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Od tìžby uhlí pøes válcovnu 
až po telekomunikaci

Kolem roku 1830 byla náhodou pøi 
hrabání v lese na Nýøansku objevena lo-
žiska uhlí. Jejich následnou tìžbou se do 
té doby bezvýznamná vesnice nedaleko 
Plznì stala proslulou a o její pozemky 
zaèali soupeøit tehdejší rakousko-uherští 
akcionáøi. Krátce nato tu byla zbudována 
železnièní trať Plzeò–Domažlice i místní 
navazující vleèka. Uhlobaroni zakrátko 

zjistili, že se na Nýøansku tìží dokon-
ce nejkvalitnìjší uhlí z celého Rakouska
-Uherska, a proto se zaèalo vyvážet pøímo 
do prùmyslového Bavorska. S rùstem po-
ètu hlubinných dolù zde zaèalo pøibývat 
i zamìstnancù a dalších obyvatel, vznikaly 
tzv. dìlnické kolonie a spolu s nimi pøibylo 
i øemesel a obchodù.

Dùl Ziegler byl v provozu v letech 1872 
až 1917, koupila ho a.s. Škodovy závo-
dy v Plzni, a následnì po 1. svìtové válce

pøebudovala na munièní továrnu. Tìžba 
uhlí na Nýøansku skonèila v roce 1995 
uzavøením posledního dolu Krimich. 
V roce 1953 dostal podnik nové jmé-
no Tesla Nýøany a o pár let pozdìji se tu 
zaèalo s výrobou mj. pøepínaèù a cívko-
vých souprav pro rozhlasové pøijímaèe. 
Po roce 1960 až do roku 1989 byl zá-
vod plnì orientován na telekomunikaèní 
výrobu.

Na 4. zasedání Rady OS KOVO byl 
10. prosince 2014 novým pøedsedou sva-
zu zvolen jeho dosavadní místopøedse-
da Jaroslav Souèek. Redakce Kováka ho 
v souvislosti s nástupem do nové funkce 

požádala o rozhovor. Se zámìrem pøed-
stavit ho blíže i tìm kovákùm, kteøí ho 
ještì neznají osobnì, a seznámit ètenáøe 
s jeho názory na otázky, které hýbou na-
ším svazem.

 Kdy a proè 
jste se stal 
odboráøem? 

Do oborù jsem 
vstoupil, když jsem
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DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi
Za sebou mají témìø 150 let tradice i velkých zmìn

Vše, co je s ní spojeno a co k ní potøebujete vìdìt.

Pøi našich redakèních vandrováních s diktafonem a fotoaparátem po kováckých odborových organizacích se ocitáme 
nejen ve zcela moderních provozech na pozemcích, na kterých se ještì pøed 25 lety pásly ovce, ale i tam, 
kde se zamìstnanci pyšní dlouholetou historií z dob císaøe pána, k nimž patøí napø. i katastr dnešní a. s. DIOSS NÝØANY 
na Plzeòsku. Zde si zamìstnanci hrdì pøedávají fi remní zkušenosti z dìda na otce i syna.

Zdenìk Rataj pøi svaøování výmìníku 
metodou TIG pro fi rmu RATIONAL

Václav Königsmark u ohraòovacího 
stroje TRUMPF TRB 5170

Vstupní budova do 
DIOSS NÝØANY a. s.

Problémy øešit, nejen o nich mluvit

Pøípravy dovolby 
místopøedsedy našeho svazu
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Ve dnech 6. a 7. ledna se v Praze uskuteènilo zasedání rady a valná hro-
mada sekce automobilového prùmyslu OS KOVO. V prùbìhu jednání 
pøedseda rady Bøetislav Witwer oznámil, že z osobních dùvodù odstu-
puje z této funkce. Za jeho dlouholetou obìtavou práci mu pak vedle 
kolegù ze sekce podìkovali i všichni èlenové výkonného vedení svazu 
(viz náš snímek). Bìhem dalšího jednání bylo dohodnuto, že volbou no-
vého pøedsedy a rekonstrukcí øídících orgánù sekce se Rada sekce auto-
mobilového prùmyslu bude zabývat na svém dubnovém zasedání.  (fav)

Vývoj mezd 

V období 1. až 3. ètvrtletí roku 2014 vzrostla prùmìrná mzda v ko-
voprùmyslu oproti stejnému období roku 2013 o 2,7 % a dosáhla tak 
hodnoty 27 454 Kè za mìsíc (jde o údaje týkající se podnikù s více než 
50 zamìstnanci). Poèet zamìstnancù v kovoprùmyslu vzrostl o 2,9 % 
a èinil 496 342 osob. Nejvíce zamìstnancù – 140 231 – pracovalo ve 
výrobì motorových vozidel. Bližší informace vèetnì tabulek, které jsou 
urèeny pouze pro vnitøní potøebu, najdete na intranetu OS KOVO, a to 
v sekci Odborné útvary > Mzdová statistika.    (ap)

Zdraví všechny kováky
Ahoj, nìkteøí z Vás mì už znají z Facebooku 

Kováka. Takže tady i pro ty, co na internet ještì 
nechodí: Jsem holèièka, jmenuji se Gabriela Pru-
dilová (Klossová). Narodila jsem se v sobotu na 
Mikuláše, tedy 6. 12. 2014, a to ráno v 5 hodin 
a 40 minut. Tehdy jsem vážila 3210 g a mìøila 
50 cm. O Vánocích to už bylo 3490 g a 52 cm. 

Jsem zdravá, obèas prý i trošku zlobivá a poøád mám hlad.  Jinak dìlám 
radost všem, a to hlavnì rodièùm, kteøí jsou hrdí na to, co pøivedli na 
tento svìt.

Do roku 2015 bych Vám spoleènì s maminkou Zuzanou a tatínkem 
Michaelem, který je jako vy èlenem OS KOVO, chtìla popøát jen samé 
úspìchy a hodnì štìstí. Vaše Gabèa

Pavlína Macholdová z Opavy je vyuèe-
ná krejèová. Díky této dovednosti již léta 
pomáhá prostøednictvím Èeského výboru 
UNICEF dìtem v rozvojových zemích. Zruè-
ná krejèová šije panenky, které pak UNICEF 
prodává a výtìžek slouží na pomoc dìtem.

„Svou první panenku jsem ušila v listo-
padu 2005. V lednu jsem pak poslala tøi 
panenky, pozdìji šest a postupnì se poèet 
zvyšoval,“ vzpomíná na zaèátky Pavlína 
Macholdová. Její panenky jsou zájemcùm 
prodávány za 600 Kè, což je suma potøeb-
ná pro oèkování jednoho dítìte proti šesti 
hlavním dìtským smrtelným chorobám. 
Dnes má Pavlína na svém kontì již 513 
panenek a pracuje na dalších. 

„Na zaèátku jsem vidìla v televizi poøad 
s hereèkou Jiøinou Jiráskovou pojednávající 
o tomto projektu a rozhodla se, že to mohu 

také dìlat,“ pokraèuje sympatická 
švadlenka. Materiál na výrobu 
panenek si buï shání sama, 
nebo pomáhají kamarádi 
a známí. „Dìlám to za-
darmo a ve skuteènosti na 
to vlastnì ještì doplácím. 
Vidím v tom ale urèitý smysl 
a samotnou mne tato práce 
vnitønì naplòuje,“ uvádí Pavlí-
na. Napøíklad dvacet panenek trvá 
ušít zhruba tøi mìsíce a jedná se o èistì 
ruèní práci. 

UNICEF nabízí panenky k prodeji na 
svých webových stránkách a ve vybra-
ných obchodech po celé republice. Každá 
panenka má svùj „rodný list“, ve kterém 
je uvedeno celé jméno, adresa a telefon 
èi e-mail jejího tvùrce. Rovnìž panenka 

má své jméno a dokonce i den naroze-
ní. „Obèas se stane, že mi spokojení 

majitelé panenek pošlou dìkov-
ný dopis, nìkdy chtìjí i svou 

osobní panenku na pøání. 
Velmi mi to pomáhá v mé 
práci,“ dodává na závìr 
Pavlína Macholdová.
Text a foto: Miroslav Pospíšil 

Ve slévárnì v Èeských Budìjovicích, bý-
valé èeskobudìjovické Škodovce, uhasínají 
po padesáti letech èinnosti pece. Spoleè-
nost SCB Foundry, která zde vyrábí ocelové 
odlitky, se dostala do potíží. Desítky za-
mìstnancù jsou doma a berou šedesát pro-
cent platu, další dojíždìjí do konkurenèní 
slévárny v Kutné Hoøe. Ve dvou provozních 
halách pracuje jen hrstka lidí. 

„Od místních odboráøù víme, že se 
dostali do potíží v souvislosti s krizí na 
Ukrajinì a v Rusku. Teï prý zkoušejí no-
vou zakázku pro Spojené státy,“ uvedl pro
MF DNES Ing. Rudolf Tkáè, vedoucí Re-
gionálního pracovištì OS KOVO Èeské 
Budìjovice. Firma, v jejímž pøedstaven-
stvu a dozorèí radì jsou dle obchodního 

rejstøíku hlavnì Ukrajinci, o vývoji situace 
zatím blíže neinformuje, inzeruje však, 
že hledá nového generálního øeditele 
a námìstky. Spoleènost mìla problé-
my již minulého roku, kdy propustila na 
500 zamìstnancù. V minulých letech 
údajnì investovala do rekonstrukce slé-
várny desítky milionù korun, které se za-
tím nevrátily. „Dìní ve slévárnì neustále 
sledujeme. Zamìstnancùm vzkazujeme, 
že jsme pøipraveni jim poradit,“ uvedl 
za odbory Rudolf Tkáè. Další informace 
naleznete na Facebooku Kovák: 

https://www.facebook.com/
pages/Kovák/
463556450380378

Historie èeskobudìjovické slévárny 
odlitkù 

Slévárna vznikla zaèátkem 60. let 
20. století jako poboèný závod koncernu 
Škoda Plzeò. Zamìstnávala až dva tisíce 
lidí a zabývala se výrobou ocelových od-
litkù hlavnì pro železnièní stroje. V roce 
1990 se stala samostatným státním pod-
nikem. Po dalších šesti letech ji pøevzala 
od Fondu národního majetku ostravská 
akciová spoleènost TRIVAL. Požadovanou 
cenu 240 milionù korun ale neuhradila 
a zanikla. V roce 1999 pøešla do rukou 
ÈKD Kutná Hora a v roce 2007 ji pøevzala 
spoleènost SCB Foundry, pùsobící v rámci 
koncernu Škoda Plzeò. 

(red)

Panenky z Opavy pomáhají dìtem

V èeskobudìjovické slévárnì uhasínají pece 
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Pavlína Macholdová s panenkami, 
které jsou dílem jejích šikovných rukou

https://www.facebook.com/pages/Kov%C3%A1k/463556450380378


Opìtné hledání výrobního programu
Souèasný generální øeditel a. s. DIOSS 

NÝØANY Ing. Jan Mašek vzpomíná na 
ètvrtstoletí po privatizaci v roce 1990 jako 
na epochu nového hledání. „Dosavadní 
socialistická výroba analogových ústøeden 
byla vzhledem k technickému náskoku 
Západu v oblasti digitální techniky nadále 

neudržitelná, museli jsme co nejdøíve 
nalézt své místo na nároèném svìtovém 
trhu. Náhradní výrobu jsme našli v po-
dobì montáží baterií Sanyo a následnì 
dalších projektù. Naše fi rma se v prùbìhu 
let díky prozíravosti majitelù i kvalitnímu 
managementu prùbìžnì modernizovala 
a pøes jednotlivé projekty dokázala vybu-
dovat kvalitní univerzální stavební objekty 
a investovala do strojírenské technologie. 

Nyní jsme v situaci,“ pokraèuje generál-
ní øeditel, „kdy sice máme vybavení, ale 
musíme ho neustále oživovat, hledat zá-
kazníky i zakázky s perspektivním nìkoli-
kaletým výhledem.“

 V roce 2000 se s. r. o. DIOSS NÝØANY 
pøemìnila v akciovou spoleènost, v areálu 
se vystavìla nová strojírna o ploše zhruba 

3000 m2, byla zahájena výroba nerezo-
vých trubkových svaøencù a v roce 2002 
výroba dílù pro kompresory (AIR POWER), 
v roce 2005 byla postavena nová hala pro 
montáž vrtaèek (AEG) a v roce 2009 se 
zaèala budovat hala o rozloze 14 000 m2 
spojená s uzavøením dlouholetého kon-
traktu na výrobu klimatizaèních jednotek.“

V souèasné dobì fi rma vyrábí podle 
požadavkù zákazníkù výrobky z èerného 
plechu, hliníkového plechu a nerezových 
plechù. Zejména skøínì klimatizací pro 
kolejová vozidla a autobusy, rámy a ka-
potáže kompresorù z èerného plechu 
s povrchovou úpravou práškovou bar-
vou a díly pro zemní stroje. Dále jsou 
to výrobky z ohýbaných trubek na CNC 
ohýbaèkách do prùmìru 80 mm. Ing. Jan 
Mašek zdùrazòuje, že DIOSS NÝØANY je 

stoprocentní èeská akciová spoleènost 
a majitelé jsou konkrétní fyzické osoby 
s citovým vztahem k fi rmì, kteøí se ji sna-
ží budovat jako rodinnou, což je zárukou 
stability jak pro všech 600 zamìstnancù, 
tak i pro zákazníky. Navíc má podnik vel-
mi výhodnou zemìpisnou polohu v tìsné 
blízkosti dálnice D5 z Prahy do Rozva-
dova a obrovský pozemek k dalšímu roz-

voji. Podle názoru generálního øeditele je 
tøeba neustále usilovat o zmìnu systému 
práce ve vyhledávání zákazníkù i reakcí 
na poptávky. „Budeme-li si stìžovat na 
krizi a špatnou globální ekonomickou 
situaci – zahyneme. Budeme-li však brát 
krizi jako výzvu – zvítìzíme,“ dodal. Aby 
DIOSS  NÝØANY splnil své zámìry, chystá 

se vybudovat vlastní výukové støedisko, 
ve kterém budou pøipravováni zamìst-
nanci do jednotlivých výrobních provozù. 
Jen v loòském roce vydala fi rma na 
vzdìlávání a pøeškolování zamìstnancù 
850 tisíc korun.

Firma s odbory na jedné lodi
Vedení fi rmy si spolu s odborovou or-

ganizací uvìdomují, a to zejména pøi 

kolektivním vyjednávání, že má-li mít 
DIOSS charakter rodinné fi rmy, musí 
usilovat o pøíkladnou sociální politiku. 
Pøedsedkynì ZO OS KOVO Sylva Kaslová 
má hned pøi ruce výèet podnikové sociál-
ní politiky. Obìdy v závodní jídelnì jsou 
tu za 25 Kè a výbìr za 35 Kè, pracovní 
smìna 7,5 hod., pìt týdnù dovolené,

Generální øeditel Jan Mašek v montážních halách Jiøí Vlk mladší u stroje LASER TCL 3040

pokraèování ze str. 1

pokraèování na str. 4
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Martin Bednáø u vysekávacího stroje TC 5000 R Václav Èervený pøi osazování klimatizaèní jednotky
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dokonèení ze str. 3

po roce práce pøíspìvek na penzijní po-
jištìní, odmìny za pracovní jubilea a pøi 
odchodu do øádného dùchodu od dvou 
až do deseti tisíc, pøíspìvek na dovole-

nou cca dva tisíce a pøíspìvek na Vánoce 
cca tøi tisíce korun, pøíplatky za smìny 
nad rámec zákoníku práce. 

Pøedsedkynì Kaslová k tomuto výètu 
dodává, že odborová organizace svým 
èlenùm nabízí pøíspìvek na masáže, reha-
bilitaci, saunu nebo bazén v hodnotì do 
200 Kè, bezplatné vstupenky na sportov-
ní i kulturní akce, pøi životních jubileích 
50, 55 a 60 let dárek, pøi odchodu do 

dùchodu 1 500 Kè, pøíspìvek na dìtské 
tábory 50 Kè na den, vánoèní dárek ve 
formì stravenek, pomoc pøi živelních po-
hromách a bezplatnou právní pomoc na 

RP Plzeò. Pøi listopadovém kolektivním 
vyjednávání odbory navrhují zamìstna-
vateli zvýšení pøíspìvku na penzijní pøi-
pojištìní z 300 na 500 Kè a nárùst mezd 
o další tøi procenta.

Pøedsedkynì ZO Sylva Kaslová se vy-
uèila v DIOSSu mechanièkou-elektro-
nièkou a funkci uvolnìné pøedsedkynì 
vykonává poslední dva roky. Proto je ráda, 
že se mùže v pøípadì potøeby obrátit na 
regionální pracovištì OS KOVO v Plzni, 

kde jí vždy spolehlivì poradí. „Mým 
prvoøadým úkolem je zvýšit èlenskou 
základnu a zajistit všem zamìstnancùm 
co nejlepší pracovní a fi nanèní podmínky.“

Vstøíc stopadesátce
Na blízké oslavy 150. výroèí založení 

fi rmy se chystá nejen fi rma, ale i sedmi-
tisícové mateøské mìsto Nýøany. K této 
pøíležitosti má být opìt uvedena do turis-
tického provozu døívìjší železnièní vleèka 
Nýøany–DIOSS s parní trakcí. Již dnes je 
okolí trati zvelebeno.

Text a foto -rur-

Specialisté BOZP OS 
KOVO mají za pøísných li-
cenèních podmínek umož-
nìn on-line pøístup ke
všem technickým nor-
mám ÈSN, proto se toto 
opatøení bezprostøednì 
týká i OS KOVO.

Opatøeními v cenové vyhlášce, jimiž do-
chází k faktickému zdražení služby ÈSN 
on-line v celoroèním úhrnu o 100 %, 
jsme byli znaènì zaskoèeni, jako mnoho 
jiných uživatelù ÈSN (zkrácení doby pøí-
mého pøístupu k technickým normám 
z 1 roku na 6 mìsícù). Nemáme tak krát-
kou pamìť, abychom si nepamatovali, 
jaké byly uvádìny dùvody pro snadnìjší 
pøístup k technickým normám pøi zøizová-

ní této služby. Tedy zejména to, aby širo-
ká odborná veøejnost a vlastnì i kdokoliv 
z veøejnosti obecnì mìl k tìmto normám 
snadnou a relativnì levnou pøíležitost pøi-
stoupit a tím také samozøejmì, aby došlo 
k lepší aplikaci ÈSN v praxi.

Nemùžeme se ubránit jisté pachuti 
hoøkosti, když nyní má být vše jinak a po-
užívání ÈSN by mìlo posloužit jako jedno 
z mnoha opatøení k pokusùm o zalátá-
ní dìr ve státní kase. Jsme pøesvìdèeni, 
že tento jednostranný krok Ministerstva 
fi nancí udìlá mnohem více morálních 
škod v povìdomí uživatelù technic-
kých norem než výsledný fi nanèní zisk. 
Argument, že pøipravovanými opatøeními,
zejména zrušením neomezeného tisku, 
se omezí protizákonné šíøení technických 

norem v ÈR a zúží se prostor pro jejich 
nelegální distribuci, je podle nás úplnì 
scestný. Domníváme se, že pøedmìtný-
mi opatøeními v cenové vyhlášce se docílí 
pravého opaku a mnohé uživatele pove-
dou zmínìná opatøení k obcházení záko-
na. Jednotliví uživatelé ÈSN mají vìtšinou 
potøebu pøistupovat jen k urèitému seg-
mentu norem, platí však plošnì za pøístup 
k celé velmi široké databázi. 

Normotvorba nìco stojí, to je mimo 
diskuzi. Chápeme, že stát nechce na pro-
dukci ÈSN prodìlávat. Nechápeme však, 
že na ni chce vydìlávat tímto zpùsobem, 
se všemi negativitami, které s sebou horší 
pøístup k ÈSN pøináší.  

Milan Tìšínský, 
specialista BOZP a ŽP OS KOVO

Ke zdražení služby ÈSN on-line
Pøi pøípravì rozpoètu ÈR pro rok 2015 vzneslo Ministerstvo fi nancí z dùvodu udržení prezentovaného schodku státního 
rozpoètu ÈR požadavek na zvýšení pøíjmù státního rozpoètu z prodeje technických norem. Tento požadavek se promítl
do usnesení vlády ÈR è. 437 ze dne 16. èervna 2014. Úøad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
ve spolupráci s Ministerstvem prùmyslu a obchodu byl povinen uvedené usnesení vlády naplnit konkrétním obsahem, 
tj. pøipravit návrh novely vyhlášky è. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné èinnosti související se zabezpeèením
vydávání a øádné distribuce èeských technických norem a úplata za jejich poskytování (dále jen „cenová vyhláška“).

Pøedsedkynì ZO OS KOVO Sylva Kaslová Takto vypadal areál DIOSS pøi pohledu z letadla koncem 
v záøí 2013
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se zaèal uèit provozním zámeèníkem,
a to bylo 1. záøí 1970. Vstoupil jsem jako 
mladý nezkušený uèeò, kterému to bylo 
doporuèeno. Tehdy to bylo víceménì dob-
rovolnì povinné, kdo nebyl v odborech, 
byl jaksi podezøelý. Øadovým èlenem, 
který se nijak moc neangažoval, jsem byl 
až do roku 1990…

 A na jeho konci došlo ke zmì-
nám. Pøispìly k nim odbory, které se 
pak ale dostaly do špatného svìtla 
i kvùli tomu, jak fungovaly pøedtím. 
Proè v nich Jaroslav Souèek setrval?

V odborech jsem zùstal, protože v naší 
fi rmì vzniklo jako všude jinde Obèanské 
fórum a na konci roku 1989 se zaèala pøi-
pravovat generální stávka. Odbory vedle 
OF byly tehdy jedinou strukturou, která 

byla ochotná a také schopná nìco mì-
nit. Protože jsem pracoval na místì, které 
mìlo kontakt jak s techniky, tak s dìlníky, 
tak jsem se po poradì se všemi kolegy 
rozhodl, že se budu poprvé od roku 1970 
v odborech angažovat aktivnì. Vstoupil 
jsem do výboru základní organizace, pro-
tože bývalé vedení odstoupilo. A od roku 
1990 jsme odbory zaèali dìlat úplnì od 
zaèátku. Vstoupili jsme to toho jako na-
prosto nezkušení funkcionáøi, pøedsedou 
jsme zvolili nejstaršího z nás. Funkci pøijal 
na jeden rok s tím, že se to pøes ty bouøli-
vé èasy pokusí vést tak, aby vše neskonèilo 
krachem. Pak že se do toho musí dát nì-
kdo jiný. Já jsem tehdy pùsobil jako pøed-
seda komise, která mìla na starosti akce 
pro dìti, dùchodce a rùzné další akce, 
a nakonec bylo øeèeno, že kdo jiný by mìl 
být nástupcem pøedsedy než já. Byl jsem 

jím pak zvolen a od 1. ledna 1991 jsem 
pùsobil v této funkci až do èervna 1997. 
Už v roce 1993 jsem byl za východoèeský 
region zvolen také do pøedsednictva OS 
KOVO. V roce 1997 jsem byl pak zvolen 
do vedení svazu jako jeho místopøedseda.

 A teï tedy opìt skok, tentokrát 
do roku 2014, kdy se Jaroslav Souèek 
po letech ve vedení Svazu stal vzhle-
dem k situaci, která nastala, jeho 
pøedsedou. Na radì, která ho velkou 
vìtšinou zvolila, hovoøil o nutnosti 
stabilizace èlenské základny. Opìt 
tedy, byť za jiných okolností, je to 
o bytí a nebytí odborù.

Stabilizace èlenské základny je problé-
mem posledních zhruba deseti let. V tom-
to období již pøíjmy z výbìru èlenských 

pøíspìvkù nestaèily pokrýt ani personální 
náklady svazu KOVO a k fi nancování bylo 
tøeba používat i výnosy z majetku svazu. 
Ve výkonném vedení se to snažíme celých 
tìch deset let øešit. Problém je, že nám 
èlenská základna stárne a mladá gene-
race není z rùzných dùvodù motivována 
k tomu, aby do odborù vstupovala. 

 Kde vidíte dùvody, že mladí do 
odborù nevstupují?

Nejsou k tomu vedeni v rodinách a ve 
školách se pøíliš nemluví o tom, že èlo-
vìk by se mìl o sebe v pracovním životì 
postarat. Mladí mají také spoustu jiných 
zájmù. To, že by se mìl ve volném èase 
vìnovat práci v odborech, snažit se v nich 
o vylepšování svých pracovních a mzdo-
vých podmínek, mladý èlovìk pøíliš ne-
vnímá. To bere jako jakousi individuální 

záležitost mezi ním a zamìstnavatelem.
Mladí lidé tak nemají zkušenosti, jak se 
uplatnit na pracovním trhu, nemají pøíliš 
povìdomí, jak se bránit tlaku zamìst-
navatele. My se jim tuto možnost snaží-
me nabídnout. Otázkou je, jak je získat, 
oslovovat.

 Zatím se to nedaøí tak, jak by 
bylo tøeba…

Není to lehké už kvùli vìkovému roz-
dílu. I když ještì nejsem v dùchodovém 
vìku, je tìžké, aby mne mladí brali jako 
partnera a ne jako otce nebo dìdeèka. 
Jde samozøejmì o problém. Byli bychom 
rádi, aby se s mladými pokusili více ko-
munikovat hlavnì mladší funkcionáøi. 
Èili jejich vrstevníci. My, když jednáme 
napøíklad na uèilištích, pokoušíme se na-

stínit uèòùm a støedoškolákùm problémy, 
které je v pracovním životì èekají a jak by 
jim mohly pomoci odbory. Na mediální 
akce, které by mìly široký zábìr, nemáme 
dostatek fi nanèních prostøedkù. Musíme 
vycházet z našich omezených zdrojù. 

 To je bohužel realita. Stejnì jako 
to, že dochází i k jevùm, které stabi-
lizaci èlenské základny OS KOVO ne-
prospívají. V loòském roce jsme za-
znamenali i organizované odchody…

Když jsem mluvil o stabilizaci èlenské 
základny, mìl jsem hlavnì na mysli, že je 
tøeba zastavit odchody odborových orga-
nizací z OS KOVO. Ty byly nastartovány. 
Všichni známe kauzu Škoda Mladá Bole-
slav a poboèného závodu Škoda Vrchla-
bí. Obávám se, že totéž by mohlo nastat 
v poboèném závodì v Kvasinách, kde lidé 

pokraèování ze str. 1
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– což plnì chápu – mají pøedevším zájem 
o to, aby mìli práci i v budoucnu, a moh-
li by mít, pokud zùstanou v OS KOVO, 
rùzné problémy.

 Odchod škodovákù z OS KOVO 
je bohužel už realitou. Otázkou je, 
jak èelit dalšímu oslabování 
OS KOVO.

Pøedpokládám, že další odchody se 
nám podaøí eliminovat. V automobilové 
sekci už dochází ke zmìnám. S novým 
vedením sekce se pokusíme domluvit, 
aby se zmìnil charakter její èinnosti, 
aby se více soustøedila na øešení problé-
mù v automobilovém prùmyslu Èeské 
republiky, a to i ve vztahu k fi rmám, 
které v nìm podnikají. Na èerven chystá-
me národní semináø k automobilovému 
prùmyslu, na který chceme pozvat i od-
borníky na technickou budoucnost výro-
by automobilù a také odborníky na po-
tøeby vzdìlání pro budoucí zamìstnance 
v automobilovém prùmyslu. Tak, aby to 
pro úèastníky bylo zajímavé a pøínosné. 

 Chcete tedy prohlubovat diskusi 
o konkrétních problémech. Soustøe-
dit se v tomto pøípadì na témata, 
která se týkají automobilového 
prùmyslu a lidí, kteøí v nìm pracují. 
Odbory v roli spoluøešitele problémù, 
které se dotýkají celé spoleènosti. 
V devadesátých letech pøitom mnozí 
odbory vydávali za jakýsi relikt mi-
nulosti. Situace už se zmìnila, dnes 
tu máme i vládu, která chápe význam 
odborù a akceptuje jejich názory, 
i když by to urèitì mohlo být ještì 
lepší. I vìtšina lidí dnes už chápe, 
že odbory jsou dùležitou složkou 
spoleènosti a jsou dnes populárnìjší, 
èi jak øíká kolega Støedula, více sexy 
než politické strany. Pøesto do nich 
lidé nevstupují. Není to trochu i tím, 
že my Èeši èasto problémy nechává-
me na jiných a sami reagujeme, 
až když už opravdu teèe do bot?

Mùžete mít pravdu. Já se ale na vìci 
snažím dívat tak, že nejjistìjším místem 
na svìtì, kde èlovìk najde pomocnou 
ruku, je konec jeho ramene. Mohu si 
zdùvodnit, že mentalita èeského národa 
je založena tak, že nemá pøíliš tendenci 
nasazovat vlastní krk, že se rád za nìkoho 
schová, nicménì to je realita. Myslím si, 
že jiné to není ani v jiných zemích vèetnì 
Nìmecka a Rakouska. Možná mají trochu 
výhodu v delším demokratickém vývoji. 
Nicménì strach o zamìstnání a o životní 
jistoty mají urèitì všude. Oni však vyrùs-
tali v jiném prostøedí než naše generace 
v Èeské republice. Tady dobøe pøežíval 
ten, kdo se pøetvaøoval, kdo se snažil pøíliš 
nevyènívat a kdo respektoval aktuální linii 
politického vedení státu. 

 To ovšem ani po roce 1989, 
zejména když u moci byla pravice, 
nebylo samostatným odborùm 
právì naklonìno. 

Vlastnì až do vlády Bohuslava Sobotky 
nám politici vìtšinou tvrdili, že individua-
lismus je ta správná cesta. Øíkali, nesdru-
žujte se do obèanských organizací vèetnì 
odborù, vy jste pøece sebevìdomí lidé, 
máte možnost cestovat, vzdìlávat se, vy 
se urèitì budete umìt postarat o sebe 
sami. Pokud to lidé akceptují, tak v dobì, 
kdy jsou, jak se øíká, mladí a krásní
a cítí se být plni sil a vìøí, že to zvládnou. 
Po vstupu na pracovní trh pak pøijde vìt-
šinou první náraz, který znamená, že ne-
mohou sehnat zamìstnání ve svém obo-
ru, odpovídající jejich vzdìlání, a zaèínají 
hledat dùvody, kdo za to mùže. Obviòují 
všechny kromì sebe. Nìkteøí hledají radu 
u rodièù, jiní u kamarádù a jen nìkteøí 
zaènou hledat pomoc tam, kde jim mùže 
být skuteènì poskytnuta – tedy u odborù. 
Jak motivovat mladé ke vstupu do od-
borù je problémem nejenom OS KOVO, 
ale obecnì odborù u nás v ÈR. 

 A jsme opìt u toho, o èem jsme 
hovoøili už v úvodu. Získávat mladé 
je problémem. 

Jsme souèástí ÈMKOS. Jsem rád, že 
v jejím èele je kolega Støedula, který má 
invenci a je, byť už také trochu prošedi-
vìl, ještì stále brán jako mladý funkcio-
náø. Umí promluvit i k mladým. Zvyšování 
èlenské základny v krátkodobém hori-
zontu je tak trochu iluze. Je tøeba se na 
vìci dívat reálnì. U nás je tøeba v bøeznu 
zvolit na radì OS KOVO nìkoho z mla-
dých funkcionáøù jako místopøedsedu, 
aby se nastavily výhybky pro kontinuální 
generaèní výmìnu vedení OS KOVO. Jsem 
pøesvìdèen, že až vstoupí na scénu noví 
mladší funkcionáøi, tak za podpory nás 
starších budou umìt oslovit nastupující 
pracovní generaci. Ale jak øíkám, pùjde 
o jeden z nejtìžších úkolù. Pøesto, že se 
o to snažíme víc než deset let, tak výsledky 
nejsou uspokojivé. Znovu ale opakuji, 
že nemùže jít jen o záležitost vedení sva-
zu, je to otázka funkcionáøù OS KOVO 
na všech úrovních. Pokud se nám podaøí 
vytvoøit tým, který bude schopen diskuto-
vat o palèivých problémech do hloubky, 
bez kontroverzí a bude nacházet spoleè-
ná øešení, tak nebude pro budoucí na-
stupující vedení OS KOVO problémem, 
aby svaz neskonèil, ale dále se rozvíjel. 
Myslím si, že pak záhy dosáhneme bodu, 
kdy se úbytek èlenské základny zastaví.

 Jednou z nových cest posilování 
odborù jsou seskupení èlenù. Co si 
o tom myslíte?

Pro zamìstnance, kteøí chtìjí být nìja-
kým zpùsobem zastupováni a pøitom ne-

chtìjí nést svou kùži na trh a založit hned 
odborovou organizaci, jde nepochybnì 
o ten nejlepší pøechodový krok. Nejvìtší 
problém je to pro ty, kteøí se o seskupe-
ní èlenù budou starat, což jsou v našem 
pøípadì regionální pracovištì. Tam je v pr-
vopoèátku enormní nárùst práce pro je-
jich specialisty a vedoucí. Ale jinak to asi 
nepùjde. Ve chvíli, kdy se odborová èin-

nost rozjede a zaène ve fi rmì komunikace 
se zástupci zamìstnancù ve smyslu záko-
na, tak je velký pøedpoklad, že po urèitém 
období vznikne základní organizace, kte-
rá ustaví své funkcionáøe a zaène fungo-
vat sama. Je to zatím pokus, ale je dobøe, 
že jsme ve stanovách tuto možnost 
zavedli, a doufám, že se nám ji podaøí 
rozvinout i v jiných krajských sdruženích, 
než je tomu dosud. Zatím se to rozjíždí, 
ale myslím si, že je to velmi dobrá cesta.

 Už to tady zaznìlo, pokud jde 
o obraz odborù navenek a jejich vliv, 
významnou roli hraje ÈMKOS. 
I o ní se v OS KOVO diskutuje a jsou 
slyšet i urèité výhrady k práci 
konfederace. A to vèetnì plnìní
jejího programového prohlášení. 
Jak tyto kritické hlasy vnímáte?

Víte, vždy se hodnotí lépe práce nìkoho 
jiného než vlastní. Že by se vìci daly dìlat 
tøeba lépe, mùže být pravda. Ale mìl by 
to øíkat ten, kdo detailnì zná fungová-
ní konfederace. Stejnì jako když nìkdo 
nìco øíká o OS KOVO. Ve chvíli, kdy to ne-
znám, mohu pouze kritizovat, ale ne kon-
struktivnì. Je to vlastnì jen pojmenování 
problému, který všichni cítí, ale neumí ho 
øešit. Jsem pøesvìdèen, že kolega Støedu-
la dìlá maximum, aby se efektivnost kon-
federace zvýšila. Má ale problém v tom, 
že oèekávání ve vztahu k vládì jsou ve-
liká. Je sice komunikativnìjší a vstøícnìjší 
v sociálním dialogu, ale legislativa se ne-
udìlá bìhem jednoho týdne. Ať chceme 
nebo ne, jednoduchý zákon, nebo zmì-
na zákona, trvá 11 mìsícù. To, že se za-
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tím nepodaøilo naplnit celé programové 
prohlášení, víme. Trápí nás spousta vìcí. 
Karenèní doba, úhrady nemocenské, za-
stoupení zamìstnancù a odboráøù v do-
zorèích radách akciových spoleèností 
a mnoho dalšího. Pøes veškeré úsilí, které 
do toho kolega Støedula dává, naráží na 
administrativní zeï a na prùtahy, které 
kolem legislativních zmìn mohou zpù-

sobit jejich oponenti. Jsou otázky a pro-
blémy, na které máme shodné názory se 
zamìstnavateli, a tam vìtšinou nemá pro-
blém ani vláda, ale je øada vìcí, kde máme 
názory odlišné. Pak je tøeba nejenom sbí-
rat argumenty, ale i pøesvìdèovat, aby 
došlo ke konsensu, za který vláda bude 
moci nést odpovìdnost. A který bude 
také znamenat, že když se zmìní vládní 
reprezentace, nedojde ke kyvadlovému 
efektu a vše se vrátí zpìt. Ten proces je 
velmi zdlouhavý, vstupuje do nìho spous-
ta institucí, spousta lidí, ale zákon by mìl 
co nejlépe vyhovovat celé spoleènosti

 OS KOVO je nejsilnìjším èlánkem 
konfederace. Co z toho vyplývá?

Víte, opravdu nerad nìkde øíkám, 
že jsme nejvìtší èi nejsilnìjší. Myslím si, 
že každý je veliký podle toho, jak dìlá 
svoji práci. A to, že jsme poèetnì stá-
le ještì nejvìtším odborovým svazem, 

bychom mìli chápat jako závazek, 
že budeme co nejvíc spolupracovat 
a snažit se pomoci tìm ostatním. Ne-
jsou sice tak poèetní, ale jejich problémy 
jsou v podstatì identické s tìmi, které 
máme my. Myslím si, že snaha o racio-
nalizaci všech èinností, které v odborech 
jsou, ať už je to OS KOVO nebo ÈMKOS, 
zde nepochybnì je. A že s nástupem 
kolegy Støeduly do èela ÈMKOS je velmi 
výraznì znát. Zejména pokud jde o zvý-
šení výkonnosti aparátu konfederace. 
Jsem pøesvìdèen, že jde o dobrou cestu.

 Když se hovoøí o racionalizaci, 
tak je tu i další záležitost. V ÈMKOS 
jsou svazy, které se poètem èlenù 
dostávají na existenèní hranici. 
Hovoøí se o sluèování odborových 
svazù. Ale zùstává zatím u slov. Proè 
k nìmu nedochází? Jak to vidíte vy?

Jsme otevøení fúzování odborových 
svazù. V minulosti jsme to mnohokrát 
deklarovali. Mìli jsme dokonce i kontak-
ty s rùznými svazy, uskuteènila se i spo-
leèná zasedání pøedsednictev. Zatím vždy 
vše skonèilo na obavì menších odboro-
vých svazù, že by se pøi slouèení ztratily.
Mìli jsme i øadu školení ze strany nìmec-
kých a rakouských kolegù, jak se to daøí jim, 
a máme poznatky, co je tøeba garantovat 
sluèovaným odborovým svazùm, aby je to 
motivovalo a nikoli odradilo. Samozøej-
mì to budeme dále nabízet, ale ve chvíli, 
kdy ten odborový svaz má ještì nìjaké fi -
nanèní prostøedky, které staèí na provoz 
centrály, tak pak záleží na èlenské základ-
nì a jejím rozhodnutí, zda chtìjí nebo 
nechtìjí slouèení. Obava, že slouèený 
svaz nebude schopen se jim vìnovat tak, 
jako se jim dnes vìnuje ten jejich, je stále 
veliká a tohle zmìnit zvenèí je velmi slo-
žité. Shrnuto: ke slouèení bychom rádi 
pøistoupili, jednáním se nebráníme…

 Když do vedoucí funkce nastupu-
je nìkdo nový, tak se vìtšinou èeká, 
co bude mìnit. Co hodláte mìnit vy?

V této chvíli, a to jsem øekl i kole-
gùm místopøedsedùm, bych nemìnil 

víceménì nic. S tím, že se dohodneme 
na rozdìlení kompetencí tak, abychom 
byli schopni vést svaz do pøíchodu 
dalšího místopøedsedy jako dosud. Dìlat 
první tøi mìsíce revoluèní zmìny by 
nebylo vhodné i proto, že s èlovìkem, 
který pøijde jako nový, se musíme 
dohodnout, jakou pracovní náplò by mìl 
mít. Otevøenì øíkám, že bychom ho chtìli 
postupnì zasvìtit do práce všech úsekù 
OS KOVO. Máme i urèitou vizi nepra-
videlných stáží dalších potencionálních 
kandidátù do vedení svazu po roce 2017. 
Už na tom pracujeme a budeme o tom 
samozøejmì diskutovat již teï v lednu 
v pøedsednictvu. Teprve pak pøistoupí-
me k pøípadným zmìnám. Pøedstavu 
již máme, ale je nutno zohlednit i sku-
teènost, že budeme muset obmìnit èást 
aparátu, který v nìkterých pøípadech 
již dosáhl vìku, kdy nìkteøí zamìstnan-
ci žádají, aby mohli skonèit. Musíme je
nahradit, avšak kvalitnì. Musíme rovnìž 
vše zakomponovat do kontextu zmìn 
struktury vybraných úsekù èi celého apa-
rátu.

 Co jste si stanovil za svùj hlavní 
úkol na nejbližší období?

Ten úplnì nebližší zní: zabránit od-
støedivým tendencím v OS KOVO. S tím 
samozøejmì souvisí snaha o vyrovnaný 
rozpoèet. A pak už zmínìná potøeba ob-
mìny aparátu odborníkù, aby dále mohl 
poskytovat kvalitní služby. Chci se tedy 
soustøedit pøedevším na dìní dovnitø 
OS KOVO. Chci více komunikovat s èleny 
pøedsednictva a Rady OS KOVO o všech 
otázkách. Už na sjezdu jsem deklaro-
val, že jsem pøístupen diskusi o všech 
zmìnách. Že si pøeji debatu, která bude 
generovat i pøípadné návrhy zmìn Stanov 
OS KOVO i ostatních zažitých principù, 
souvisejících s èinností našeho svazu. 
Jiná cesta ani není. Kdybychom spoleènì, 
za úèasti všech, kdo mají zájem a jsou 
tomu ochotni obìtovat svùj èas, nezaèali 
situaci øešit v komplexu, tak se nehneme 
dále.

Dìkujeme za rozhovor.

 Rada OS KOVO rozhodla v prosinci 
2014, že na dalším zasedání Rady 
OS KOVO, konaném ve dnech 11. až
12. bøezna 2015, se uskuteèní dovol-
ba místopøedsedy OS KOVO. Souèasnì 
rozhodla, že v souladu s Volebním øádem 
OS KOVO termín pro pøedkládání návrhù 
konèí 9. února 2015. Kovák informoval 
o tomto rozhodnutí v èísle 21.

 Nyní nìkolik informací k dovolbì
místopøedsedy: Právo uskuteènit do-

volbu má Rada OS KOVO na základì 
ustanovení § 20 odst. 3 písm b) a volba 
je tajná. Volební období takto zvolené-
ho místopøedsedy konèí VII. sjezdem OS 
KOVO. Právo navrhovat kandidáty mají 
Organizaèní jednotky OS KOVO (dle § 14, 
odst. 2 Stanov OS KOVO). Jsou to Základ-
ní organizace OS KOVO, Volební obvody, 
Krajská sdružení a Seskupení èlenù. Pod-
mínkou zaslání návrhu je jednak souhlas 
navrhovaného a jednak navrhovaný kandi-

dát musí splòovat podmínky § 12 odst. 2 
Stanov OS KOVO – platit 1 % ze své èisté 
mzdy, nebo odmìny z dohody, nebo ze 
starobního nebo invalidního dùchodu.

 Návrhy na kandidáty lze zasílat 
na adresu: OS KOVO, Jaromír Endlicher, 
nám. W. CHurchilla 1800/2, 113 00 Pra-
ha. Pøípadnì i e-mailem na adresu endli-
cher.jaromir@cmkos.cz. Volební komisi 
budou pøedány všechny návrhy (splòující 
podmínky) došlé do 9. února 2015. 

Jaromír Endlicher, 
místopøedseda OS KOVO 

K dovolbì místopøedsedy svazu
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Rozsah a zpùsob ve-
dení úèetnictví, jakož 
i požadavek na jeho 
prùkaznost upravuje 
zákon è. 563/1991 Sb. 
o úèetnictví. 

Pøedmìtem vedení 
úèetnictví je úètování 

o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, 
závazkù vèetnì dluhù a jiných pasiv, dále 
o nákladech a výnosech a o výsledku 
hospodaøení.

Úèetní jednotky jsou povinny vést 
jedno úèetnictví za úèetní jednotku jako 
celek. ÚJ jsou povinny vést úèetnictví tak, 
aby úèetní závìrka sestavená na jeho 
základì podávala vìrný a poctivý obraz 
pøedmìtu úèetnictví a fi nanèní situace 
úèetní jednotky. Zobrazení je vìrné, jest-
liže obsah položek úèetní závìrky odpo-
vídá skuteènému stavu, který je pøitom 
zobrazen v souladu s úèetními metodami. 

ÚJ jsou povinny vést úèetnictví správnì, 
úplnì, prùkaznì, srozumitelnì, pøehlednì 
a zpùsobem zaruèujícím trvalost úèetních 
záznamù. 

Statutární orgán spoleènosti èi jiná 
odpovìdná osoba je povinná zajistit 
øádné vedení úèetnictví.  Úèetní jednotky 
sice mohou povìøit vedením svého úèet-
nictví i jinou právnickou osobu nebo FO, 

ale ani tím se nezbavuje ÚJ odpovìdnosti 
za vedení úèetnictví.

Za nepravdivé úèetnictví se považu-
jí údaje, jejichž obsah vùbec neodpoví-
dá skuteènému stavu, o nìmž je podá-
vána informace, a to byť jen v nìkteré 
dùležité èásti výkazu nebo hlášení. Hrubì 
zkreslené údaje jsou potom takové, které 
mylnì nebo neúplnì informují o pod-
statných a dùležitých okolnostech slouží-
cích ke kontrole hospodaøení, což mùže 
vést k zásadnì nesprávným závìrùm. 

S nepravdivými nebo hrubì zkreslující-
mi  údaji  se auditoøi setkávají zejména 
v podobì rùzných faktur èi jiných úèet-
ních dokladù, které mají odùvodnit fi ktivní 
úèetní pøípady a vyšší výdaje snižující daòo-
vý základ, anebo naopak se pøíslušné úèetní 
doklady, potvrzující nabytí urèitého zdani-
telného pøíjmu, nezaøadí do úèetní eviden-
ce nebo se v nich zámìrnì sníží hodnota 
získaného zdanitelného plnìní apod.

Povinnosti pøi vedení úèetnictví
Kolektivní vyjednávání | Ing. Jiøí Tomáš, specialista ekonomického poradenství, úsek odborové politiky OS KOVO

Øešíme problémy spojené s bydlením

Zpùsob, jaký jste si zvo-
lili k pøijetí za èlena družstva, upravují vaše 
schválené stanovy družstva. Pøevod èlen-
ského podílu je rovnìž upravován stano-
vami, popø. zákonem o obchodních kor-
poracích è. 90/2012 Sb. Dle § 599 a násl. 
je stanoveno, že pøevod družstevního 
podílu lze na osobu, která se dle stanov 

a zákona mùže stát èlenem družstva. 
Právní úèinky pak takového pøevodu 
nastávají vùèi družstvu dnem doruèení 
úèinné smlouvy o pøevodu družstevního 
podílu družstva, ledaže smlouva neurèí 
úèinky pozdìjší. V § 736 odst. 1) zákona 
o obchodních korporacích je stanoveno, 
že pøevoditelnost družstevního podílu 

nelze omezit ani vylouèit, pokud má být 
nabyvatelem družstevního podílu osoba, 
která splòuje podmínky bytového druž-
stva. Zákon o obchodních korporacích 
je v tomto pøesný, proto pøevoditelnost 
nelze omezit, nemùže tak èinit žádné 
pøedstavenstvo nad rámec stanovený 
zákonem.

Spoleèenství vlastníkù se zakládá za 
úèelem zajišťování správy domu a pozem-
ku. Správu bytových jednotek vykonává 
v souladu s tzv. prohlášením vlastníka 
zpravidla to družstvo, které pøevádí ma-
jetek.  Okamžikem pøevedení bytových 
jednotek do vlastnictví, kdy již družstvo 

má velmi malý podíl majetku, mnohdy 
majetek žádný, stává se družstvo nadby-
teèné, administrativnì spíše zatìžujícím 
elementem. Pokud tedy nemají èlenové 
družstva zájem o další podnikatelskou 
èinnost družstva, napø. o další nákup ne-
movitostí, se kterými by družstvo podni-

kalo, je namístì, aby v souladu se stano-
vami družstva a zákonem o obchodních 
korporacích vstoupilo do likvidace. Co se 
týká snížení základního kapitálu a fondù, 
je potøeba postupovat podle stanov druž-
stva a zákona o obchodních korporacích, 
kde je pøesnì vymezen postup.

Bydlení | JUDr. Iveta Golasová, pražská poradna Sdružení nájemníkù ÈR

Jsme malé bytové družstvo a ve stanovách platných podle nového obèanského zákoníku jsme si stanovili 
podmínku pro pøijetí za èlena bytového družstva: „Èlenství vzniká dnem, kdy pøedstavenstvo rozhodne 
o pøijetí za èlena na základì písemné pøihlášky. Pøihláška musí obsahovat:“ Teï jsem slyšel, že družstvo 
neschvaluje pøijetí za èlena družstva a postaèuje zaslat písemnì pøihlášku. Tím se prý stane automaticky 
èlenem družstva. Je to pravda? Ve stanovách máme stanoven postup pøi zamítnutí pøijetí za èlena druž-
stva. Je-li náš postup správný, platí tento postup i pro pøevod èlenského podílu? I. Ž., Písek

Mùžeme po odkupu bytù do osobního vlastnictví zachovat stávající bytové družstvo, nebo je nutné bytové družstvo 
zrušit a založit SVJ? Jedná se o bytový dùm o pìti bytových jednotkách a všechny jsou již pøevedené do OV. 
V RES máme jako pøedmìt ekonomické èinnosti uvedeno: 6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 
nemovitostí 41100: Developerská èinnost. Dále prosím o radu, zda je možné snížit základní kapitál a zrušit nedìlitelné 
a ostatní fondy. Od 1. 1. 2014 není již povinnost tyto fondy zakládat. Jitka U., Olomouc
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pokraèování na str. 10

Vrácení zboží z internetového obchodu

Náklady soudního øízení, resp. jejich 
výše, se øídí až koneèným rozhodnutím 
soudu. Zpravidla se náklady øízení sklá-
dají z nákladù na zpracování znalecké-
ho posudku, soudního poplatku a ná-
kladù za právní zastoupení. V pøípadì,
že je nìkterá ze stran zastoupena ad-
vokátem, výše nákladù za právní za-

stoupení je urèena advokátním tarifem.
Pokud má nìkterá strana neúspìch 
v soudním sporu, náklady øízení hradí 
ta strana, která nemìla ve vìci úspìch.
Postupuje se vždy v souladu s obèanským 
soudním øádem è. 99/1963 Sb. Ve znìní 
novel, pøedevším jde o ustanovení § 137 
a násl.

Ano, nárok na vráce-
ní zboží máte. V novém 
obèanském zákoníku je
zakotveno v § 1829 

odst. 1, že spotøebitel má právo odstoupit 
od smlouvy ve lhùtì 14 dnù. Dùvod uvá-
dìt nemusíte.

Pokud by šlo o smlouvu o dílo na polo-
žení dlažby, øídil by se váš vztah § 1834 
nového obèanského zákoníku. 

Je zde uvedeno:
 že pokud spotøebitel odstoupí od 

smlouvy, jejímž pøedmìtem je poskytová-
ní služeb a podnikatel s plnìním na zá-
kladì výslovné žádosti spotøebitele zaèal 
pøed uplynutím lhùty pro odstoupení od 
smlouvy, uhradí podnikate-
li pomìrnou èást sjednané 
ceny za plnìní poskytnuté 
do okamžiku odstoupení 
od smlouvy,

 je-li sjednaná cena ne-
pøimìøenì vysoká, uhradí 
spotøebitel podnikateli po-
mìrnou èást ceny odpoví-
dající tržní hodnotì posky-
tovaného plnìní.

V pøípadech nákupù 
pøes internet je nìkdy 
pro kupujícího výhodnìj-
ší zboží ve výše uvedené 
14denní lhùtì vrátit, než 
pozdìji zboží reklamo-
vat. Proto je tøeba zboží z e-shopu 
vždy ihned a øádnì pøekontrolovat. 
Máte totiž na takové jednání nárok bez 
uvedení dùvodu vrácení a odstoupení je 
platné dnem doruèení prodejci. A to i teh-
dy, když s tím prodejce nesouhlasí. Pro-
to vždy doporuèuji, aby bylo odstoupení 
od smlouvy zasláno písemnou formou, 

doporuèenì s dodejkou, aby mìl spotøe-
bitel, v pøípadì sporu, k dispozici dùkaz 
o jeho doruèení. Taktéž je tøeba uvést, 
jakým zpùsobem a kam má být zaslána 
(vrácena) cena, kterou jste za toto zboží 
zaplatil. Zda složenkou èi na úèet – v tom-
to pøípadì je tøeba uvést èíslo úètu.

Prodejce vás musí o vašich právech 
pouèit!

Veškeré informace o rozsahu a zpù-
sobu pouèení a odstoupení od smlouvy 
najdete v Naøízení vlády è. 363/2013 Sb., 
o vzorovém pouèení o právu na odstou-
pení od smluv uzavøených distanèním 
(to znamená, když je smlouva uzavøená 
na dálku – telefonicky, e-mailem, pøes 
e-shop atd.) zpùsobem nebo mimo ob-

chodní prostory (napø. podomní èi pouliè-
ní prodej, pøedvádìcí akce, konané mimo 
provozovnu) a vzorovém formuláøi pro 
odstoupení od tìchto smluv. Plné znìní 
vèetnì informací, o èem a v jakém rozsa-
hu vás musí prodejce pouèit, lze získat na 
internetu po zadání èísla tohoto naøízení 
do vyhledávaèe. Pokud toto ustanovení 

prodejce poruší, je pak dle konkrétního 
pøípadu lhùta k odstoupení delší.

Dále zde najdete i vzor k odstoupení od 
smlouvy.

Tento vzorový formuláø pro odstou-
pení od smlouvy lze doplnit a použít:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
 Adresát (zde spotøebitel vloží jméno 

a pøíjmení/obchodní fi rmu, adresu sídla 
a pøípadnì faxové èíslo a e-mailovou ad-
resu podnikatele):

 Oznamuji/oznamujeme, že tímto od-
stupuji/odstupujeme od smlouvy o ná-
kupu tohoto zboží /o poskytnutí tìchto 
služeb

 Datum objednání/da-
tum obdržení

 Jméno a pøíjmení spo-
tøebitele/spotøebitelù

 Adresa spotøebitele/
spotøebitelù

 Podpis spotøebitele/
spotøebitelù (pouze pokud 
je tento formuláø zasílán 
v listinné podobì)

 Datum
Vzhledem k tomu, že 

z dotazu nelze jedno-
znaènì usoudit, zda jste 
zboží nakupoval v èes-
kém e-shopu èi zahra-
nièním, tj. zda šlo o na-

kupování od prodejce z jiné zemì (což 
je dnes již bìžnou záležitostí), uvádím 
ještì následující informace, o tom jaké 
právo se v tìchto pøípadech používá.

V konkrétních pøípadech je tøeba se 
øídit následující právní úpravou:

Pokud je èinnost obchodníka vykoná-
vána ve státì obvyklého bydlištì spo-

Ochrana spotøebitele | JUDr. Zdeòka Vejvalková, specialistka na obchodní právo, Brno

Chtìl bych se dotázat, jaké jsou náklady na soudní øízení a kdo je platí za 
situace, kdy se pronajímatel a nájemce nedohodnou na zvýšení nájemného 
za užívaný byt a pronajímatel se v této vìci obrátí na soud? Jan Koláø, Jihlava

Nakoupil jsem dlažbu v e-shopu. Dodána mi byla pøed dvìma dny. Dlaždice mají jinou barvu než v na-
bídce na internetu. Mám podle nového obèanského zákoníku právo na vrácení zboží?  Jak by to bylo, 
kdybych si objednal nové zboží a koupil ho u toho, kdo mi bude dlažbu pokládat? S. J., Slavkov
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dokonèení ze str. 9

V zásadì výše podpory v nezamìstna-
nosti vychází z èistých pøíjmù (výdìlkù) 
v posledním ukonèeném zamìstnání. 
Zdálo by se tedy, že pro úèely podpory je 
vhodnìjší jiné zamìstnání nehledat.

Je však tøeba vzít v úvahu všechny pod-
mínky, které zákon è. 235/2004 Sb., o za-
mìstnanosti uvádí pro nárok na podporu 
v nezamìstnanosti.

Základní podmínka pro vznik nároku je 
uvedena v § 39 odst. 1 písm. a) zákona, 
jedná se o splnìní takzvané podmínky 
pøedchozího zamìstnání. Ustanovení zá-
kona zní takto:

§ 39 odstavec (1) Nárok na podporu 
v nezamìstnanosti má uchazeè o zamìst-
nání, který

a) získal v rozhodném období (§ 41) 
zamìstnáním nebo jinou výdìleènou èin-
ností dobu dùchodového pojištìní podle 
zvláštního právního pøedpisu) v délce 
alespoò 12 mìsícù (dále jen „pøedcho-
zí zamìstnání“); pøekrývají-li se doby dù-
chodového pojištìní, zapoèítávají se jen 
jednou.

§ 41 odstavec (1) Rozhodným obdobím 
pro posuzování nárokù na podporu v ne-
zamìstnanosti a podporu pøi rekvalifi kaci 
jsou poslední 2 roky pøed zaøazením 
do evidence uchazeèù o zamìstnání.

Není-li splnìna podmínka stanovená 
v § 39 odst. 1 písm. a) pøedchozím zamìst-
náním, což by u vaší paní zøejmì nebyla, 
lze tuto podmínku splnit i zapoètením 
náhradní doby zamìstnání. Za náhrad-
ní dobu zamìstnání se podle zákona o za-
mìstnanosti považují následující doby:

 pøípravy osoby se zdravotním postiže-
ním k práci,

 pobírání invalidního dùchodu pro 
invaliditu tøetího stupnì,

 osobní péèe o dítì ve vìku do 
4 let,

 osobní péèe o fyzickou osobu, která 
se podle zvláštního právního pøedpisu po-
važuje za osobu závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby ve stupni II (støednì tìžká 
závislost), ve stupni III (tìžká závislost) 
nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), 
pokud s uchazeèem o zamìstnání trvale 
žije a spoleènì uhrazují náklady na své po-
tøeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li 
o osobu, která se pro úèely dùchodového 
pojištìní považuje za osobu blízkou,

 výkonu dlouhodobé dobrovolnické 
služby na základì smlouvy dobrovolníka 
s vysílající organizací, které byla udìlena 
akreditace Ministerstvem vnitra, nebo vý-
konu veøejné služby na základì smlouvy 
o výkonu veøejné služby, pokud rozsah 
vykonané služby pøekraèuje v prùmìru 
alespoò 20 hodin v kalendáøním týdnu,

 osobní péèe o fyzickou osobu mladší 
10 let, která se podle zvláštního právní-
ho pøedpisu považuje za osobu závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I 
(lehká závislost).

 Kdyby se vaše paní po skonèení po-
bírání rodièovského pøíspìvku rovnou 
nechala zaregistrovat jako uchazeèka 
o zamìstnání, a tak by splnila pod-
mínku doby pøedchozího zamìstnání 
zapoètením náhradní doby (osobní 
péèe o dítì ve vìku do 4 let) a tato 

doba se posuzovala jako poslední za-
mìstnání, její podpora v nezamìstna-
nosti by byla velmi nízká, neboť by 
se poèítala podle následujícího usta-
novení, uvedeného v § 50 odst. 1) zá-
kona o zamìstnanosti.

§ 50 odstavec (1) Podpora v neza-
mìstnanosti se uchazeèi stanoví za první 
2 mìsíce ve výši 0,15násobku, další 2 mì-
síce ve výši 0,12násobku a po zbývající 
podpùrèí dobu 0,11násobku prùmìrné 
mzdy v národním hospodáøství za 1. až 
3. ètvrtletí kalendáøního roku pøedcháze-
jícího kalendáønímu roku, ve kterém byla 
podána žádost o tuto podporu. (èást).

Závìrem uveïme, že výše mzdy v za-
mìstnání, vykonávaném pøed narozením 
dítìte, již nemùže být základem pro výpo-
èet pøípadné podpory v nezamìstnanosti, 
v pøípadì, že by podmínka pøedchozího 
zamìstnání byla splnìna náhradní dobou.  
Proto považujeme za vhodné pokusit se 
získat, tøeba ještì v dobì pobírání rodi-
èovského pøíspìvku, nové zamìstnání. 
Bez ohledu na jeho délku po jeho skon-
èení by pro pøípadný výpoèet podpory 
v nezamìstnanosti byl rozhodný prùmìr-
ný èistý výdìlek v tomto posledním skon-
èeném zamìstnání. Toto zamìstnání 
by ale muselo skonèit až po skonèe-
ní pobírání rodièovského pøíspìvku. 
Procentní sazba podpory v nezamìst-
nanosti by pak èinila první 2 mìsíce 
podpùrèí doby 65 %, další 2 mìsíce 
podpùrèí doby 50 % a po zbývající 
podpùrèí dobu 45 % prùmìrného mì-
síèního èistého výdìlku.

Podpora v nezamìstnanosti matky
Sociální zabezpeèení  | Marcela Høíbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Manželka je doma s dítìtem, kterému budou v èervenci 2015 tøi roky. Žena pobírá rodièovský pøíspìvek 
do 3 let dítìte, ale není už v pracovním pomìru. Její fi rmu prakticky rozpustili a ona skonèila 
zamìstnání dohodou z organizaèních dùvodù. Nemá se tedy kam vrátit a bude pro ni asi dost tìžké 
najít jinou práci. V posledním zamìstnání mìla pøitom nadprùmìrné pøíjmy. Pøemýšlela, že by již nyní 
zkusila nìjaký ofi ciální pøivýdìlek (polovièní úvazek, noèní smìny). Z èeho by se jí ale pak poèítala 
pøípadná podpora v nezamìstnanosti, kdyby v èervenci musela nastoupit na úøad práce? 

Bohuslav K., Polièka

tøebitele nebo se obchodník na tento 
stát zamìøuje, pak se smlouva øídí 
právním øádem státu, v kterém má spo-
tøebitel obvyklé bydlištì. Bìžnì se tak 
budou smlouvy s èeskými spotøebiteli øí-
dit èeským právem. Pravidla tedy zùsta-
nou stejná jako pøi nákupu v domácím 
e-shopu. Máte tedy právo na odstou-
pení od smlouvy bez udání dùvodu do 
14  dní, stejnì jako byste nakupoval 
v èeském e-shopu.

Pokud nakoupíte zboží v e-shopu se 
sídlem v jiné zemi EU, bývá vìtšinou lhùta 

pro odstoupení od smlouvy minimálnì 
7 pracovních dnù.

Pokud nakoupíte v jiné zemi, která není 
èlenem EU (Turecko, Tunis), budete svá 
práva hájit velmi složitì a museli byste na-
jít právníka, který zná právo tìchto zemí.

Pokud od smlouvy odstoupíte, 
musí vám bez zbyteèného odkladu, 
nejpozdìji do 14 dnù ode dne, kdy 
mu došlo vaše oznámení o odstoupe-
ní od smlouvy, vrátit všechny platby, 
které od vás prodejce obdržel, vèetnì 
nákladù na dodání (kromì dodateèných 

nákladù vzniklých v dùsledku vámi 
zvoleného zpùsobu dodání, který je jiný 
než nejlevnìjší zpùsob standardního 
dodání prodejcem nabízeného. Pro vrá-
cení plateb použije stejný platební pro-
støedek, který jste použil pro zaplacení 
objednaného zboží vy, pokud výslovnì 
v odstoupení od smlouvy neurèíte jinak. 
Je tøeba uvést, že v žádném pøípadì vám 
tímto nemohou vzniknout další náklady. 
Tyto informace vèetnì dalších uvedených 
ve shora citované vyhlášce, musí prodejce 
uvést ve svém pouèení.
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Pro šikovné ruce, které chtìjí pomáhat 

Seznam ZO, které nesplnily ustanovení  §  26 odst. 2.1 Stanov – odvod 25% 
podílu èlenských pøíspìvkù.
Sledované období  01 – 06 2014. Poslední datum pøipsání platby na úèet OS KOVO – 24.11. 2014

èíslo ZO Název a adresa ZO

1096-1100 JANKA Radotín s.r.o., Vrážská 143 – Praha 5 - Radotín

poèet ZO za KS OS KOVO Praha   1

2714-1223 Termosondy Kladno spol. s r.o., P.O.BOX 220,  Dìlnická 81 – Kladno

3160-1225 pøi MAGNA SEATING ,  Øepov 174 – Mladá Boleslav

3031-1226 BOSAL ÈR,  Zápská 1857 – Brandýs nad Labem

poèet ZO za KS OS KOVO Støedoèeského kraje   3

1523-1522 ŽELEZÁRNY a. s. Chomutov,  P.O.BOX 53 – Chomutov

poèet ZO za KS OS KOVO Ústeckého kraje   1

1727-1625 TONAVA a.s. Úpice,  Havlíèkova 437 – Úpice

poèet ZO za KS OS KOVO Královéhradeckého kraje   1

3153-1721 Grupo Antolin Bohemia,  Svárovská 696 – Liberec 11

poèet ZO za KS OS KOVO Libereckého kraje   1

1738-1823 ANTIKOR ,  Kunèice 26 – Letohrad

poèet ZO za KS OS KOVO Pardubického kraje   1

3072-4223 ZO OS pøi Miele technika s.r.o.,  Šumperská 1348 – Unièov

2993-4224 TSR Czech Republic s.r.o., Železnièní 5 – Olomouc

poèet ZO za KS OS KOVO Olomouckého kraje   2

2040-4321 pøi Støední odborné škole Frýdek-Místek, p.o.,  Lískovecká 2089 – Frýdek-Místek

3097-4321 DYMOS,  Prùmyslová zóna Nošovice – Dobrá

3147-4321 Hanwha,  Pøíborská 280 – Frýdek-Místek

2068-4335 1. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OPAVA,  Hviezdoslavova 18 – Opava

2073-4335 LINASET a.s.,  Ès. armády 362 – Budišov nad Budišovkou

poèet ZO za KS OS KOVO Moravskoslezského kraje   5

1928-4400 ZEVETA Machinery,  Tovární 532 – Bojkovice

2631-4400 THEVIA P.O. BOX 3,  1. máje 2633 – Rožnov pod Radhoštìm

2936-4400 ROSTRA,  Øíèanská 989 – Vizovice

2962-4400 PNEUFORM  Hulín a.s.,  Kromìøížská 134 – Hulín

poèet ZO za KS OS KOVO Zlínského kraje   4

3150-4524 pøi Cooper-Standard Automotive s.r.o.,  Jamská 33 – Žïár nad Sázavou

poèet ZO za KS OS KOVO kraje Vysoèina   1

poèet ZO za OS KOVO   20

Jak zhotovit krmítko pro ptáèky 
Je tu opìt zima a s ní období, 

kdy ptáci, kteøí nás baví svým zpìvem 
a také pomáhají v boji proti zahrad-
ním škùdcùm a dalšímu nepøíjemné-
mu hmyzu, jen tìžko shánìjí potravu. 
Chcete jim pomoci a souèasnì udìlat 
radost sobì a svým dìtem?  Zhotov-
te – tøeba i s jejich pomocí – podle 
našeho návodu jednoduché døevìné 
krmítko. Potøebujete k tomu døevìné 
desky a hranoly, høebíky nebo vruty 
k pøipevòování a k práci pilku 
a šroubovák, též metr a tužku na zna-
èení.

Krmítko má šikmou støechu (kvùli snì-
hu a dešti je dùležitý její sklon). To zname-
ná, že horní deska „padá“ k jedné stra-
nì;  kromì toho do šíøky i délky pøesahuje 
spodní, vodorovnì položenou desku. 

Rozpis materiálu: 1. deska (horní) 
30×20×1, 2. deska (spodní) 24×12×1, 
3. hranol 2×2×14 (2 ks), 4. hranol 2×2×10 
(2 ks), 5. hranol 1×1×8 (2 ks), 6. hranol 
1×1× 20 (2 ks), 7. hranol (podstavec) 
4×4×150.

Postup: Pøipravíme si desky a hrano-
ly dle rozpisu. Hranoly è. 3 a 4 se musí 
zkosit smìrem k zadní stranì o 1 cm. Na 
desku è. 2 pøipevníme hranoly è. 3 a 4 
tak, aby zkosení smìøovala dozadu. Dále 
na delší strany mezi hranoly è. 3 – 3 a 4 
– 4 pøipevníme hranoly è. 6. Mezi hra-
noly è. 3 – 4 pøipevníme hranoly è. 5. 
Oznaèíme si støed desky è. 2 a pøipev-
níme hranol è. 7. Tento hranol s pøipev-
nìnou konstrukcí zatluèeme do zemì 
(asi 30 cm). Poté již mùžeme pøipevnit 
desku è. 1. 

Krmítko by mìlo stát na klidném mís-
tì 1,5 metru nad zemí a nejménì 2 me-
try od nejbližšího stromu (s ohledem na 
koèièí mazlíèky). 

A na co ptáèky pøivoláme?
Na semena, pøedevším sluneènice, 

drcený oves, len, proso, konopí pøi-
táhnou – vrabce, stehlíky a sýkorky.
Ovoce je lahùdkou pøedevším pro
– kosy a kvíèaly. Na nejrùznìjších bobulích 
si pochutnají – pìnkavy jikavcù èi hýlù.
Oøechy se hodí pro – èížky. Odøezky masa 
rádi zkonzumují – sojky, straky èi havrani.

Kousky loje èi speciální lojové koule pøi-
lákají nejspíše – strakapoudy a brhlíky.

Pokud je možnost zajistit ptákùm pøí-
stup k nezamrzlé vodì, jistì to ocení 
nejen jako zdroj uhašení žíznì, ale i pro 
koupání, které je nezbytné pro udržení 
dobrého stavu opeøení.

Takže: nezapomínejme v zimì na 
ptáèky!

m.n.

hledá pro pražské 

pracovištì
pracovníka/pracovnici

 pro správu webu 
a užitou gra  ku na
plný pracovní úvazek

PODROBNÌJŠÍ 
INFORMACE 
NAJDETE NA 
www.oskovo.cz

Náplò práce spoèívá 
v komplexním vedení 

provozu interního 
i externího webu, 

ve tvorbì a správì jejich 
obsahu a odborném 

vedení dalších 
spolupracovníkù.

 Další èástí práce je
tvorba užité gra  ky

(letáky, plakáty, brožurky, 
informativní materiály), 

elektronických prezentací 
a vybraných pokroèilých 

aplikací kanceláøského SW.

ODBOROVÝ SVAZ 

KOVO
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Správné znìní tajenky z èísla 20: Každých ètrnáct dnù najdete na novinovém stánku. Správnì luštila a štìstí pøi losování 
mìla Danuše Štruncová z Batelova. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také 
vydavatelem èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 20. ledna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 28. ledna na 
doruèovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


