemensu Eduard 
Palíšek (uprostřed) FOTO: (jom)

li schválen. S jeho uznáním je spokojená
i předsedkyně místní základní organiza-
ce OS KOVO Ivanka Smolková.  „Podporuji 
insolvenčního správce Brože i proto, že si 
pamatuji první insolvenci podniku, po kte-
ré následovala v roce 2014 soudem povo-
lená reorganizace. Tehdy dominovala také 
velká ruská banka a ostatní věřitele přebi-
la a ti, kteří podnik do fi nančních problé-
mů nedostali, tehdy rozhodovat nemohli. 

V rámci českého práva tak byli čeští pod-
nikatelé okradeni a nikdy jim peníze nikdo 
nevrátil,“ uvedla pro média předsedkyně 
Smolková.
Vyloučení tří největších bankovních věři-
telů kladně hodnotí také právník Odbo-
rového svazu KOVO JUDr. Vladimír Štich. 
„Pokud by měli hlasovací práva, tak by 
v insolvenčním řízení válcovali všechno. 
Průběh konkurzu bude bez nich regulér-

nější,“ řekl médiím. Podle něj ale ani pro-
bíhající insolvenční řízení dlužné mzdy za-
městnancům nezajistí. Čím déle bude pro-
bíhat, tím déle budou zaměstnanci v nejis-
totě. „Insolvenční správce soudu zdůvod-
nil vazby hlavních věřitelů včetně propojení 
právnických kanceláří, to byla z jeho strany 
velká odvaha. Celou kauzu hlavních věřite-
lů bych neváhal nazvat loupež století za bí-
lého dne,“ dodal Štich. (mia)



nění,“ vzpomíná Václava Schreibová. Efek-
tivita práce uvolněné předsedkyně se od-
razila i na zvýšení členské základny z 10 % 
na 60 %. Osobní kontakt s lidmi je podle 
předsedkyně Schreibové nenahraditelný 
a neuvolněný předseda takové množství 
zaměstnanců, jako je v suchdolském závo-
dě, těžko obsáhne.

Nový majitel odbory respektuje

S příchodem nového majitele Eaton Corpo-
ration v roce 2009 se vztahy odborů a ve-
dení zlepšily. Vedení americké společnosti 
přijalo existenci místních odborů a povin-
nost s nimi jednat. „Přístup managemen-
tu ke vzájemnému jednání je konstruktivní 
a nemohu říci, že by docházelo k nějakým 
vyostřeným bojům. Samozřejmě každá 
strana si hájí svoje. Nedokážu si představit, 
že by vedení přišlo a řeklo, je sice infl ace
2 %, ale my vám přidáme 9 %, to tak nikdy 
nebude. Vždy záleží na daném manage-
mentu ve fi rmě, pokud to manažeři berou 
jako osobní boj a nepřemýšlí o sociálním
smíru, pak vzniká válka, která nic neřeší. 
Musím přiznat, že obzvláště letošní vyjed-
návání byla náročná a dlouhá. Ráda bych 
poděkovala svým kolegům z výboru za pod-
poru a výbornou spolupráci nejen při vyjed-
návání kolektivní smlouvy, ale i při dalších 
jednáních s vedením fi rmy. Velmi si jejich 
podpory cením. Povedlo se nám navýšit ta-
rify v rozmezí sedm až devět korun a také 

navýšit stravenky. Naší prioritou je upravit 
mzdový systém tak, aby byl spravedlivější. 
Do budoucna chceme rovněž přimět někte-
ré pracovníky středního managementu 
k lepší komunikaci se zaměstnanci,“ přibli-
žuje jednání předsedkyně Schreibová.

Tým Duha šíří radost

Mezi významné úspěchy zaměstnanců 
a odborářů patří účast podniku v soutěži 
1. ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského 
kraje za společenskou odpovědnost.
Předsedkyně Václava Schreibová přihlásila 
suchdolský Eaton do soutěže se záměrem 
poděkovat tak všem zaměstnancům, kte-
ří se podílejí na aktivitách v oblasti charity,

pomoci dětem a seniorům a na mnoha 
dalších společensky prospěšných akcích. 
„Umístění na druhém místě v kategorii za-
městnavatelů nad 500 zaměstnanců je 
nádherný bonus,“ hodnotí s uspokojením 
výsledek soutěže předsedkyně Schreibová.
Tým Duha působí v závodě přibližně čtyři 
roky, jsou v něm zastoupeni zaměstnanci 
a odboráři, kteří organizují a realizují různé 
charitativní a společenské akce. Jejich mo-
tivace spočívá hlavně v potěšení z toho, že 
mohou někomu pomoci a udělat radost. 
„Firma společně s odbory na tyto aktivi-
ty fi nančně přispívá. Zaměstnanci se podí-
lejí na organizování akcí, mezi které patří 
jak charitativní činnost, tak třeba sportov-
ní turnaje. Finanční výhry z turnajů poskyt-
nuté zaměstnavatelem jsou věnovány na 
dobročinné účely,“ přibližuje místní spole-
čenskou aktivitu Václava Schreibová. 

Zaměstnanci si cenu zaslouží

Zaměstnanci Eatonu podpořili mimo jiné 
Dětský domov Zvíkov. Tým Duha nejen-
že připravil v domově akce pro příjemně 
strávený čas, ale také z vybraných peněz 
nakoupil pro děti školní pomůcky. Dlou-

hodobě probíhá spolupráce s Charitou
Třeboň, kde zaměstnanci vypomohli vy-
malováním interiéru. Z podnětu odborů 
daroval suchdolský Eaton charitě starší slu-
žební automobil, který usnadní návštěvy 
u starších občanů. Suchdolští také nakoupi-
li výrobky z chráněné dílny, jako výhry pro 
děti na dětském dni. Ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Borůvka Borovany se 
zaměstnanci společně s managementem 
Eatonu podíleli na úpravách okolí, ale tře-
ba i na fi nančních darech na nákup zdra-
votních pomůcek. 
„Z mnoha dalších akcí bych ráda zmíni-
la spolupráci s Dětským centrem Strako-
nice, které přivítalo naši pomoc ve formě 
charitativních sbírek oblečení a školních po-
můcek. Každoročně připravujeme pro děti 
Mikuláše, rozsvěcení vánočního stromku 
a vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. 
Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří 
věnovali svůj čas, a hlavně srdce k realizaci 
aktivit Týmu Duha. Jsem velmi ráda, že jejich 
činnost byla ohodnocena Cenou hejtman-
ky Jihočeského kraje za společenskou od-
povědnost. Tu cenu si jistě zaslouží,“ říká na 
závěr předsedkyně ZO OS KOVO Eaton Elek-
trotechnika s.r.o. Václava Schreibová.   (mia) 
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V suchdolském závodě pracuje okolo 600 zaměstnanců FOTO: (mia)

Eaton získal cenu hejtmanky Jihočeského kraje
 FOTO: Václava Schreibová

Tým Duha uspořádal turnaj zaměstnanců v kuželkách, ceny vítězů putovaly na charitu  FOTO: Václava Schreibová
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Vedle běžné problematiky mezd, kolektiv-
ního vyjednávání, bezpečnosti práce a po-
dobně šlo především o chystané změny 
na postech regionálního zmocněnce a ve-
doucího jihočeského regionálního praco-
viště, kteří odcházejí do důchodu. „Výběru 
je nutné věnovat mimořádnou pozornost, 
protože jde o lidi, s nimiž budete všichni 
úzce a dlouhodobě spolupracovat,“ připo-
mněl Jaroslav Souček, který za letitou od-
borovou činnost (ne)ofi ciálně poděkoval 
jihočeskému zmocněnci Janu Švecovi. Ten 
svou funkci opouští 31. srpna a odchází 
do důchodu. V závěru letošního roku kon-
čí ze stejného důvodu také vedoucí jiho-
českého Regionálního pracoviště OS KOVO 
v Českých Budějovicích Rudolf Tkáč.

Jedině odbory dokáží účinně hájit za-
městnance

Jan Švec, předseda základních organizací
OS KOVO ve společnostech Groz-Beckert 
ČR, Kern-Liebers CR a Prym Consumer, za-
hájil svoji profesionální kariéru v OS KOVO 
v roce 1990, kdy byl zvolen prvním pore-
volučním předsedou základní organizace 
v tehdejší českobudějovické Igle. Na postu
krajského zmocněnce OS KOVO vyjedná-
val se zaměstnavateli, odbory zastupoval 

také při jednáních krajské tripartity, Rady 
Jihočeského kraje pro rozvoj lidských zdro-
jů apod. Při své činnosti získal také boha-
té zkušenosti z komunikace s partnery 
v řadě evropských zemí, a to jak v segmen-
tu zahraničních odborových organizací, 
tak managementů velkých nadnárodních 
společností pocházejících převážně z Ně-
mecka. „Zájmy a práva zaměstnanců jsou 
často velmi hrubým způsobem pošlapá-

vány a odbory jsou, ať se to komukoli líbí 
či nelíbí, jedinou skutečnou silou, která je 
dokáže účinně hájit. Prosazování práv za-
městnanců, slušnému přístupu k nim 
a jejich spravedlivému odměňování jsem 
věnoval mnoho své energie a myslím, že 
výsledky jsou vidět. Svému nástupci přeji 
hodně úspěchů a svým kolegům správnou 
volbu,“ uvedl Švec.  
 (PP)

 „V tomto případě jsme vyplatili třem od-
borářům ze Základní organizace Continen-
tal Jičín celkem 34 500 korun. Podobných 
případů se každoročně najde několik. Kaž-
dý rok do tohoto fondu přispívají stovky zá-

kladních organizací a jejich počet vzrůstá. 
V praxi tak bez zbytečných slov naplňují 
poslání odborů, a tím je solidarita s kolegy. 
Aktuálně má náš odborový svaz na kontě 
fondu bezmála třináct milionů korun, tak-
že jsme připraveni kdykoli pomoci tam, kde 
bude naše pomoc potřebná,“ připomíná 
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. 
Od roku 2010 do současnosti vyplatil Od-
borový svaz KOVO z tohoto speciálního 
konta fi nanční příspěvek téměř třem stov-
kám odborářů. Celkově jde o částku skoro 
5,3 milionu korun. „Jen za prvních pět mě-
síců letošního roku už bylo vyplaceno té-
měř dvě stě tisíc korun ve čtrnácti přípa-
dech. Vesměs šlo o důsledky silných bou-

řek. Dva případy souvisely s požárem, tři se 
zatopením objektu, osm s větrem a jeden 
s úderem blesku,“ upozorňuje vedoucí Re-
gionálního pracoviště OS KOVO v Českých 
Budějovicích Rudolf Tkáč. Do konce května 
přispělo do společného konta už 322 zá-
kladních organizací.
Fond živelních pohrom OS KOVO je určen 
speciálně pro potřeby odborářů, jejichž 
majetek poškodily přírodní živly. Vztahuje 
se tak například na důsledky požárů, bou-
ří či záplav. Příspěvek lze získat prostřed-
nictvím konkrétní základní organizace, 
která žádost zpracuje a pošle k posouzení 
na centrálu OS KOVO v Praze. Po schválení 
pak pomoc putuje přímo k poškozeným li-
dem.  (jom)

Hlavním hostem konference Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje, která se uskutečnila v úterý 
11. června v prostorách českobudějovického Metropolu, byl předseda svazu Jaroslav Souček. Delegáti, vesměs předsedové 
základních organizací OS KOVO, vyslechli podrobnou informaci o činnosti svazu v celorepublikovém měřítku a s předsedou 
společně řešili i vlastní regionální otázky.

Tři lidé z Jičínska poškození důsledky bouře Eberhard, která postihla region v polovině letošního března, se dočkali solidární-
ho gesta ze strany svých odborářských kolegů. Ti jim pomohli získat fi nanční příspěvek z Fondu živelních pohrom Odborové-
ho svazu KOVO. 

Předseda Jaroslav Souček (uprostřed) poděkoval Janu Švecovi (vlevo) za dlouholetou odborovou činnost 
 FOTO: (PP)

Předseda navštívil Jihočechy, které opouští zmocněnec Jan Švec

Následky bouře Eberhard pomohla zmírnit kolegialita odborů

Zaměstnanci jičínské společnosti Continental obdr-
želi od Odborového svazu KOVO fi nanční příspěvek. 
Zleva: předseda ZO Michal Kazda, příjemce pomoci 
Miloš Musil a místopředseda Michal Mach 
 FOTO: VZO OS KOVO Continental Jičín

Největší fi nanční částku obdržela Martina Stolínová 
 FOTO: VZO OS KOVO Continental Jičín

Mezi příjemce fi nanční pomoci patřil také Jaroslav 
Síka  FOTO: VZO OS KOVO Continental Jičín
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Právo |  Mgr. David Šrott, Odborový svaz KOVO, Regionální pracoviště Zlín

Práva spotřebitele |  JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo 

Informační povinnost zaměstnavatele

Výhra není vždy výhrou!

Odborová organizace 
má výjimečné posta-
vení mimo jiné v tom, 
že má právo jednat za 
zaměstnance v pra-
covněprávních vztazích

včetně kolektivního vyjednávání. Infor-
maci o průměrných mzdách lze zcela jistě
pokládat za důležitou právě v souvislos-
ti s kontinuálním procesem kolektivního

vyjednávání, který zpravidla zahrnuje jed-
nání o úrovních a formách odměňování
a vývoji mzdových nákladů u příslušného 
zaměstnavatele. Účelem informační po-
vinnosti zaměstnavatele k odborové orga-
nizaci je, aby zástupci zaměstnanců mohli
naplňovat své poslání spočívající v ochraně 
oprávněných zájmů zaměstnanců. Infor-
mováním se pak rozumí poskytnutí nezbyt-
ných údajů, z nichž je možné jednoznačně

zjistit stav oznamované skutečnosti. 
Zaměstnavatel je povinen informovat od-
borovou organizaci o vývoji mezd nebo 
platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích 
jednotlivých složek včetně členění podle 
jednotlivých profesních skupin, jestliže se 
nedohodne se zástupci odborové organi-
zace jinak. Specifi kovaný rozsah předáva-
ných informací o průměrných mzdách je 
vhodné upravit v kolektivní smlouvě.

Ve vašem případě jste zřejmě naletěl 
podvodníkům, kteří velmi dobře ovláda-
jí manipulativní jednání. Já sama v těchto 
případech používám jednoduchou meto-
du, kterou všem doporučuji. Spočívá v tom, 
že bez jakékoli výjimky zavěsím. Vycházím 
z toho, že žádná z těchto fi rem neprovo-
zuje charitu, ale snaží se prodat nekva-
litní zboží za nehorázné peníze a k tomu 
používá různé fi nty. Směřují vždy k jediné-
mu cíli – vydělat.

Nová metoda podvodníků

V poslední době lákají kupující právě na své 
výhry-nevýhry. Smyslem je nalákat oslove-
ného na vidinu výhry, která bývá velmi ne-
kvalitní s minimální hodnotou. Často jde 
o „výhru“ v penězích i několika desítek tisíc, 
jako tomu bylo u vás. Vtip je v tom, že abys-
te ji získal, musíte zakoupit nabízené zboží 
a od jeho ceny je vám výhra jakoby odečte-
na. Doma zjistíte, že totéž zboží je třeba na 
internetu nabízeno např. o více než polovi-
nu levněji. Pokud se jim podaří vlákat vás 
do své provozovny, což se vám stalo, mají 
vyhráno. Zde totiž neplatí to, co vám sdě-
lil váš přítel, že v zákonné lhůtě můžete od 
smlouvy odstoupit. To se totiž týká pouze 
smluv uzavřených mimo prostory obvyklé 
k podnikání. Bohužel provozovna takovým 
prostorem není, ta je k podnikání určena, 
a vám nezbude než si zboží ponechat. 

Pozor na možnost uzavření smlouvy po 
telefonu!

Další fi ntou je využití neznalosti oslove-
ného, který neví, že smlouva nemusí mít 
vždy písemnou podobu, ale může být uza-
vřena dokonce i po telefonu. Oslovený 
o tom ani nemusí vědět, stačí, když na kla-
dené otázky odpoví ano, nebo že souhlasí, 
a jeho odpověď je pak považována za sou-
hlas s uzavřením smlouvy. V takovém přípa-
dě je třeba poměrně rychle jednat, protože
zde máte možnost od smlouvy uzavřené 
po telefonu do 14 dnů odstoupit. Jedná se 
o smlouvu uzavřenou na dálku. V tomto pří-
padě občanský zákoník spotřebitele chrání
možností odstoupení od smlouvy. Posta-
čí do uvedené lhůty zaslat toto odstoupení 
dopisem. Doporučuji ho odeslat nejen do-
poručeně, ale i s doručenkou, abyste měli 
doklad o tom, že vaše odstoupení bylo 
doručeno. V případě možnosti odstoupení 
platí, že je dané zákonem a prodejce s ním 
nemusí souhlasit. Platné je v momentě jeho 
předání poště k přepravě, případně při 
osobním doručení je nezbytné potvrdit pře-
vzetí podpisem a nejlépe i s razítkem fi rmy.

Jak by mělo odstoupení vypadat?

Název fi rmy, její IČ a adresa sídla. ...
V Brně dne ...
Věc: Odstoupení od smlouvy uzavřené pro-
střednictvím telefonu na základě ustanove-

ní § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, ve 
znění dalších předpisů 

Dobrý den, 
dne (datum) přibližně v xx.xx  hod. mě te-
lefonicky prostřednictvím mého telefonu 
(číslo) oslovil zaměstnanec Vaší fi rmy s na-
bídkou (uvést jakou). Vzhledem k momentu 
překvapení a nedostatku času jsem s nabíd-
kou souhlasil, věc jsem přehodnotil a roz-
hodl jsem se využít své zákonné možnosti 
a od smlouvy odstoupit. Činím tak na zákla-
dě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
S pozdravem
vlastnoruční podpis, jméno a příjmení, na-
rozen (den, rok), bytem (adresa)  

Nedávejte souhlas se svojí úhradou  hovoru!

Ve vašem případě pak došlo ještě k zne-
užití toho, že jste asi volal na číslo, které 
začínalo číslem 8. Lidé často mají v pově-
domí představu, že když číslo začíná na 8, 
jedná se o číslo, na které se volá bezplat-
ně. Omyl. Bezplatně můžete volat pouze na 
čísla 800, ale u jiných čísel, která začínají 8,
 i tzv. modré linky (81, 83, 843, 844, 845, 846) 
či bílé linky (840, 841, 842, 847, 848, 849), úč-
tují operátoři mnohem vyšší ceny, obvykle 
není možné u těchto čísel čerpat z volných 
minut na volání. Což asi byl i důvod nepří-
jemného rozčarování z vyúčtování za volání 
z vašeho mobilu.

Má zaměstnavatel povinnost poskytovat odborové organizaci informaci o průměrných mzdách? 
 O. V., Napajedla

Volala mi nějaká paní, že mne její fi rma vybrala jako výherce soutěže a že jsem vyhrál první cenu. Řek-
la mi, že pokud mám o svoji výhru zájem, abych během dne zavolal, jinak že výhra propadá. Neda-
lo mi to, a na číslo jsem zavolal. Jiná paní mi sdělila, že hovor bude monitorován a hradit ho budu já, zda 
s tím souhlasím a chci, aby mi předala potřebné informace. Souhlasil jsem. Pak mi několik minut podávala 
různé informace o soutěži a následně sdělila, že mi bude výhra slavnostně předána v jejich provozovně. Když 
jsem si pro výhru přišel, dopadlo to nakonec tak, že mi vnutili zboží za 26 000 Kč s tím, že se jinak prodává za 
55 000 Kč, a výhrou je právě onen rozdíl v ceně. Shluklo se jich okolo mě šest a jeden mlel přes druhého. Byl 
jsem tak překvapený, že jsem si tuto situaci uvědomil až druhý den doma. Zboží jsem chtěl vrátit, a tak jsem 
se obrátil na adresu uvedenou ve smlouvě. Nějaká slečna, která se nechtěla představit, se mi vysmála, že na 

to nemám nárok. Kamarád mi povídal, že to byla v podstatě předváděcí akce a pokud něco takto koupím, tak to mohu do 14 dnů 
vrátit. To však ještě nebyl konec, přišlo mi vyúčtování telefonu 1 102 Kč za telefonát s touto fi rmou.   P. P., Brno
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Vzdání se funkce v SVJ 

Hovoříte-li o předsedo-
vi SVJ, předpokládám, 
že máte alespoň tříčlen-
ný výbor, který je řádně 
zapsán v rejstříku spole-
čenství vlastníků.

To, že jste byt prodal, by nemělo být pře-
kážkou pro výkon funkce, ledaže by stanovy 
určovaly něco jiného. Občanský zákoník 
v § 1205 uvádí, že způsobilý být členem vo-
leného orgánu nebo zástupcem právnické 
osoby jako člena takového orgánu je ten, 
kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve 
smyslu zákona o živnostenském podniká-
ní. Členem voleného orgánu může být nejen 
vlastník jednotky – člen SVJ, nýbrž i jiná oso-

ba (fyzická nebo právnická). Také vás ale ni-
kdo nemůže nutit, abyste funkci vykonával. 
Pro tento případ pak výboru SVJ písemně
sdělte, že z funkce odstupujete. Vaše stano-
vy dále stanoví podrobnosti pro vzniklou si-
tuaci, proto do nich nahlédněte. Podpisové 
právo k účtu převeďte na jiného člena výbo-
ru. Nezapomeňte, že změnu, tj. zánik vaší 
funkce, musíte zapsat do rejstříku společen-
ství vlastníků jednotek, vedeného přísluš-
ným krajským soudem. Uvádíte, že funkci
nechce nikdo vykonávat. Takovýchto spo-
lečenství je čím dál víc, proto svěřují výkon 
funkce do rukou profesionálů (bytové druž-
stvo, realitní kancelář, jiná obchodní společ-
nost), pokud stanovy tuto možnost nevylučují.

Prodal jsem svůj byt. Zároveň jsem ale předsedou SVJ, jedině já disponuji s účtem. V domě už nebydlím a vý-
kon funkce mě zatěžuje. V domě se ale nenašel nikdo, kdo by chtěl funkci předsedy výboru SVJ vykonávat. 
Co s tím? N. H., Břeclav

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Hlasování per rollam v bytovém družstvu

Od 1. 1. 2014 je možnost hlasování v druž-
stvu, tedy i bytovém družstvu, způsobem 
per rollam upravena v zákoně č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a druž-
stvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů, v § 652–655.
Zákon umožňuje kromě klasické člen-
ské schůze i přijímání usnesení postu-
pem mimo členskou schůzi, tzn. bez jejího
svolání (hlasování per rollam), pokud to 
ovšem předem dovolí stanovy. 
Stanovy tedy musí způsob hlasování per 
rollam upravovat. Stanovy družstva dále 
mohou hlasování per rollam omezit jen na 
některá rozhodnutí. Zákon o korporacích 
pak zakazuje per rollam v případě shro-
máždění delegátů.
Představenstvo družstva, které je podle 
zákona oprávněno svolat členskou schů-
zi, anebo osoba oprávněná svolat člen-
skou schůzi prokazatelným způsobem 
doručí nebo předá osobně proti podpisu
všem členům družstva návrh rozhodnu-
tí, o němž má být per rollam rozhodo-
váno.  
V souladu se zákonem o korporacích musí 
návrh rozhodnutí obsahovat:  
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho 
odůvodnění, 
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena ur-
čenou stanovami, jinak 15 dnů; pro za-
čátek jejího běhu je rozhodné doručení
návrhu členovi,
c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
d) další údaje, určí-li tak stanovy.
Lze doporučit, aby text obsahoval i pouče-
ní pro člena o způsobu hlasování (že má 

uvést jen: „souhlasím“ nebo když s návr-
hem usnesení nesouhlasí, uvede „nesou-
hlasím“).
Pro případ, že člen družstva nedoručí druž-
stvu ve lhůtě určené stanovami nebo záko-
nem svůj souhlas s návrhem usnesení, 
obsahuje zákon právní fi kci, že s tímto ná-
vrhem nesouhlasí, a při vypočítání rozhod-
né většiny dojde k započtení jeho hlasu
(resp. hlasů) do počtu hlasů členů, kteří
s návrhem usnesení nesouhlasí. To platí
i pro případ, že by souhlas člena byl druž-
stvu doručen po stanoveném termínu.
Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské 
schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, 
má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve 
které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí 
členské schůze, kterého se vyjádření týká.
Rozhodnutí per rollam musí být schvále-
no požadovanou většinou, jak to vyplývá
ze zákona, případně ze stanov družstva, 
pro rozhodnutí v příslušné věci. Tato vět-
šina se však nepočítá z počtu doručených 
vyjádření, nýbrž z celkového počtu hlasů 
všech členů družstva. Přitom počet doru-

čených vyjádření (jako obdoba počtu pří-
tomných na členské schůzi) není v tomto 
případě rozhodující. Pro posouzení, zda byl 
návrh usnesení přijat, jsou rozhodující pou-
ze doručená souhlasná vyjádření členů 
k návrhu usnesení a usnesení je přijato 
pouze v případě, že souhlas byl vyjádřen 
potřebnou většinou (nadpoloviční nebo 
vyšší většinou určenou zákonem nebo sta-
novami), počítanou z celkového počtu hlasů
všech členů družstva. Tím jsou na schválení 
rozhodnutí formou per rollam obecně kla-
deny větší nároky než při schvalování usne-
sení na zasedání členské schůze.
Výsledné rozhodnutí a datum jeho při-
jetí oznamuje členům družstva osoba, 
která je podle zákona, resp. stanov druž-
stva, oprávněna členskou schůzi svolat.
Způsob tohoto oznámení je totožný se 
způsobem určeným v zákoně, resp. ve 
stanovách družstva, pro svolání členské 
schůze, to znamená uveřejněním na inter-
netových stránkách družstva a současně 
zasláním členům na adresu uvedenou v se-
znamu členů. Výsledek rozhodování musí 
být oznámen bez zbytečného odkladu.

Pročítala jsem staré odpovědi na dotazy, kde bylo uvedeno, že v bytovém družstvu je korespondenční hlasování zakázáno. Ne-
dávno se mi však dostala do rukou odpověď se zcela opačným názorem. Jak to tedy je?   K. R., Jihlava

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 
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FOTO: unsplash

FOTO: pexels
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Rozdíl mezi podílovým a bytovým spoluvlastnictvím

Bytové spoluvlastnictví 
znamená, že dům je na 

základě tzv. prohlášení vlastníka rozdělen 
na jednotky (byty, ale i nebytové prostory, 
např. garáže) a vlastník jednotky, např. bytu, 
k tomuto bytu ještě vlastní podíl na společ-
ných částech domu a na pozemcích s do-
mem souvisejících. Vlastnictví bytu i podílů 
na společných částech domu a souvisejících 
pozemcích je zapsáno v katastru nemovitos-
tí na listu vlastnictví vlastníka bytu.  V přípa-
dě, že vlastník bytu si neplní své povinnosti, 
má vůči společenství vlastníků dluhy, může 
to dojít až tak daleko, že o byt přijde např. 
v exekuci. Za celé společenství vystupuje 
navenek výbor společenství jako statutár-
ní orgán, ten podává žalobu k soudu, ten 
vymáhá plnění po jednotlivých vlastnících 
bytů. 
V případě spoluvlastnictví se vychází z prin-
cipu vlastnictví tzv. ideálního spoluvlastnic-
kého podílu. To zjednodušeně znamená, 
že všechen společný majetek je ve vlastnic-
tví všech spoluvlastníků jako celek (chodby, 
střecha, okapy, osvětlení na chodbách, byty 
apod.), avšak velikost vlastnického podílu 
může být různá. Podíl je vyjádřen určitým 
zlomkem, nikoliv reálnou částí věci (nelze 
na chodbě vlastnit sedm schodů z 25), při-
čemž pro velikost spoluvlastnického podílu 
je rozhodující, za jakých okolností ke vzniku 
spoluvlastnictví došlo.
Každý spoluvlastník má právo k celé věci. 
Toto právo je omezeno stejným právem 
každého dalšího spoluvlastníka. Spoluvlast-
ník může se svým podílem nakládat podle 
své vůle. Takové nakládání však nesmí být 
na újmu právům ostatních spoluvlastníků 
bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají. Ostatní 
spoluvlastníci mají při prodeji podílu před-
kupní právo, ledaže se prodej týká osoby 
blízké. Problematické je také zřízení věc-
ného břemene, investice do společného 
majetku, vznik škody na společné nemovi-
tosti apod. 
Nechová-li se spoluvlastník zodpovědně vůči 
ostatním spoluvlastníkům, dělá dluhy, nepl-
ní si své povinnosti, nepřispívá na služby, 
na správu domu, pak jej musí všichni ostat-
ní spoluvlastníci, popřípadě jeden z nich, 
žalovat u soudu, domáhat se plnění podle 
dohody spoluvlastníků. Jedná se vždy o slo-
žité soudní řízení.
Dluhy v případě bytového spoluvlastnictví 
nebo spoluvlastnictví domu jsou vždy velký 
problém, ale v případě bytového spoluvlast-
nictví je přece jen postup vymáhání dluhů 
jednodušší, protože za celé společenství 
vlastníků jedná výbor společenství. Pravi-
dla hospodaření ve společenství jsou dána 

právními předpisy a stanovami. V případě 
podílového spoluvlastnictví domu se spo-
luvlastníci na pravidlech nakládání a hospo-
daření v domě musí dohodnout.
Obecně pak platí, že při běžné správě 
společné věci rozhodují podíloví spoluvlast-
níci většinou hlasů, když jejich hlasy se po-
čítají dle velikosti jejich podílů. Zde se bude 
jednat o drobné opravy či úpravy, které 
v podstatě nemění povahu společné věci.
K rozhodnutí o významné záležitosti tý-
kající se společné věci, jejím podstatném 
zlepšení či zhoršení či změně účelu jsou po-
třeba alespoň dvě třetiny hlasů spoluvlast-
níků, pokud této většiny není dosaženo, je 
možno obrátit se s návrhem na příslušný 
soud. Zde se bude jednat o opravy či úpravy 
podstatně měnící společnou věc.
K rozhodnutí o zatížení nebo o zrušení za-
tížení společné věci či při rozhodnutí, jímž 
má dojít k omezení práv spoluvlastníků na 
dobu delší 10 let, je potřeba souhlas všech 
spoluvlastníků. Typicky se jedná o zřízení 
zástavního práva k domu. 
V praxi se tedy podílové spoluvlastnictví by-
tového domu jeví jako velmi problematické, 
proto mnozí podíloví spoluvlastníci domu 
přistupují na možnost transformace podílo-
vého spoluvlastnictví na bytové spoluvlast-
nictví. Vlastnictví bytové jednotky může 
totiž vzniknout rovněž na základě doho-
dy spoluvlastníků budovy nebo rozhodnu-

tí soudu o zrušení a vypořádání podílového 
spoluvlastnictví domu. Toto však nepřichází 
do úvahy vždy, ale jen v případě, že je toto 
technicky či právně možné. Každý z bývalých 
spoluvlastníků se pak stává výlučným vlast-
níkem bytové jednotky a podílovým spo-
luvlastníkem na společných částech domu 
a pozemku.
V této souvislosti bych ráda doporučila ku-
pujícím při koupi bytu věnovat pozornost 
především tomu, zda kupujete skutečně byt, 
který se stane vaším výlučným vlastnictvím, 
či zda kupujete „jen“ spoluvlastnický podíl 
k domu.
Podrobnosti k právní úpravě naleznete pře-
devším v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 
v § 1115–1239 (spoluvlastnictví) a § 1158–
–1222 (bytové spoluvlastnictví). 
Občanský zákoník je dostupný např. na 
www.zakonyprolidi.cz.

Bydlím v domě a myslela jsem si, že vlastním byt. V domě je šest bytů. Problém nastal, když dva vlast-
níci bytu přestali platit za služby i do fondu oprav. Začali jsme zjišťovat, co s nimi. Můj známý (právník) 
nahlédl do katastru nemovitostí na náš dům a zjistil, že v katastru není zapsáno vlastnictví bytů, ale 
že je tam uvedeno, že nás šest, co bydlíme v šesti bytech, vlastníme rodinný dům, každý určitým po-
dílem. Zřejmě proto se nám ti dva neplatiči smějí a klidně si neplatí dál. Jaký je tedy rozdíl mezi byto-
vým spoluvlastnictvím a podílovým spoluvlastnictvím nemovitosti? R. G., Dobruška

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 
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Lhůta pro výzvu k zpřístupnění bytu

Občanský zákoník ho-
voří pouze o povinnosti
zpřístupnit byt. Vlast-
ník jednotky je povinen 

zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě,
úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo 
pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnu-
to. Jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na 
společné části, která slouží výlučně k uží-
vání vlastníka jednotky, umožní do nich 

přístup, pokud k tomu byl předem vyzván 
osobou odpovědnou za správu domu. To 
platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zaří-
zení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla 
a jiných energií.
V jaké lhůtě má být vlastník jednotky vyzván 
ke zpřístupnění bytu, zákon neupravuje, lze 
proto doporučit, aby lhůta byla přijata usne-
sením na shromáždění vlastníků, např. de-
set dnů.

Vlastním byt, kde bydlím sám. Pracuji v nepřetržitém provozu a bojím se, že si nevšimnu sdělení na 
nástěnce v domě, kdy mám zpřístupnit byt kvůli odečtu. Ještě se mi to sice nestalo, vždy to řeším předáním 
klíčů sousedům, ale existuje nějaká lhůta, ve které musí správce předem o povinnosti zpřístupnění bytu 
vlastníky informovat?                                                                        J. M., Hradec Králové

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Vlastník zabral pozemek nás všech

Bytové spoluvlastnictví upravuje občanský 
zákoník. Do 31. 12. 2013 tuto problematiku 
upravoval zákon o vlastnictví bytů. K jednot-
ce (bytu, nebytovému prostoru) náleží po-
díl na společných částech domu a podíl na 
pozemku. Jedná se o ideální (ne reálné) po-
díly a jsou zapsané spolu s jednotkou v ka-
tastru nemovitostí. Pozemek u domu tvoří 
s domem funkční celek, proto žádný geodet 
nemůže rozdělit tento pozemek na jednot-
livé díly.
Jste spoluvlastníci a o nakládání se společ-

nou věcí (pozemkem) musíte rozhodovat 
společně. Pokud si jeden ze spoluvlastníků 
na společném pozemku postavil altán, byl 
povinen předem požádat o souhlas ostatní 
spoluvlastníky pozemku. V praxi by to mělo 
být tak, že se tato záležitost bude řešit na 
shromáždění spoluvlastníků a bude se o ní 
hlasovat. Pokud tak spoluvlastník neučinil 
a nezíská ani dodatečný souhlas spoluvlast-
níků, bude muset stavbu altánu odstranit. 
Pokud tak neučiní, můžete se odstranění al-
tánu domáhat soudní cestou.

Vlastním byt. Dům s devíti jednotkami a pozemkem spravuje SVJ. Pozemek nebyl rozdělen na devět dílů, a proto si na pozem-
ku dělá každý, co chce. Jeden z vlastníků si tam dokonce postavil altán s tím, že prý má nárok na část pozemku. Může to udě-
lat?                                                                                                            H. J., Boskovice

Bydlení |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 
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Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Je pravda, že v posled-
ním období vyzvaly 
některé krajské soudy 
odborové organizace 
ke zveřejnění účetních 

závěrek ve veřejném rejstříku. Ke zveřej-
nění byla ve výzvách dána poměrně krátká 
lhůta, a to 20denní. Na výzvu je nutné ve 
lhůtě reagovat, jinak jak již bylo mnohokrát 
i na školeních řečeno, hrozí pokuta do výše 
100 000 Kč v souladu s ustanovením § 104 
zák. č. 304/2013 Sb.
Povinnost zveřejňování účetních závě-
rek platí pro odborové organizace od roku 
2014. Odborová organizace zveřejňuje 
v případě vedení podvojného účetnictví Roz-
vahu a v případě, že vede účetnictví jedno-
duché, tak zveřejňuje Přehled o majetku 
a závazcích. Od roku 2016 v souladu s vy-

hláškou 325/2015 Sb. jsou zveřejněné úda-
je uváděny v tisících korunách, takže v pří-
padě jednoduchého účetnictví je potřeba si 
uvedené údaje ohlídat, aby informace neby-
la zkreslená a zavádějící.
Účetní závěrka se zveřejňuje vždy do konce 
následujícího roku, tzn. do konce roku 2019 
se bude jednat o účetní závěrku za rok 2018.
Změnila se také forma zveřejňování, tak-
že kromě způsobu uvedeného v Metodice 
ČMKOS, tzn. na nosiči CR-R, lze účetní závěr-
ku ověřenou podpisy zodpovědných osob 
zaslat na příslušné krajské soudy ve formátu 
pdf. jako jeden soubor. 
Pokud odborová organizace do dnešní-
ho dne nezveřejnila žádnou z účetních zá-
věrek za uplynulá období, je ještě jednou 
nutné upozornit na skutečnost, že v přípa-
dě formulářů u jednoduchého účetnictví 

pro rok 2014 a 2015 jsou formuláře odliš-
né od formulářů používaných od roku 2016. 
Toto vyplývá ze skutečnosti, že jednotlivá 
účetní období se liší jinými vyhláškami. 
Pro rok 2014 a rok 2015 je to vyhláška 
č. 507/2002 Sb. a od roku 2016 je to vyhláš-
ka č. 325/2015 Sb. 
Oba typy formulářů byly v minulosti mno-
hokráte publikovány. Z výše uvedeného
plyne doporučení ke zveřejnění účet-
ních závěrek ve veřejném rejstříku a tím 
předejít případným výzvám jednotlivých 
krajských soudů. Za vedení správného
účetnictví a plnění dalších povinností ply-
noucích ze zákonů je zodpovědná kaž-
dá základní organizace a při neplnění 
zákonných povinností jdou veškeré případ-
né sankce k tíži základní organizace.

 Na školení jste nás informovala o tom, že máme povinnost zveřejňovat ve veřejném rejstříku své účetní zá-
věrky. Pokud jsme tak neučinili, může nás příslušný soud vyzvat a pak, že musíme konat a závěrku zveřej-
nit, jinak můžeme dostat pokutu. V současné době jsme slyšeli, že některé odborové organizace byly již sou-
dy vyzvány.  Jak to je?                                                                                                                        F. K., Kutná Hora

Daňová odpovědna |  Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO
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Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Tipy na výlet

Putování začínáme ve středu obce u koste-
la svatého Marka, který je poprvé zmiňován 
již v roce 1365 a byla to zřejmě románská 
stavba. Později došlo k přestavbě v rene-
sančním slohu. Vedle kostela se původně 
nacházel hřbitov. Ten už byste zde dnes ale 
hledali marně. Samotný kostel dnes k bo-
hoslužbám slouží jen výjimečně. 
Naproti kostelu se nachází obecní zvonice
z roku 1603. Kobka v přízemí sloužila v mi-
nulých dobách jako vězení.

Nechcete zámek?

Nad zvonicí začínají bývalé hospodářské 
objekty zdejšího zámku. Dnes je zde Ga-
lerie Bernarda Bolzana s trvalou expozicí 
o životě a díle tohoto význačného matema-
tika, teologa a fi lozofa 19. století, který část 
svého života prožil právě na zámku v Tě-
chobuzi. Další rozsáhlé prostory galerie 
jsou využívány ke krátkodobým výstavám 
ze všech oborů výtvarného umění. 
Galerie sousedí s těchobuzským zámkem, 
který vznikl přestavbou původní tvrze ze 
14. století. Vybudován byl v letech 1786-98. 
Jde o obdélnou patrovou budovu s mansar-
dovou střechou a hranolovou vížkou. 
Po zestátnění byl zámek upraven na ozdra-
vovnu pro děti a ještě donedávna zde 
sídlil ústav sociální péče pro mentálně po-
stižené. Po přestěhování klientů do domeč-
ků chráněného bydlení byl zámek vyklizen 
a nyní je Krajem Vysočina nabízen k prode-
ji. Pokud máte něco kolem osmi milionů, 
může být váš.

Vyschlá studánka

Od zámku míříme do lesoparku za zámkem. 
Procházíme kolem zanedbaného hřiště
a vstupujeme do lesa. Přibližně po kilome-
tru se ocitáme u takzvané Bolzanovy stu-
dánky. Její pramen je ale v těchto dnech 
vyschlý. Na vodu, kterou údajně chodil pít 
slavný matematik, si tak musíme nechat za-
jít chuť.
Vracíme se kousek zpět a po naučné stez-

ce míříme k rybníku Loudal a dále ke kapli 
svatého Jana Nepomuckého. Její okolí nyní 
prochází přestavbou, proto je terén o něco 
hůře přístupný, a to zejména po deštích. 
Empírová hřbitovní kaple kruhového půdo-
rysu byla postavena v roce 1826 a dodnes 
je jednou z hlavních dominant Těchobuze. 
Kolem kaple se rozprostírá současný těcho-
buzský hřbitov.

Kolem repliky stodoly k historickému 
špýcharu

Další naše kroky vedou zpět do centra obce. 
Procházíme kolem repliky staré stodoly a za-
stavujeme se u zdejšího špýcharu z přelomu
18. a 19. století. Jeho vznik inicioval právě 
profesor Bernard Bolzano. Stavba prošla 
rekonstrukcí v roce 2005 a slouží dnes údaj-
ně jako skladiště krmiva. Tady naše dnešní 
putování končí. Pokud jste po pochodování 
dostali hlad a žízeň, musíte se vydat do neda-
lekého Pacova nebo Mladé Vožice, v Těcho-
buzi bohužel funkční hostinec nenajdete.
 Text a foto: Vilém Flášar

Těchobuz – obec plná památek, ale bez hospody
V dnešním výletu se podíváme do vesničky, ve které žije sotva osmdesát obyvatel, ale pyšní se řadou historicky cenných staveb 
a památek. Naším cílem je Těchobuz na Pelhřimovsku.



Noc ve vile českých královen

Hradu Svojanov se také říká „vila českých 
královen“. Najdete ho u města Poličky
a jde o jediný hrad u nás, kde se mísí go-
tika s empírem. Kromě běžné prohlídky 
hradu zde můžete natrefi t i na speciální 
akce, kdy se hrad zaplní pohádkovými po-
stavami nebo šermíři v dobových kostý-
mech. Od 25. do 27. července zde bude 
předvádět své řemeslo mistr popravčí, tý-
den nato se bude konat divadelní pouť. 
Hrad má navíc půvabné okolí, které láká
k výletům a procházkám. Ubytovat se mů-
žete přímo na hradě, pokoje pro hosty se 
nacházejí v empírové budově. Působí čis-
tě, příjemně a nejde pochopitelně o žád-
nou modernu – jsou zařízeny dobovým 
nábytkem. Za dvoulůžkový pokoj se sociál-
ním zařízením dáte 1 500 korun, čtyřlůž-
kový přijde už na 2 400 korun. Stravovat 
se můžete v hradní restauraci.

Na zámku s bazénem a vířivkou

Zámek Loučeň je místo, kde myslí v prv-
ní řadě na děti. Pro ty jsou zde připrave-
ny speciální prohlídky. Malí návštěvníci
i jejich dospělý doprovod se dozvědí, jak 
tenkrát děti na zámku žily a co je bavilo. 
Během prohlídky je čeká spousta zpest-

ření, budou hledat zatoulaného kocour-
ka, nebo tajné dveře, případně si zazpívají
v salonku, kde koncertoval Bedřich Sme-
tana. Pro mlsaly se zde zase konají
Čokopřehlídky, pochopitelně s ochutnáv-
kou. Pokud budete po prohlídce unave-
ni, můžete se ubytovat hned vedle v Ma-
ximilian Lifestyle Rezortu, kde vás čeká 
skutečně luxusní ubytování s bazénem, 
vířivkou a saunou. 

Pokoj, kde dýchá historie

Byli jste se už podívat v zámku v Náměšti 
nad Oslavou? Pokud ne, vypravte se tam 

na prohlídku, udělejte si výlet po krásném 
okolí a ještě přespěte v historických kom-
natách! Na zámku si lze vybrat ze dvou 
prohlídkových okruhů, navštívit můžete 
buď apartmán hraběte Haugwitze, nebo 
reprezentační prostory. Děti bude jistě 
zajímat dětský apartmán, který byl určen 
pro potomky zámeckých pánů a jejich vy-
chovatelky. Pokud jste turisticky zdatní, 

můžete se projít údolím řeky Oslavy, vy-
razit na Vlčí kopec či za Biblí kralickou. 
Dvoulůžkový pokoj zde stojí 1 150 korun 
za noc. Pokoje sice nabízejí moderní pří-
slušenství, ovšem v ložnici s klenutým his-
torickým stropem na vás dýchne historie. 

V srdci Českého ráje

Zámek Hrubá Skála nedaleko Turnova je 
jedním z našich nejznámějších zámků, 
každý rok ho doslova zavalují davy turis-
tů. Není se čemu divit, i jeho okolí je to-
tiž velmi půvabné, skaliska nad údolím 
říčky Libuňky a vůbec celý Český ráj jsou 

nesmírně atraktivní. Pokud budete chtít 
pořádně prozkoumat okolí, ubytujte se 
v zámeckém hotelu. Čtyřlůžkový pokoj 
tady přijde na 1 800 korun, k ukojení hla-
du slouží zámecká restaurace. Objednat 
si můžete také pokoj s nádhernou vyhlíd-
kou do celého Českého ráje. V hotelu si 
můžete také zajít na masáž, do sauny, do 
páry či vířivky. 

S Drákulou pod jednou střechou

Na zámku Nový hrad na Ústecku právě 
probíhá výstava Dracula a ti druzí, kte-
rá je prý pouze pro silné povahy. Kromě 
toho se zde konají také různé přednášky, 
například o čokoládě, takže nuda nehrozí.
Na zámku můžete posedět v příjemném 
šenku a poté přespat přímo v prostorách 
zámku. Na výběr jsou tři pokoje, z toho 
dva mají hydromasážní vanu! Pokoje jsou 
krásné, zařízené zcela v duchu zámku. Spí 
se na festovních postelích, které připo-
mínají ty, na kterých spalo kdysi zámec-
ké panstvo. 

Ubytování jako ze středověku 

Hrad Kost je nejzachovalejším českým 
gotickým hradem. Vybírat zde můžete 
ze čtyř prohlídkových okruhů, například 
se můžete projít mučírnou, kde až tuhne 
krev v žilách z přehlídky mučicích nástro-
jů, nebo se můžete věnovat historii rodu 
Kinských v Čechách. 
Jeden z okruhů je věnován speciálně dě-
tem. Na okruhu Z pohádky do pohádky 
se děti dozvědí díky princezně Karolíně, 
jaké pohádky se zde točily. A že jich ne-
bylo málo, včetně tak populární pohád-
ky, jakou je S čerty nejsou žerty. Pokud 
zde chcete přenocovat, můžete si prona-
jmout celý apartmán za 2 900 korun, ve-
jdou se sem čtyři lidé. 
 Michaela Kadlecová

Léto je tady a s ním také možnost podniknout něco zcela nového a dobrodružného. Co byste řekli třeba tomu strávit noc 
na zámku? A překvapivě vás to nebude stát příliš! Určitě se  nemusíte bát, že by zde strašilo, i když takové přenocování 
určitě nádech dobrodružství mít bude. Kam se můžete vypravit za historií a zároveň si vyzkoušet, jak se dříve spalo 
šlechticům?

Dobrodružství na léto? Přespěte na zámku!
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Správné znění tajenky z čísla 10: Nové lži se poslouchají líp než staré pravdy. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla 
Hana Veithová z Písku. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem 
časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 2., 16. a 30. července. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 8. července 
2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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