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Ball Beverage Packaging: Až 200 nových míst
Ve společnosti Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o., která působí v Dýšině na Plzeňsku, vzniklo před časem
Seskupení členů OS KOVO. Společnost se zabývá výrobou nápojových plechovek. Ředitel společnosti pan Radek Mádr
se pochlubil, že firmu čeká značné rozšíření. Nabírat bude až 200 nových zaměstnanců.
Jaká je historie vaší firmy?
Po vlně privatizace firem vznikl plán
postavit závod na výrobu plechovek.
Závod postavila společnost Škoda

tabákové stroje v roce 1995. V květnu
roku 1996 byla oficiálně spuštěná výroba s původní roční kapacitou 300 miliónů plechovek o velikosti 33 cl. Brzy
poté začala jednání o prodeji závodu

a v roce 1998 koupila majetek společnosti Škoda tabákové stroje související
s výrobou plechovek společnost Schmalbach-Lubeca. V roce 2001 došlo k dalšímu prodeji v rámci celoevropského
kontraktu mezi společnostmi Schmalbach-Lubeca a Rexam. Tyto společnosti
se dohodly na výměně některých svých
evropských závodů a náš závod se stal
součástí firmy Rexam. V roce 2016 došlo
k akvizici firmy Rexam společností Ball.
Co se ve vaší firmě vyrábí? Co vše se
do plechovek plní?

Společnost Ball Beverage čeká značné rozšíření.
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Vyrábíme hliníkové nápojové plechovky.
Našimi zákazníky jsou významní dodavatelé alkoholických, nealkoholických
a energetických nápojů v regionu, ale
i ve světě. Kromě tří druhů nápojů, které jsem již zmínil, se plechovky nově plní
vodou, džusy, kávou, čajem i vínem. Nápoje typu cider a nealkoholická piva jsou na
růstové křivce a na popularitě také získávají mixované alkoholické nápoje.
pokračování na str. 3

Odbory pomohou, ale nejde vše hned
Zaměstnancům Ball Beverage Packaging pomáhalo ve vyjednávání Regionální pracoviště v Plzni a jeho vedoucí Ivo Kužel.
Kdy se na vás obrátili zástupci zaměstnanců Ball Beverage a proč?
Zaměstnanci se na nás obrátili v listopadu 2019 se žádostí, jak vyřešit problém
ve firmě a že by chtěli založit odborovou
organizaci. Já jsem jim dal podklady,
návod, co můžeme udělat, a čas na rozmyšlenou. Během týdne se rozhodli, že
založí odborovou organizaci.
Jak se obecně postupuje, pokud se na
vás obrátí zaměstnanci?
Na začátku jsou to dva, tři lidé. Já jim
vysvětlím základní podmínky, kolik musí
být členů, co se po nich bude chtít, kdo

musí být do výboru, že se musí výbor
Seskupení členů zviditelnit, že jsou
ostatní členové skryti a zaměstnavatel
o nich neví, a kolik potřebují na počet
zaměstnanců členů, aby měla organizace nějakou váhu. Oni přijdou s problémy, které chtějí řešit. Řekneme jim, co
jde, co nejde a co jde postupně. Poté
proběhne druhé, třetí setkání, kdy přijde více lidí, a ustavující schůze, určí se
výbor a jde se k zaměstnavateli.
Co jste řešili v tomto konkrétním případu?
Zaměstnanci z Ballu se na nás obrátili
s tím, že měli problém s přechodem

na jiný rozvrh směn. Firma chtěla, aby
začali dělat 8hodinové směny, když
byli zaměstnanci zvyklí na 12hodinové
směny. Na to měli navázaný rodinný i
společenský život a péči o děti. Změny
v tom hrají špatnou roli. Vše se překope. Zaměstnanci cítili, že dvanáctky
budou lepší. Největším problémem
je to, že mají zároveň konto pracovní
doby. Tím pádem dochází k vyrovnávání během roku. U dvanáctek cítili
větší jistotu volna. Kdežto u 8hodinových směn si někdy zaměstnanci
myslí, že nebudou mít skoro žádné
volno. U dvanáctek, když měli dvě ranní, dvě noční a potom čtyři dny volna,
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

tak si na tuto dobu plánovali doktory,
děti, návštěvy.
Jak probíhalo vyjednávání?
Začalo jednání s vedením společnosti. Ze začátku panovala oboustranná
nedůvěra. Obě strany se začaly poznávat. Jednání byla o tom, proč odborová

organizace vznikla, co tíží zaměstnance.
Šlo i o peníze, tedy zvyšování mezd.
Ze začátku byla největším problémem
změna směnnosti. Zaměstnavatel přistoupil na požadavek odborové organizace a směnnost se změnila. Část
zaměstnanců, která dělala u 8hodinové
směny, ale nechtěla. Část zaměstnanců je spokojená a část není. Ať jedete
v jakémkoliv systému, vždy bude někdo

spokojený a někdo ne. Důležité ale
bylo, že se to povedlo. Začalo se jednat
o kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel ji
předložil jako první. Tam nás předběhl asi o týden. Do vyjednávání si přizval paní doktorku Randlovou z právní
kanceláře, proto byla jednání v obecné
rovině oboustranně dobrá. Kolektivní
smlouvu jsme dohodli vcelku rychle.
Od té doby se vztah mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací upevnil.
Máme pravidelná měsíční jednání, kde
se projednávají problémy. Společnost
za tu dobu prošla vývojem – zpočátku
byla jedna výrobní linka, dnes jsou tři.
Společnost dbá na bezpečnost, řeší
BOZP. Zaměstnavatel se snaží, aby měli
zaměstnanci dobré podmínky. Řeší se
benefitní systémy.
Co byste doporučil zaměstnancům,
kteří jsou nespokojení a nemají odbory?

Na výrobu plechovek se využívá recyklovaný materiál.
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OS KOVO pomohlo se směnami
O působení Odborů ve firmě jsme hovořili s Václavem Komínkem ze Seskupení členů Ball Beverage Packaging.
Kdy vzniklo Seskupení členů ve vaší
firmě a proč?
Naše seskupení členů vzniklo na konci roku 2019. Hlavním důvodem byla
změna rozpisu směn. Ve společnosti
Ball operátoři pracují v nepřetržitém
provozu a v kontu pracovní doby. A právě na konci roku 2019 přišlo vedení se
změnou z 12hodinových na 8hodinové
směny, ale se zachováním fondu hodin
z 12hodinových směn. Bohužel v této
době vedení nepřipustilo žádnou diskusi se zaměstnanci, a tak většina nespokojených zaměstnanců založila odbory
jako poslední možnost zvrátit rozhodnutí vedení.
Jak probíhala jednání ve vaší firmě?
Jednání byla složitá. Ze začátku jsme
naráželi na arogantní jednání a poté
i na vyhrožování, ale nakonec se kolektivní smlouva dojednala. Ovšem ne
všichni zaměstnanci byli s konečným
zněním kolektivní smlouvy spokojeni.

Po necelém roce jsme se vrátili zpět
na 12hodinové směny. Důvodem byl
tlak odborů, velké množství přesčasů,
ale hlavně nedostatek zaměstnanců.
S nástupem osmi hodinových směn
začali odcházet zkušení pracovníci a tento trend pokračuje i nadále.
Jaké problémy v současné době řešíte?
V současnosti je největším problémem
nedostatek zaměstnanců. Začíná se
stavět nová továrna na Borských polích
a část stávajících zaměstnanců se přesune rozjíždět novou výrobu. Bohužel hodně nových zaměstnanců odchází již ve
zkušební době. Největším úkolem pro
vedení a odbory je stabilizovat pracovní
kolektiv a poté zaučit nové kolegy, protože na některých pracovištích to trvá
minimálně půl roku, než se pracovník
něco naučí. Doufám, že se poté rozroste
i členská základna a zlepší pracovní podmínky pro všechny. 
(kad)

Obraťte se na regionální pracoviště
a promluvte si s profesionály, kteří vám
mohou pomoci ke vzniku odborové
organizace. Ale nemůžete očekávat, že
se to změní okamžitě. Vše je na základě
jednání a přístupu. Nic nejde hned, ale
odbory mohou pomoci k tomu, aby se
(kad)
velká část problémů vyřešila. 

U 26.3.2022
Milan Hrabinec
Narodil se 21. prosince 1935 na Slovensku.
Téměř celý život prožil v Brumově-Bylnici. Vystudoval Střední průmyslovou
školu ve Vsetíně. Jeho profesní život byl
spjatý s podnikem MEZ, Mez Vsetín a
MEZ Brumov. Celý svůj život se věnoval
práci v odborech. V normalizační době
byl pro své postoje zbavený funkce
předsedy základní organizace, do které
se vrátil po sametové revoluci. V roce
1997 odešel do starobního důchodu,
ale nezahálel a seskupil Klub důchodců
bývalých členů odborů, kde byl předsedou do roku 2016. Byl dlouholetým členem sekce ElA, kde reprezentoval naši
organizaci a pracoval, pokud mu věk a
zdravotní stav dovolil.
„Vážený pane Hrabinče, děkujeme za Vaši
dlouholetou práci pro naši organizaci, pro
odboráře a zaměstnance.
Budiž čest Vaší světlé památce.“
Libor Častulík
předseda ZO OS KOVO TRIODYN MEZ
Brumov
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pokračování ze str. 1

Jaký je trend v distribuci nápojů v plechovkách?
Distribuce nápojů v plechovkách je na
vzestupu. Není to jen otázka regionu, ale
i České republiky a celkově v Evropě jde
o růstový trend. Jsme přesvědčeni, že se
jedná o jeden z nejlépe recyklovatelných
a udržitelných obalů. Dá se jednoduše
a donekonečna recyklovat beze ztráty
kvality materiálu. A to je jedním z hlavních důvodů, proč poptávka po plechovkách roste. Materiálem je téměř stoprocentní hliník obohacený pouze několika
prvky ve stopovém množství, které hliníku zajišťují správné mechanické tažní vlastnosti. Náš dodavatel vstupního
materiálu nám dodává hliníkové svitky
s až 91% podílem recyklované složky.
Je na světových trzích dostatek hliníku?
Vzhledem k měnící se situaci, která
panuje obecně na světových trzích,
jsou možnosti a přístupy ke zdrojům

omezené. Zatím však nevidíme významný pokles. Díky využívání velkého podílu
recyklátu se výpadku dodavatelského
řetězce kvůli politické situaci neobávám.
Kolik má vaše společnost zaměstnanců?
Před několika lety jsme se pohybovali na úrovni okolo 125 zaměstnanců,
s rozšířením výroby jsme dnes na
185 zaměstnancích. Zaměstnance sháníme stále. Není tajemstvím, že kvalitních
zaměstnanců není v regionu dostatek.
Poptávka a nabídka není úplně vyrovnaná. Máme různé cesty a strategie, jak
můžeme uchazeče o práci oslovovat,
různé marketingové nástroje, komunikujeme se školami a s úřadem práce.
Jednou ze strategií, která se osvědčuje,
je přijímání zaměstnanců na doporučení. Zaměstnáváme široké spektrum
profesí, avšak naše práce je tak specifická, že jsme připraveni každého vyškolit.
Hledáme technické profese, středoškoláky, vysokoškoláky, kontrolory výroby,
elektrikáře, údržbáře, tiskaře. Portfolio

je široké. V současné době budujeme
nový výrobní závod v Plzni, kde se očekává zahájení výroby na začátku příštího roku. Nabíráme pouze kmenové
zaměstnance a počítáme se vznikem
150 až 200 nových pracovních pozic.
Jak jsou na tom Češi s recyklováním
plechových obalů?
Odhaduji, že se recyklace plechovek
pohybuje kolem 30 %, což je v porovnání
s ostatními státy Evropy nebo světa podprůměr. Cíle Evropské unie na recyklaci
a využití obalových materiálů určují, aby
se recyklace výrazným způsobem zvýšila, a to např. intenzifikací prostředí, tedy
nabídkou více kontejnerů nebo komoditním sběrem. Od loňského roku je na
jednotlivých autoritách obcí a měst rozhodnutí, zda mohou třídit kov paralelně
s jiným druhem materiálu. V našich podmínkách je to většinou plast. I obce jsou
motivovány, aby se hliník a kovy obecně
třídily. Počítá se s tím, že intenzifikace
trhu a dostupnosti se bude výrazným
(kad)
způsobem zvětšovat. 

Stávková pohotovost v ARGO-HYTOS s.r.o.
Odborová organizace OS KOVO HYTOS vyhlásila ve firmě, kde působí, od 1. dubna 2022 stávkovou pohotovost na dobu
neurčitou. Důvodem je neplnění kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele. Odbory rozporují hlavně navyšování
mzdy o inflaci a obsazování pracovních míst bez výběrového řízení.
Při jednání na konci března projednal Výbor ZO OS KOVO připomínky, které zaslal vedení společnosti
ohledně neplnění kolektivní smlouvy
a návrhu změn do kolektivní smlouvy
pro tento rok. Vzhledem k tomu, že
odpověď vedení společnosti odbory
neuspokojila, hlasovalo se o vyhlášení stávkové pohotovosti. „Výbor ZO
se jednohlasně vyslovil pro vyhlášení stávkové pohotovosti, pokud
se s vedením společnosti na společné schůzce nedohodne na nějakém
rozumném řešení výše uvedených

bodů,“ uvedl předseda ZO OS KOVO
Radek Holubec. „Stanoviskem vedení
firmy k otázce obsazování pracovních
pozic bylo, že firma svým rozhodnutím nic neporušuje, že si může pracovní místa obsazovat, kým chce. Odbory
toto považují za porušení sociálního
smíru,“ dodal Radek Holubec. Odbory
následně předaly vedení společnosti dopis o vyhlášení stávkové pohotovosti, kterou vyhlásily od 1. dubna
2022 na dobu neurčitou.
Vedení OS KOVO jednání odborů v ARGO-HYTOS podporuje. „Zaměstnavatel

si musí uvědomit, že porušení kolektivní smlouvy nepřispívá k sociálnímu
smíru. Odborům v ARGO-HYTOS hodláme poskytnout veškerou pomoc
a součinnost,“ prohlásil místopředseda
OS KOVO Tomáš Valášek.
Společnost ARGO-HYTOS sídlí ve Vrchlabí a zabývá se výrobou hydraulické
řídící a regulační techniky. Firma má
zahraničního vlastníka, v roce 1993
převzala dnešní skupina ARGO-HYTOS
společně se svým tehdejším partnerem
Ulbrich GmbH většinu akciových podílů
společnosti Hytos, a. s. 
(kad)

V Kováku č. 5 byla odstartována exkluzivní soutěž s VIP Programem DATART. Dnes zveřejňujeme první výherce. Soutěž
probíhá od od 1. března do 30. dubna.
ZO OS KOVO PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, Praha 10 – Michal Kuroedov
ZO OS KOVO Bombardier Transportation Czech Republic, Česká Lípa – Vojtěch Rais
Základní organizace OS KOVO DYMOS, Nošovice – pan Michal Gondek
Odborový svaz KOVO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Laboratoře a Výzkum Mittal Steel Ostrava, a.s., Kunčice – David Verner
Základní organizace OS KOVO ŽDB Group, Bohumín – Nový Bohumín – Petr Dobřanský
ZO OS KOVO JULI MOTOREWERK, k.s. MORAVANY u BRNA – Luboš Selucký
ZO OS KOVO Lavat Chotutice – Zdeněk Ludvík
Všem výhercům gratulujeme
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Nejste v režimu dodavatele poslední instance?
Českou republiku potkala od loňského podzimu nebývalá vlna krachů dodavatelů energií. Jejich zákazníci přešli
k dodavateli poslední instance. Zde ale mohli setrvat jen šest měsíců. Některým z nich tak nyní hrozí tzv. černý odběr
elektřiny a plynu.
V říjnu loňského roku ukončila svoji
činnost skupina Bohemia Energy, která
dodávala energie do více než 900 000
odběrných míst. Pro ty, kteří se v oboru energetiky nepohybovali, to musel
být obrovský šok. Bohemia Energy
totiž neustála zdražování na velkoobchodním trhu s elektřinou a nákup drahé elektřiny nedokázala ufinancovat.
Zákazníci této společnosti se tak ze dne
na den ocitli bez regulérního dodavatele a přešli k tzv. dodavateli poslední
instance. Ti jsou u nás tři pro dodávky
elektřiny a tři pro dodávky plynu. Jde
o majoritní dodavatele v určité oblasti.
Tito dodavatelé s nákupem elektřiny
pro nové zákazníky nepočítali, a tak
museli nakupovat na velkoobchodním,
tzv. spotovém trhu, kde jsou ceny nejvyšší. Energie tak nakupovali ihned,
nikoli až za rok či dva, jak je tomu běžně
zvykem. Zákazníky v režimu dodavatele
poslední instance tak překvapilo nebývalé zdražení a to, že jim byly předepsány opravdu vysoké zálohy, které měli
problém uhradit.
Řešení jen na šest měsíců
V režimu dodavatele poslední instance
se ocitlo mnoho domácností, jde ale
pouze o provizorní řešení. Maximální
doba, kterou zde mohou strávit, je šest
měsíců. Vzhledem k tomu, že společnost Bohemia Energy ukončila dodávky energií 14. října, nastává právě nyní
doba, kdy se mohou stát tzv. černými
odběrateli. Jako černí odběratelé se
totiž označují nejen ti, kdo odebírají
energie a mají např. poškozený elektroměr či plynoměr, ale i ti bez platné
smlouvy s dodavatelem energií. Odběr
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energií na černo se může posuzovat
také jako trestný čin či přestupek, za
který hrozí nemalé sankce, dále pak je
třeba uhradit spotřebu. Ta se mnohdy
určuje odhadem a může být mnohem
vyšší než spotřeba reálná. Proto je třeba se takové situace vyvarovat a přejít
od dodavatele poslední instance v co
nejkratším možném termínu.
Jak změnit dodavatele energií
Samotní dodavatelé poslední instance tyto zákazníky většinou obeslali
s nabídkou přejít k nim s regulérní
smlouvou. Jejich nespornou výhodou
je fakt, že tyto společnosti se do krachu
dostat nemohou. Jejich financování je
zaručené a na nákup energií budou mít
vždy. Na druhou stranu je třeba si dobře rozmyslet, za jakou cenu se dodavateli upíšete. Ceny elektřiny a plynu
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v poslední době nebývale poskočily
a situace je velmi nepřehledná. Proto
je třeba prozkoumat cenové nabídky
hned několika dodavatelů energií, dobře si promyslet, zda chcete buď tzv. fixovaný, nebo nefixovaný tarif. Nefixovaný
tarif nezaručuje stále stejnou cenou
energií, ale je možné ho vypovědět kdykoli. Tarif fixovaný je možné vypovědět
pouze ke konci smluvního období. Kam
zamíří ceny energií, v současné době
nedokáže nikdo předvídat. Odborníci
se však shodují, že na dřívější cenovou
hladinu se zřejmě již nedostaneme.
Pomoc od státu
Zdražení energií pocítí postupně
všichni. Každý fixovaný úvazek jednou doběhne a odběratel bude muset
čelit nynějším vysokým cenám. Mnohé
domácnosti se tak mohou dostat do
situace, kdy na placení záloh za energie a konečné vyúčtování mít prostě
nebudou. Pro ně připravil stát možnost
nechat si na obojí přispět. O tyto dávky
se žádá na úřadu práce. Jde o program,
který připravilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a řeší se v rámci příspěvku na bydlení. Na rozdíl od běžného příspěvku se ale do posouzení, zda
máte na dávku nárok, nezapočítávají
úspory, ale pouze příjmy domácnosti. Do úvahy se bere to, zda jde o byt
nájemní, vlastní nebo družstevní. Pro
tyto byty se stanovují určité normativní
náklady na bydlení, příspěvek se obdrží
v případě, že na tyto náklady na bydlení
nedostačuje 30 % příjmů domácnosti.
Michaela Kadlecová
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Mzdy | Ing.PavelMarinič,PhD,M.B.A.,specialistaproekonomikuamzdy,RPOSKOVOPrahaaSt.Čechy

Zisk podniku a kolektivní vyjednávání
Kolektivní vyjednávání mnohdy ztroskotává na tvrzení majitele či managementu, že firma nemá
peníze na to, aby mohla zvyšovat mzdy a garantovat výplatu benefitů plynoucích z kolektivní smlouvy. Takové tvrzení opírají o výstupy z účetnictví a tvrdí, že firma je ve ztrátě a že negeneruje žádný
nebo dostatečný zisk, aby mohla splnit požadavky zástupců zaměstnanců.
V praxi fakt, že firma tvoří zisk, neznamená automatický
dostatek disponibilních finančních zdrojů, tzv. cash, a naopak firma může disponovat dostatkem
finančních zdrojů, a přitom krátkodobě
negeneruje účetní zisk. Znalost finanční situace firmy vylepšuje vyjednávací
pozici, i když neexistuje žádný nástroj
kromě dobré vůle zástupců zaměstnavatele, aby přistoupili na požadavky
zástupců zaměstnanců. Je to důsledek
tzv. shareholders, případně stakeholders konceptů v řízení a správě firmy,
které posilují pozici vlastníka, majíce
oporu v zákoně, protože po zrušení
obchodního zákoníku zákon o obchodních korporacích umožňuje vyplácet
zisk či podíly na něm, dokonce i zálohy
na podíly v neomezené výši s výhradou,
že taková výplata nesmí přivodit úpadek. Zákon neukládá povinnost majitelům podělit se o část zisku se zaměstnanci, takže pokud se tak stane, je to
důsledek schopnosti zástupců zaměstnanců vyjednat co nejlepší podmínky
a zakotvit je v kolektivní smlouvě.
Cílem přidaná hodnota
Moderní přístupy ve finančním řízení firem definují jako nejvyšší benefit
majitelů z podnikání ne účetní zisk, ale
tzv. přidanou hodnotu firmy, která je
zárukou, že firma zhodnocuje vložené

prostředky. Proto lze dodržet ustanovení zákona o tom, že výplata zisku či
podílů na něm nepřivodí úpadek firmy.
Ekonomickou přidanou hodnotu nelze
ztotožnit s přidanou hodnotou, které
je vykazovaná ve výkazu zisku a ztrát
v účetnictví. Abychom si toto ujasnili,
musíme nejdříve vysvětlit, jaký je vztah
mezi účetním ziskem a generovanou
hodnotou a také jestli pro vlastníka je
důležitější zisk, nebo přidaná hodnota
a zda je možné z podnikání odčerpat
celý zisk vygenerovaný v účetnictví.
Zásada nepřivodit úpadek
Je nesporné, že účetní zisk podniku je
integrálním ukazatelem jeho efektivního fungování. Zodpovědět ale jednoznačně naši otázku není jednoduché
i proto, že z účetnictví lze generovat
různé varianty zisku. Tzv. hrubá marže
nebo zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA = Earning before Interest,
Taxes, Amortisation and Depreciation)
vyjadřuje efektivitu procesu transformace, tj. proměnu vstupu na výstupy
v podobě produktu či služeb. Kladný
rozdíl nelze nazvat benefitem vlastníka, který lze odčerpat, protože zásada
nepřivodit úpadek firmy velí část zisku
reinvestovat do opotřebeného majetku vyjádřeného odpisy. Hrubá marže
očištěná o odpisy představuje zisk
před úroky a zdaněním (EBIT = Earning
before Interest, Taxes), který je chápan

jako provozní. Ale ani tento zisk nelze
z podnikání odčerpat, lze z něho odečíst nákladové úroky a stanovit základ
daně, který je nutno zdanit. Teprve po
zaplacení daní dostáváme zisk po zdanění (EAT = Earninf after Taxes), který
„patří“ majiteli. Ale ani s tímto ziskem
nelze volně nakládat.
Jak nakládat se ziskem
Takový zisk, podléhá schvalovacímu
řízení a obyčejně část zůstává ve formě zadrženého zisku, který není určen
k přímé výplatě, ale jako interní zdroj
financování podnikových potřeb zejména investičního charakteru. To garantuje, že bude naplněná zásada, že odčerpáním zisku nebude způsoben úpadek
podniku, ale tzv. going concern proces,
to jest jeho další pokračování. Opatrnost je namístě i proto, že účetní zisk
sám o sobě negarantuje skutečnost, že
podnik vytvořil dostatek zdrojů financování pro svou další existenci. Takové riziko vzniká i v případě vysokých
nesplacených pohledávek a zároveň
generovaných vysokých závazků např.
z obchodního styku. V takovém případě, i když podnik vykázal účetní zisk, je
ohrožen platební neschopností a jen
stěží si lze představit, že by v takové
situaci došlo k čerpání zisku vlastníkem
bez porušení zásady správného hospodáře. Zásadu nepřivodit úpadek firmě
výborně reﬂektuje i účetnictví, když
nerozdělený zisk za předchozí období
i zisk ve schvalovacím řízení je v majetkové bilanci součástí zdrojů financování, tedy pasiv a ne aktiv.
Další položky, které snižují zisk
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Tyto skutečnosti mluví proti filosofii
považovat zisk odčerpaný majitelem
za skutečnou přidanou hodnotu jeho
podnikání ve smyslu „fair value“. Peněžní toky podniku, ze kterých lze zjistit
skutečný benefit majitele ve formě skutečných příjmů na rozdíl od účetního
zisku integrují pouze položky – finanční částky, které skutečně byly přijaty,
resp. zaplaceny za dané účetní období.
pokračovánína str.6
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pokračování ze str. 5

Součástí příjmů a výdajů jsou položky
nákladově účinné, snižující zisk, ale
výdajově neúčinné, jakými jsou např.
odpisy. Odpisy zisk snižují, ale podnik
je nikomu neplatí, proto zůstávají součástí finančních zdrojů. Obdobně je to
s některými výdaji. Pokud podnik platí
nákladové úroky, účtuje je do nákladů
v plné výši, ty snižují účetní zisk i základ
daně a na základě toho se odvádí daň.
Efekt daňového úrokového štítu představuje v peněžních tocích „úsporu“,
která znamená de facto zlevnění úroků, a tedy nižší výdaje s nimi spojené.
Na základě toho můžeme tvrdit, že
skutečným čistým příjmem vlastníka
je nejenom disponibilní zisk, který lze
odčerpat z podniku, ale také rozdíl mezi
náklady a výnosy, které jsou účinné
nákladově, ale ne cash.
Provozní, investiční a finanční
aktivity podniku
Z hlediska pohybu peněz podnik integruje tři aktivity a to provozní, investiční
a finanční. Filosofie nepřivodit úpadek
podniku znamená zabezpečit prioritně

provoz podniku a obnovu základního
majetku minimálně na úrovni jednoduché reprodukce a teprve po splacení
úroku a vypořádaní daňové povinnosti
vyplácet „odčerpatelný“ benefit. Kdybychom chtěli tuto skutečnost vyjádřit
pomocí finančních kategorií, museli
bychom přijmout fakt, že skutečnou
hodnotou plynoucí pro vlastníka je tzv.
volný peněžní tok, tj. rozdíl mezi příjmy
a nutnými výdaji. Jak tomu rozumět.
Příjmy lze v zásadě generovat z provozu podniku a jejich základem jsou tržby
za prodané zboží. Od toho je potřebné odečíst náklady spojené s výrobou
a prodejem, čímž vygenerujeme provozní zisk. Provozní zisk po zdanění
společně s odpisy je základním zdrojem peněz a financováním podniku. Od
tohoto zdroje je nutné odečíst výdaje za
pracovní kapitál (zásoby apod.) a investiční výdaje.
Skutečný přírůstek hodnoty
vlastníka
Kladný převis zdrojů nad výdaji tvoří tzv. volný peněžní tok, který je
k dispozici podniku ke krytí výdajů

ve finanční oblasti, součástí kterých
jsou např. úroky, ale i příjem vlastníků. Pokud volný peněžní tok nestačí
na financování základních potřeb, je
tento nedostatek, je-li přechodný,
nutno řešit cizími zdroji ve formě úvěrů. Pokud by takový stav byl trvalého
charakteru jako důsledek špatného hospodaření a podnik by neměl
potenciál na řešení této situace operativními prostředky, je nutno přistoupit k nástrojům, které umožňuje
právní úprava. V prvním i druhém případě představuje volný peněžní tok
tzv. ekonomický zisk, který představuje přírůstek hodnoty vlastníka plynoucí z podnikání a je základem pro
vyjádření přidané hodnoty vlastníka
a stanovení výše, kterou lze z podnikání vyplatit při zachování zásady,
kterou vyžaduje zákon.
Ekonomický zisk, a tedy přidaná hodnota, pokud je kladná, indikuje výši
nově generovaných finančních zdrojů
plynoucích do podniku z podnikání.
V takovém případě tvrzení, že podnik
nemá finance pro financování případných benefitů plynoucích z připravované kolektivní smlouvy, je liché.

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

Ručení dluhu
Kamarádka mě požádala o ručení půjčky, prý tím nic neriskuji. Přesto bych ráda měla jistotu
a věděla, zda skutečně nemohu na tento krok doplatit.
 A. S., Brno
Ručení je formou
zajištění dluhu. Ručitel (vy) se vůči věřiteli
(tomu kdo půjčuje)
zavazuje, že dluh splní, jestliže jej nevyrovná samotný dlužník (kamarádka)!
V tomto vidím velké riziko! Sdělení kamarádky je podle mého názoru neférové a spíše je pokusem o vaše oklamání či
uvedení v omyl. Rozhodně ho nemohu
označit za pravdu. Pokud by kamarádka
jako dlužník neplatila splátky, ať úmyslně nebo nezaviněně, může chtít věřitel
zaplacení dluhu po ručiteli, tj. po vás.
V případě, že by se s vámi kamarádka
nevyrovnala ani po výzvě k zaplacení,
nastal by pro vás další závažný problém.
Musela byste po ní částku vymáhat
soudně nebo exekučně, a to tak, abyste nepromeškala zákonem daný termín
a nepřišla o možnost vymáhání dluhu.
Občanský zákoník hovoří o ručení, takto: Ručení vzniká tak, že věřitel akceptuje ručitelem učiněnou písemnou nabídku, že dluh splní, pokud ho nevyrovná

dlužník! Podle § 2018 občanského zákoníku, kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se dlužníkovým ručitelem.
Ručení zaniká zánikem dluhu, který
zajišťuje. Ručení však nezaniká, pokud
dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a ručitel jej splnit může nebo pro
zánik právnické osoby, která je dlužníkem, jak uvádí § 2026 občanského zákoníku.
Ručitel tedy jistí splacení, ale nejprve musí přijít výzva dlužníkovi. Věřitel
se může domáhat splnění dluhu vůči

ručiteli na základě § 2021 odst. 1 občanského zákoníku. Je tomu tak v případě,
jestliže dlužník nesplnil svůj splatný
dluh, a to ani v přiměřené lhůtě poté, co
byl k plnění věřitelem vyzván, přičemž
pro tuto výzvu je vyžadována povinně
písemná forma.
Doporučuji, abyste se znalostí věci své
závažné rozhodnutí přehodnotila. V žádném případě nejde o banalitu, jak tvrdí
kamarádka! Neberte tento závazek na
lehkou váhu. Zvažte i to, zda budete mít
dostatek financí na to, abyste v případě
potřeby za kamarádku její dluh zaplatila.
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Právo | Mgr.IlonaKostadinovová,specialistaprávníkRPOSKOVOPlzeň

Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Představme si situaci, kdy zaměstnanec přijde do práce a zaměstnavatel mu oznámí, že v důsledku výpadku elektrické energie není možné, aby řádně plnil pracovní úkoly, a proto nařídí vedoucí
zaměstnanci odejít domů a vzít si dovolenou. Jak na takovou situaci reaguje platná právní úprava, si
rozebereme v následujícím příspěvku.
Mezi tzv. omluvitelné překážky v práci
na straně zaměstnavatele patří podle zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb.,
v platném znění, tradičně několik
životních situací, které jsou poměrně
podrobně upraveny v §§ 207–210 ZP.
Podle ustanovení § 207 písm. a) a b) ZP
jde o dvě životní situace upravené pro
případ tzv. prostoje a přerušení práce
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
Prostoj
V souladu s ustanovením § 207 písm.
a) ZP jde o situaci, kdy zaměstnavatel
nemůže zaměstnanci přidělovat práci
z důvodu přechodného, který nezavinil.
Fakticky se v případě tzv. prostoje vždy
jedná o případy, kdy se objeví nepředvídatelná porucha na strojním zařízení,
neplánovaný výpadek dodávky surovin potřebných pro výrobu, neplánovaný výpadek dodávky pohonné síly
– elektřiny, vody, plynu aj., v důsledku
nepředvídatelných chybných pracovních podkladů nebo jiných provozních,
předem neplánovaných příčin. V takovém případě lze situaci řešit prakticky
převedením zaměstnance na jinou
vhodnou práci, pokud ji lze vykonávat,
a pak se mzda zaměstnance nekrátí.
Zde je potřeba doplnit, že zaměstnance
lze v tomto případě podle § 41 odst. 4
ZP převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, pouze se souhlasem zaměstnance. Pokud zaměstnanec nebyl převeden na jinou práci
a práci fakticky nevykonává, přísluší mu
podle zákoníku práce náhrada mzdy
ve výši nejméně 80 % průměrného
výdělku. Prakticky může být v kolektivní smlouvě dohodnuto, že taková výše
může být i vyšší, pokud se odborové
organizaci podaří vyjednat výhodnější
podmínky odměňování. V praxi se lze
samozřejmě se zaměstnancem dohodnout na jiné alternativě řešení daných
nepředvídatelných okolností, a to např.
tak, že si zaměstnanec v jiném období

pracovního týdně pracovní dobu napracuje. Ani potom by se mzda zaměstnance logicky nekrátila.
Lze nařídit dovolenou?
Nařízení dovolené je pojem, který
zákoník práce pro čerpání dovolené
nepoužívá. Spíše je potřeba hovořit
o čerpání dovolené určené zaměstnavatelem v souladu s jejím harmonogramem. Podle § 217 odst. 1 ZP určuje
zaměstnavatel dobu čerpání dovolené
podle písemného rozvrhu směn vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců.
Pokud by tedy mělo dojít ke změnám
v určení rozvrhu čerpání dovolené
s ohledem na provozní důvody na
straně zaměstnavatele, měly by být
respektovány též oprávněné zájmy
zaměstnanců a je nutná dohoda se
zaměstnancem. Pokud zaměstnanec
již dovolenou nemá, nemůže ji čerpat.
V každém případě by se mělo jednat
prakticky o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A to každopádně prakticky vždy, kdy by v případě prostoje měla být tímto způsobem
taková situace řešena a mělo by dojít
ke změně předem schváleného písemného rozvrhu čerpání dovolené. Podle
§ 217 odst. 3 ZP je pak zaměstnavatel

vždy povinen nahradit náklady, které
zaměstnanci bez jeho zavinění vzniknou, pokud by zaměstnavatel změnil
určenou dobu čerpání dovolené nebo
zaměstnance z dovolené odvolal.
Nepříznivý povětrnostní vliv nebo
živelná událost
Pokud by zaměstnanec nemohl konat
práci v důsledku přerušení práce
způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy (mráz, déšť, vítr) nebo
živelnou událostí (požár, povodeň,
vichřice), pak opět do úvahy přicházejí
dvě varianty řešení dané situace jako
v případě prostoje: převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci, překážka
v práci na straně zaměstnavatele nebo
dohoda se zaměstnancem na čerpání
dovolené.
Prakticky je však potřeba doplnit, že
v případě živelné události může být
zaměstnanec na nezbytně nutnou dobu
podle § 41 odst. 4 ZP převeden na jakoukoli práci, a to i kdyby s tím nesouhlasil,
což platí pro řešení situací potřebných
k odvrácení mimořádné události, živelné události nebo jiné hrozící nehody či ke
zmírnění jejich bezprostředních následků. Pokud by zaměstnanec nebyl převeden na jinou pro něho vhodnou práci
pokračovánína str.8
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bez svého souhlasu a ani by nečerpal
po dohodě se zaměstnavatelem dovolenou, přísluší mu podle ustanovení
§ 207 písm. b) ZP náhrada mzdy ve výši
nejméně 60 % průměrného výdělku.
I v tomto případě by bylo případně
možné v kolektivní smlouvě vyjednat
podmínky výhodnější.
Jiná překážka
Nemůže-li zaměstnanec vykonávat
práci pro jiné důvody (nejedná-li se
o prostoj, nepříznivý povětrnostní vliv
či živelnou událost) – tedy překážky
v práci na straně zaměstnavatele podle
ustanovení § 208 ZP – přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, tedy 100 %. Toto pravidlo
se neuplatní v případě, že je sjednáno
konto pracovní doby podle § 86 a 87
ZP. Konto pracovní doby jako specifický
způsob rozvržení pracovní doby může
být zavedeno vnitřním předpisem
nebo kolektivní smlouvou, působí-li
u zaměstnavatele odborová organizace.
Částečná nezaměstnanost
O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele se jedná, pokud
zaměstnavatel
nemůže
přidělovat
práci v rozsahu týdenní pracovní doby
z důvodu dočasného omezení odbytu
výrobků nebo omezení poptávky po
jím poskytovaných službách. Prakticky si to můžeme ukázat na příkladech

z doby covidové nebo aktuálně v návaznosti na výpadky vázané na propojenost souvislostí v důsledku situace na
Ukrajině. V takových případech může
upravit dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši
poskytované náhrady mzdy tak, že
musí činit nejméně 60 % průměrného
výdělku. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být
dohoda nahrazena vnitřním předpisem
vydaným zaměstnavatelem.
Pro úplnost je potřeba ještě doplnit, že
dne 1. července 2021 nabyl účinnosti
zákon č. 248/2001 Sb., kterým se mění
zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004
Sb., v platném znění právě novely této
novely č. 248 z roku 2021, kterým byla
trvale legislativně upravena právní
úprava tzv. příspěvku v době částečné
práce. Jeho hlavním cílem je zmírnit
dopady hospodářských krizí či jiných
mimořádných událostí na sociální
a ekonomické prostředí v České republice. V zahraničí se používá pojem pocházející z němčiny „Kurzarbeit“ nebo
z angličtiny „short-time work“. Samotné
nabytí účinnosti příslušné části zákona
o zaměstnanosti však neznamená, že
lze příspěvek zaměstnavatelům poskytovat. Poskytování příspěvku musí vláda stanovit a aktivovat vydáním zvláštního nařízení po projednání v Radě
hospodářské a sociální dohody. V podstatě před aktivováním příspěvku se
v praxi takové situace řešily z programů
Antivirus.

Doba strávená na pracovní cestě
Podle ustanovení § 210 ZP je doba strávená na pracovní cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním
pracovních úkolů, která spadá do
směny, považována za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které
se zaměstnanci mzda nekrátí. Pokud
by však mzda zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování ušla, přísluší
mu náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku. Konkrétně si to lze uvést na
příkladu. Pokud zaměstnanec pracuje
pravidelně na svém pracovišti v době
od 7.30 do 15.30, avšak v důsledku
vyslání na pracovní cestu dorazí do místa vyslání až v 11,00 a pracovní úkoly
splní již v 15,00, mzda by se mu neměla
krátit a odměna mu bude příslušet za
délku směny celé.
Závěr
A co dodat na úplný závěr pojednání
o překážkách v práci na straně zaměstnavatele? Podle ustanovení § 41 odst. 7 ZP
je prakticky vždy potřeba, aby zaměstnavatel předem se zaměstnancem projednal důvod převedení na jinou práci bez
ohledu na potřebu souhlasu zaměstnance. Dále je potřeba projednat dobu, po
kterou má převedení trvat, a pokud se
v důsledku převedení mění druh práce
sjednaný v pracovní smlouvě, je zaměstnavatel o takovém převedení povinen
vydat zaměstnanci písemné potvrzení.

Bydlení | |JUDr.JitkaKocianová,poradkyněSdruženínájemníkůČR

Rozvod a převod bytu na nezletilé dítě
S manželkou se rozvádíme. Ve společném jmění manželů máme byt. Manželce jsem nabídl, že budu
dále splácet hypotéku a poté převedu byt na našeho desetiletého syna. Splácet budu ještě 20 let. Dá
se sepsat nějaká smlouva, která celou tuto situace ošetří tak, aby mi manželka věřila?
M. V., Kutná Hora
Vlastnictví bytu lze
převézt na nezletilého syna již nyní,
a to prostřednictvím
písemné darovací smlouvy, kde bude
popsáno i to, že na bytě vázne zástavní právo smluvní, tedy hypotéka a kdo
ji splácí. Syn je nezletilý, bude proto
soudem k vašemu návrhu ustanoven
opatrovník, který bude jeho majetek
spravovat. Opatrovník rovněž za syna
podepíše darovací smlouvu. Opatrovníkem syna může být soudem ustanovena jeho matka. Podpisy na darovací
smlouvě musejí být úředně ověřeny.

Tento uvedený způsob převodu se mi
jeví jistější a jasnější než ten, který navrhujete vy, kdy byste museli v darovací
smlouvě popsat, že převod vlastnického práva k bytu je vázán na splnění
podmínky odkládací (až bude splacena hypotéka). Teprve po splnění této
podmínky by darovací smlouva nabyla
účinnosti a mohl by být podán návrh
na vklad vlastnického práva k bytu do
katastru nemovitostí.
U obou možných způsobů řešení doporučuji nejdříve celou záležitost projednat s hypoteční bankou a sepsat darovací smlouvu advokátem.

FOTO: Pexels
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Jak vymáhat půjčku?
Jde mi o radu ve věci vymáhání půjčky. Nerada to dělám, ale v dnešní době si myslím, že budu peníze
brzy potřebovat. Půjčila jsem své vnučce, která mi podepsala, že bude půjčku splácet. Minulý rok již
měla být půjčka splacena, ale zatím mi kromě první splátky nezaplatila nic. Vnučka si chtěla koupit
auto. Něco jí chybělo a nechtěla si brát půjčku v bance, že by zaplatila jednou tolik na úroku. Půjčila
jsem jí s důvěrou. Když neplatila a já jí volala a stavovala se u ní, přestala mi brát mobil a neotvírala.
Trápí mě, jak se mi odvděčila. Zapřela se a zneužila mé důvěry. Dnes se ceny mění směrem nahoru ze
dne na den, takže si nemohu dovolit jí dluh odpustit. Auto má, pokud nemá na splátky dluhu, může
T. S., Brno
ho prodat.


FOTO: Pexels

Ze své praxe vím, že je na pováženou
někomu peníze půjčit. Je mi také jasné,
že mít peněžní rezervu je žádoucí, ne-li
nezbytné.
Nejvíce k neochotě splácet dochází
v rodině nebo mezi kamarády. Dlužník
počítá s tím, že věřitel mu dluh promine, když bude hrát mrtvého brouka.
Že svá práva nebude hájit a nevyužije
všech možností, které mu dávají naše
zákony.
Uvádíte, že máte písemné potvrzení
o tom, že bude vnučka dluh splácet.
Doufám, že tím myslíte smlouvu o půjčce a jejím splácení. Bylo by dobré zajít
do některé občanské poradny nebo za
advokátem, aby doklad posoudil.
Nikdy si nemyslete, že smlouva není
třeba. Nevíte, co se může stát! Nemusí jít jen o nechuť splatit dluh. Dlužník může zemřít a budete potřebovat
důkaz o tom, že měl vůči vám závazek,
aby se mohl dluh uplatnit v dědickém
řízení. Nebo se může něco stát vám
a pak budou tuto smlouvu potřebovat
vaši dědicové apod.
Pozor na promlčecí dobu! Ta je zákonem
stanovena na tři roky. Po jejím uplynutí sice dluh nepřestává existovat, ale
pokud dlužník promlčení namítne, u soudu neuspějete. Podáte-li před uplynutím
tříleté lhůty v této věci návrh k soudu,
prodlužuje se promlčecí lhůta na dalších
deset let. Neváhejte věc řešit včas. Jinak
se dluh stane nevymahatelným.
V této fázi doporučuji zaslat vnučce
coby dlužnici předžalobní výzvu. Ta

může vypadat např. takto:

možné později zaslání na správnou
adresu dokázat. Pokud dlužník nereaguje ani na předžalobní výzvu, je vaší
jedinou možností obrátit se na soud.
Soud může rozhodnout ve zkráceném
soudním řízení, v němž vydá platební
rozkaz. V tomto případě musí být věc
zcela jasná a přiloženy potřebné doklady. Podá-li dlužník námitky, musí proběhnout klasické soudní řízení.
Pokud soud rozhodne ve váš prospěch,
vydá rozsudek, kterým dlužníkovi při-

jméno, příjmení
ulice, číslo popisné
PSČ město
Předžalobní výzva k uhrazení dluhu

Vážená paní Xxxxxxxxxxxx,
tímto dopisem upozorňuji na skutečnost, že jste mi dosud neuhradila dlužnou částku ve výši xx xxx Kč. Svůj nárok uplatňuji dle písemné smlouvy, kterou jsem s Vámi uzavřela dne xx. xx. 20xx. Dluh měl být uhrazen do dne
xx. Xx. 20xx.
Dosud jsem od Vás neobdržela žádné jiné plnění než první splátku ve výši
xxxx Kč, a to dne xx. xx. 20xx. Taktéž jste nepodala žádné vysvětlení, proč
jste dluh nesplatila. Naopak se zapíráte a přerušila jste se mnou veškerý kontakt.
Vyzývám Vás, abyste částku v plné výši uhradila nejpozději do sedmi dnů na
číslo účtu xxxxxxxxx/yyyy nebo v hotovosti k mým rukám na adrese, kterou
uvádím u podpisu. Zároveň Vás musím upozornit, že pokud v uvedené lhůtě
dluh uhrazen nebude, obrátím se se svým nárokem na soud.
jméno, příjmení
V Brně dne ……………………………
vlastnoruční podpis
ulice a č. p.
Výzvu zašlete na doručovací adresu
vnučky. Není rozhodující, zda dlužník
dopis převezme či ne. Musíte však být
schopna prokázat, že jste výzvu odeslala na správnou adresu. Pak se uplatní
předpoklad, že doručena byla. Je proto
třeba výzvu zaslat doporučeně, nejlépe
s doručenkou, a uschovat kopii dopisu
i potvrzení od České pošty, aby bylo

káže, aby částku uvedenou ve smlouvě
do určitého data zaplatil. Jestliže dlužník ani poté, co ve věci rozhodl soud,
svůj dluh nezaplatí, je nutné obrátit
se na exekutora. Musíte mu předložit
pravomocné soudní rozhodnutí. Seznam soudních exekutorů najdete na
www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Seznam
advokátů na www.cak.cz.
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Lze vrátit zboží po lhůtě?
Psala jste zde o možnosti vrátit zboží ve lhůtě. Mám problém, protože nemohu tuto lhůtu dodržet.
Dostala jsem od kamarádky dárek, který měla zakoupený již tři týdny. Mám možnost ho vrátit i přes
tuto skutečnost? Zboží jsem si nevybírala. Vůbec se mi nehodí do mého vybavení bytu a sama bych
si něco takového nekoupila.

E. Z., Brno-venkov
Pokud jste dostala dárek, který se
vám nehodí, je třeba
vědět, zda byl zakoupen přes internet, nebo v kamenném
obchodě. Na každou z těchto dvou možností se vztahuje jiná právní úprava.
Zákon neupravuje nákup zboží, který proběhl v kamenném obchodě.
V tomto případě nelze zboží vrátit ani
vyměnit, neboť v obchodě má spotřebitel možnost zboží vyzkoušet, vybrat
odstín barvy na venkovním světle apod.
Při nákupu přes internet tyto možnosti
nemá. Proto při nákupu na dálku dává
zákon lhůtu k tomu, aby si spotřebitel
mohl zboží vyzkoušet, prohlédnout
a případně vrátit prodejci. Lze tak učinit
ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu.
Nelze operovat s tím, že jste zboží
nevybírala či že jste dárek dostala až
po lhůtě, tyto skutečnosti zákon nebere v potaz. Ale ještě není vše ztraceno.
Doporučuji zjistit, zda prodejce sám
nedal nad rámec zákona spotřebitelům
možnost zboží vrátit nebo vyměnit.
To, co je nad rámec zákona výhodné pro
spotřebitele, může prodejce-obchodník přiznat sám. Pokud by však naopak
přijal něco v neprospěch spotřebitele,
dostal by se do rozporu se zákonem
a jeho opatření by nebylo platné, např.
zkrácení záruční lhůty. To znamená, že
právně možnost vrácení zboží v tomto
případě není vynutitelná. Záleží to pouze na prodejci a může si také určovat
podmínky, za kterých zboží můžete vrátit či vyměnit.
Také je možné se s prodejcem dohodnout přímo při nákupu, že zboží lze vrátit nebo vyměnit. Tuto skutečnost pak
prodejce vyznačí na paragonu spolu
s razítkem a podpisem.
Záleží na domluvě s prodejcem!
Druhou možností je případ, že kamarádka dárek koupila přes internet.
Pokud je zboží koupeno na dálku
(přes telefon, katalog, internet apod.),
máte podle zákona nárok odstoupit
od smlouvy do 14 dnů, a to bez udání důvodu. Vy jste bohužel tuto lhůtu
nemohla dodržet, protože kamarádka

dárek zakoupila dříve a zákonná lhůta
již uplynula.
Vždy to však neznamená, že se již nedá
nic dělat. Obchodníci v zájmu získání co
největšího množství zákazníků někdy
stanoví podmínky pro spotřebitele
výhodnější než ty, které jim zaručuje
zákon. Činí tak v rámci akcí či během
celého roku. Můžete se setkat s případy, že někteří obchodníci dávají možnost vrátit zboží do 30 dnů i déle od
nákupu. Připomínám, že takovou možnost nabízí často i kamenné prodejny,
které podle zákona nemají povinnost
přijímat zboží zpět vůbec.
Pokud prodejce nad rámec svých
povinností takové výhody pro spotřebitele přijme, může k tomu zároveň
stanovit podmínky, protože jde jen
o jeho dobrou vůli. Např. může požadovat vrácení zboží v původním obalu
včetně neoddělaných cedulek. Může
požadovat i účtenku. V každém případě
se pokuste s obchodníkem dohodnout.

Třeba bude souhlasit např. s voucherem
v hodnotě nákupu.
Pozor! Občanský zákoník upravuje
situace, kdy není možné odstoupit od
smlouvy, tj. vrátit zboží a požadovat
vrácení zaplacené ceny zboží. Je tomu
tak, přesto že je kupní smlouva uzavřena na dálku.
Může jít o tyto případy:
• došlo k zakoupení zboží na zakázku
• zboží podléhá rychlé zkáze (potraviny)
• jde o periodika, časopisy
• zboží bylo vybalené z hygienických
obalů atd.
Veškeré zboží, které nelze vrátit, je
uvedeno přímo v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Najdete ho na www.
zakonyprolidi.cz. Ve vašem případě je
vhodné zajímat se o konkrétní podmínky obchodníka, u kterého bylo zboží
nakoupeno. Informace o tom, kterého
prodejce zvolila, a doklad o zakoupení
vám může poskytnout jen vaše kamarádka.

FOTO: Pexels
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Vychytávky v Excelu, 1. díl
Velmi často se dotazují účastníci na školeních nebo individuálně e-mailem na různé funkce v Excelu.
Dnes se pokusím kumulovaně nabídnout několik zajímavých a praktických funkcí. Vzhledem k tomu,
že vychytávek v Excelu je velká spousta, rozdělil jsem je do několika dílů.
Vkládání
a sloupců

Zmrazení tabulky

řádků

Určitě jste mnohdy
potřebovali rozšířit tabulku přidáním řádků nebo sloupců. Ano,
v Excelu je funkce přidat sloupec nebo řádek, ale existuje i jednodušší způsob. Nejprve označíme řádek či sloupec, před který
chceme vložit nový čistý řádek nebo sloupec, podržíme Ctrl a na numerické klávesnici stiskneme plus. Kolikrát stiskneme,
tolik řádků či sloupců vložíme. Funkce má
i opačný efekt. Pokud potřebujeme odebrat řádek či sloupec, opět klikneme na
sloupec či řádek, před kterým chceme
sloupce nebo řádky odstranit, stiskneme
Ctrl a na numerické klávesnici mínus.
Sloupce a řádky „tak akorát“
Abychom nemuseli složitě vypočítávat šířku a výšku sloupce nebo řádku,
můžeme nechat přizpůsobit šířku podle nejdelšího údaje. Stačí jen kurzorem
dvakrát kliknout mezi sloupce a sloupec
se nám přizpůsobí. Dobrým znamením,
že jsme na správné pozici, je změna kurzoru v kříž (Obr. 01).

Obr. 2

Bez duplicit
Pracujeme-li s velkým množstvím dat
a chceme zkontrolovat, zda se v nich
nenacházejí stejná data (duplikáty),
namísto ručního procházení, ze kterého bolí oči, může Excel udělat veškerou
práci za nás. Najde je a odstraní jedním
tlačítkem. Označíme všechna data (buňky), která chceme takto zkontrolovat.
Na kartě Data klikneme v části datové
nástroje na tlačítko Odebrat duplicity
(Obr. 03).

Obr. 3

Není nic horšího než procházet obrovskou tabulku, která vyžaduje neustále se
vracet nahoru, abychom viděli, jaká jsou
záhlaví sloupců. Naštěstí lze nastavit,
aby záhlaví sloupců a čísla řádků zůstala
tam, kde jsou – což znamená, že je vždy
uvidíme, bez ohledu na to, jak daleko
v tabulce se dostaneme. Zprostředkuje
to funkce Ukotvit příčky. Přejdeme na
kartu Zobrazení a klikneme na Ukotvit
příčky. Můžeme si vybrat, zda ukotvíme
horní řádek, první sloupec, případně
obojí (Obr. 04).
Min – Max
Když potřebujeme najít minimální nebo
maximální hodnotu ve vybraném
rozsahu buněk, použijeme funkce MIN
a MAX. Syntaxe těchto funkcí je
MIN(číslo1;[číslo2];…) a MAX(číslo1;[číslo2];…). Chceme-li najít nejnižší hodnotu
ve skupině buněk, zadáme =MIN(B2:B8).
K nalezení maximální hodnoty použijeme =MAX(B2:B8). Chceme-li zjistit číslo,
které leží uprostřed množiny čísel, zadáme =MEDIAN(B2:B8) (Obr. 05).

Obr. 4

Obr. 1

Každý den je dnešek
Pokud chceme při každém otevření tabulky zobrazit, resp. vložit aktuální
datum a čas, použijeme funkci NYNÍ.
Příkaz je =NYNÍ(). Budeme-li chtít zobrazit datum a čas následujících pěti
dní od aktuálního data a času, zadáme
vzorec =NYNÍ()+5. Budeme-li chtít vrátit datum a čas o dva dny a šest hodin
(-2,25 dne zpátky), zadáme =NYNÍ()-2,25
(Obr. 02).

Obr. 5
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Vyúčtování záloh
Ráda bych věděla, zda mám právo při převzetí vyúčtování záloh na služby za minulý rok nahlédnout
do podkladů, z nichž bylo vyúčtování vypracované. Jsem členem společenství vlastníků jednotek
a k vyúčtování mám výhrady.
J. K., Beroun
Pokud jste vlastníkem bytu nebo
nájemcem a platíte spolu s užíváním
bytu i zálohy na služby s užíváním spojené, má SVJ, resp.
správce povinnost předložit vám vyúčtování služeb určených zákonem (z. č.
67/2013 Sb. § 3).
Jedná se zejména o dodávku tepla,
centralizované poskytování teplé vody,
dodávku vody, odvádění odpadních
vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných
prostor v domě, odvoz odpadních vod,

čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz
a čištění komínů, odvoz komunálního
odpadu. Pro rozúčtování nákladů na
služby jsou pravidla obsažená v ust. § 5
zákona č. 67/2013 Sb. v platném znění.
Vyúčtování musí být dle ust. § 7 zákona
č.67/2013 Sb. rozčleněno podle jednotlivých poskytovaných služeb a vždy musí
být uvedena skutečná výše nákladů
a celková výše přijatých měsíčních
záloh, aby byly rozdíly ve vyúčtování
zřejmé a dobře kontrolovatelné.
Vyúčtování musí být adresátům doručeno nejpozději do čtyř měsíců po

skončení účtovacího období, pro vyúčtování za rok 2021 je tedy nejzazším
termínem 30. duben 2022. Tuto lhůtu
nelze prodloužit. Vyrovnání přeplatků
a nedoplatků musí proběhnout nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb, nedohodnete-li se s poskytovatelem služeb
jinak.
Členové společenství vlastníků jednotek či družstva mají právo po předložení písemné žádosti nahlédnout
do podkladů vztahujících se k nákladům za služby SVJ a způsobu jejich
rozúčtování, a to do pěti měsíců po
skončení zúčtovacího období. Člen SVJ
má právo nahlédnout do nákladů na
jednotlivé služby, na způsob rozúčtování, jakým způsobem se stanovila výše
záloh a jak bylo provedeno vyúčtování.
Dále mají členové SVJ právo nejpozději
do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování či doložení podkladů vznést námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování.
Tyto námitky musejí být společenstvím
či družstvem vyřízeny nejpozději do
30 dnů od jejich doručení.
Jaké jsou nejčastější chyby ve vyúčtování?
•
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Zpracovatel neuvede způsob vyúčtování, pouze odkáže na platné stanovy a legislativu.
• Zpracovatel provede vyúčtování
skutečných nákladů proti předepsaným, nikoli skutečně zaplaceným zálohám.
• Zpracovatel provede vyúčtování
všech služeb jednou částkou, nikoli
v členění dle jednotlivých služeb.
• Zpracovatel nerespektuje pravidla
daného SVJ a nutí ho k přijetí svých
pravidel bez předchozí změny stanov.
Pokud zjistíte, že vyúčtování je chybně
zpracované, popř. neobsahuje všechny zákonné náležitosti, je neplatné.
Důsledkem pak je, že nelze vymáhat
dluhy z těchto špatně vyúčtovaných
služeb u soudu, protože nezačne
běžet splatnost nedoplatků (a ani přeplatků).
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Jak využít vejce natvrdo?
Půjdou vaše děti koledovat? Pak vám doma zbyde mnoho vajec na tvrdo. Jak je zpracovat, abyste si pochutnali
a vyzkoušeli zase něco nového? Podívejte se na naše tipy na zpestření jídelníčku.
Vejce nejen že skvěle chutnají, ale jde
o opravdu zdravou potravinu. Před
časem jim sice uškodila na reputaci
zpráva, že jejich žloutky obsahují hodně
„zlého“ LDL cholesterolu, ale nakonec
se ukázalo, že cholesterol ve skutečnosti tvoří naše játra tehdy, pokud jsou
k tomu stimulovaná příjmem nasycených tuků, které najdeme hlavně
v másle, kokosovém a palmovém oleji,
ve vejcích mnohem méně. Vejce obsahují celou řadu látek, které jsou lidskému zdraví prospěšné, jako jsou lutein
a zeaxantin působící blahodárně na oči,
dále pak cholin, který podporuje správnou funkci mozku a nervů a vitamíny
A, B, D a vitamín P, který napomáhá
regeneraci kůže, působí protizánětlivě
a zvyšuje imunitu. Bílek je zdrojem
kvalitního proteinu. Co vše si můžete
z vajec připravit? Jak si ukážeme, nemusíte se omezovat jen na studenou a českou kuchyni. Inspirujte se kuchyní skotskou, italskou a rakouskou.
Skotská vejce
U nás se tomuto pokrmu říká také
pštrosí vejce. Pochází ale ze Skotska,
kde se vařil už před 200 lety. Lahodný
karbanátek, ve kterém se ukrývá vejce
na tvrdo, vás určitě zaujme a zachutná každému. Navíc jeho příprava není
opravdu složitá. Budete potřebovat
pouze mleté maso, nejlépe mix hovězího a vepřového. Dále strouhanku, vejce, olej, sůl a pepř. Mleté maso ochuťte
pepřem a solí a rozprostřete na potravinářskou fólii. Vejce oloupejte, posaďte
na maso a pomocí fólie vejce zaviňte.
Masové koule obalte ve strouhance a
dejte usmažit na pánev s olejem. Pokud
chcete méně tučnou variantu, pečte
v troubě na pečícím papíru. Podávat
je můžete buď jen tak samotné, nebo
s bramborovou kaší. Ve Skotsku jde o
ideální jídlo na piknik.
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Pasta al forno
Pokud si připravujete rádi klasickou
boloňskou omáčku, pak vám ukážeme,
jak ji povýšit na ještě vyšší level a připravit pokrm, který můžete s úspěchem podávat i na rodinných oslavách.
Začněte přípravou boloňské omáčky.
Na oleji zpěňte cibuli a česnek. Přidejte kořenovou zeleninu, vše míchejte
a smažte. Přidejte mleté maso a opět
míchejte a smažte. Zalijte pasírovanými rajčaty, přidejte bobkový list a nové
koření, pepř a sůl. Stáhněte plamen
a nechte probublávat hodinu a půl.
Uvařte těstoviny. Lilek nakrájejte na
tenké plátky, nechte na ubrousku vypotit. Osmažte na pánvi na oleji. Vejce na
tvrdo nakrájejte a vložte spolu s těstovinami, lilkem a omáčkou na pekáč
a pečte v troubě 20 minut. Připravte bešamel. Na másle osmažte hladkou mouku, vlijte mléko, přidejte sůl
a muškátový oříšek. Bešamelem zalijte
obsah pekáčku. Zasypejte strouhaným
parmazánem, nechte chvilku zapéct
a můžete podávat.
Jarní bramborový salát

FOTO: Pexels

Využijte toho, že na jaře raší bylinky
a připravte si skvělý jarní bramborový
salát, který neobsahuje tuny majonézy,
ale spoustu zeleného. Uvařte brambory, oloupejte je a nakrájejte na plátky.
Vejce oloupejte a nakrájejte. Vše dejte
do mísy a přidejte nakrájenou zelenou
cibulku, pažitku a medvědí česnek.
Dižonskou hořčici vyšlehejte s olivovým olejem, citronovou šťávou, solí
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a pepřem. Zálivku nalijte na ještě teplé
brambory a dobře promíchejte.
Nahraďte maso
Vejcem vařeným na tvrdo můžete
nahradit také maso. Ke koprové omáčce ho dokonce mnozí preferují oproti plátku hovězího masa. Do koprové
omáčky patří hovězí vývar. Ten můžete
v případě vegetariánské verze nahradit
vývarem zeleninovým. Vejce bude skvěle chutnat také k fazolkám na kyselo.
Zelené fazolky uvařte. Připravte jíšku,
kterou přidejte k vodě z fazolek. Omáčce dodáte sílu zeleninovým vývarem.
Povařte, přidejte smetanu a nasekaný kopr. Opatrně dochuťte solí, octem
a cukrem. Vložte fazolky a podávejte
s vařenými vejci a bramborami.
Michaela Kadlecová

FOTO: Pexels
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NABÍDK A REKREACE
M I LOV Y

Rekreace v oblasti Žďárských vrchů.
Rekreační objekt se nachází v kempu u Milovského rybníka
v lokalitě obce Sněžné.

Typ a kapacita objektu:
Chata s prostornou zastřešenou terasou, umístěná v kempu, čtyři
lůžka.
Ubytování a vybavení chaty:
Dvě dvoupatrové postele, vybavené nábytkem, rádio, TV. Sociální
zařízení a sprchy v areálu – 30 m od chaty. Povlečení na lůžkoviny
je nutno mít vlastní.
Stravování v každé chatě:
Vybavená kuchyně pro vlastní vaření (nádobí, lednička, dvouplotýnkový elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice).
Možnost dalšího stravování v místních restauracích, občerstvení
přímo v kempu.
Domácí zvíře: Povoleno
Doprava:
Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší město Nové Město na
Moravě a Svratka.
Sport a zábava u vody:
Přírodní koupaliště – Milovský rybník, krytý bazén a sauna
v hotelu Devět skal – 200 m.
Ostatní sporty a zábava:
Stolní společenské hry, volejbalové nebo nohejbalové hřiště, tenisové kurty, minigolf, sauna, rybolov, půjčovna lodí, cyklistika
– značené cyklostezky, turistika, houbaření, horolezectví, atd.
Ohniště v blízkosti chaty.
Tipy na výlet:
Nové Město na Moravě (13 km) – Krytý bazén, Horácká galerie,
Horácké muzeum, sportovní areál Vysočina Arena (konání MS
v biatlonu, Zlatá lyže). Žďár nad Sázavou – Zelená hora památka UNESCO, zámek, muzeum knihy, krytý bazén s tobogánem.
V blízkosti skalní útvary – Drátník, Malinská skála, Devět skal,
Čtyři palice, Perníčky, Zkamenělý zámek atd. Možnost navštívení
okolních obcí se starodávnými roubenými domky.
Ceník ubytování - chata/týden:
Květen, září

3 000 Kč

Červen

3 300 Kč

Červenec, srpen

3 500 Kč

Poznámka: Ubytování pouze v letních měsících
v týdenních turnusech, mimo sezónu je možnost
víkendových pobytů - čtvrtek až neděle (1 500,-Kč)
Více na www.oskovo.cz

odkaz  rekreace

Objednávky ubytování:
Miloš Brabec
tel.: 608 630 613 nebo 566 684 264
e-mail: odbory@medin.cz

N ITR A N S K É RU DNO
Rekreace na Slovensku.
Rekreační objekt se nachází v autokempu Nitranské Rudno.

Typ a kapacita objektu:
Dvě chaty s prostornou zastřešenou terasou umístěné v oploceném
kempu, dvakrát čtyři lůžka.
Ubytování a vybavení chaty:
Dvě dvoupatrové postele, vybavené nábytkem, rádio, TV. Sociální
zařízení a sprchy v areálu – 15 m od chaty. Povlečení na lůžkoviny
je nutno mít vlastní.
Stravování v každé chatě:
Vybavená kuchyně pro vlastní vaření (nádobí, lednička, dvouplotýnkový elektrický vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice).
Možnost dalšího stravování v kempu nebo v dalších místních
restauracích.
Domácí zvíře: Povoleno
Doprava:
Autobus 500 m, parkování u chaty, nejbližší město Prievidza.
Sport a zábava u vody:
Přírodní přehradní nádrž vhodná ke koupání, půjčovna lodí a šlapadel.
Ostatní sporty a zábava:
Stolní společenské hry, travnatá plocha na ostatní zábavu, volejbalové nebo nohejbalové hřiště, pingpongové stoly, skákací hrad,
pouťové atrakce, letní kino, diskotéky, koncerty, cyklistika – značené cyklostezky, turistika, houbaření, rybaření atd.
Tipy na výlet:
Chalmová (5 km), Malé Bielice (3 km) – termální koupaliště, Bojnice (15 km) – zámek, ZOO, termální koupaliště, termální lázně,
stezka v korunách stromů, šermíři, dravci atd. V blízkém okolí
naučné stezky, pohoří Magura, které vytváří unikátní siluetu spícího mnicha.
Ceník ubytování – chata/týden:
Červen, září

3 000 Kč

Červenec, srpen

3 500 Kč

Inzerce| 11.dubna|KOVÁKčíslo7/2022| 15

Inzerce| 11.dubna|KOVÁKčíslo7/2022| 15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0%

16| KOVÁKčíslo7/2022 | 11.dubna| Křížovkao ceny

01 Velikonoce 2022.pdf

1

04.03.22

13:28

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Správné znění tajenky z čísla 5: Jaro je tu a s ním radost z křížovek TV pohoda. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Dagmar Lešová z Hradce Králové. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a
je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 12. a 26. dubna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme
do 25. dubna 2022 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

