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ÈKD
Zakladateli firmy odhalili
nový památník

Regiony
Co je nového v srdci Èe

ch?

Kolektivní vyjednávání
Seznamujeme se s transfer pricingem

Danì
Kdo je novì povinen
platit DPH

Setkání plné aktivity
a mladistvého elánu
V Louòovicích pod Blaníkem se ve
dnech 5.–7.záøí se uskuteènilo již tradièní
Setkání mladých OS KOVO. Pøijela na nì

více než stovka úèastníkù ze všech koutù
ÈR a mladí kováci mezi sebou uvítali
i hosty z Nìmecka a Rakouska.

Podobná akce se uskuteènila naposled
v záøí 2012, v loòském roce se kvùli malépokraèování na str. 3
mu zájmu nekonala.

GLOSUJEME
mají manko v jejich plnìní. Protože nesplnìnými sliby se nedají získat už ani pravovìrní, natož noví volièi, je minulost prostì
zapomenuta a malují se nové svìtlé zítøky.
A jimi se zdùvodòuje, proè volit právì ty,
kdo je malují, a nikoho jiného. Z minulých
voleb již víme, že v èeských luzích a hájích
to bohužel stále ještì funguje. My žádná
doporuèení, komu dát hlas, dávat nehodláme. Jen se pøipojujeme ke vzkazu našeho
kreslíøe Miloslava Martenka: U voleb po(fav)
užívejte hlavnì svùj mozek!

Používat mozek
Opìt se blíží volby. Tentokrát komunální
a nìkde se bude volit i do Senátu. V pøedvolební kampani jsme znovu pøesvìdèováni, že ti èi oni jsou tou jedinou správnou
volbou. Znovu slyšíme sliby, co pro nás
udìlají, pokud jim dáme své hlasy. Slibù
je opìt tolik, že kdyby se jich splnil pouhý
zlomek, mìli bychom vystaráno pøinejmenším dalších deset let. V rozdávání slibù jsou
èasto nejvíc slyšet právì ti, co z minulosti

Protest v Poldi Kladno proti nevyplácení mezd
V Kladnì se v pátek 19. 9. 2014
konala hodinová výstražná stávka
pracujících Hutì Poldi organizovaná
odborovou organizací KOVO. Více než
dvì stì lidí protestovalo proti opakovanému pozdnímu vyplácení mezd.
„Je nepøípustné, aby zamìstnavatel dìlal
svým zamìstnancùm to, co se dìje zde,“
øekl v projevu k protestujícím pøedseda
základní odborové organizace Hutì Poldi
Richard Mosr. Pokud se situace nezlepší,
mohla by podle nìj následovat i celoden-

ní stávka. Podnik má zhruba 400 zamìstnancù, z toho více než tøi ètvrtiny
podepsaly se stávkou souhlas. Poldováky
pøijeli podpoøit i zástupci dalších odborových organizací a vedení OS KOVO,
pøedseda ÈMKOS Josef Støedula. Podporu vyjádøilo na 50 odborových svazù a organizací a také ministrynì práce Michaela
Marksová v dopisu zaslaném odboráøùm.
Celý dopis naleznete na www.oskovo.cz.
(Prohlášení úèastníkù výstražné stávky
Text ev + foto TV
na str. 2)
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Rada autosekce jednala v hotelu BRANS
Rada odvìtvové sekce automobilového prùmyslu OS KOVO jednala ve dnech
16. a 17. záøí v hotelu BRANS v Malé Morávce. Tentokrát se jednalo o rozšíøené jednání,
a proto vedle èlenù rady byli pøítomni zástupci odborových organizací firem automobilového
prùmyslu. Jako host a zároveò jako viceprezident Sdružení automobilového prùmyslu se druhý
den jednání zúèastnil pøedseda pøedstavenstva Pavel Juøíèek.
Pøedseda Rady OS AP OS KOVO a zároveò pøedseda ZO OS KOVO BRANO Hradec nad
Moravicí Bøetislav Witwer se ze zdravotních dùvodù nemohl akce zúèastnit. Jednání proto
øídil místopøedseda rady Milan Scheer. Pøítomen byl rovnìž místopøedseda OS KOVO Jaroslav
Souèek. Odboráøi postupnì projednali obèanský zákoník s ohledem na pracovnìprávní vztahy,
projekt AutoGlobal, informace z výboru Industriall pro automobilový prùmysl, plán èinnosti rady
na rok 2015, informace o situaci ve firmách a informace o vývoji v automobilovém prùmyslu
v Èeské republice. Jednání se dotklo rovnìž zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015, a to na
9 200 Kè, sankcí Evropské unie vùèi Rusku a dopadù z toho plynoucích na èeské firmy,
kurzarbeitu, zamìstnávání zdravotnì postižených osob. Zmínìna byla i volba nového pøedsedy
Text a foto: Miroslav Pospíšil
OS KOVO, která probìhne 10. a 11. prosince 2014.

Inflace v srpnu
Prohlášení úèastníkù
výstražné stávky v Hutì Poldi
Na výstražné stávce pracujících podniku Hutì Poldi
Kladno dne 19. 9. 2014 bylo èteno následující prohlášení
jejích úèastníkù:
Po nìkolika kolech vyjednávání, rùzných dalších jednání,
která nevedla k žádnému výsledku, nám nezbylo nic jiného než
uskuteènit dnešní výstražnou stávku.
Chceme jen to, co je v civilizovaném svìtì bìžné – vyplácet za odvedenou práci mzdu, a to v dohodnutých termínech. Dnes je u nás
bìžné, že mzdy jsou vypláceny opoždìnì a po etapách. Nejenom
že tímto postupem zamìstnavatel dostává zamìstnance do velice
nepøíjemné životní situace, ale i hrubì porušuje zákoník práce.
Pokud to zamìstnavatel myslí s podnikem upøímnì a s perspektivou, mìla by tato naše výstražná stávka být jasným signálem, že takto už ne.
Dnešní výstražná stávka je varováním zamìstnavateli, že už máme tìchto praktik dost a nenecháme si je líbit.
Upozoròujeme zamìstnavatele, pokud bude v tìchto praktikách pokraèovat, jsme pøipraveni zastavit práci na podstatnì delší
dobu.

Inflace vyjádøená indexem spotøebitelských cen domácností celkem
dosáhla v srpnu 2014 proti stejnému období minulého roku hodnotu 100,6 %. Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného indexu
spotøebitelských cen za posledních
12 mìsícù proti prùmìru pøedchozích
12 mìsícù byla v srpnu 0,5 %. (ap)

Právní novinky
Naše spolupracovnice Iva Štìdrá pøipravila pøehled právních novinek
za èervenec a srpen 2014. Z nìho jsme vybrali:
155/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se mìní vyhláška è. 415/2012 Sb. o pøípustné úrovni zneèišťování a jejím zjišťování a o provedení nìkterých
dalších ustanovení zákona o ochranì ovzduší.
Touto vyhláškou se mj. upravuje definice plynových olejù a tìžkých
topných olejù, dochází i ke zmìnì nìkterých emisních limitù.
162/2014 Sb.
Úplný seznam nových právních úprav najdete zde:
http://www.oskovo.cz/intranet/odborne-utvary/pravni-odbor.

Pocta prùmyslovému pionýrovi Kolbenovi
V Praze – Vysoèanech byl ve
støedu 10. záøí slavnostnì odhalen pomník jednoho z prùkopníkù
èeského prùmyslového podnikání,
Emila Kolbena. K odhalení pomníku spoluzakladatele firmy ÈKD došlo za úèasti pøedstavitelù mìstské
èásti a rùzných spoleèenských organizací. Pøítomni byli i pøedseda
ZO OS KOVO v ÈKD Miroslav Kvíz
a za vedení svazu místopøedseda Jaromír Endlicher. Inspirací pro autora nového pomníku byla fotografie
z doby, kdy mladý Kolben pracoval
ve firmì T. A. Edisona Edison Machine Company v americkém Schenectady.
Vedle pomníku je pamìtní deska se jmény
zamìstnancù ÈKD, kteøí se stali obìťmi
nacistické perzekuce bìhem okupace.
Patøil k nim kvùli svému židovskému
pùvodu i Emil Kolben. Dne 6. èervna
1943 byl deportován spolu se synem
Hanušem a vnukem Jindøichem do koncentraèního tábora Terezín. Aèkoliv pro nìj
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protektorátní vláda žádala o výjimku z rasových zákonù, nebyla mu udìlena. Emil
Kolben zemøel 3. èervence 1943 ve vìku
80 let v podmokelských kasárnách. Odhalením nového pomníku se prùkopníkovi
èeského prùmyslu Kolbenovi v Praze po
roce 1989 dostalo již tøetí zasloužené
pocty. Ovšem jak v projevu smutnì podotkla manželka jeho loni zesnulého vnuka,

bronzovou bustu zakladatele ÈKD
mezitím vandalové staèili ukrást…
Smutné je podle Kolbenových potomkù také to, že po roce 1989 ÈR
prochází obdobím, kdy vùbec nelze hovoøit o nìjakém prùmyslovém
rozkvìtu. Manželka loni zesnulého
vnuka Jindøicha, paní Andrée
Kolbenová (od roku 1968 žili v exilu
v Mnichovì) po odhalení pomníku
Kováku øekla: „Jsem nekoneènì
šťastná, že k tomuto obøadu došlo.
Pøáním mého manžela vždy bylo,
aby jeho dìdeèek, kterého miloval
a ctil, se doèkal zasloužené úcty
a mluvilo se veøejnì o tom, co udìlal pro
rozvoj èeského prùmyslu. Nejvíc by si byl
pøál, kdyby dìdeèek dostal èestné obèanství mìsta Prahy, ale to se bohužel nepodaøilo. Tento pomník je však urèitì úžasná
a krásná vìc a ve spojení se jménem
Kolben splòuje vše, co si rodina Kolbenù
jen mohla pøát.“
(fav)
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Jedním z dùvodù bylo i to, že
mnozí mladí upøednostnili setkání
na regionální úrovni. Kvùli tomu, že
na nì jelo víc známých, mìlo pro nì
pøitažlivìjší program, nebo prostì na
nì mìli blíž než do Louòovic. Komise
mladých OS KOVO to vše peèlivì posoudila a došla k závìru, že celostátní
setkání se budou konat jen jednou za
dva roky a že pøi pøípravì programu
se bude více vycházet také z podnìtù potencionálních úèastníkù. Tak,
aby na setkání jeli opravdu se zájmem
a pocitem, že úèast pro nì bude
i osobním pøínosem.
Tento pøístup se uplatnil už pøi letošním setkání. Bylo také o teorii a odborové práci, ale nebylo to formou dlouhých
pøednášek, ale úvodního slova a následné diskuse. Mladí tak probírali uèòovské
školství, hovoøili o formách získávání
nových èlenù, propagaci odborù, debatovali o podmínkách na pracovištích
a mnohých dalších tématech. Jeden
z takto vytvoøených workshopù se tak
zabýval tvorbou náborového letáèku
pro získávání nových èlenù. Letáèek
mìl grafickými prvky vyjádøit myšlenku,
že silné odbory pøedstavují pojistku pro
zajištìní práv zamìstnancù. Každý se
úèastnil prostì toho workshopu, jehož
obsah ho osobnì nejvíce zajímal. A že
toho zajímavého bylo hodnì, názornì
dokumentovala skuteènost, že mnozí
pøecházeli od jedné skupiny ke druhé.
Louòovice zažily i jednu premiéru.
Úèastníci setkání se jako první zapojili
do ankety: „Jsou odbory pro mladé?“
Jak vysvìtlil místopøedseda OS KOVO
Jaromír Endlicher, jejím smyslem je zjis-

Co øíkali Nìmci
Ale zpìt k diskusím a debatám. Úèastníky z ÈR samozøejmì zaujaly informace a
zkušenosti jejich vrstevníkù ze zahranièí.
Zejména když se hovoøilo o formách
získávání mladých èlenù a jejich následném zapojení v odborech. V Nìmecku
v tomto smìru panuje velká vstøícnost,
která akceptuje i to, že mladí mívají
bìhem dospívání období, kdy z rùzných
dùvodù nejsou v odborech až tak vidìt.
Zástupkynì DGB-Jugend Katja Ertl
k setkání v Louòovicích øekla: „Je dùležité,
že si mùžeme spolu pohovoøit a vymìnit si zkušenosti.
Mùžeme se urèitì
jeden od druhého
dost nauèit. Máme
øadu spoleèných témat. Tøeba jak probíhá výuka v uèòovských školách, vzdìlávání jako takové,
možnosti dalšího vzdìlávání bìhem

tit, jak mladí vnímají odbory. A zdaleka
nejen ti, kdo už vstoupili do jejich øad.
Organizátoøi ankety by chtìli slyšet
názory tìch, kdo v odborech z nìjakého dùvodu nejsou. Cílem ankety
není jen získat poznatky pro další práci
s mladými, ale slyšet i názory veøejnosti.
V ní, jak víme, na odbory pøetrvají
nìkteré pøedsudky, kterým podléhají
i nìkteøí mladí.

zamìstnání, získávání mladých lidí do
odborù, ochrana práv mladých zamìstnancù a další vìci, které nás zajímají
bez ohledu na to, odkud jsme sem pøijeli. S našimi debatami teprve zaèínáme
a získáváme první poznatky, které si
budeme vyhodnocovat. Ale už jen to,
že jsme se tu spoleènì sešli a poznáváme
nové lidi a jinou kulturu, je samo o sobì
velkým pøínosem.“

Nejmladším úèastníkem byl teprve desetimìsíèní Sebastian
Zvìøina. Na setkání ho z Brna pøivezli jeho rodiièe.

Od hostù z Nìmecka jsme mohli
slyšet, že DGB-Jugend je samostatný
mládežnický svaz, ve kterém jsou organizovaní mladí odboráøi ve vìku do
27 let. Jeho hlavními tématy jsou právo na vzdìlání, rovnost šancí, dùstojné
pracovní podmínky, ale tøeba i ochrana
životního prostøedí.
Uèòùm, mladým zamìstnancùm, ale
i nezamìstnaným DGB-Jugend pomáhá
v tom, aby se uplatnili v práci i v životì
a umìli prosazovat svoje zájmy. Je rovnìž
platformou pro uplatòování zájmu mladých v rámci ústøedny DGB.
Rakouské zkušenosti
Se zajímavými informacemi zaujal mladý rakouský odboráø Christian Illitz.
Je tajemníkem odborù PRO-GE pro
práci s mládeží. Je
to placená funkce
a v ní se stará o mládežnické dùvìrníky a uènì
ve Vídni „Máme totiž rady mládežnických
dùvìrníkù, které jsou každé dva
roky voleny všemi mladými zamìstnanci a uèni ve vìku do 21 let. Je
to dané zákonem, ve kterém jsou
také zakotvena rùzná práva a povinnosti èlenù tìchto rad mladých.
K nim patøí napøíklad i ochrana jejich èlenù pøed výpovìdí ze
zamìstnání, podobnì jako je tomu
v pøípadì èlenù závodních rad. Rady
mladých mají rùzný poèet èlenù podle velikosti podniku. Rady se mohou vyjadøovat ke všemu, co se týká uèòù. Hlavní
náplní jejich èinnosti je zajistit, aby výuka uèòù mìla potøebnou úroveò, aby se
odstraòovaly pøípadné nedostatky. A rada
se stará samozøejmì také o volnoèasové
aktivity mladých lidí. Rady v tomto smìru úzce spolupracují s odborovou organizací, která pùsobí v daném podniku.
pokraèování na str. 4
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Ve spolupráci se závodní radou zastupují
pak zájmy mladých i ve vztahu k vedení
podniku. Zejména v pøípadì, když dojde
k nìjakým problémùm.“

Byly i medaile a diplomy, ale nešlo hlavnì o nì…

Odborùm PRO-GE se ve Vídni podaøilo to, o co usilujeme i u nás. A sice oslo-

vovat dospívající mládež i v rámci teoretické výuky na uèòovských školách:
„Výhodou ve Vídni je, že vedení mìsta
je v rukách sociální demokracie a že také
mìstská radní pro školství je èlenkou sociálnì demokratické strany. Umožnila
nám, abychom mohli v prvních a tøetích
roènících uèòovských škol chodit mezi
žáky a referovat o odborech v hodinách
obèanské nauky. Vždy jednu vyuèovací
hodinu. Uèni u nás v rámci duálního
uèòovského vzdìlávacího systému chodí
týdnì 4 dny do zamìstnání a jeden den
do školy. Bìhem hodiny, kterou jsme dostali k dispozici, je informujeme o rùzných
aspektech o pracovních právech i o práci
našeho odborového svazu.“
Ovšem ani v Rakousku nepanují všude
„vídeòské“ pomìry. Podobnì jako u nás,
i v zemi pod Alpami urèité kruhy aktivity odborù ve školách nevidí rády a snaží
se jim zamezit. Ve Vídni se však, jak øíká
Christian, už podaøilo prosadit názor,
že nejde o nìjakou ideologickou záležitost, ale o informace, které mladí zamìst-

nanci budou potøebovat pro svoji orientaci v pracovním životì…
K samotnému setkání v Louòovicích
uvedl: „Je to tu velmi zajímavé a také živé

a aktivní. Myslím, že je velmi dùležité
snažit se získávat mladé lidi prostøednictvím volnoèasových aktivit a tak si vytvoøit podmínky pro to,
jak jim následnì pøiblížit
i rùzná odboráøská témata. I pro mne je tato
výmìna zkušeností velmi
pøínosná. Je mimoøádnì
dùležité a zajímavé vidìt,
jak to funguje v jiných
zemích. Èlovìk se mùže
všude nìco pøiuèit a využít
to pak pro vlastní práci.“
A nemusí jít zdaleka
jen o dosud málo známé
nebo i neznámé informace
o tom, jak to dìlají v cizinì.
Zaujalo proto i vystoupení Davida Šrotta z re-

vateli tyto odboráøe zastupuje regionální
pracovištì. Kromì toho, že umožòuje
vstup do odborù i tam, kde nejsou podmínky pro vznik základní organizace

Náladu podpoøilo i vystoupení rockové kapely Strahov

nebo existují jiné pøekážky, zastupování
zájmù zamìstnancù pracovníky RP
zaruèuje i vyšší kvalitu, než by tomu
bylo u zaèínajících funkcionáøù pøímo na
místì, kterým chybìjí potøebné zkušenosti. S Davidem Šrottem už jsme domluveni, že k tomuto zajímavému tématu
se v Kováku brzy podrobnì vrátíme.
Poèasí náladu nezkazilo
V Louòovicích pod Blaníkem to zdaleka nebylo jen o práci, velký prostor zùstal
i pro zábavu a sportovní soutìžení. Zažili
jsme tak zápolení ve volejbalu, nohejbalu, stolním tenisu, na raftech i soutìž
ve støelbì ze vzduchovky. Soutìže mìly
samozøejmì své vítìze, kteøí dostali medaile a diplomy, ale hlavní pravidlo znìlo:
zúèastnit se a odvézt si domù co nejvíce
hezkých zážitkù.
Mladé pøitom neodradilo ani rozmarné
poèasí, které nešetøilo dešťovými pøeháòkami a sychravým vìtrem. V pátek
je dobøe rozehøála živá kapela Strahov
a v sobotu si místo táboráku mladí ugrilovali moc dobré klobásy a k tanci a poslechu jim zahráli dj Míra Slach a dj Tomsta.
Jisté je jedno: Vìtšina úèastníkù odjíždìla s pøáním, abychom se v Louòovicích
pod Blaníkem uvidìli zase v záøí 2016.
František Vonderka
Foto: autor a Tomáš Turèák

gionálního pracovištì OS KOVO ve
Zlínì. Hovoøil totiž o jedné z nových
forem podchycování zájmu o sdružování
v odborech a tím jsou tzv. seskupení
èlenù. V rámci OS KOVO jich je zatím osm
(další se už tvoøí), pìt v Jihomoravském
a tøi ve Zlínském kraji. Umožnují èlenství
v odborech bez toho, aby v podniku pùsobila základní organizace. Vùèi zamìstna-
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Okénko do regionu | PhDr. Milan Fiala, vedoucí RP Praha a Støedoèeský kraj

Co nového v Praze a Støedoèeském kraji
Tak jako v loòském roce
jsme se s vámi prostøednictvím Kováka podìlili o problémy i pøíjemné zkušenosti
ze života odborových organizací, tak jsme opìt dostali možnost informovat vás
o dìní jak v Praze, tak ve Støedoèeském
kraji.
V èlánku v roce 2013 jsme vás informovali o nepøíjemné situaci, která nastala
v odborové organizaci LETOV Praha 9
v souvislosti s odvoláním pøedsedy ZO v dubnu 2012. Pøedseda nepøedal po skonèení
funkce úèetní doklady, nebyl ochoten pøi rekonstrukci
úèetní agendy spolupracovat
a také nespolupracoval. Trestní
oznámení na jeho jednání nebylo
orgány policie vyhodnoceno jako pøeèin
zpronevìry, a nebyl tedy trestnì stíhaný.
K témìø totožné situaci došlo v prvním
kvartále letošního roku v ZO Janka
Radotín, kdy èlenové výboru zjistili závažné pochybení pøedsedy v oblasti hospodaøení.
Dnes již bývalý pøedseda ZO (pùsobil
ve funkci od 1. záøí 2011 do 14. kvìtna 2014) rovnìž nebyl schopný vysvìtlit
rùzné úèetní transakce a zatím zcela prokazatelnì zpronevìøil èástku cca
190 000 Kè, kterou zaplatil nájemce letního tábora (vlastníkem objektu je základní organizace) místo na úèet základní organizace na úèet, který jim poskytl bývalý
pøedseda, jednalo se o soukromý úèet.
Pracovníci RP osobnì navštìvují èleny
výboru v sídle jejich firmy a pomáhají jim
øešit tuto velice nepøíjemnou záležitost.
S èím se potýkají základní organizace
spadající pod Regionální pracovištì
Praha a Støedoèeský kraj?
Do souèasné doby naše RP pomáhalo dvìma základním organizacím a nyní
již jen jedné ZO øešit problém nevy-

plácení mezd ve stanoveném termínu,
kdy zamìstnavatel vyplácel mzdy napø.
s týdenním i delším zpoždìním.
Tìm zamìstnancùm, kteøí byli v dùsledku tohoto zpoždìní v prodlení se splátkami hypotéky u penìžních ústavù a byly
jim pøedepsány úroky z prodlení, vyjednal výbor ZO, že zamìstnavatel jim tyto
úroky proplatil. Nyní se situace již zlepšila
a zamìstnavatel vyplácí mzdy øádnì.
Druhá ZO, kde je velice vážná situace
a kde byli zamìstnanci RP dvakrát
osobnì pøítomni jednání s vedením spoleènosti, se potýká
s problémem, kdy zamìstnanci
obdrželi v mìsíci kvìtnu zálohu
ve výši 7 000 Kè na výplatu za
mìsíc bøezen 2014 a v èervenci, dle sdìlení pøedsedy ZO,
zamìstnavatel nevyplatil mzdu
za mìsíce duben–èerven 2014. Øešila se
i možnost za úèasti JUDr. Ivany Seifertové, advokátky z Prahy, která se vìnuje insolvenènímu øízení, podat návrh na
insolvenci. Advokátka se
na setkání s vedením firmy
vyjádøila v tom smyslu, že
návrh na insolvenèní øízení je
vhodný podat jen v nejkrajnìjším pøípadì, neboť by
toto øízení mohlo skonèit tak,
že by zamìstnanci dlužnou
mzdu a tøeba ani její èást vùbec neobdrželi.
Zamìstnanci se rovnìž setkali s pracovníky Úøadu práce z Berouna a Hoøovic,
kde jim byl vysvìtlen postup pro pøípad,
že zamìstnanec okamžitì zruší pracovní
pomìr a jde se zaregistrovat na úøad práce.
Prokurista spoleènosti ujistil zamìstnance, že podnikne vše, aby výrobu
udržel, a tedy i zamìstnanost, a že by do
konce tohoto roku mìla být tato situace
vyøešena.
Rovnìž jsme zaznamenali zvýšený
poèet dotazù se strany pøedsedù ZO ve
vìci proplácení náhrady mzdy za lékaøské

ošetøení, kdy zamìstnavatel uznává napø.
pouze 4 hodiny, a to bez ohledu na vl.
naøízení 590/2006 Sb.
Na schùzích s pøedsedy základních organizací regionu Praha a Støedoèeského
kraje, které svoláváme zpravidla na jaøe
a na podzim, popø. na konkrétní vyžádání
pøedsedù ZO, zjišťujeme, že mnozí zamìstnavatelé ukonèují pracovní pomìr se
zamìstnanci podle § 52 písm. c) zák. práce
a povinnosti ze zrušených míst pøenáší
neúmìrnì na zbývající zamìstnance, takže
tito mimo stanovenou pracovní dobu
pracují ještì pøesèas, aniž by zamìstnavatel
dodržoval povinný odpoèinek
mezi smìnami.
A život na regionálním
pracovišti?
V prvním pololetí 2014
jsme zajistili školení pro
èleny odborových organizací
o kolektivním vyjednávání,
ke mzdám, BOZP a k zákoníku práce v souvislosti s NOZ.
Tato školení máme naplánována i na
podzimní období.
Tak jako tomu bylo doposud, RP poskytuje i znaèné množství právních porad
mimo oblast pracovního práva, napø.
ohlednì možnosti zvýšení výživného na
nezletilé dìti, postupu u rozvodového
øízení.
Nepøíznivá ekonomická situace se bohužel projevuje i v osobním životì mnoha
jednotlivcù, s èímž souvisí znaèné množství dotazù ve vìci exekuèního øízení.

Bytová poradna | JUDr. Iveta Golasová,
s poradkynì Sdružení nájemníkù ÈR (SON), Praha

Pomáháme øešit problémy s bydlením
Mám uzavøenou nájemní smlouvu k bytu na dobu urèitou. V nájemní smlouvì nemáme žádné ustanovení o tom, že by se po uplynutí sjednané doby
nájmu nájemní smlouva prodlužovala. Mám ze zákona nárok na její prodloužení, nebo se na tom vždy musím dohodnout s pronajímatelem, napø. formou
dodatku k nájemní smlouvì?
A. U., Jihlava
pokraèování na str. 6
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Uvedenou vìc upravuje obèanský zákoník v ustanovení § 2285, a to tak,
že pokraèuje-li nájemce v užívání bytu

po dobu alespoò tøí mìsícù po dni, kdy
mìl nájem bytu skonèit, a pronajímatel
nevyzve v této dobì nájemce, aby byt
opustil, platí, že je nájem znovu ujednán

na tutéž dobu, na jakou byl ujednán døíve,
nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí,
ujednají-li si strany nìco jiného. Výzva
k vyklizení bytu vyžaduje písemnou formu.

Bydlím v pronajatém bytì, nájemní smlouvu mám na dobu neurèitou, bez výpovìdní lhùty. Letos na konci dubna
pùvodní majitel dùm prodal. Noví majitelé nám tuto skuteènost oznámili až zaèátkem èervence s tím, že „prozatím
se nebude nic mìnit a pùvodní nájemní smlouvy pøecházejí beze zmìny na nové majitele“. Nyní jsme dostali návrhy
nových nájemních smluv, ve kterých je znaèné navýšení nájemného, které nezvládnu platit. Chci se z bytu vystìhovat
co nejrychleji. Podle § 1981 NOZ je možná dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Nevím ale, jestli se noví majitelé
budou ochotni dohodnout, prosím proto o radu, jestli je nìjaká další možnost. Také jsem našla v NOZ § 2292,
kde se uvádí, že jestliže nájemce opustí byt takovým zpùsobem, že nájem lze bez jakýchkoliv pochybností považovat
za skonèený, má se byt za odevzdaný ihned. Obávám se, že v tomto bude nìjaký „háèek“.
Marie T., Mladá Boleslav
Pokud se noví majitelé nemovitosti
domáhají nové nájemní smlouvy, mùžete
podpis nové nájemní smlouvy odmítnout,
bude-li nová nájemní smlouva pro vás
nevýhodná. Upravit nájemní smlouvu lze
dodatkem, který bude postihovat legislativní zmìny a samozøejmì bude zahrnovat i dohodu o výši nájemného. Pokud
se na zmìnì o výši nájemného nedohodnete, rozhodne o výši nájemného soud,
to za pøedpokladu, že pronajímatel podá
žalobní návrh. Rozhodnutí soudu bude

nepochybnì zahrnovat období od podání
žalobního návrhu, tj. v souladu s § 2249

a násled. obè. zákoníku, tedy období,
odkdy bude navýšeno nájemné. Pokud
se chcete urychlenì z pøedmìtného bytu
odstìhovat, jednejte o ukonèení nájmu
dohodou. V opaèném pøípadì, tj. pokud
se nedohodnete, je výpovìï dle § 2288
obè. zákoníku tøímìsíèní. Za pøedpokladu,
že ukonèíte nájemní pomìr dle § 2292
obè. zákoníku, riskujete náhradu škody,
kterou po vás mùže vyžadovat pronajímatel. Nepochybnì by vás za tento zpùsob
ukonèení nájmu zažaloval.

Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO
s

O co jde v „transfer pricingu“ ?
Zjednodušenì se jedná
o „daòovou optimalizaci“, kterou provádìjí
zejména
nadnárodní
skupiny firem. V zásadì lze rozdìlit TP na mezinárodní a tuzemský.
Pøi mezinárodním TP je
zisk pøesunut do oblasti s nižším zdanìním. Tuzemský TP pracuje s jednou daòovou úrovní, ale zisk je pøevádìn do ztrátové spoleènosti èi do spoleènosti èerpající
investièní pobídky èi jiná zvýhodnìní.
Lze konstatovat, že se mnohé èeské dceøiné spoleènosti slouží jako levný zdroj
penìz pro mateøské firemní skupiny.
Zahranièní spoleènosti (matky) hledají
rùzné cesty, jak „stahovat“ peníze z èeských dcer. Motivace je jasná: finanèní
úspora a pomoc mateøskému podniku.
Pøevody penìz s cílem optimalizace zisku využívají prakticky všechny velké korporace. Tyto techniky jsou sice na hranici
zákona, nìkdy i za hranicí zákona, nicménì je to stále vydatný zdroj pøíjmù mateøského podniku.
Povšimnìme si, že èerpání „levných
pùjèek“ z èeských dceøiných spoleèností
do pokladny zahranièní matce je velmi
èasté. Patøí sem i tzv. „cash pooling“
neboli spoleèné sdílení volné hotovosti
v rámci firemní skupiny ( holdingu).

Co je to „cash pooling“?
Podstatou „cash poolingu“ je øízení
krátkodobých aktiv a pasiv. Jde vlastnì
o koncentraci penìžních prostøedkù
a kompenzace aktivních a pasivních zùstatkù bankovních úètù.
Lze pozorovat i opaèný tok, kdy zahranièní matka pùjèuje peníze èeské dceøiné spoleènosti. K tomuto jevu dochází
obvykle u novì zakládaných firem pøi pøíchodu zahranièního investora. Mnohdy
je pøekvapující, že mateøská firma dceøi
pùjèuje peníze za nadstandardní úrokovou sazbu. Vysoký úrok je nákladem
dceøiné spoleènosti, a snižuje tedy daòovou zátìž, zatímco výnos matky je zdanìn nižší sazbou.
Pozoroval jsem, že v letech 2010–2011,
tedy v dobì hospodáøské krize, matky
sahaly i na základní kapitál tìmto dceøiným spoleènostem. Dá se øíct, že èeské
dcery mají relativnì (až na pár výjimek)
vysoké sumy základního kapitálu.
Jaký byl dùvod matek pro snižování základního kapitálu firem v ÈR? Vyplacené
peníze v ÈR nepodléhají zdanìní, mateøská spoleènost je zpravidla stáhne do
„schránky“ ve svém sídle, kde nejsou
danìny dividendy èi jiné pøíjmy z dceøiných firem v zahranièí. Následnì pak
mùže tyto prostøedky využit podle svých
potøeb. Napø. investovat do jiné zemì…

Transfer princing neboli „pøevodní
ceny“ koncerny využívají k nenápadnému pøesmìrování zisku z jedné firmy
do druhé. V praxi se tak dìje prostøednictvím plateb za koncernovou znaèku, patenty èi informaèní technologii, globální
znaèku èi know-how. Velmi rozšíøené je
nyní v praxi tzv. „management fees“,
kdy si mateøská spoleènost úètuje poplatky v oblasti strategického øízení.
V praxi se také lze setkat se situacemi,
kdy jsou mezi mateøskou a dceøinou spoleèností uzavírány fiktivní smlouvy napø.
na poskytování manažerských služeb.
Je možné, že tìmto skuteènostem zamezí zavedení nové pøílohy k pøiznání
k dani z PO. Od poèátku pøíštího roku
by tak mìly firmy vykazovat pøehled a objemy realizovaných transakcí s kapitálovì
propojenými subjekty. Na základì tìchto
informací už mùže být daný finanèní tok
efektivnìji kontrolován.
Pøíštì: Pøevodní ceny v rámci koncernu
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Všem kovákùm poradí zcela zdarma
Bytové poradenství v Kováku pøipravujeme s pomocí poradcù Sdružení nájemníkù ÈR, s nímž má OS KOVO uzavøenou smluvu o spolupráci. Díky ní mohou
všichni èlenové našeho svazu využívat
poradny Sdružení nájemníkù zdarma.
Využít tuto možnost se vyplácí. Potvrzuje to i náš rozhovor s Alešem Janèíkem
z IG Watteuw Brno.
Jaký problém s bydlením jsi øešil?
Šlo o problém s pøevedením družstevního bytu do osobního vlastnictví.
Vedení družstva se totiž postavilo proti. Pøedseda Sdružení nájemníkù ÈR pan
Taraba se podíval na všechny smlouvy,
které jsem mìl z bytového družstva,
a poradil mi, jak pokraèovat dále.
Uvedl, že s pøepisem bytu do mého vlastnictví nemùže ve skuteènosti být žádný
neøešitelný problém, jak tvrdilo vedení
družstva.
Takže tam, kde družstvo vidìlo
velký problém, ve skuteènosti žádný
nebyl. Vedení družstva navíc není
všemocné, v krajním pøípadì by
o žádosti rozhodovala èlenská schùze
družstva… A ta by musela vycházet

z bìžných pravidel hry. Pan Taraba ukázal, že to, co se údajnì øešit
nedalo, øešitelné je…
V družstvu mi napøed taky øíkali, že
v tom problém nebude. Dali mi dokonce
dokument, že mi umožní byt pøedpsat do
osobního vlastnictví bìhem jednoho roku.
Na základì tohoto potvrzení mi pak banka schválila hypotéku. A když se tak stalo,
tak se vedení družstva zaèalo kroutit
a zaèalo øíkat, že byt pøepsat nejde.
Tedy docela zapeklitá situace.
Èlovìk vìøí pùvodnímu slibu,
èeká na hypotéku a pak je mu
øeèeno, že nemùže ruèit bytem,
na který si ji bere…
Pøesnì tak. Nemìl jsem najednou
èím bance ruèit. Obrátil jsem se proto
s žádostí o pomoc na OS KOVO a tam
mi kolega Endlicher poradil, ať se spojím se Sdružením nájemníkù ÈR, které
je partnerem našeho odborového svazu
a pomáhá i jeho jednotlivým èlenùm.
Mého pøípadu se ujal sám pøedseda
sdružení Milan Taraba. S jeho stanoviskem
jsem pak seznámil vedení sružstva a na
základì jeho rady jsem se také obrátil na
katastr nemovitostí, aby byt zapsali jako

moje vlastnictví. Na katastru to nejdøív
zamítli,
ale
když jsem jim sdìlil, jaké je stanovisko
Sdružení nájemníkù, po týdnu mi došlo
vyjádøení, že byt je pøepsán na mì.
A kolik to poradenství stálo?
Známý mi øíkal, že za podobnou
poradu platil advokátovi dva tisíce…
Nevím, kolik by to stálo oficiálnì, ale
díky spolupráci OS KOVO se Sdružením
nájemníkù mi poradili úplnì zdarma. Touto
cestou bych proto chtìl podìkovat jak panu
Endlicherovi, tak panu Tarabovi. A ještì
bych rád tlumoèil vzkaz pana Taraby: není
tøeba jezdit až do Prahy, je možné obrátit
se na kteroukoli poradnu Sdružení nájemníkù ÈR. Mají je ve všech krajích a všude
nám kovákùm pomohou zcela zdarma.
Z redakce Kováka k tomu dodáváme: úplný seznam poraden Sdružení
nájemníkù ÈR (SON) je na internetové
adrese: http://www.son.cz/poradna.php.
Vedle adres tam najdete i telefonní spojení, e-maily i hodiny, ve kterých lze po(fav)
radny navštívit.

Daòová odpovìdna | Jindra Plesníková, specialistka na danì, úsek odborové politiky OS KOVO

Kdo bude muset platit DPH
Hodnì se diskutuje okolo sazeb danì z pøidané hodnoty. Co jsme se ale nedoèetli, je to, zda se bude snižovat obrat kvùli tomu, abychom se stali plátci danì z pøidané hodnoty?
Karel J., Pøelouè
Novel zákona o dani
z pøidané hodnoty je nìkolik. Jedna je ta, která je
momentálnì stále medializována a v souèasné dobì ji projednává
Poslanecká snìmovna, a druhá je ta,
kterou dne 8. 9. 2014 podepsal
prezident republiky a ve sbírce vyjde
zákon pod è. 196/2014 Sb. a nìkolik
dalších.

V § 6 odst. 1 s úèinností od 1. 1. 2015
opravdu dochází ke snížení èástky obratu
z 1 000 000 Kè na èástku 750 000 Kè.
Plátci
§6
nadpis vypuštìn
(1) Plátcem se stane osoba povinná
k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za
nejvýše 12 bezprostøednì pøedcházejících

po sobì jdoucích kalendáøních mìsícù
pøesáhne 750 000 Kè, s výjimkou osoby,
která uskuteèòuje pouze plnìní osvobozená od danì bez nároku na odpoèet danì.
(2) Osoba povinná k dani uvedená
v odstavci 1 je plátcem od prvního dne
druhého mìsíce následujícího po mìsíci,
ve kterém pøekroèila stanovený obrat,
nestane-li se podle tohoto zákona plátcem døíve.

Relaxování | Hovoøili jsme s biofyzikem prof. MUDr. Františkem Fremuthem, DrSc.

I odpoèinek po práci má svá pravidla
Profesor MUDr. František
Fremuth, DrSc. patøí k našim pøedním biofyzikùm.
Bìhem své kariéry pùsobil mj. i v USA v Národním
institutu zdraví Bethesda

Maryland a na Salkovì Institutu biologických vìd Kalifornské univerzity San
Diego. Spolupracoval a publikoval s profesorem R. W. Halleyem, nositelem Nobelovy ceny za genetiku. Kromì osmdesáti
vìdeckých prací napsal øadu odborných

knih a uèebnic. Píše i pro laiky. Jeho knížka „Život na hranì a co dál“ se stala
bestsellerem. Píše v ní totiž o tom, co zajímá vìtšinu lidí: jak zdravì žít. Jak se stravovat, jak posilovat organismus i o tom,
jak relaxovat. Dùvod, proè jsme mu za
pokraèování na str. 8
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ètenáøe Kováka položili pár otázek právì
na toto téma.
Jak by mìli relaxovat lidé, kteøí
tìžce fyzicky pracují? Doporuèil byste
jim kromì povzbuzení duše i nìjaká
cvièení, popø. sportovní aktivity?
Pøi tìlesné námaze dochází k vyplavení
endorfinù, které zlepšují náladu, ale tìlo
je zatìžováno nadmìrnì a jednostrannì,
napø. zdravotní sestry zvedající nemocné,
lidé pracující na výrobních linkách, zedníci, horníci… Základem je zaøadit do denního programu pravidelný pohyb formou
rekreaèního sportování – plavání, jízda na
kole, bìh na lyžích (u tìchto sportù zapojujeme všechny partie tìla, šetøíme klouby a zlepšujeme dýchání) domácí cvièení,
které je nejdostupnìjší, protože ho mùžeme praktikovat doma (ke knize Život na
hranì a co dál je pøiloženo DVD – Cvièení
pro každého), kolektivní sporty – hokej,
fotbal, volejbal. Jejich pøedností je emocionální vybití v partì svých známých.
Odpovìï na fyzickou zátìž probíhá
nejen v rovinì tìlesné, ale i psychické –
,,ve zdravém tìle zdravý duch“. Pohyb
zlepšuje naši mozkovou èinnost – robot
sice porazí velmistra v šachu, ale nechytí
míèek a neumí chodit do schodù. Svaly
jsou architektem postavy a mozek øídící
centrálou, proto je dùležitý mozkový trénink. Jak trénovat? Vzdìlávat se (cizí jazyky, poèítaè….), dennì se nauèit nìco zpa-

mìti, rozvíjet své zájmy a koníèky. Velmi
dobrým tréninkem jsou hry, napø. luštìní
køížovek, šachy, karty… Zjednodušenì:
Dìlat vše, co nás nutí pøemýšlet! Této tematice se obšírnì vìnuji v knize Život na
hranì a co dál v kapitole Celková kondice
a mozkový trénink.

Máme naopak také lidi,
kteøí v práci prakticky sedí celou
dobu u poèítaèe. Tady jako relax
navrhnete co?
Doporuèuji aerobní aktivity, které zahrnují pohyb se støední zátìží (zadýcháme
se) za dostateèného zásobení svalù kys-

líkem – chùze na 6 km/h, aerobic, bìh,
severská chùze, plavání, cvièení… Je
vhodné kombinovat aerobní cvièení se silovými – cvièení ve fitness, posilování …
Máme-li možnost dojít pìšky do práce, na
nákup, do školy, vynecháme tramvaj, auto
a pochodujeme. Místo výtahu vyšlápneme schody a fyzickou práci vyhledáváme na každém kroku, napø. na zahrádce, nevyhýbáme se domácímu úklidu,
ten nás také protáhne. Dùležité je vìdìt,
že jakékoliv i malé pohybové aktivity se
sèítají a pøispívají ke zlepšení kondice.
Ve své knížce øíkáte, že jedno
pivo nikomu neuškodí, bez ohledu
na to, zda pracuje fyzicky èi duševnì.
Co tím svým výrokem myslíte?
Ano, je to skuteènì jedno, protože
jedno pivo dennì se stává všelékem pro
každého. Obsahuje antioxidanty – flavonoidy, které snižují ucpávání cév a pùsobí proti arteroskleróze. Pivo dodává sílu
a energii, díky obsahu minerálních látek
(draslík, sodík, hoøèík) a vitamínùm skupiny B. Lidé èasto nevìdí, že jedno pivo
dennì je také prevencí proti osteoporóze,
protože obsahuje vysoké množství køemíku. Pivo uklidòuje nejen díky alkoholu,
ale hlavnì díky hoøkým chmelovým
látkám, které navíc podporují trávení,
rozpouští tuky a snižují jejích ukládání.
Prostì pivo je studna zdraví.
Ptal se: fav

Sociální okénko | Marcela Høíbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Soubìh výplaty dùchodu a nemocenského
Uzavøel jsem se zamìstnavatelem dohodu o skonèení pracovního pomìru z organizaèních dùvodù
a zároveò jsem podal na okresní správì sociálního zabezpeèení žádost o pøiznání pøedèasného starobního dùchodu k datu pøecházejícímu o 360 dnù datum mého dùchodového vìku. Nyní jsem však onemocnìl a jsem v pracovní neschopnosti. Budu mít po skonèení pracovního pomìru nárok na souèasné vyplácení nemocenského a pøedèasného starobního dùchodu?
František M., È. Budìjovice
Soubìh výplaty starobního dùchodu a nemocenského není
a priori vylouèen. Pøipadá v úvahu
u pracujících dùchodcù. Platí pro nì
však kratší délka podpùrèí doby nemocenského, 70 kalendáøních dnù místo
380 kalendáøních dnù, které platí pro
bìžného zamìstnance.
Vylouèení výplaty nemocenského je však
uvedeno v § 25 zákona è. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištìní, jak je uvedeno
dále.
V souladu se znìním § 25 nárok na
nemocenské nemá pojištìnec:
a) který si úmyslnì pøivodil doèasnou
pracovní neschopnost,
b) kterému v dobì doèasné pracovní neschopnosti nebo naøízené
karantény vznikl nárok na výplatu

starobního dùchodu, pokud pojištìná èinnost skonèila pøede dnem,
od nìhož mu vznikl nárok na výplatu
starobního dùchodu; nárok na nemocenské v tomto pøípadì zaniká posledním dnem pøede dnem, od nìhož
mu vznikl nárok na výplatu starobního dùchodu,
c) u nìhož vznikla doèasná pracovní
neschopnost nebo byla naøízena karanténa v dobì útìku z místa vazby nebo
v dobì útìku odsouzeného z místa výkonu
trestu odnìtí svobody nebo v dobì útìku
osoby ve výkonu zabezpeèovací detence
z místa výkonu zabezpeèovací detence.
V ustanovení § 25 písm. b) je tedy
vyjádøena pøednost nároku na výplatu starobního dùchodu, pokud pojištìná èinnost skonèila pøede dnem,

od nìhož vznikl nárok na výplatu
starobního dùchodu.
Pokud jste již obdržel Rozhodnutí
o pøiznání dùchodu a od tohoto obdržení
neuplynula lhùta 30 dnù, mohl byste
prostøednictvím okresní správy sociálního
zabezpeèení požádat o zmìnu data, od
nìhož se dùchod pøiznává k jinému datu
– do budoucna. Pak by vám nemocenské
náleželo i po skonèení pracovního pomìru a jednalo by se i o náhradní dobu pro
dùchod. Použití tohoto postupu by pro
vás zøejmì pøicházelo v úvahu pøi pøedpokládané dlouhodobé pracovní neschopnosti, kdy by se zkrátila „doba pøedèasnosti“ vašeho starobního dùchodu.
Pro úplnost dodáváme, že pouhé
zastavení výplaty dùchodu by nemìlo na
pokraèování výplaty nemocenského vliv.
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Danì | Doc. ing. Vladimír Folprecht, CSc., finanèní expert RS ÈR

Jak uplatní pracující dùchodci slevu na dani
Nález Ústavního soudu rozhodl o neústavnosti regulace slevy na dani u pracujících starobních dùchodcù. Vyhlášením
nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonù
došlo k tomu, že i pracující starobní dùchodci si budou moci v roce 2014
uplatòovat slevu na dani v celkové výši
24 840 Kè, a to bez ohledu na to, zda
k 1. lednu 2014 pobírali èi nepobírali
starobní dùchod.
Aby mohli pracující dùchodci uplatnit tuto základní slevu na dani, mìli
by splnit nìkteré podmínky, které jsou
vyžadovány zákonem a které si pøipomeneme. Postupy budou odlišné podle
forem zapojení tìchto dùchodcù do
pracovního procesu a také podle
toho, zda chtìjí uplatnit základní
slevu na dani již do konce roku 2014
v mìsíèních zálohách.
Zamìstnanci
Vlastní postup u starobních dùchodcù, kteøí jsou zamìstnáni v pracovnì
právním vztahu, tj. mají se zamìstnavatelem uzavøenou pracovní smlouvu (tzv.
pracují na hlavní pracovní pomìr), dále
dùchodci, kteøí pracují na dohodu o pracovní èinnosti nebo na dohodu o provedení práce, je následující:
Starobní dùchodce již pro rok 2014
podepsal u jednoho zamìstnavatele
tiskopis (zpravidla rùžový vydávaný finanèním úøadem) „Prohlášení poplatníka
danì z pøíjmù fyzických osob ze závislé
èinnosti“ (dále „Prohlášení poplatníka“).
Pokud v nìm také uplatòoval základní
slevu na dani za rok 2014 a ta mu nebyla zamìstnavatelem pøiznána, pak
zamìstnavatel sám, bez žádosti zamìstnance, tuto slevu na dani zohlední. Je
to proto, že sleva byla požadována, ale
nebyla akceptována. Slevu na dani bude
zamìstnavatel respektovat již pøi výpoètu
záloh od mìsíce záøí 2014, tj. 1. mìsíc
po tom, kdy bylo rozhodnutí Ústavního
soudu zveøejnìno ve Sbírce zákonù. Podle sdìlení Finanèní správy bude patrnì
uznáván k uplatòování slevy na dani už
mìsíc srpen 2014.
V pøípadech, že pracující starobní
dùchodce podepíše u svého zamìstnavatele „Prohlášení poplatníka danì z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti“,
ale neuplatnil základní slevu na dani
z dùvodu pobírání starobního dùchodu,
pak bude postup následující. Pokud chce
tento zamìstnanec uplatnit základní slevu
již pro výpoèet mìsíèních záloh na daò
(2 070 Kè mìsíènì), musí to oznámit

svému zamìstnavateli, a to formou
vyznaèení data a podpisu u zmìny
v „Prohlášení poplatníka“. Zamìstnavatel k této zmìnì pøihlédne na poèátku
kalendáøního mìsíce následujícího po
mìsíci, kdy mu zamìstnanec tuto zmìnu
ohlásil (právì na tiskopisu „Prohlášení
poplatníka“).
Základní sleva na dani i u pracujících
starobních dùchodcù náleží za celý
kalendáøní rok 2014. Mìsíce (leden až
èervenec 2014), které nebyly zahrnuty
do uplatòování základní slevy na dani
v zálohách na daò, se nebudou zpìtnì
dopoèítávat. Budou vyrovnány za rok
2014 tak, že pracující dùchodce v podepsaném „Prohlášení poplatníka“ za rok 2014
(kde uplatnil základní slevu na dani),
požádá (do 15. 2. 2015) zamìstnavatele
o provedení roèního zúètování danì
za zdaòovací období roku 2014. Zamìstnavatel v rámci výpoètu danì zohlední starobním dùchodcùm slevu za celý
kalendáøní rok 2014 a tak i neuplatnìnou základní slevu na dani vrátí zamìstnancùm ve formì pøeplatku na dani.
Pokud pracující dùchodci u zamìstnavatele nepodepsali „Prohlášení poplatníka“ za zdaòovací období roku 2014,
mohou uplatnit základní slevu na dani
pouze za celý kalendáøní rok (24 840 Kè)
tak, že si podají daòové pøiznání
k dani z pøíjmù fyzických osob, a to na
finanèním úøadu nebo územním pracovišti finanèního úøadu podle místa trvalého
bydlištì starobního dùchodce. Daòové

Pomùžeme vám
Vlastní vaše ZO rekreaèní zaøízení
s celoroèním provozem? Chcete ho
v rámci plného využití kapacit a kolegiality mezi kováky nabídnout i ostatním
èlenùm OS KOVO a jejich rodinným
pøíslušníkùm?
Podobnì jako pøed letními prázdninami vám nabízíme zveøejnìní vaší nabídky na stránkách Kováku. Samozøejmì je
tento servis zcela zdarma.
Pokud si nebudete vìdìt rady,
jak propagaèní nabídku vyrobit,
pomùžeme vám i v tom. Staèí pak
jen zaslat potøebné textové podklady a fotografie. Svoje nabídky
(v podobì hotové plošné inzerce
nebo podkladù) posílejte na adresu
novakova.miloslava@cmkos.cz.
Na této adrese vám také odpovíme na
(red)
všechny pøípadné další dotazy.

Ilustraèní foto redakce

pøiznání je nutné odevzdat v zákonem
stanovených termínech.
Postup zamìstnavatelù
V pøípadì, že starobní dùchodce podepsal „Prohlášení poplatníka danì z pøíjmù
fyzických osob ze závislé èinnosti“ na rok
2014 a uplatnil v nìm základní slevu na
dani, která však nebyla realizována,
pak zamìstnavatel (plátce danì) zohlední tuto slevu (bez žádosti pracujícího
starobního dùchodce) sám pøi výpoètu
záloh na daò. V ostatních pøípadech musí
zamìstnanec, prostøednictvím tohoto
„Prohlášení poplatníka“ o uplatnìní slevy
na dani požádat.
Osoby samostatnì
výdìleènì èinné (OSVÈ)
Postup u této skupiny pracujících starobních dùchodcù je jednodušší. Základní
slevu na dani si celou uplatní v daòovém
pøiznání za rok 2014.
Za rok 2013 (podle stávající legislativy)
si nelze slevu na dani odpoèítávat,
a to ani v žádných zde naznaèených
situacích.
Zvláštnosti
Problémy v uplatòování slevy na dani
u pracujících dùchodcù mohou nastat
v pøípadech, kdy si nìkteøí starobní dùchodci nechali pozastavit výplatu
dùchodu k 1. lednu 2013 nebo k 1. lednu
2014 a obrátili se na øešení tohoto problému k soudùm. Jednotlivé soudy mohou
tyto otázky øešit odlišnì a tomu mohou
odpovídat i rùzná soudní rozhodnutí.
Proto do rozhodnutí správního soudu
bude nutné, zejména s uplatnìním slevy
na dani v roce 2013, poseèkat.
V pøípadech, kdy osoba spravující
pozùstalost podala v roce 2014 do
3 mìsícù ode dne smrti zùstavitele daòové pøiznání, kde neuplatnila základní
slevu na dani, mùže si tuto slevu uplatnit
formou podání dodateèného daòového pøiznání.
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Obrázky z neobvyklé dovolené
Zemì, kde se psala historie svìta
Možná už tušíte – je to Izrael. Pojïte
se vydat na okružní cestu po stopách
biblických událostí, a to navzdory nedávným bitkám v pásmu Gazy.
Máte-li napøíklad pouhý týden èasu, pùjète si na letišti v Tel Avivu auto a vyrazte smìrem na západní pobøeží Støedozemního
moøe. Cestou tu na vás èeká pár zajímavých zastávek, v porovnání s další trasou je
to ale spíš jen takové malé nadechnutí.
Caesarea
Zajímavostí je mìsteèko Caesarea. Kdo
se rád hodinku dvì projde po rozvalinách
palácù, které vystavìl sám Herodes Veliký
22 let pøed tím, než se k jeho zlosti narodil Ježíš, je na správném místì. Býval
to honosný a velikášsky pojatý pøístav,
který se stal i sídlem tehdejších místodržících Samarska a Judska. Pár obvodových
zdí omývaných divokým pøíbojem patøilo
i známému Pilátovi, jehož pamìtní deska
se zde vyjímá snad ještì pyšnìji než samotné ruiny.

ství a skonèí jako pìstitelé tøešní nebo
hrušek.
Suchou nohou kolem
Galilejského jezera
Je obklopeno mnoha Ježíšovými zázraky, ovšem svým vzhledem i kvalitou vody
pøipomíná naše Máchovo jezero. Kolem
toho zdejšího ale vede turistická trasa
zvaná V Ježíšových stopách. Má 62 zastavení, za pozornost stojí hlavnì tøi: Tabgha,
Kafarnaum a hora Blahoslavenství.
Mrtvé moøe je opravdu mrtvé
Z Galileje je Mrtvé moøe kousek. Staèí
projet 150 kilometrù Západním bøehem
Jordánu a ocitnete se v nadmoøské výšce
400 m pod moøem! Slunce tu pøíliš ne-

Starobylý pøístav v Caesarei

pání si mùžete bahenní maskou ze dna
moøe nebo si jako suvenýr nalámat zkrystalizované kusy solí. Žije zde jen pár tìch
nejodolnìjších bakterií, takže žádné strachy z moøských potvor. Zato si pøipravte
penìženku. Vstup na pláž letos poøídíte
od 70 šekelù, což jsou zhruba ètyøi stovky.
Zadarmo v jiných místech radìji neriskujte, moøe rychle vysychá a pod døíve zatopenou pùdou vznikají nebezpeèné dutiny,
do kterých mùžete spadnout.
Tipy
Ubytování – Kdo má rád jistotu, ať
si zabukuje pokoje podle svého itineráøe

Golanské výšiny – zahrada Izraele
Jestli jste vystrašení historkami o syrské
válce, obavy hoïte za hlavu a vypravte se

Golanské výšiny – pohled na hranièní pásmo se Sýrií

Golanské výšiny – zahrada Izraele a sporné území na
hranici se Sýrií

do nejzazšího koutu Izraele, který zdejší vláda vybojovala na Syøanech v roce
1967. Boje už ovšem dávno utichly a pozùstatky dnes slouží jako
turistická atrakce. Syrské zákopy,
opuštìné kamenné domky rozeseté po kopcích a oplocená pole
s nápisem Pozor miny! A taky jediná izraelská sjezdovka. Najdete ji
na hoøe Hermon (2814 m), takže
si v zimì nezapomeòte lyže! Lidé
jsou zde velice pøíjemní a ochotní pomoci s èímkoli, ostatnì jako
v celém Izraeli. Nežijí tu ale ani
Palestinci ani Židé, ale Drúzové.
Poznáte je podle bílých pletených
èepièek, jinak je tahle muslimská
sekta dost tajemná. Chlubí se však
tím, že 80 % všech místních obyvatel má
vysokou školu, i když mnozí nakonec jen
pøevezmou tradièní rodinné hospodáø-

opaluje, i když se budete cítit jako v pekelném kotli. Vedro, mrtvo, pusto a voda
jako roztok kyseliny sírové. Staèí omoèit
jazyk a je vám jasné, že tahle tekutina
v oèích èi v trávicím traktu znamená lékaøský zásah. Slanohoøkokyselé tetelení
hladiny, která vám na tìle vytvoøí jakoby
mastný film, je zážitek. I legraci užijete.
Staèí zkusit plavat a nohy vám vyletí do
vzduchu jako kýèovitému andílkovi. Voda

Mrtvé moøe – zdálky oáza, zblízka bizarní a jedovaté

obsahuje 33 % solí a minerálù a déle než
pùl hodiny v ní nevydržíte. Zpestøit kou-

Galilejské jezero – jedno ze známých biblických míst

pøes internet ještì z domova. Nesmíte se
však pak už odchýlit z trasy a dodržet i èasovou posloupnost. S ubytováním nejsou
žádné problémy, ale ceny nejsou optimální, i v tom nejlevnìjším hostelu poèítejte
nejménì s pìtistovkou na osobu a noc.
Suvenýry – Od sošek boží rodiny z olivového døeva až po takzvaná judaika, což jsou židovské náboženské artefakty, máte z èeho
vybírat. Napøíklad sedmiramenný
svícen vyjde asi na tøetinovou cenu
než u nás!
Ceny – Izrael je drahý. Zmrzlina
za osmdesát korun, pùl litru vody
za padesát, kebab u stánku do
ruky za sto tøicet, kafe za stovku.
Obyèejná veèeøe v restauraci vyjde
na osobu asi na 400–500 korun,
ovšem porce jsou ohromné, takže
vystaèíte s jedním velkým jídlem
dennì. Dobrá zpráva je, že se skoro nikde neplatí žádné vstupy do památek, jestli ano, tak ménì než u nás.
(Text + foto SŠ)
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Zajímá vás:
Jak dát obdarovanému
možnost vybrat si dárek
podle svého?

Odměny pro zaměstnance mohou mít nejrůznější
podobu. Finanční prémie, stravenky, šekové poukázky.
Jsou ale okamžiky, kdy může vhodně zvolená odměna
vyjádřit víc, než jen ocenění splnění plánu nebo
nadprůměrného výkonu. Jsou i bonusy, které mají
ve správný okamžik potěšit. Třeba v období jubilea,
svátku, Vánoc. Zkrátka jsou chvíle, kdy se bonus může
stát vhodným dárkem. Šeková poukázka Cadhoc
Chèque Déjeuner dává volnost výběru každému
obdarovanému.
Na možnosti a výhody tohoto dárkového šeku jsme
se zeptali Jiřího Kráčmara, generálního ředitele
Chèque Déjeuner.

Jaké jsou výhody šeků Cadhoc?

nejrůznější příležitosti. Ideální využití najde například
o Velikonocích, Vánocích, pracovních a životních jubileí,
ale také jako motivace pro zaměstnance starající se
o své zdraví či dodržující bezpečnost práce.

Dá se výhodnost šeků Cadhoc měřit i ekonomickým
pohledem?
Chèque Déjeuner vždy klade důraz na úspornost všech
nabízených bonusových poukázek. Zejména na snížení
daňové zátěže. Každá z poukázek má své ekonomické
výhody a to platí i o šecích Cadhoc. Dárkové šeky
nepodléhají dani z příjmu a nevztahují se na ně odvody
na sociální a zdravotní pojištění. Tedy, zaměstnanec
obdrží, na rozdíl od klasické finanční prémie, celou
částku bez srážek. A to platí až do výše hodnoty této
odměny 2 000 Kč na zaměstnance a rok. Ve výsledku
mohou být šeky Cadhoc velmi motivujícím bonusem
i milým dárkem.

Hlavní výhodou pro obdarovaného je fakt, že Cadhoc dává
naprostou volnost při výběru reálného dárku. Není omezen
na konkrétní zboží či služby jako ostatní šeky. Právě proto
je vhodnou formou při hledání univerzálního bonusu pro

Chèque Déjeuner neustále rozšiřuje síť smluvních partnerů, kteří
šeky přijímají. Po celé republice jsou tisíce provozoven se známým
logem a každý den přibývají nové. Aktuální seznam najde každý
na stránkách www.seky.cz

Chèque Déjeuner, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, tel.: 241 043 111, www.seky.cz
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Starobylé ulièky Betléma kypí stále životem
Betlémské tržištì, místo stálého smlouvání

Pohled na Betlém z ptaèí perspektivy

Místo narození Ježíše Krista

Správné znìní tajenky z èísla 14: Poznávejme o dovolené krásy Èech a Moravy, které nám mohou v cizinì jen závidìt.
Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Libor Èája ze Šenova. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje
naši køížovku. Je také vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 30. záøí). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do
8. øíjna na doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

