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Vše pro automobilový prùmysl
K nemalým rekordùm personální politi-

ky v èeském prùmyslu po roce 1990 patøí 
skuteènost, že souèasný generální øeditel 
spoleènosti Ing. Pavel Neuman sedí na 
své židli již od roku 1991 i navzdory pìti 
zmìnám vlastnické struktury v této 25leté 
historii. V jeho kanceláøi jsme tedy moh-
li získat naprosto vìrohodné informace 

o dosavadní historii fi rmy. „Naše spoleè-
nost vznikla krátce po válce v roce 1946 
jako národní podnik PLASTIMAT se sídlem 
v Jablonci nad Nisou a od roku 1956 zaèa-
la vyrábìt první výlisky pro automobilový 
prùmysl. V roce 1953 si fi rma otevøela své 
odborné uèilištì a v roce 1963 byla ukon-
èena první etapa výstavby nového závodu 
v Liberci, pøedevším s orientací na výro-

bu umìlohmotného spotøebního zboží, 
obalù a technických dílù technologií vstøi-
kováním, lisováním a vyfukováním plas-
tù. V roce 1982 byl u nás vyroben první 
nárazník pro automobilový prùmysl a ná-
slednì v roce 1990 byla dokonèena druhá 
etapa výstavby závodu v Liberci,“ vysvìtlil 
nám úvodem generální øeditel fi rmy. 
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Pøedstavujeme kandidáty 
na místopøedsedu OS KOVO

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Majitelé automobilù sice èasto nazývají svá pøibližovadla plechovými miláèky, ale zároveò si uvìdomují, že mnohé 
jejich souèástky nejsou ze železa, ale z plastù. A právì tyto plastové souèástky vyrábí nejen pro nedalekou mlado-
boleslavskou fi rmu Škoda, ale i pro jiné svìtové automobilky spoleènost MAGNA Exteriors & Interiors (Bohemia), s. r. o.,
se sídlem v Liberci. Celý koncern Magna operuje v souèasnosti ve více jak 29 zemích svìta s celkovým poètem pøesa-
hujícím 128 tisíc zamìstnancù. Firma MAGNA je dnes svìtovì uznávaným dodavatelem komponentù a systémù pro 
automobilový prùmysl. Zde v Èeské republice se zamìstnanci hlásí do OS KOVO a zamìstnavatel patøí do Sdružení 
automobilového prùmyslu ÈR.

Spoleènost MAGNA: 
Kde vzájemný respekt pomáhá stabilitì 

5 BOZP
Zamìstnavatel a osobní hygiena 

zamìstnancù 

2 Conta Podboøany
Stávka pomohla propouštìným 

zamìstnancùm

6 Právo
Kdy lze okamžité zrušit

pracovní pomìr

8 Spotøebitelské právo

Jak èelit falešným prodejcùm 

„levné“ elektøiny 

Operátorka výroby Kateøina Doulová pøi montáži pátých dveøí BMW

Na zasedání Rady OS KOVO v Hradci Králové ve dnech 11. až 12. bøezna 2015 
se uskuteèní dovolba místopøedsedy OS KOVO. Jak jsme slíbili v èasopisu Kovák 
èíslo 3/2015, pøedstavujeme nyní tøi kandidáty nominované na tuto pozici. 



Konference zamìstnancù OS KOVO se uskuteènila 19. února v DOS v Praze. Úèastníci si mj. 
vyslechli podrobnou informaci k výsledkùm kolektivního vyjednávání. Pøítomní èlenové výkonného 
vedení OS KOVO je rovnìž seznámili s hlavními problémy, jimž svaz aktuálnì vìnuje svoji pozornost.

V pondìlí 16. 2. 2015 došlo mezi zá-
stupci vedení a odborù k dalšímu jednání 
a k dohodì. Propouštìní zamìstnanci na-
pøíklad obdrží tøi platy nad rámec Zákoníku
práce (celkem tedy mají garantovánu 
dvoumìsíèní výpovìdní lhùtu +3 platy nad 
zákonem stanovené odstupné dle § 67 ZP).
Byly dohodnuty i další detaily, napøíklad 
dny stávky se nebudou odpoèítávat pøi 
výpoètu prémií. „Stávka byla ukonèena 
a od úterý od 6.00 hodin provoz normálnì 

bìží,“ sdìlil nám Jiøí Neèas z výboru ZO OS 
KOVO.  „Výsledek považujeme za úspìch 
i vzhledem k tomu, jak se italská strana pøi 
všech jednáních doposud chovala,“ dodal. 
Místní odboráøi si velmi cení úèinné po-
moci, kterou jim pøi vyjednávání poskytli 
z Regionálního pracovištì OS KOVO v Ústí 
nad Labem, zejména pomoci vedoucího 
pracovištì Mgr. Radka Zákona.

Závod v Podboøanech vyrábí lednièky 
a mrazáky známé znaèky Candy. Vlast-

ní výroba by mìla skonèit 31. bøezna 
2015. V dubnu a v kvìtnu pobìží za-
mìstnancùm výpovìdní lhùta, lze však 
pøedpokládat, že dojde i k individuál-
ním dohodám, kdy zamìstnanci ukonèí 
pracovní pomìr døív a dva mìsíce výpo-
vìdní doby jim budou fi nanènì kom-
penzovány. (Další informace o dùvodech
stávky naleznete na Internetu OS KOVO, 
www.oskovo.cz, záložka Aktuality.) 

(ev)

Podobné výroèní konference probíhají v tìch-
to dnech i na jiných místech. V  Hodonínì se jí 
17. února zúèastnilo 65 delegátù, kteøí zastu-
povali 424 èlenù ZO OS KOVO Hodonín z tamní
Jihomoravské armaturky (JMA) a spoleènosti 
Gemax. Mezi sebou pøivítali vedle jiných hostù 
i pøedsedu OS KOVO Jaroslava Souèka a místo-
pøedsedu svazu Jaromíra Endlichera. Konference 
probìhla v dobré náladì. Jak by ne. Obì fi rmy 
jsou na tom nyní ekonomicky dobøe a ve zprávì
o èinnosti, kterou pøednesl pøedseda Bc. Václav
Potužník, k tomu zaznìla potìšitelná fakta i pro 

zamìstnance. Pøi kolektivních vyjednáváních byl 
dojednán rùst mezd, který je nad krajským prù-
mìrem. Dobrých výsledkù bylo dosaženo i u dal-
ších položek. Znamená to napø. zvýšení pøíspìvku 
zamìstnavatele na dùchodové pøipojištìní a zlep-
šení i u dalších benefi tù. Odbory bodovaly svými 
sociálními programy, spoleèenskými i sportovními 
aktivitami. S ponìkud zahoøklým úsmìvem byla 
pøijata informace, že se pravicoví experimentáto-
øi svým zvyšováním vìku odchodu do dùchodu 
„zasloužili“ i o to, že se nyní penìžitá odmìna 
odborù novì bude vyplácet i k životnímu jubi-
leu 60 let a až po ní ta k odchodu do dùchodu. 
V diskusi pak ovšem zaznìlo, že experimento-
vání je nutné nastavit mantinely, dùchodový vìk 
zastropovat a humánnì zohlednit opotøebení 
zamìstnancù v tìžkých provozech. To zdùraznili 
i Jaroslav Souèek a Jaromír Endlicher, kteøí úèast-
níky konference seznámili mj. se stavem hos-
podaøení OS KOVO, legislativními iniciativami 
a postoji odborù k rùzným otázkám, jako je tøe-
ba kurzarbeit èi agenturní zamìstnávání i jeho 
nabídkou pro èleny. V diskusi ke vzdìlávání od-
boráøù byl mj. vznesen požadavek ohlednì zvyšo-
vání fi nanèní gramotnosti. Mnoho zamìstnancù 
podléhá totiž rùzným „výhodným“ nabídkám 
a nejsou pak schopni pùjèky lichváøù splácet. 
Poèet èlenù ZO OS KOVO Hodonín loni celkovì 
stoupl o 18 èlenù. Stav èlenské základny mohl 
být ještì vyšší, ale 5 èlenù se právì kvùli pùjèkám 

dostalo do takové insolvence, že už nebyli schopni 
uhradit své èlenské pøíspìvky. Pøíslušná osvìta je 
i proto velmi akutní. Pøedstaviteli vedení OS KOVO
byla hned na místì pøislíbena pomoc. 

(text a foto: fav)
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Výstražné stávky nìmeckých kovákù

Jak oznámilo vedení nìmeckých odborù IG Metall, do 20. úno-
ra se více než 600 výstražných stávek na podporu jejich požadavkù 
pøi kolektivních jednáních se zástupci zamìstnavatelù z oblasti ko-
voobrábìcího a elektrotechnického prùmyslu zúèastnilo už více než 
750 000 zamìstnancù. Odbory žádají zvýšení platù o 5,5 % a zlep-
šení úprav pro období výuky a pro zamìstnance v pøeddùchodo-
vém vìku. Stávky se dosud uskuteènily ve 3 300 podnicích v celé 
SRN. Pokud nedojde do konce února k dohodì se zamìstnavateli, 
uskuteèní se podle IG Metall pøímá hlasování o tvrdších formách 
akcí na podporu požadavkù odborù. (red)
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Èasovì neomezená stávka ve spoleènosti Conta, s. r. o., v Podboøanech byla úèinná. Závod má 
defi nitivnì skonèit 31. kvìtnu tohoto roku, o práci pøijde na 110 lidí. Vedení pùvodnì pøišlo se 
stanoviskem, že bude postupovat striktnì dle Zákoníku práce, bez dalšího doprovodného sociál-
ního programu. V pátek 13. 2. 2015 byla proto vyhlášena èasovì neomezená stávka. 

Conta Podboøany: stávka pomohla

Otevøenì o úspìších i problémech

Mezi hosty konference byl i nìmecký øeditel JMA 
Ing. Albert Herb (vlevo)

Jednání konference bylo vìcné a pøineslo øadu podnìtù. 
Úèast nominovaných delegátù byla více než 90%...

http://www.oskovo.cz/


Proè pøijal kandidaturu
na místopøedsedu OS KOVO: 

Po volbì pøedsedy OS KOVO, podle 
nejen mého názoru, by mìla zaèít sys-
témová generaèní obmìna výkonného 
vedení svazu, navíc když místopøedsedo-
vé oznámili zámìr už do dalšího funkè-
ního období nekandidovat. Pøi diskuzích 

s kolegy a po obdržených nominacích 
jsem se rozhodl pøijmout nominaci, 
protože jsem srdcem Kovák a záleží mi 
na dalším rozvoji a budoucnosti svazu. 

Chtìl bych se zasadit o vznik studie, 
která by se zamìøila na pomoc neuvol-
nìným pøedsedùm, otázku èásteèného 
uvolnìní (jednat o možnosti spoleèné 

spolupráce se zamìstnavateli a svazem 
na refundaci 1–2 dnù v mìsíci) a vznik 
speciálního školení na míru pro zaèínající 
neuvolnìné pøedsedy, ale i pro ty, co už 
nìjakou dobu pùsobí ve svých funkcích 
a nejsou uvolnìní. Školení by mìlo být 

Proè pøijal kandidaturu
na místopøedsedu OS KOVO: 

Svoje motivy jsem v Kováku vysvìtlil, 
už když jsem kandidoval na funkci pøed-
sedy, a nemám dùvod na nich nìco mì-
nit. I proto, že stojíme pøed stále stejnými 
problémy. Už dovolba pøedsedy nám zno-
vu ukázala, že bychom se mìli mnohem 
více vìnovat práci na pøípravì kádrù. Tak, 
abychom v budoucnu nestáli pøed fak-
tem, kdy napøíklad v rámci generaèní ob-
mìny zjistíme, že není dostatek vhodných 
a kvalifi kovaných pokraèovatelù. Další 
vìcí, která již skuteènì nazrála k dùklad-
nému øešení, je získávání nových èlenù 
a posilování èlenské základny. Slovo dal-
ší zde není vlastnì na místì, osobnì to 
považuji za záležitost nejvyšší priority. Za 
vìc pøežití. Zde bychom mìli v daleko 
vìtší míøe využívat dobrých zkušeností 
z regionù. Máme základní organizace,

kterým se zvyšování èlenské základny daøí. 
Právì s tìmito zkušenostmi musíme lépe 
pracovat. 

K tomu je samozøejmì nutné zlepšovat 
komunikaci mezi centrem svazu a regio-
ny, i v  rámci regionù samých. Osm a pùl 
roku jsem èlenem Rady svazu i dalších or-
gánù a za tu dobu jsem nasbíral øadu uži-
teèných a potøebných zkušeností. Za dù-
ležitý klíè k øešení tohoto problému proto 
považuji týmovou spolupráci. Jde o dis-
kusi, kterou sice nìkdo øídí a usmìròuje, 
ale pøi snaze využít všech pozitivních 
podnìtù a nápadù, které zaznìjí. 

Budu-li zvolen, budu usilovat o to, 
aby se rozvíjelo vše dobré a pozitivní, 
èeho se svazu doposud podaøilo do-
sáhnout. Není toho málo, jde napøíklad 
o právní pomoc a servis pro základní or-
ganizace, který pøedstavuje skuteènou 
pomoc a o který mají èlenové velký zájem.

 Budu spoleènì s dalšími èleny výkonného
vedení usilovat, abychom dlouho neøe-
šené problémy zaèali skuteènì koneènì 
øešit. Je tøeba, abychom si zvykli pro-
blémy otevøenì pojmenovat, nejenom 
však o nich jen mluvit èi hledat dùvody, 
proè to nejde, ale abychom hledali hlav-
nì zpùsoby, jak je spoleènì v týmu øešit. 
I když jsem loni v prosinci nebyl zvolen 
pøedsedou, velmi mne potìšil ohlas, 
který mìlo moje tehdejší vystoupení. 
To a také skuteènost, že jsem byl nyní 
nominován i pro dovolbu místopøedsedy, 
vnímám proto jako novou výzvu pøispìt 
k øešení úkolù, které pøed naším svazem 
vyvstaly. 
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Osobní údaje
Rodinný stav: ženatý, 2 dìti – dcera 24, syn 17 let
Vìk: 47 let
Datum a místo narození: 6. 1. 1968 v Litomyšli

Vzdìlání

1982–1985: SOU strojnické v Rychnovì nad Knìžnou, 
obor: klempíø pro karoserie pro AZNP Kvasiny, výuèní list
1997–2000: SIŠ automobilní v Ústí nad Orlicí, maturitní vysvìdèení.
UJAK Praha, kombinované bc. studium (zatím tøi semestry)

Odborná 
zkušenost
(od roku 2005)

2005 – 1. pol. 2006: koordinátor smìny, svaøovna, ŠKODA AUTO a.s. závod Kvasiny 
(vedení a øízení supervizorù a výroby støediska svaøovny cca. 200–300 zamìstnancù)
2006–2014 pøedseda ZO OS KOVO pøi ŠKODA AUTO a.s. závod Kvasiny 
(statutární orgán, vedení a øízení základní odborové organizace o 3 500 èlenech, 
jednání s vedením spoleènosti, KV, úèast v orgánech OS KOVO a ÈMKOS)
Od r. 2006 – souèasnost: zmocnìnec VO KOVO RK, èlen Rady OS KOVO 
Od r. 2008 – souèasnost: èlen Správní Rady ZPŠ
Od r. 2009 – souèasnost: místopøedseda Tripartity Khk
Od r. 2011 –  souèasnost: pøedseda RROS ÈMKOS Khk, èlen Snìmu ÈMKOS 

za OS KOVO, od 20. 2. èlen ZO OS KOVO pøi FAB Rychnov n. K.

Zájmy, aktivity Odbory, rodina, dùm, zahrada, rekreaènì sport, èetba, PC.

Osobní údaje
Rodinný stav: ženatý
Vìk: 44 let (nyní žije v Podìbradech)
Datum a místo narození: 27. 6.1970 v Ostravì Vítkovicích

Vzdìlání
1985–1989: SOU strojírenské v Ostravì Vítkovicích
1993–1996: veèerní studium  SPŠ Strojírenská (Vítkovice, nedokonèeno)
V souèasné dobì studium SPŠ Dopravní (Praha)

Zamìstnání:
1989–1995: Vítkovické žel. a stroj. (nástrojárna)
1995–2005: Ispat Nová Huť (dnes Arcelor Mittal Ostrava)
2005 – souèasnost: TPCA (Toyota, Peugeot, Citroën automobile – Kolín)

Odborná 
zkušenost

Èlen komise mladých do roku 2005
Èlen Snìmu ÈMKOS do konce roku 2014
Èlen RROS ÈMKOS Støedoèeského kraje do konce roku 2014
Èlen Krajského sdružení Støedoèeského kraje 
Èlen Rady OS KOVO
Pøedseda ZO OS KOVO pøi TPCA od roku 2011
Stáž v Japonsku u odboráøù Toyoty (2014)

Zájmy, aktivity Odbory, rodina, sjezdové lyžování, horské kolo, závodnì pétanque a rocková hudba.

Do funkce místopøedsedy 
jej nominovaly:
 Rada KS OS KOVO Královéhradeckého kraje
 Rada KS OS KOVO Pardubického kraje
 Rada OS KOVO Ústeckého kraje
 Rada KS Libereckého kraje
 Rada KS Plzeòského a Karlovarského kraje
 Rada KS Olomouckého kraje
 ZO Motorpal Jihlava
 ZO TATRA Výrobní úsek
 Konference KS Jihoèeského kraje

Do funkce místopøedsedy 
jej nominovaly:
 ZO Hyundai Nošovice
 ZO Panav Senice
 ZO region Olomouc
 Rada KS Praha
 Rada KS Støedoèeského kraje

Libor Dvoøák

Ivo Navalaný 
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Proè pøijal kandidaturu
na místopøedsedu OS KOVO: 

Na jedné stranì je to urèitì chuť pracovat 
pro odborové organizace sdružené v Od-
borovém svazu KOVO a aktivnì ovlivòovat 
vývoj odborù v našem prostøedí. Na druhé 
stranì moje rozhodnutí ovlivnila podpora 
nìkterých krajských sdružení a jednotli-
vých funkcionáøù, èehož si upøímnì vážím 
a dìkuji za tuto projevenou dùvìru. 

Èlenem OS KOVO jsem od svých 18 let. 
Do odborové èinnosti jsem se vždy zapo-
joval na rùzných úrovních, od úèasti ve 
výboru základní organizace pøes Komisi 
mladých OS KOVO až po pracovní èinnost 
v organizaènì provozním úseku OS KOVO. 
Uvìdomuji si, že odborové hnutí má svou 
historii, tradici, ale také vývoj. Obsahy, for-
my a metody odborové èinnosti se promì-
òují v kontextu neustále se promìòujícího 
socioekonomického prostøedí.

Pevnì vìøím, že náš odborový svaz má 
svou budoucnost a perspektivu být i na-
dále masivním obèanským sdružením. Vý-

chozí pozice, ve které se nyní nacházíme, 
má své silné i slabé stránky.

OS KOVO disponuje velmi kvalitním 
týmem pracovníkù na celorepublikové 
úrovni, silnou funkcionáøskou strukturou, 
stabilním zázemím v regionech, aktivními 
kontakty u nás i v zahranièí. V neposled-
ní øadì je to dùvìra zamìstnancù-èlenù 
OS KOVO. Problém je úbytek èlenské 
základny, který je zpùsoben restruktura-
lizací prùmyslu, pøechodem na síťovou 
strukturu, globalizaèními vlivy a zmìnou 
v mentalitì zamìstnancù. Ale také jistou 
neschopností oslovit a pøesvìdèit zamìst-
nanecké skupiny o potenciálech odborové 
organizovanosti. Bariéry, bránící sluèování 
odborových svazù po vzoru zahranièních 
centrál, jsou stále pevné. Vìøím, že okol-
nosti a otevøený dialog otevøou cestu sou-
støedivým silám v rámci ÈMKOS.

V koncepèní rovinì odborové práce 
jsem inspirován pøedevším našimi part-
nerskými odborovými svazy v zahranièí, 
zejména v Nìmecku a Rakousku. Myslím, 

že je nutné otevøít veøejnou diskusi o úlo-
ze odborù ve spoleènosti s mladými lidmi, 
napøíklad formou pøednášek ve vzdìlá-
vacím prostøedí. Potøebujeme se zamìøit 
na efektivní propagaci odborové èinnosti. 
Je tøeba optimalizovat zpùsob práce, 
usilovat o veøejný prostor, užívat multime-
diální komunikaci.

Jestliže budu zvolen, budu usilovat 
o udržení kvality poskytovaných služeb 
pro základní organizace a èleny OS KOVO,
a to na všech úrovních. Chci se zamìøit 
na oblast poskytovaného servisu regionál-
ními pracovišti a podporovat rozšiøování 
pùsobnosti OS KOVO u dalších zamìst-
navatelù v jednotlivých regionech. Jednou 
z mých priorit je také práce s mladými 
funkcionáøi OS KOVO, podpora aktivit 
pro mladé zájemce o odborovou èinnost 
a mezinárodní spolupráce.

pro tyto pøedsedy refundováno. Co mì
k tomu vede? Èasto slyším na jednání Rady 
OS KOVO, že nám klesá èlenská základna 
a povìdomí o odborech by také mohlo být 
lepší. Tady vidím velký potenciál osobní-
ho pøíkladu, když budou mít pøedsedové 
možnost se vzdìlávat a budou mít èas tyto 
vìdomosti uplatòovat a pøedávat svému 

okolí, napø. pøi vyjednáváni KS, kde jsou 
proti nim èasto majitelé fi rem èi specialisté, 
tím budou vzory nejen pro „své“ odboráøe, 
ale i pro okolí. A jak všichni víme, osobní re-
ference jsou nejlepší reklamou. Proè nepro-
pagovat takto i náš svaz, vždyť se nemáme 
za co stydìt. OS KOVO je dobrá  poctivá 
„znaèka“. Chtìl bych také využít zkuše-

ností získaných na stáži u japonských od-
boráøù v Toyotì pøi pomoci u KV. Dále mám 
vizi v oblasti spoleèného sdílení benefi tù
na centrální úrovni. Vím, že nemohu jako 
místopøedseda slibovat žádné velké zmìny, 
ale mohu slíbit, že udìlám vše, abych byl 
dobrým „nosièem vody“ pro našeho pøed-
sedu. A že mám chuť se uèit nové vìci.

Nejenom u nás se nyní diskutuje o chystané 
smlouvì „Transatlantické partnerství pro obchod 
a investice“ (TTIP) mezi EU a USA. Je to žhavé téma 
i v dalších èlenských státech EU. Zaznívají zajímavé 
a rovnìž inspirativní názory. Vedení nìmeckých ko-
váckých odborù IG Metall a pøedsedové závodních 
rad z podnikù nìmeckého automobilového prùmy-
slu pøijali 27. ledna spoleèné prohlášení, ve kterém 
se konstatuje, že pøi jednáních o smlouvì nelze 
sledovat jen ekonomické zájmy, ale že stejnou mì-
rou musí být brán v potaz také sociální rozmìr TTIP. 
Ve stanovisku, které podepsali pøedseda IG Metall 
Detlef Wetzel a pøedsedové závodních rad z au-

tomobilek Porsche, Volkswagen, Audi, Daimler, 
Ford, Opel a BMW, se mj. uvádí: „Podporuje-
me zámìr sjednotit technické normy na obou 
stranách Atlantiku a jednat o odbourání celních 
a obchodních pøekážek. Nebudeme ale akceptovat 
žádné odchylky u standardù pro životní prostøedí 
a ochranu spotøebitelù nebo u práv zamìstnancù 
pøi práci a pøi spolurozhodování. Proto nadále žá-
dáme vyškrtnout z dohody ustanovení o tzv. ochra-
nì investorù a s tím spojených rozhodèích jedná-
ních. Evropa a USA nejsou bezprávním prostorem, 
který by tato opatøení potøeboval. Žádáme rovnìž
pøedsedy pøedstavenstev podnikù nìmeckého 

automobilového prùmyslu a politickou repre-
zentaci EU, aby se spoleènì s námi zasadili o to, 
že v Evropì zcela samozøejmá práva zamìstnancù 
se prostøednictvím TTIP stanou pravidlem i v USA. 
Evropská politika musí dát jasnì najevo, že spo-
luúèast zamìstnancù na rozhodování podnikù 
pøedstavuje výhodu v hospodáøské soutìži. Také zá-
kladní normy Mezinárodní organizace práce (ILO),
kde USA z osmi uznaly zatím jen dvì, musí být pro-
støednictvím TTIP druhou stranou zcela akceptová-
ny.“ Jinými slovy: k volnému obchodu s USA ano, 
ale rozhodné ne k importu podmínek, které ome-
zují práva a zájmy zamìstnancù. (fav)

Volný obchod nejde bez práv zamìstnancù

Osobní údaje
Rodinný stav: rozvedený, syn 4 roky
Vìk: 35 let
Datum a místo narození: 28. 3. 1979 v Hustopeèích u Brna

Vzdìlání 1993–1997: SOUs Královopolská Brno, obor mechanik strojù a zaøízení, maturita

Odborná 
zkušenost

1997–1998: Královopolská a.s. – valcíø, obsluha ohraòovacího lisu a skružovacích válcù
1998–2001: Poclain Hydraulics s.r.o. – operátor cnc strojù, výroba hydraulických motorù
2001–2008: IG WATTEEUW ÈR s.r.o. – operátor cnc strojù, výroba pøevodovek, místopøed-
seda ZO a èlen povìøený oblastí BOZP
2005 – souèasnost: OS KOVO – specialista organizaènì provozního úseku OS KOVO, 
práce s mladými èleny
podzim 2006 – 2014: èlen Komise mladých OS KOVO a pozdìji pøedseda KM OS KOVO
2009–2014: èlen a pozdìji místopøedseda, tajemník Rady mladých ÈMKOS
2013 – souèasnost: místopøedseda ZO zamìstnancù OS KOVO

Zájmy, aktivity Odborové aktivity, rodina, hudba, fotografování, historie

Tomáš Valášek

Do funkce místopøedsedy 
jej nominovaly:
 Rada KS Zlín
 VO 1821 Svitavy 
 Rada KS Jihomoravského kraje
 ZO ŽDB Group Bohumín
 ZO Tøinecké železárny



 Servis | 23. února | KOVÁK èíslo 4/2015 | 5

pokraèování na str. 6

Kdy mohu pracovat z domova?
Zákoník práce | Ing. Eva Kreslová, specialistka-ekonomka, RP Praha a Støedoèeský kraj 

Jsem na mateøské dovolené a po jejím skonèení bych chtìla na zkrácený úvazek pracovat z domova. 
Než o to zamìstnavatele požádám, chtìla bych vìdìt, zda je tento zpùsob zamìstnání nìjak upraven 
v pøíslušných zákonech a jaké bych mìla podmínky. H. K., Praha

Jsem zamìstnanec strojírenské fi rmy. Pøi odchodu z práce teèe teplá voda pouze 5 minut a pro všechny 
zamìstnance nestaèí. Musí zamìstnavatel zajistit dostateènou dodávku teplé vody pro hygienickou 
oèistu? P. H., Plzeò

Zásobování pitnou vo-
dou a vodou pro zajištìní 
osobní hygieny zamìst-
nancù na pracovišti øeší 

NV è. 361/2007 Sb., § 53, odst. 1., kde 
je stanoveno, že prostory urèené pro práci 
musí být zásobeny pitnou vodou v množ-
ství postaèujícím pro potøeby pití zamìst-
nance a zajištìní pøedlékaøské pomoci 
a teplou tekoucí vodou pro zajištìní osob-
ní hygieny zamìstnance. Nabízí se další 
dotaz, jakou teplotu má mít teplá voda.

Dle ÈSN 06 0320 ze záøí 2006 – Tepelné 
soustavy v budovách – Pøíprava teplé vody 
– Navrhování a projektování je v bodì 5 
uvedeno: „zaøízení pro ohøívání užitkové 
vody má být navrženo a vybaveno tak, 
aby teplota TV v místì odbìru (na výto-
ku u uživatele v objektech) dosahovala 

trvale hodnot mezi 50 °C až 55 °C , 
výjimeènì 45 °C až 60 °C“. Technické 
normy však nejsou závazné.

Ve vyhlášce è. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické po-
žadavky na pitnou a teplou vodu 
a èetnost a rozsah kontroly pitné 
vody, je v tabulce pøílohy è. 2 sta-
noven limit 55 °C, ale typ limitu jen 
„DH“ – doporuèená hodnota. 

Øešení je ve vyhlášce è. 194/2007 Sb., 
kterou se stanoví pravidla pro vytápìní 
a dodávku teplé vody, mìrné ukazate-
le spotøeby tepelné energie pro vytápìní 
a pro pøípravu teplé vody a požadavky na 
vybavení vnitøních tepelných zaøízení bu-
dov pøístroji regulujícími a registrujícími 
dodávku tepelné energie, v § 4 – „Pra-
vidla pro dodávku teplé vody“ a zde je 

stanoveno, že teplá voda je dodávána ce-
loroènì tak, aby mìla na výtoku u spotøe-
bitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou 
možnosti krátkodobého poklesu v dobì 
odbìrných špièek spotøeby v zúètovací 
jednotce.

Zákoník práce neobsa-
huje pojem práce z do-
mova. Tento typ práce 
se skrývá pod oznaèením 

„zvláštní povaha práce nìkterých zamìst-
nancù“. 

Podmínky tìchto zamìstnancù jsou 
upraveny v § 317 zákoníku práce, který 
nám øíká zhruba toto:

 na zamìstnance, který nepracuje na 
pracovišti zamìstnavatele, se vztahuje 
zákoník práce, s výjimkou následujícího:

 nevztahuje se úprava rozvržení pracov-
ní doby, prostojù ani pøerušení práce zpù-
sobené nepøíznivými povìtrnostními vlivy.

Zamìstnavatel tedy není povinen urèit 
poèátek a konec smìn apod. V pøípadì nut-
nosti však mùže domáckému zamìstnanci 
pracovní dobu rozvrhnout, napø. z dùvodu 
komunikace s ostatními zákazníky;

 pøi jiných dùležitých pøekážkách 
v práci (viz naøízení vlády è. 590/2006 Sb.) 
mu nepøísluší náhrada mzdy nebo platu 
(mimo nemoc, svatbu vlastní, svatbu dìtí, 
úmrtí a pøestìhování).

Pro úèely náhrady mzdy pøi doèasné 
pracovní neschopnosti musí zamìstnava-
tel vytvoøit fi ktivní rozvrh smìn;

 nepøísluší mu mzda nebo plat nebo 
náhradní volno za práci pøesèas ani ná-
hradní volno nebo náhrada mzdy anebo 
pøíplatek za práci ve svátek.

Kromì výjimek uvedených v § 317 se 
všechny ostatní oblasti øídí zákoníkem 
práce, tzn. je potøeba respektovat, pøí-
padnì využít, pøedevším následující usta-
novení.

 § 2 odst. 2 ZP – znìní tohoto od-
stavce umožòuje, aby si zamìstnanec 
a zamìstnavatel dohodli jiné místo pro 
výkon práce, než je pracovištì zamìst-
navatele. Zároveò zaèlenìní v paragrafu, 
který se zabývá charakteristikou závislé 
práce, znamená, že i práce z domova je 
závislou prací;

 § 34 odst. 1 písm. b) – zde je sta-
noveno, že místo výkonu práce musí být 
domluveno v pracovní smlouvì;

 § 38 odst. 1 písm. b) – protože 
i práce z domova je závislou prací, pla-
tí pro ni ustanovení, že ji lze vykonávat 
pouze osobnì. Spolupráce napø. ro-
dinných pøíslušníkù není tedy pøípustná 
a nelze si toto ani dohodnout v pracov-
ní smlouvì; 

 problematika BOZP – zamìstnavatel 
má stejnou povinnost vytváøet bezpeèné 
a zdraví neohrožující pracovní prostøedí 
a podmínky pøi výkonu práce doma jako 
pøi výkonu práce na pracovišti. V souvis-
losti s tím by zamìstnavatel mìl:

 upozornit zamìstnance na rizika 
a závazné postupy, týkající se výkonu kon-
krétní práce z domova,

 sjednat si se zamìstnancem v pracov-
ní smlouvì pøístup do místa výkonu práce 
za úèelem kontroly dodržování BOZP,

 stanovit pøípadnì dobu, kdy nesmí 
zamìstnanec pracovat (napø. v noci),

 zavázat zamìstnance k  èerpání bez-
peènostních pøestávek,

 v pøípadì pøedání stroje, pøístroje 
apod. k výkonu práce pøedat zároveò in-

Zajištìní osobní hygieny zamìstnancù

Na slovíèko s bezpeèákem | Václav Pelc, specialista BOZP, Regionální pracovištì OS KOVO Plzeò
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strukce na bezpeèné užívání stroje nebo 
pøístroje; 

 náhrada nákladù zamìstnance pøi 
výkonu práce z domova – zamìstnavatel 
je povinen pøíslušné technické vybavení 
a služby zajistit sám, mùže se však se za-
mìstnancem dohodnout tak, že zamìst-
nanec bude používat k výkonu práce 
za úhradu vlastní vybavení (§ 190 ZP), 

pøípadnì využívat majetku zamìstnavate-
le i pro vlastní potøebu;

 poskytování závodní preventivní 
péèe – zamìstnavatel má stejné povin-
nosti jako u zamìstnancù s místem výko-
nu práce na jeho pracovišti;

 zamìstnavatel má povinnosti po-
skytnout osobní ochranné pracovní pro-
støedky, pracovní odìv a obuv, mycí, èisticí 

a dezinfekèní prostøedky dle platných 
pøedpisù.

Z výše uvedeného vyplývá, že záleží pøe-
devším na dohodì mezi obìma úèastníky 
vztahu, jak si nastaví pravidla zavedení 
a využívání možnosti práce mimo pracovi-
štì zamìstnavatele.

Jak již ze samotného 
názvu vyplývá, okamži-
té zrušení pracovního 

pomìru pùsobí okamžitì, nebìží žádná 
výpovìdní doba, a je tedy pochopitelné, 
že touto formou lze zrušit pracovní po-
mìr pouze výjimeènì, v pøípadech daných 
zákoníkem práce. Okamžité zrušení pra-
covního pomìru musí být písemné a za-
mìstnavatel i zamìstnanec musí skutko-
vì vymezit jeho dùvod tak, aby jej nebylo 
možno zamìnit s jiným, pøièemž uvedený 
dùvod nesmí být dodateènì mìnìn. 

Zamìstnavatel smí okamžitì zrušit 
pracovní pomìr se zamìstnancem 
pouze ze dvou zákonných dùvodù,
tj. pokud:

 byl zamìstnanec pravomocnì od-
souzen pro úmyslný trestný èin k nepod-
mínìnému trestu odnìtí svobody na dobu 

delší než jeden rok, nebo byl-li pravomoc-
nì odsouzen pro úmyslný trestný èin spá-
chaný pøi plnìní pracovních úkolù nebo 
v pøímé souvislosti s ním k nepodmínìné-

mu trestu odnìtí svobody na dobu nejmé-
nì šest mìsícù – § 55 odst. 1 písm. a),

 porušil zamìstnanec povinnost vy-
plývající z právních pøedpisù vztahujících 
se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 
zpùsobem – § 55 odst. 1 písm. b).

Pro hrubé porušení povinnosti vyplý-
vající z právních pøedpisù vztahujících se 
k vykonávané práci mùže zamìstnavatel 
se zamìstnancem okamžitì zrušit pra-
covní pomìr pouze do 2 mìsícù ode dne, 
kdy se o dùvodu k okamžitému zrušení 
pracovního pomìru dovìdìl, a pro poru-
šení povinnosti vyplývající z pracovního 
pomìru v zahranièí do 2 mìsícù po jeho 
návratu, nejpozdìji však vždy do jednoho 
roku ode dne, kdy dùvod k okamžitému 
zrušení pracovního pomìru vznikl. 

Stane-li se v prùbìhu dvou mìsícù 
jednání zamìstnance, v nìmž je možné 

spatøovat porušení povinnosti 
vyplývající z právních pøedpisù 
vztahujících se k vykonávané 
práci, pøedmìtem šetøení ji-
ného orgánu, je možné s ním 
okamžitì zrušit pracovní pomìr 
ještì do 2 mìsícù ode dne, kdy 
se zamìstnavatel dovìdìl o vý-
sledku tohoto šetøení.

Okamžité zrušení pracovní-
ho pomìru je zamìstnavatel 
povinen pøedem projednat 
s odborovou organizací. 
Jde-li o èlena orgánu odbo-
rové organizace, který pùsobí 
u zamìstnavatele, v dobì jeho 
funkèního období a v dobì jed-
noho roku po jeho skonèení, je 
k okamžitému zrušení pracov-
ního pomìru zamìstnavatel 

povinen požádat odborovou organizaci 
o pøedchozí souhlas. Za pøedchozí sou-
hlas se považuje rovnìž, jestliže odboro-
vá organizace písemnì neodmítla udìlit 

zamìstnavateli souhlas v dobì do 15 dnù 
ode dne, kdy byla o nìj zamìstnavatelem 
požádána. Zamìstnavatel mùže použít 
tohoto souhlasu jen ve lhùtì 2 mìsícù od 
jeho udìlení. Jestliže odborová organiza-

ce odmítla souhlas udìlit, je okamžité zru-
šení pracovního pomìru z tohoto dùvodu 
neplatné; pokud jsou však ostatní pod-
mínky okamžitého zrušení splnìny a soud 
v soudním øízení shledá, že na zamìstna-
vateli nelze spravedlivì požadovat, aby 
zamìstnance nadále zamìstnával, je oka-
mžité zrušení pracovního pomìru platné. 

Zamìstnavatel nesmí okamžitì zru-
šit pracovní pomìr s tìhotnou zamìst-
nankyní, zamìstnankyní na mateøské 
dovolené a zamìstnancem nebo zamìst-
nankyní, kteøí èerpají rodièovskou dovole-
nou. Okamžitì zrušit pracovní pomìr tak 
lze napøíklad i se zamìstnancem, který je 
v doèasné pracovní neschopnosti. Co se 
týèe tìhotných zamìstnankyní a zamìst-

Kdy lze okamžitì zrušit pracovní pomìr
Právní poradna | Mgr. Petra Behancová, RP OS KOVO Brno

Pøi namátkové kontrole provádìné na našem pracovišti bylo zjištìno, že jeden ze zamìstnancù se na 
pracovní smìnu dostavil pod vlivem návykové látky. Následnì byl nadøízeným upozornìn na možnost 
okamžitého zrušení pracovního pomìru ze strany zamìstnavatele. Jaké jsou podmínky pro uplatnìní 
takového postihu?  Jiøí M., Kuøim

Jedním z dùvodù okamžitého 
zrušení pracovního pomìru mùže 
být  užívání návykových látek 

Také démon alkohol mùže 
pøivodit ztrátu zamìstnání 
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Zmìny pro vedení jed-
noduchého úèetnictví jsou 
pøipravovány až od 1. 1. 
2016. V souèasné dobì 

jde o návrh novely zákona o úèetnictví, kte-
rý byl pøedložen legislativní radì vlády. 

Nejedná se o zrušení možnosti vedení 
jednoduchého úèetnictví, ale o zpøísnìní 
podmínek pro jeho vedení.

V roce 2015 to znamená, že pokud 
organizace v jednoduchém úèetnictví 
úètuje, mùže tak èinit i v roce 2015, a to 
v souladu se zákonem è. 348/2007 Sb., 

kterým se zmìnil zákon è. 563/1991 Sb., 
o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
ze dne 5. prosince 2007, a který je posled-
ní novelou zákona o úèetnictví vztahující 
se právì k vedení jednoduchého úèet-
nictví, mohou v soustavì jednoduchého 
úèetnictví i po 1. lednu 2008 a nadále 
úètovat obèanská sdružení, jejich orga-
nizaèní jednotky, které mají právní sub-
jektivitu, církve a náboženské spoleènosti 
nebo církevní instituce, které jsou církevní 
právnickou osobou, a honební spoleèen-
stva. Tyto organizace mohou vést úèetnic-

tví podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèet-
nictví, ve znìní zákona è. 117/1994 Sb., 
zákona è. 227/1997 Sb., zákona 
è. 492/2000 Sb., zákona è. 353/2001 Sb. 
a zákona è. 437/2003 Sb., pokud jejich 
celkové pøíjmy za poslední uzavøené úèet-
ní období nepøesáhnou 3 000 000 Kè; 
pøitom se na nì vztahují ustanovení zá-
kona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, a jeho 
provádìcí právní pøedpisy, které upravují 
úètování v soustavì jednoduchého úèet-
nictví, ve znìní úèinném k 31. prosinci 
2003.

Dne 1. ledna 2015 nabyl úèinnosti zá-
kon 360/2014 Sb. ze dne 22. prosince 
2014, kterým se mìní zákon è. 235/2004 
Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù, a další související 
zákony. Èást týkající se výše obratu (èást 

ètvrtá tohoto zákona, která mìní zá-
kon è. 502/2012 Sb.) nabyla úèinnosti od 
31. 12. 2014. 

To znamená, že výše obratu pro povi-
nou registraci k dani z pøidané hodnoty 
i nadále zùstává ve výši 1 000 000 Kè.

Na chybu v Aspi jsme upozornili provo-
zovatele i my a dne 6. 1. 2015 byla tato 
chyba již opravena.

Poznámka na závìr. Nìkterá ustanove-
ní tohoto zákona nabudou úèinnost až
1. 1. 2016.

Máte pravdu, že platby jednotlivých 
daní se posílají na nové úèty. To ale platí 
již od 1. 1. 2013. Po dobu 2 let se chybnì 
poslané platby pøesmìrovávaly na správ-
né úèty. Toto pøechodné období 2 let, po 
které byly platby na zrušené úèty pøesmì-
rovávány na správné úèty fi nanèních úøa-
dù, defi nitivnì skonèilo k 31. 12. 2014.

Dle dostupných informací ale fi nanèní 
správa eviduje chybnì odvedené daòové plat-
by zejména u závislé èinnost i po 1. 1. 2015.

Všem, kteøí po 1. lednu 2015 chybnì 
odvedli danì na zrušené úèty fi nanèních 
úøadù, vznikl tím pádem nedoplatek na 
daòovém úètu, a proto jim hrozí sankce 
v podobì úroku z prodlení.

Doporuèuji stejnì jako v uplynulých 
dvou letech, abyste si zkontrolovali plat-
by na fi nanèní úøady a popøípadì správnì 
nastavili i šablony v internetovém bankov-
nictví.

Správné úèty najdete na stránkách fi -
nanèní zprávy a uveøejnìny byly také 
v Kováku è. 3 ze dne 21. ledna 2013.

nankyní na rodièovské dovolené, tak byť 
s nimi nelze okamžitì zrušit pracovní po-
mìr, mùže jim dát zamìstnavatel výpovìï 
podle § 52 písm. g), tedy z toho dùvodu, 
že u zamìstnankynì jsou dány dùvody, 
pro které by s ní zamìstnavatel mohl oka-
mžitì zrušit pracovní pomìr – zákaz výpo-
vìdi zde v tomto pøípadì neplatí. 

Zamìstnanec mùže pracovní pomìr 
okamžitì zrušit v pøípadì, že

 podle lékaøského posudku vyda-
ného poskytovatelem pracovnì lékaø-

ských služeb nebo rozhodnutí pøísluš-
ného správního orgánu, který lékaø-
ský posudek pøezkoumává, nemùže 
dále konat práci bez vážného ohrožení 
svého zdraví a zamìstnavatel mu ne-
umožnil v dobì 15 dnù ode dne pøedlo-
žení tohoto posudku výkon jiné pro nìho 
vhodné práce – § 56 odst. 1, písm. a), 
nebo

 jestliže mu zamìstnavatel nevypla-
til mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy 
nebo platu anebo jakoukoli jejich èást 

do 15 dnù po uplynutí období splatnosti 
– § 56 odst. 1, písm. b).

Zamìstnanci, který okamžitì zrušil 
pracovní pomìr, pøísluší od zamìstnava-
tele náhrada mzdy nebo platu ve výši 
prùmìrného výdìlku za dobu, která 
odpovídá délce výpovìdní doby. Zamìst-
nanec mùže okamžitì zrušit pracovní po-
mìr pouze do 2 mìsícù ode dne, kdy se 
o dùvodu k okamžitému zrušení dovìdìl, 
nejpozdìji však do jednoho roku ode dne, 
kdy tento dùvod vznikl.

Zmìny v jednoduchém úèetnictví

Ještì jednou k limitu pro DPH

Správné úèty fi nanèních úøadù

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

Chtìli jsme se zeptat, zda se od 1. 1. 2016 nepøipravují nìjaké zmìny pro vedení jednoduchého úèet-
nictví. Nìkde jsme slyšeli, že má být jednoduché úèetnictví zrušeno. Nìkdo dokonce øíkal, že zmìny 
jsou již od 1. 1. 2015. V. B., Chotìboø

Na podzim loòského roku v Kováku byla informace, že od 1. 1. 2015 se snižuje obrat pro úèely danì z pøidané hodno-
ty na 750 000 Kè. Pak následovala informace, že to bude vráceno a zùstane obrat ve výši 1 000 000 Kè. Náš kolega se 
poèátkem ledna díval na Aspi a tam bylo 750 000 Kè. Co tedy opravdu od 1. 1. 2015 platí? K. È., Kolín

Na pøednášce od vás jsme slyšeli, že fi nanèní úøady používají nové úèty. Odkdy to platí? Stále jsme posílali 
(do konce roku 2014) platby na úèet, který používáme celé roky. Nyní budeme opìt vyplácet nìjaké odmìny 
a nevíme, kam to máme poslat. K. M., Jihlava
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S obdobnými pøípady, jako je váš, se se-
tkávám velmi èasto. Co doporuèit všem, 
které tito prodejci navštíví?

 1. Nejednat s nimi, nevpouštìt je do 
svého obydlí. Pokud se s vámi spojí telefo-
nicky, zavìste. Smlouvu totiž mùžete uza-
vøít i telefonicky. Váš dodavatel vás tímto 
zpùsobem oslovovat nebude, ale osloví 
vás øádnou poštovní zásilkou, abyste mìli 
èas a klid nabídku zvážit.

 2. V žádném pøípadì neplaťte vùbec 
žádné poplatky ani zálohy, na nic takové-
ho nemají prodejci nárok.

 3. Je nezbytné si velmi pozornì a do 
všech podrobností pøeèíst smlouvu vèet-
nì smluvních podmínek. Pøedevším si 
všímejte toho, zda zde není uveden tzv. 
aktivaèní poplatek èi rùzné jiné náklady. 
Vaší pozornosti nesmí uniknout ani ceny 
za rùzné služby, ty slušný dodavatel po-
skytuje zdarma.

 4. Nejednejte s ním, ani pokud chce-
te zmìnit dodavatele. V tomto pøípa-
dì je tøeba oslovit odbornou poradnu, 
která se specializuje na tuto problema-
tiku a doporuèí vám, který dodavatel je 
pro vás nejvýhodnìjší.

Touto problematikou se zabývá tato 
bezplatná energetická poradna:

EnergetickaPoradna.cz, Malá 7, 301 00
Plzeò (1. patro), telefony: +420 776 53 22 77,
+420 603 16 33 05, 
e-mail: info@energetickaporadna.cz, 
web: www.energetickaporadna.cz.

 5. Pokud pøece jen chcete s prodej-
cem hovoøit, pak ho požádejte, aby øekl, 

koho zastupuje, a ukázal prùkaz. Pokud 
se pøedstaví jako zástupce vašeho stávají-
cího dodavatele, pak si jeho tvrzení ovìøte 
telefonicky u svého dodavatele.

 6. Nikdy neukazujte staré faktury, po-
kud prodejce tvrdí, že je od vašeho doda-
vatele. Stávající dodavatel je zná! Prodejci 
jiných dodavatelù je pod rùznými výmlu-
vami požadují, aby z nich získali informa-
ce a nabídli vám „lepší“ cenu. 

 7. Pokud si prodejce vytvoøí okolo 
sebe atmosféru spìchu a sepíše smlouvu, 
nepodepisujte ji. Sdìlte mu, že ji podepí-
šete, až se poradíte s právníkem. Domluv-
te si další termín až poté, co budete mít 
možnost nechat si smlouvu pøekontrolo-
vat. Jde-li o poctivého prodejce, nebude 
mu to vadit. 

 8. Nedejte se oklamat tvrzením, že 
probíhá akce, která konèí a potom již na-
bízené výhody nedostanete. Jde jen o trik, 
jak získat co nejrychleji váš podpis.

 9. Nikdy nedávejte obchodnímu zá-
stupci plnou moc! Vìtšinou ji z vás lákají 
tím, že za vás všechno zaøídí.

 10. Pokud až po podpisu „výhodné“ 
smlouvy zjistíte, že jste podepsali nìco, 
co jste vùbec nechtìli nebo že vás prodej-
ce uvedl v omyl, pak ihned od smlouvy 
odstupte. Máte na to 14 dnù od uzavøení 
smlouvy pøímo ze zákona (obèanského 
a zákona na ochranu spotøebitele), neboť 
jde o smlouvu uzavøenou mimo prostory 
obvyklé k podnikání.

 11. Vzor najdete na internetu nebo 
v nìkteré bezplatné poradnì. Odstoupení 

od smlouvy je tøeba poslat doporuèeným 
dopisem s dodejkou, abyste mìli dùkaz 
o datu odeslání. Lhùta je dodržena, 
pokud zásilku-dopis, pøedáte k poštovní 
pøepravì nejpozdìji poslední den lhùty.

 12. Pokud dodavatel pøevezme poš-
tovní zásilku o odstoupení, je toto doru-
èení platné, ať s ním dodavatel souhlasí 
èi nikoliv. Pokud zásilku nepøevezme, 
je odstoupení též platné. Pak mùžete na 
smlouvu nahlížet, jako by neexistovala. 
Pøi sporu doložíte doruèenku jako dùkaz.

 13. Nestihli jste odstoupit vèas? 
Nemusí být pozdì! Pokud vám nový do-
davatel ještì nedodává své služby, mùžete 
od smlouvy odstoupit podle energetické-
ho zákona.

 14. Už to není možné, protože vám 
nový dodavatel již zaèal elektøinu dodá-
vat? Je opìt tøeba navštívit odborníka, 
neboť je tøeba zjistit øadu skuteèností. 
Napøíklad na jakou dobu je smlouva uza-
vøena. Pokud na dobu urèitou, pak obsa-
huje ustanovení o tom, co, jak a kdy je 
tøeba uèinit. Obchodní podmínky jsou 
èasto napsány tak, aby je laik nepokládal 
za dùležité, a kvùli tomu nevyužije dobu 
k odstoupení a smlouva se automaticky 
obnoví nebo se zmìní na dobu neurèitou.

 15. Další možností je od smlouvy 
odstoupit, pokud vám dodavatel neo-
známí zmìny v obchodních èi smluvních 
podmínkách (napø. došlo k pøedem ne-
oznámenému zdražení). I tyto možnosti 
mají svá pravidla a i zde je tøeba dopøedu 
vìdìt, kdy tato možnost existuje a kdy ne.

Falešní prodejci „levné“ elektøiny

Spotøebitelské právo | JUDr. Zdenka Vejvalková, specialistka na spotøební právo, Brno

Pøed 2 dny mì navštívil muž a žena, tvrdili mi, že jsou zástupci 
mého dodavatele elektrické energie. Prý mi konèí smlouva a oni 
jdou nabídnout uzavøení nové smlouvy, abych nemusel vážit 
cestu k nim. Novou smlouvu jsem podepsal. Požadovali zapla-
cení poplatku za vyhledání nejlevnìjší varianty ve výši 1 500 Kè. 
Poplatek jsem jim zaplatil a oni zaplacení potvrdili na formuláøi 
smlouvy. Druhý den pøišli znovu s tím, že budu muset ještì 
doplatit 2 000 Kè za novou smlouvu. To už mi pøišlo divné, 

zavøel jsem bez dalších øeèí dveøe a ihned jsem volal svému dodavateli 
elektrické energie. Ten mi sdìlil, že žádné své zástupce do domácností svých 
odbìratelù neposílají. Poradíte mi, co mám dìlat.? Z. D., Pardubice

Pro potvrzení za rok 2014 se i nadále jed-
ná o ustanovení zákona è. 586/1992 Sb. 
o daních z pøíjmù v platném znìní, 
a to konkrétnì o § 15 odst. 7 a dále 
o zpùsob prokazovaní (potvrzení), které 

je zakotveno v ustanovení § 38 l písm. j.
Jedná se èlenské pøíspìvky, které v pøí-
slušném zdaòovacím období, tzn. v roce 
2013, odborová organizace obdržela na 
svùj úèet, popøípadì do své pokladny. 

Znamená to tedy, že pokud jsou èlenské 
pøíspìvky sráženy ze mzdy a následnì 
odvádìny na úèet odborové organizace, 
bude se jednat o èlenské pøíspìvky za pro-
sinec roku 2013 až listopad 2014.

Odpoèet èlenských pøíspìvkù z daní
Chtìli bychom vìdìt pro naše èleny, kteøí se nás na to ptají, zda i za rok 2014 bude možné uplatnit odpoèet èlenských 
pøíspìvkù? M. M., Opava

http://www.energetickaporadna.cz/
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Privatizace v rekordním èase
„Významné období v naší fi rmì nastalo 

po roce 1991, kdy do naší státní akciové 
spoleènosti Plastimat vstoupil zahraniè-
ní vlastník Eurotec Systemteile GmbH, 
který zakoupil sto procent akcií fi rmy, 
a tím zároveò u nás došlo ke strategic-
ké orientaci na automobilový prùmysl. 
V rámci èeských pomìrù to byla vù-
bec jedna z pìti nejrychlejších privati-
zací. To nám napomohlo, že jsme si tak 
mohli vybudovat výhodnou pozici vùèi 
našemu klíèovému odbìrateli – Škodì 
Mladá Boleslav. V roce 1996 dochází 
k pøestavbì celého libereckého závodu 
a nová lakovna plastových dílù produkuje 

na sedm tisíc kusù dennì a stává se tak 
nejvìtším výrobcem plastových dílù pro 
automobilový prùmysl.

Pùvodní privatizací však organizaèní 
a vlastnické zmìny u nás neskonèily,“ 
pokraèoval ve výkladu Ing. Neuman. 
„V roce 1999 byl liberecký podnik za-
èlenìn do americké spoleènosti Venture
a spojením americké a evropské èásti 
vznikla silná skupina 60 závodù po celém 

svìtì. Následnì po prodeji v roce 2005 
došlo ke zmìnì názvu spoleènosti na Ca-
dence Innovation, k. s., a k pøipojení ke 
sdružení amerických fi nanèních fondù. Po 
dalším prodeji v roce 2009 došlo ke zmì-
nì názvu spoleènosti na Magna Exteriors 
& Interiors (Bohemia).

I pøes pateré vlastnické pøemìny v ná-
sledných 25 letech po privatizaci fi rmy se 
nám podaøilo udržet vzrùstový trend spo-
leènosti a napø. v loòském roce v Èeské re-
publice zamìstnat na tøi tisíce pracovníkù 
a dosáhnout obratu 500 milionù dolarù, 
což se zákonitì promítlo i do naší mzdové 
politiky,“ pochválil si hospodaøení fi rmy 
generální øeditel Neuman.

Uspokojivá kolektivní smlouva
Ke mzdové a sociální politice spoleènos-

ti se ale již hlásil pøi besedì o slovo uvolnì-
ný pøedseda ZO OS KOVO Ladislav Dun-
ka. Hned v prvních slovech nezapomnìl 
zdùraznit, že každoroèní vyjednávání se 
zamìstnavatelem o kolektivní smlouvì 
probíhá vždy korektnì s respektováním 
názorù obou stran. Výsledek kolektivní-
ho vyjednávání pøináší uspokojení nejen 

vlastním zamìstnancùm, ale vzbuzuje na-
konec i obdiv u pracovníkù jiných fi rem. 
„Naše závodní kuchynì vyvaøuje dennì 
sedm jídel pro pracovníky ve všech tøech 
smìnách za poplatek 19 korun a nad-
standard za 29 korun. Stále udržujeme 
v plném provozu náš fi remní dìtský tábor 
poblíž Lázní Libverda v Jizerských horách 
ve tøech turnusech pro celkem 350 dìtí. 
Zamìstnavatel nám dále poskytuje fi -
nanèní podporu na èinnost naší odborové 
organizace ve výši 200 tisíc korun, poøá-
dáme zájezdy do pražských divadel, pod-
nikové plesy i jiné akce a zamìstnavatel 
též plnì hradí mzdu uvolnìného pøedse-
dy a náklady na provoz jeho kanceláøe. 

Mzdová èást kolektivní smlouvy je rovnìž 
uspokojivá. Zamìstnavatel nám upravuje 
každoroènì mzdové tarify o 2,5 až 4 pro-
centa, každoroènì nám vyplácí 13. i 14. 
plat, rùzné benefi ty a napø. po uzávìrce 
hospodáøského roku 2014 obdrží každý 
náš zamìstnanec mimoøádnou odmìnu 
ve výši 60 % prùmìrné loòské mìsíèní 
mzdy.“

pokraèování ze str. 1

pokraèování na str. 10

Operátorka výroby Kateøina Hrabìtová pøi montáži pátých dveøí BMW

Operátor výroby Roman Kauer pøi pøedmontáži pátých dveøí BMW Operátorka výroby Michaela Matìjková pøi pøípravì skel pro montáž pátých dveøí BMW

Operátor výroby Matìj Dostál pøi výstupní kontrole BMW
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dokonèení ze str. 9

Stabilní výrobní program
Pracovníci liberecké Magny si pochva-

lují jak sociální stabilitu svého pracovní-
ho pomìru, tak i fi remního výrobního 

programu. Dlouhodobì vyrábìjí plastové 
komponenty pro automobilový prùmysl, 
tj. nárazníky, pøístrojové desky i dveøní 
výplnì. Šedesát procent produkce jde do 
mladoboleslavské Škodovky, ale i pro vozy 

AUDI, DAIMLER a vyrábìjí se tu i tzv. páté 
dveøe pro vozy BMW. Plné uspokojení 
pøináší zamìstnancùm Magny i skuteè-
nost, že nejsou jen montovnou koncernu, 

ale že vše, co v Liberci smontují, také vy-
vinou a zkonstruují na svých pracovištích. 
Tím pádem fi rma mùže lákat do svých øad 
nejen zauèené pracovníky, ale i vysoko-
školsky vzdìlané. Nejen ze škamen svého 

bývalého uèilištì, ale i z øad absolventù 
Vysoké školy technické v Liberci. Díky 
dlouholeté odbìrové, ale i kvalifi kaèní 
stabilitì mohli v Magnì pøekonat v roce 

2009 krátkodobou hospodáøskou krizi 
a od roku 2010 zvyšují s nárùstem obratu 
i poèet zamìstnancù.

Text a foto -rur-

Rada ÈMKOS vydala 16. 2. prohlášení, 
ve kterém se uvádí: „Omezování práva 
na stávku pøedstavuje podstatný kamí-
nek do mozaiky nejrùznìjších asociálních 
opatøení, o která v posledních letech usi-
lují globální fi nanèní trhy. Mezinárodní 
konfederace odborových svazù (ITUC) 
vyhlásila 18. únor jako celosvìtový den 
na obranu práva na stávku, které se stalo 
pøedmìtem útoku zamìstnavatelské sku-
piny Mezinárodní organizace práce (ILO). 
Èeskomoravská konfederace odboro-

vých svazù podporuje
tuto akci a pøipojuje se 
k ní. Právo na stávku je 
základním právem za-
ruèeným v Evropské so-
ciální chartì a úmluvami 
Mezinárodní organizace 
práce, Listinou základ-
ních práv Evropské unie 
a rozsudky Evropského 
soudu pro lidská práva 
a nemùže být zpochyb-

nìno. Právo na stávku považu-
je ÈMKOS za nedotknutelné. 
Vyzývá vládu ÈR, aby se zástup-
ci ÈR v Mezinárodní organizaci 
práce distancovali od snah za-
mìstnavatelských skupin toto 
právo likvidovat.“ V odpovìdi 
na prohlášení ÈMKOS premiér 
Bohuslav Sobotka uvedl, že po-
žadavky konfederace plnì pod-
poruje. 

(red)

ÈMKOS k pokusùm omezovat právo na stávku

Operátorka výroby Eva Hentzelová pøi montáži B8 Hot-plate Pøedseda ZO OS KOVO Ladislav Dunka

Vstupní budova fi rmy MagnaPohled do závodní jídelny fi rmy Magna
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Národní parky
Thajsko je plné národních parkù, každý 

nabízí trochu nìco jiného. Jeden zvíøata, 
jiný vodopády, jezera, horské výstupy… 
Máte-li èas, urèitì do nìkterého zavítejte. 
Pokud si chcete užít hlavnì moøe a jste 
limitovaní èasem (do 14 dnù pobytu), 
nechte si je na jindy. Já byla jednu noc ve 
stromové chatrèi Národního parku Khao 
Luang, vidìla gibbony, tarantule, rùzné 
hady, kudlanky, ale nejvìtším zážitkem 
byla tlupa opic, kterou pøivedl vùdèí sa-
mec na lup do naší chatrèe. Pøi pohledu 
na jejich špièáky to ale žádná legrace ne-
byla. 

Ubytování
Kdo má rád jistotu a všechno pøesnì 

naplánované, zajistit si bydlení mùže z do-
mova pøes booking.com. Odvážnìjším nic 
nebrání improvizovat až tady, možností 
je tolik, že obsazeno nebývá. Nejlepší je 
ale kompromis. Zajistit si ubytování na 
prvních pár dní, než se rozkoukáte, a pak 
klidnì mìnit itineráø podle chuti. Ale zále-
ží na tom, co je vám pøíjemnìjší.

Ceny
Nadšení budete z cen dopravy, jídla 

a obleèení. Napøíklad džínové kraťasy od 
Levis (neviditelnì falešné) za 90 korun, 
trika Lacoste za stovku a talíø nudlí s kuøe-
tem u stánku za 25 korun. 

Jídlo
Je fantastické, ale pozor na žalu-

dek. Kdo má slabší zažívání, nemìl by 
moc holdovat koøení a ohnivé pálivosti. 
Až vám bude špatnì (jako mnì), nese-
ženete ani suchý rohlík, protože Thajci 
peèivo skoro nejedí! Pøipravte se i na 
absenci mléka, jogurtù a velice omezený 
a drahý sortiment alkoholu. 

Doprava
Systém dopravy mi vyrazil dech. Je na-

prosto dokonalý. I kdybyste byli uprostøed 
džungle, vždy se dostanete, kam potøebu-
jete. Po Bangkoku využívejte hlavnì Tuk 
Tuk – taxi na tøech kolech, a øíèní dopravu. 
Nic levnìjšího tu neseženete. K pøepravì 
na dlouhé vzdálenosti vyzkoušejte i noèní 
lùžkový rychlík. Je to dobrodružství, 
ale velmi pohodlné. Navíc vám ráno 
nabídnou i teplou snídani. 

(text a foto SŠ)

Jedeme se ohøát do Thajska
2

Rada è. 1
Po pøíletu se v Bangkoku nezdržuj-

te a vyrazte hned dál. Hlavní mìsto 
urèitì za to stojí, ale schovejte si ho 

až na závìr vašeho putování.

Rada è. 2
K pøepravì na velkou vzdálenost 

použijte vnitrostátní leteckou spoleè-
nost airasia.com. Letenky si mùžete 

podle vašeho itineráøe koupit už 
doma. Dají se vychytat velice slušné 
ceny, a hlavnì ušetøíte spoustu èasu.

Rada è. 3
V Thajsku narazíte na každém rohu 

na takzvané touroperátory, kteøí na-
bízejí autobusovou, vlakovou i letec-
kou pøepravu nejen po jejich zemi, 

ale i do okolních státù. A za hubièku! 
Takže když vám zbude èas, klidnì 

mùžete vyrazit do Vietnamu, Kam-
bodže, Malajsie èi Laosu. Autobusem 

stojí jeden kilometr asi korunu.

Rada è. 4
Thajci jsou mírumilovní, pøíjemní 

a nejsou vlezlí (tøeba jako arabští tr-
hovci). V Bangkoku a jiných komerè-
nì turistických místech si ale dejte 

pozor na poulièní „nahánìèe“, kteøí 
vám „poradí“ služby za pìtinásobek 
obvyklé ceny a pak se spolu rozdìlí 

o peníze.

I takto žije èást Thajcù – jako nomádi 
putující na lodích mezi ostrovy

Thajské masáže jsou dostupné i na pláži

Tržištì v Bangkoku se hemží nejrùznìjšími lahùdkami, 
ale pozor, po nìkterých se vám mùže udìlat dost nevolno
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Správné znìní tajenky z èísla 2: Zamilovaný, bohatý a nachlazený to tìžko utají. Správnì luštil a štìstí pøi losování mìl Karel 
Kubeèek z Olomouce. Blahopøejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které pøipravuje naši køížovku. Je také vydavatelem 
èasopisu Køížovky pro každého (další èíslo vychází 3., 17. a 31. bøezna). Na tajenku z tohoto èísla èekáme do 25. února na doruèovací 
adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

1.  Jídla je hojnost za pøijatelné ceny, 
pozor však na místní ostrá koøení

2.  V Thajsku se bìžnì cestuje lodí, ale na 
delší vzdálenosti se doporuèuje letadlo

3.  Nádherné památky lze spatøit i upro-
støed hlavního mìsta Bangkoku

1

2

3

3




