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Předsednictvo VOS

Skončily předsjezdové konference sekcí

Úřady práce

Ve dnech 18. - 19. března se bude  v Praze konat VI. sjezd našeho odborového svazu.

Konference sekcí zvolily delegáty sjezdu, projednaly návrhy úprav svazových dokumentů

a navrhly kandidáty na funkce ve vedení svazu.

Aplikace změn v systému odměňování 

V  úterý  25.  ledna  se  v Praze
v prostorách odborového svazu
konala konference delegátů zá-
kladních odborových organizací
sekce úřadů práce. Po schválení
pracovních komisí konference
přednesl předseda sekce Mgr.
Vlastimil Neumann zprávu o  či-
nností sekce za uplynulé volební
období. Činnost sekce nejvíce
poznamenaly vedle pracovních
problémů, např. v souvislosti s
reorganizacemi či se zaváděním
datových schránek,  aktivity ce-
lého odborového svazu zejména
ohledně reformy veřejných fi-
nancí a v loňském roce s pří-
pravou státního rozpočtu na rok

2011 a změnami odměňování.
Odboráři i další zaměstnanci se
účastnili protestních akcí na
podzim roku 2010. V současné
době je největším problémem
organizační změna k 1. dubnu,
když zaměstnanci k ní nemají
dostatečné informace.  Host
konference, místopředseda OS
Ing. Jan Rovenský kritizoval ve
svém vystoupení omezování
příjmů státního rozpočtu vinou
nynější i předchozích vlád, které
má nejen dopad na odměňování
státních a veřejných zaměst-
nanců, ale i na důchodový sy-
stém či zdravotnictví. Odbory
upozorňovaly na dopady re-
formy veřejných financí a i nyní
jsou připraveny k vystupování
proti  reformách,  které  by  vý-
znamně poškodily zaměstnance.
Kritizoval i zákon o úřadech
práce a jeho realizaci, která bude
znamenat zvýšení finančních
nároků a ne zamýšlenou úsporu.
Konference se účastnilo z 20 zvo-
lených delegátů 14 delegátů. Ti
zvolili delegáty na sjezd OS, vý-
bor sekce a zástupce do sva-
zových orgánů. Na předsedu OS
konference navrhla Ing. J.
Rovenského a na místopředsedu
OS P. Bednáře. Konference
vyjádřila podporu návrhu změn
stanov OS. Diskuse v závěru by-
la zaměřena hlavně na otázky
další činnosti úřadů práce,
změnu jejich struktury a před-
pokládanou formu podnikového
výboru odborové organizace
úřadů práce.                       -dě-

Předsednictvo Výboru odboro-
vého svazu se konalo ve čtvrtek
27. ledna v Praze. Zabývalo se
přípravou VI. sjezdu našeho
odborového svazu, průběhem
předsjezdových  konferenci sek-
cí a technicko organizačním za-
jištěním sjezdu. Všechny doku-
menty včetně zprávy o činnosti a
programu OS, které bude pro-
jednávat sjezd budou v podobě
návrhů předloženy k poslední-
mu projednání před sjezdem
Výboru odborového svazu na je-
ho jednání 24. února. Předsed-
nictvo rozhodlo o seznamu
hostů, kteří budou pozváni na
VI. sjezd. Předsednictvo také
jednalo o přípravě celostátní po-
rady zástupců základních od-
borových organizací, které se
zúčastní také 59 zástupců naše-
ho odborového svazu. 

Změny nařízení vlády č.
564/2006 Sb., které schválila
vláda v závěru loňského roku,
přinesly nejistotu a problémy
nejen zaměstnancům, ale i za-
městnavatelům. Co se týká za-
městnanců, byly a jsou jejich
obavy opodstatněné. Informace
o snížení prostředků na platy,
platový předpis, který umožňuje
pásmové odměňování a různé
experimenty zaměstnavatelů při
řešení vzniklé situace, rozhodně
žádnou jistotu zaměstnancům
poskytnout nemohou. Poněkud
příznivější je situace v někte-
rých úřadech územní samo-
správy, kde se podle dostupných
informací podařilo udržet prů-
měrné platy na úrovni loňského
roku.
Jak však vyplývá z dosavadních
poznatků, řešení není vůbec
jednoduché ani pro zaměstna-
vatele. Radikálnější snižování
počtů zaměstnanců je nejen
nepříjemné z hlediska pracov-
ních  vztahů a sociálních vazeb,
ale především ohrožuje možnost
kvalitního plnění úkolů v oblasti

vymezených kompetencí a
povinností. Využívání možnosti
zvláštního způsobu určení pla-
tového tarifu  (novelizovaný § 6
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
může  být snadno napadnutelné
z hlediska diskriminace. Většina
zaměstnavatelů připouští toto
riziko, jsou si vědomi, že při pří-
padném soudním sporu by měli
prokázat opodstatněnost svého
odchylného přístupu k určování
tarifní výše platů  jednotlivých
zaměstnanců. I to je jistě důvo-
dem k tomu, že řada organizací
oddálila realizaci nepopulárních
platových úprav na únor, případ-
ně březen letošního roku. 
Přes uvedené skutečnosti lze
však uvést několik nejčastějších
postupů, podle kterých se za-
městnavatelé vypořádávají s da-
nou situací:
• Snižování počtu zaměst-
nanců
Tohoto způsobu snižování cel-
kových výdajů na platy je v or-
ganizacích  vázaných  na  veře-

Příští číslo NOS v vyjde jako

dvojčíslo 5-6, ve kterém

najdete návrh Programu OS

na 2011 - 2015 a zprávu

o činnosti OS z 2007 - 2011.
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Skončily předsjezdové . . .
Statistika

K projednání návrhu dokumentů
pro sjezd OS se ve středu 26.
ledna v budově Českého stati-
stického úřadu v Praze se sešla
konference delegátů základních
odborových organizací statis-
tiky. Ve zprávě o činnosti

navrhují   jiné   sekce,    nezná.
V diskusi se řešili pro některé
organizace nejasnosti v placení
členských odborových pří-
spěvků při nemoci či dohodách
o pracovní činnosti. Z 20 zvo-
lených se konference zúčastnilo
17 delegátů.  

-dě-

předsedkyně sekce Jarmila
Sedláčková nejvíce ocenila
novou kolektivní smlouvu po
náročném vyjednávání uzavře-
nou na dva roky. Dál infor-
movala o proběhlém propou-
štění    zaměstnanců   dohodou,
o realizaci pružné pracovní doby
a o tom, že zatím nejsou reali-
zována úsporná opatření v od-
měňování. Poděkovala za práci
členům výboru odborové orga-
nizace. Konference zvolila
delegáty a náhradníky na sjezd
odborového svazu, zástupce do
Výboru odborového svazu, do
předsednictva Výboru odboro-
vého svazu, souhlasí s navržený-
mi dokumenty odborového sva-
zu, které bude sjezd projedná-
vat. Sekce neodsouhlasila žádný
návrh na funkce předsedy a
místopředsedů    odborového
svazu s tím, že kandidáty, které

Ústřední orgány státní správy

Předsjezdová konference – jed-
nání členů orgánů odborových
organizací sdružených v sekci
ústředních orgány státní správy
proběhlo  ve  čtvrtek  3.   února
v  pražském  domě odborových
svazů. Ve zprávě o činnosti
předseda sekce Ing. Ladislav
Říha, CSc. hovořil o aktivitě
odborů  v  loňském  roce a pod-
zimních protestních akcích.
Velkým nedostatkem uplynulého
období v činnosti sekce a od-
borového svazu je neexistence
fungování zákona o státní služ-
bě, který by přispěl k odpoliti-
zování a ke stabilizaci státní
správy. Stejně tak se nedaří
prosadit možnost vyššího kolek-
tivního vyjednávání pro úřed-
nictvo. Česká republika zaostává
ve výkonu státní správy ve sro-
vnání  s vyspělými státy, stále
existují podmínky pro korupci.
Zpráva též kritizovala úsporná
opatření vyvolaná oslabováním
příjmů státního rozpočtu.

Vedoucí právního oddělení
JUDr.   Vít    Samek   vystoupil
k otázkám důchodové reformy,
jejíž cílem jsou zisky pro sou-
kromou sféru na úkor snížení
životní úrovně důchodců.
Předseda ČMKOS Jaroslav
Zavadil ve svém vystoupení kri-
tizoval napojení současné vlády
na  podnikatelské  kruhy. Vyved-
ení části důchodového pojištění
do soukromých fondů, které má
být vyrovnáno zrušením snížené
sazby DPH, dopadne bezpro-
středně především na běžné za-
městnance a důchodce a bu-
doucím důchodcům přinese sní-
žení jejich zaručených příjmů.
ČMKOS jednoznačně podporuje
průběžný systém a navrhuje
změny důchodového připo-
jištění.  Ohrožení životního stan-
dardu i dosažitelnosti zdravotní
péče znamená i ohlašovaná re-
forma zdravotnictví. S myšlen-
kou, že není možné jen přihlížet,
je organizována celostátní pora-

da zástupců základních od-
borových  organizací 19.  února
v Praze. 
Další host konference místo-
předseda OS Ing. Jan Rovenský
připomněl, že státní správa trpí
neustálými   reorganizacemi   a
v současné době ji vážně
poškozuje i nejrůznější uplat-
ňování novelizovaného vládního
nařízení o platech, které do-
savadní systém zavedeném pás-
mového odměňování a možností
smluvních platů rozvrátilo.
V  diskusi  zaznělo odsouzení
upřednostňování mladých ne-
zkušených zaměstnanců na úkor
starších a potřeba prezentovat
postoje odborů úspěšněji na
veřejnosti.
Konference   zvolila   delegáty
sjezdu, zástupce do Výboru OS,
předsednictva VOS a revizní
komise OS a výbor sekce. Účast
na konferenci byla 71 delegátů
ze 112 zvolených.

-dě-

Občanští pracovníci 

Konference odborových organi-
zací sekce občanských pracov-
níků Ministerstva vnitra České
republiky se konala v úterý 1.
února   v    Domě   odborových
svazů v Praze. V úvodu konfe-
rence  byli  delegáti  seznámeni
s tím, že se konference neúčastní
pozvaní zástupci Prezidia Poli-
cie ČR z důvodu onemocnění.
Předseda sekce Petr Tachecí ve
zprávě o činnosti informoval

prosazení nezměněné kolektivní
smlouvy i po reorganizaci kraj-
ských ředitelství, nespokojenosti
se snižováním prostředků na
platy  a  provozní  výdaje, které
jsou realizovány snižováním
platů, krácením pracovní doby,
rušením pracovních míst.
Neustále probíhající reorgani-
zace působí chaos v pracovních
podmínkách zaměstnanců. Bo-
hužel se neřeší plýtvání na

Předsjezdové konference konané
během ledna a února též delego-
valy zástupce sekcí na celostátní
poradu  základních  odborových
organizací    svazů     sdružených
v ČMKOS, která se bude konat
jako rozšířené jednání sněmu kon-
federace v pražském kongresovém
centru 19. února. Cílem porady je
diskutovat o dalším postupu  nej-
větší  odborové centrály v České
republice během období ohlá-
šených reforem zdravotnictví, dů-
chodového systému a dalších
oblastí, které mají zásadní vliv na
život zaměstnanců.
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Ministerstva vnitra ČR
správných místech, např. pře-
dražených zakázkách, ale šetří se
především na zaměstnancích.
Pro zaměstnance je také velmi
nepříjemné snížení odvodu do
fondu kulturních a sociálních
potřeb.
Místopředseda OS Ing. Jan
Rovenský ve vystoupení shrnul
podmínky  v  jakých  odborový
svaz pracoval v končícím voleb-
ním období a přes velkou snahu
a aktivitu odborů po posledních
parlamentních volbách se situ-
ace pro zaměstnance, jejichž
odměňování je napojeno na
veřejné rozpočty výrazně
zhoršuje. Na podzimních pro-
testních  akcích  náš  odborový
svaz měl výrazný podíl a ne-
spokojenost s dalšími chystaný-
mi opatřeními ze strany vládní
koalice jsou odbory připraveny
vyjádřit  i  v  budoucnu. Klíčem
k  současné  době   jsou   obavy

o existenci a s tím spojený stra-
ch. V diskusi k dokumentům
odborového svazu byl vznesen
návrh na zvýšení příspěvku na
brýle z podpůrného  sociálního
fondu. V další diskusi k pracov-
ním podmínkám pozornost
vzbudila informace, že jsou pra-
coviště,  kde  chtějí  z  důvodu
úspor zavírat teplou vodu, var-
nou konvici používat nejméně
pro tři lidi či splachovat WC až
po třetím použití.
Konference   zvolila   delegáty
sjezdu, zástupce do orgánů
odborového svazu, na předsedu
OS navrhla Ing. J. Rovenského,
zvolila výbor sekce, předsedu
sekce Petra Tachecího a předse-
du koordinačního výboru od-
borových organizací OPMV ČR
Petra Pachra. Z 48 zvolených
delegátů předsjezdové konfe-
rence bylo přítomno 31.

-dě-

Státní zastupitelství

Sekce státních zastupitelství se
sešla na konferenci ve čtvrtek
10. února. V úvodu zhodnotila
činnost sekce ve zprávě
předsedkyně sekce JUDr. Nina
Brozová. Dlouhotrvajícím neú-
spěchem je neodůvodněné stále
nižší  odměňování  státních  zá-
stupců ve srovnání se soudci.
Také administrativní pracovníci
jsou  dlouhodobě   nespokojení
s odměňováním. Sekce, ve které
jsou sdruženy i odborové orga-
nizace ze soudů, se aktivně

Katastrální úřady

Ing. Karel Večeře, předseda
Českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního, byl hlavním hostem
předsjezdové konference odborářů
z katastrálních úřadů.  Jednání se
uskutečnilo 8. února v Domě
odborových svazů v Praze a bylo
na něm přítomno  49 delegátů ze
základních organizací  z celé ČR.
Ing. Večeře ve svém vystoupení ob-
sáhle komentoval práci úřadu za
minulý rok 2010 a vysvětlil některé
kroky a postupy, k nimž byl rezort
nucen přistoupit ještě před tím, než
vláda rozhodla o snížení objemu
prostředků na platy o 10 % v le-
tošním roce. V porovnání let 2009
a 2010  činnost katastrálních  úřadů
víceméně  narůstala,  když byl po-
stupně zaváděn dálkový elektro-
nický přístup k datům. Vedení
úřadu  jako jedno z mála vyslovilo
v minulém roce razantní nesouhlas
se zrušením platového automatu

pro jednotlivé platové třídy. Vláda
připomínky neakceptovala, v dů-
sledku  čehož   dochází letos k po-
klesu průměrných platů. Ty ostatně
poklesly  již v roce 2010 přibližně
o  700,-  Kč  (-3  %  ve   srovnání
s 2009). Restriktivní opatření vlády
vedou k tomu, že úřad sníží počet
funkčních míst asi o 5 %, aby nebyl
další pokles platů tak markantní.
Během prvního pololetí čeká celý
úřad analýza činností se záměrem,
aby pokles platů letos nebyl větší
než 5 %.
K  otázkám  činnosti  odborového
svazu v minulém  období hovořil
místopředseda svazu Ing. Jan
Rovenský.   Seznámil     přítomné
s vývojem vztahů mezi odbory a
vládou v rámci tripartitních jednání
a   ocenil    přístup    zaměstnanců
k podzimní demonstraci a prosin-
cové stávce. Naznačil současně, co
čeká svaz v dalších létech, o čemž

budou  rozhodovat  delegáti
VI.  sjezdu OS.  Objasnil také ně-

které  návrhy  na  úpravu   stanov
svazu, k čemuž se několik přítom-
ných  kriticky vyjádřilo (přijímaní
nových členů a způsob odvolání se
v případě nepřijetí za člena).
Delegáti vyslechli vystoupení
kolegů  odborářů  ze   Slovenska,
kteří se tradičně zúčastňují této
konference. Seznámili domácí s vý-
vojem vztahů mezi vládou a odbo-
ry po nástupu pravicové vlády M.
Radičové.
V druhé části konference byli zvo-
leni delegáti za sekci na sjezd.
Současně byl zvolen nový patnác-
tičlenný výbor vedení sekce na
další čtyřleté období. Delegáti
navrhují sjezdu do funkce předsedy
svazu Ing. Rovenského a do funkcí
místopředsedů  Pavla Bednáře a
Petra Vydru.

(pam)

účastnila podzimních protestů
proti z měnám  v  odměňování.
V té době vznikly i nové organi-
zace u soudů a k protestům se
přidali i odborově neorganizo-
vaní zaměstnanci. Přesto je
stálým problémem získávání
nových členů i samotné udržení
stávajícího počtu. Po odchodu
funkcionářů základních organi-
zací často končí i existence celé
organizace. To oslabuje vyjed-
návací pozici odborů při kolek-
tivním vyjednávání. 
N. Brozová informovala o růz-
ném uplatňování nového pla-
tového předpisu. Někde byl sní-
žen rozsah pracovní doby, jinde
v  rámci  tarifů  snížili plat více
starším zaměstnancům. Jí sa-
motné se zdá spravedlivější vůči
všem krácení pracovního úvaz-
ku. Snížení odvodu do FKSP je
řešeno většinou na úkor dalších
aktivit ve prospěch stravování.
Přesto se i letos pořádají spor-
tovní hry zastupitelství. Dobrým
námětem i pro ostatní je zave-
dení 3denního zdravotního vol-
na  v kolektivní smlouvě na ně-
kterých pracovištích. Na konfe-
renci vystoupili hosté z Nejvy-
ššího státního zastupitelství ČR,
Ministerstva spravedlnosti ČR a
z partnerské sekce odborového
svazu SLOVES ze SR. 
Místopředseda OS Ing. Jan Ro-
venský vystoupil s charakteris-
tikou  nejrůznějších  opatření,
která v období mezi sjezdy OS
měla dopady na zájmy státních a
veřejných zaměstnanců. Po
změnách v odměňování se nyní
zaměstnanci oprávněně obávají
reforem v systému důchodů a ve
zdravotnictví. Odbory, pokud
budou mít dostatečnou podporu,
jsou  připraveny jednat s vládou
s cílem zamezit dalšímu snižo-
vání životní úrovně zaměst-
nanců.
Konference   zvolila   delegáty
sjezdu OS a navrhla na předsedu
OS Ing. Rovenského a na
místopředsedu P. Bednáře. Kon-
ference se  zúčastnilo 24 z 28
zvolených delegátů.            -dě-
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jné  rozpočty využíváno nejvíce.
V některých případech docháze-
lo k vyhlášení organizačních
změn již v průběhu loňského
roku s tím, že se zaměstnanci na
rušených pracovních místech
byl  ukončen  pracovní   poměr
k 31. 12. 2010. V řadě institucí
však tzv. „optimalizační proces“
dosud probíhá. Platy vyplácené
ve výpovědní lhůtě a nárokové
odstupné,   pak    pochopitelně
snižují   rozpočtované    úspory
v oblasti prostředků na platy.
Společným průvodním jevem
pro zajišťování úspor uvedeným
způsobem je skutečnost, že k or-
ganizačním změnám často
dochází bez řádných auditů.
Často se tak omezuje výkon čin-
ností,   jejichž    zajišťování   je
z celkového národohospo-
dářského hlediska velice dů-
ležité (jedná se zejména o kon-
trolní činnosti, a to jak v územ-
ních orgánech státní správy, tak i
v rámci přenesené působnosti
ÚSC). 
• Krácení nenárokových slo-
žek platů
Další možný způsob, jak se vy-
rovnat se snížením prostředků
na platy, je redukce nená-
rokových složek platů, tj. odměn
a osobních příplatků. Obecně lze
tento postup zaměstnavatele po-
važovat z hlediska zachování
právní jistoty zaměstnanců za
přijatelnější než zavedení pás-
mového odměňování. Podle in-
formací, které máme k dispozi-
ci, je snížení prostředků urče-
ných na odměny a stanovení
náročnějších kritérií pro sta-
novení osobních příplatků, vy-
užíváno poměrně často. V této
souvislosti upozorňujeme na
skutečnost, že současné znění §
131 zákoníku práce, kterým se
upravuje možnost poskytování
osobního příplatku, neváže jeho
přehodnocování pouze na změ-
nu původních výkonnostních
podmínek (někdy se nesprávně
interpretuje možnost přehodno-
cení osobního příplatku podle
znění dříve platného ustanovení
obsaženého v nařízení vlády č.
330/2003 Sb., které pozbylo
účinnosti k 31.12.2006).
• Přeřazování zaměstnanců
do nižších platových tříd
Nutnost úspory finančních
prostředků řeší zaměstnavatelé

prostředků. Kromě jiného je so-
ciálně spravedlivý, neobsahuje
diskriminační prvky. Jak vy-
plývá z dosavadní mzdové
praxe, je však uvedeného způ-
sobu snižování tarifního platu
využíváno spíše v ojedinělých
případech.
• Zvláštní způsob určení pla-
tového tarifu 
Určení platového tarifu v rámci
rozpětí platových tarifů sta-
novených pro nejnižší až nej-
vyšší platový stupeň příslušné
platové třídy umožňuje zaměst-
navateli novelizovaný § 6 naří-
zení vlády č. 564/2006 Sb. Podle
nové  úpravy  lze  platový   tarif
v rámci vymezeného rozpětí
určit všem zaměstnancům, s vý-
jimkou pedagogických pracov-
níků. V praxi zaměstnavatelé
zpravidla používají modifiko-
vané  stupnice platových tarifů
se sníženým  počtem platových
stupňů. Nejčastěji se platové ta-
bulky snižují o dva až tři platové
stupně s tím, že na tuto redukci
doplácí  především zaměstnanci
s delší započitatelnou praxí.
Nejsou však výjimkou případy,
kdy návrhy vnitřních platových
předpisů   připomínají   spíše
„lidovou  tvořivost“.  Jedná   se
o různé variace a kombinace
platových tarifů zařazených do
redukované platové stupnice,
bez ohledu na náročnost
požadované  práce vyplývající
ze zařazení zaměstnance do pla-
tové třídy. Chybí jakákoliv
kritéria pro proklamované hod-
nocení, na základě kterého by
mohli  zaměstnanci postoupit do

vyššího platového stupně. Mezi
další „zvláštnosti“ patří  také
využívání obecných kritérií sta-
novených pro přiznávání a změ-
ny osobního příplatku duplicitně
i pro určení platového tarifu jed-
notlivých zaměstnanců.
Obecně je dost častým jevem
opožděné předávání platových
výměrů a nedostatečné zdůvod-
nění prováděných platových
úprav. Ve vydávaných platových
výměrech se v řadě případů ob-
jevují také formální i věcné chy-
by.
V  kolektivních  smlouvách   se
v současné době, kdy jsou
výrazně kráceny prostředky na
platy, dohadují bližší podmínky
pro způsob odměňování spíše
výjimečně. Pro odborové organi-
zace   působící    ve   veřejných
službách a správě je velice
obtížné legalizovat prostřed-
nictvím kolektivní smlouvy
jakékoliv  snižování průměrného
platu. Za relativně příznivou lze
označit  situaci,  kdy lze úspory
v   platech    realizovat    pouze
snížením počtu zaměstnanců a
udržet výši průměrného platu na
úrovni roku 2010. V případech,
kdy schválený rozpočet  takový
postup neumožňuje, doporuču-
jeme odborovým organizacím,
aby se  snažily v rámci kolek-
tivního vyjednávání dohodnout
používání dosavadních stupnic
platových tarifů (přílohy  č. 1 – 3
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
ve  znění  pozdějších  předpisů)
s tím, že nezbytné úspory budou
promítnuty do snížení nená-
rokových složek platů.         -fa-

mimo jiné i formou vnitřní reor-
ganizace. V rámci systemizace
je redukován počet vyšších pla-
tových tříd s tím, že výkon
náročnějších činností se pře-
sunuje na menší počet pracov-
ních pozic. Pokud je snížení pla-
tové třídy spojené s úpravou
pracovní náplně, tj. není pouze
formální, je obtížné takové
rozhodnutí zaměstnavatele
právně zpochybnit. V jed-
notlivých případech je nutné vy-
cházet z druhu práce dohod-
nutého v pracovní smlouvě.
Pokud  je  druh  práce vymezen
v pracovní smlouvě pouze obec-
ně (což je v praxi ve většině pří-
padů), lze zařadit zaměstnance
do nižší platové třídy i bez do-
hody o změně pracovní smlou-
vy.  Není  však  přípustné,  aby
snížení platové třídy bylo prove-
deno  pouze formálně s tím, že
se od zaměstnance bude nadále
vyžadovat výkon stejně nároč-
ných pracovních činností.
• Snížení platových tarifů 
Jedná se o možnost  procentního
snížení platových tarifů ve
všech platových třídách a stup-
ních používané platové stupnice,
s výjimkou nepodkročitelného
platového tarifu stanoveného
pro 1. platový stupeň. Procento
snížení   platových    tarifů    je
v konkrétních případech závislé
na schváleném limitu prostředků
na platy. Jedná se o průhledný,
administrativně  nenáročný po-
stup, jakým lze docílit poža-
dované úspory finančních

Aplikace změn v systému odměňování 



Tento týden brali
poslanci první
novou výplatu. I
vypuklo zděšení a
zkoprnění veliké
mezi zákonodár-

ci. Na výplatnících jim chyběla až
pětina dosavadní sumy. Důvod ke
zkoprnění máme však my, zaměst-
navatelé poslanců. Jak to, že lidé,
kteří  si  nedovedou  poradit  ani
s  vlastním  příjmem,   rozhodují
o více než biliónu státního
rozpočtu? No ono to tak podle to-
ho i vypadá.
Samozřejmě, že se hned ozvaly
poslanecké hlasy, že to takhle
nepůjde, že se to musí napravit.
Jinak, že by museli brát „vedlej-
šáky“. Ještě že nehrozí odchodem
do „civilu“. Protože i takto úspor-
ně namazaný poslanecký krajíc
by většina z nich v onom civilu
těžko hledala. Nezapomínejme

totiž na základní fakt: do české
politiky se chodí zbohatnout! A i
ten menší plat stojí za hřích.
Navíc onen nářek a volání po
nápravě považuji za dvojnásob-
nou nevkusnost. Zaprvé to byli
koaliční poslanci, kdo lehkou
rukou zkrouhli platy státních za-
městnanců o deset procent. A
zadruhé poslanci levice by měli
mít tolik fištrónu, aby mlčeli.
Protože i „zchudlí“ poslanci dají
měsíčně dohromady 70-80 tisíc.
Na rozdíl od záchranářů, hasičů
či policistů. Jim poslaneckou sně-
movnou naordinované desetipro-
centní snížení platů už při sesta-
vování rodinných rozpočtů činí
potíže. Mají snad i oni hledat
vedlejšáky?

Právo 12. 2. 2011
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Naše rekreační středisko se nachází v jižních Čechách mezi Mladou
Vožicí a Pacovem v osadě Blatnice. Středisko je zařazeno do IV. ka-
tegorie, bez zajišťování služeb, není vybaveno sprchami a jsou zde
suchá WC. Stravování, vytápění chat i palivo (dříví z okolního lesa)
si obstarává každý rekreant sám. Pila a sekyra je v každé chatě. Chaty
jsou 4lůžkové a 5lůžkové se zastřešenou verandou, vybavené potřeb-
ným nábytkem, nádobím, el. vařičem, chladničkou a kamny na dříví.
Ve společenské budově je televizor a mrazáky. Ve středisku je možno
si půjčit knihy a sportovní potřeby. Dále jsou k dispozici 2 pramičky
k projížďkám na rybníku s možností koupání. V okolí jsou krásné
lesy a rybníky, pěkné procházky, po cestách je možno jezdit s dět-
ským kočárkem i na kole. Možnost sběru hub, malin, borůvek.
Nákupy potravin: cca
2,5 km od střediska v
obci Pojbuky je prodej-
na potravin a smíše-
ného zboží. Jednou
týdně přijíždí do stře-
diska autíčko Family
Frost a pojízdná mas-
na. Rekreace je provo-
zována ve 14denních
turnusech s nástupním
dnem pátek mezi 16-18. hod. a ukončením opět v pátek do 16 hod.
Pobyt kratší než 14denní je možný podle obsazenosti střediska bez
zajištění dopravy. Začátek 1. turnusu je 3. 6. 2011. Doprava na
rekreaci: vlastním vozidlem (parkoviště přímo ve středisku) nebo je
zajištěna autem s odjezdem v pátek ve 14.30 hod. z Mariánského
nám. 2, Praha 1 a zpět s ukončením u stanice metra Roztyly.
cena: dospělí-125,-Kč/os/den

děti do 15 let: 115,-Kč/os/den
děti do 3 let: 35,-Kč/os/den 

Přihlášky je možné vyzvednout na ZV OO u pí. Šrámkové na MHMP,
Jungmannova 35/29, Prahal, 2. patro, č.dv. 204, telefon: 236 002 759,
603 550 813. Informace o středisku též na www.kozak.er.cz

Ke změnám v odměňování  ve veřejných službách a správě 
Novela zákoníku práce a novela

nařízení vlády změnily od 1. ledna
2011   odměňování  ve   veřejných
službách a správě.  Novelami ne-
došlo ke zrušení platových stupňů
ani ke snížení platových tarifů.
Zaměstnavatelé se jimi řídí i nadále.
Novela NV jim však v novém § 6
poskytuje možnost určit platový
tarif zvláštním způsobem v rámci
rozpětí platových tarifů  stano-
vených pro nejnižší až nejvyšší pla-
tový stupeň příslušné platové třídy
(kromě pedagogických pracov-
níků).
Příklad: Mzdová účetní městského
úřadu je zařazena podle katalogu
do 10. platové třídy, v níž je platový
tarif    podle   započitatelné   praxe
v rozpětí od 15 420 Kč do 23 200
Kč. Započitatelná  praxe  je  do  15
let (7. platový stupeň), takže plat by
byl 19 270 Kč. Zaměstnavatel ji
však může určit plat bez ohledu na
započitatelnou  praxi  v  rámci pří-
slušné (desáté) platové třídy, tedy  v
částce od 15 420 Kč do 23 200 Kč.
Při takovém postupu se může obje-
vit úskalí: diskriminace nebo
porušení rovnosti zaměstnanců.
Zejména u zaměstnavatelů, kde
pracuje více zaměstnanců a mají
shodný druh práce (např. mzdová
účetní, personalista), musí být
odlišné určení platu u těchto za-
městnanců řádně odůvodněné.
Nestačí pouze tvrzení, že často za-
městnanec bez další praxe vykazuje
lepší pracovní výsledky oproti za-
městnanci s delší praxí. Zaměst-
nanec  s  nižším  platem  by  mohl

oprávněně namítat, že byl diskrimi-
nován.
Tento rozdíl ve výši platu může být
ovlivněn několika hledisky. Teprve
jsou-li srovnávací hlediska ve svých
výsledcích  stejná,  můžeme mluvit
o diskriminaci. Jinak řečeno: za-
městnavatel by při určení platu
nediskrimoval,   liší-li  se   některé
z hledisek uvedené v ZP  (§ 110).
Rozdíly ve výši platu v rámci jedné
platové třídy mohou  být dány např.
odlišnými pracovními podmínkami,
pracovními schopnostmi a pracovní
způsobilosti zaměstnance,  pracovní
výkonností a výsledky práce v zá-
vislosti na množství práce, dodržení
termínů, kvality apod. Jak je vidět,
rozdíly  v  určení  platového  tarifu
v rámci stejné platové třídy u za-
městnanců se shodným druhem
práce  mohou  vznikat  jen  při  ne-
splnění některých z  uvedených
zákonných hledisek. Jiné důvody a
příčiny rozdílů nemohou v platech
existovat.
Příklad: Mzdová účetní s menším
rozsahem započitatelné praxe  byla
v rámci stejné platové třídy za-
řazena do vyššího platového tarifu,
než    kolegyně  –   mzdová   účetní
s  delší  dobou  praxe.
Zaměstnavatel své rozhodnutí o za-
řazení do platového tarifu s vyšším
platem odůvodnil lepší pracovní
výkonností a kvalitní prací zaměst-
nankyně s kratší praxí. Takový po-
stup není diskriminačním jednáním
ani porušením rovnosti v pracov-
něprávních vztazích.

JUDr. Ladislav Jouza                 

Rekreační středisko Kozák
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Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyzývá k jednání
za záchranu českého zdravotnictví

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky požaduje
okamžité obnovení sociálního dialogu Ministerstva zdravotnictví a vlády
České republiky s Lékařským odborovým klubem za účasti zástupců
odborového svazu. 
Současná krizová situace ve zdravotnictví ohrožuje zdraví a životy občanů,
desetitisíce zaměstnanců možnou ztrátou pracovního místa a existenčně i
drobné dodavatelské firmy napojené na nemocnice. 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky zásadně
odmítá: 
- aby se krizové situace využilo k rychlé, nepromyšlené a sociálně neúnos-

né reformě ve zdravotnictví. 
- aby současná situace byla zneužita ke zrušení 10 000 akutních lůžek, které

by bylo obrovským zásahem do systému a je neopodstatněné. Ve srovnání
s okolními státy je počet našich akutních lůžek porovnatelný s počtem
lůžek na počet obyvatelstva v Německu a Rakousku. Případnou změnu
lůžek lze provést jedině na základě důkladné analýzy posuzující potřebu a
dostupnost péče v jednotlivých regionech. 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky požaduje
provést ve zdravotnictví následující kroky: 
- okamžité zavedení právních předpisů a dalších postupů, které zamezí ko-

rupci a zefektivní systém. 
- okamžitě realizovat veškerá možná opatření k dosažení maximálních úspor

v cenách léků, zdravotnického materiálu a přístrojovém vybavení nemoc-
nic. 

- okamžitě zrušit zastropování odvodů na zdravotní pojištění a navýšit plat-
bu za státní pojištěnce - částka 723 Kč, kterou stát platí za děti, důchodce
a ostatní, je velmi nízká a neporovnatelná s objemem péče, kterou tyto
skupiny občanů čerpají. Pro srovnání: osoby bez zdanitelných příjmů
odvádí do zdravotního pojištění 1080 Kč, OSVČ 1670 Kč, cizinci platí za
komerční pojištění v průměru 1500 Kč a zaměstnanci 2865 Kč měsíčně. 

- okamžitě zahájit jednání, která nyní povedou k vyřešení současné krize a
následně ke komplexnímu řešení odměňování pracovníků ve zdravotnictví
a ke zvýšení jejich platů. Jako součást komplexního řešení požadujeme,
aby všichni zaměstnanci v nemocnicích, které jsou financovány z veřej-
ného zdravotního pojištění, byli odměňováni systémem tarifních platů, a to
bez ohledu na právní formu nemocnic. 

Účast Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky při
jakýchkoliv dalších změnách a reformách je nezbytná a nezpochybnitelná,
neboť jako sociální partner a připomínkové místo nemůže být z procesů
vynechán. 
V Praze dne 7. února 2011 
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP ČR 
Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně 
Mgr. Ladislav Kucharský, místopředseda 

Brífink k situaci ve zdravotnictví
Dne 10. 2. 2011 se uskutečnil v budově DOS brífink se zástupci
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a ministrem zdravot-
nictví Leošem Hegerem.

Setkání s novináři proběhlo po jed-
nání předsedkyně OS zdravotnictví
a sociální péče ČR Dagmar Žit-
níkové a předsedy ČMKOS Jaro-
slava Zavadila s ministrem zdravot-
nictví Leošem Hegerem. Ministr in-
formoval o tom, že na platy zdravot-
níků by mělo být o  dvě miliardy ko-
run více a že budou tyto prostředky
použity na změnu platových tarifů,
které  zajistí zvýšení platů lékařům
v průměru o pět až osm tisíc korun,
čili celé dvě miliardy by nebyly
použity na tarifní platy klékařů. 
Předsedkyně  Odborového  svazu
zdravotnictví a sociální ČR péče D
Žitníková  prohlásila,  že   Odboro-
vý  svaz zdravotnictví a sociální
péče ČR podporuje požadavek
lékařů, aby celé dvě miliardy byly
použity pouze do platů nemoc-
ničních lékařů. 
Odbory nevěří ujišťování minister-
stva i vlády, že jsou schopni při od-
chodu téměř čtyř tisíc lékařů zajistit
zdravotnickou péči posílením zá-
chranné služby, nasazením armády
a vrtulníků, a zajistit tak po 1. břez-
nu odpovídající zdravotní péči oby-
vatelstva. Bude docházet k situa-
cím, kdy v sanitkách budou umírat
lidé, protože se jim nedostane včas
odpovídající ošetření. „Pokud nedo-
jde k dohodě s odcházejícími lékaři,
tak je víc než pravděpodobné, že
systém zdravotnické péče v této ze-
mi po 1. březnu zkolabuje v někte-
rých regionech již do tří dnů”, uved-
la D. Žitníková. Zdravotnické odbo-
ry mají obavu, že s odchodem
lékařů by přišla o práci i jedna třeti-
na ostatních zdravotnických pracov-
níků v nemocnicích. Odborový svaz
se připojuje k požadavku dvou mi-
liard pro lékaře s tím, že od ledna
2012 bude vyřešeno i lepší od-
měňování pro další zdravotnický
personál a sociální služby.
Místopředsedkyně OS zdravotnictví

a sociálních služeb  ČR uvedla, že
kolaps hrozí v podstatě všem kra-
jům.    
Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil
vyzval vládu, aby přestala obviňo-
vat lékaře z vyděračství a spekulo-
vat o tom, zda jednat i s dalšími pro-
fesními skupinami ve zdravotnictví,
ale aby v první řadě jednala s lékaři,
řešila jejich požadavky a náměty a
uklidnila  tak  krizovou  situaci  ve
zdravotnictví i mezi veřejností. „Jsem
přesvědčen,  že  vláda  dělá  chybu
v tom, že se snaží řešit dopady krize
ve  zdravotnictví a nikoliv příčiny,
které tuto krizi způsobily,“ řekl.
Iva Řezníčková z OS zdravotnictví
a sociální péče ČR uvedla, že sestry
organizované ve svazu se distancují
od stanoviska Asociace zdravotních
sester,  která  je  pouze  profesním
sdružením, některé sestry kvůli to-
mu i ohlašují vystoupení z této aso-
ciace.                                      -dě-
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Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora
v parafrázi loňského předvolebního
spotu "Přemluv bábu", v němž herci
Martha  Issová  a  Jiří  Mádl vyzývali
mladé Čechy k podpoře pravice, varují
před povinným převodem části dů-
chodového pojištění ze státního systé-
mu do soukromých fondů. "Nechceme
se v důchodu pást," uvedl Pikora v tis-
kové zprávě ke klipu, který je na
serveru Youtube.com a v němž se Šich-
tařovou účinkují.
"Dneska si povíme něco o tom, jak se
staví tunely," říká v úvodu spotu Šich-
tařová s tím, že Češi jsou národ
tunelářů. Ten největší je prý podle au-
torů klipu ovšem teprve čeká. Předtím
je ovšem potřeba lidi přesvědčit, že
tunel je nutný, jinak nebude na dů-
chody a stát zkrachuje. 
"Postaví se kvůli tomu nějaká chytrá a
nezávislá komise, která to spočítá na
200 let dopředu," říká Šichtařová.
Naráží tím na poradní expertní sbor
ministra financí a ministra práce a so-
ciálních věcí, takzvanou Bezděkovu
komisi, která loni navrhla, aby šla část
odvodu na sociální pojištění místo do

státního systému na individuální účty
do penzijních fondů. Průměrný výnos
penzijního fondu v letech 2000 až 2009
přitom byl 0,3 procenta, varuje klip.
Jeho autoři také předvádějí modelový
pár po 40 letech spoření povinných
odvodů do fondů, který žije v ne-
dostatku. Stěžuje si, že fond investoval
do řeckých dluhopisů.
Reforma je podle autorů klipu potřeb-
ná, lidé by ovšem neměli být jako ovce.
"Nad důchodovou reformou se přestalo
seriózně přemýšlet a rozpracovávají se
už pouze scénáře vycházející z před-
pokladu povinného pojištění u sou-
kromých penzijních fondů," uvedl
Pikora v tiskové zprávě. Co když se
ovšem podle něj jednou zjistí, že dů-
chodová reforma skončila fiaskem sto-
letí? Dost možná si pak veřejnost bude
opět stěžovat, že ji nikdo předem
nevaroval, uvádí. Současná diskuse po-
dle Pikory a Šichtařové není diskusí,
"je to podle nás jen soustředěný tlak a
přesvědčování".
"Povinné fondové řešení nepovažu-
jeme za správné," píší Pikora a Šich-
tařová. Vidí řadu rizik, o kterých se
otevřeně příliš nemluví. Navrhovaná

řešení se podle nich až moc podobají
těm, která se ve světě nepovedla.
Změny,  kterými  prochází finanční trh
v posledních letech, umožňují, aby se
do portfolia fondů dostala extrémně
riziková  aktiva.  "V některých zemích
s nízkou politickou a podnikatelskou
kulturou  mohou  navíc fondy svádět i
k  vytunelování,"  uvádějí  autoři klipu
v tiskové zprávě.
Důchodová reforma patří mezi priority
současné vlády. Podstatná část vládní
koalice se vyslovila pro to, že by měla
vycházet z první varianty navrhované
Bezděkovou komisí. Ta mimo jiné
počítala s povinným převodem části so-
ciálního pojistného na individuální úč-
ty do penzijních společností. V součas-
nosti se jedná o její konečné podobě.
"Největší oříšek je povinný a nepovin-
ný opt-out (vyvedení části pojistného
ze státního systému na individuální úč-
ty)," řekl poslanec Michal Babák (VV)
o průběhu jednání. Shoda v současnos-
ti panuje v otázce způsobu, jakým se
bude zvyšovat věk odchodu do dů-
chodu a také valorizace důchodu.

9.2.2011 (pek, čtk) 
Aktuálně, e-sondy.cz

Analytici Next Finance varují veřejnost před spořením v soukromých penzijních fondech
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Velká Británie: Pochod za alternativu
26. března 2011 vyrazí do ulic Londýna desítky tisíc pracovníků vyzíva-
jíc k alternativě pro vládní plány na výrazné škrty ve veřejných výdajích.
Odbory vyzvou všechny zodpovědné občany, aby jim pomohli ukázat
politikům a médiím své velké znepokojení z plánovaných škrtů napříč
celou zemí. Dosažení obrovské účasti v londýnských ulicích ukáže vládě,
že pokud nezmění svůj postoj, čekají ji velice vážné a reálné politické
náklady za škodu, kterou způsobují britským občanům. 
Konference ETUI-EPSU o vládních úsporách, reformách
hospodářského řízení a o sociální politice v Evropě
Ve dnech 22. a 23. února se uskuteční společně organizovaná konference
evropských odborových organizací ETUI a EPSU. Hlavními tématy bu-
dou vládní škrty, reformy hospodářského řízení a evropské sociální poli-
tiky. Cílem konference je debata o tom, jak úsporná opatření vlád a re-
formy hospodářského řízení, ke kterým v současnosti dochází, mohou
změnit evropské země, obzvláště s ohledem na sociální politiky a velikost
státu. Účastníci této konference budou dále diskutovat o současných re-
formách hospodářské politiky a to nejen o předpokladech, na kterých jsou
postaveny, ale i na souvisejících veřejných financích a zhodnocení
dosavadních i potenciálních budoucích dopadů vládních úspor na udr-
žitelný růst, sociální politiku a veřejné výdaje v zemích EU.
Evropa musí na sebe vzít zodpovědnost za zavedení daně z finančních
transakcí
Evropská federace odborů ve veřejných službách (EPSU) je velice
znepokojena rozhodnutím Výboru pro hospodářské a finanční záležitosti
(ECON) z 1. února. ECON se rozhodl odmítnout upravený návrh na zave-
dení evropské daně z finančních transakcí, na kterém se shodla většina
politických seskupení v rámci Evropského parlamentu. Na setkání svě-
tových lídrů ve švýcarském Davosu francouzský prezident N. Sarkozy
přislíbil daň z finančních transakcí na mezinárodní. úrovni a seskupení
liberálů v Evropské parlamentu porušilo dohodu a prosadilo vymazání vě-
ty: „daň z finančních transakcí by měla být nejdříve zavedena na úrovni
EU“. Toto politické chování je velice nezodpovědné a jen potvrzuje ne-
dostatek politické vůle přinutit finanční spekulanty, aby zaplatili za způ-
sobenou krizi. Generální tajemnice EPSU Carola Fischbach-Pyttel k tomu
řekla: „Takové chování pravicových stran v Evropském parlamentu nás
nutí přemýšlet o skutečných záměrech evropských představitelů. Placení
účtu za hospodářskou krizi by nemělo spočinout pouze na pracovnících a
občanech, ale svůj díl by měly zaplatit i obchodní a finanční instituce.“  
ETUC: EU má namířeno ke střetu principů sociální Evropy a
nezávislosti kolektivního vyjednávání
4. únor 2011
V reakci na dnešní otevření diskuse Evropské komise o tzv. Paktu o kon-
kurenceschopnosti“ Evropská odborová konfederace (ETUC) jasně říká,
že nemůže tolerovat zneužívání konkurenceschopnosti, jakožto další alibi
pro narušování systémů kolektivního vyjednávání napříč Evropou. ETUC
upozorňuje na nebezpečí, že snižování minimálních mezd a zrušení in-
dexového mzdového systému v několika zemích bude pouze začátkem
procesu postupného oslabování systému vytváření mezd a oslabení vy-
jednávací pozice pracovníků a odborů v celé Evropě. ETUC zdůrazňuje,
že  mzdová  konkurence  je hra  s nulovým součtem – to, co jeden získá
v krátkém období, ostatní ztratí, a nakonec bude trpět celá Evropa, protože

poptávka bude z vnitřního trhu vytlačena. John Monks, generální tajem-
ník ETUC, k tomu řekl: „Toto není pakt pro konkurenceschopnost. Je to
podivný pakt na snižování životních standardů a zvyšování nerovností a
nejisté práce. Ignoruje všechny lekce, které nám recese dala o tom, že
veřejné deficity jsou nevyhnutelné, popravdě dokonce žádoucí při
hospodářském propadu, aby zabránily dalšímu zhoršování situace. Místo
zavádění automatických brzd na státní deficity do svých ústav by vlády
udělaly líp, kdyby do svých ústav zavedly nezávislost kolektivního vy-
jednávání a sociální partnery tak, jak je tomu v Německu. Zatím ale
Evropa míří ke střetu mezi základními principy sociálního modelu a
nezávislostí kolektivního vyjednávání.“
Pravidlo stejného zacházení se musí vztahovat na všechny
28. leden 2011
V prosinci Evropský parlament většinovým poměrem hlasů zamítl návrh
evropské poslankyně paní Mathieu ohledně jednoho bydliště a pracovního
povolení pro pracovníky ze třetích zemí. Zároveň bylo doporučeno, aby
byl nový upravený návrh podán za dva měsíce. ETUC zdůrazňuje, že bu-
doucnost pracovního trhu je v sázce a vyzývá své členské organizace, aby
zmobilizovaly své síly pro boj v této záležitosti. V chaotickém postupu
Evropského parlamentu při schvalování Směrnice o trhu práce
shledáváme vážné nedostatky, které by v budoucnosti mohly mít nega-
tivní dopad na trh práce. Zatímco mluvčí EP tvrdí, že tato směrnice zajistí
rovnocenné zacházení, směrnice naopak vyloučí některé skupiny pracov-
níků jako jsou: sezónní pracovníci, pracovníci ze třetích zemí nebo pra-
covníci,  kteří  přicházejí  na  základě  Všeobecné dohody o obchodu ve
službách (GATS). Joel Decaillon, zástupce generálního tajemníka ETUC,
navíc upozorňuje na to, že směrnice, která se týká trhu práce, není vůbec
diskutována s Výborem pro zaměstnanost Evropského parlamentu. J.
Decaillon říká: „Evropskou komisi jsme již znovu oslovili kvůli tomu, že
nás nepřipustila k sociálním konzultacím před spuštěním diskuse o samot-
né směrnici, obzvláště když hrozí další rozkouskování evropského pra-
covního trhu.“ 
Vytváření kvalitních pracovních míst: Dost mluvení, je čas na akci!
17. leden 2011
Na  neformálním  mítinku ministrů  práce  v maďarském Godollo uvítal
ETUC novou strategii zaměstnanosti zaměřenou na vytváření více kvalit-
ních pracovních míst při respektování pracovních standardů a sociálních
práv.  ETUC  vítá zaměření na vytváření pracovních míst, obzvláště pro
mladé lidi, když to považuje za klíčové pro ukončení hospodářské krize.
Takové zaměření podporuje evropské iniciativy, jako jsou: „Mládí v po-
hybu“ a „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“, které se zdají jít tím
správným směrem. ETUC obzvláště těší návrh na „záruku mládí“, která
by měla zajistit, že mladí lidé po maximálním období šesti měsíců
dostanou buď slušnou práci, nebo školení. Evropské odborové hnutí však
varuje před opakování stejných politických chyb, jak tomu bylo v minu-
losti. Existuje totiž riziko, že tyto uznání hodné iniciativy nebudou nikdy
zavedeny do praxe, pokud nedojde k vytvoření potřebného právního rám-
ce a k zajištění adekvátního financování. ETUC vyzývá k přijetí kom-
plexního přístupu k záležitostem zaměstnanosti, vzdělávání a vokálního
cvičení ve všech sektorech. To znamená implementaci programů, které
očekávají strukturální změny v zaměstnanosti, prosazují vytváření nových
pracovních míst a chrání pracovníky před negativními hospodářskými a
sociálními dopady při transformaci na ekonomiku produkující nízký ob-
jem oxidu uhličitého. Snaha o vytvoření udržitelné strategie na vytváření
pracovních míst by si měla za prioritu klást kvalitu pracovních míst. Proto
ETUC odmítá současnou politiku škrtů: snižování mezd, omezování
ochrany pracovníků před propuštěním, krácení zaměstnaneckých výhod,
důchodů a veřejných služeb. Kombinace mzdových a fiskálních škrtů a
rostoucí nerovnosti by nakonec mohly vést k dalšímu propadu do nové re-
cese a vyšší nezaměstnanosti. Konfederační tajemník ETUC Jozef
Niemiec k tomu řekl: „EU potřebuje koordinovanou politiku pro rozvoj
poptávky za účelem podpory hospodářského růstu a růstu zaměstnanosti.
Je to otázka společného hledání dodatečných evropských zdrojů přes vy-
dávání eurodluhopisů a vybírání daní z finančních transakcí.“

-pm-

(Z prezentace k důchodové reformě ČMKOS JUDr. Víta Samka)

Podíl mezd a zisků v Evropské unii


