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Odbory budou i pro příští rok žádat růst minimální mzdy
Odbory budou i pro příští rok požadovat výraznější nárůst minimální mzdy a platů i mezd. Přesné požadavky zatím ale
nestanovily, nejdřív chtějí znát rámec státního rozpočtu. Pro média to ve středu 19. května řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Ministryně práce Jana Maláčová uvedla, že navýšení minimální mzdy navrhne poté, co se vláda dohodne na růstu důchodů. Tripartita by o prvním návrhu rozpočtu měla jednat
21. června.
„V prvé řadě chceme vidět od ministerstva financí rámec rozpočtu a jeho konsolidaci. V roce 2022 je předpoklad růstu
ekonomiky vyšší než čtyři procenta HDP,
ale je i předpoklad vyšší inflace. Není
důvod, aby mzdy a platy nerostly a tíhu
nesli zaměstnanci,“ řekl Středula.
Loni po nástupu epidemie a koronavirové krize odboráři požadavky na růst
platových tarifů zveřejnili až v polovině
července. V předcovidovém roce 2019
usilovali ale o zahájení vyjednávání s vládou už od dubna. Chtěli se tak vyhnout
průtahům, kdy vláda Andreje Babiše
rozhodla o přidání až v září, těsně před
tím, než návrh rozpočtu schvalovala
a poslala do Sněmovny.
ČMKOS pro letošek žádala pro veřejný
sektor sedm, deset a patnáct procent do
tarifů navíc podle profesí. Platové tarify
se na začátku roku zvýšily zdravotníkům
a v sociálních službách o deset procent, učitelům o čtyři procenta. Ostatní
zaměstnanci státu a veřejné sféry přidáno nedostali. Minimální mzda činí letos
15 200 korun. Od ledna se zvedla proti
loňsku o 600 korun. Odbory požadovaly růst o 1 400 korun. Zaměstnavatelé
byli proti navyšování a poukazovali na
tíživou situaci firem v koronavirové krizi.
Poslední predikce ministerstva financí z poloviny dubna počítá pro letošek
s růstem HDP nominálně o 4,9 procenta a reálně o 3,1 procenta, se zvýšením výdělků o 0,7 procenta, průměrnou inflací 2,5 procenta a průměrnou

Kampaň Konec levné práce nastartovala dlouhodobé úsilí odborů vymanit ČR z pasti levné pracovní
síly. 
FOTO: OS KOVO

nezaměstnaností 3,6 procenta. Pro
příští rok resort financí očekává zvýšení nominálního HDP o 5,5 procenta
a reálného o 3,7 procenta, objemu mezd
a platů o 2,3 procenta, cen v průměru
o 2,3 procenta a průměrnou míru nezaměstnanosti 3,7 procenta.
Ministryně práce zatím nechtěla návrh
na navýšení minimální mzdy upřesnit.
Uvedla, že se její úřad teď soustředí
na dokončení projednávání sociálních
zákonů v Parlamentu a na dohodu
o výraznějším přidání důchodcům, než
nařizuje zákon. „Jakmile zvládneme
otázku valorizace důchodů, podíváme
se na minimální mzdu. Dlouhodobě se
domnívám, že by měla tvořit 60 procent
průměrné mzdy. Podle toho pak přijdu
s konkrétním návrhem. V červnu se včas
vše dozvíte,“ řekla Maláčová.

Už dřív její resort připravil návrh, aby
minimální mzda odpovídala vždy od
ledna polovině průměrné mzdy z předloňska. S tímto plánem ministryně neuspěla. Pokud by toto pravidlo platilo,
letošní minimální mzda by činila 17 800
korun. Byla by tedy o 2 600 korun vyšší.
Pokud by to mělo být ale zmíněných 60
procent, tak by částka letos dosahovala
zhruba 21 400 korun.
Shodu na navýšení minimální mzdy tripartita v minulých letech nenašla, rozhodovala pak vláda. Zaměstnavatelé
žádají stanovení vzorce pro valorizaci
nejnižšího výdělku, aby byla jeho výše
předvídatelná a nezávislá na politicích. Podle podnikatelů by výpočet měl
zohledňovat i kondici ekonomiky. Dohoda v tripartitě nebyla také na navýšení
platů ve veřejném sektoru.
(ČTK, red)

Kongres industriAll Europe se odehraje online
Nejvýznamnější událost evropské odborové federace – kongres industriAll Europe – se tentokrát odehraje ve virtuální
podobě. Přibližně 700 představitelů odborů z 38 evropských zemí se jej zúčastní online ve dnech 1. - 2. června.
Původně měla akce proběhnout už koncem loňského května v řecké Soluni.
O odložení kongresu rozhodlo nejvyšší

vedení industriAll Europe loni v březnu. „V tu chvíli vzhledem k pandemii
COVID-19 již nemohlo být zaručeno

fyzické setkání pro 650-700 delegátů,
pozorovatelů a hostů za bezpečných
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

a zdravých podmínek,“ uvedla ve své
zprávě evropská odborová federace.
Nejvyšší orgán industriAll Europe zvolil
pro akci ambiciózní motto „Budování
obnovy pro všechny - silný hlas pro průmyslové pracovníky v Evropě“.
Na pořadu kongresu jsou také zařazeny důležité volby čtyř lídrů industriAll
Europe, kteří povedou evropskou odborovou federaci v příštích čtyřech
letech.
Volby se budou konat týden před

kongresem prostřednictvím certiﬁkovaného elektronického hlasovacího nástroje. Na nejvyšší posty kandidují Michael Vassiliades (prezident), Luc Triangle
(generální tajemník), Isabelle Barthès
(zastupující generální tajemnice) a Judith Kirton-Darling (zastupující generální
tajemnice).
Delegáti kongresu mimo jiné projednají
také Strategický plán industriAll Europe
pro období 2021-2023.
Materiál zahrnuje následujících pět
priorit:

1. Silný hlas pracovníků potřebuje silné odbory v práci
2. Silný hlas pracovníků při zajišťování
dobrých pracovních míst v silném a
udržitelném evropském průmyslu
3. Silný hlas pracovníků pro inkluzivní,
zdravá a bezpečná pracoviště
4. Silný hlas pracovníků pro spravedlivou odměnu a stabilní kupní sílu
5. Silný hlas pracovníků potřebuje
sociální a demokratickou Evropu
postavenou na solidaritě mezi lidmi
v krizi a zotavení
(jom)

Růst mezd v kaplickém extrunetu dorovnal inflaci
Tarifní mzdy ve společnosti extrunet Kaplice, dříve ps-ECO, letos vzrostou minimálně o výši loňské inflace, tedy přibližně o 3,2 procenta. Nejméně o šest korun za hodinu práce každému zaměstnanci v dělnických profesích a o tři procenta
u technicko-hospodářských zaměstnanců. Další navýšení pevné složky mzdy se bude lišit podle pracovního zařazení.
Shodlo se na tom vedení firmy s vyjednavači Odborového svazu KOVO. Odborářům se tak i v této relativně malé firmě
s průměrně 45 zaměstnanci podařilo dosáhnout na minimální hranici svých mzdových požadavků a zachovat zde dosavadní výši reálných příjmů.
„Základním principem a cílem kolektivního vyjednávání je udržení reálné
mzdy, to znamená zajištění smluvní
garance růstu nominální mzdy alespoň ve výši předpokládané inflace. To
se nám v naprosté většině firem dlouhodobě daří. V řadě firem bez přítomnosti odborů mzdy často stagnují, což
v důsledku inflace znamená pokles reálných příjmů,“ uvedl Jiří Řihout, předseda Základní organizace OS KOVO, který
zaměstnance společnosti extrunet Kaplice zastupuje.
Průměrná míra inflace, vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen
v roce 2020 proti průměru roku 2019,
dosáhla 3,2 procenta, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 2019. Byla
to nejvyšší průměrná roční míra inflace od roku 2012. Ceny zboží úhrnem
a ceny služeb vzrostly v roce 2020 shodně o 3,2 procenta.
„Součástí nové kolektivní smlouvy je
současně zvýšení příplatku na penzijní připojištění o 100 korun z 1 300 na
1 400 korun. Stravovací paušál 72 korun
denně zde navíc mohou získat i ti, kteří
z objektivních důvodů nevyužívají závodní stravování,“ sdělil Řihout a dodal:
„Nová kolektivní smlouva zohledňuje ve
všech ohledech jak zájmy zaměstnanců,
tak zaměstnavatele s ohledem na jeho
aktuální možnosti. Velice si cením toho,
že se firma nesnažila argumentovat růstem mezd vázaným na zrušení superhrubé mzdy.“
Ke zrušení superhrubé mzdy došlo
k 1. lednu 2021 a pro zhruba čtyři

miliony zaměstnanců to podle výše příjmů znamená, že v jejich peněženkách
končí po výplatním termínu o několik
set až tisíc korun měsíčně navíc. Minimální mzda současně vzrostla o 600, na
15 200 korun.
„Naši rakouští vlastníci na tyto podmínky přistoupili i proto, že loňské hospodaření dopadlo s ohledem na koronakrizi
velmi dobře a slušně se vyvíjí i letošní
rok. Pomohlo také to, že valorizace inflace je v Rakousku běžnou záležitostí,“ řekl
vedoucí provozu extrunet s.r.o. Kaplice
Eduard Stráský. Firma si je podle něho
také dobře vědoma toho, že si nemůže
vzhledem k nedostatku lidí na trhu práce dovolit ztrácet zaměstnance. „Samozřejmě se nemůžeme srovnávat se
mzdovou úrovní v Rakousku, ale firma
přidává pravidelně řadu let za sebou,“
dodal Stráský. Výhodou extrunetu je

i malý kolektiv a pestrá, kreativní práce
bez striktních norem.
„Jsem si jistý, že podoba nové kolektivní
smlouvy vyváženě zohledňuje ve všech
ohledech jak zájmy zaměstnanců, tak
zaměstnavatele. Nevidíme do budoucna
a těžko odhadneme, co nás čeká. Realitou ale je, že strojírenské podniky, přes
výkyvy na světových trzích, mají často
víc zakázek než lidí na jejich realizaci.
Rozhodně tak není doba na mzdová
omezení. Míra inflace je tedy spodní,
nepřekročitelnou hranicí při uzavírání
nových kolektivních smluv,“ zhodnotil výsledky kolektivního vyjednávání v extrunetu zmocněnec Krajského
sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Janoušek. Stagnující
mzdy totiž v důsledku inflace znamenají pokles reálných příjmů a kupní síly
zaměstnanců.
(pp)

Šéf kaplického extrunetu Eduard Stráský (vlevo) a zástupce OS KOVO Jiří Řihout při podpisu nové
kolektivní smlouvy.

FOTO: extrunet
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Získáváme respekt, říká po skoro třicetileté práci pro RP Ústí
nad Labem Ing. Jiří Friml
Vystudovaný ekonom Ing. Jiří Friml sedmadvacet let působil jako specialista pro mzdy, ekonomiku a kolektivní vyjednávání v RP Ústí nad Labem. Od začátku května oficiálně odešel do penze, své zkušenosti teď předává svému nástupci.
Zažil úpadek doznívajícího vlivu někdejších odborů i posílení pozic svazu v posledních letech. Během let se mnohokrát
přesvědčil, že zaměstnanci by bez asistence odborů byli vydáni zaměstnavatelům napospas.

Ing. Jiří Friml (druhý zleva) se svými kolegy.

FOTO: RP Ústí n. L.

Jak jste se dostal k práci pro OS KOVO?
Byla to náhoda, reagoval jsem na inzerát a přihlásil se do výběrového řízení,
a popravdě vůbec jsem tehdy netušil, do
čeho jdu. Dnes musím říct, že tato práce mi dala obrovský rozhled v rozsáhlé
odborové problematice pracovního práva, mezd, kolektivního vyjednávání. Přivedla mě k jednání s lidmi různých skupin, postavení, od předsedů základních
organizací až po vrcholové manažery,
ředitele firem. To jsou nedocenitelné
zkušenosti.
Jsou nějaké události související s prací na RP, které si rád znovu vybavujete, vzpomínáte na ně?
Rád si vybavuju všechno, co se nám
povedlo. Myslím si, že jsme pomohli
spoustě lidí, protože většina zaměstnavatelů se k zaměstnancům nechová
korektně a nebýt odborů jako takových,
tak by lidi v podstatě vůbec neměli zastání. V té souvislosti se mi vybaví třeba firma Conta Podbořany. Tam Italové zhruba před osmi lety přesunuli ze dne na
den výrobu jinam a chtěli lidi vypakovat

bez jakékoli sociální kompenzace. My
jsme italské vlastníky donutili, aby splnili
svou povinnost k zaměstnancům a zajistili jim odpovídající sociální program, což
se stalo, a v docela slušné výši. Ale to je
jeden z těch nejmarkantnějších případů,
protože každý rok vybojováváme lidem
lepší podmínky a myslím si, že bez odborové organizace a naší podpory by na
dosažené mzdové podmínky a benefity
jinak lidi nedosáhli.
Během těch skoro třiceti let práce
pro OS KOVO jste byl svědkem mnoha
změn, jak vnímáte současnou pozici
odborů?
V době, kdy jsem nastoupil, pořád ještě
přežívalo povědomí o silném, vlivném
ROH, postupně se pozice odborů oslabovala, ale teď jde naštěstí zase nahoru, takže je to taková sinusoida. Dneska
odbory, respektive OS KOVO, získaly
respekt u zaměstnavatelů, takže často
se zaměstnavatelé snaží radši dohodnout se ZO, než aby riskovali, že tam
přijede někdo ze zaměstnanců RP nebo
zástupci svazu. To je z mého pohledu
významný posun a věřím, že OS KOVO
bude posilovat i v dalších letech.
Jakou cestou by se měly podle vás v
nejbližší i vzdálenější budoucnosti
odbory ubírat?
Sám za sebe myslím, že by odborový
svaz měl zapracovat na přípravě nových
zaměstnanců, aby si je vychovával,

protože generační obměna bude dost
výrazná. A ještě by se měl zvýšit tlak na
legislativu, ale současně musím říct, že
tam se to v poslední době daří.
Co byste popřál odborovému svazu
do budoucna?
Aby nepolevil, protože tahle práce má
smysl a zaměstnanci ve firmách nás
určitě potřebují. Bez nás, bez pevných
odborů by neměli zastání u zaměstnavatelů, a ti by si s nimi dělali, co by chtěli.
S jakými pocity odcházíte po 27 letech
od práce pro odbory?
Myslím, že OS KOVO i všichni tady u nás
na RP v Ústí jsme dali své práci i základním organizacím dost, a v žádném případě jsme svou práci neodbyli a věnovali
jsme se jí často i o svém volném čase,
když to bylo potřeba, tak jsme jeli, ať
to byly víkendy nebo večery. Odcházím
s vědomím, že já i my všichni tady na
RP děláme dobrou věc.
Co plánujete na odpočinku, co byste
si rád ještě v životě dopřál, zažil?
Především se budu věnovat svým třem
vnoučatům a jednomu pravnoučeti.
Budu mít konečně víc času na zahrádku
a chatu, ale rád bych taky ještě něco procestoval a podíval se po světě, konkrétně do Karibiku. Zajímá mě poznávat,
jak lidé žijí jinde, přál bych si to vidět
na vlastní oči, ale musím to zvládnout,
dokud jsem ještě fyzicky fit. 
(jom)

Peníze přišly, budou sloužit huti v Ostravě?
Zdánlivě to vypadá, že je vše v pořádku. Všem zaměstnancům bylo tiskovou zprávou v pátek 7. května sděleno, že
Liberty Ostrava již má na účtu 100 % částky za prodej emisních povolenek Liberty Galati. Zisk z tohoto prodeje byl
použit na výplatu odměny k 70. výročí založení huti a každý zaměstnanec obdržel 13 070 Kč čistého. Zbylá část zisku by
měla být použita na investiční projekty Liberty Ostrava. Na první pohled to vypadá, že se vlastně nic nestalo. Peníze
přišly, tak co?
Ale ve skutečnosti nejsou peníze jako
peníze. Peníze alokovány v povolenkách byly zárukou a jakousi jistotou, že
budou sloužit na účely popsané v dohodě mezi Liberty a odbory, což je modernizace huti. Není jednoduché s povolenkami obchodovat, aniž by to prošlo
bez povšimnutí. Toto se ale o penězích
na účtu říct nedá. Nedá se dost dobře
ohlídat, kde ve finále skončí, a zkušenost

z minulých let je alarmující. Peníze
odtekly do zahraničí a v Ostravě zůstala podfinancovaná firma se zastaralým
zařízením. Nutno dodat, že problém
s investováním a chodem firmy musíme
hledat již ve špatně nastavené privatizaci, kdy nový majitel neměl za povinnost
tehdejší Novou huť modernizovat.
Tato zkušenost a obava o budoucnost
firmy, významné nejen pro kraj, ale pro

celou Českou republiku, je důvodem,
proč nemůžeme být spokojeni. Cesty
pro narovnání důvěry mohou být jen
dvě. Buď se emisní povolenky za utržené
peníze nakoupí zpět a budou uloženy
pro potřeby modernizace, nebo se peníze jednoznačně a za jasných podmínek
využijí pro budoucnost hutě.

Ing. Petr Slanina,

předseda ZO OS KOVO Liberty ČR
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Vzpomínáme na Jirku Bršťáka, odboráře s velkým srdcem
V den, kdy píšu tuto vzpomínku, je to
přesně měsíc, kdy jsem se dozvěděla
v nemocnici zprávu, které jsem se bála
a kterou žádné dítě nechce nikdy slyšet.
Zprávu, že z tohoto světa odešel můj
tatínek, váš kolega a kamarád, pan Jiří
Bršťák.
Není jednoduché do pár řádků vložit
vše, co táta dokázal a znamenal. Ale
bylo mým přáním se o to pokusit
a děkuji za to, že jsem dostala tuto příležitost.
Táta se vyučil soustružníkem a možná
právě proto, že pracoval jako dělník,
se po revoluci stal odborovým předákem. Věděl, že doba bude složitá a že je
potřeba zastat se těch slabších. Postavit
se za ně tehdy, když to potřebují. Vyjednat jim ty nejlepší podmínky pro jejich
práci, jaké byly v danou chvíli možné.
Bojovat za ně, když se k nim zaměstnavatel nechoval fér. Vždy pro své odboráře udělal a vyjednal maximum toho,
co bylo možné. Musel se toho hodně
naučit, byl přirozeně inteligentní. Ale
jak vždycky říkal „musel jsem na sobě
hodně a tvrdě pracovat, sbírat informace, chodit na školení a vzdělávat se, bez
toho by to prostě nešlo“. A to samé říkal
všem začínajícím odborářům a předsedům. Byl předsedou dvou základních organizací, předsedou AUTOSAP,
pomáhal budovat a zakládat nové
základní organizace, protože vždy věřil,
že tato práce má smysl, že je potřebná
a že bez odborů by bylo zaměstnancům
velmi, velmi těžko.

Nikdy nikomu, kdo si to zasloužil, neodmítl svou pomoc. Byl tu pro své kamarády i kolegy bez ohledu na denní nebo
noční hodinu. Pokud někdo potřeboval,
mohl se na něj obrátit. Vždy totiž víc než
na sebe myslel na ty druhé. Pro odbory
dýchal, když se mu něco nelíbilo, řekl to
těm, kterých se to týkalo, nejednal za
zády druhých s tím, že by chtěl někoho
poškodit. Byl tvrdý, někdy až nepříjemně upřímný, ale férový soupeř. A to jak
v jednací místnosti, tak na konferencích. Nebyl tak úplně diplomat. Vím, že
pro spoustu lidí bylo velmi těžké s tátou
jednat. Vždy byl maximálně připravený,
zjistil si všechny dostupné informace,
dopředu měl vymyšlené minimálně dva
scénáře, jak pokračovat v jednání na
základě toho, jak se to vše bude vyvíjet.
Vždy věděl, s čím do jednání jde a jakého cíle chce dosáhnout. Pokud si něco
myslel, řekl to vždy na rovinu, ať se to
někomu líbilo nebo ne. Své názory říkal
bez servítků, napřímo, upřímně a všem
do očí.
Táta si vážil lidí, kteří něco uměli a kteří
něco dokázali, ale hlavně si vážil všech
lidí, kteří byli slušní, pracovití a jednali fér. Nesnášel podrazy a lidi, kteří
neuměli říct veřejně svůj názor a pak
měli spoustu řečí ať už za rohem, nebo
v posledních letech na sociálních sítích.
Neměl rád lidi, kteří nectili dohody – ať
už psané nebo ty stvrzené podáním
ruky.
Táta nebyl jen odborářem, byl zábavným společníkem, skvělým tanečníkem,

vtipálkem s nezapomenutelným a specifickým smyslem pro humor. Miloval
houbaření a vaření. Rád zkoušel nové
recepty a kombinace. Pokud se v jeho
okolí objevila žena, ať známá či úplně
neznámá, málokterou nepochválil, jak
moc jí to sluší.
Ne vždy mu vše v životě vyšlo, ale prohra jej nikdy neodradila, spíše naopak,
do všeho pak vložil ještě víc úsilí a energie. Nikdy nic, co pro něj mělo smysl,
nevzdal. Miloval sport, není téměř žádný, který by sám nevyzkoušel. A nutno
podotknout, že ve všech patřil k těm
nejlepším. Rád vyhrával, ať už na hřišti
fotbalovém, tenisovém nebo na bowlingu. Soutěživost a chuť po vítězství jej
provázela po celý život nejen ve sportu.
Miloval svou rodinu, maminku, nás,
svoje tři děti, vnoučata, ať už ta člověčí
nebo psí. Nedokážu slovy popsat, jak
moc jsem pyšná a hrdá na to, že jsem
tátova dcera. Dal mi do života tolik, že
by to vydalo na několik románů. Lásku
ke sportu, zájem o dění kolem sebe,
bojovnost, zarputilost, nutnost být
vždy dokonale připravená, schopnost
se prát v každém životním okamžiku,
cit pro spravedlnost, férovost, potřebu pomáhat druhým a být jim oporou.
Sebevědomí, hrdost a pocit, že zvládnu
vše na světě, jen když budu chtít.
Věřím, že většina z vás bude na tátu
vzpomínat s úsměvem na rtu, s láskou,
úctou a vděčností. Jirka Bršťák byl výjimečným člověkem, který pro tenhle
svět udělal neskutečně mnoho. Byl –
a věřím, že stále bude – pro spoustu lidí,
kteří jej měli tu čest poznat, vzorem.
A jak jsem řekla na pohřbu: „Tati, byl jsi
a vždy budeš neskutečnej frajer.“
Na závěr bych vám všem chtěla jménem celé naší rodiny poděkovat za to,
že řada z vás, i přes složitější situaci,
neváhala a přijela se s tátou osobně
rozloučit, vzdát mu čest a doprovodit
jej na jeho poslední cestě. Děkujeme
také za podporu, kondolence a nabídky pomoci v této, pro nás velmi složité
a nelehké, době.
Jana Bršťáková
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Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Daň z převodu nemovitého majetku
Před čtyřmi lety jsme koupili s manželkou rekreační objekt (chatu), v loňském roce manželka zdědila nemovitost (chalupu). Rozhodli jsme se, že chatu prodáme a z utržených peněž upravíme chalupu,
která více vyhovuje našim potřebám. Někde jsem slyšel, že budeme muset platit nějaké daně. Ale
pokud vím, tak daň z převodu nemovitosti již neexistuje. Jaké tam jsou ještě daňové povinnosti?
J. CH., Uherský Brod
Máte pravdu, daň
z převodu nemovitého majetku již
neexistuje několik let. Zákon byl zrušen a nahrazen zákonným opatřením
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Zákonné opatření bylo zrušeno zákonem č. 386/2020 Sb., kterým
se zrušuje zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy. Zákonem došlo ke
zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
a nabyl účinnosti 26. září 2020. Daň
byla zrušena zpětně pro všechny převody provedené po 1. 12. 2019.
Vás se bude týkat daň z příjmů ve výši
15 %, kde byl prodloužen časový test na
dobu 10 let.

FOTO: Pixabay
Znamená to, že pokud jste nemovitost
vlastnili dobu kratší než 10 let, budete
muset po uplynutí zdaňovacího období udělat daňové přiznání k dani z příjmů a příjem přiznat podle § 10 zákona

č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů. Jako náklad proti prodeji lze uplatnit částku, za kterou jste předmětnou
nemovitost pořídili, včetně všech souvisejících výdajů.

Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Podmínky pro příspěvek na stravování
Chtěli bychom v kolektivní smlouvě dohodnout tzv. stravenkový paušál. Jen nevíme, co znamená jedna směna a zdali
je již jasné, zda to musí být celá odpracovaná směna, tak jak někteří tvrdí, nebo stačí tři hodiny. Navíc se chceme
zeptat, zda je možné v případě 12hodinové směny dát dva příspěvky tak jako u stravenek.
K. L., Mariánské Lázně
Dne 29. dubna 2021 byla na stránkách GFŘ zveřejněna „Informace GFŘ
k peněžitému příspěvku na stravování
zaměstnanců“ a ještě před tímto datem
Generální finanční ředitelství odpovědělo na dotaz ČMKOS týkající se příspěvku na stravování.
Z uvedeného vyplývá, že směna je
posuzována pro osvobození od daně
na straně zaměstnance stejně, tzn. tři
hodiny na pracovišti. V případě finančního příspěvku na stravování je v roce
2021 osvobozena částka do výše 75,60
Kč. Stravenka je na straně zaměstnance
osvobozena bez omezení.
Jinak je to u 12hodinové směny, kde lze
přispět dvěma jídly v závodní jídelně,
dvěma stravenkami, dokonce dvěma
příspěvky.
Rozdíl je ale v tom, že v případě fi-

nančního příspěvku bude nadlimitní
plnění zdanitelným příjmem zaměstnance.
Výběr z výše uvedené informace
GFŘ:
Zákon o daních z příjmů reguluje až
skutečnost, jaký má případně poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům daňový režim. Problematika
peněžitého příspěvku na stravování,
který se posuzuje jako příjem ze závislé
činnosti od daně osvobozený, je upravena s účinností od 1. 1. 2021 v § 6
odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů. Podle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů je příjmem od
daně osvobozeným hodnota stravování
poskytovaného jako nepeněžní plnění

zaměstnavatelem zaměstnancům ke
spotřebě na pracovišti nebo v rámci
stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem
zaměstnanci na stravování za jednu
směnu podle zákoníku práce do výše
70 % horní hranice stravného, které lze
poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.
Uvedené ustanovení zákona o daních
z příjmů definuje jako příjem od daně
osvobozený na straně zaměstnance
hodnotu stravování formou nepeněžního plnění bez stanoveného maximálního limitu. V případě peněžitého příspěvku se však jedná o příjem od daně
osvobozený na straně zaměstnance do
limitu 70 % horní hranice stravného,
pokračování na str. 6
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které lze poskytnout zaměstnancům
odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin za jednu směnu
podle zákoníku práce, což představuje
pro rok 2021 částku 75,60 Kč.
Podmínky pro posouzení příspěvku na stravování (nepeněžního nebo
peněžitého) jako daňově uznatelného
výdaje (nákladu) na straně zaměstnavatele v dalších souvislostech jsou
definovány v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4.
zákona o daních z příjmů.
Výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2
písm. j) bod 4. zákona o daních z příjmů
jsou výdaje (náklady) na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných
subjektů a poskytované jako nepeněžní

plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní
hranice stravného, které lze poskytnout
zaměstnancům odměňovaným platem
při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,
nebo na peněžitý příspěvek na stravování. Příspěvek na stravování lze
uplatnit jako výdaj (náklad), pokud
přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň
3 hodiny. Příspěvek na stravování lze
uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud
délka jeho směny v úhrnu s povinnou
přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci
podle zvláštního právního předpisu,
bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze

uplatnit na stravování za zaměstnance,
kterému v průběhu směny vznikl nárok
na stravné podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje
i stravování zabezpečované ve vlastním
stravovacím zařízení prostřednictvím
jiných subjektů.



FOTO: Pexels

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Nájem bytu na dobu výkonu práce
Pracuji jako údržbář-traktorista v jednom pražském zdravotnickém zařízení. Spolu s nástupem do
práce v roce 2007 jsem uzavřel nájemní smlouvu na byt, a to na dobu výkonu práce pro zaměstnavatele. Pro vážné zdravotní důvody můj pracovní poměr končí a zároveň mi zaměstnavatel sdělil, že mi
končí i nájem bytu a do půl roku musím byt protokolárně odevzdat. Je tento postup zaměstnavatele
v souladu se zákonem? Nájemní smlouvu k dotazu přikládám.
J. M., Český Krumlov
Na první pohled se
zdá, že váš dotaz
naráží na problém
tzv. nájmu služebního bytu, jehož
právní úprava se v čase několikrát
měnila. V současné době se nájem
služebního bytu řídí právní úpravou
obsaženou v § 2297–2299 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Občanský zákoník v § 2297 však proto,
aby se jednalo o služební byt, vyžaduje
splnění dvou podmínek:
1/ nájem bytu je ujednán v souvislosti
s výkonem zaměstnání, funkce nebo
jiné práce a
2/ ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že se jedná o byt služební.
Byt jste měl pronajatý na dobu výkonu práce pro zaměstnavatele, avšak

bohužel nejde o nájem služebního
bytu, protože byt není ve smlouvě
výslovně označen jako služební, proto může v takovémto případě skončit
nájem bytu uplynutím doby, na kterou
byl sjednán, tj. zároveň s tím, že jste
přestal předmětnou práci pro zaměstnavatele vykonávat, a to bez ohledu
na vaše zdravotní důvody, které vedly
k ukončení pracovního poměru.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Vyklizení bytu po příbuzném
Zemřela mi hodně vzdálená teta. Prý jsem povinen byt i sklep vyklidit. Podle jakého paragrafu to tak je?

K. S., Nová Ves
Právní úpravu následujícího problému
lze nalézt v § 2279 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Podle občanského zákoníku se má
za to, že na vás přešel nájem bytu po
tetě, jelikož jste jediný dědic a s tetou
v bytě nikdo nežil. Jako nájemcův dědic
můžete nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté,
co jste se dozvěděl o smrti nájemce,

o svém dědickém právu a o tom, že
práva a povinnosti z nájmu nepřešly na
člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy
smrti. Právo vypovědět nájem má i ten,
kdo spravuje pozůstalost.
Doporučuji, abyste se s pronajímatelem písemně dohodl na ukončení
nájmu bytu, zjistil případné dluhy na
nájemném a službách, dohodl se, jak je
uhradíte a dokdy byt vyklidíte.



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

Příspěvek na správu
V SVJ jsme vybírali peníze na opravu cesty v uzavřeném objektu domu (přístupová cesta ke garážím), každý člen
zaplatil částku cca 1 250 Kč a majitelé garáží museli zaplatit tuto částku ještě jednou, a to na základě toho, že společný pozemek používají ke své soukromé garáži. Odmítl jsem druhou částku zaplatit s poukazem, že jsem spolumajitel
uvedeného pozemku. Bylo mi sděleno, že částku musím zaplatit, tak jsem ji zaplatil. Jak to bylo a je u ostatních majitelů garáží, mi není známo. Byl postup výboru SVJ v pořádku?
K. M., Český Brod
Pro konkrétní odpověď nemám dostatek informací. Domnívám se ale, že
tento jakýsi mimořádný příspěvek na
opravu cesty a podmínky jeho platby
jste museli odsouhlasit na shromáždění vlastníků, proto nahlédněte do usnesení ze shromáždění. Podle § 1208
občanského zákoníku do působnosti
shromáždění patří mimo jiné schválení
rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání

výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu a pozemku, jakož i celkové výše
příspěvků na správu domu a pozemku
pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných
příspěvků. Možná budete mít postup
pro mimořádnou platbu (lidově řečeno
navýšení fondu oprav) ve stanovách.
Jinak platí podle občanského zákoníku,

že vlastník jednotky přispívá na správu
domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech,
nebylo-li v prohlášení určeno jinak,
zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která
slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu
povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

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

Řádné přijetí reklamace
Koupil jsem robot, který mi upadl na zem. Po pádu v něm něco hrkalo, ale jel. Koupil jsem ho před
půl rokem, má záruku. Bál jsem se zkratu, a tak jsem ho šel reklamovat. Prodavač mi řekl, že opravu
si musím zaplatit sám, protože jsem robot poškodil. Tím se ruší záruční doba. To, že jsem za upuštění
nemohl, neuznal a ponechal si záruční list. Měl pravdu on, nebo já? 
J. K., Vyškov
Nejprve je nutno uvést to, že není pravda, že se záruční doba ruší, protože jste
si zboží poškodil sám. Pokud se tak
stane, dochází k tomu, že na konkrétní
vadu, která se objevila, a navíc musí jít
o vadu v souvislosti s vlastním poškozením výrobku, se záruka nevztahuje.
Na jinou vadu by se záruka vztahovala.
Stejně tak je tomu i do budoucna,
pokud se na výrobku objeví jiná vada.
Na vadu nezpůsobenou vaším poškozením se záruka vztahuje, a to nyní i do
budoucna po dobu dvouleté záruky.
Pokud vám prodejce sdělil, že se záruka ruší, jednal v rozporu se zákonem, tj.
s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Záruční dobu nemůže zrušit ani v případě, že byste s tím souhlasil. Již vůbec
nechápu jeho odebrání záručního listu!?
Nelze totiž zrušit to, co je dáno zákonem!
Jeho prohlášení o zrušení záruční doby
je neplatné a protiprávní.
Jak jsem

FOTO:
Pexelsjiž
uvedla, záruční doba běží dále a na


všechny vady, které nemají souvislost
s pádem robotu, se i nadále vztahuje. Záruční list vám v žádném případě
neměl právo odebrat! Vraťte se zpět
do prodejny a požadujte vrácení svého
záručního listu.
Může prodejce vyřídit reklamaci ústně?
NE! Zákon vyžaduje písemnou formu.
Dle jím daných podmínek. Trvejte na

FOTO: Pixabay

tom, aby prodejce řádně převzal reklamaci a sepsal o ní protokol. To znamená, aby reklamaci vyřídil v souladu se
zákonem. Prodejce má v tomto případě povinnost o reklamaci rozhodnout
a vyřídit ji musí dle zákonné lhůty, tj. do
30 dnů. Je povinen posoudit, zda vada
nastala v důsledku pádu. Tedy zda bylo
zboží poškozeno pádem a zda se vada
stala v souvislosti s touto skutečností.
V případě, že byste s jeho rozhodnutím
pokračování na str. 8
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dokončení ze str. 7

nesouhlasil, musel by věc posoudit
soudní znalec a poté rozhodnout soud.
Zamítnutí musí být písemné s uvedením důvodu
Musí být podrobně odůvodněno. Až
poté byste se s ním musel dohodnout,
zda chcete robot opravit na svoje náklady či ne. Prodejce by vám totiž z důvodu poškození zboží reklamaci zamítl.
Ovšem, jak uvádím, zamítnutí musí být
řádné a písemné.

Pokud by se u robotu po provedené
opravě objevila jiná vada, vámi nebo
jinou osobou nezaviněná, měl byste
nárok znovu zboží reklamovat. Toto
vaše právo prodejce svým konáním
porušil, lépe řečeno znemožnil. V případě, že by byla tato další vada uznána
jako oprávněná, pak máte nárok na její
bezplatné odstranění.
V případě, že by se jednalo o neodstranitelnou vadu, pak byste měl nárok na
výměnu nebo na odstoupení od smlouvy.
Při výměně by se muselo jednat o stejný robot, tím se rozumí stejný typ, od

Je vyžadováno úmyslné zavinění?
NE! Zde měl prodejce pravdu. Nemusí
jít o úmyslné jednání, proto prodejce
nemusí zajímat důvod upadnutí robotu. I přes to, že vám mohl robot skutečně upadnout i při zachování veškeré
opatrnosti, to nikdo nepopírá. Zákon
však zavinění nevyžaduje.
Kdy záruční doba končí?
Záruční doba však běží dále a je stále
zákonnou záruční dobou, která trvá
24 měsíců ode dne zakoupení.



FOTO: pexels

stejného výrobce, za stejnou cenu,
stejné barvy, tvaru atd., po odstoupení
musíte vrátit zboží a prodejce by vám
musel vrátit zaplacenou cenu.
Stejně by se posuzovala i skutečnost,
že by prodejce nevyřídil reklamaci v již
zmíněné 30denní zákonné lhůtě. Jestliže by prodejce v této lhůtě reklamaci
nevyřídil, posuzuje zákon tuto situaci stejně jako u neodstranitelné vady.
To znamená, že vám vzniká právo na
odstoupení od smlouvy.
Co když prodejce odmítne přijmout
reklamaci?
Prodejce musí sepsat záznam (protokol) o reklamaci, uvést v něm předepsané údaje, mezi něž patří uvedení toho,
co spotřebitel požaduje, tj. opravu,
výměnu, odstoupení od smlouvy. To
mu ukládá zákon.
V případě, že tak prodejce neučinil,
můžete se obrátit na dozorový orgán.
Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce (ČOI). Jak postupovat při
podání podnětu najdete na www.coi.cz.
Zákon za takové porušení povinnosti
umožňuje ČOI udělit i značně vysokou
pokutu.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Pronájem garáže v SVJ a přístupová cesta
Jsme SVJ. Jeden z pozemků SVJ je v úplatném užívání vlastníků garáží jako přístupová cesta k těmto
garážím. Někteří majitelé soukromé garáže na vlastním pozemku pronajímají cizím osobám (nečlenům) SVJ. Společný majetek (pozemek) i ostatních spolumajitelů bytů používají ve svůj prospěch
a ostatním spoluvlastníkům nic neplatí. Když jsem se tuto skutečnost dozvěděl, žádal jsem výbor
SVJ o řešení na shromáždění SVJ. Bylo zamítnuto bez sdělení důvodu. Jak takový případ právně řešit?

K. M., Červené Pečky
Možná nemám dostatek informací, ale
podle toho, co uvádíte, jednotliví vlastníci garáží hradí na účet společenství

vlastníků jednotek určitou částku jako
úplatu za užívání garáží, takže dle mého
názoru spoluvlastníkům uvedeného
pozemku vlastník garáže nic nedluží.

Vlastník garáže za užívání pozemku platí SVJ a za nájem své garáže ve vlastnictví vybírá nájem, což mu nemůže nikdo
zakázat.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Spoluvlastnictví ve smlouvě o užívání
Není mi jasné, proč ve smlouvě o užívání pozemku jsou uvedeni všichni spoluvlastníci dle katastru nemovitostí, když
každý byt má pouze jeden hlas, nebo to je jinak?
J. K., Mělník
Ve smlouvě musí být uvedeni všichni
spoluvlastníci pozemku dle listu vlastnictví vedeného katastrálním úřadem, protože všichni tito pozemek vlastní a dávají ho na základě smlouvy do užívání.

Hlasování ve společenství se řídí vašimi
stanovami nebo občanským zákoníkem.
Jen poznámku na okraj, ve společenství
vlastníků se hlasuje podle velikosti spoluvlastnického podílu. Máte-li na mysli

např. to, kdo hlasuje, když je byt ve společném jmění manželů, tak musí být
jeden k hlasování zmocněn a tento jeho
hlas se rovná velikosti spoluvlastnického podílu na domě a pozemku.
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Jak si založit e-mailovou schránku pro benefitní portál
Vytvořit si zdarma vlastní e-mailovou schránku je možné na různých webových serverech. V tomto článku vám ukážeme,
jak si můžete schránku založit na oblíbeném internetovém portále Seznam.cz.

Přístup na benefitní portál

Na dvoustraně vložené do tohoto čísla Kováka vám představujeme aktuální verzi benefitního portálu, na němž
najdete ucelený přehled benefitů plynoucích z členství v OS KOVO, které
jsou určeny všem jeho členům. Přístup na tento portál je možný pouze
s platnou e-mailovou adresou (schránkou), která však u řady našich členů
na předchozím Portále členské evidence OS KOVO nebyla uvedena. Jestliže nechcete pro přístup na benefitní
portál používat svůj firemní e-mail
nebo jste dosud žádnou e-mailovou
schránku neměli založenu, doporučujeme vám zřídit si ji u některého
z ověřených poskytovatelů této služby –
např. Seznam.cz, Google Gmail nebo si
vytvořit účet u Microsoftu.
E-mailová adresa
Nejprve trochu teorie – e-mailová
adresa se skládá ze dvou částí, které
jsou odděleny znakem @, např. jan.
kovak.2021@seznam.cz. Části před
znakem @ (zavináč) se říká jméno
schránky, části za zavináčem se říká
název poštovního serveru. Zatímco
druhá část je pevně dána (nejvýše si
můžete vybrat jeden ze serverů, které Seznam nabízí), první část vytváříte vy. První omezení, na které narazíte, je to, že jméno schránky musí být
v rámci daného serveru unikátní. Druhé omezení spočívá v tom, že pro jméno schránky můžete použít pouze malá
písmena bez diakritiky, číslice a tečku. Skládá-li se jméno schránky z více
slov (např. jan, kovak, 2021), můžete
jméno napsat jako jeden celek (jankovak2021) nebo jednotlivá slova oddělit tečkami (jan.kovak.2021 nebo jan.
kovak2021 nebo jankovak.2021).
Založení e-mailové schránky
Zobrazte stránku www.seznam.cz a v její pravé části (nyní pod aktuálními
informacemi o koronaviru) klikněte

na odkaz Založit nový e-mail. V prohlížeči se pak zobrazí stránka Registrace do Seznamu. Chcete-li mít schránku na jiném serveru, než je seznam.cz,
rozbalte nabídku seznamu, který nabízí hodnotu seznam.cz, a vyberte
požadovaný server. Do editačního pole
E-mailová adresa před názvem serveru zapište název své schránky (viz
předchozí odstavec). V případě, že jste
zadali již existující název schránky (pod
editačním polem se zobrazí upozornění), máte dvě možnosti: Buď vyberte
ze seznamu serverů jiný server (třeba
email.cz nebo post.cz), nebo upravte
název schránky a počkejte, zda nový
název prošel kontrolou. Pokud ano,
zapište postupně do polí Heslo a Heslo ještě jednou své heslo, kterým při
přihlašování potvrdíte svou identitu.
Doporučujeme sledovat zelený pruh
za editačním polem. Při zadávání hesla využívejte malá i velká písmena
a číslice (v hesle se rozlišuje velikost
písmen). Poznámka: Před zadáním hesla si zkontrolujte, zda máte vypnutou
klávesu CapsLock, a to, které rozložení
klávesnice je právě nastaveno (zejména
pokud heslo obsahuje písmena Z nebo
Y). Dále zapište rok narození a označte
pohlaví. Poznámka: Rok narození, který zadáte, si nikdo neověří. Ale pokud
heslo zapomenete, může si Seznam
jako jeden z kroků ověření totožnosti
vyžádat rok vašeho narození. Zaškrtněte položku Souhlasím s podmínkami
užití a klikněte na tlačítko Registrovat.

Pozor – platnost kódu je jen pět minut.
Chcete-li tuto možnost odmítnout, klikněte na odkaz Nemám zájem o zabezpečení telefonním číslem. Chcete-li,
aby kód pro obnovení hesla byl zaslán
na jinou e-mailovou adresu, tuto adresu zapište do editačního pole a klikněte
na tlačítko Ověřit. Na uvedenou adresu
dostanete e-mailovou zprávu s odkazem, na který pak pro ověření kliknete.
Nyní pokračujte na registrační stránce
– klikněte na tlačítko Přejít do Seznamu a vaše schránka je založena. Po prvním spuštění si Seznam vyžádá souhlas
s nastavením personalizace. Kliknutím na tlačítko Souhlasím vytvoření
nové e-mailové schránky dokončíte.



Zabezpečení účtu
Zabezpečení spočívá v tom, že získáte
možnost heslo rychle obnovit, pokud
jej zapomenete. Klikněte na tlačítko
Pokračovat na zabezpečení. Chcete-li, aby v případě, že heslo zapomenete, byla na váš mobil zaslána SMS s přístupovým kódem, číslo mobilu zapište
do editačního pole a klikněte na tlačítko Ověřit. Na uvedené číslo dostanete SMS s kódem, který pak opíšete do
nabídnutého pole.

Jan Jírovec
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Zpříjemněte svým zaměstnancům život

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ BENEFITŮ
A STRAVENEK

15 tis. benefitů v oblasti zdraví,
rekreace, sportu, kultury
a vzdělávání
Kč

Úspora zaměstnance 26 %
Úspora zaměstnavatele 8,5 %
Online cafeterie a mobilní
aplikace

Jeden účet, jedna
administrace....

...a jedna karta
pro dva produkty
15 000 restaurací,
provozoven a obchodů

0%

Žádné provize
Neomezená platnost
elektronických stravenek

Karta Mastercard pro
všechny benefity i stravenky
www.benefity.cz

Transakční historie a stavy
kont na jednom místě
www.nasestravenka.cz
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Správné znění tajenky z čísla 8: Tam, kde každý rozkazuje, nikdo neposlouchá. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl Ladislav Papež z Kralup nad Vltavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 25. května. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
7. června 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

