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Přejeme všem našim čtenářům
pohodové prožití vánočních svátků,
šťastný vstup do roku 2018
a v něm zdraví, štěstí
a co největší množství úspěchů,
a to i v práci pro odbory. Je to obětavá
práce s lidmi a pro lidi. Práce, kterou
i papež František přirovnal k poslání
proroků, kteří „poskytují hlas těm,
kteří jej nemají, obžalovávají ty,
kteří prodávají chudáka za pár
opánků, strhávají masku mocným,
kteří pošlapávají práva nejslabších
pracovníků, hájí cizince, nejposlednější,
skartované…“

Sociální zabezpečení
Zvýšení starobních důchodů
od 1. 1. 2018

Práva spotřebitele
Pozor na předvánoční triky
prodejců

Výsledky
Kdo vyhrál v soutěži
„Vyfoťte se s Kovákem“

EPSP
Nyní jde o prosazení
sociálního rozměru EU

Jako obvykle v předvánoční době přinášíme
i naši vánoční přílohu. Začíná na straně 7

Událost roku: V Moravia Cans přepsali dějiny

Po osmiměsíčním vyjednávání se ve
společnosti MORAVIA CANS a. s. podařilo 22. 11. uzavřít první kolektivní smlouvu v historii tohoto podniku. Nebylo to
jednoduché. Předcházela tomu dokonce
stávková pohotovost, kterou v této společnosti vyhlásili dne 27. 9. Důvodem byla
neochota zaměstnavatele garantovat
práva a nároky pro všechny zaměstnance
v kolektivní smlouvě a následné neúspěšné řízení ve sporu o uzavření kolektivní
smlouvy před zprostředkovatelem určeným MPSV ČR. Bylo to historicky vůbec poprvé, kdy stávkovou pohotovost iniciovalo
seskupení členů OS KOVO.
Spornými body byly zvýšení mezd v le-

tech 2017 a 2018, roční bonusy a rozšíření
osobního ohodnocení. Vyhlášení stávkové
pohotovosti zapůsobilo. O necelý týden
později se v Říčanech u Brna uskutečnilo
jednání zástupců OS KOVO s představiteli managementu MORAVIA CANS a. s.
Bylo dohodnuto následující: Zvýšení mezd
všech zaměstnanců v roce 2017 o 3 %.
Stejně tak zaměstnavatel přistoupil na růst
mezd v roce 2018 o 5 %. A to při zachování
bonusů, které se týkají výplaty 13. platu.
Dohodnuto bylo také to, že podrobná
kritéria se budou ještě se zástupci odborů projednávat, ale konkrétní ustanovení
nejsou možná bez jejich souhlasu. A i když
došlo k rámcové dohodě, stávková po-

hotovost ve firmě nadále trvala s tím, že
skončí až v momentu, kdy bude podepsána kolektivní smlouva, obsahující všechny
dohodnuté body. A to se stalo 22. listopadu, kdy byla podepsána kolektivní smlouva. V ní je zakotveno:
• Zvýšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2017 nejméně o 3 %.
• Zvýšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2018 nejméně o 5 %.
• Roční bonus v cílové částce průměrného
výdělku zaměstnance.
• Rozšíření osobního ohodnocení ve výši
1 000 Kč/měsíc na všechny zaměstnance, kteří pra- více
cují ve směnném provozu.
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S předsedou OS KOVO na přelomu dvou roků
Rok 2017 se blíží ke konci. Přinesl řadu změn v životě svazu i české
společnosti. Vždyť se v něm konal
i VII. sjezd OS KOVO a uskutečnily se
také přelomové parlamentní volby.
Jak tento rok hodnotí předseda OS
KOVO Jaroslav Souček?
Tak jako každý kalendářní rok, tak
i rok 2017 přinesl změny s dopady na
dění v odborech i celé společnosti České republiky. Přípravy, průběh i výstupy
ze VII. sjezdu našeho svazu jsme společně zvládli. Sjezd proběhl důstojně, i když
jeho dějištěm byla Olomouc, kde se ještě nikdy nekonal. Rady krajských sdružení, regionální pracoviště i centrála v Pra-

ze se na tom společně podílely. I přes
velké obavy se podařilo nahradit Ing. Jiřího Marka ve funkci místopředsedy OS
KOVO se zodpovědností za ekonomický
úsek a své znalosti a zkušenosti předává
na požádání i nadále svému nástupci Ing.
Pavlu Komárkovi. Proti VI. sjezdu v roce
2013 je výkonné vedení ze tří čtvrtin
nové. I to s sebou nese určité problémy,
které se postupně snažíme překlenout,
a doufám, že se nám to podaří. Dochází k očekávané obměně funkcionářů na
všech stupních především z důvodu věku
a to se týká i specialistů OS KOVO.
Obměna, o které hovoříte, je v životě
každé organizace přirozeným jevem.
pokračování na str. 3
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Na Vysočině volili své zástupce
V pondělí 4. 12. se v jihlavském DKO konala výroční konference Krajského sdružení OS KOVO Kraje Vysočina. To dnes
patří k největším v rámci našeho svazu.
Jednání se zúčastnili také předseda OS
KOVO Jaroslav Souček a místopředseda
Ing. Pavel Komárek. Jejich vystoupení,
v nichž informovali o aktuálním vývoji
v OS KOVO a ve společnosti a také o ekonomické situaci svazu, patřila k hlavním
bodům programu konference. Tím nejdůležitějším byla volba zmocněnce krajského sdružení, následně volby kolegů,
kteří budou další 4 roky KS zastupovat
v Radě OS KOVO, a zvolili se rovněž delegáti na VII. sjezd ČMKOS. Zmocněncem
KS byl jednomyslně opět zvolen kolega
Roman Bence. Jako člen Předsednictva
OS KOVO je automaticky i členem Rady.
K němu byli zvoleni Ladislav DinneJak vyjde
Kovák
Blíží se Vánoce
a Nový rok. Toto
sváteční období
každoročně přináší i změny ve
vydávání našeho
svazového časopisu. Proto nyní
v ruce držíte poslední vydání Kováka v roce 2017.
Další číslo vyjde
až po Novém
roce, konkrétně
15. ledna 2018.
Po tomto datu už
bude časopis Kovák opět vycházet pravidelně
každých 14 dní.
Do té doby ještě jednou všem
našim čtenářům
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a veselý a úspěšný
vstup do roku
2018! 
(red)

Zmocněnec R. Bence děkuje kolegovi
I. Hronkovi

bier (předseda ZO Motorpal Jihlava),
Miloš Brabec (předseda ZO MEDIN N.
Město n. M.), Josef Svoboda (předseda ZO Mann+Hummel Nová Ves). Ve
volebním obvodě Humpolecko, Pelhřimovsko se volba teprve uskuteční, jediným kandidátem tam ovšem je Miloš
Král (předseda ZO Valeo Humpolec). Na
konferenci poděkovali dlouhým potles-

Stěhování za prací není in
Ochota lidí přestěhovat se kvůli práci
do jiné země za posledních pět let celosvětově klesla o sedm procentních bodů.
Vyplývá to ze studie auditorské a poradenské společnosti BDO. A tak zatímco v roce
2012 sdělila čtvrtina dotázaných, že by se
kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení až
na dva roky přestěhovali do jiného státu,
během letošního dotazování to uvedlo jen
18 procent lidí.
Jen 17 procent dotázaných by se pak do
zahraničí přestěhovalo napořád. Společnost BDO provedla průzkum ve 20 státech
světa. Podle průzkumu společnosti Randstad, který zahrnul 33 zemí, je ochota Čechů dočasně se přestěhovat za prací do
zahraničí druhá nejnižší. Hůře na tom jsou
jen Dánové. Podle dalšího průzkumu se 56
procent Čechů nechce za prací stěhovat
ani v rámci Česka. Jen 17,3 procenta dotázaných by se za prací přestěhovalo, pokud by jim zaměstnavatel zajistil a zaplatil
přechodné bydlení. A pouze devět procent
Čechů by souhlasilo, pokud by jim zaměstnavatel pomohl zajistit dlouhodobou práci
na novém místě i pro manžela či manželku (partnera nebo partnerku) a pomohl
s přestěhováním rodiny. Výrazněji proti
stěhování jsou ženy (64,6 procenta) než
muži (47,3 procenta). 
(fav)

Zasedalo Předsednictvo OS KOVO
V Praze se 7. 12. uskutečnilo třetí a zároveň poslední letošní zasedání Předsednictva OS KOVO. Na programu mělo mj. aktuální informace z odborů, kontrolu plnění úkolů, návrh rozpočtu na příští rok
i rámcový plán práce na 1. pololetí 2018. Hovořilo se také o kolektivních smlouvách vyššího stupně pro období
let 2018–2020. Účastníci během jednání poděkovali dlouholetým
členům předsednictva
Janu Borýskovi a Miroslavovi Joskovi, kteří
odcházejí do zaslouženého důchodu. 

Text a foto: (as)

kem Ivanu Hronkovi, který 17 let působil
jako neuvolněný předseda ZO OS KOVO
ve VMV Jihlava. Dokázal si vychovat i svého nástupce. Předseda OS KOVO Jaroslav
Souček mu jménem všech předal malý
dárek. Kováku kolega Hronek řekl: „Práce v odborech má určitě smysl. Stmeluje
lidi. Myslím, že zaměstnavatel by toho lidem nedal tolik, kdybychom na něj netlačili jako odbory. Je to dobrý pocit, když
vidíte, že něco děláte pro lidi a že ti lidé to
někdy i ocení.“ Nebylo to ale jen o chvále.
Na konferenci také zaznělo, že je třeba,
aby ZO více než dosud podporovaly Konto živelních pohrom. A vzešel z ní i vzkaz
vedení svazu, že je třeba dále zesílit tlak
na politiku, nejenom proto, aby práva
zaměstnanců zůstala zachována, ale
aby byla dále rozvíjena podle jejich požadavků. 
Text a foto: fav
Opět se sešli v OS KOVO
Ve středu 6. prosince se v sídle OS KOVO v Praze uskutečnilo
již tradiční předvánoční setkání
bývalých zaměstnanců našeho svazu, kteří si již užívají zaslouženého důchodu. Bylo pro
ně připraveno malé pohoštění
a z úst předsedy Jaroslava Součka vyslechli aktuality ze života
odborů. Pak spolu ještě dlouho
diskutovali a vzpomínali na léta
práce pro svaz.  Text a foto: (as)

Metalurgové chystali
valnou hromadu
Rada metalurgické sekce OS
KOVO se na svém jednání 23.–
–24. 11. v Ostravě vedle běžné
agendy seznámila s informacemi ze zasedání Rady sekcí OS
KOVO, na němž se hodnotil stav
ve vyjednávání KSVS pro rok
2018. Rada metalurgické sekce v této souvislosti souhlasila
s předáním návrhu KSVS pro
období 2018–2020 Svazu sléváren ČR. Obsah návrhu KSVS
Rada projednala s tím, že žádá
ÚOP OS KOVO předložit návrh
KSVS ke schválení nejbližšímu
zasedání Předsednictva OS
KOVO a následně předat Svazu
sléváren ČR. Členové rady se
navzájem informovali rovněž
o vyjednávání PKS pro rok 2018
ve svých podnicích a o situaci
u jednotlivých zaměstnavatelů.
Během dalšího jednání se
jeho účastníci zabývali také obsahovou i organizační přípravou Valné hromady metalurgické sekce, která se uskuteční
19. ledna 2018 v sídle OS KOVO
v Praze. Příští zasedání Rady
metalurgické sekce se uskuteční dne 18. 1. 2018 rovněž v centrále OS KOVO v Praze. (fav)

375 milionů lidí přijde o práci
O robotizaci slýcháme poměrně
hodně. Firmy se chlubí moderními přístroji a vychvalují jejich
produkci. Nová americká studie
McKinsey Global Institute však
přinesla smutná čísla o zaměstnancích, kteří budou roboty nahrazeni. Do roku 2030 má od
dnešního dne o práci přijít přes
375 milionů lidí. Údaje pro studii
byly sbírány ve 45 státech světa. Nejvíc ohrožené jsou vyspělé
a bohaté státy.
Významnou roli hraje cena lidské práce. V bohatých zemích
je natolik drahá, že se ji vyplatí
nahrazovat poměrně nákladnou
technologií, zatímco v rozvojových státech se to nevyplatí. S příchodem robotizace sice odborníci předpokládají, že řada nových
povolání vznikne, ovšem bude
třeba kvalitní příprava a dlouhodobé vzdělávací programy. O robotizaci nestačí tudíž jen mluvit,
ale aktivně se chystat na to, že
zhruba za 20 let zanikne polovina
pracovních pozic a s tím se ztratí třetina povolání. Nejvíce jsou
ohroženi těsnopisci, úředníci, pokladní, montážní dělníci, řidiči či
horníci. 
(as)
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To, jak se na ni připraví, má určitě
vliv na její úspěšnost při plnění úkolů, které si stanovila. Těch nebylo
málo letos a neubude jich určitě ani
v příštích letech…
Na sjezdu jsme schválili i to, jak a na čem
chceme pracovat v následujících čtyřech
letech, a je teď na nás, jak se nám to bude
dařit. Ekonomická situace v ČR se zlepšovala doslova před očima, firmy se dostaly
do výborných černých čísel, jen zaměstnanci se o své nároky museli stále důrazněji hlásit. Firmy stále nevnímaly spokojenost zaměstnanců jako nutnou součást
prosperity příslušné firmy.
Jako součást ČMKOS jsme výrazně přispěli k aktivitám na téma „Konec levné
práce v ČR“ a jako OS KOVO jsme pokračovali v aktivitách směřujících k přibližování
mezd zaměstnanců v ČR k západním a severním zemím Evropy. Účastníme se odborových aktivit v souvislosti s nástupem
Průmyslu 4.0 na úrovni ČR i mezinárodní
úrovni. Spolupracujeme na úrovni nadnárodních společností s cílem zajistit zlepšení pracovních a mzdových podmínek
v českých pobočkách těchto společností.
Účastnili jsme se na procesu prosazování
změn právních předpisů ve prospěch zaměstnanců a odborářů a je třeba přiznat,
že jsme úspěchu dosáhli pouze v několika
případech z těch, které jsme měli jako cíl.
K nevůli opozičních stran v Poslanecké
sněmovně se v rozhodujících chvílích bohužel přidávalo i vládní hnutí ANO a KDU-ČSL. To už se dostáváme do oblasti politiky, která velmi výrazně ovlivňuje i vztahy
mezi odbory a zaměstnavateli. Před volbami do Poslanecké sněmovny se orgány
OS KOVO rozhodly postupovat „politicky
korektně“, tedy nikoho nepreferovat. Pouze analýza kroků vlády, její výstupy a dopady na zaměstnance měly být dostatečným vodítkem pro voliče z řad odborářů.
Zajímavostí určitě je, že z dnes už bývalé

vládní koalice na tom profitovalo pouze
hnutí ANO, kdežto ČSSD a KDU-ČSL byly
za dobré skutky po „zásluze“ potrestány.
Určitě to není jen výsledkem odborářského pohledu na dění v politice, velkou
roli sehrála i určitá únava z tradiční demokracie, která je provázena dlouhou
a důkladnou debatou a formulováním
kompromisů. V demokracii nebývají přijímána rychlá rozhodnutí, byť se mohou
zdát jako efektivnější a prospěšnější. Ve

volbách dostaly velký mandát politické
subjekty, které budou prosazovat zájmy
podnikatelů. Teprve praktické kroky budoucí vlády a její podpora v Poslanecké
sněmovně ukáží, na co se budou muset
odbory včetně OS KOVO zaměřit a jaké
postupy k tomu zvolit.
Jeden rok končí, začíná další. Jaké
úkoly a nové výzvy v něm podle vás
bude muset OS KOVO hlavně zvládnout a co byste do něho popřál členkám a členům svazu?
Rok 2018 bude podle mého názoru ještě relativním rokem „hojnosti“. Ekonomi-

ka bude šlapat, zakázek pro firmy bude
dostatek i díky stále nízké ceně práce
v ČR. Zesílí tlak na dovoz zaměstnanců
ze zemí mimo EU, kde je ještě nižší cena
práce než v ČR. Bude trvat snaha zaměstnavatelů ještě více přinutit zaměstnance
k flexibilitě dle potřeb výroby na úkor
osobního a rodinného života. Zvyšování
mezd a dodržování délky pracovní doby
budou i nadále pro zaměstnavatele jako
červený hadr na býka.
V tomto kontextu budeme muset zvládnout komunikaci se zaměstnavateli, bránit se ohýbání právních předpisů a podporovat rostoucí sebevědomí odborářů
a zaměstnanců tak, aby dokázali těmto
tlakům odolat.
K tomu budou sloužit i další školicí
a vzdělávací aktivity funkcionářů ZO i specialistů OS KOVO, dále probíhající organizační a softwarové změny uvnitř OS KOVO
a využívání propagačních možností.
Členkám a členům OS KOVO bych popřál do roku 2018 především pevné zdraví
a pohodu v osobním životě. Bez toho se
nelze plně soustředit na plnění pracovních povinností. Přeji jim, aby zažili něco
pěkného, na co budou rádi vzpomínat
a co jim pomůže překlenout těžké chvíle,
které v životě přicházejí.
Prozradíte nám, s jakým předsevzetím do roku 2018 chcete vstoupit vy
osobně?
Předsevzetí není dobré mít pouze ve
vazbě na příchod nového kalendářního
roku. Stále se chci chovat tak, abych se
za svou práci nemusel stydět, aby pomáhala těm, kteří mne do funkce předsedy
OS KOVO zvolili, a pozitivně ovlivňovat
chování mezi funkcionáři v celém spektru OS KOVO a také mezi spolupracovníky z řad zaměstnanců našeho svazu.
A to nebude lehké jak v roce 2018, tak
ani v letech dalších.
Děkujeme za rozhovor. 
(red)
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Po uzavření kolektivní smlouvy
kontaktoval předseda OS KOVO
Jaroslav Souček generálního ředitele společnosti MORAVIA CANS
a. s. Martina Boalera. V oficiálním
dopise mu sdělil: „Na základě skutečnosti, že byla dne 22. 11. 2017
podepsána podniková kolektivní
smlouva ve vaší společnosti, ruší orgán OS KOVO, tedy Výkonné vedení
stávkovou pohotovost ve vaší firmě.
Jsem rád, že se podařilo završit sociální dialog podpisem kolektivní
smlouvy a věřím, že od této chvíle
již bude probíhat sociální dialog ve
vaší firmě ke spokojenosti obou sociálních partnerů.“
K tomu už jenom dodáváme, že obsa-

Podepsání kolektivní smlouvy si zasloužilo
pořádnou oslavu

hem kolektivní smlouvy je rovněž růst
příplatků za práci v nepřetržitém provozu
a cafeterie benefitů ve výši 6 000 Kč na

rok na zaměstnance. „Původně
jsme požadovali penzijní připojištění ve výši 500 Kč měsíčně na
zaměstnance. To zaměstnavatel
odmítl a navrhl tzv. cafeterii benefitů ve výši 300 Kč na měsíc na
zaměstnance. Odborová organizace s tím nesouhlasila a požadovala příspěvek v cafeterii benefitů
ve výši 500 Kč na zaměstnance na
měsíc, na což zaměstnavatel nakonec přistoupil. Zaměstnanec si
tedy může tento benefit také vložit
i na penzijní připojištění,“ komentuje podpis kolektivní smlouvy
představitel výboru seskupení
členů David Šrott.

as, fav, foto: David Šrott
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Pozor na „telefonní šmejdy“!
ČMKOS se v poslední době několikrát
setkala s praktikou podvodných telefonátů různých katalogových firem.
Proto vydala varování pro všechny
funkcionáře, ale i zaměstnance odborových svazů a organizací, aby si na
podobné praktiky dávali mimořádný
pozor.
Ve varování mj. uvádí: „Typický scénář těchto telefonátů vypadá tak, že se
v telefonu představí zástupce obchodní
společnosti s tím, že volaný subjekt –
právnická osoba, např. odborová organizace či svaz, má u ní nějakou smlouvu
z minulosti a že nabízí obnovení závazku, resp. ověření stávajících údajů pro
účely dalšího poskytování služby. Onou
službou má být často zveřejnění údajů o
dané právnické osobě v nějaké databázi.
Volající se snaží navodit dojem, že se jed-

ná pouze o administrativní úkon – prodloužení služby, kterou již volaný delší
dobu využívá. Na závěr hovoru je
však volaný vyzván k tomu, aby
pro účely nahrávky sdělil, že je
skutečně osobou oprávněnou
jednat za daný subjekt a že souhlasí s podmínkami dané služby. V případě kladné
odpovědi volaného
je pak organizaci
doručena faktura
na několikatisícové
částky za údajné
služby
spočívající ve zveřejnění
údajů v jakési soukromé databázi.
Společnost se následně začne do-

máhat zaplacení faktury, a to i formou
advokátních dopisů a vyhrožuje soudy.
Instruujte tedy prosím
své zaměstnance a funkcionáře, aby v případě oslovení jakoukoliv
obdobnou společností
další pokračování telefonického hovoru odmítli a hovor ukončili.
Pokud má být s odborovým svazem či
organizací uzavřena
smlouva, mělo by se
tak vždy dít s vědomím statutárního
orgánu a taková
smlouva by měla být
uzavřena v písemné
podobě.“ 
(red)

V bavorském Weidenu se 22. 11.
uskutečnilo za účasti svých nejvyšších
představitelů slavnostní setkání odborových
ústředen DGB a ČMKOS k 20. výročí
mezinárodní regionální spolupráce mezi
odboráři České republiky a Bavorska.
Samozřejmě nechyběla ani delegace OS
KOVO, vedená předsedou svazu Jaroslavem
Součkem. Bylo to totiž Regionální pracoviště
OS KOVO Plzeň a jeho tehdejší vedoucí
Mgr. Ladislav Pašek, kdo stáli u zrodu její
institucionální základny MEROR BoBa
a podíleli se aktivně na jejím rozvoji při
řešení každodenních konkrétních problémů,
zejména ve firmách s německou účastí.

Nový katalog vzdělávacích akcí OS KOVO
Dostali ho už všichni předsedové základních organizací OS KOVO, v tištěné
podobě je k dispozici i na všech regionálních pracovištích OS KOVO a stáhnout si ho můžete na webové stránce
svazu www.oskovo.cz. Je dalším důkazem, že náš svaz věnuje mimořádnou
pozornost vzdělávání svých funkcionářů a členů. Tak, aby byli správně
vyzbrojení k tomu, aby úspěšně
hájili práva a oprávněné požadavky zaměstnanců. I proto
při sestavování nového
katalogu
vzdělávacích
akcí bylo opět přihlédnuto k požadavkům, které
zazněly z členské základny.
A samozřejmě také k tomu, aby byly
uplatněny moderní metody výuky. V ka-

talogu tak najdete kurzy týkající se kolektivního vyjednávání, ekonomiky podniku, BOZP, rétoriky a komunikačních
dovedností, finanční gramotnosti, práce
s počítačem, získávání nových členů,
prezentace práce odborů na veřejnosti,
efektivního řízení ZO a řady dalších oblastí, které členům svazu pomáhají lépe
zvládat jejich záslužnou práci, vykonávanou neuvolněnými funkcionáři převážně
v jejich volném čase. Do katalogu byly po
kladných ohlasech zařazeny i letní relaxační pobyty, jejichž cílem je zlepšování
zdravotního povědomí a správné hospodaření s pracovní energií. Doporučujeme
všem do nového katalogu nahlédnout.
Určitě v něm najdete tipy, které vám pomohou k ještě úspěšnějšímu působení
v odborech. 
(fav)
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Náš seriál | Pro Kováka připravil specialista na mzdové analýzy Ing. Rudolf Horák

Na pomoc kolektivnímu vyjednávání 2018
Praktický příklad

Domnívám se, že
některým základním
organizacím pomůže
názorný příklad vyhledávání účetní jednotky
na internetu, konkrétně firmy Chart Ferox,
a. s., Děčín:
1. k
 rok – na Seznam.cz zadáme do vyhledávače adresu http://www.justice.cz.
2. k
 rok – na liště Veřejný rejstřík zadáme
do kolonky Název subjektu nebo IČO
Chart Ferox a klikneme „hledej“ (viz
tabulka č. 1).
3. k
 rok – otevře se tabulka „Veřejný rejstřík podle subjektů“ a ve spodní části
se objeví „počet nalezených subjektů“,
kde u hledané firmy na spodní liště
klikneme vpravo na „Sbírka listin“ (viz
tabulka č. 2).
4. k
 rok – objeví se „Základní identifikační údaje“ a ve spodní části „Přehled
listin“ (viz tabulka č. 3). Na druhém
řádku nacházíme pod č. listiny B51/
/SL167/KSUL, že dokument „účetní
závěrka 2016, výroční zpráva 2016,
zpráva o vztazích a zpráva auditora“
byl vyhotoven 22. 3. 2017, na soud
došel 19. 7. 2017, založen do sbírky
listin byl 3. 8. 2017 a listina má celkem
33 stran. Kliknutím na č. listiny se nám
dokument otevře k nahlédnutí (viz tabulka č. 4).
5. k
 rok – otevřela se nám tabulka Sbírka
listin Chart Ferox, a. s., kde najdeme
Základní identifikační údaje, adresu,
listinu a obsah. U obsahu je PDF podoba, kde na zelené části klikneme na
3224kb (počet stran 33) a dokument
se nám otevře ke čtení, event. k tisku.
A v tomto okamžiku konečně máme
k dispozici materiál, ve kterém bychom

5b

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

vše potřebné o účetní jednotce pro zpracování mzdové a finanční analýzy měli nalézt. Bohužel ale se značným zpožděním!
Připravujeme se na kolektivní vyjednávání
pro rok 2018 a my teprve získáváme účetní výkazy za rok 2016. Snad ještě nutno
dodat, že do výroční zprávy můžeme nahlédnout i dříve – v sídle účetní jednotky
již před konáním valné hromady.
Účetní závěrka a další informace získané
z přílohy v účetní závěrce (např. informace
o osobních a mzdových nákladech a o počtu zaměstnanců) a z výroční zprávy odborové organizaci i přes značné časové zpoždění poskytují velice důležité podklady pro
zpracování mzdové a finanční analýzy. Na

KONEC LEVNÉ PRÁCE
v kovoprůmyslu

Tabulka č. 3

Tabulka č. 4

jejich základě pak může být vytvořena
strategie kolektivního vyjednávání pro rok
2018, přestože k dispozici jsou údaje za
rok 2016. Analýza se zpracovává v delší časové řadě, např. za 5 let, a podle tendence
vývoje vybraných ukazatelů v jednotlivých
letech lze posoudit, zda účetní jednotka
dosahuje do roku 2016 stále se lepšících
hospodářských výsledků. A odborová organizace by z různých reportů a hlášení
o vývoji za rok 2017 měla v době přípravy
kolektivního vyjednávání na rok 2018 – tj.
v posledních měsících roku – umět objektivně odhadnout, zda se očekává pokračování úspěchů i letos.
Příště: Rozebereme nejdůležitější
výkazy účetní uzávěrky.
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka pro otázky sociálního práva

Zvýšení starobních důchodů od 1. ledna 2018
Od 1. ledna 2018 dojde jako každoročně
ke zvýšení důchodů. Tentokrát však
zvýšení
důchodů
bude vyšší než v minulých letech. Jeho
výše bude vycházet ze změněného
(novelizovaného) znění § 67 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a dále ze statistických údajů
o inflaci a růstu mzdy, které zveřejnil
Český statistický úřad.
Celkové zvýšení důchodu je stanoveno ze dvou indexů. Plně se zohledňuje
meziroční růst cen mezi červnem 2016
a červnem 2017, který činil 2,3 %. Druhým indexem je růst reálných mezd
v loňském roce. Ten činil 3,3 % a pro zvýšení důchodů je použita polovina tohoto
růstu (před novelou zákona se započítávala 1/3). Po zaokrouhlení to představuje 1,7 %.
Použitím těchto údajů vyplývá pak
číselné zvýšení důchodů od 1. 1. 2018
o 4 %, což činí navýšení 475 Kč u průměrné penze. Pravidla zvýšení byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 25. 10. 2016
jako součást nařízení vlády č. 343/2017
Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní
výměry důchodu stanovené pro rok
2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018.
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti
dne 1. ledna 2018. Kromě valorizace se
údaje uveřejněné v citovaném nařízení
použijí při výpočtu penzí přiznávaných
v roce 2018.
Připomínáme, že opět se zvýšení bude
týkat důchodů starobních, invalidních,
vdovských, vdoveckých a sirotčích.
Zmíněná novela zákona o důchodovém
pojištění obsahuje, co se týče valorizace,
ještě jednu změnu. Zatímco dosud se
při výpočtu valorizace zohledňoval vždy
obecný index spotřebitelských cen, po
novele je nutno porovnat tento index
s indexem životních nákladů domácností důchodců a vyšší použít. Pro rok 2018
však statistika uvádí, že vyšší z obou je
původně používaný obecný index spotřebitelských cen, který činí 2,3 %.
Vzorec pro zvýšení důchodů k 1. led-

nu 2018 je následující. Základní výměra
důchodu se zvýší o 150 Kč na 2 700 Kč.
Procentní výměra důchodu se zvyšuje
o 3,5 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní
výměra zvyšuje. Procentní výměra se
zvýší o 3,5 %.

Příklad zvýšení důchodů
od lednové splátky důchodu
v roce 2017
Výše důchodu v roce 2017 činí
12 420 Kč. Od této částky odečteme
základní výměru 2 550 Kč, tím získáme procentní výměru důchodu
9 870 Kč. Procentní výměru důchodu
zvýšíme o 3,5 % na 10 216 Kč (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru).
K nově vypočítané procentní výměře
připočítáme novou základní výměru
důchodu 2 700 Kč. Výsledná výše důchodu po valorizaci činí 12 916 Kč.

Přehled dosavadních valorizací starobních důchodů od r. 1990
valorizace

předpis

zvýšení základní
výměry důchodu

zvýšení procentní
výměry důchodu

od října 1990

231/1990 Sb.

0

4 až 10 %

od března 1991

46/1991 Sb.

0

8 až 11 %

od července 1991

246/1991 Sb.

0

33 Kč až 110 Kč

od června 1992

116/1992 Sb.

0

30 Kč až 290 Kč

od března 1993

547/1992 Sb.

0

10 % a 22 %

od listopadu 1993

255/1993 Sb.

0

90 Kč až 300 Kč, 30 %

od prosince 1994

183/1994 Sb.

o 420 Kč na 420 Kč

5 %, 36,5 % a 32 %

od července 1995

76/1995 Sb.

o 260 Kč na 680 Kč

5 % a 38,6 %

od dubna 1996

19/1996 Sb.

o 240 Kč na 920 Kč

o8%

od října 1996

218/1996 Sb.

o 140 Kč na 1 060 Kč

o6%

od srpna 1997

129/1997 Sb.

o 200 Kč na 1 260 Kč

o8%

od července 1998

104/1998 Sb.

o 50 Kč na 1 310 Kč

o 5 % a 9 % *)

od srpna 1999

64/1999 Sb.

zůstává 1 310 Kč

o 5 % a 7,5 % *)

od prosince 2000

353/2000 Sb.

zůstává 1 310 Kč

o 5 % a 9 % *)

od prosince 2001

345/2001 Sb.

zůstává 1 310 Kč

o 8 % a 11 % *)

od ledna 2003

438/2002 Sb.

zůstává 1 310 Kč

o 3,8 % a 4 % *)

od ledna. 2004

337/2003 Sb.

zůstává 1 310 Kč

o 2,50%

od ledna 2005

565/2004 Sb.

o 90 Kč na 1 400 Kč

o 5,40%

od ledna 2006

415/2005 Sb.

o 70 Kč na 1 470 Kč

o 4 % a 6 % *)

od ledna 2007

461/2006 Sb.

o 100 Kč na 1 570 Kč

o 5,6 % a 6,6 % *)

od ledna 2008

256/2007 Sb.

o 130 Kč na 1 700 Kč

o3%

od srpna 2008

211/2008 Sb.

o 470 Kč na 2 170 Kč

nezvyšuje se

od ledna 2009

363/2008 Sb.

zůstává 2 170 Kč

o 4,40 %

od ledna 2011

281/2010 Sb.

o 60 Kč na 2 230 Kč

o 3,90 %

od ledna 2012

286/2011 Sb.

o 40 Kč na 2 270 Kč

o 1,60 %

od ledna 2013

324/2012 Sb.

o 60 Kč na 2 330 Kč

o 0,90 %

od ledna 2014

296/2013 Sb.

o 10 Kč na 2 340 Kč

o 0,40 %

od ledna 2015

208/2014 Sb.

o 60 Kč na 2 400 Kč

o 1,60 %

od ledna 2016

244/2015 Sb.

o 40 Kč na 2 440 Kč

nezvyšuje se

od ledna 2017

325/2016 Sb.

o 110 Kč na 2 550 Kč

o 2,2 %

od ledna 2018

???/2017 Sb.

o 150 Kč na 2 700 Kč

o 3,5 %
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Vánoce
s vůní
solidarity

První strom republiky byl vztyčen
13. 12. 1924 na brněnském náměstí Svobody

Vánoce v jejich dnešní podobě do velké míry ovládla komerce. O tom není
pochyb. Vidí to každý, kdo byť jen zdáli
sleduje současný předvánoční shon.
Ale i v něm stále ještě najdeme i jednu tradici, která svědčí o tom, že Vánoce
jsou i o něčem jiném. A to o mezilidských
citech, lidskosti a charitě. Asi už tušíte,
co mám na mysli. Ano, jsou to vánoční
stromy republiky.
Možná to nevíte, nebo už jste zapomněli, kdy a jak tato tradice u nás vznikla. Bylo to krátce před Vánocemi v roce
1919. V době, kdy zdaleka nebyly zahojeny rány 1. světové války.

Pamětní deska na místě, kde byl pokácen první
strom republiky

Známý spisovatel a novinář Rudolf
Těsnohlídek se tehdy se dvěma přáteli
vydal do bílovických lesů pro vánoční stromek. Pod jedním smrkem našli
opuštěné, téměř zmrzlé děvčátko. Pro
asi sedmnáctiměsíční holčičku to znamenalo záchranu před jistou smrtí. Dostala jméno Liduška a později ji adoptovala jedna brněnská rodina.

Její matku četníci vypátrali za pouhé
čtyři dny. Byla jí pětadvacetiletá služka
Marie Kosourová z Netína, otcem byl
ruský zajatec z první světové války. Svobodná matka s dítětem nikde nemohla
získat službu a bída ji nakonec dohnala
k zoufalému činu.
Těsnohlídka, který sám pocházel z tzv.
„snížené rodiny“ pohodného v Čáslavi,
otřesná událost přivedla na myšlenku
vybudovat domov pro opuštěné děti.
K tomu ovšem potřeboval peníze. Jak
je získat, k tomu ho inspiroval kodaňský zvyk stavět o Vánocích na náměstí
strom, u kterého se vybíralo pro potřebné. Těsnohlídek, když se mu podobnou
charitativní sbírku podařilo prosadit
i v Brně a v bílovických lesích byl 6. 12.
1924 pokácen první československý vánoční strom, to připomněl těmito slovy:
„A tehdy o prvních válečných Vánocích
postavili v hlavním městě malé země
dánské … vánoční strom na náměstí
před velkolepou radnicí. Chtěli, aby ukazoval cestu k míru, … chtěli, aby lidstvo
vrátilo se k sobě domů a přestanouc
vraždit, věnovalo se opět práci plodné
a oblažující. … Letos po desáté vztyčuje

Pozvánka na rozsvícení prvního stromu republiky
v Brně v roce 1924

vůbec první vánoční strom republiky
nejen u nás, ale na celém evropském
kontinentě.
Sen Rudolfa Těsnohlídka se splnil ale až
o několik let později. Osmého prosince
1929 byl v Brně - Žabovřeskách otevřen
Dětský domov „Dagmar“ pro 25 opuštěných dětí. Dostal jméno po oblíbené
dánské královně Dagmar, která pocházela z rodu Přemyslovců. Náklady na stavbu byly hrazeny hlavně z vánoční sbírky,
kterou odstartoval Rudolf Těsnohlídek.

Rudolf Těsnohlídek byl i duchovním otcem slavné
lišky Bystroušky. Svůj život věnoval práci pro jiné,
uvnitř byl ale zřejmě osamělý, což asi vedlo i k jeho
sebevraždě

On sám u slavnostního otevření už ale
nebyl. Depresemi sužovaný filantrop se
zastřelil 12. ledna 1928 přímo v brněnské redakci Lidových novin. Zůstal po
něm lístek se slovy: „Nehněvejte se, že
to bylo tady.“ Zemřel, ale poselství jeho
vánočního stromu republiky zůstalo
živé až do dnešních dnů.
Tradici stromu republiky přetrhla německá okupace v roce 1939. Obnovila
se znovu po válce a peníze vybrané pod
stromy pomáhaly válečným sirotkům.
Za bývalého „reálně socialistického“ režimu se sice někdy stromy stavěly, ale
s jinou „ideovou náplní“.

se na Raadhusplads v Kodani strom milosrdenství. Lidé jdou kolem a ukládají
k jeho patě dary pro ubohé a opuštěné, neboť dobře vědí, že srdce nemůže
se radovati nezkaleně ze svého štěstí,
když jiný trpí.“
Na brněnském náměstí Svobody byl
strom slavnostně rozsvícen 13. prosince. Byla to velkolepá událost. Byl to
Peníze na stavbu domova pro sirotky „Dagmar“
se získávaly i z prodeje pohlednic s portrétem
zachráněné Lidušky

První vánoční strom do Brna dopravili příslušníci
československé armády

Po listopadu 1989 se obnovilo jejich
původní charitativní poslání. V poslední
době ale už ho vyhání komerce. Města se předhánějí, které bude mít strom
krásnější a bohatší. Sbírky se sice pořádají dál, ale pochybuji o tom, že se vybere aspoň tolik, kolik stály ozdoby stromů
a jejich nasvícení… 

(fav), foto: archiv autora
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Vánoční trhy napříč Evropou
Rádi objevujete, cestujete a milujete atmosféru vánočních trhů? A co
takhle spojit všechno dohromady?
Přinášíme pár tipů na slavné vánoční
trhy z Německa, Rakouska, Holandska, Francie či Polska. K adventu totiž
neodmyslitelně patří a dnešní možnosti dopravy splňují rychlé a levné
spojení i s našimi sousedy. Mnozí
z vás určitě vyrazí na náměstí českých měst. Pojďme však spolu objevit
kouzlo adventu v zahraničí.

BERLÍN: Do Berlína se z Prahy i Brna dostanete
během několika málo hodin. Vlakové či
autobusové spoje vyjíždějí i několikrát denně

Berlín
Adventní trhy na náměstí Gendarmenmarkt jsou považovány za ty největší
a nejkrásnější v Německu. Areál je plný
stánků s tradičním občerstvením (nechybí samozřejmě svařák, klobásy a jablka
s cukrovou polevou) a různými dárkovými předměty. Náladu dokresluje živá
hudba. Náměstí je obklopeno třemi pozoruhodnými budovami. Uprostřed je koncertní palác Konzerthaus a po stranách
dva významné kostely. Směrem na sever
je to Francouzská katedrála a ve směru na
jih pak Německá katedrála. Navštívit Gendarmenmarkt můžete až do 31. prosince.
Vstupné je jedno euro. Zatímco během
roku jsou Němci spíše strojení a bez emocí, v adventním čase mají úsměv v popisu
práce, proto se můžete těšit na příjemný
a dokonalý zážitek.
Vilshofen an der Donau
V Německu ještě zůstaneme. V tomto
malém městečku na Dunaji již několikátým rokem probíhají trhy na speciálně
upraveném parníku. Najdete zde stánky
s dobrotami a dárky, ale i největší deskový betlém světa. Trhy se zde konají pouze
první tři adventní víkendy.
Drážďany
Říká vám něco drážďanská štola? Je to
místní tradiční dezert, podle kterého je
pojmenován i samotný drážďanský trh
Striezelmarkt, který má svou tradici již od

Vídeň je co by člověk kamenem
dohodil. I během svátků si zde
můžete užít nepřekonatelnou
atmosféru zdejších kaváren, které
nabízejí proslulý Sacherův dort

roku 1434. Vedle mnoha stánků uvidíte na
Striezelmarktu i největší vánoční pyramidu na světě vysokou 14 metrů. Trhy probíhají do 24. prosince. Pokud vás až tolik
nenadchnou, můžete navštívit nedalekou
pevnost Königstein. Tamní vánoční trh je
otevřený o prvních třech adventních víkendech. Neplatí se tu žádné vstupné, ale
musíte zaplatit běžné vstupné do pevnosti. Na trhu najdete 70 stánků řemeslníků
a obchodníků, z toho je asi čtvrtina v podzemních kasematech.
Krakov
Do 26. prosince navštivte starobylý a architektonicky skvostný Krakov v Polsku.
Trhy na historické tržnici Sukiennice na

DRÁŽĎANSKÁ ŠTOLA
Tuto tradiční dobrotu z „Benátek na Labi“ seženete
i na pultech českých obchodů. Vyzkoušejte

VALKENBURG
Konstantní teplota v podzemí je okolo 8 stupňů.
V mnohdy mrazivé zimě bude výlet do podzemí
příjemná změna

náměstí Rynek Glowny přinesou nejen
předvánoční klasiku, ale i možnost koupě šperků z baltského jantaru, kterým je
Polsko proslulé. A pokud trhy omrzí, odskočte si na prohlídku Královského hradu
a katedrály na Wawelu, Floriánské brány
či Barbakanu – brány bývalého městského opevnění.
Vídeň
Největší adventní trh Christkindlmarkt
najdete na Radničním náměstí. Koná se
do 26. prosince. Ve 150 stáncích najdete
tradiční jídlo, pití a dárky. Děti je možné
zavést do vánoční dílny, kde mohou vyrábět dárky pro rodiče. Dospělí si zase přijdou na své u stánků, ve kterých ochutnají
vánoční punč. Konají se zde také koncerty
dechové hudby. Trh je přístupný denně,
o víkendu vystupují také dechové soubory ze zahraničí. Vstup je zdarma.
Valkenburg
Za zmínku rozhodně stojí holandské
město Valkenburg. Trhy zde totiž probíhají v podzemí. Jedná se o největší a nejstarší podzemní trh v Evropě. Městečko
leží mezi Maastrichtem a Cáchami. Otevřeno je denně do 23. prosince.
Tiffauges
Pokud jste romantici a příčí se vám
mačkání uprostřed přelidněných trhů,
vyrazte do Francie. Nedaleko městečka
Cholet a Nantes leží hrad Tiffauges. Patřil proslulému baronu Modrovousovi.
V padesáti stáncích najdete jen lokální
produkty a výrobky místních řemeslníků.
Kouzlo Vánoc na zdejším hradě můžete ale objevovat již pouze dva dny, a to
14. a 15. prosince.
 (as), foto: ITAA, kerststadvalkenburg.nl
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Na internetu najdete stovky zajímavých receptů,
jak si správně hlemýždě připravit

Kapr a bramborový salát. Nejtradičnější součást štědrovečerní tabule v Česku. Není tomu však v každém koutě
České republiky. V mnoha domácnostech se jí kroupový kuba, jinde vinná
klobáska nebo hrachová kaše a někde
i šneci.
Kapr obecný
První známá zmínka o kaprovi jako
součásti štědrovečerní
tabule
pochází už z roku
1253. Tehdy vlámský mnich Vilém
z Rubruku poprvé
šupináče ochutnal
na dvoře mongolského
chána
Möngkeho, jehož
manželka byla nestoriánská křesťanka. Ta mu naservírovala rybu.
Později se dozvěděl, že jedl kapra.
Kapr zdobil vánoční stůl i ve středověku a raném
novověku. Jelikož
se však jednalo
o poměrně drahou pochoutku, lidé si
rybu nahrazovali například pečivem ve
tvaru kapra. Teprve v 19. století se v měšťanském prostředí prosadil kapr jako jídlo,
které běžně patří k těmto svátkům. Mezi
nižšími vrstvami obyvatelstva se tento
zvyk rozšířil ale až po první světové válce.
Zpočátku se podával v úpravách na modro (vařený ve zředěném octě nebo bílém
víně s kořenovou zeleninou) či na černo
(ve sladké omáčce z povidel a perníku), až
po druhé světové válce získal největší oblibu kapr smažený, ačkoli samotný recept
na smaženého kapra pochází již z 19. století. Podle průzkumů jedí na Štědrý večer
kapra nebo jinou rybu asi dvě třetiny českých domácností.
Houbový kuba
Kuba patří mezi vánoční pokrmy s nej-

Jihočeši tvrdí, že teprve vůně hub a krup odstartuje
tu pravou vánoční atmosféru

delší historií. Spadá mezi jídla, která zdobila sváteční stůl ještě v předkřesťanských
dobách. Jedná se totiž o pokrm starých
Slovanů, kteří tehdy místo Vánoc slavili
zimní slunovrat. Houby patřily k hlavním
zdrojům potravy. Jistá legenda praví, že

Český
Štědrý den
na talíři

keltský vegetarián Jakub z nasbíraných
hub a krup sobě jídlo připravil a tím se do
historie zapsal.
Další pověst říká, že houbový kuba dostal svoje jméno podle toho, že pokrm je
tmavý až černý. Svou barvu získává použitím hub, kterým se lidově říká kuba či

Kapr se salátem. Vánoční večeře v drtivé většině
českých domácností

Vinná klobása svoje jméno dostala proto, že v ní
víno skutečně je

kubíček. Jedná se o stroček trubkovitý,
vyznačující se nezaměnitelnou kořeněnou
chutí a vůní, který roste v dubových lesích
v podhorský oblastech. Kuba se každopádně zachoval dodnes. Nejvíce mu holdují v jižních Čechách.
Vinná klobása
Vůbec první zmínky o vinné klobáse jako o součásti štědrovečerní
večeře pocházejí
z počátku 19. století. Byla vždy stočena do spirály, protože připomínala
obraz vycházejícího Slunce. I zde jde
vidět, jak zimní slunovrat úzce souvisel s oslavou křesťanských Vánoc.
Klobása, při jejíž
výrobě se používá
bílé víno (má ho
obsahovat až 7 %),
přetrvala věky a na
Štědrý den ji dnes
pojídají především
na severu Čech.
Šneci
Že jste o šnecích na štědrovečerním
stole ještě neslyšeli? A přitom u nás
mají tradici již od první republiky. Jednalo se o klasické vánoční jídlo. Původně
to bylo postní jídlo chudiny. Brzy se však
přeneslo z chudých vrstev do měst, kde
se okamžitě stalo pochoutkou snobů.
Slavná kuchařka Magdalena Dobromila
Rettigová ve své kuchařce nabízela hned
několik receptů, jak je upravit. Hlemýždi
v posledních letech přicházejí opět do
módy. Možná i proto, že při jejich konzumaci nehrozí, že se vám do krku zasekne
kostička.
Ať už si před rozbalováním dárků pod
vánočním stromečkem dáte cokoli, přejeme dobrou chuť…
(as), foto: receptyonline.cz,
foodrepublic.com, youtube.com

Dárek má jméno
Cadhoc

Milí odboráři,
trápí vás, jak vybrat
odměnu nebo dárek
tak, aby udělaly radost
vašim kolegům?
Máme pro vás řešení.

Podívejte se na výhody dárkové poukázky Cadhoc.
• Zavděčíte se. Cadhoc dopřeje obdarovanému svobodnou volbu.
• Vybere si opravdu každý. Poukázky Cadhoc přijímají v mnoha tisících obchodních míst v ČR.
• Bez kompromisů kombinujte. Sami volíte nominální hodnotu poukázek. Kombinovat do jedné šekové
knížky můžete až tři různé nominální hodnoty.
• Osobní přístup. Každá poukázka Cadhoc může být potištěna osobním přáním nebo sloganem.
• Kvalitní a líbivý design. Vzhled obálky i poukázky Cadhoc navrhoval exkluzivně mladý český výtvarník.
• Praktičnost. Poukázky jsou všity do šekové knížky.
• Bonus navíc. Součástí šekové knížky jsou kupony na slevy u našich obchodních partnerů.

Cadhoc můžete uplatnit například zde:
Tesco, Billa, Orsay, Baťa, C&A, Exim tours, Dr. Max, Fokus Optik, Bambule, Timeout, Datart, Sephora,
CineStar, Mountﬁeld atd.
Tisíce dalších partnerů najdete na www.upcz.cz.

Neváhejte a objednejte.
Volejte na tel.: 241 043 111 nebo e-mailem na: objednavka@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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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Pozor na předvánoční triky prodejců
Začátkem ledna mě zaujal článek o tom, který dárek lze vrátit, který ne a jak postupovat, pokud
nám na Vánoce někdo daruje nevhodný dárek. Mám prosbu, zda by nebylo možno předem upozornit na triky, které prodejci využívají právě v předvánočním shonu. Všímám si například toho, že
i během roku dochází k chytračení ze strany obchodníků, myslím tím vtipné přenášení jednotlivých
druhů zboží po obchodech, slevy-neslevy, vycházející z toho, že spotřebitel se rovná hlupák, a cenu
původní navýší o třetinu a pak nám nabízí úžasné slevy. Zboží, které potřebují prodat, vystaví ve
výši očí apod. Proto by bylo vhodné si připomenout obchodnické triky v době vánočních nákupů.

D. L., Brno
I já se domnívám, že není na škodu preventivně zopakovat nejen triky obchodníků, ale též určité zažité názory, které
nejsou zcela v souladu s platnou právní
úpravou.
Většina prodejců je znalejší než spotřebitelé, ti jsou pak v tomto vztahu
(spotřebitel–prodejce) slabší stranou.
Obchodníci za tímto účelem provádějí průzkum, studují taktiku „obchodu“,
způsoby jednání spotřebitelů atd. Proč
bychom se neměli připravit i my spotřebitelé. Vidím jako nanejvýš žádoucí si právě
v této době plné touhy po koupi pěkného dárku tyto triky připomenout. Nejen
v předvánočním shonu se často v obchodech setkávám s tím, že obchodník znale
a zasvěceně klientovi bez sebemenšího
rozpaku vykládá zcela chybnou interpretaci spotřebitelského práva. Jeho výstup
suveréna je tak přesvědčivý, že spotřebitel neznalý svých práv jeho tvrzení přijme
za zákonem dané.
Znejme proto svá práva, abychom si je
mohli chránit!

Jde o různá tvrzení, na něž je
třeba si dát pozor:
 ozor na zboží ve výprodeji, dárky,
P
zboží zdarma
Na zboží ve výprodeji (akce) ani na dárky
(ke světlu žárovka) či zboží zdarma (2+1)
se nevztahuje záruka nebo je jen jednoměsíční.
Pokud jde o zboží zdarma, nevztahuje
se na ně záruka tehdy, pokud prodejce
určí, které zboží je zdarma. To znamená,
že by musel např. dva kusy zboží mít v regálech a u něho nápis, že k němu je nárok na jeden kus stejného nebo i jiného
zboží zdarma, které zákazník obdrží zvlášť
např. na informacích či u pokladny. Pokud ovšem v regále najdete klasické balení tří kusů ve fólii označené 2+1 zdarma,
vztahuje se reklamační lhůta na všechny
tři kusy zboží, protože není rozpoznatelné, které je zdarma. Ve většině případů
jde totiž o množstevní slevu, nikoliv o to,
že jeden kus zboží dostáváte zdarma.

nemilá překvapení. Zde je třeba připomenout, že tyto nabídky nenajdeme jen
v obchodech, ale též ve svých schránkách
ve formě letáčků, dopisů nebo vás někdo
osloví telefonicky (smlouvu můžete uzavřít i po telefonu).
Pozor na ustanovení o tom, že za výhodnou cenu obdrží zboží prvních 500 zákazníků. Lze úspěšně pochybovat, že takovým zákazníkem budete.

Pozor na slovíčka „od“ a „až“
Klasické lákání obchodníků na ceny od
5,90 Kč za jednu snítku umělé kytičky,
větší kytička za 59,90 Kč. Vždy si ověřte
cenu uvedenou přímo na výrobku, při
nákupu nespěchejte a zvažujte, co do
nákupního košíku ukládáte, abyste u pokladny nezaplatili mnohem více.
Slovíčko „až“ má také spotřebitele ihned
upozornit na to, že např. u slev nedostane až 80 %, ale že „až“ se bude týkat spíš
jednoho dvou kusů zboží a ostatní bude
ve slevě od 1 % až 79 %, takže nepozornému spotřebiteli se může stát, že do košíku vloží zboží se slevou 20 % a až doma
přijde na to, že zaplatil více, než chtěl.
Zvláštní akce
Kupte hned, akce jen do vyprodání zásob, časově omezená. Jde-li o nákup zboží za vyšší ceny, např. spotřebiče do domácnosti, masážní přístroje, křesla atd.,
věnujte pozornost smlouvám a obchodním podmínkám. Smlouvy jsou často vytištěny malým písmem, se spoustou odkazů, na několika stránkách a obchodník
spěchá, to jsou znaky k odchodu bez zakoupení zboží. VŽDY si každou smlouvu,
nejen kupní, prostudujte, nejlépe v klidu
domova. Ustanovení smlouvy by pro vás
mohla být nevýhodná.
Pozornost věnujte též informacím,
které jsou napsány malým písmem.
Pečlivě si přečtěte všechny odkazy na
odvolávky či hvězdičky, může zde být
ukryto, že se zavazujete např. doplňky stravy odebírat ještě dva roky a tyto
vám budou automaticky zasílány, či jiná

Odstoupení od smlouvy
Objednali jste si zlevněné zboží prostřednictvím komunikace na dálku (letáček, internetový obchod, po telefonu). Na
reklamacích vám zcela přesvědčivě sdělili, že zlevněné zboží je výjimka a nelze
v tomto případě od smlouvy odstoupit?
LZE! Zákonná lhůta k odstoupení platí
u všech výrobků zakoupených „na dálku“. Pokud by se obchodník dovolával
ustanovení ve smlouvě nebo obchodních
podmínkách, je takové ustanovení neplatné. Je tomu tak proto, že právo, které
je dané přímo zákonem, nelze nijak omezit a již vůbec nelze ho nějakým způsobem neuznat. Naopak taková ustanovení
ve smlouvě jsou neúčinná. Pro všechny
tyto obchodníky platí, že spotřebitel má
při nákupu na dálku právo od smlouvy odstoupit do 14. dnů, a to bez udání
důvodu. Tato lhůta je naplněna, pokud
písemné odstoupení předáte nejpozději
v poslední den lhůty prodejci proti podpisu o převzetí nebo k poštovní přepravě.
 boží musíte reklamovat
Z
v prodejně, kde jste ho koupili
Toto tvrzení není pravdou. Dokonce nemusíte reklamovat ani ve stejném městě,
pokud má stejný prodejce prodejny se
stejným sortimentem na jiných vám bližších nebo z nějakého jiného důvodu pro
vás výhodnějších místech.

Může jít ovšem i o jiné triky,
obchodníci se přizpůsobují, přicházejí s novými, od některých
naopak upouštějí.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Řešíme problémy spojené s bydlením
ZVEŘEJNILI DLUŽNÍKY NA NÁSTĚNCE
Jsme společenství vlastníků. Na základě požadavku shromáždění, ale také pro „výstrahu“ jsme na
nástěnkách v domě zveřejnili jména dlužníků spolu s dlužnou částkou. Jeden z dlužníků chce toto
oznámit úřadu na ochranu osobních údajů. Hrozí nám pokuta? Můžeme jména dlužníků zveřejnit?

V. T., Praha
Zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, podrobuje přísné regulaci jakékoli nakládání se jménem
a příjmením konkrétní fyzické osoby či
s jinými osobními údaji, na jejichž základě
lze tuto osobu identifikovat, přičemž vždy
je nutné rozlišovat, jakým způsobem bude
s osobními údaji členů SVJ zacházeno.
V obecné rovině považuje Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), který
vykonává dohled nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, zveřejnění osobních
údajů dlužníků za nátlakové jednání, kterým jsou porušována ustanovení čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Zveřejňování osobních údajů v souvislosti s dluhem
konkrétní osoby je považováno dle Úřadu
za nepřípustné zasahování do soukromí
osob, neboť zpřístupněním takového údaje, který byl získán na základě soukromoprávního vztahu, může dojít k poškození

dobrého jména dlužníka v mnoha dalších
vztazích, jak soukromoprávních, tak i veřejnoprávních.
Na druhou stranu nelze nakládání s osobními údaji vždy automaticky pokládat za
neoprávněné zasahování do soukromí.
Úřad uvedl, že ke zpracování osobních údajů členů společenství vlastníků jednotek
v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu
správy domu a souvisejících činností není
zapotřebí souhlasu těchto členů. Za takovou související činnost lze dle občanského zákoníku, zákona o službách a dalších
souvisejících právních předpisů považovat
především běžnou činnost zajišťovanou výborem nebo správcem, jako je vrácení přeplatků či vymáhání nedoplatků za členy SVJ.
Z občanského zákoníku dále vyplývá a rovněž Úřad ve svých aktuálních sděleních
toto dovodil, že vlastník jednotky má právo
na informaci o tom, jak ostatní vlastníci plní
své povinnosti přispívat na náklady spojené
se správou domu a pozemku.
Úřad dospěl k závěru, že zveřejnění výše

dluhů členů SVJ na shromáždění vlastníků
jednotek, kterého se účastní pouze oprávněné osoby (vlastníci jednotek), je postupem, který není v rozporu se zákonem na
ochranu osobních údajů, rovněž tak není
v rozporu se zákonem sdělení výše dluhů
mimo zasedání shromáždění osobně ostatním vlastníkům jednotek či prostřednictvím
dopisů přímo adresovaných jednotlivým
vlastníkům jednotek. Naopak, pokud by
sdělení jmen dlužníků bylo učiněno mimo
okruh oprávněných osob či by k němu měly
přístup i jiné než oprávněné osoby (vlastníci jednotek) např. uveřejněním jmen dlužníků na internetu či domovní vývěsce, pak by
šlo o jednání, ke kterému je nutný souhlas
vlastníků jednotek a oznámení Úřadu, jinak
by jím došlo k porušení zákona a hrozila by
sankce za porušení zákona.
Doporučuji vám proto, abyste jména dlužníků z nástěnek ihned odstranili a v případě
dalších pochybností při nakládání s osobními údaji členů společenství vždy předem
tyto citlivé otázky konzultovali s Úřadem.

MŮŽETE UŽÍVAT DVA BYTY
Jsem v nájmu v obecním bytě a plánujeme s přítelkyní společné bydlení. Mohu být nájemce v obecním
bytě a zároveň být zapsán jako spolubydlící jinde?
F. J., Písek
Vím, že ve starém občanském zákoníku
toto nebylo možné. Pokud měl nájemce
dva či více bytů, mohl přijít o nájemní byt.
Jak je toto řešeno v novém občanském zákoníku?
Výpovědní důvod užívání dvou a více
bytů, který upravoval občanský zákoník do
31. 12. 2013, již „nový“ občanský zákoník
(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
s účinností od 1. 1. 2014 neobsahuje. Z tohoto důvodu tedy již nelze dát nájemci výpověď z nájmu bytu.

CHCI SI VYSADIT DVEŘE
Bydlím v nájmu. Byt je poměrně
malý, proto bych chtěl ušetřit místo
tím, že místo klasických dveří dám
dveře shrnovací. Musím to hlásit
majiteli, nebo dokonce na stavební
úřad?
K. S., Kroměříž

Ani majiteli ani stavebnímu úřadu
nic hlásit nemusíte. Jedná se o běžnou
údržbu bytu v rámci jeho užívání, nejde
o žádnou stavební úpravu trvalého rázu.
Je třeba však mít na paměti, že v případě vašeho stěhování z bytu je třeba byt
uvést do původního stavu, tj. i zpět na-

sadit dveře
do místností
tak, jak tomu
bylo v době,
když jste se
do bytu nastěhoval.
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Vyfotili jste se s námi, díky!
Když jsme v listopadovém Kováku uveřejnili soutěž „Vyfoť
se s Kovákem“, ani
v těch nejlepších
snech jsme netušili, kolik lidí se do ní
s vervou a nadšením zapojí. V rela1.
tivně krátké době
nám poslaly svoji fotografii víc než
čtyři desítky členů OS KOVO ze všech koutů
České republiky. Ale nebyli to zdaleka jen
členové našeho svazu. Ukázalo se, že obliba Kováka je velká a daleko přesahuje svazové hranice. To nás samozřejmě velice těší
a věříme, že tak tomu bude i v budoucnosti a obliba Kováka dále poroste. Jsou to totiž jedny z mála novin v ČR, které objektivně
informují o práci odborů. Je jenom dobře,
že zájem o podobné informace roste.
Většina z vás vzala soutěž s humorem,
a o to šlo především. Proto ještě jednou děkujeme všem, kdo se s takovým nadšením
a originálními fotkami do soutěže zapojili.
A našli si čas se do ní zapojit, byť už nastal
obvyklý předvánoční shon.

Záběr ze
závěrečného
losování

10.

9.

10.

Jana Bačová – sada per

9.

Renata Holznerová – hrnek

8.

 ea Michálková – designový hrníček
L
s podšálkem

7.

 artin Caisberger – bunda
M
OS KOVO

6.

Aleš Macošek – deštník

5.

Josef Lazur – termohrnek

4.

Milan Šprencl – propiska s flashkou

3.

 ichal Janouškovec
M
– multifunkční nůž

2.

Dalibor Holáň – led svítilna

1.

Čižík Pavel a Poledník Jan
– power banka

Ve čtvrtek 30. listopadu jsme naši soutěž
v souladu s vyhlášenými pravidly ukončili
a následující den vybrali deset z vás, kteří
na našem facebookovém účtu nasbírali
největší počet „lajků“. Pak jsme vhodili jejich jména do stylového osudí: ochranné
přilby se znakem OD KOVO. Tu držel v ruce
a pod dohledem fotoaparátu vybíral lístečky se jmény výherců odpovědný redaktor

6.

Kováka František Vonderka. A zde jsou
jména těch šťastných, které jsme v redakci postupně z ochranné helmy vylovili, a to od 10. do prvního místa.
Rádi bychom na tomto místě ještě jednou
poděkovali všem zúčastněným. Jste prostě
super a i zaslanými snímky jste potvrdili,
že vnímáte potřebu odborů v české společnosti. A děkujeme samozřejmě také OS
KOVO, který poskytl ceny, o které se hrálo.
Na této stránce z prostorových důvodů
představujeme pár vybraných snímků.
Rádi bychom zde zveřejnili všechny fotografie, bohužel kapacita časopisu nám
to neumožňuje. Není z gumy, která se
dá natahovat. Všechny fotky najdete na
FB stránce Kovák.
Ceny šťastným výhercům jsme již odeslali,
proto doporučujeme: hlídejte si své poštovní schránky. Těm, kdo nevyhráli, sdělujeme,
že všechny z našich cen si mohou za výhodné ceny zakoupit na www.oskovo.cz a dát
tak najevo svoji hrdost na členství v OS
KOVO. V odborovém svazu, který v zemích
českých působí už od 19. století a v příštím
roce oslaví 25 let svého působení v novodobé historii ČR. 
(red)

4.

3.

S Kovákem se opravdu vyhrává
Potvrzuje to i naše další soutěž, kterou
jsme uspořádali ve spolupráci s Cestovní
kanceláří Quicktour. Tady byl ve hře čtyř
denní autokarový zájezd do slovinských
lázní Moravské Toplice. Podmínkou pro
účast v této soutěži byla správná odpověď na otázku, která cestovní kancelář se
v roce 2017 stala na tři měsíce oficiálním
partnerem české účasti na specializované výstavě EXPO v kazašské Astaně, jejímž tématem byly energie budoucnosti.
Soutěž jsme vyhlásili v Kováku č. 20 (vyšel
13. 11.) s tím, že na odpovědi čekáme do
4. prosince.
Správná odpověď byla, že hledanou ces-

Moravské Toplice dnes patří k tomu
nejlepšímu, co se v oblast lázeňství
na světě nabízí…

tovní kanceláří byla CK Quicktour. Odpovědí s jejím jménem jsme do 4. 12. dostali několik desítek. I tady se tedy muselo

přistoupit k losování. A to rozhodlo, že
vítězem se stala kolegyně Michaela Ptáčková, kontrolorka kvality z Mladé Boleslavi. Blahopřejeme, může se těšit na krásný
zájezd, během kterého vedle nádherných
zážitků a také nového poznání načerpá
i léčivou sílu pramenů v severoslovinských Moravských Toplicích.
Všechny, co nevyhráli, ještě jednou
upozorňujeme na to, že CK Quicktour
poskytuje členům OS KOVO a jejich rodinným příslušníkům zajímavé slevy ze
svých katalogových cen. Nabídku této
partnerské CK najdete na internetových
(red)
stránkách www.oskovo.cz.

2.
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Jde o sociální rozměr Evropy
Ve švédském Göteborgu se
17. listopadu za účasti předsedů
orgánů EU, hlav států a premiérů
vlád zemí EU uskutečnil první
sociální summit EU za posledních
20 let. Jeho cílem bylo posílit
sociální rozměr Unie.
Účastníci summitu se shodli na
tom, že o sbližování ekonomik
a společností v rámci EU by měli
usilovat aktéři na všech úrovních,
včetně sociálních partnerů. Měly
by být podniknuty další kroky ke
zlepšení přístupu na trh práce,
aby se zvýšily počty zaměstnaných mužů i žen. Investicemi do
lidí, beroucími ohled na rozmanitost sociálních tradic v Evropě, je
nutné zajistit spravedlivé zaměstnání a pracovní podmínky a podporovat přechod mezi jednotlivými zaměstnáními.
Na summitu byla připomenuta
nezbytnost toho, aby v politice EU
lidé byli na prvním místě. K tomu je podle
účastníků nutné společné úsilí na všech
úrovních a další rozvoj sociální dimenze
Unie na základě sdíleného závazku a stanovených pravomocí.
V českých médiích se o summitu
příliš nehovořilo. Víc než touto událostí byly zaujaty povolební situací u nás a „řešily“ žabomyší války mezi
opět rozhádanými domácími politiky. Přitom na summitu v Göteborgu byl přijat
mimořádně důležitý dokument v podobě
Evropského pilíře sociálních práv (EPSP).
Má občanům EU zajistit nová a účinnější
práva.
Zahrnuje 20 klíčových principů a práv,
o něž se mají opírat spravedlivé a hladce
fungující trhy práce a sociální systémy.
Prosazování zásad a práv vymezených
v evropském pilíři bude společnou odpovědností členských států, orgánů EU, sociálních partnerů a dalších zúčastněných
stran. Už samotné přijetí sociálního pilíře
dává najevo, že i v nejvyšší evropské politice přibývá těch, kdo chápou, že hospodářské svobody a sociální práva jsou dvě
strany jedné mince.
V EPSP obsažené zásady lze rozdělit do
3 kategorií:
• R
 ovné příležitosti a přístup na trh
práce
• Spravedlivé pracovní podmínky
• Sociální ochrana a začleňování
V plném znění všech 20 principů v češ-

tině najdete zde: https://ec.europa.eu/
commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/
european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs
EPSP je primárně navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován ve všech
členských státech EU, které se na něm

Nejvyšší představitelé EU po podpisu EPSP

Publikace obsahující ustanovení Evropského pilíře
sociálních práv má jen 24 stran.
V dějinách EU však představuje obrovský milník…

budou chtít podílet. I když jde o nezávazný dokument, je po letech, kdy EU hlásala
hlavně hospodářské svobody, konečně
krokem správným směrem i v sociální oblasti. Odbory ho vítají.
„Podpisem evropského pilíře sociálních
práv představitelé států a vlád a institucí EU
občanům Evropy signalizovali, že vyslyšeli

jejich starost o pracovní místa, dobré pracovní podmínky a rovné příležitosti. Nyní
musí po slovech následovat činy a musí být
realizována práva a strategie, které pozitivně změní každodenní život zaměstnanců
a jejich rodin,“ komentoval přijetí EPSP
Luc Triangle, generální tajemník odborové ústředny industriAll Europe.
Ta nyní očekává zejména
následující:
• P
 řijetí katalogu určitých minimálních práv a zaručený
přístup k sociální ochraně
nezávisle na postavení v zaměstnání, aby byly zaručeny
dobré a spravedlivé pracovní
podmínky pro všechny. Kromě
toho musí nová práva reagovat na nové problémy zaměstnanců, zejména v digitálním
hospodářství;
• N
 ovou směrnici o rodičovské,
otcovské a opatrovnické dovolené, která bude lépe slaďovat pracovní a soukromý život
a bude podporovat rovnoprávnost mezi muži a ženami;
• O
 patření k posílení kolektivního vyjednávání, autonomie sociálních partnerů a práv odborů; podporu mzdové
konvergence směrem nahoru a – tam,
kde to bude potřeba – zajistí, že minimální mzda umožní slušnou existenci;
• Investice do toho, aby se tato práva
stala skutečností; sedmiletý finanční
plán EU pro roky 2020–2026 musí dát
k dispozici prostředky, aby bylo možné financovat realizaci EPSP.
OS KOVO je členem industriAll Europe
a podle předsedy Jaroslava Součka tyto
požadavky sdílí a bude usilovat o jejich
naplnění v praxi.
Tak, aby závěry z Göteborgu nezůstaly
jen slibem a vedly ke skutečné změně. Aby
se zřítila i mzdová železná opona, která se
dosud táhne Evropou. Aby se postupně
naplnila slova předsedy Evropské komise
Jeana-Clauda Junckera: „Sociální summit
byl v debatě o budoucnosti Evropy zlomovým momentem. (…) Vyhlášením Evropského
pilíře sociálních práv se všechny instituce EU
a političtí představitelé přihlásili ke společné
odpovědnosti – hájit práva našich občanů
v rychle se měnícím světě. Nyní je třeba zajistit
výsledky.“
Už nyní v prosinci se Evropská rada
k závěrům göteborského summitu vrátí
a v diskusi o budoucnosti Evropy se má
opět věnovat zejména jejímu sociálnímu
Připravil: (fav)
rozměru. 
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Správné znění tajenky z čísla 20: Připravte se na Vánoce, vždyť jsou jenom jednou v roce. Správně luštila a potřebné štěstí
při losování měla Ludmila Jíšová z České Lípy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 19. prosince). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 27. prosince
2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

