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Rezervační smlouva

Vážené kovačky, vážení kováci, všechny občany ČR zasáhla válka na Ukrajině, která v médiích odsunula z prvního místa informace o pandemii COVID-19. Odborový svaz KOVO se jako členská organizace Evropské odborové federace industriAll European Trade Union a členská organizace světové odborové federace IndustriALL Global Union připojuje ke
společnému prohlášení těchto dvou odborových centrál k situaci na Ukrajině, které naleznete na webových stránkách
svazu. Náš odborový svaz bude podporovat všechny kroky vlády, které povedou k mírovému řešení nastalé situace.
Největší oběti přinesou řadoví občané, proti čemuž protestujeme.
Ve výkonném vedení svazu jsme se rozhodli pomoci občanům Ukrajiny prvotní
humanitární a finanční pomocí ve výši
cca 1 mil. Kč. Vedení svazu tedy rozhodlo přispět 0,5 mil. Kč na konto Českého
červeného kříže, dále 10 000 EUR na
solidární fond ITUC a 10 000 EUR na konto IndustriALL Global Union založené
Evropskými a celosvětovými odborovými organizacemi. Dále bude OS KOVO
v národní RHSD podporovat začleňování
uprchlíků z Ukrajiny do pracovního trhu
v ČR při dodržení bezpečnostních předpisů a v souladu s migrační politikou vlády ČR.
Vedení OS KOVO podporuje případné
vlastní iniciativy organizačních jednotek OS KOVO k ubytovávání uprchlíků
z Ukrajiny a doporučuje členům
OS KOVO účastnit se veřejných akcí na
podporu ukrajinských občanů.

Oslovili jsme dopisem všechny ruské
odborové svazy, které jsou členy světové průmyslové odborové federace IndustriALL Global. Apelujeme na to, aby tyto
svazy pravdivě informovaly své členy
a veřejnost v Rusku o válečných útrapách, které způsobuje rozpoutaná válka občanům a odborářům Ukrajiny.
Není možné, aby v roce 2022 umíraly
v Evropě ženy a děti kvůli velmocenským
zájmům vedení Ruska.
Díky solidárnímu fondu ITUC lze přispívat na pomoc Ukrajině. Mohou přispívat
jak jednotlivci a základní organizace, tak
centrály odborových svazů.
Číslo účtu a jak postupovat
Členské organizace sdružené prostřednictvím Světové a Evropské odborové
konfederace (ITUC/ETUC) mohou zasílat

své finanční příspěvky do solidárního
fondu ITUC, který bude spravován ETUC
a ITUC. Příspěvky budou vloženy na účet
ITUC-CSI číslo 068-9007804-23 (Belfius
Banque SA, Boulevard Pachéco 44, B ?
1000 Brussels, (BIC/Swift code: GKCCBEBB - IBAN Code: BE92 0689 0078
0423).
Současně byla ITUC spuštěna veřejná
platforma, ke které se mohou připojit
jednotliví členové odborů a která má
být mezi nimi propagována na webu
OS KOVO.
Na webu naleznete i český návod, jak
postupovat při zaslání finančního daru
na podporu UKRAJINY.
Druhou možností finanční podpory
je bankovní účet našich kolegů
v IndustriALL Global Union. Ke globální
federaci je přidruženo 12 ukrajinských


pokračování na str. 2

Odboráři z Nexen Tire svolali demonstraci za vyšší mzdy
V úterý 8. března svolali odboráři z firmy
Nexen Tire demonstraci, která proběhla
na parkovišti před firmou.
Na místě vystoupil předseda místní odborové organizace Pavel Rohel,
který všem shromážděným přednesl
požadavky odborů a aktuální stav ve
vyjednávání. O podobě kolektivní smlouvy se vyjednává již tři roky. Důvodem
tak dlouhého vyjednávání jsou zejména
průtahy ze strany korejských vlastníků. ZO podala návrh na vyřešení tohoto sporu ke zprostředkovateli a čeká
na určení zprostředkovatele ze strany
Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. Pokud se spor nevyřeší dohodou,
zaměstnanci jsou ochotni jít do krajního
řešení, tedy vyhlášení stávky u zaměstnavatele. Protestující přijeli podpořit
z centrály OS KOVO jeho místopředseda

Tomáš Valášek a předseda ČMKOS
Josef Středula, kteří taktéž vystoupili na mítinku, kde oznámili, že za nimi

stojí všechny odborové svazy sdružené
v ČMKOS, tedy 32 odborových svazů,
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Předseda ZO OS KOVO NEXEN TIRE Pavel Rohel s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem

FOTO: Josef Kůta
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průmyslových odborových svazů www.
industriall-union.org/affiliates/ukraine).
Přispěním na tento účet je zaručeno,
že váš dar půjde přímo průmyslovým
odborovým svazům a jejich členům.
Název banky: Cler Bank
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které jsou připraveny s další podporou.
„Požadavky ZO OS KOVO Nexen Tire
dlouhodobě podporujeme. Ve společnosti nepanuje sociální smír, který je
nutnou podmínkou spolehlivého fungování firmy a zaměstnanecké spokojenosti. Stávková pohotovost může trvat
libovolně dlouho, může ale přejít také do
zaměstnanecké stávky. Svou přítomností na demonstraci jsme se chtěli osobně přesvědčit o tom, jaká je nálada ve
firmě, a požadavky zaměstnanců podpořit,“ uvedl Tomáš Valášek, místopředseda odborového svazu KOVO. Společnost
Nexen Tire Europe, s. r. o., patří jihokorejskému majiteli, který zde vyrábí pneumatiky téměř pět let. Od začátku fungování firmy ale kolektivní vyjednávání
nikam nevedla. Zaměstnance a odbory
trápí hlavně rozdílná stanoviska sociálních partnerů k jednotlivým bodům

Adresa banky: 6-8 Place Longemalle,
CH – 1204 Geneva Switzerland
Název majitele účtu: IndustriALL Global
Union
Adresa majitele účtu: 54bis, route des
Acacias 1227 Carouge,
Swift: BCLRCHBB

Iban: CH70 0844 0145 2523 1139 0
O dalších krocích na pomoc kolegům
na Ukrajině bude vedení OS KOVO
informovat veřejnost dle vývoje situace
válečného konfliktu na Ukrajině.

Zavýkonnévedení

TomášValášekaJaroslavSouček

kolektivní smlouvy, nepřiměřené protahování jednání o podobě smlouvy či
špatná komunikace s vedením firmy
v jihokorejském Soulu. Řadě pracovníků
se od roku 2018 nezvedly mzdy. Proto
odbory vyhlásily 17. ledna letošního
roku stávkovou pohotovost.
Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta.

Firma s jihokorejským majitelem sídlí
v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka,
Chomutovska a Mostecka. Továrna
Nexen zde stojí od roku 2017, po rozšíření výroby má vyrábět až 30 000 pneumatik denně.
(kad)

Pokud se nepodaří navázat dialog se zaměstnavatelem, odbory chtějí vstoupit do stávky
FOTO:JosefKůta
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Okénko do regionu | Ing. Ivo Kužel, vedoucí RP OS KOVO Plzeň

Ohlédnutí za rokem na Plzeňsku a Karlovarsku
Máte možnost se opět setkat s událostmi, které proběhly v našich regionech v uplynulém období. Po necelém dalším složitém roce, který nebyl pro nikoho z nás jednoduchý, se opět setkáváme
s ohlédnutím za proběhlými událostmi. V současné době v rámci regionálního pracoviště pro oba
kraje poskytujeme poradenství, servis a zabezpečení pro 54 základních organizací. V Plzeňském
kraji je 46 ZO, v Karlovarském kraji osm ZO, dále máme osm seskupení členů (v Plzeňském kraji
sedm a v Karlovarském kraji jedno).
Bohužel se nám v
členské základně stále nedaří zastavit její
víceletý pokles. I přes vynaložené úsilí
se nám nedaří v této složité době obnovit růst. Do našich řad vstoupilo v loňském roce 278 nových členů.
Velmi negativně se na práci našich ZO
a seskupení členů projevila v celém
loňském roce opatření v souvislosti
s COVID-19, kdy docházelo k omezování
či snižování výroby, odstávkám, přerušením práce a využívání „home office“
(samozřejmě tam, kde to šlo, poněvadž
od strojů ani linek odejít nešlo a nikdo si
je domů vzít nemohl…).
Zde se projevila spolupráce, jednání
s vedením společností, kde působíme,
především v otázce zachování práce
a zaměstnanosti, kdy i ve spolupráci
s pobočkami úřadů práce jsme pomáhali v prosazování programů ANTIVIRUS. Myslím si, že ve velké míře se to
podařilo, což je dobrým výsledkem práce všech zástupců v regionu a vedení
jednotlivých společností.
Bohužel byl odrazem situace minulého roku nejen COVID-19, mimořádná
opatření vlády, nařízení ministerstva
zdravotnictví, ale také i nadále se projevující nedostatky některých vstupních
materiálů, náhradních dílů, v některých
oblastech také nedostatek práce schopných zaměstnanců, kteří by mohli zacelit mezeru na pracovním trhu. A to jsou
také věci, kterými se budeme muset
zabývat v podkladech pro nadcházející
kolektivní vyjednávání v jednotlivých firmách v rámci základních oblastí, které
mohou stanovit vyjednávací podmínky.
A nyní něco ke kolektivním smlouvám
za uplynulé období. V regionu jich
v rámci ZO a SČ máme ke konci února
2022 uzavřeno celkem 26, které končily
do 31. prosince 2021, popřípadě končí
v březnu 2022. U kolektivních smluv, které byly uzavírány k 31. prosinci loňského
roku a do 28. února (popřípadě do konce března) letošního roku, se podařilo
dohodnout průměrný nárůst do výše
6 % u patnácti ZO a jejich kolektivních

smluv či dodatků. U osmi odborových organizací byl dohodnutý více
jak šesti procentní nárůst mezd, což
je pro členy a zaměstnance ve společnostech, kde naše organizace působí, velmi pozitivní zpráva. Velká část
jednání byla ovlivněna nejen situací v jednotlivých firmách, ale také
v neposlední řadě rostoucí inflací
a cenami energií. V rámci probíhajícího
KV je nutné poděkovat všem výborům
a vyjednávacím týmům za jejich práci ve
prospěch všech zaměstnanců. Kolektivní vyjednávání je v dnešní době a situaci
spojené nejen s pandemií čím dál těžší
a dojednávané podmínky složitější.
Podařilo se částečně obnovit činnost
Klubu mladých kováků. Prostřednictvím
kolegy Hužvára, člena Komise mladých
OS KOVO ze ZO ROTAREX Tachov, ve
spolupráci s pěti ZO OS KOVO tachovského okresu (Rotarex Tachov, Eissmann Vysočany, Mitras Chodová Planá,
Grammer Tachov a Panasonic Planá)
a s regionálním pracovištěm uspořádali nultý ročník soutěže ve střelbě.
O putovní pohár je v plánu soutěžit od
dalšího, prvního ročníku. Důležitou věcí
ale bude určitě zapojení většího počtu
ZO a SČ, více mladých členů OS KOVO.
Pokud bude situace normální ohledně
opatření a účasti, máme v plánu uspořádat soutěž mladých kováků v regionu
10. září 2022 opět v Tachově.
V oblasti poskytování právní pomoci,
která je pro naše členy jednou z nejdůležitějších pro svůj bezplatný rámec,
dochází nadále k nárůstu poskytnutých rad. Nejedná se výlučně o oblast
pracovního práva, nemocí z povolání
a náhrad, ale stále více rady sahají do
práva soukromého. Úroveň poskytovaných služeb v rámci právního poradenství je stále na velmi vysoké úrovni.
Další neméně důležitou oblastí je BOZP,
jejíž součástí jsou dvakrát ročně semináře – pravidelně počátkem měsíce
června a koncem roku v prosinci – pro
specialisty BOZP z výborů ZO a SČ.
Také je zde z pozice svazového inspektora BOZP neméně velký podíl práce

v oblasti šetření podmínek při podezření nebo vzniku nemocí z povolání.
Ne vše se ale daří. Jednou z věcí, kterou se nedaří zlepšovat, je naplněnost
neboli obsazenost seminářů pořádaných ze strany regionálního pracoviště.
Není problém se školením pro hospodáře – hospodářky ZO. Ale je velice obtížné uskutečnit semináře pro nové funkcionáře, popřípadě pro členy dozorčích
a revizních komisí našich organizací. Ty
jsme museli bohužel zrušit pro malou
naplněnost ze strany funkcionářů
základních organizací. Přitom vzdělávání je základem povědomí, základem
získávání dovedností pro jednání, vyjednávání atd. Zde můžeme jen závidět
regionům, které mají nejen lepší účast,
ale daří se jim zabezpečit a provádět
také např. dvoudenní semináře.
Pokračujeme nadále v evidenci členské
základny v rámci regionu, její pravidelné aktualizaci a taktéž v propagaci,
kdy jsou využívány podklady OS KOVO
včetně benefitního portálu v nové internetové podobě. Zkoušíme k propagaci
také využít reklamní letáky a informace prostřednictvím regionálního tisku
– Plzeňského deníku a jeho krajských
mutací. Dále se snažíme prostřednictvím našich organizací propagovat
a více využívat začlenění a zapojení ZO do programu „TREWIS pro ZO“
(občas nazývaného TREWÍSEK) nejen
pro evidenci členů OS KOVO v rámci
každé organizace. Tím můžeme zlepšit
informovanost členské základny, ale
také umožnit lepší a kvalitnější přístup
k výhodám pro členy OS KOVO.

Současné sídlo: budova RP OS KOVO Plzeň,
Keřová 320/9
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Právo | JUDr.MarieStodolová,právničkaPraha

Zabavení automobilu
Mají policisté možnost zabavit mi osobní automobil, když zjistí, že jsem neuhradil pokutu za předchozí dopravní přestupek?
P. K., Beroun
Zřejmě jste se dozvěděl o možnosti, resp.
právu policistů, celníků a také obecních
strážníků, pokud zjistí při dopravní kontrole, že řidič neuhradil pokutu za předchozí dopravní přestupek a tuto pokutu
na místě kontroly neuhradí, ne zabavit
automobil, ale na místě odebrat registrační značku vozu nebo nasadit tzv.
botičku.
Tato pravomoc vyplývá z novely zákona o Policii České republiky, zákona
o Celní správě České republiky, zákona o obecní policii a ze zákonů souvisejících.
Na jaké nedoplatky se tedy nová právní úprava vztahuje?
Na nedoplatky, u nichž je současně
splněno, že se jedná o nedoplatky na
pravomocně uložených pokutách, které nebyly uhrazeny do data splatnosti,
s výjimkou nedoplatku, u něhož bylo
povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení úhrady na splátky:
• nedoplatky řidiče (fyzické osoby)
nebo provozovatele vozidla (fyzické, fyzické podnikající i právnické
osoby)
• nedoplatky na pravomocných pokutách uložených podle některého
z těchto tří zákonů:
− zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (např. za překročení nejvyšší dovolené rychlosti,
jízdu na červenou, nesprávné
parkování, telefonování za jízdy,
předjíždění vozidla tam, kde je
to zakázáno, nedání přednosti,
porušení omezení jízdy některých vozidel, přestupky v rámci
objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a další)
− zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (např. za užití zpoplatněné komunikace bez
uhrazení mýtného nebo časového poplatku, za řízení přetíženého vozidla a další)
− zákona č. 111/1994 Sb., o sil-

niční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. za nevedení
záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době
odpočinku, předložení neplatného dokladu, přestupky spojené
s přepravou nebezpečných látek
a další)
Policista o zadržení tabulek registrační
značky nebo použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
sepíše úřední záznam. Tuto pravomoc
získali policisté, celníci i obecní strážníci od 1. ledna 2022. Cílem je zlepšit
dlouhodobě nedostatečnou vymahatelnost pravomocně uložených pokut,
zejména těch za dopravní přestupky,
které nebyly zaplaceny na místě a byly
následně předány do tzv. dělené správy
k vymožení.
„Neuhrazených pokut, které policisté
udělili a předali celní správě k vymožení,
je téměř 60 %. Lepší vymahatelnost



sankcí za dopravní přestupky tak zajistí
vyšší míru dodržování pravidel silničního provozu a zvýší bezpečnost na silnicích.“
Zákon výslovně stanoví, že řidič dostane možnost zaplatit pokutu na místě
v hotovosti či platební kartou. Když tak
neučiní, musí zajet na vhodné místo,
kde mu znemožní další jízdu. Buď mu
nasadí botičku, nebo zabaví registrační
značku od auta. Následně budou informovat majitele nebo provozovatele
vozidla.
Novela míří i proti zahraničním řidičům,
kteří z Česka odjedou a zaplacení pokuty už dále neřeší.
Pokud se podíváme na západ od nás
nebo i směrem k Maďarsku, tam tato
pravidla již platí. Zastaví-li německý,
rakouský či maďarský policista vozidlo, které tam už spáchalo přestupek,
v podstatě mu znemožní jízdu a vyčkají
na zaplacení nezaplacených pokut.

FOTO:Pexels
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Právo | JUDr.MarieStodolová,právničkaPraha

Rezervační smlouva
Mám zájem koupit nemovitost. Když jsem se ptal na postup v realitní kanceláři, bylo mi řečeno, že musím jako kupující s nimi uzavřít exkluzivní rezervační smlouvu, ale v druhé realitní kanceláři chtějí uzavřít pouze rezervační smlouvu. Můžete mi vysvětlit, jaký je v tom rozdíl?
J. F., Kladno
Nejprve bychom si měli ujasnit, co
vlastně rezervační smlouva zajišťuje
a zda je vůbec nutná. Hlavním účelem je
poskytnout prodávajícímu i kupujícímu
garanci, že po vyřízení nutných formalit (např. sjednání hypotéčního úvěru)
k obchodu skutečně dojde, jakož i definovat podmínky převodu. Proto je při
koupi nemovitosti prostřednictvím
realitní kanceláře nutné zajistit, aby
rezervační smlouva byla platně uzavřená, pro obě strany právně vyvážená,
smluvním stranám musí poskytnout
oboustranně práva a oboustranně je
zavazovat k povinnostem.
Častým nešvarem, se kterým se
můžete setkat v praxi, je pouze jednostranný závazek kupujícího uzavřít
v rezervační lhůtě kupní smlouvu.
Prodávající v takových případech může
často z rezervační smlouvy snadno
a bez postihu vycouvat. Závazek uzavřít
ve sjednané lhůtě kupní smlouvu proto
musí být oboustranný.
Objevují se případy, kdy kupující podepíše rezervační smlouvu, která prodávajícího k ničemu nezavazuje. Na
smlouvě chybí identifikační údaje prodávajícího, jeho podpis, popř. obojí. Ve
smlouvě figuruje pouze realitní zprostředkovatel, někdy druhá smluvní
strana dokonce zcela chybí a smlouva je
prakticky bezcenná. Kupující pak nemá
jistotu, že prodávající o rezervaci ví a že
během rezervační lhůty (kdy si kupující
zařizuje hypotéku nebo vynakládá jiné
úsilí, aby obchod mohl proběhnout)
nemovitost neprodá jinému zájemci.
Platně uzavřená rezervační smlouva na
koupi a prodej bytu, domu, pozemku,
garáže nebo jiné nemovitosti musí být
podepsána oběma smluvními stranami. Identifikační údaje prodávajícího a jeho podpis tak rozhodně nesmějí
chybět. Pokud smlouvu za prodávajícího uzavře třetí osoba (typicky realitní kancelář), musí se tak stát vždy na
základě plné moci.
Kupující by měl trvat na tom, aby prodávající v rezervační smlouvě prohlásil,
že nemá finanční potíže, exekuce a není
v insolvenci. Klíčová jsou rovněž prohlášení prodávajícího stran (ne)existence
právních a faktických vad nemovitosti.
Strana kupující musí mít již při uzavření



rezervační smlouvy jasnou představu
o tom, zda je nemovitost bezvadná,
popř. jaké konkrétní vady na ní váznou. Ať už jde o poškozenou střechu,
kterou do domu zatéká, nefunkční
topení či jiné faktické vady nebo vady
právního charakteru. Již před rezervací nemovitosti musí mít kupující jasno,
zda nemovitost např. není pronajata,
a pokud ano, tak jaké jsou detaily
nájemní smlouvy, zejm. zda je uzavřena
na dobu určitou či neurčitou a jaké jsou
výpovědní důvody.
Jestliže kupující hodlá nákup nemovitosti financovat prostřednictvím
hypotéčního úvěru, musí se prodávající pro vyloučení všech pochybností
do budoucna zavázat, že kupujícímu poskytne nezbytnou součinnost
k načerpání hypotéčního úvěru, tedy
zejm. podepíše s financující bankou
zástavní smlouvu, na základě které
vznikne zástavní právo k nemovitosti, a banka následně umožní načerpání peněz z úvěru. V opačném případě by měl mít kupující právo na
odstoupení od rezervační smlouvy.
Pokud je rezervační smlouva formulována jednostranně ve prospěch prodávajícího, neposkytuje kupujícímu žádnou nebo jen minimální ochranu pro
případ, že by prodávající např. v rezervační lhůtě prodal nemovitost jinému
zájemci nebo odmítl spolupracovat

FOTO:Pexels

při zřízení zástavního práva financující
banky.
Největší problém jednostrannosti se
týká také smluvní pokuty, kterou si
smluvní strany sjednávají pro případ,
že v rezervační lhůtě nebude uzavřena
kupní smlouva na nemovitost. Prodávající po kupujícím chce zajištění závazku smluvní pokutou. Pokud by si kupující koupi rozmyslel nebo z transakce
sešlo z jiného důvodu na straně kupujícího (např. kvůli nedostatku finančních
prostředků), vznikne prodávajícímu
právo na zaplacení smluvní pokuty. Ta
se pohybuje zpravidla v řádu jednotek
% kupní ceny.
Smluvní pokuta představuje standardní nástroj utvrzení neplnění smluvních
povinností. Hrozba placení smluvní pokuty by však měla rovnoměrně
postihovat obě smluvní strany. Prodávající si po uzavření rezervační smlouvy
může prodej rozmyslet nebo se např.
rozhodne upřednostnit jiného zájemce,
který mu nabídne, že zaplatí vyšší kupní
cenu. Rezervační smlouvy připravované prodávajícími (popř. realitní kanceláří zprostředkovávající obchod pro prodávajícího) ukotvují většinou smluvní
pokutu pouze pro kupujícího.
Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodu na straně prodávajícího,
zavazuje se prodávající pouze vrátit
pokračovánína str.6
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pokračování ze str. 5

kupujícímu dříve složený rezervační
poplatek. Vzhledem k tomu, že smluvní
pokuta a rezervační poplatek jsou často stejně vysoké, může povinnost prodávajícího vrátit kupujícímu rezervační
poplatek z laického pohledu působit
jako smluvní pokuta, avšak není tomu
tak. Kupující pouze získá zpět svoje
peníze. Nadto by měl mít rezervační
smlouvou garantované právo požadovat po prodávajícím smluvní pokutu.
Rezervační smlouva stanoví, v jakém
duchu se koupě nemovitosti ponese.
Vzhledem k miliónovým hodnotám
nemovitostí je třeba postupovat zodpovědně a nepodlehnout tlaku, který prodávající a realitní zprostředkovatelé na
kupujícího často vyvíjejí s argumentem,
že podobných zájemců mají desítky.
Rezervační smlouva na nemovitost by
měla být v zájmu obou smluvních stran
co nejpodrobnější. Pouhá identifikace
smluvních stran a nemovitosti, výše
rezervačního poplatku a kupní ceny
nestačí a spoléhat se, že podrobnější
ujednání stanoví až kupní smlouva na
pozemek nebo jinou nemovitost, se
nemusí vyplatit.
Kupní cena a rezervační poplatek při
koupi bytu, domu a jiné nemovitosti
Kupní cena nemovitosti a rezervační poplatek jsou klíčové. Z rezervační
smlouvy musí být vedle jejich výše jasný i způsob úhrady. Rezervační poplatek (ve smlouvách též označovaný
jako rezervační depozitum, blokovací
depozitum apod.) kupující zpravidla
platí při podpisu rezervační smlouvy
nebo bezprostředně po něm. Smlouva
musí stanovit, zda je poplatek zálohou na kupní cenu a uzavřením kupní smlouvy se stane součástí kupní
ceny či nikoli. Již rezervační smlouva
by měla určit, v jakém termínu po podpisu kupní smlouvy bude kupující povinen zaplatit kupní cenu.
Zohlednit je nutné i fakt, že kupní cena
nemovitosti je často rozdělena na více
částí, kdy kupující část hradí z vlastních prostředků a část prostřednictvím hypotéčního úvěru. Pro vyloučení
budoucích sporů a časových průtahů je
vhodné v rezervační smlouvě sjednat
druh úschovy, ve které budou peníze
během transakce uloženy do okamžiku
vkladu vlastnického práva kupujícího
do katastru nemovitostí, po kterém
následuje vyplacení kupní ceny prodávajícímu. V úvahu připadá úschova
advokátní, notářská a bankovní. V ideálním případě se prodávající a kupující
v rezervační smlouvě dohodnou na
výběru konkrétního schovatele.



Rezervační lhůta
Stěžejním bodem rezervační smlouvy je také určení časového úseku, po
který budou strany smlouvou vázány
(hovoříme o tzv. rezervační lhůtě). Ač je
v zájmu všech zainteresovaných stran,
aby obchod proběhl rychle a efektivně, rezervační lhůta musí kupujícímu
poskytnout dostatek času na uvolnění finančních prostředků, eventuálně
sjednání hypotéčního úvěru. Současně znovu zdůrazňuji důležitost
prohlášení prodávajícího, že bude
spolupracovat s kupujícím a financující bankou tak, aby mohlo vzniknout
zástavní právo k nemovitosti (v té
době ještě vlastněné prodávajícím),
a kupující tak mohl od banky načerpat prostředky získané z úvěru.
Odstoupení od rezervační smlouvy
kvůli neschválené hypotéce
V souvislosti s hypotékou se někdy
podaří vyjednat i možnost odstoupení od rezervační smlouvy kupujícím.
Může se stát, že banka úvěr neschválí
(anebo ano, ale v nedostatečné výši).
Důvody mohou být různé; vedle nedostatečných příjmů kupujícího např.

FOTO: Pexels

nedostatečná hodnota nemovitosti.
Pro takový případ se někdy v rezervační
smlouvě sjednává možnost odstoupení
kupujícího od smlouvy v případě, kdy
mu nevyjde hypotéka.
Kupující by si měl v rezervační smlouvě ohlídat, že s rezervačním depositem
bude nakládáno jako se zálohou na
splátku kupní ceny nemovitosti, ne
jako s provizí makléře. Pokud si toto
kupující neohlídá, může se stát, že makléř obdrží provize dvě. Od prodávajícího a také od kupujícího.
Setkala jsem se s případem, kdy kupující uhradil rezervační poplatek v částce 150 000 Kč a od banky mu nebyla
poskytnuta hypotéka. Při odstoupení
od rezervační smlouvy mu realitní kancelář poplatek nevrátila s tím, že oni
(realitní kancelář) svoji povinnost, k níž
se v rezervační smlouvě zavázali, splnili a není důvod, aby kupujícímu zaplacený rezervační poplatek vrátili, neboť
podle nich se jedná o smluvní pokutu.
Ve smlouvě, kterou kupující podepsal,
není upravena žádná možnost, kdy od
této smlouvy odstoupit.
Z tohoto důvodu důrazně radím věnovat textu rezervační smlouvy zvýšenou
pozornost a zejména důvodům pro
zaplacení smluvní pokuty.
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Proto preferuji uzavřít trojstrannou
smlouvu, kterou společně uzavře zájemce o nemovitost (kupující), její majitel (prodávající) a realitní kancelář, která
je vedlejším účastníkem této smlouvy.
Pokud nebyla uzavřena kupní smlouva ani budoucí kupní smlouva k dané
nemovitosti, rezervační smlouva automaticky zanikla a realitní kancelář se
zadržováním rezervačního poplatku,
který si přetransformovala na smluvní
pokutu, dopustila podle mého názoru neoprávněného obohacení. Ovšem
netroufám si předpovědět výsledek
případného soudního sporu.
Exkluzivní (výhradní) zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi realitní kanceláří a prodávajícím znamená,
že prodej nemovitosti může zajišťovat pouze jedna realitní kancelář. To
může být pro prodávajícího za určitých
okolností nevýhodné, ale také to může
být cesta, jak nemovitost výhodněji,
a přitom s menšími starostmi prodat. Záleží na okolnostech. Exkluziv-

ně prezentovaná nemovitost působí
v očích kupujících důvěryhodněji než
ta, která se v inzerátech opakuje u různých realitních kanceláří.
Makléř s exkluzivní smlouvou může sdělit zájemci všechny informace o nemovitosti již po telefonu, a to včetně adresy nemovitosti. Na rozdíl od makléře
s neexkluzivní smlouvou, který se často
bojí, aby si kupující nenašel nemovitost
sám, a tím ho z obchodu vynechal. Proto neexkluzivní makléři v inzerci často
tají přesné adresy nemovitostí, neumisťují jejich fotografie z ulice, čímž klientům znepříjemňují vyhledávání.
Ovšem u exkluzivní smlouvy nemůže
prodávající sám nemovitost nabízet.
Může se s makléřem domluvit, že ji
bude také sám nabízet, ale pokud by
našel kupce, tak jej odkáže na realitní
kancelář, která transakci po obchodní
a právní stránce dokončí. V takovém případě si realitní kanceláře běžně s prodávajícím rozdělují provizi mezi sebou.
V případě, že realitní kancelář nebo

makléř pro prodej nic nedělá, může
prodej nemovitosti zkomplikovat, či
dokonce zkazit. To je hlavní argument
odpůrců exkluzivních smluv. Prodávající uzavřel s realitním makléřem exkluzivní smlouvu na rok a ten pak přestal
komunikovat. Když prodávající ztratil
nervy a nemovitost si začal prodávat
sám, realitka přispěchala se smluvní
pokutou. V současné době podle Zákona o realitním zprostředkování může
realitní kancelář uzavřít výhradní
zprostředkovatelskou smlouvu s klientem spotřebitelem na dobu určitou v max. délce šesti měsíců, viz § 17
odst. 4 Zákona o realitním zprostředkování.
V každém případě jednoznačně doporučuji, pokud obdržíte k podpisu rezervační smlouvu, nikdy ji bez konzultace
s advokátem nepodepisovat, ať vám
makléř z realitky říká cokoli, že je např.
více zájemců a že pokud smlouvu nepodepíšete ihned, tak byste mohl o nemovitost přijít.
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Rozvoj na úkor mezd
Zaměstnavatel odmítá náš návrh na vyšší mzdový vývoj a nastavení výše benefitů s tím, že firma
na tyto výdaje nemá dostatečné finanční prostředky, že hodlá pro dobro zaměstnanců především
investovat do rozvoje (nákup nové linky), čímž budou garantovány pracovní pozice zaměstnanců
a možný růst mezd v dalším období. Jak jako členové odborové organizace a vyjednávacího týmu
můžeme toto tvrzení ověřit a případně jej rozporovat? Kolektivní smlouva je platná do 30. června
2022, návrh bychom chtěli předložit první týden v květnu 2022.
M. K., Kuřim
Tento
dotaz
je
poměrně složitý a jeho zodpovězení není jednoduché.
S tvrzením, že firma nemá peníze, aby
se mohly zvyšovat mzdy, se setkal snad
každý člen vyjednávacího týmu a až
na velmi vzácné okamžiky snad žádné kolektivní vyjednávání bez tohoto
argumentu zaměstnavatele nezačalo.
Zaměstnavatelé tato svá stanoviska opírají o výsledky uváděné v účetnictví. Zde
mohou vést firmu ve ztrátě, negenerovat
zisky. Tvorba zisku však nemusí znamenat dostatečné množství zdrojů. Naopak
firma může mít dostatek zdrojů, ale krátkodobě nemusí vykazovat účetní zisk.
Odpověď na otázku, zda jsou nebo nejsou u zaměstnavatele zdroje k navýšení mezd a také k růstu dalších benefitů,
lze najít ve výkazu Přehled o peněžních
tocích, který je součástí účetní závěrky
a lze jej od zaměstnavatele na základě ZP požadovat. Z hodnot uvedených
v Přehledu je vhodné vytvořit tabulku
Vývoje klíčových ukazatelů rentability,

které jasně odpoví na základní otázku.
Současně se také dozvíme, jak vypadá
zaměstnavatelova snaha o vytvoření zisku a jeho maximalizace. Proč by
někdo podnikal a bral na sebe veškerá
podnikatelská rizika, kdyby mu firma
nevynášela. Odpovíme si tedy na otázku rentability firmy. Ukazatele rentability jsou jedním z tzv. poměrových ukazatelů, jež lze vypočítat z údajů, které
získáme komplexní analýzou finanční
situace firmy. Právě rentabilita je pro
hodnocení ekonomického výkonu dané
firmy klíčová. Zjednodušeně řečeno
ukazuje, jak se firmě aktuálně i ve vztahu k předešlým obdobím daří.
Proč nestačí znát tržby, zisk a náklady?
Pouze přehled tržeb, aktiv nebo stavu vlastního kapitálu nestačí. Všechny
ukazatele je potřeba dát do kontextu.
Ve finančním řízení firmy je vše propojené a na firemní čísla je třeba nahlížet
vždy v souvislostech. Vezměme si právě efektivitu. Výše uvedené údaje samy
o sobě nehovoří o tom, jak je podnik

efektivní. Např. firma, která na trhu
působí několik dekád, má mnoho poboček a zaměstnanců, bude mít vyšší
obrat než začínající malá firma s jednou pobočkou, několika klienty a pár
zaměstnanci. Nic však není černobílé.
Samotný obrat nemusí být známkou
prosperity a budoucí konkurenceschopnosti firmy. Ona malá začínající firma je
možná postavena na používání moderních technologií, efektivněji řízena
a organizována – a právě tato efektivita
se v ukazatelích rentability projeví.
Nejčastěji využívané ukazatele rentability jsou označovány zkratkami. Tyto
zkratky managementy firem běžně užívají. Pro úspěšné vyjednávání by bylo
dobré, kdyby je členové týmu znali a aktivně je používali. V příkladové tabulce níže uvidíte hodnoty konkrétního
zaměstnavatele v Jihomoravském kraji.
Nebudeme si ukazovat přímo výpočty,
ale spíše si řekneme, co který ukazatel
zobrazuje a k čemu je vlastně dobrý.
pokračovánína str.8
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Items
1.4.2016 - 31.3.2017 1.4.2017 - 31.3.2018 1.4.2018 - 31.3.2019 1.4.2019 - 31.3.2020
					
Productions sales (FG+componets)
Discounts / Rebates
Change investory
Production Sales
Trading articles
Production sales + trading articles
Sales tonnes
Production tonnes
EBIT
EBIT on production sales %
EBITDA
EBITDA on production sales %
OEE%
Run hours
Efficiency%
Absenteeism Direct %
Absenteeism Indirect %
Absenteeism total %

286 831 601
-169 555
-1 541 153
285 120 893
11 879 605
297 000 498
2 990
3 042
29 631 462
10,39%
43 842 348
15,38%
45,00%
91 713
55,00%
11,73%
3,75%
8,63%

Co je to EBIT?
Dle českých účetních standardů zisk
před úroky a zdaněním – EBIT je běžným ukazatelem provozní ziskovosti společnosti. Jak již název napovídá, EBIT je čistý zisk bez vlivu úroků
z dluhu a daní. Oba tyto náklady jsou
skutečnými peněžními výdaji, které
však nejsou přímo generovány hlavní
obchodní činností společnosti. Vynecháním úroků a daní odhaluje EBIT
základní ziskovost podniku. Informace
používané k výpočtu EBIT najdete ve
výkazu zisku a ztrát, který slouží k přehledu nákladů a výnosů společnosti za
určité období.

276 864 880
-108 838
-1 120 056
275 635 986
13 431 874
289 067 860
3 097
3 018
25 364 617
9,20%
37 795 263
13,71%
47,00%
92 176
57,00%
11,02%
7,87%
8,58%

Dopady požadavků od
odborové organizace
zvýšení příplatků za víkendy

303 504 110	275 671 911 a noční práci
-200 343
-242 145
-63 234
-3 662 330 zvýšení hrubých mezd o 3,5%
303 240 533
271 767 436 13. plat
18 246 580
22 519 024 vyšší příspěvek na ŽP
321 487 113
294 286 460
3 390
3 186		
3 326
2 982 Celkem
27 873 922
18 759 845 Dopad na Ebit
9,19%
6,90%		
40 595 971
31 085 738 Dopad na Ebida
13,39%
11,44%		
52,00%
46,00% 		
103 504
85 889
64,00%
54,00%
9,94%
10,14%
4,98%
4,79%
8,84%
7,68%

Výpočet EBIT:
1) Začněte s čistým ziskem (ztrátou)
2) Přičtěte úrokové náklady
3) Přičtěte zaplacené daně
Co je EBITDA?
Dle českých účetních standardů zisk
před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. EBITDA je ukazatel hrubého zisku
s odečtením režijních nákladů společnosti. Je široce používanou metrikou
ziskovosti společnosti a lze ji použít
k porovnání společností vůči sobě či
vůči průměru průmyslu. EBITDA se
používá jako míra ocenění společnosti
včetně dluhů.

czk dopad % dopad
-527 586
-2 529 741
-633 364
-744 000

-4 434 691
14 325 154
5,27%
26 651 047
9,81%

-23,64%
-14,27%

Výpočet EBITDA:
1) Začněte s čistým ziskem (ztrátou)
2) Přičtěte úrokové náklady
3) Přičtěte zaplacené daně
4) Přičtěte odpisy (hmotného majetku)
5) Přičtěte amortizaci (snížení hodnoty
nehmotného majetku)
ROE (rentabilita vlastního kapitálu)
Tento ukazatel se uvádí v procentech
a ukazuje efektivitu zisku, neboli kolik
zisku vzešlo z peněz vložených do
podnikání.
ROA (rentabilita aktiv)
ROA vypovídá o míře zhodnocení
aktiv firmy. Ukazuje, jaký zisk vygeneruje majetek vázaný na podnikání. Lze
z něj vyčíst i to, jaký potenciál ziskovosti
majetek, který firma k podnikání využívá, má.
ROCE (rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu)



FOTO: Unsplash

ROCE vypovídá o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými dlouhodobě
využívanými zdroji. Jednoduše řečeno
ukazuje, kolik zisku firmě přinesou dlouhodobě investované prostředky.
Z hodnot lze poté vypočítat, jaký dopad
mohou mít požadavky odborové organizace na zaměstnavatele, zda jsou tvrzení zaměstnavatele pravdivá. Důrazně doporučujeme před jednáním se
zaměstnavatelem provést kontrolu
sjednaných hodnot mzdového nárůstu
za uplynulé období. Podklady najdete
ve VOM. Stačí porovnat poslední dva
roky.
Dobře připravený tým se také seznámí
se situací na trhu práce ve své lokaci. Zde
lze rovněž najít argumenty pro úspěšné
završení kolektivního vyjednávání.
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Androidův svět
Chytré mobilní telefony se staly něčím zcela přirozeným, bez čeho se prakticky nikdo neobejde. Víte, co všechno umí
a které jeho funkce vám mohou výrazně ulehčit život?
Vítám vás u dalšího dílu IT vychytávek.
Dnes bych rubriku možná mohl přejmenovat na TabMob vychytávky. Ptáte se
proč? Rád bych zmínil několik zajímavostí ze světa Androidu.
Mnoho čtenářů ani nevyužívá počítač
s prostředím Windows, ale postačuje
jim v komunikaci se světem tablet nebo
mobil. Na 86 % mobilů a tabletů na světě je právě nainstalován operační systém Android od společnosti Google.
Mnohdy si jdeme zakoupit mobil nebo
tablet za účelem telefonování nebo práce s internetem, ale až doma zjistíme,
že Android se za ta léta změnil, posunul a na co jsme byli zvyklí dříve, je nyní
v lepším případě jinde, v horším požadovanou funkci výrobce zrušil.
Pokusím se v několika bodech vypíchnout zajímavé funkce, které mohou některé uživatele potěšit, jiným dokonce
ulehčit práci v prostředí Android.
SMS jako blechy
Určitě se vám několikrát stalo, že jste
obdrželi SMS zprávu, která byla z nějakého důvodu hůře čitelná kvůli malým písmenkům. Jednoduše stačí dvěma prsty
táhnout od sebe na požadované zprávě
a ta se nám zvětší a stane se lépe čitelnou. Opětovným stažením obou prstů
se zpráva vrátí zpět do výchozího režimu
nastavení.
Celý slovník v mobilu
Mnohdy potřebujeme zaslat
zprávu (SMS,
e-mail) v cizím
jazyce, ale neovládáme jej vůbec nebo velmi
povrchně.
Google Translator doznal za
poslední léta
výrazného
zlepšení, a tak
jej lze využít
pro
běžnou
(neakademickou)
konverzaci.
Tato
funkce přímo při psaní je zakomponována ve vašem telefonu nebo

tabletu. Jednoduše píšeme česky, ale
text v e-mailu nebo SMS se automaticky překládá do námi vybraného jazyku.
Postačuje pouze při zobrazení klávesnice Gboard kliknout na ikonu tří teček
a pak vybrat ikonu Překlad. Ikona je
vzhledově identická jako při používání překladače na webu. Automaticky je
nastaven překlad z automaticky rozpoznaného textu do angličtiny, ale samozřejmě lze vybrat libovolný jazyk. Do
řádku pod výběrem jazyků píšeme text
v češtině a do samotné zprávy nebo
e-mailu se již vkládá v přeložené
podobě.
Video z Androidu
Občas potřebujeme zaznamenat, co
na mobilu provádíme. Pro tyto účely je
v Androidu funkce Nahrávání obrazovky. K funkci se dostaneme přetažením
horní části obrazovky, kde se nám zobrazí nabídková lišta, a klikneme na ikonu
Nahrávání obrazovky. Zobrazí se nám
malá nabídka s červenou ikonkou, kde
po jednom kliknutí začneme zaznamenávat celou obrazovku a po druhém
kliknutí na červenou ikonku se nahrávání zastaví. Video by mělo být uloženo
v naší složce s videi.
Dostupnost jen pro vyvolené
Funkci Nerušit určitě každý zná, ale
napadlo vás, že by se dalo i nastavit, pro
koho tato funkce platí a pro koho ne?
Nastane situace, kdy očekáváme nějaký
důležitý telefonát nebo chceme být ve
spojení s konkrétní osobou, ale nechceme kvůli tomu mít stále zapnuté zvonění
a zároveň nechceme mít vyzvánění pro
všechny ztlumené. Jednoduše dlouze
podržíme ikonu Nerušit, následně klikneme na ikonu Lidé a zde si nastavíme,
pro koho platí nerušit a pro koho ne.
Důležité na první pohled
Mnohdy potřebujeme mít některé funkce okamžitě dostupné a nechceme se
složitě proklikávat nabídkami. Pro tyto
účely jsou v systému Android tzv. widgety neboli miniaplikace, které můžeme
mít zobrazeny přímo na naší ploše.

Nejčastěji se nám hodí předpověď počasí, hodiny, e-maily, mapy. Jak takový
widget umístit? Stačí dlouze podržet
prst na ploše, kde nemáme žádné ikony,
a aktivuje se funkce vkládání widgetů.
Pak už jen stačí vybrat námi preferovaný
widget a umístit. Pakliže jsme si vybrali
příliš velký na plochu, kde není dostatečné množství prostoru, neumístí se. Proto je vždy praktičtější vkládat widgety na
kompletně prázdnou plochu.
Jeden klik
stačí
Komu by
se chtělo
několikrát
klikat pro
nastavení
jednoduché funkce. U mnoha ikon to
je v Androidu zařízeno tak, že
stačí pouze dlouze
podržet
prst na ikoně a celý proces se výrazně
zkrátí. Např. pro výběr wi-fi sítě postačí dlouze podržet prst na ikoně wi-fi
ve vyjíždějící horní nabídce a ihned
můžeme vybrat požadovou síť. Stejná
funkce je i u výběru bluetooth zařízení.
Opět dlouze podržíme prst na ikoně
bluetooth ve vyjíždějící horní nabídce
a můžeme se připojit k nalezeným zařízením.
IMEI jednoduše
Vaše mezinárodní identifikační číslo
mobilního zařízení (IMEI) je jedinečné
číslo spojené s vaším telefonem. Někdy
jej musíte zadávat, když např. chcete odemknout Android, abyste mohli
používat jinou síť. Chcete-li najít své
číslo IMEI, přejděte na číselník a zadejte
*#06#. Číslo by se mělo objevit na obrazovce. Zjištění IMEI čísla je praktické
i pro ověření, zda náš telefon není kradený nebo o něm chceme zjistit více
informací (www.imei.info).
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Správné znění tajenky z čísla 3: Pravda může počkat, má před sebou dlouhý život. Správně luštil a potřebné štěstí při
losování měl Josef Jaroš ze Žďáru nad Sázavou. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 15. a 29. března. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 28. března 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

