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Agenturní práce
platit nová pravidla
nají
Začí
pro nabírání cizinců

Jana Vithová na svém pracovišti. V závodě je
zaměstnáno 150 žen

Lisař Karel Bartoš v závodě pracuje od roku 2014.
Jak říká, je spokojený, i když by to samozřejmě
mohlo být lepší

Náš seriál
Pomáháme vám při kolektivním
vyjednávání pro rok 2018

Rekreace
má nárok na příspěvek
o
chn
vše
Kdo
od zaměstnavatele?

Digitalizace
Byli jsme na semináři
o jejích možných dopadech

Z-Group: Stávku
nakonec odvrátil
podpis nové KS
Kováci z hutních závodů Z-Group
Steel Holding, a. s. (Železárny Veselí
nad Moravou, Válcovny trub v Chomutově a Železárny Hrádek u Rokycan), v uplynulých dnech postupně
ukončili svoji stávkovou pohotovost.
Probíhala ve všech třech závodech, pro
které platí stejná kolektivní smlouva vyhlášená letos počátkem září. Odboráři
se k tomuto krajnímu kroku rozhodli,
protože už vyčerpali všechny ostatní prostředky, aby prosadili podepsání nové kolektivní smlouvy, kterou zaměstnavateli
pokračování na str. 2

Školitel Jiří Šnirch předává zkušenosti. Naslouchají
učni Robin Čerkl, Adam Vrchota a Václav Dolejší

V Kern-Liebers jsou odbory
důležitým partnerem vedení
Společnost Kern-Liebers CR v Českých Budějovicích vznikla v roce 1994.
Je výrobcem různých pružinových mechanismů, lisovaných a tepelně zpracovaných dílů pro automobilový, textilní
i spotřební průmysl. Do jejího sortimentu patří například pružinové mechanismy, které jsou součástí bezpečnostních
pásů automobilů. Dodává je výrobcům
aut a jejich dodavatelům po celém světě.
Pružiny z Českých Budějovic lze ale také

najít v zahradní technice a ve spotřebičích pro domácnost. Například ve výrobcích firem Husquarna, Stihl a Bosch,
používají je i výrobci vysavačů nebo třeba
samonavíjecích vodítek pro psy.
V současné době dává práci 480 lidem, z nichž 337 pracuje v dělnických
profesích. V odborech je 138 zaměstnanců. Jsou vedeni v ZO
OS KOVO při Groz-Bec- více
kert Czech, která působí
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Máme tu novou soutěž: Vyfoťte se s Kovákem!
Obliba Kováka, jak dokazuje zájem o jeho
odběr – ať už v papírové nebo elektronické podobě, stále roste. Není divu, patří
totiž mezi média, která pravdivě informují
o práci odborů u nás. Přináší informace,
které, jak sami víte, jinde najdete jen zřídka.
I proto tu pro vás máme novou soutěž,
ve které půjde o veřejné doložení zájmu
o Kováka. Úkolem soutěžících bude se

s ním vyfotit, a to při jakékoli činnosti. Na
pracovišti i ve svém volném čase. Na snímku můžete být vy sami, ale třeba i se svými kolegy při práci či nějaké zábavě. Nebo
třeba, s dětmi, rodiči či domácími mazlíčky. A to jak v ČR, tak kdekoli jinde na světě.
Naše nová fotosoutěž prostě nemá žádné
omezení. Jen to, že na vašem snímku musí
být vidět náš svazový časopis.
pokračování na str. 9
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předložili již v říjnu 2016. Jednání nikam
nevedla, nepomohlo ani zapojení zprostředkovatele z MPSV. Největším sporným tématem bylo navýšení mezd, k němuž naposledy došlo v roce 2012, kdy
byly zvýšeny tarify o 200 Kč. Reálně tak
mzdy vzhledem k inflaci ovšem klesaly.
Společně s vyhlášením stávkové pohotovosti odbory předložily zaměstnavateli požadavky, za kterých jsou ochotny ji ukončit. Patřilo mezi ně navýšení
mezd všem zaměstnancům o 1 500 Kč
při zachování všech dosud existujících

Odešel obětavý odborář
Smrt je přirozenou součástí života.
Někdy však přichází
brzy a nečekaně. Je
naší smutnou povinností oznámit, že nás
v pátek 3. listopadu
ve věku 62 let náhle
navždy opustil kolega
Jindřich Kolumpek.
Charismatický člověk, který byl vždy připraven pomáhat
jiným. I proto velkou část svého života věnoval práci v odborech. Prošel
jimi od úsekového důvěrníka až do
nejvyšších orgánů OS KOVO. Od roku
2001 až do své smrti vykonával funkci
předsedy ZO OS KOVO Agrostroj Jičín.
Za volební obvod Český ráj byl rovněž
členem Rady OS KOVO. Dokázal vždy
nejen sdělit a obhájit své názory, ale
uměl také lidi stmelovat a motivovat,
aby bylo dosaženo společného cíle.
Jako velký fanoušek sportu měl zažitý
smysl pro fair-play.
Bude nám chybět a budeme na něho
dlouho vzpomínat.
Poslední rozloučení s Jindřichem Kolumpkem se uskutečnilo 10. listopadu ve smuteční obřadní síni v Jičíně.
K rakvi zesnulého se za všechny kováky přišel poklonit zmocněnec KS Královéhradeckého kraje Rudolf Procházka.

benefitů. Požadavek odboráři opakovali
i ve středu 27. září, kdy se v Praze sešli
s generálním ředitelem této společnosti
Ing. Vladimírem Sakem. To už na adresu
odborů proudily projevy solidární podpory ze všech konců republiky. Ještě několik týdnů ale trvalo, než zaměstnavatel změnil svůj postoj natolik, že 24. října
mohlo dojít k podpisu nové kolektivní
smlouvy.
Jak uvedl předseda ZO OS KOVO v Železárnách Veselí nad Moravou Stanislav
Malušek, zaměstnavatel přistoupil na

Pomozte jiným, my pomůžeme vám
Zima už ťuká pomalu na dveře a s ní i období zimních dovolených. Vlastní vaše ZO
rekreační objekty k celoročnímu pobytu, které není schopna zcela obsadit? Nabídněte je
prostřednictvím našeho časopisu i ostatním
kovákům, kteří podobnou možnost nemají.
Vaši nabídku v Kováku zveřejníme zcela zdarma. Stačí, když pošlete připravený hotový inzerát nebo jen textové podklady a fotografie,
které do potřebné podoby zpracují naše grafičky. Svoje nabídky nám zasílejte na e-mail
novakova.miloslava@cmkos.cz. 
(red)

Náhrady zaměstnancům po návratu z ciziny
Mnoho zaměstnanců tuzemských firem netuší,
že mají po návratu z práce v zahraničí nárok na
náhradu mzdy za čerpanou dovolenou (příp. odstupné, nemoc, výpadek výroby) několikanásobně převyšující jejich mzdu v Česku. Náhrada za
čerpanou dovolenou se totiž počítá z průměrné
mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí. A pokud
v tomto období zaměstnanec pracoval např.
v Německu, kde jeho český zaměstnavatel musel dodržovat tamní minimální mzdu a poskytovat některé příplatky, tak po návratu do Česka
a čerpání dovolené má zaměstnanec nárok na
náhradu výrazně převyšující jeho českou mzdu.
Tento problém se týká až tisíců firem, které mají
své zaměstnance např. na stavbách v zahraničí
a kterým v důsledku toho rostou náklady. Zaměstnanci pak často v těchto případech „taktizují“ a chybí jim motivace pracovat. 
(red)

Preferujeme jídlo z domova
Čeští zaměstnanci si k pracovnímu obědu nejčastěji
přinášejí jídlo z domova. Potvrdily to výsledky ankety na
pracovním portálu Profesia.cz. Podle ní se jídlem z domova stravuje 38 % lidí. Následují ti, kteří chodí na oběd do
restaurací v okolí nebo si jídlo nakupují v okolních obchodech – celkem 31 % respondentů.
Početně téměř vyrovnaní (27 %) jsou ti, kterým jídlo zajišťuje zaměstnavatel, tedy mají vlastní jídelnu
nebo firmu dodávající obědy. Rozvážkovou službu
využívají podle ankety zatím jen 4 % respondentů,
tento segment je však na vzestupu. Povinnost poskytnout zaměstnancům přestávku, a to nejdéle po šesti
hodinách práce, je dána ze zákona. Někdy však bývá
problém stihnout se za oněch zákonem stanovených
30 minut najíst. Ne každá firma má vlastní jídelnu, řada
zaměstnavatelů proto zaměstnancům přispívá na jídlo formou stravenek. „Některé společnosti podporují
možnost najíst se přímo na pracovišti tím, že vybavují
relaxační zóny a kuchyňky, aby si tam lidé mohli připravit jídlo z domova nebo z obchodu,“ uvedla k výzkumu
Zuzana Lincová, ředitelka portálu Profesia.cz. 
(fav)

85

společností

Máte Bezpečný podnik?
Již 85 společností má platné
osvědčení „Bezpečný podnik“.
Program Bezpečný podnik realizuje MPSV spolu se Státním
úřadem inspekce práce (SÚIP).
Toto osvědčení znamená, že
firmy důsledně uplatňují systémové řízení bezpečnosti
práce, což přispívá ke snižování počtu pracovních úrazů
a nemocnosti zaměstnanců.
K 31. říjnu 2017 toto osvědčení získalo 19 společností, mj.
BOSCH DIESEL, ČEZ – JE Dukovany a JE Temelín a další. (red)

většinu požadavků odborářů. Ti jsou
podle jeho slov spokojeni, i když nebylo splněno úplně vše. Toho podstatného, co požadovali, však bylo dosaženo.
Nová kolektivní smlouva byla uzavřena
s účinností od 1. října 2017. Odboráři
ze všech tří závodů Z-Group Steel Holding, v nichž se stávková pohotovost
konala, v souvislosti s jejím odvoláním
díky úspěšném kolektivním vyjednávání
poděkovali vedení OS KOVO za účinnou
pomoc a děkují také všem, kteří vyslovili
solidaritu s jejich akcí. 
(fav)

Už známe vítěze soutěže pro rybáře
Stal se jím kolega Richard Výtisk z Hlučína. V závěrečném elektronickém losování
ze všech došlých soutěžních fotografií,
které proběhlo 31. října, se počítač zastavil
právě u té jeho. Můžete na ní vidět vítěze se
soutěžním úlovkem v náručí. Byl jím kapr
obecný (102 cm, 23,2 kg), kterého ulovil na
boilies s příchutí pampelišky letos v dubnu
na štěrkovně Koblov nedaleko Ostravy.
Soutěž, která probíhala od 14. dubna do
30. října, jsme pořádali ve spolupráci s CK
Kovotour Plus a serverem www.chytejlevne.cz. Tito sponzoři také zajistili cenu
pro vítěze, kterou je rybářské křesílko
v hodnotě 3 000 Kč. To tedy nyní čeká na
kolegu Richarda Výtiska.
Do uzávěrky tohoto vydání Kováka se
nám ho bohužel nepodařilo zastihnout
osobně, takže jsme mu pogratulovali zatím jenom e-mailem. Krátký rozhovor
s ním plánujeme do dalšího vydání Kováka. Všem ostatním rybářům z řad kováků,
kteří zaslali své soutěžní snímky (bylo jich
několik desítek) děkujeme za účast.  (red)

Zneužívání zahraničních zaměstnanců
Přinášíme smutnou statistiku z mimořádných kontrol Státního úřadu inspekce
práce (SÚIP). Ty se zaměřily na oblast zaměstnávání osob z tzv. třetích států. Celkem inspektoři provedli 48 kontrol a odhalili 97 lidí, kteří zde pracovali nelegálně.
V 96 případech se jednalo o cizince ze zemí
mimo EU vyslaných z Polska za prací do ČR.
Tito zaměstnanci byli předmětem kontrol
u českých odběratelů služeb od partnerů
z jiných států EU. Po kontrolách byly uloženy pokuty ve výši 2 408 000 korun, a to
převážně za výkon nelegální práce.
„Tyto mimořádné kontroly budeme provádět opakovaně, jelikož se stále více setkáváme se zneužíváním zaměstnanců, kteří
jsou vysíláni za prací do ČR ze zemí mimo
EU,“ řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). 
(as)
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ve třech firmách a má dohromady na
400 členů.
Novou KS s vedením podniku uzavřeli už
v červnu, a to k oboustranné spokojenosti. „Mzdový nárůst byl sjednán na úrovni
lepšího průměru a současně odráží reálné možnosti zaměstnavatele. Kolektivní
smlouva navíc zaměstnancům zaručuje
celou řadu významných benefitů,“ komentuje výsledek vyjednávání předseda
ZO a současně jihočeský zmocněnec OS
KOVO Jan Švec.
Znamenala nárůst mezd v průměru o pět procent, a to při zachování
všech dříve sjednaných benefitů. K nim
patří například pět týdnů dovolené,
13. a 14. mzda ve výši 100 % průměrné
mzdy zaměstnance, týdenní pracovní

Jakub Fučík (v modrém) se podílí na výrobě svinovacích pružin pro firmu Stihl. Vedle něho kontrolor Tomáš Štěch

Kdo je Kern-Liebers

Odborář Jan Švec v debatě s vedoucím výroby
Zdeňkem Špinarem a zaměstnankyněmi Miluší
Vančurovou a Radkou Chrenkovou. Tématem je
bezpečnost a ochrana zdraví při práci

doba 37,5 hod. ve směnných provozech, příspěvek na závodní stravování,
dynamicky odstupňované odměny při
odchodu do důchodu, příspěvek na penzijní připojištění, odměna za odpracování
plného fondu pracovní doby v každém
měsíci, u řady profesí flexibilní pracovní
doba. Smlouva je podepsána pro období
od 1. července 2017 do 30. června 2018.
Lidé to berou, což potvrzují i v rozhovorech během naší prohlídky závodu. Byť
někteří dodávají, že by mohlo být ještě
lépe. A není to jen o spokojenosti zaměstnanců. Spolupráci s odbory oceňuje jednatel společnosti Ing. Jaroslav
Kopp. Na otázku proč, odpoJednatel
vídá: „Odbory tlumočí názory
společnosti
Kern-Liebers CR
většiny zaměstnanců, a když
Ing. Jaroslav
jednou za rok v kolektivní
Kopp
smlouvě dohodneme základní podmínky, mohu vycházet
z toho, že jsou neměnné. A to
vytváří stabilní rámec pro
plánování. Je tu prostě báze,
na které se dá stavět sociální
smír a dialog mezi vedením
a zaměstnanci.“
Sociální dialog v Kern-Liebers se netýká jen kolektivní
smlouvy, má daleko širší záběr. Pravidlem jsou schůzky vedení s předáky výroby
a důvěrníky odborů, na kterých se probírají nejrůznější

Jde o mezinárodní koncern, který
se zabývá zpracováním kovů. Plné
jméno zní Hugo Kern und Liebers
a kořeny sahají do roku 1888, kdy
Hugo Kern zahájil výrobu natahovacích pružinek pro hodinářský průmysl ve Schwarzwaldu. Následníci
výrobní paletu (i fúzemi či nákupy
dalších podniků) stále rozšiřovali,
a to zejména o součástky pro textilní a automobilový průmysl. Dnes
má skupina Kern-Liebers po celém
světě více než 50 dceřiných společností, zaměstnává v nich 7 400 lidí
a tržby činí 727 mil. EUR. Sídlo má
ve Schrambergu v německé spolkové zemi Baden-Württemberg.

problémy. Jednatel Kopp: „Hlavní věci
vždy projednáváme s odbory.“
K nim patří i nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců. I v Kern-Liebers pociťují důsledky toho, že se u nás v minulosti hrubě
zanedbalo učňovské školství a technicky
vzdělaní odborníci jsou dnes nedostatkovým zbožím. Jaroslav Kopp k tomu říká:
„Chybí už více než šest sedm let. Krize to
trochu přerušila, ale nedošlo ke změně
ve vzdělávání. Stát tu rozhodně zaváhal.
Prognózy sice předpovídají pokles poptávky, ale k tomu by mělo dojít až v roce
2020. Takže to bude ještě dva tři roky trvat. A teď jde o to, jak zajistíme tuto dobu,
abychom nepřišli o zakázky, aby se tu udržela výroba a abychom si zajistili bázi i pro
tzv. horší časy.“
Firma se proto snaží technicky zdatný
dorost připravit sama. V letos otevřené
výrobní hale je i prostor pro výuku učňů,
kterých jsou tu dvě desítky.
„Učíme je, i když ze zkušenosti víme,
že zůstanou tak tři z deseti
a zbytek jde studovat dále.
Většinou jdou na technické
obory, takže i to je dobře,
protože se mohou po studiu
vrátit. Někteří učni jsou ale
už dopředu rozhodnuti, že
k řemeslu nechtějí, protože
je považují za něco druhořadého. Snažíme se je přesvědčit, že tomu tak není, že mají
možnost se něčemu naučit
a získat zaměstnání, které je
bude bavit i dobře živit. Když
se třeba podíváme na mzdy
u nás ve firmě, tak kvalifikovaný dělník má někdy více
než středoškolák bez technické kvalifikace. Chceme negativní vztah k řemeslu změnit.
pokračování na str. 4
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Dobré vztahy
vedení
k odborům
dokumentuje
i tento snímek
personalistky
Dagmar
Valentové
s předsedou
ZO OS KOVO
Janem Švecem

Martin Síkora
na CNC
soustruhu
vyrábí příruby
k senzorům
sání vzduchu

Otázkou je, zda se nám to podaří
Emílie Říhová a Ladislav Škarda u jedné z pecí pro tepelné
zpracování
dost rychle.“
Nedostatek lidí se podnik snaží řešit automatizací některých činností.
Ale i to podle jednatele ušetří během
příštích tří let jen cca deset lidí. Velké
naděje nevkládá ani do robotizace,
o které se dnes tolik hovoří. O roboty se budou muset totiž starat opět
jen kvalifikovaní pracovníci. Ti nejsou
a nebudou ani za dva tři roky. Není
s kým a jak udělat změny. Dokud
tomu tak bude, tak roboti nebudou
potřeba. Jen by stáli a zabírali místo
v hale. Zhruba totéž platí o zahraničních určitou kvalifikaci, dokážou se zapracovat
zaměstnancích. Nelze je sehnat rych- a zůstanou déle. K tomu je ovšem třeba
le a v technologických firmách, jakou je vytvořit podmínky. Ze současné nabídky
i Kern-Liebers, nárazová výpomoc nic ne- pracovních agentur jsou z deseti lidí podle
řeší. Potřebují zaměstnance, kteří už mají Ing. Koppa vhodní nanejvýše dva.

Firma ovšem musí vycházet z toho,
co je. Je tu prostě stav, který zvyšuje tlak na současné zaměstnance. Ti
mají pocit, že vedení nic nedělá a jen
slibuje. „Musíme jim vysvětlovat, že
se situaci snažíme konsolidovat. Že
nové zaměstnance, které přivedeme,
musíme nějak zaintegrovat, protože
i když nejsou ideální, nějakou část
práce přece jenom udělají. Pokud tu
nebudou, tak tu zátěž zase budeme
muset rozložit na ty, kteří už tady
jsou,“ říká jednatel Kopp a dodává, že
i zde spoléhá na spolupráci s odbory.
Odborový předák Jan Švec k tomu souhlasně přikyvuje a dává důkaz, že tam, kde
funguje sociální dialog, mohou být odbory partnerem managementu nejenom při
kolektivním vyjednávání. (fav) Foto: autor

Nová pravidla pro agenturní zaměstnávání
Seznam profesí, do nichž budou moci
firmy díky agenturnímu zaměstnávání
získat cizince, byl nyní nově upraven.
Agentury kvůli novele vládního nařízení,
která začne platit dva týdny po vydání ve
sbírce zákonů, už nebudou moci podnikům dočasně zajišťovat zahraniční zedníky, instalatéry, tesaře a truhláře ani
horníky do hlubinných dolů.
Naopak budou moci pracovníky dočasně zajistit do 15 nejžádanějších profesí,
v nichž v Česku dlouhodobě chybí pracovníci (např. slévače, kováře, opraváře
strojů, potravinářské pracovníky, šičky či
řidiče autobusů a nákladních aut). Nově
budou moci přidělovat podnikatelům
lidi ze zemí mimo EU, kteří mají v Česku
zaměstnaneckou a modrou kartu či pracovní povolení. Dosud mohly agentury
přidělovat do podniků cizince ze zemí
mimo EU bez pracovních povolení. Informovali jsme o tom již v Kováku č. 13.
Odbory mají vůči novele výhrady. Původně požadovaly, aby agentury mohly zahraniční vysokoškoláky posílat do

firem jen na ty pozice, pro které mají
vzdělání. Návrh však nepadl na úrodnou
půdu. Faktem zůstává i nesouhlas odbo-

Svářeče český pracovní trh postrádá dlouhodobě

rů se sílícími tendencemi zvyšovat počty
přijatých zahraničních zaměstnanců. Zatímco v roce 2012 přidělily agentury do
firem podle údajů úřadů práce 4 292 cizinců, v minulém roce to bylo dočasně

už 22 383 pracovníků z ciziny. „Zaměstnavatelé chtějí vytvářet zisk a maximalizovat jej nikoli svou schopností
podnikat, ale výhradně tím, že budou
šetřit mzdové náklady na zaměstnance.
Volání po zahraničních zaměstnancích
jen završuje jejich touhu zaměstnávat
na území ČR občany třetích zemí, kteří
ve svých domovských státech pracují za
ještě nižší mzdy, než jsou v ČR, a chtějí tímto způsobem snižovat a udržovat
nízkou cenu práce v ČR,“ řekl k tématu
předseda OS KOVO Jaroslav Souček.
Odbory poukazují i na skryté agenturní
zaměstnávání skrze zahraniční agentury. Podle odhadů českých agentur v ČR
přes polské agentury pracují tisíce Ukrajinců s polským vízem. Inspekce práce
vloni odhalila agenturní zaměstnávání
cizinců bez potřebných povolení u sto
deseti z téměř tří set subjektů. Za druhou stranu názoru kopou podnikatelé.
Ti si stěžují na nedostatek lidí a bojují za
přijetí většího počtu zahraničních pracovníků. 
(as) Foto: autorka
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Náš seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák

Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018
Výroční zpráva

V návaznosti na novelu zákona o účetnictví od roku 2016 a zařazení účetní jednotky
do příslušné stanovené kategorie jsou určena i odlišná kritéria při
povinnosti sestavování
výroční zprávy a jejího obsahu.
Podle § 21 zákona o účetnictví mají účetní jednotky, na které se vztahuje povinný
audit, povinnost vyhotovit výroční zprávu,
jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském
postavení. Dále musí výroční zpráva kromě informací nezbytných pro naplnění
účelu obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace:
● o skutečnostech, které nastaly až po
rozvahovém dni a jsou významné pro
naplnění účelu výroční zprávy,
● o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
● o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
● o nabytí vlastních akcií nebo vlastních
podílů,
● o aktivitách v oblasti ochrany životního
prostředí a pracovněprávních vztazích,
● o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu
v zahraničí, atd.
Výroční zpráva musí obsahovat celou
účetní závěrku za účetní období včetně
zprávy auditora. Součástí je i písemná
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9. Společníci nebo
členové ovládané osoby musí mít možnost se s ní seznámit ve stejné lhůtě a za
stejných podmínek jako s účetní závěrkou.
Vypracovává se za uplynulé účetní období a stejně jako v minulých letech platí,
že musí být vyhotovena do tří měsíců od
skončení účetního období. Má-li ovládaná
osoba dozorčí radu či jiný obdobný orgán,
přezkoumá tento orgán zprávu podle
odst. 9 a o přezkoumání informuje valnou
hromadu, popřípadě jiné obdobné shromáždění či schůzi členů ovládané osoby
a seznámí je se svým stanoviskem.
Někdy opomíjenou částí výroční zprávy
a. s. je tzv. Zpráva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku, která je
uvedena v § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Je tedy nutné ji zveřejnit
obdobně jako účetní závěrku, vždy jako
součást výroční zprávy!

Auditorské ověření výroční zprávy
nově již nebude obsaženo v samostatné zprávě, ale dochází k návratu jedné
zprávy auditora, která se bude vztahovat jak k účetní závěrce, tak k výroční
zprávě. Takto bude nutné postupovat již
u auditů započatých v roce 2015 a dokončených po 1. lednu 2016. Pro účetní jednotky, které doposud byly zvyklé
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spojeným s předchozím účetním obdobím je zveřejnění účetní závěrky, zprávy
o auditu účetní závěrky, zprávy o vztazích,
výroční zprávy a rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozdělení
zisku ve sbírce listin rejstříkového soudu.
Všechny výše uvedené dokumenty by
měly být odeslány na soud v elektronické
podobě nejpozději do sedmi měsíců po

KONEC LEVNÉ PRÁCE
v kovoprůmyslu
vyhotovovat výroční zprávy s časovým
odstupem po sestavení účetní závěrky,
to znamená, že při sestavování účetní
závěrky k 31. prosinci 2016 musí nově
připravit k ověření všechny podklady
najednou, tedy jak účetní závěrku, tak
výroční zprávu. Dosud bylo zvykem zaměřit pozornost nejprve na uzavření
účetních knih a následně na sestavení
a ověření účetní závěrky, výroční zpráva
a její zveřejnění již bylo spíše formalitou.
Mohla tedy být zkompletována a auditorem ověřena až dodatečně. Takový
postup již od roku 2016 možný není!
Účetní jednotky tedy budou muset zpřístupnit výroční zprávy auditorovi ještě
před vydáním zprávy auditora. V případě, že auditor nebude mít výroční
zprávu k dispozici již během ověřování
účetní závěrky, a nebude tedy schopen
se vyjádřit v rámci jedné zprávy současně k účetní závěrce i k souladu výroční
zprávy a účetní závěrky (a ostatním skutečnostem uvedeným ve výroční zprávě), bude nucen přistoupit k modifikaci
zprávy auditora z důvodu omezení rozsahu. O tom jsme informovali podrobněji v minulém díle seriálu.

Zveřejňování účetní závěrky
a výroční zprávy
Posledním úkonem účetní jednotky

konci účetního období. Nejzazší lhůtou je
konec bezprostředně následujícího účetního období (obvykle jeden rok).

Změny ve zveřejňování účetní
závěrky a výroční zprávy
Do 1. ledna 2014 měly účetní jednotky
podle obchodního zákoníku povinnost
evidovat a zveřejňovat předepsané údaje a materiály ve sbírce listin obchodního
rejstříku. V důsledku ukončení platnosti
obchodního zákoníku a jeho nahrazením zákonem o obchodních korporacích
došlo ke změně názvu a částečně i rozsahu rejstříku. V souladu se zákonem
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
(rejstříkový zákon), se pojem obchodní
rejstřík nahrazuje pojmem veřejný rejstřík. Veřejný rejstřík je pro právnické osoby
tím, čím je katastr nemovitostí pro nemovitosti – veškeré změny, vzniky či zániky
právnických osob jsou platné až po zapsání. Sbírka listin je každému přístupná na příslušném oddělení obchodního
(veřejného) rejstříku u jednoho ze sedmi
místně příslušných krajských soudů, resp.
Městského soudu v Praze, v závislosti na
místě sídla zapsaného subjektu. Jakmile
dojde k zápisu, je tato změna okamžitě
přístupná na internetu na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, on-line na
adrese http://www.justice.cz.
pokračování na str. 6
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Zveřejňované informace
V účetním období, které započalo v roce
2016, postupuje účetní jednotka podle
právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních
jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.
Velké a střední účetní jednotky mají
tedy povinnost podle zákona o účetnictví a podle zákona o obchodních korporacích zveřejnit tyto dokumenty:
a) účetní závěrka (rozvaha), výkaz zisku
a ztráty (výsledovka), příloha v účetní závěrce, přehled o peněžních
tocích (výkaz cash flow), přehled
o změnách vlastního kapitálu,
b) výroční zpráva,
c) zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami,
d) zpráva auditora.

notek nedochází podle rejstříkového
zákona ke změně ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy. Stále
platí povinnost zveřejnění po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu
příslušným orgánem (valná hromada)
do 30 dnů splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní předpis nestanoví
jinak, nejpozději však do 12 měsíců od
rozvahového dne zveřejňované účetní
závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto
účetní záznamy uvedeným způsobem
schváleny. Pro neauditované účetní jednotky je stanovena lhůta 12 měsíců od
rozvahového dne zveřejňované účetní
závěrky.

Sbírka listin veřejného
rejstříku

Účetní závěrka, výroční zpráva i zpráva
o vztazích musejí být ověřeny auditorem.
Zveřejňují se všechny řádné, mimořádné
a konsolidované účetní závěrky v rozsahu, v jakém byly sestaveny účtárnou, tzn.
v nekrácené verzi.
Účetní jednotky, které se zapisují do
veřejného rejstříku a nemají povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo:
■ v roce 2014 uložením do sbírky listin
nejpozději do 31. března 2016,
■ v
 roce 2015 uložením do sbírky listin
nejpozději do 30. listopadu 2017.
Mikro a malé účetní jednotky, které nejsou povinně auditované, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu
k účetní závěrce. Jedná se o zjednodušení pro účetní jednotky podnikatelského
i nepodnikatelského charakteru.
U povinně auditovaných účetních jed-

a) Podle § 72 rejstříkového zákona je
podnikatel (účetní jednotka) povinen listiny do sbírky listin zakládat
bez zbytečného odkladu od jejich
vzniku.
b) Ú
 četní jednotky, které mají povinný
audit, zveřejní podle § 21a odst. 2
zákona o účetnictví účetní závěrku
a výroční zprávu po ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem do 30 dnů (nejpozději
do 12 měsíců) od rozvahového dne
zveřejňované účetní závěrky bez
ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem
schváleny. Účetní závěrka může být
uložena jako součást VZ.
c) Účetní jednotky, které se zapisují do
veřejného rejstříku, zveřejňují účetní
závěrku a výroční zprávu nejpozději
do 12 měsíců, přitom účetní závěrka
může být uložena jako součást výroční zprávy. Povinnost zveřejnění
účetní jednotka splnila okamžikem
předání uvedených záznamů rejstříkovému soudu.
Nesplnění této povinnosti může být
sankcionováno správní pokutou od rejstříkového soudu nebo výrazně vyššími

sankcemi dle zákona o účetnictví. Podle
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne
14. srpna 2014 spisové značky 7 Cmo
186/2014 byla potvrzena pořádková
pokuta uložená společnosti s ručením
omezeným za nepředložení účetních
závěrek do sbírky listin rejstříkového
soudu. Vrchní soud uvádí, že nutnost
zakládat do sbírky listin příslušné účetní
závěrky platí pro všechny obchodní korporace, nezaložení zákonem určené listiny do sbírky listin znamená nepřípustnou blokaci realizace principu formální
publicity. Doporučuje se tedy zkontrolovat, zda jsou ve sbírce listin uloženy
všechny účetní závěrky za minulá účetní
období.
Zákon o veřejných rejstřících v § 66
písm. c) uvádí výčet dokumentů, které
obsahuje sbírka listin:
● výroční zprávy,
● řádné, mimořádné a konsolidované
účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy,
● návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, nejsou-li součástí účetní
závěrky,
● zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy,
● zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva znalce o jejím
přezkoumání, nejsou-li součástí účetní závěrky.
V § 72 je zakotvena povinnost zapsané osoby předložit listiny rejstříkovému
soudu bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti. Zákon zakládá
vyvratitelnou právní domněnku, že osoba, která je členem statutárního orgánu
a tuto povinnost porušuje, jedná v rozporu s péčí řádného hospodáře. Takové
jednání pak zakládá povinnost člena statutárního orgánu k náhradě škody, která
obchodní společnosti vznikla.
Příště: Jaké následky má porušení
povinnosti předložit listiny
do veřejného rejstříku.
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Sociální
Ing. Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
odborové
politiky OS KOVO
Pracovníokénko
právo ||Mgr.
Klára Malá,
právnička
RP OS KOVO
Hradec
Králové

Elektronická
výplatní
páska
Souběh podpory
a starobního
důchodu
Zaměstnavatel chce úplně zrušit papírové výplatní pásky, které dostáváme teď. Chce je posílat e-mailem. Já e-mail nemám a ani ho nechci. Musím si ho kvůli výplatním páskám založit?

L. N., Pardubice
Zaměstnavatel má při
měsíčním vyúčtování
mzdy vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje
o jednotlivých složkách mzdy, tzv. výplatní pásku. Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli ustanovení § 142 odst. 5
zákoníku práce. V současné digitální
době se čím dál častěji fyzická (papírová) výplatní páska nahrazuje páskou
elektronickou, která rovněž splňuje
požadavek na písemnou formu, neboť
je umožněno zachycení obsahu dokumentu. Výplatní páska nemusí být zaměstnavatelem podepsaná, není tedy
třeba ani elektronický podpis. Zaměstnavatel má povinnost výplatní pásku zaměstnanci předat, ale způsob předání
si může zvolit. Je vhodné formu a způsob předávání výplatních pásek upravit
v kolektivní smlouvě, případně ve vnitřním předpise.
Při zavedení elektronické výplatní
pásky musí zaměstnavatel zohlednit,
zda má zaměstnanec přístup k počítači
a internetu a zda používá elektronickou
adresu, na kterou by bylo možné výplat-

ní pásku doručit. U zaměstnanců, kteří
při práci používají počítač a kterým byla
přidělena firemní elektronická adresa,
postačí informace, že nadále jim bude
výplatní páska posílána na firemní
elektronickou adresu. Předání výplatní
pásky je snadné. Problém může nastat
u zaměstnanců, kteří počítač při práci nepoužívají, nemají elektronickou
adresu (firemní ani soukromou) nebo
nechtějí zaměstnavateli soukromou
elektronickou adresu sdělit. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance nutit
k tomu, aby mu soukromou elektronickou adresu sdělil, a ani k tomu,
aby si ji zřídil, pokud ji nemá. Pro takové zaměstnance musí zaměstnavatel
zajistit podmínky, které jim umožní přístup k elektronické výplatní pásce. Takovým řešením může být například zřízení terminálu, jehož prostřednictvím
bude mít zaměstnanec elektronickou
pásku k dispozici, a to po zadání hesla.
Zároveň musí mít zaměstnanec možnost si elektronickou výplatní pásku
vytisknout nebo uložit na vlastní médium (např. flash disc). Pokud si zaměstnanec výplatní pásku chce vytisknout,

má mít možnost tak učinit na náklady
zaměstnavatele. Zaměstnanec pracující
na počítači bude mít většinou možnost
použít firemní tiskárnu. V případě zřízení terminálu musí být také možnost
tisku a uložení na vlastní médium zajištěna, pokud nebude dohodnuto jinak.
V případě terminálu, kdy jsou výplatní
pásky k dispozici na firemním úložišti, je
třeba určit dobu, po kterou bude možné výplatní pásku z úložiště stáhnout.
Další možností je například pověření
konkrétního zaměstnance, který zaměstnancům bez elektronické adresy
výplatní pásky vytiskne a předá.
Při předání elektronických výplatních pásek musí zaměstnavatel dbát
na ochranu osobních údajů zaměstnance. A to jak při využívání firemních
elektronických adres zaměstnanců, tak
u předání prostřednictvím terminálu
(nebo pověřeným zaměstnancem). Jednou z možností, jak ochranu osobních
údajů zajistit, je, že elektronická výplatní
páska bude přístupná pod jedinečným
přihlašovacím heslem unikátním pro
každého zaměstnance. Další variantou
je forma zaheslovaného souboru.

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

Mám nárok na příspěvek na rekreaci?
Zaměstnavatel nám podle kolektivní smlouvy dává příspěvek na rekreaci. Současně tvrdí, že nelze
tento příspěvek poskytnout mému druhovi, se kterým žiji již pět let ve společné domácnosti a máme
spolu malé dítě. Trvá na tom, že podle zákona lze tento příspěvek poskytnout pouze mně a mému
dítěti, popřípadě manželovi. U kamarádky ve firmě ale klidně příspěvek druhovi firma poskytla. Je
tedy pravda na straně mého zaměstnavatele? 
I. S., Pacov
Právě pro tyto nejasnosti dochází v tomto bodě od 1. ledna 2018 k novelizaci
zákona o daních z příjmů, kde bude
plnění upřesněno ve smyslu, že plnění rodinnému příslušníkovi je příjmem
zaměstnance. Znamená to, že v souladu se zákonem není pravda na straně
zaměstnavatele. Zákon o daních z příjmů a následně pokyn Generálního
finančního ředitelství D22 stanovuje

k ustanovení § 6 odst. 9 mimo jiné následující:
Plnění pro rodinné příslušníky zaměstnance
podle § 6 odst. 9 písm. d) a e) zákona může
zaměstnavatel pro daňové účely založit nejen na principu příbuzenského vztahu
nebo na manželském svazku, ale i např.
na faktickém soužití, neposkytuje-li zaměstnavatel plnění pro rodinné příslušníky
zaměstnance podle zvláštního právního
předpisu (např. podle vyhlášky č. 114/2002

Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
ve znění pozdějších předpisů). Pokud je tedy
plnění poskytováno v souladu s vyhláškou
č. 14/2002 Sb., řídí se stanovení rodinného příslušníka touto vyhláškou. Zde je definován i druh jako rodinný příslušník.
Ve vašem případě ale může ještě hrát
roli ustanovení v kolektivní smlouvě
o definici rodinného příslušníka. Ustanovení v kolektivní smlouvě by ale neměla být diskriminující.

Odborový svaz KOVO
se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2

přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou

specialistu – právníka
pro Regionální pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 2

Požadujeme:
	VŠ vzdělání – obor právo, magisterský stupeň
	znalost pracovního a občanského práva podmínkou
	organizační a komunikační schopnosti
	schopnost samostatně pracovat
	znalost MS Office (Word, PowerPoint, Excel) na uživatelské
úrovni
	zkušenosti práce s právními systémy (ASPI)
	řidičský průkaz skupiny B – služební cesty
	společenskou bezúhonnost
	schopnost aktivní komunikace v AJ, NJ vítána
	zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů výhodou

Nabízíme:
	odpovídající finanční ohodnocení
	možnost odborného růstu
	zaměstnanecké sociální benefity
	sídlo pracoviště v centru Českých Budějovic (DK Metropol)
	nástup od 1. 1. 2018 nebo po dohodě

Pracovní náplní bude zejména:
	právní pomoc základním organizacím
OS KOVO, zejména při realizaci
zabezpečení práv a povinností
zaměstnanců a členů
OS KOVO v oblasti kolektivního
vyjednávání, pracovněprávních vztahů
	právní pomoc členům OS KOVO, zejména
v oblasti pracovněprávních vztahů,
sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění, a to včetně zastupování členů
před soudem
	příprava, připomínkování a vyjednávání
kolektivních smluv
	kontrola právní správnosti smluv a jiných
právních úkonů připravovaných nebo
uzavíraných regionálním pracovištěm
	sledování legislativních změn
	lektorská a vzdělávací činnost

V případě zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis (s přehledem dosavadní praxe a kopiemi dokladů
o dosaženém vzdělání) na adresu: Regionální pracoviště OS KOVO, Senovážné nám. 2, 370 21 České Budějovice
nebo na e-mail: tkac.rudolf@cmkos.cz, a to nejpozději do 30. listopadu 2017.

Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu jednání. Se všemi poskytnutými osobními údaji bude nakládáno
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Bližší informace a případné dotazy:
Rudolf Tkáč, vedoucí RP OS KOVO České Budějovice, tel.: 386 359 704, mobil: 731 628 017
nebo e-mail: tkac.rudolf@cmkos.cz
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Prostě příležitostí je více než
milión a je jen na vás,
kterou z nich využijete, abyste se
zapojili do hry, v níž půjde o skutečně zajímavé a hodnotné ceny.
Svoje snímky nám můžete zasílat do
30. listopadu 2017.
Všechny vaše fotky budeme průběžně
přidávat i na facebookovou stránku Kováka, kde budete mít šanci ohodnotit tu, která se vám líbí. Toto „kroužkování/lajkování“ bude mít, podobně jako u voleb, vliv na
to, které snímky se dostanou do závěrečného výběru, v němž se bude rozhodovat
o těch deseti nejlepších. Z nich pak 1. pro-

since vylosujeme výherce. Jejich jména
najdete v Kováku číslo 22, který vyjde ve
vánočním speciálu 11. prosince.
Na vylosované čekají zajímavé propagační předměty z produkce OS KOVO, které
před Vánoci jistě potěší. Patří mezi ně například power banka, která vás může zachránit s energií na cestách, multifunkční
kapesní nůž, termohrnek nebo kuličkové
pero s flash diskem a mnoho dalších. Své
fotografie zasílejte na e-mailovou adresu
novakova.miloslava@cmkos.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a adresu,
aby KOVO Ježíšek věděl, kam dárky zaslat, a doručil je včas. Video z losování
budeme sdílet online na FB stránkách

Náš další tip,
jak se vyfotit
s Kovákem,
abyste měli
šanci na
některou ze
zobrazených
cen...

Kováka. Pro vaši inspiraci, jaké snímky
zasílat, dáváme dva tipy. První jste mohli
vidět už na titulní stránce. Je na něm redakční kolegyně Anna Stramová, která
přišla s nápadem tuto novou soutěž vyhlásit. Na inspirační fotografii je vidět se
svým papouškem Tondou, který Kováka
doslova „žere“. Na druhé fotce je Kovákem zaujata kolegyně Sylvie Horková.
Propagační předměty, o které se hraje (viz dole), si samozřejmě můžete prostřednictvím nabídky na www.oskovo.cz
i koupit. Naše soutěž všem dává šanci je
získat zdarma. Chce to jen zaslat fotku, na
které vy nebo někdo jiný bude vidět s Kovákem. 
(red) Foto: Jan Polášek, archiv
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Vzděláváním proti tvrdé ruce digitalizace
V Praze proběhl 1. listopadu seminář
na téma „Společenské dopady digitalizace“. Zaobíral se otázkou, co se stane, až
digitalizace udeří ve své plné síle, kdo
si robotizací polepší a komu roboti
v práci naopak podepíší výpověď.
Všichni zúčastnění se shodli na tom,
že aby druhá možnost nebolela, je zapotřebí vytvářet nové učební obory,
reformovat školství a vytvořit i nové
rekvalifikační možnosti. „Každá změna se dotýká mnoha oblastí, je nutná
spolupráce vlády, zaměstnanců, odborů i škol,“ sdělil Andrew Green, ekonom OECD.
Smutný byl i výčet pracovních míst,
kterých se robotizace dotkne nejvíce.
Mezi tyto profese patří úředníci pro
zpracování číselných údajů, pokladníci,
obsluha strojů či doručovatelé. Výčet
ohrožených oborů je však mnohem větší. Hovořilo se také o danění robotů. „Je

potřeba se soustředit na celospolečenské dopady. Zaměřme se i na možnost
zdaňovat investiční kapitál, protože nePřednášející zprava: Josef Středula, předseda ČMKOS,
Andrew Green, ekonom OECD, Martin Ehl, vedoucí zahraniční
rubriky Hospodářských novin, Aleš Chmelař, státní tajemník
pro evropské otázky, Viktoria Li, velvyslankyně Švédska
v Česku, a Tanja Vainio, generální ředitelka ABB

existuje nic jako robot. Nemá oči, nohy,
nelze ho brát jako člověka,“ vyjádřil se
k tématu danění robotů předseda ČMKOS Josef Středula.

Zajímavou částí semináře bylo i téma
singularity. Pojem jako ze sci-fi filmů se
podle Aleše Chmelaře, státního tajemníka pro evropské záležitosti, může
stát reálným, a to již v roce 2050. Jedná se o zlomový bod technologického vývoje, v němž umělá inteligence
překoná schopnosti lidstva. „V roce
2015 byla vypracována studie se statistikami dopadů digitalizace na trh
práce v ČR, která je i volně dostupná,“ doplnil Chmelař. Na závěr se
přednášející shodli, že výzvou digitalizace není ani tak mizení pracovních míst, ale polarizace trhu práce.
Strašákem je totiž scénář, ve kterém
dojde k tomu, že středně kvalifikovaní pracovníci budou mizet a počty
málo kvalifikovaných porostou. Tomu
všemu je třeba změnami ve vzdělávání zbránit a připravit se na to. (as)

Foto autorka

Vyhrajte zájezd za zdravím i poznáním
Možností relaxu je v Moravských Toplicích skutečně mnoho.
Dokumentují to i naše snímky

Unikátní plovoucí mlýn na Ostrově lásky

V lákavé aktuální nabídce adventních
a lyžařských zájezdů CK Quicktour (registrovaní členové ji najdou na http://
www.oskovo.cz/novinky-z-oboru/nova
-nabidka-ck-quicktour) je i čtyřdenní zájezd, který vede za léčivou silou severního Slovinska v lázních Moravské Toplice.
Zdejší prameny byly objeveny v 50. letech
minulého století, když se zde hledala ropa.
Místo ní z vrtů vytryskla z hloubky 1 500 m
horká voda, která dala vzniknout dnešnímu modernímu lázeňskému komplexu
Terme Vivat. Má přímý vstup do bazénů
a hotelového wellness, hosté mohou využívat hotelové sauny, fitness a cvičit akvaaerobik. Příjemné dvoulůžkové pokoje superior (s možností přistýlky) jsou s vlastním
sociálním zařízením, TV a klimatizací.

Na účastníky zájezdu mj. čeká už první den krápníková jeskyně Jama Pekel
s dravou podzemní říčkou a vodopádem, prohlídka zříceniny kláštera Žička
Kartuzia. Do termální vody se mohou
ponořit hned po příjezdu do Moravských Toplic a ubytování v hotelu. Lázeňský relax na ně čeká i celý druhý
a třetí den, pokud se nebudou chtít
zúčastnit půldenních výletů do pěstírny
orchidejí v Dobrovníku a vinária v rozhledně v Lendavě nebo do obce Ižakovci a na „Ostrov lásky“ na řece Muře. Ten
proslavila nejen milostná dostaveníčka
bývalé vrchnosti, ale i unikátní plovoucí
mlýn. Součástí výletu je krátká plavba
přívozem a návštěva keramické dílny ve
Filovci. Koupat v lázních se lze i dopole-

dne v den odjezdu, na cestě do ČR je zastávka ve vsi Bogojina s farním kostelem
od architekta Plečnika.
Jeden z našich čtenářů se tohoto
pěkného zájezdu ve dnech 25.–28. října
2018 může zúčastnit zcela zdarma.
Předpokladem je správná odpověď
na tuto otázku: Která cestovní
kancelář se letos na tři měsíce stala
oficiálním partnerem české účasti
na specializované výstavě EXPO
v kazašské Astaně, jejímž tématem
byly „Energie budoucnosti“? Pokud
správných odpovědí bude více, rozhodne
o výherci losování. Svoje odpovědi nám
posílejte na adresu redakce nebo na
e-mail novakova.miloslava@cmkos.cz
do 4. prosince 2017.  (red) Foto CK a jaš

Unišek+

jako stvořený pro
vánoční dárky

Spolehněte se na Unišek+,
který jako by byl stvořený pro
veselé a bezstarostné Vánoce.
Nákupní centra jsou již plná
vánočních koled, výzdoba
obchodů se zbarvila
do červené a blikající
světélka v ulicích nikoho
z nás nemohou nechat
na pochybách, že vánoční
nákupy dárků jsou opět zde.

Každoročně se ﬁrmy i odborové organizace rozhodují, jakou formu by měly mít právě ty letošní vánoční odměny. Univerzální poukázky Unišek+ nyní přinášejí skvělé řešení. Úplně jednoduše dávají na výběr obdarovanému, jakou podobu bude jeho dárek mít. Jedná se o zcela výjimečný beneﬁt, pokud zaměstnavatel chce
svým zaměstnancům nabídnout co možná nejširší výběr a prostor pro splnění skutečně individuálních přání.

Poukázka Unišek+ zahrnuje celkem pět možností
uplatnění, které lze navíc libovolně kombinovat:
•
•
•
•
•

Oblast sportu (bazény, ﬁtness, relaxační centra...)
Oblast kultury (kina, divadla, předprodeje vstupenek...)
Oblast zdraví (lékárny, optiky, masáže, rehabilitace...)
Oblast vzdělávání (autoškoly, počítačové a jazykové školy...)
Oblast rekreace, dovolené a ubytování

Zaměstnavatelům i odborovým organizacím poskytuje obrovskou výhodu už tím, že není třeba složitě vymýšlet podobu vánočních dárků. Navíc Unišek+ přináší až 36 % úspor nákladů. Zaměstnavatel může zvolit libovolnou nominální hodnotu poukázek,
příspěvek může přitom činit až 20 000 Kč na zaměstnance a rok.
Šekovou knížku lze personiﬁkovat, doplnit osobní přání i logo ﬁrmy. Bez dalších zbytečných nákladů se snadno stane reprezentativní ukázkou péče o zaměstnance.

Chcete vědět víc? Zavolejte nám: 241 043 111. Napište nám: info@upcz.cz
Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4
telefon: 241 043 111 | fax: 241 043 911 | e-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Potěšení
každý den
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Správné znění tajenky z čísla 18: Členství v odborech vede ke spravedlivé mzdě. Správně luštil a potřebné štěstí při losování
měl František Jasanský z Jemnice. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 21. listopadu). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 29. listopadu 2017
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

