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� Na jinémmístě NOS zve-řejňujeme Pro-hlášení  předse-dů odborovýchsvazů ze dne 5.2. 2010. K dané-mu problému, který byl příči-nou reakcí odborových svazů zesektoru dopravy, níže zveřejňu-jeme informaci vedoucíhoprávního oddělení ČMKOSJUDr. V. Samka, kterou ob-drželi předsedové a předsedkyněodborových svazů dne 1. 2.2010. Vážená paní předsedkyně,vážený pane předsedo,zákonem č. 489/2009 Sb., který súčinností od 1. 1. 2010 změnilzákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, byla do zákona o dani zpřidané hodnoty promítnuta jiždříve  daná možnost článkem 80směrnice  rady 2006/112/ES prostanovení základu daně ve výšiceny obvyklé ve zvláštních pří-padech. Mezi osoby ve zvláštnímpostavení k plátci daně z přidanéhodnoty byly v § 36a odst. 3 písm.d) zákona nově zařazeny i osoby vpracovněprávních nebo obdob-ných vztazích, tedy osoby na-cházející se nikoli v rovno-právném nebo řídícím postavení,ale v hospodářky závislém posta-vení k plátci daně z přidané hod-noty současně jako k plátci mzdynebo obdobného plnění. Určení ceny obvyklé u řadydrobných plnění v takových pří-padech je velmi složité, vyžadujevýkladová stanoviska ze stranyMF financí, popř. orgánů fi-nanční správy. Cenový rozdílmezi případnou slevou pro za-městnance a cenou, za kterouzaměstnavatel prodává věci(výrobky) nebo poskytuje službyostatním svým odběratelům, jepřitom rovněž zdanitelnýmpříjmem zaměstnance, který senavíc vesměs zahrnuje do
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Prohlášení
představitelů

odborových svazů
ze dne 5. února 2010

Představitelé odborových sva-zů se dne 5. února 2010 do-hodli na následujícím spo-lečném prohlášení:Zásadně odmítáme pokračujícíútoky na postavení odborů vČeské republice a přijímánílegislativních opatření, kterámají přímé a zásadní dopadyna zaměstnanecké benefity anásledně také na průběh avýsledky kolektivního vyjed-návání ve všech odvětvích.Vyzýváme všechny členyPoslanecké sněmovny aSenátu Parlamentu ČR, abybezodkladně realizovali doho-du sociálních partnerů uzavře-nou na Plenárním jednáníRHSD CR dne 2. února 2010spočívající v okamžitém zru-šení ustanovení § 36a odstavec3 písmeno d) zákona č.23512004 Sb. o dani z přidanéhodnoty.Konstatujeme, že na rozhod-nutí všech členů ParlamentuČR závisí udržení nebo zásad-ní porušení sociálního smíru.Pokud nedojde k realizaci výšeuvedené dohody sociálníchpartnerů spočívající v okam-žitém zrušení ustanovení § 36aodstavec 3 písmeno d) zákonač. 235/2004 Sb. o dani z při-dané hodnoty, jsme rozhodnutikdykoliv po 22. únoru 2010vyhlásit stávku.V Praze dne 5. února 2010Za zúčastněné odborové svazyJaroslav Pejša (OSŽ), Luboš Pomajbík (OSD)Jindřich Hlas
(Federace strojvůdců), Jan Rejský (DOSIA)Jaromír Dušek (SASaD)
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vyměřovacích základů proodvod zdravotního a sociálníhopojistného.Vzhledem k tomu, že tato úpravapřijatá přes zásadní nesouhlasČMKOS vyvolává řadu protestů,praktických a výkladových prob-lémů, vypracovala ČMKOSnávrh novely uvedeného usta-novení tak, aby zůstala zachová-na úprava účinná do konce roku2009. Bylo dohodnuto s předse-dou klubu ČSSD, BohuslavemSobotkou, že námi zpracovanýnávrh ČSSD uplatní v rámcinadcházejících jednání Posla-necké sněmovny. V pátek dne 29.ledna 2010 se Bohuslav Sobotkapokusil tento návrh zařadit napořad jednání Poslanecké sně-movny,  ale  díky obstrukcím zestrany ODS tento návrh do pro-gramu jednání zařazen nebyl.Téhož dne proběhlo v této věcímé jednání za účasti dalších za-městnanců ČMKOS s nám. mini-stra financí Petrem Chrenkem,na kterém pan náměstek po po-drobném objasnění podstatyuvedeného problému přislíbil, žese pokusí připravit metodickýpokyn MF, ze kterého by bylopatrné, jakých plnění poskyto-vaných zaměstnavatelem za-městnancům se nová právníúprava dotýká a jak by se mělosprávně postupovat do doby, nežse podaří § 36a zákona o DPHupravit.Tato problematika bude před-mětem zítřejšího jednání RHSD,kde bude ČMKOS znovu žádat opodporu při prosazování námipřipraveného návrhu, který Vámv příloze zasílám k informaci.S pozdravem JUDr. Vít Samek  vedoucí právního odděleníČMKOS.V pozměňovacím návrhu při-praveném ČMKOS a osvojenémposlancem B. Sobotkou, o němžse informace zmiňuje, se na-vrhuje, citujeme: „V §36a sepísmeno d) včetně poznámky

pod čarou č. 26b zrušuje.Dosavadní písmeno e) se oz-načuje jako písmeno d).„ Asoučasně se navrhuje účinnostzákona dnem jeho vyhlášení veSbírce zákonů. V důvodové zprávě se k navrho-vané změně uvádí, citujeme:„Novelou zákona o dani z při-dané hodnoty, provedenou záko-nem č. 489/2009 Sb. s účinnostíod 1. 1. 2010, byly zařazeny dookruhu osob, u kterých je zákla-dem daně z přidané hodnoty  ce-na  bvyklá, osoby, které jsou vpracovněprávním nebo v jinémobdobném vztahu k plátci. Toutozměnou došlo k výraznému po-škození zaměstnanců a zaměst-navatelů  při   poskytování   ně-kterých zaměstnaneckých bene-fitů, které tvoří významnou moti-vační složku v oblasti pracov-něprávních vztahů. Výjimka spočívající v možnostiposkytovat v těchto případechplnění za výhodnější cenu (závod-ní stravování ve vlastních stravo-vacích zařízeních, ubytování za-
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městnanců,  zlevněné  jízdenkyapod.) a odvádět daň z přidanéhodnoty z této výhodnější ceny,než která existuje v běžném ob-chodním styku, je opodstatněná sohledem na zvláštní charakterpracovněprávních vztahů. Za-městnanecké benefity představujívýznamnou součást motivačníchnástrojů zaměstnavatele v jejichpéči o rozvoj lidských zdrojů apomáhají vytvářet příznivé pra-covní podmínky k výkonu prácezaměstnanci. Je proto důvodné, zejména sohledem na negativní dopady adůsledky  hospodářské   krize,které tuto oblast postihly zvlášťnepříznivými důsledky (pro-pouštění, snižování mezd a platůapod.), navrátit v oblasti daně zpřidané hodnoty v uvedenýchpřípadech právní stav účinný dokonce roku 2009.“Přestože se poslanec B. Sobotkaopakovaně snažil o zařazenípozměňovacího návrhu (návrhna vydání zákona, kterým semění zákona č. 235/2004 Sb., odani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů), nepodařilose, pro přetrvávající obstrukceze strany ODS, do 5. 2. 2010 doprogramu jednání schůzePoslanecké sněmovny pozmě-ňovací návrh zařadit. Dalšímožnost zařazení bude dne 9. 2.2010 na mimořádné schůziPoslanecké sněmovny.Problematika § 36a zákona oDPH byla předmětem jednánímimořádného plenárního za-sedání RHSD (tripartita) dne 2.2. 2010. Zástupci ČMKOS před-nesli základní informaci týkajícíse problematiky § 36 a požádalio podporu pozměňovacíhonávrhu. Zástupce Svazu prů-myslu a dopravy viceprezidenting. J. Hanák podpořil pozmě-ňovací návrh, proti nebylo aniministerstvo financí ani předse-da vlády jako zástupci vlády.Dne 7. 2. 2010 také předsedavlády, v souvislosti se zveřej-něným Prohlášením předsedůodborových svazů v dopravě,veřejně projevil zájem ve věcijednat. 
� Na jiném místě zveřejňujememateriál „Návrh krátkodobýchopatření pro východiska z krizea řešení jejích důsledků“. Jednáse o společný materiál sociál-ních partnerů (odborů, zaměst-navatelů a vlády). Materiál byl

hlavním bodem programu mi-mořádného zasedání Radyhospodářské a sociální dohodyČR (tripartita), která po projed-nání vzala materiál na vědomí,rozšířila původní bod 38 mate-riálu o text „Sociální partneřipodporují návrh Aktualizacestátní energetické koncepce,zpracované MPO ČR a do-poručují vládě její přijetí“ apožádala provést kontroluopatření přijatých v před-loženém materiálu na plenárníschůzi RHSD ČR dne 22. dubna2010. Vláda materiál projednaladne 8. 2. 2010.Již před projednáním materiáluvládou reagoval na materiálposlanec a bývalý ministr život-ního prostředí M. Bursík a dalšípředstavitelé Strany zelených.Nesouhlasili především s body,které podporují dostavbuTemelína, rekonstrukci elek-trárny Prunéřov a  stavbu  jezůna Labi. Na prohlášení přede-vším M. Bursíka, ale i dalšíchzástupců Strany zelených,reagovali 8. 2. 2010 zástupciodborů a zaměstnavatelů -ČMKOS a Svaz průmyslu a do-pravy. Stanoviska obou sociál-ních partnerů, které zveřejňujemena jiném místě, obdržela vláda.Vláda materiál projednala dne 8.2. 2010. Podle sdělení předsedyvlády na tiskové konferenci pozasedání vlády celá vláda přizávěrečném hlasování s 38 bodykrátkodobých protikrizovýchopatření souhlasila, s výjimkouministrů životního prostředí JanaDusíka a pro lidská práva Mi-chaela Kocába. Tyto členy nomi-novala do vlády Strana zelených.Předseda vlády  zdůraznil,  že"Vláda neustupuje žádnéprůmyslové lobby. Toto je vý-sledek jednání se sociálními part-nery." Zvukový záznam tiskovékonference lze nalézt nawww.vláda.cz .
� Vláda dne 8. 2. 2010 rovněžprojednala a schválila Konver-genční  program České repub-liky a vládní materiál Výcho-diska z krize - politika vlády vkrátkodobém a střednědobémhorizontu. Bližší informace koběma schváleným materiálůmzveřejníme v příštím čísle NOS.Upozorňujeme,  že ke druhémuz vládních materiálů jsme sta-noviska ČMKOS a OS, včetněinformací a závěrů jednáníRHSD (tripartita) k tomuto zá-važnému materiálu, již zveřej-nili v NOS č 2-3/2010, na kterétímto odkazujeme.
� Dne 4. 2. 2010 se uskutečni-lo, vyrovnání zásadních připo-

Označovat tripartitní návrhy aopatření proti krizi za dílo šej-dířů a užitečných idiotů je skan-dalizující krok ze Strany zele-ných, prohlásili na pondělnímtiskovém briefingu místopředsedaČMKOS  Jaroslav Zavadil, před-seda OS KOVO Josef Středula,předseda OS ECHO (energetika achemie) Zdeněk Černý a předseda

OS pracovníků hornictví, geologiea naftového průmyslu Jan Sábel.Strana zelených, jmenovitě MartinBursík. zavrženíhodným způ-sobem zpochybňují závěry sociál-ního dialogu mezi vládou, odborya zaměstnavateli, které mají pomo-ci řešit v krizi stoupající nezaměst-nanost. -dě-

mínek OS k návrhu zákona oCelní správě České republiky ak návrhu zákona, kterým semění některé zákony v souvis-losti s přijetím zákona o Celnísprávě České republiky. (Sta-novisko OS k návrhu zákona by-lo zveřejněno v NOS č. 1/2010).Zásadní připomínky OS nebylypředkladatelem akceptovány, aproto budou uvedeny jako roz-por v rozporovém listu, kterýbude  součástí  návrhu zákona,který by měl být předloženvládě. Z jednání vyplynulo, ženení zřejmé, zda bude návrh zá-kona vládě předložen. Naopak je

zřejmé, že již není reálné jehopředložení Poslanecké sněmov-ně PČR. Končící volební obdobíPoslanecké sněmovny PČR všaknemusí být důvodem k nepřed-ložení návrhu zákona vládě ČR.O dalším legislativním procesutýkajícím se návrhu zákona bu-deme informovat v některém zdalších čísel NOS. Ve věcizásadních připomínek OS budev nejbližší době jednat předsed-kyně OS s náměstkem ministrafinancí P. Chrenkem.V Praze dne 8. 2. 2010Alena Vondrová předsedkyně OS

Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR k některýmodmítavým reakcím na 38 bodů protikrizových opatření
Svaz průmyslu a dopravy ČR si je vědom toho, že některé z 38 bodů pro-tikrizových opatření, které byly řádně projednány a přijaty na mimořád-ném Plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita)mohou vzbuzovat nesouhlasné reakce. Nadále považujeme dohodnutéúkoly pro řešení důsledků hospodářské recese a pro budoucnosthospodářství za potřebné. Jsme toho názoru, že diskuse by měla být vedena na odborné bázi.Nesouhlasné stanovisko některých představitelů Strany zelených a dalšíchekologických  aktivistů  považujeme  za  součást  předvolebního  boje asnahy Strany zelených se zviditelnit. Ohrazujeme se proti způsobu, kte-rým je vyjadřován s některými body nesouhlas.

Stanovisko ČMKOS k prohlášení vedení Strany zelených zpochybňujícívýsledky tripartitního jednání o protikrizových opatřeních 
Označovat tripartitní návrhy a opatření proti krizi za „dílo šejdířů“ po-važuje Českomoravská konfederace odborových svazů za skandalizujícíkrok ze Strany zelených. Takovéto výroky nelze chápat jinak než jakotrapnou snahu bývalého ministra Bursíka o odvrácení pozornosti od jehorozporuplných konfliktů. Martin  Bursík v minulosti jako ministr vždy ig-noroval tripartitní jednání a nikdy se nezúčastnil  žádného zasedání Radyhospodářské a sociální dohody. Je zarážející, že zpochybňuje  právě jednání sociálního dialogu  v doběkrize, kdy nalezli zaměstnavatelé, odbory a vláda smysluplná východiska,která mohou rychle a účinně pomoci například  v oblasti zaměstnanosti.Doufáme, že vláda nepodlehne vydírání  Strany zelených a nadále buderespektovat dohodu sociálních partnerů ze dne 2. února 2010. Jaroslav Zavadil, místopředseda ČMKOS
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ÚvodPlénum RHSD ČR projednalo na svém jednání dne 2. 2. 2010 doku-ment „Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešeníjejích důsledků“. V interakci s tímto dokumentem doporučuje maxi-málním způsobem plnit dále uvedená krátkodobá opatření, kterámohou napomoci a) zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v ČR,b) nastartování ekonomického růstu.Následujících 37 bodů představuje shodu vlády a sociálních part-nerů.RHSD ČR doporučuje uplatňovat kontrolní mechanismy plnění jed-notlivých úkolů. Návrhy opatření1. Ke zlepšení rovnosti podnikatelského prostředí vytvořit systém „in-tegrované kontroly“ (dokončení prací na nové legislativní úpravě –např. zákona o kontrole v gesci MV ČR). Návrh opatření: Prohlubovat součinnost příslušných kontrolníchorgánů (finančních úřadů, živnostenských úřadů, České správy so-ciálního zabezpečení, České obchodní inspekce, České inspekce ži-votního prostředí, Státního úřadu inspekce práce, Státní zemědělské apotravinářské inspekce, krajských hygienických stanic, zdravotníchpojišťoven, úřadů práce, příp. dalších subjektů) včetně přípravy inte-grace/propojení příslušných informačních systémů a databází vsouladu s platnými právními předpisy.Týká se: MV ČR + MF ČR + MPO ČR + MZe ČR + MPSV ČR +MZd ČR + MŽP ČRTermín plnění: průběžně 2010
2. Řešit problém zneužívání podpor v nezaměstnanosti v kombinaci sinstitutem dohod o provedení práce – rozsáhlé daňové úniky a nad-bytečné výdaje státu (příjmy z  dohod o provedení práce nepodléhajíodvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). Návrhy opatření: 1) Zavedení kontrolních mechanismů v rámci plat-ných právních předpisů; 2) Analýza platných právních předpisů scílem prověření vyváženosti, pružnosti a jistoty v pracovněprávníchvztazíchTýká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO)Termín plnění: průběžně 2010
3. Příprava vybudování systému „Daňové statistiky“ postavené nazpracování a agregaci daňových přiznání a hlášení o výši zaplacenéhopojistného. Týká se: MF ČR + ČSÚ + MPSV ČR (ČSSZ) + MZd ČR (Svaz zdra-votních pojišťoven ČR)Termín plnění: červen 2010
4. Řešit problém zneužívání vnitro-koncernových (transferových) cena poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace. Návrh opatření: Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platnýchprávních předpisů (návaznost na výše uvedený bod č. 1)Týká se: MF ČR + MPSV ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO)Termín plnění: průběžně 2010
5. Řešit problém chování se dle zákona o významné tržní síle připrodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití(zákon č. 395/2009 Sb. v platném znění, účinnost zákona od 1. 2.2010)Týká se: MPO ČR, MZe ČR, MZd ČR, ASO, OS zemědělstvíTermín plnění: účinností zákona č. 395/2009 Sb.
6. Analyzovat a připravit východiska pro postupné snižování rozdíluve zdanění mezi OSVČ a zaměstnanci (MF ČR připravuje pod-kladový materiál pro jednání vlády „Harmonizace základu daně a po-jistného“).Týká se: MF ČR + MPSV ČR + MZd ČRTermín plnění: průběžně 2010 
7. Posouzení efektivity a účelnosti výdajových programů státníhorozpočtu, provést audit hospodaření s  prostředky státního rozpočtu

(viz rovněž usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2003 č. 241 – O obsahua implementacích auditů výdajových programů státního rozpočtu a zedne 30. 7. 2003 č. 768 – ke Zprávě o výsledcích oponentního projed-nání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtuČR).  Týká se: Úřad vlády ČRTermín plnění: průběžně 2010
8. Vyvíjení úsilí ministra financí k soukromému bankovnímu sektoru,působícímu v České republice, s cílem posílení jeho důvěry směremke zlepšení dostupnosti a poskytování komerčních (eventuelněspotřebitelských) úvěrů.Týká se: MF ČRTermín plnění: průběžně 2010
9. Předložení tezí „Proexportní strategie na léta 2010/2011 – 2016“.Týká se: MPO ČR + MF ČR + MZV + MŽP (z hlediska OPŽP)Termín plnění: březen 2010
10. Navýšení pojistných fondů/základního kapitálu EGAP, a.s. o 1mld. KčTýká se: MF ČR + MPO ČR Termín plnění: březen 2010
11. Navýšení základního kapitálu ČEB, a.s. o 919 mil. Kč + 100 mil.Kč na úrokové rozdíly u vývozních úvěrůTýká se: MF ČR + MPO ČRTermín plnění: březen 2010
12. Upravit podmínky pro čerpání investičních pobídek s ohledem nazásadně změněnou hospodářskou situaci – probíhající hospodářskoukrizi. Lze řešit legislativní úpravou zákona č. 72/2000 Sb. o in-vestičních pobídkách + změnou vyhlášky MPO ČR č. 250/2004 Sb.kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investičnípobídkyTýká se: MPO ČR + MF ČR + MPSV ČRTermín plnění: průběžně 2010
13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připra-vit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a moder-nizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociálníbyty) s podporou ze strany státu. Týká se: MMR ČR + MF ČRTermín plnění: průběžně 2010
14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elek-trárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II(3x250MW).Týká se: Vláda ČR + MPO ČR + MŽP ČR Termín plnění: průběžně 2010
15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věcizlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavbyplavebního stupně Přelouč a Děčín – výstavba jezů na Labi (vizrovněž usnesení vlády ze dne  23. 3. 2005 č. 337).Týká se: Vláda ČR + MD ČR + MŽP ČR Termín plnění: průběžně 2010
16. Snížení podpory fotovoltaických elektráren (novela zákona č.180/2005 Sb.  o  podpoře  výroby elektřiny  z obnovitelných zdrojůenergie a o změně některých zákonů - zákon o podpoře využívání ob-novitelných zdrojů – v legislativním procesu).Týká se: Vláda ČR + MPO ČRTermín plnění: 1. pololetí 2010

Materiál pro jednání 82. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 2. 2. 2010
Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků



17. Zrychlení a zjednodušení čerpání prostředků ze Strukturálníchfondů, zkrácení administrace, zabezpečení kofinancování a smě-řování čerpání (viz realizace opatření podle materiálu MMR ČR:„Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonom-ické krize“).Týká se: MMR ČR + MF ČR + MZe + dalšíTermín plnění: 1. pololetí 2010
18. Zpracovat analýzu tzv. „kurzarbeitu“.Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO +UZS ČR + SPD ČR)Termín plnění: 1. pololetí 2010
19. Pokračovat v programech „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“ azajistit na ně alokaci finančních zdrojů.Týká se: MPSV ČR + MF ČRTermín plnění: 1. pololetí 2010 
20. Boj proti korupci – důsledné uplatňování aktualizované Strategievlády v boji proti korupci na období let 2006 – 2011 podle usnesenívlády ČR ze dne 23. 3. 2009 č. 329.Týká se: MV ČR + další ústřední orgány státní správyTermín plnění: průběžně 2010
21.  Snižování administrativní a finanční zátěže podnikatelů Proces RIA - Odstranění administrativních překážek při užití metodypro hodnocení dopadu regulace (hodnocení dopadů nově předklá-daných legislativních norem do legislativního procesu na podnikatel-ské prostředí – viz příloha k usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007č. 877, resp. v usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 927). Úkol: Pokračování procesu RIA Týká se: MV ČR + dotčené ústřední orgány státní správyTermín plnění: průběžně 2010
22. Vyhodnocení vybraných problémových právních předpisů zoblasti životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře(EKOAUDIT) – identifikace problémových oblastí vybranýchprávních předpisů k ochraně životního prostředí – pokračování v pro-cesu podle usnesení vlády ČR ze dne 2. 11. 2005 č. 1401. Úkol: Nepředkládat návrhy zákonů nad rámec legislativy EU, kterémohou významně ohrozit konkurenceschopnost českého hospodářství(např. tzv. geologický zákon, zákon o ovzduší aj.).  Týká se: Úřad vlády ČR + MPO ČR + MŽP ČRTermín plnění: duben 2010
23. Předložení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sou-vislosti se snižováním administrativní zátěže (novela 8 zákonů,celkem 6 vyhlášek navrženo ke zrušení) – novela zákonů o ochraněspotřebitele, občanského zákoníku, o ČOI, o technických poža-davcích na výrobky, o metrologii, živnostenského zákona, atd. Týká se: MPO ČR, předloženo vládě ČR dne 1. 2. 2010Termín plnění: 1. pololetí 2010
24. Změnou zákona o odpadech a novelou vyhlášky ČSÚ o Programustatistických zjišťování na rok 2011 odstranit duplicitní povinnostpodnikatelských subjektů vykazovat data o odpadech.Týká se: MŽP ČR + ČSÚ, ve spolupráci s MPO ČRTermín plnění: březen 2010
25. Důsledná kontrola poskytování spotřebitelských úvěrů prostřed-nictvím nebankovních subjektů (v legislativním procesu zákon ospotřebitelském úvěru, transpozice směrnice EU).Týká se: MF ČR + MPO ČRTermín plnění: 1. pololetí 2010Boj proti lichvěTýká se: MSp ČR + MV ČRTermín plnění: 1. pololetí 2010
26. Využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globali-

zaci (Evropského globalizačního fondu) pro boj s důsledkyhospodářské krize. Týká se: MPSV ČR Termín plnění: průběžně 2010, 2011
27. Doprava a dopravní infrastruktura – zpracovat koncepci zdro-jového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury odroku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje do-pravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízenírozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétníchPPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů unových projektů nad 300 mil Kč financovaných z prostředků SFDI.Týká se: MD ČR Termín plnění: průběžně 2010
28. Předložit k projednání konsolidovaný plán podpory cestovníhoruchu.Týká se: MMR ČR + Vláda ČRTermín plnění: 1. pololetí 2010
29. Zkrácení doby řízení o dávkách důchodového a nemocenskéhopojištění.Týká se: MPSV ČR (ČSSZ)Termín plnění: 1. pololetí 2010
30. Pravidla pro odměňování a pravidla při výkonu vlastnických právza stát (viz usnesení vlády ČR ze dne 7. 12. 2009 č. 1532 – zřízenímeziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování mana-gementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastístátu nad 33 %, včetně státních podniků).Týká se: MF ČR Termín plnění: březen 2010
31. Předložení analýzy systému sociálních služeb, zejména jeho fi-nancování.Týká se: MPSV ČR + MF ČR Termín plnění: 1. pololetí 2010
32. Zvýšení kapacity úřadů práce a projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností – organizační opatření.Týká se: MPSV ČR + MF ČRTermín plnění: průběžně 2010
33. Zařazení otázky zemědělských dotací mezi priority evropské poli-tiky – diplomatická ofenzíva. Týká se: MZe ČR + MZV ČR Termín plnění: průběžně 2010
34. Využití a další rozvoj portálu „Farmář“ pro jednodušší adminis-traci zemědělských dotací na straně poskytovatele a žadatele – pro-jektové řízení.Týká se: MZe ČR + MZV ČR Termín plnění: průběžně 2010
35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životníhoprostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vodvelkých aglomerací. Týká se: MŽP ČR Termín plnění: průběžně 2010
36. Urychlení čerpání prostředků programu „Zelená úsporám“ – vy-hodnocení a příp. úpravy dotačního programu.Týká se: MŽP ČR Termín plnění: 1. pololetí 2010
37. Dbát na potřeby českého průmyslu při realizaci velkých in-vestičních akcí.Týká se: Vláda ČRTermín plnění: průběžněSociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické kon-cepce zpracované MPO a doporučují vládě její přijetí.
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Dne 28. ledna 2010 uspořádalZvláštní výbor EvropskéhoParlamentu pro finanční, eko-nomickou a sociální krizi vBruselu Veřejné slyšení ve věci„Sociální dopady krize“, kterébylo zaměřeno na téma„Nezaměstnanost a sociální stát“a „Demografické změny a sociál-ní systém“. V panelu věnovanémproblematice stárnutí, krize a je-jich vlivu na důchody vystoupilspolu s Edwardem Whitehousemz OECD a Violetou Ciurel z INGŽivotní pojišťovny a Penzijníhofondu v Rumunsku JUDr. VítSamek, vedoucí právního oddě-lení ČMKOS.Vít Samek ve svém vystoupenízdůraznil přínos dobře fungu-jících solidárních veřejnýchprůběžně financovaných dů-chodových systémů pro zajištěnísociálně přiměřených důchodůvětšiny obyvatel a nebezpečí re-forem založených na vyvedenípojistného z těchto systémů dosoukromých penzijních fondů vzemích střední a východníEvropy. Tyto reformy realizo-vané často pod tlakem nadnárod-ních finančních institucí spočíva-jí v zavedení individuálního dů-chodového spoření, v němž jsoupřenesena všechna rizika (stár-nutí obyvatelstva i investičníneúspěchy) na jejich účastníky.Pokud by stejná reforma bylaprovedena v České republice,vyvedení části pojistného z dů-chodového pojištění by po mno-ho let zvyšovalo její zadlužení vřádu mnoha desítek mld. Kčročně. To by ve svém důsledkuvedlo ke snižování nově přizná-vaných i vyplácených důchodů zdůchodového pojištění.Veřejné slyšení ukázalo, že fi-nanční, hospodářská a sociálníkrize postihla jak průběžně fi-nancované důchodové systémy,tak penzijní fondy. V největšímíře jsou dnes vystaveni nega-tivním důsledkům krize účastnícidůchodového spoření kteříztrácejí v důsledku poklesu hod-not aktiv penzijních fondů, častojiž s ohledem na svůj věknenávratně spolu s úsporami ivelkou část svých budoucích dů-chodů. To je důvod, proč českéodbory vyvedení části příspěvkůodváděných na důchody, dosoukromých penzijních fondů(opt-out) odmítají. Violeta Ciurelkritizovala, že země, které setouto cestou vydaly, se dnes sna-

Vít Samek prezentoval 
postoje ČMKOS k důchodovým reformám na 

Veřejném slyšení Zvláštního výboru Evropského Parlamentu

Experti se sho-
dují: vyvedení
části peněz do
fondů důchody
nevyřeší!
Ačkoli reformu
penzí kvůli stár-

nutí populace a rostoucím výda-
jům v různé míře provedla již řa-
da evropských zemí, recepty, jak
zajistit seniorům dostatečné
příjmy a nezruinovat státní kasu,
se různí.
Na jednom se však evropští ex-
perti shodují. Opt-out, tedy
vyvedení části peněz z veřejného
sociálního pojištění do sou-
kromých penzijních fondů, který
se  u  nás  snaží prosadit napří-
klad ODS, je riskantní a neřeší
důchody většiny populace, ale
spíše lidí s vysokými příjmy.
„Ze starých členských států
nešel cestou opt-outu kromě
Velké Británie, kde se neosvěd-
čil, nikdo,“ řekl Právu švý-
carský odborník na reformu
penzí Giuliano Bonoli. „Soukro-
mé penze lze organizovat i ji-
nak,“ dodal.
Stabilizace na 15 let 
„Opt-out je výhodný jen pro lidi
s vysokými příjmy. Současně ale
snižuje příjmy veřejného dů-
chodového systému. Je proto
velmi riskantní,“ potvrdil Právu
Fritz von Nordheim Nielsen z
Evropské komise.
Britský systém důchodů, který NOS 4/2010                    5
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socialnidialog.czSe záhlavím “Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměst-navatelů” byly 30. října 2009 spuštěny webové stránky projektuPosilování sociálního dialogu. Portál financovaný z prostředků ESFprostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost astátního rozpočtu ČR se má podílet na zvýšení adaptability zaměst-nanců a konkurenceschopnosti podniků, posilování sociálního dia-logu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů arozvoj kvality služeb sociálních partnerů.Záměrem je zvýšení a rozšíření znalostí, profesních kompetencí aschopností zaměstnavatelů a zaměstnanců sociálních partnerů čispolupracujících osob v problematikách pracovněprávních vztahů, so-ciálního dialogu, kolektivního vyjednávání, ekonomických, jazy-kových, technologických znalostí a projektového řízení a tím posíleníkonkurenceschopnosti širokého spektra národního hospodářství. Dálepak zlepšování kvality služeb sociálních partnerů na národní úrovni,rozvíjení systému dalšího vzdělávání pracovníků sociálních partnerů,zlepšení fungování organizací sociálních partnerů a jejichrozhodovacích a realizačních systémů, zkvalitnění tripartitníchkonzultací a bipartitního dialogu jak na národní tak regionální úrovni,efektivnější zapojení do Evropského sociálního dialogu, zkvalitněnípřenosu informací sociálních partnerů pomocí moderních technologií.Zájemci tu najdou odkazy na zástupce zaměstnanců: ČMKOS(www.cmkos.cz), �Odbory-online.cz, �E-sondy, �Cmkos.cz,
�Kontakty, ASO (www.asocr.cz), zástupce zaměstnavatelů: SPČR(www.spcr.cz), �Regionální zastoupení SP ČR, �Další projekty SPČR,�Tiskové zprávy, �Kontakty, KZPS (www.kzps.cz). Dále pak odkazy: TRIPARTITA , BIPARTITA, Evropský sociální di-alog.                                                                                      -dě-

opt-out zavedl již v padesátých
letech, podle něj zkolaboval
právě proto, že neplnil sociální
funkci. „Britové ale již od opt-
outu ustoupili,“ dodal. Čerstvé
zkušenosti s ním naopak mají
některé nové členské země,
například Slovensko.
„Na Slovensku vyvedli devět
procent, nikde jinde to nebylo
tolik. Teď jim to ale generuje ob-
rovské deficity rozpočtu,“ řekl
Právu Vít Samek z Česko-
moravské konfederace odboro-
vých svazů.
„Naštěstí je o tom u nás určité
povědomí na obou stranách po-
litického spektra. ODS se ale
přesto snaží opt-out prosadit,“
dodal. Český důchodový systém
je podle něj po zvýšení dů-
chodového věku na 65 let stabi-
lizován tak na patnáct let.
Švédsko má vlastní variantu 
„Určité turbulence teď zažívá
kvůli krizi, uvidíme, jak dlouho
potrvají,“ uvedl Samek, který se
podílí na práci expertní skupiny
k důchodům iniciované minis-
trem financí Eduardem Janotou.
Důležitá je konkrétní podoba re-
formy penzí, ne jen kontrast
mezi státním a soukromým
pilířem, shodují se experti.
Reformy penzí byly nedávno
provedeny například v Itálii
nebo ve Švédsku.
Švédsko šlo cestou úpravy
průběžného systému, která

zaručila větší zásluhovost, ale
zároveň i určitou minimální
úroveň penzí. „Náš systém je
nastaven tak, že se nemůže do-
stat do deficitu. Penze jsou
vázány na průměrnou mzdu.
Pokud by klesala, sníží se i dů-
chody“ řekla Právu Anna
Hedborg, autorka švédské re-
formy.
„Snažili jsme se vytvořit něco,
co se může líbit oběma stranám,
jak těm, co chtějí jistotu veřej-
ného systému, tak těm, co volají
po zásluhovosti,“ doplnil ji ex-
pert na penze Joakim Palme.
Odbory a akademici byli pro,
ostatní zainteresované strany
včetně těch politických byly při
vytváření reformy drženy na
míle daleko, prozrazují Švédové,
jak se jim podařilo dosáhnout
shody široké veřejnosti.
„Příprava reformy ve Švédsku
trvala asi deset let. S tímhle ale
vydržíme do další doby ledové.
Místo  vratké  dohody  byla na-
stolena pevná mezigenerační
shoda,“ dodal Palme.
Radikální změny důchodů
schválila v devadesátých letech
například Itálie. „Podařilo se je
prosadit také proto, že začnou
plně platit až po čtyřiceti
letech,“ řekl Právu Matteo
Jessoula z univerzity v Miláně.
„V Itálii odbory nikdy nedovolí
opt-out,“ dodal.

novinky.cz, 8.2.2010

ží  snižovat politickými zásahydeficity, které opt-out vyvolává,a tím pro řadu účastníků dů-chodového spoření znemožňujízískat touto cestou přiměřený dů-chod.Ze závěrů veřejného slyšení vy-plynulo, že řešení problémů stár-nutí by mělo být spíše založenona zvýšení toku finančníchprostředků do penzijních sys-témů a na rozvoji doplňkovýchdůchodových systémů nad rámecveřejného důchodového systémunež v jejich omezování a v po-silování smíšených důchodovýchsoustav. O renesanci dávkově defino-vaných důchodových systémůhovoří i nové analýzy a doku-menty OECD, které prezentovalve svém vystoupení EdwardWhitehouse. cmkos.cz
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§ ODPOVÍDÁME §Dohody o práci 
Dohody o pracovní činnosti(dále DPČ)jsou výhodné zejména v pří-padech, kdy rozsah pracovníčinnosti nebo možnosti zaměst-nance nedovolují zaměstnání naplný pracovní úvazek či pracov-ní zájem na splnění pracovníchúkolů je jen příležitostný ačasový.Ke vzniku dohody je třeba jas-ného, jednoznačného projevuvůle zaměstnavatele a zaměst-nance. Proto zákoník práce (dáleZP)  požaduje,  aby  DPČ  bylasjednávána písemně. Nedodr-žení písemné formy má zanásledek neplatnost dohody.Na polovinu pracovní dobyPodle dohody může zaměst-nanec vykonávat práce jen dopoloviny stanovené týdenní pra-covní doby. Je-li tedy týdennípracovní doba 40 hodin týdně,může rozsah dohody být do 20hodin týdně. Dodržování sjed-naného a nejvýše přípustnéhorozsahu poloviny stanovené tý-denní pracovní doby se posuzu-je za celou dobu, na kterou byladohoda uzavřena, nejdéle všakza období 52 týdnů. 
PŘÍKLAD
Zaměstnanec má sjednánu do-
hodu o pracovní činnosti na 26
týdnů. Může tedy pracovat
nepravidelně, podle stanovené
pracovní doby. Například jeden
týden odpracuje 30 hodin, druhý
týden 10 hodin, další týden ne-
musí pracovat vůbec. Za období,
na které byla dohoda sjednána,
musí však být v průměru za tý-
den odpracovaná doba maxi-
málně polovina stanovené tý-
denní pracovní doby, ve většině
případů 20 hodin.I když to zákoník práce vý-slovně neuvádí, je podle povahysjednané činnosti zpravidla tře-ba v dohodě uvést místo výkonupráce, které může být určenopodobným způsobem jako vpracovní smlouvě. Toto ujed-nání se nemůže měnit jednos-tranným opatřením, nýbrž vždyvzájemnou dohodou.ZP umožňuje, aby v dohodě by-la sjednána dovolená, případnějiné důležité osobní překážky vpráci zaměstnance. Dohody o pracovní činnosti lzeuzavírat na dobu určitou ineurčitou. Při dohodách na dobuurčitou lze dobu jejich trvánívymezit obdobně jako v pracov-ních smlouvách. Pokud nebyla

doba trvání této dohodyvýslovně omezena na určitoudobu, popřípadě pokud omezenínevyplývá přímo z povahyprací, jde o dohodu uzavřenouna dobu neurčitou. Nevyplývá-lizpůsob zrušení přímo z uzavře-né dohody, lze ji zrušit vzájem-nou dohodou a jednostranněvýpovědí z jakéhokoli důvodu s15denní výpovědní dobou.Před uzavřením dohody o pra-covní činnosti musí zaměstnava-tel respektovat zákaz diskrimi-nace a dodržovat rovnost v pra-covněprávních vztazích. Princip rovného zacházení všaknemůže platit vždy a ve všechpřípadech. Z věcného hlediskamohou být výjimky odůvodněnypouze zvláštní povahou sjed-nané práce, s ohledem naspolečností uznávané morální,náboženské či kulturní hodnoty,které jsou pro povahu práce po-važovány za nezbytné. O di-skriminaci například nepůjde,když zaměstnavatel nepřijmeženu na dohodu o pracovní čin-nosti k výkonu práce, která ježenám zakázána z důvodu těho-tenství nebo mateřství.Zásada rovného zacházení s mu-ži a ženami, pokud jde o pracov-ní podmínky, odbornou přípravua funkční nebo jiný postup seproto nevztahuje na oblast vzta-hů, týkajících se zvláštní ochra-ny žen z důvodu jejich těhoten-ství a mateřství, včetně přístupuk výkonu prací zakázanýchženám a opatření poskytujícíchzvláštní výhody pro usnadněníodborné pracovní činnosti ménězastoupeného pohlaví nebo propředcházení či kompenzacinevýhod v jeho funkčním nebojiném postupu.Dohoda o provedení práce Dohodu o provedení práce uza-vírá (písemně nebo ústně) za-městnavatel se zaměstnancemtehdy, jestliže pracovní úkolnení možné zajistit zaměstnanciv rámci plnění jejich povinnostíz pracovního poměru. Buď pro-to, že tento úkol nevyplývá zběžné činnosti zaměstnavatele,nebo protože to výlučně vyžadu-je povaha takového úkolu.Praktické to bude zejména v pří-padech, kdy mezi zaměstnancizaměstnavatele není takový, kte-rý by vzhledem ke své kvali-fikaci  mohl  požadovaný  úkolsplnit a speciální charakter toho-to úkolu, který se vyskytl ojedi-něle a nárazově, vylučuje uza-vřít pracovní poměr. Může sevyskytnout situace, že by za-

městnavatel mohl vzhledem krozsahu prací přijmout zaměst-nance do pracovního poměru kvýkonu těchto prací, ale ten zrůzných důvodů chce uzavřít jenojedinělý pracovní úvazek.Zákoník práce připouští uzavřítdohodu o provedení práce itehdy, vyžaduje-li to zvláštní po-vaha předmětu činnosti zaměst-navatele. V takových případechmá zaměstnavatel třeba k dispo-zici zaměstnance, kteří by mohlipracovní úkol splnit, ale zrůzných důvodů není vhodné,aby to byli právě jeho zaměst-nanci. Například vypracovánímodborného lektorského posudkuby v zájmu objektivity měl býtpověřen někdo mimo okruh za-městnanců.Předmětem ujednání bude dále idohoda o čase a místě plněnípracovního úkolu (kdy má za-městnanec úkol splnit nebo ode-vzdat výsledek provedení práce)a ujednání o odměně za splněnípracovního úkolu (účastníci simohou např. smluvit, že částodměny bude splatná po prove-dení určité části práce).Dohodu uzavírá zaměstnavatel azaměstnanec. Vzniká souhlas-ným a vzájemným projevemvůle účastníků - zaměstnavatelea občana. V obsahu dohody semusí konkrétně a přesně dohod-nout především rozsah práce. Jenutné, aby z vymezeného druhupráce vyplývalo, že k jeho splně-ní má dojít mimo pracovnípoměr.Pracovní úkol sjednaný v doho-dě o provedení práce má mítcharakter ojedinělého úkolu.Nevymezuje se druhově, ale in-dividuálně, např. vypracováníodborného posudku, přeloženítextu, přednes přednášky, prodejnovin, výkon kampaňové nebosezónní práce. Zaměstnavatel jimůže uzavřít, jestliže předpoklá-daný rozsah práce, na který sedohoda uzavírá, není vyšší než150 hodin. Do předpokládanéhorozsahu práce se započítává takédoba práce konaná zaměstnancepro zaměstnavatele v témžekalendářním roce na základě jinédohody o provedení práce.Zaměstnanec může v kalendář-ním  roce  se  zaměstnavatelemsjednat pouze jednu dohodu oprovedení práce s rozsahem 150hodin. Není však vyloučeno, abybylo sjednáno mezi týmž za-městnavatelem a zaměstnancemněkolik dohod o provedení práce

v jednom kalendářním roce iopakovaně. Rozsah práce všaknesmí dohromady přesáhnout150 hodin.Míru  odpracované  doby nelzestanovit v předpisech, je nutnovyjít z konkrétní záležitosti.Předpokládaný rozsah práce sta-noví zaměstnavatel a vycházípřitom ze znalosti pracovní pro-blematiky, která je dohodou za-jišťována.Je možné – na rozdíl od dřívějšípraxe – aby dohoda o provedenípráce  byla  uzavřena i na déle-trvající  pracovní výkon, napří-klad na dobu jednoho roku.Počet odpracovaných hodin ne-smí však být vyšší než 150. 
PŘÍKLAD
Dohoda o provedení práce je
uzavřena na dobu jednoho roku
s tím, že zaměstnanec v ní bude
vykonávat práce vždy 12,5
hodiny v měsíci. Celkový součet
hodin nepřesáhne 150.Odměna za práci podle dohodJde-li o dohodu o provedenípráce nebo o pracovní činnosti,je výše odměny neomezená a vy-chází z dohody zaměstnavatele azaměstnance.Odměna za práce podle dohodnení limitována, uplatňuje sesmluvní volnost a přihlíží se kcharakteru práce. Zaměstnavatelby však při jejím sjednávání měldodržovat rovnost v pracovně-právních vztazích. Sjednaná od-měna by měla odpovídat charak-teru práce, pracoviště nebovykonané práci a měla by býtpřiměřená. Pokud by odměna zdohody připadající na jednuhodinu nebyla ve výši minimálníhodinové mzdy - 48,10 Kč nahodinu, je zaměstnavatel povi-nen poskytnout doplatek. Za-městnanec, který bude pracovatv dohodě o provedení práce,musí dostat odměnu za 150hodin minimálně 7215 Kč a vdohodě o pracovní činnosti 962Kč za týden.To je zásadní rozdíl protidřívějšímu stavu, kdy se přiodměňování práce podle dohodnepostupovalo podle mzdovýchpředpisů (nejedná se o mzdu anio plat) a nevztahují se na způsoba výši odměn předpisy k mini-mální mzdě.Důchod a dohody                              Nepříjemného překvapení semohou dočkat zaměstnanci předdovršením důchodového věku,pracují-li převážnou část svépracovní kariéry jen podle do-

dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
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Dotaz: Výbor společenství vlastníků rozhodl ozasílání měsíčních záloh jednotlivých vlast-níků na účet společenství namísto dosavad-ního účtu správcovské firmy. Ve stanováchnení určeno, kdo rozhoduje o tom, kam zálo-hy posílat. Nově upravené zasílání se mi mocnezdá, je to obvyklé, že se zálohy posílají naúčet vlastníků a ne správcovské firmě?Odpověď: Postup výboru společenství vlastníků není v rozporu správními předpisy. Správci pak při této úpravě společenství vlastníkůpravidelně hradí ze svého účtu jeho náklady s činností pro společen-ství. Podrobnosti vzájemného vztahu společenství vlastníků a správceby měly být zakotveny ve smlouvě o správě domu.Dotaz: Majitel domu vyvěsil požadavek, že se nesmí věšet prádlona balkony kvůli estetice, má na to právo?Odpověď: Na balkoně by skutečně neměly být instalovány věšáky naprádlo. Kromě estetických kritérií dochází k zatékání do balkónů vnižších podlaží, na fasádu apod.  Existují přenosné nízké rozkládacísušáky, které nepřevyšují konstrukci balkónů a nenarušují estetickýdojem.Dotaz: Budeme rekonstruovat byt v paneláku v družstevnímdomě, výbor není schopen se sejít a dohodnout s námi denní dobu,ve které budeme moci dělat nadměrný hluk. Sousedi nám už teďnadávají. Nevíme, jak se zařídit, firma chce pracovat od 7 rána do19 hodin večer.Odpověď: Pokud tyto záležitosti neupravuje domovní řád, je uve-dená doba dobou denní.  Nejsou-li  překračovány limity normy hlukupro denní dobu, nebrání nic provádění rekonstrukce v době od 7 do 19hodin pracovního dne.Dotaz: Výbor společenství vlastníků úplně přestal fungovat. Byliv něm 3 lidé, kteří v domě nebydlí. Zajímá nás, jestli mají nějak-ou osobní odpovědnost mimo cti, čili jestli vůči nim můžeme mítnějaké nároky za škody, které pravděpodobně vznikají jejichnečinností.Odpověď: Odpovědnost za prokázané škody členové statutárníchorgánů skutečně mají. Doporučuji však spíš využít všech možnostípro případnou změnu složení statutárního orgánu společenství.Ing. Milan Taraba, Sdružení nájemníků ČR SON

Dotazyz oblasti bydlení

hody o provedení práce. Protožetato forma zaměstnání nezakládáúčast na důchodovém pojištění,nemusí splnit podmínky provznik nároku na starobní dů-chod, i když by jejich příjem vdohodách o provedení práce bylvysoký. Rovněž nebudou dostá-vat nemocenské dávky, jestliže vprůběhu dohody o provedenípráce onemocní. Zaměstnancipracující podle DPČ majívýhodnější postavení. Výdělek vdohodách o pracovní činnosti sejim „započítává“ do důchodu,stejně i takto odpracovaná doba. Průměrný výdělekpro dohodyZP poprvé stanoví pravidla prozjišťování průměrného výdělkuu zaměstnanců, kteří budou pra-covat podle dohody o pracovníčinnosti nebo podle dohody oprovedení práce. Jeho zjišťováníje  většinou nutné pro případnéuplatňování náhrady škody. UDPČ se rovněž jedná o posky-tování náhrady mzdy za dobupracovní neschopnosti.U zaměstnanců, kteří budou pra-

covat podle dohody o pracovníčinnosti nebo podle dohody oprovedení práce se bude prů-měrný výdělek zjišťovat stejně,jako kdyby byli v pracovnímpoměru. Budou-li mít sjednánujednorázovou splatnost odměnyz dohody až po provedenícelého pracovního úkolu, jerozhodným obdobím celá doba,po kterou trvalo provedení sjed-naného pracovního úkolu.
Příklad: Zaměstnanec bude pra-
covat v dohodě o provedení
práce čtyři měsíce a odměnu
dostane až po uplynutí této doby.
Rozhodné období bude 4 měsíce. Bude.li zaměstnanec pracovatpodle dohody o pracovní činnos-ti celý rok a odměna bude vkalendářních čtvrtletích v různévýši, stále bude rozhodujícípředchozí kalendářní čtvrtletípřed dnem, kdy vznikla potřebazjistit průměrný výdělek. Např.v 1. čtvrtletí bude mít zaměst-nanec odměnu v částce 25 tisíckorun, ve druhém čtvrtletí 30tisíc korun a ve třetím čtvrtletí40 tisíc korun. Pokud v tomto

čtvrtletí onemocní, bude se proúčely náhrady mzdy poskyto-vané prvních 14 dnů pracovníneschopnosti vycházet   z hrubé-ho výdělku (odměny) ve druhémčtvrtletí.Pracovní úrazy podle dohodDohody o pracích konaných mi-mo pracovní poměr jsou určitýmspecifickým právním vztahemdoplňkového charakteru, jehožobsahem je výkon práce zaměst-nance pro zaměstnavatele zaodměnu mimo rámec pracovníhopoměru. Dohoda o provedenípráce a dohoda o pracovní činnos-ti mají v zákoníku práce  kom-plexní právní úpravu, přičemž naně lze použít ustanovení zákoníkupráce uvedená v § 77 odstavec 1.

Na výše zmíněné dohody jemožné použít i ustanovenízákoníku práce, která se týkají ináhrady škody.Cestovní náhradyZP v § 155 umožňuje, aby byly vdohodách sjednány cestovnínáhrady  za  podmínky, že bylosjednáno místo pravidelnéhopracoviště zaměstnance.  Vý-jimka je u dohody o provedenípráce. Cestovní náhrady v tomtopřípadě náležejí, jestliže byly vdohodě výslovně sjednány apřitom nebylo sjednáno pra-videlné pracoviště. Podmínkouje, že zaměstnanec bude plnitpracovní úkol podle dohody oprovedení práce v místě mimoobec bydliště. 

Může zaměstnavatel v průběhu
výpovědní doby změnit zaměst-
nanci místo výkonu práce?V pracovním právu platí zásadastability sjednaných pracovníchpodmínek. Výjimky jsou možnépodle zákona nebo v dohodě za-městnavatele i zaměstnance.  Toplatí i pro  místo výkonu práce.Jestliže  je   v  pracovní  smlouvěsjednáno určité místo výkonupráce, nemůže být zaměstna-vatelem jednostranně měněno aniv průběhu výpovědní doby. Možnéby to bylo jedině po souhlasu za-městnance nebo z důvodů uve-dených v § 41 zák. práce. Výpo-vědní doba není totiž zvláštní animimořádný právní režim, alesoučást pracovněprávního vztahu.Zaměstnanec je povinen i v této

době konat práci podle pokynů za-městnavatele a zaměstnavatel jepovinen mu ji přidělovat.Pokud by zaměstnavatel vprůběhu výpovědní doby nepři-pustil zaměstnance  k výkonupráce nebo by mu ji nepřiděloval,jednalo by se o překážku v prácina straně zaměstnavatele. Byl bypovinen poskytovat zaměstnancipo tuto dobu náhradu mzdy vevýši průměrného výdělku.Je  možná dohoda zaměstnavatelese zaměstnancem o způsobu za-městnávání po výpovědní dobu.Zaměstnanec nemusí na praco-viště docházet, ale zaměstnavatelje pak povinen mu poskytovatvýše uvedenou náhradu mzdynebo zaměstnanci po jeho souhla-su přidělovat práci domů. 

Změna místa výkonu práce ve výpovědní době

Pokračování ze strany 1 
Katastrální úřady

Ve čtvrtek 4. února v Praze vDomě odborových svazů proběhlakonference odborových organiza-cí sekce katastrálních úřadů. Vúvodu předsedkyně sekce JanaKlabanová ve zprávě o činnostiocenila spolupráci s hospo-dářským vedením, poděkovala ve-dení svazu a zvláště předsedkyniOS za iniciativní postup v otázceplatů v loňském roce, apelovala naodboráře sekce, aby se účastniliaktivně protestních akcí, stabilizo-vali členskou základnu a podpořilitak odborové vyjednávání i na nej-vyšší úrovni. Host konference, předseda Čes-kého úřadu zeměměřického akatastrálního Ing. Karel Večeřeshrnul situaci v resortu, kteroučástečně ovlivnil pokles realitníhotrhu i využívání dálkového elek-tronického přístupu, snížily se taknároky na vklady a počet poskyto-vaných informací. V tomto roce jepak očekávána v tomto směru sta-gnace. Zrychlil se postup digitali-

zace katastrálních map, který budepokračovat i v dalších letech. V re-sortu vloni vzrostly platy v prů-měru o 6,9 % a pravděpodobněnení již resort v oblasti odmě-ňování na posledním místě v rám-ci státní správy. Platy mají pro ten-to rok zůstat zachovány. Snižováníprovozních výdajů bude částečněvyrovnáno prostředky ze struktu-rálních fondů EU. Resort není zá-sadně ovlivněn úspornými opatře-ními.Konferenci pozdravil předsedaspřátelené sekce ze slovenskéhoodborového svazu SLOVES Ing.Ján Vanko. Předsedkyně OS A.Vondrová poděkovala za podporuodborářů ze sekce při protestech vloňském roce proti snižování platůstátních zaměstnanců. V diskusi sehovořilo kriticky o sledováníukazatelů výkonnosti, kterévytváří neúměrný tlak na zaměst-nance.                                   -dě-
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Davos: Chamtivost korporací musí skončitGenerální tajemník PSI (mezinárodní odborová organizace ve veřej-ných službách), Peter Waldorff, se účastnil Světového ekonomickéhofóra v Davosu, jakožto nově zvolený místopředseda Rady globálníchodborových organizací (CGU). Odboroví předáci, kteří se účastnilipravidelného ročního zasedání Světového ekonomického fóra, využilituto příležitost k udržení tlaku na vládní představitele v otázkách bo-je s prohlubující se globální krizí zaměstnanosti a při plánování re-formy a restrukturalizace bankovního a finančního sektoru. Zástupciodborů rovněž vyzvali zástupce podnikatelské a korporátní sféry kekooperaci s vládami a odbory při vytváření nových pracovních míst ak podpoře finančních reforem místo odmítání potřebných změn ve fi-nančním světě. Generální tajemník Mezinárodní odborové konfede-race (ITUC), Sharan Burrow, k tomu řekl: „Představitelé korporacíobvykle využívali tato zasedání v Davosu k prosazování dalšíchderegulací a přesvědčování vládních činitelů o tom, že by měli všeponechat pouze na tržních silách. Tento přístup však měl katastrofál-ní dopad, když ponechal možná až 60 milionů lidí bez práce kvůlikrizi a přinutil daňové poplatníky platit za záchranu finančních insti-tucí, které selhaly kvůli své toxické kombinaci chamtivosti a zbavenívlád jejich odpovědnosti za efektivní vládnutí.“
Haiti: Rozhovor PSI s Dukensem Raphaelem25. ledna, 13 dní po katastrofálním zemětřesení na Haiti, hovořilaCaroline Taleb z PSI Communications pro www.psi.org s panemDukensem Raphaelem, který je generálním tajemníkem Konfederacepracovníků ve veřejném a soukromém sektoru (CTSP). Zde jevýňatek z tohoto rozhovoru:C.T.: Od zemětřesení uteklo již 13 dní, jak se vám nyní daří?D.R.: Snažíme se udržet si naše naděje a žít tak normální život, jak jento současné podmínky povolí. Nevíme, jak dlouho bude současnásituace trvat, ale víme, že je důležité dostat naše životy zpět do nor-málního chodu, a jsme odhodláni pro to učinit maximum. C.T.: Předpokládáme, že ani odbory se nevyhnuly ztrátám na živo-tech, máte tušení, jaká je aktuální situace ohledně vašich členů?D.R.: Máme předběžný seznam s asi 60 oběťmi. Navíc budovaodborů byla srovnána se zemí. V době zemětřesení jsem byl zrovna vbudově, ale podařilo se mi brzy dostat ven. Naštěstí všichni, co bylizrovna v budově, přežili. C.T.: A jaký je všeobecný dopad na veřejné služby?D.R.: Téměř všechny veřejné budovy se zřítily. Zničena byla minis-terstva, parlament a také hlavní soud. Infrastruktura a dopravní sys-tém byly silně poškozeny, ale situace se zlepšuje.C.T.: Jaké jsou vaše hlavní priority?D.R.: Naší první prioritou je sehnání nového vybavení a prostředků knormálnímu fungování. Oficiální doporučení je, že nikdo nesmí spátv domě kvůli riziku jejich zřícení. V principu potřebujeme úplněvšechno – střechu nad hlavou, jídlo a pitnou vodu.
PSI přispěla částkou 10 tis. euro na základní humanitární pomoc a
spolupracuje s panem Dukensem a dalšími odbory v regionu při ko-
ordinaci další pomoci.
Kvalitní služby musí být základem pro obnovu na HaitiZavedení a poskytování kvalitních veřejných služeb na Haiti musí býthlavní prioritou při znovu vystavění země, tvrdí zástupci PSI.Generální tajemník PSI, Peter Waldorff, k tomu řekl: „Kvalitní veřej-né služby tvoří základ pro spravedlivou společnost a udržitelnéhospodářství. Toto je velká příležitost pro občany Haiti na posílení

demokratického řízení jejich vlády. Pracovníci Haiti musí být hned odzačátku zahrnuti do rozhodování o obnově jejich země a tento vzkazpředáme i světovým lídrům, kteří se sešli na Světovém ekonomickémfóru v Davosu. Obyvatelé Haiti si zaslouží řádné mzdy, práci a život-ní podmínky. Pracovníci a jejich rodiny potřebují pitnou vodu, zdra-votní péči a obnovení vzdělávacího procesu. Musí být ujištěni, že tatonově vzniklá společnost bude respektovat a chránit práva pracovníkůsdružených v odborech. Podporujeme naše členy v dosažení těchtocílů jak na státní tak na privátní úrovni.“
Turecko: Kampaň na podporu pracovníků Tekelu21. leden 2010Mezinárodní odborová organizace IUF spustila kampaň na podporu10 tisíc pracovníků státní společnosti Tekel, která byla donedávnátabákovým monopolem. Tito pracovníci, jejich rodinní příslušníci ajejich zastánci protestují v Ankaře proti rozhodnutí vlády o uzavřeníjejich pracovišť. Požadují férové zacházení, které jim náleží zezákona, což představuje jejich přemístění do jiné státní společnosti i súplnými benefity. Protest byl zahájen před sídlem AKP (současná ve-doucí politická strana), ale policie vyklidila celý tento prostor a vytla-čila demonstranty do nedalekého parku. Následující den policie roze-stavěla před budovou AKP barikády a proti demonstrantům použila ivodní děla. Policejní násilí se ale stupňovalo a policie nakonec protidemonstrantům použila i obušky. Po 35 dnech protestů, zahájili pra-covníci protestní hladovku. Je otázkou, jak dlouho můžou tito demon-stranti vydržet  při  nevlídném  počasí,  které panuje v Ankaře, kdyžzdravotníci nedokázali udržet demonstranty v plné kondici ani předtím, než vůbec tato hladovka začala. PSI se již připojila ke kampaniIFU na podporu pracovníků Tekelu a zároveň i zaslala protestní dopistureckému premiérovi.
Dejte nám záruky na pracovní místa a neopouštějte předčasněrežim zvýšených veřejných výdajů 3. únor 2010V předvečer evropského summitu, který se koná 11. února, navštíviladelegace z Evropské odborové konfederace (ETUC) předseduEvropské rady, Herman van Rompuy, aby mu oznámila očekávání apožadavky pracovníků. ETUC  žádá o garance zaměstnanosti a so-ciální ochrany. John Monks, generální tajemník ETUC: „Jsmevýrazně znepokojeni tím, že vlády předčasně vystoupí z režimuzvýšených výdajů, které byly zavedeny od začátku krize, když to bymohlo vést k zastavení hospodářského růstu a dalšímu nárůstu neza-městnanost“.ETUC požaduje po evropských vládních představitelích následující:1) Udržet vysoké úrovně státních výdajů k podpoře růstu a jakožtosoučást rozšířeného plánu na zotavení investovat 1 % HDP navytvoření pracovních míst pro nezaměstnané.2) Dát všem mladým lidem záruku dostatku pracovních míst amožností na vzdělávání, abychom nepromrhali jednu generaci. 3) Udržet kupní sílu obyvatel a investovat do veřejných služeb, kteréplnily roli klíčových stabilizátorů při tom, aby se z krátkodobé recesenestala dlouhodobá. Veřejné výdaje nesmí být vnímány pouze jakonáklad.4) Bojovat s nerovnostmi a rostoucí nejistou prací a zajistit, aby se spřistěhovalými pracovníky zacházelo stejně jako s domácími.5) Efektivně regulovat finanční trh, aby se taková katastrofa již nikdyneopakovala.
Německé odbory ve veřejných službách začínají s varovnýmistávkami3. února německé odbory ve veřejném sektoru uskutečnily sériivarovných stávek poté, co vyjednávání o mzdách skončilaneúspěchem. Odbory chtějí 5% nárůst mezd pro asi 2 miliony pra-covníků ve veřejných službách, pro které hospodářská krize zname-nala významnou ztrátu kupní síly. Veřejný sektor sehrál důležitou úlo-hu při boji s krizí, a tak mají tito pracovníci na zvýšení mzdy nárokobzvláště, když vezeme v úvahu, kolik peněz stála německéhodaňového poplatníka záchrana bank. Přibližně 22 tisíc pracovníků taknedorazilo do práce během prvního dne. Během druhého dnestávkové pohotovosti vyrazilo do ulic 52 tisíc pracovníků, aby zvýšilitlak při mzdových vyjednáváních. K obnovení těchto vyjednávání bymělo dojít 10. února. -pm-


