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� Vláda dne2 5 . 2 . 2 0 0 8projednala apřijala nov-elu nařízenív l á d yč . 3 7 / 2 0 0 3Sb., o odměnách za výkonfunkce členům zastupitel-stev, ve znění pozdějšíchpředpisů. Návrh novelynařízení vlády byl přijat vpůvodním znění, tzn. od-měny za výkon funkcečlenům zastupitelstev se zvy-šují o 5 %. Novela nařízenívlády nabude účinnost dnemvyhlášení ve Sbírce zákonů. 

� Vláda téhož dne projed-nala návrh zákona o PoliciiČR a o Inspekci policie anávrh zákona o změně zá-konů v souvislosti s přijetímzákona o Policii ČR a o In-spekci policie. Návrh zákonao Policii ČR včetně návrhudoprovodného změnovéhozákona bude předložen PSPČR k projednání. Bližší in-formace zveřejníme v příštímčísle NOS. 
�Na jiném místě zveřejňu-jeme „Společné prohlášenísociálních partnerů k ná-vrhu poslanců M. Topo-lánka, M. Doktora a dalšíchna vydání zákona, kterýmse mění zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, veznění pozdějších předpisů,“určené poslancům Parla-mentu České republiky.Prohlášení sociálních part-nerů bylo zasláno všemposlaneckým klubům PSPČR. Uvedený materiál ob-drželi na jednání RHSD (tri-partita) dne 21. 2. 2008 takézástupci vlády včetně minis-tra  práce  a sociálních věcí,který poslanecký návrh spo-
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10,60  Kč

Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánů a organizací dostávají ča-sopis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředkù VýboruOdborového  svazu státníchorgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz
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ČMKOS k růstu cen
Výzva vládě ČR a zaměstnavatelům

V posledních měsících dochází k prudkému růstu cen zejména
nejnutnějších životních potřeb. Cenová exploze postihuje nejvíce
rodiny zaměstnanců, rodiny s dětmi, důchodce, samoživitelky a
další zranitelné skupiny obyvatel s průměrnými a nízkými
příjmy.
Meziroční lednový nárůst inflace o více než 7,5 % je výsledkem
zdražování, které vyvolala vládní reforma veřejných rozpočtů.
Rostoucí ceny základních potravin, energií, poplatky ve zdravot-
nictví, ceny léků a služeb, růst nájemného a zvyšování dalších
nákladů strhávají mnoho občanů do existenční nejistoty. Povede
to k dalšímu zadlužování českých domácností, které v letošním
roce přesáhne již 900 mld. Kč.
A to i přesto, že česká ekonomika již řadu let roste a vykazuje po-
dle hodnocení renomovaných a mezinárodně uznávaných agentur
nejlepší hospodářské výsledky ve světě. Dokládá  to i historicky
nejvyšší zisk dosažený podniky, jejichž akcie se obchodují na
Pražské burze cenných papírů za rok 2007, který dosáhne téměř
150 mld. Kč. Značná část společnosti z toho nemá prospěch.
Naopak reálné příjmy mnoha zaměstnanců zejména ve školství,
zdravotnictví či veřejné správě, a reálná hodnota důchodů a os-
tatních sociálních dávek se pod tíhou vládních reforem propada-
jí a životní úroveň jejich poživatelů bezdůvodně klesá pod
společensky přijatelnou mez.
Vláda svojí reformou veřejných rozpočtů při utahování opasků
většině obyvatel bez skrupulí a sociálních ohledů výrazně zvýši-
la příjmy sama sobě a úzké skupině politických a ekonomických
elit. Vytváří tak příjmové propasti způsobem, který je v moderní
demokratické společnosti nepřijatelný. 
ČMKOS důrazně vyzývá vládu, aby k zmírnění těchto do očí
bijících nespravedlností neprodleně přistoupila ke zvýšení
minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů, platových
tarifů a  zvýšila objem prostředků na platy zaměstnanců tzv.
ROPO sféry. 
ČMKOS požaduje také zvýšení důchodů a dávek určených
rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a sociálně slabým v
rozsahu, který by nejen vyrovnal reálný pokles uvedených
příjmů, ale umožnil i podíl na hospodářském růstu.
ČMKOS se obrací i na zaměstnavatele, aby s ohledem na uve-
dený nárůst cen zajistili v rámci kolektivního vyjednávání
nebo prostřednictvím vlastních mzdových předpisů takový
růst mezd a platů v roce 2008, který by kompenzoval jednak
jejich reálný propad, ale zároveň odrážel i celkově dobré pod-
nikatelské výsledky.
V Praze dne 21. února 2008

lupodepsal. Problematika bylasamostatným bodem jednáníRHSD. Přes nesouhlas sociál-ních partnerů vláda dne 25. 2.2008 vyjádřila souhlas s posla-neckým návrhem, který rušídaňovou uznatelnost příspěvkuna stravenky. ČMKOS bude jednat s posla-neckými kluby i jednotlivýmiposlanci s cílem dosáhnout, abypředložený návrh změny zákonanebyl přijat a nadále zůstala za-chována daňová uznatelnostpříspěvku na stravenky. Stra-venky jako významný zaměst-nanecký benefit jsou využíványve všech zemích EU a ve většinězemí OECD. Příspěvek zaměst-navatele na stravenky je vevšech  zemích daňově uznatel-ný. 
� Upozorňujeme všechny za-městnance veřejných služeb asprávy, aby věnovali pozor-nost materiálu „ČMKOS krůstu cen. Výzva vládě ČR azaměstnavatelům,“ kterou zve-řejňujeme na jiném místě NOS ana webové stránce OS. Výzvabyla zástupci ČMKOS předánazástupcům vládní strany a za-městnavatelům na plenárnímzasedání RHSD (tripartita) dne21. 2. 2008 a poté byla zveřejně-na na tiskové konferenci.V této souvislosti rovněž upo-zorňujeme, že ministerstvo fi-nancí již zahájilo práce napřípravě návrhu státního roz-počtu na rok 2009 a návrhustřednědobého výhledu stát-ního rozpočtu na roky 2010 a2011. Východiskem pro tvorbustátního rozpočtu na rok 2009má být střednědobý výhled stát-ního rozpočtu schválený usne-sením vlády č. 1062/2007, který
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k návrhu poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 413)
Daňově uznatelný příspěvek na stravování zaměstnanců patří mezi osvědčené a nejčastěji využívané plnění, které zaměstnavatelé
poskytují svým zaměstnancům. 
Podle nedávných průzkumů až 70 % zaměstnavatelů označuje stravování formou stravenek za efektivní způsob motivace zaměstnanců. Jejich
spokojenost vede k vyšší produktivitě práce a posiluje pocit sounáležitosti s firmou. Průzkumy také dokládají, že stravenky podporují rozvoj
podnikání  v  gastronomii a kladně působí  v  zúčastněných  restauracích a obchodech na zvyšování jakosti jídel. Zaměstnanci na stravenkách
oceňují volnost ve výběru stravovacího zařízení a zejména úsporu nákladů na stravování. 
Náklady na stravování zaměstnanců v průběhu pracovní doby je nutné chápat jako nezbytně nutný a běžný výdaj zaměstnavatele na dosažení,
zajištění a udržení příjmu. Jde o výdaj, srovnatelný s výdaji vynaloženými na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, školení apod. Tím, že do-
posud jsou výdaje na stravování daňovým výdajem u zaměstnavatele, stát akceptuje specifičnost těchto výdajů jako nástroje pro udržení pro-
duktivity práce, podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnance. Nejedná se o žádnou výhodu či nesystematičnost, jde o naprosto běž-
nou  praxi. Také zahraniční zkušenosti ukazují, že v případě přechodu k systému rovné daně (Slovensko,  Rumunsko)  zůstaly  příspěvky  na
stravování součástí daňově uznatelných nákladů zaměstnavatelů. Slovensko navíc vloni rozšířilo tuto možnost i na živnostníky. V Maďarsku,
které rovněž zdaňuje zisk podniků mimořádně nízkou sazbou (v současnosti 16 + 4%), zůstávají náklady na stravování daňově odpočitatelné a
navíc dochází k navyšování uznatelných limitů.  
Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů zásadně nesouhlasí s  návrhem na zrušení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenky. V pří-
padě schválení předloženého  návrhu dojde k omezení podpory stravování, což bude mít zásadní nepříznivý dopad jak na zaměstnance,
tak na zaměstnavatele, aniž by to při zvážení všech finančních dopadů přineslo propočítané úspory veřejným financím.
• Zaměstnavatelé ztratí motivaci pro poskytování daňově neuznatelného stravování. Je málo pravděpodobné, že by zaměstnavatelé do-
brovolně a hromadně začali část svých zisků používat na krytí zvýšených nákladů spojených se stravováním (poskytování benefitů je zaměst-
navateli posuzováno  z  hlediska  daňové  uznatelnosti  a  z  hlediska,  zda  jsou zahrnovány do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální
a zdravotní pojištění). Podle průzkumů řada zaměstnavatelů uvažuje, že poukázky na jídlo buď zruší (zejména tím vyhrožují malé firmy) nebo,
pokud je ponechají, tak část nákladů přenesou na zaměstnance. 
• Úprava bude mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců. Zrušení stravenek se zcela jistě promítne negativně do stravovacích návyků
zaměstnanců,  kteří  omezí  konzumaci teplých obědů v restauracích a část zaměstnanců se přesune k méně zdravým variantám stravování, jako
jsou rychlá občerstvení či studená strava. Z ekonomických důvodů přejdou některé skupiny zaměstnanců od nákupu teplého jídla k levnějším
nákupům potravin, které spadají do nižšího pásma DPH (to sníží výnos této daně).
Úvahy o změnách daní týkajících se stravování musí proto být nutně spojeny s jeho pozitivním vlivem na zdraví zaměstnanců. Podle studie
Food at work (Stravování v zaměstnání, Christopher Wajnek, International Labour Office) více než 92 % praktických lékařů považuje přestávku
na oběd mimo pracoviště za pozitivní přínos k celkové tělesné a duševní pohodě zaměstnanců. 
• Daňově zvýhodněné stravenky nepřímo podporují rozvoj podnikání v oblasti služeb – zrušení by mělo negativní dopad zejména na
restaurace a jídelny
V polovině minulého roku podepsaly tisíce provozovatelů stravovacích zařízení petici za zachování podpory závodního stravování. Případné
schválení změny zákona postihne v České republice okolo 17 tisíc provozoven poskytujících gastronomické služby, které akceptují stravenky
při úhradě obědů (stravenky zde často tvoří až 50 %,  někdy i více z celkového obratu těchto firem). Omezení stravování formou poukázek
povede k zániku této formy podnikání. Provozovatelé závodních jídelen, kteří vynaložili velké investice do přizpůsobení provozu normám EU,
by mohli tímto opatřením hodně tratit - zrušení podpory závodního stravování způsobí zpomalení návratnosti investic, ztrátovost nákladných
provozů, popř. jejich likvidaci. Logickým důsledkem, v České republice v poslední době častým, by mohla být žaloba investorů a následné soud-
ní spory či arbitráže. Tedy i reálné riziko finančních ztrát pro stát.
• Úprava  nepřinese úspory veřejných financí. Jak vyplývá ze zdůvodnění předkladatelů hlavním z důvodů pro zrušení daňové uznatel-
nosti stravování formou poukázek je získat další zdroje do státního rozpočtu. Předkladatelé očekávají, že do státního rozpočtu tímto získají
přínos ve výši cca 0,6 mld. až 1 mld. Kč. 
Jde o neobjektivní zavádějící tvrzení, protože se nebere do úvahy, že pokud by byl předložený návrh přijat, bude to znamenat výrazný pokles
stravenek a následně z důvodu nižšího výnosu DPH, ale i daní z příjmu způsobeného poklesem obratu restaurací, maloobchodu a stra-
venkových firem konečný přínos do státního rozpočtu bude zanedbatelný.
• Nesystémová úprava podpory stravování zaměstnanců zakládající nerovnost 
Daňová výhodnost má být ponechána firmám, které mají vlastní zařízení (kuchyň a jídelnu), tzn. ty si náklady na provoz budou moci nadále
nechat v nákladech. Tím dojde k vytvoření nerovných podmínek pro poskytování stravování pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Počet
malých firem, pro které není ekonomicky únosné provozovat vlastní zařízení závodního stravování, poukázky na stravování jsou tak často jedi-
nou možností, jak mohou tito zaměstnavatelé zabezpečit teplé jídlo zaměstnancům v průběhu jejich pracovní doby. Ve stejné situaci jsou i  větší
firmy s množstvím různě rozmístěných provozoven, což jim neumožňuje budovat „společné“ jídelny pro všechny zaměstnance.  

Za účastníky prohlášení:
Svaz průmyslu a dopravy České republikyČeskomoravská konfederace odborových svazůKonfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČRAsociace samostatných odborů

V Praze dne 12. 2. 2008



Zastánci daňového zvýhodněnístravenek utržili další ránu a jehozrušení již  zřejmě nic nestojí vcestě. S poslaneckým návrhem,pod který se podepsal i premiérMirek Topolánek, souhlasila ivláda. Návrh teď projednáSněmovna.Podle předkládací zprávy by ten-to krok mohl znamenat pro stát-ní rozpočet přínos mezi 600 mi-liony až miliardou korun.Daňová podpora stravenek bymohla být v případě schválenínávrhu zrušena od 1. července."Tento návrh ve vládním reform-ním balíků byl. Vypadl jakokompromis pod tlakem odborů azaměstnavatelů," upozornil pre-miér.Firmy si zatím mohly 55 procentz jejich nominální hodnotyodečíst z daňového základu. Ko-nec daňového zvýhodnění stra-venek má podle dosavadních in-formací ve sněmovně šanci naschválení. Zástupci poslanec-kých klubů KDU-ČSL a Stranyzelených již dříve řekli, že nadaňové výhodě u stravenek netr-vají a předpokládají jednotnýpostup koalice v této věci. Takénezařazení poslanci MilošMelčák a Michal Pohanka dalinajevo, že by mohli hlasovat prozrušení.Počátkem letošního roku Českátelevize odvysílala reportáž, vníž uvedla, že největší vydavatel

stravenek  v  ČR Sodexho Passúdajně zaplatil za pokračujícídaňové zvýhodnění stravenek100.000 eur (2,6 milionu korun)firmě No Comment!. Ta je údaj-ně blízká vedení ODS. Topo-lánek ale odmítl podezření, žezachování této výhody bylovýsledkem korupce.Proti zrušení daňových výhod uzaměstnaneckých stravenek jsouhostinští a restauratéři. Obávajíse, že jim výrazně klesnou tržby,protože stravenky tvoří v někte-rých podnicích i více než polovi-nu obratu.S  návrhem  nesouhlasí  rovněžodboráři  a  zaměstnavatelé,  po-dle  kterých zrušení daňové pod-pory stravenek znevýhodní maléa střední firmy  před  podniky,které  mohou  zaměstnancům na-bízet závodní stravování.Zaměstnavatelé argumentují tím,že jde o nesystémový krok, pro-tože u závodního stravování byzvýhodnění zůstalo, ale u stra-venek by se zrušilo. Odborářipak považují závodní stravováníi příspěvek na stravenky od za-městnavatele za náklad, obdobnějako je ochrana pracovníhoprostředí, bezpečnosti práce ihygieny práce. 25. února 2008, Lidovky.cz
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Vláda už potvrdila, že chce
přes nesouhlas odborů zrušit
zvýhodnění stravenek, příliš
vstřícná není ani ke zvyšování
platů státních zaměstnanců.
Myslíte si, že teď začne vláda a
ODS válcovat odbory, opozici i
jakékoli jiné než své návrhy? 
Možná by to bylo svůdné, ke sta-
bilitě ve společnosti by to ale ne-
vedlo. O co budou změny, které
se jí podaří prosadit, válco-
váním proti názorům lidí, o to
více se to projeví ve  výsledku
voleb a ve změnách po volbách.
Válcování rozhodně není dobrá
vládní politika.
Návrh finančních prázdnin
pro živnostníky, se kterým při
chází ministr průmyslu Ří-
man, ale naznačuje, že zejmé-
na ODS asi nebude hledat pod-
poru hlavně mezi zaměstnan-
ci...
Česká republika se skutečně
postupně stává velmocí v počtu
osob samostatně výdělečně čin-
ných. Ale ne klasických pocti-
vých živnostníků, kterých si
vážím, ale spíše lidí pracujících
či nucených k práci formou švar-
csystému. Tyto možnosti pod-
bízení ale nejsou neomezené a
mohou se stát kontraproduktivní.
Pokud tito lidé pocítí neblahé
dopady vládní politiky na své
kůži, zejména v budoucí výši dů-
chodů či zajištění v nemoci, tak
je  nebude  možné vodit za nos
dlouhou dobu. Už dnes mnozí
zaměstnavatelé nemohou sehnat
kvalitní zaměstnance. Pokud se
budou protěžovat jen OSVČ,
negativně to dopadne právě na
podnikatele.
V nejbližších dnech se očekává
rozhodnutí Ústavního soudu,
na který se obrátila skupina
pravicových senátorů a pos-
lanců s návrhem, aby zrušil
zákoník práce. Co očekáváte?
Když se zákoník práce přijímal,
tak zejména ODS tvrdila, že
způsobí velké zmatky v pracov-
něprávních vztazích, že poškodí
zaměstnance i zaměstnavatele a
přivodí velkou nezaměstnanost.
Nový zákoník práce funguje 14
měsíců a nic se nezkomplikova-
lo. Pracovněprávních sporů ne-
přibylo, nezaměstnanost nena-
rostla, ale naopak se snížila.
Argumenty byly účelové, nebyly

racionální. Malé nedostatky
odstranila technická novela.
Zákoník je stabilní přehledná
norma, která vyhovuje zaměst-
navatelům i zaměstnancům.
Potvrzují to i zaměstnavatelé ze
zahraničí, protože pracovní prá-
vo je u nás soustředěno v jedné
normě a snadno se podle něj pos-
tupuje.
Jaký  výrok Ústavního soudu
tedy očekáváte?
Když prošel zákon, kterým se
stabilizují veřejné rozpočty, tak
by měl projít i zákoník práce.
Každý právník musí objektivně
konstatovat, že proti slepenci
padesáti novel zákonů, který
představuje takzvaný reformní
balík, je zákoník práce křišťá-
lová norma. Pokud by ale Ústav-
ní soud zákoník zrušil jako ce-
lek, pak by ovšem bylo legitimní
položit si otázku, podle jakých
kritérií a zakázek tento soud
rozhoduje. Snad ne podle těch,
kterým vadí, že obsahuje výpo-
vědní lhůty či odstupné. To jsou
totiž věci, které mají s ústavnos-
tí pramálo společného.
Co se stane, když soud zruší
jen některá ustanovení záko-
níku?
Za normálních okolností by měli
spolu sednout právníci zaměst-
navatelů, odborů, ministerstva a
měli by navrhnout řeše ní. To by
pak mělo být posouzen a potvr-
zeno na úrovni tripartity. Pokud
to ale bude chtít vláda svou
oblíbenou metodou převálcovat
a vnutit nám svoje pojetí bez do-
hody s námi, nic dobrého to
nepřinese.
Pokud se společnost bude více
polarizovat, budou i odbory
radikálnější?
My tlačíme na každou vládu,
levou, či pravou, když máme do-
jem,  že  vůči lidem práce nepo-
stupuje správně. Nežijeme ale ve
vzduchoprázdnu, ani nechceme
být manipulátory lidí. Můj před-
chůdce Richard Falbr vždycky
říkal, že lidi nám musejí věřit,
ale nesmějí se nás bát. Je třeba
dělat takovou odborářskou poli-
tiku, kterou lidi potřebují, cítí a
kterou podporují. Pro nás jsou
rozhodující názory zaměstnanců
a jednotlivých odborových sva-
zů, ti rozhodnou o dalších kro-
cích ČMKOS.          27. 2. 2008

Válcování není dobrá vládní politika
Rozhovor deníku Právo s Milanem Štěchem, předsedou ČMKOS

K rozhodnutí vlády - zrušení daňové uznatelnosti stravenek prohlášení SODEXHO 
Dne 25. 2. 2008 vláda ČR schválila poslanecký návrh ODS, který navrhu-
je zrušit daňovou uznatelnost stravenek na straně zaměstnavatelů.... 
V  souvislosti  se včerejším rozhodnutím vlády se na nás obrátili někteří
klienti s dotazem, co to pro ně konkrétně znamená. 
Situace je zcela jasná, v současné době k žádné změně legislativy nedoš-
lo a stravenky  jsou nadále daňově uznatelným nákladem společností.
Schválení návrhu vládou je v celém legislativním procesu pouze krokem
prvním. Návrh musí být schválen většinou poslaneckých hlasů po projed-
nání v Parlamentu ČR. Toto projednávání  by mělo být zahájeno na schůzi
sněmovny zahájené v polovině března.
Názor Sodexho Pass ČR a.s. v tomto směru je dlouhodobě konzistentní:
tento krok je krokem špatným směrem, který není v zájmu žádné strany,
tj. prodělají na něm zaměstnanci, zaměstnavatelé a v konečném důsledku
i stát. Příspěvek na stravování je jedním z mála efektivních nástrojů stát-
ní podpory. Podporuje produktivitu práce a zdravější životní návyky lidí.
Významně též přispívá k rozvoji podnikání v oblasti restauračních za-
řízení. A to vše se pozitivně promítá do ekonomiky.
Co se týká dopadu podpory stravování na státní rozpočet, podle Studie
Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze, která by-
la realizována v polovině loňského roku, zaplatí firmy po případném
zrušení daňové uznatelnosti nákladů na stravování ročně na dani z příjmu
o 1,1 miliardy korun více. Na druhé straně ale stát přijde až o 1,9 miliardy
korun z DPH kvůli poklesu obratu restaurací, maloobchodu a stra-
venkových firem. Roční čistá ztráta pro státní rozpočet tak podle studie
dosáhne až 810 milionů korun, navíc postupně o pětinu klesne zaměst-
nanost a obrat sedmnácti tisíc restaurací, které akceptují stravenky.
Stravenky a závodní stravování rozhodně nejsou jen českým specifikem,
nýbrž úspěšně fungují ve většině evropských zemí i mimo Evropu. I
zkušenosti z nám blízkých zemí (Slovensko, Rumunsko) ukazují, že v pří-
padě  přechodu  těchto  zemí k systému rovné daně zůstaly příspěvky na
stravování součástí daňově uznatelných nákladů zaměstnavatelů. 
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Pokračování ze strany 1 
předpokládá  růst  objemu  pro-s-tředků na platy v roce 2009 o1,5 %. OS ROPO se v těchto dnechdopisem obrátily na místo-předsedu vlády a ministra prácea sociálních věcí se žádostí ospolečné jednání. Předmětem

jednání bude vývoj platů v roce2008, platy v roce 2009 a návrhstřednědobého výhledu státníhorozpočtu na léta 2009 – 2011.OS ROPO zásadně nesouhlasí,aby i v roce 2009 činil růst platůpouhých 1,5 %, jak předpokládástřednědobý výhled státníhorozpočtu na léta 2008 – 2010. Oprůběhu a výsledcích jednánípřineseme informace v NOS ana webové stránce OS. V Praze dne 26. 2. 2008 Alena Vondrová předsedkyně OS

Informace předsedkyně

Bydlení nesporně patří k základním
potřebám člověka. Právo na bydlení
je obsaženo v řadě mezinárodních
dokumentů o lidských právech. Ne
všechny skupiny obyvatelstva však
mají ať už z ekonomických či jiných
důvodů možnost uspět na trhu s byty.
Pro ně je určeno sociální bydlení.Bytová politika
Racionální bytová politika by měla
mít jasně formulovaný cíl. Tím je
především zajištění adekvátního a
cenově dostupného bydlení pro
všechny domácnosti. Klíčová je v té-
to souvislosti otázka, zda mají jed-
notliví členové společnosti právo na
zajištění určité úrovně bydlení bez
ohledu na jejich kupní sílu. Cíl by-
tové politiky by tedy měl být
přiměřeně  kvantifikován. Kritéria,
umožňující vyjádřit (kvantifikovat)
cíl bytové politiky musí odpovídat
ekonomické situaci země, situaci na
trhu s byty a musí se přizpůsobovat
měnící se situaci (ve vyspělé zemi již
nestačí pouhá "střecha nad hlavou").
Kritériem je dostupnost bydlení
(obytná plocha na obyvatele), kvali-
ta bydlení ve smyslu určitého stan-
dardu vybavenosti, a finanční dos-
tupnost bydlení, vyjádřena např.
maximálním únosným podílem vý-
dajů domácnosti na bydlení.
Hlavní cílovou skupinou racionální
bytové  politiky  jsou  domácnosti,
které nemají dostatek vlastních
prostředků na to, aby si zabezpečily
adekvátní bydlení. Je třeba pozna-
menat, že kromě nízkopříjmových
sem patří i domácnosti, které jsou
znevýhodněny jinak, tzv. mimoeko-
nomicky. 
K problematickým skupinám obyva-
telstva v tomto širším smyslu obvyk-
le patří staří lidé, neúplné rodiny,
nezaměstnaní, drogově závislé a so-
ciálně nepřizpůsobivé osoby, cizinci
a příslušníci minorit. Bytová politika
zaměřená na pomoc těmto skupinám
obyvatelstva by měla mít širší za-
měření, neboť neřeší pouze problém
bydlení, ale komplexní problém so-
ciálního vyloučení. Existuje nepřímé
spojení mezi některými výše
zmíněnými problémovými skupina-
mi obyvatelstva a existencí proble-

matických čtvrtí měst, slumů,
vznikem prostorové segregace apod. Sociální bydlení
„Jedním z nástrojů bytové politiky je
sociální bydlení. Pojem sociálního
bydlení sice ještě není v českém
zákonodárství jednoznačně defi-
nován, v současné době je však již
spolu s novým občanským záko-
níkem, zákonem o vlastnictví bytů
připravován nový zákon o sociálním
bydlení, který by již měl tento deficit
odstranit. (Již existující definice so-
ciálního bydlení se týká pouze
možnosti aplikace snížené sazby
DPH u nové výstavby bytů, kterou
má ČR dojednánu s EU.) Obdobně
jako v jiných zemích se očekává, že
i u nás zájem o sociální bydlení s
postupným  nárůstem životních ná-
kladů, růstem cen bytů a s deregulací
nájemného významně stoupne,“ vy-
světluje Milan Taraba,  statutární
místopředseda Sdružení nájemníků
(SON).
Výstavba sociálního bydlení v mezi-
národním měřítku dostává téměř bez
výjimky veřejnou podporu, jako je
např. dotování úroků, zálohové do-
tace, státní půjčky nebo veřejné zá-
ruky. Jde většinou o nájemní by-
dlení, i když v některých státech
může jít i o družstevní nebo vlast-
nické bydlení, které slouží pro so-
ciální účely a považuje se za sociální
bydlení. Nejběžnější formou je
zmíněné nájemní bydlení. 
V České republice klasické nájemní
byty v současné době zaujímají asi
28 procent z celkového bytového
fondu, což konkrétně představuje
zhruba 1,2 miliónu bytů. Z toho je
přibližně 60 procent v majetku obcí,
zbytek je ve vlastnictví soukromých
právních či fyzických osob. Počet
družstevních nájemních bytů činí asi
600 tisíc. „Zejména ve velkých
městech je problém udržet či získat
přiměřený byt občany s nižšími
příjmy. Týká se to seniorů, zdravotně
postižených a vícečetných rodin s
jedním příjmem. Právě proto přiklá-
dáme velký význam přijetí zákona o
sociálním bydlení,“ říká statutární
místopředseda Sdružení nájemníků
(SON) Milan Taraba. 

Při výběru nájemníků existují mezi
jednotlivými státy rozdíly. Nejběž-
nější je výběr vycházející z výše příj-
mu nebo naléhavosti bytové potřeby,
případně místní orgány mohou vy-
bírat nájemníky pro určité procento
bytů, které jsou k dispozici. Nájemné
se stanoví buď za režijní cenu nebo
se jinak reguluje. Nájemné za režijní
cenu znamená, že nájemníci platí v
nájemném kapitálové výdaje (úrok a
amortizaci), opravy a údržbu a
vytápění. Na kapitálové výdaje může
poskytnout podporu vláda. Mezi jed-
notlivými domy často bývá společný
fond nájemného, aby nájemné
odpovídalo užitné hodnotě bytů.
Zásadní je, aby výše nájemného,
(zvláště v místech s novou výs-
tavbou) bylo nižší než průměrné ná-
jemné v soukromých nájemních
bytech.      
Byty, které jsou součástí sociálního
bydlení, mohou být ve vlastnictví
místních orgánů, případně spo-
lečnosti, která je majetkem místních
orgánů, bytové asociace (družstva) a
v některých případech i soukromého
sektoru. Nejběžnějším druhem vlast-
nictví je buď vlastnictví ze strany
neziskové organizace nebo společ-
nosti, kde je dosahování zisku
omezeno.
Byty, které jsou součástí sociálního
bydlení, mohou být téže kvality jako
průměrné vlastnicky obývané, pří-
padně mohou být v některých státech
i skromnější. Od sedmdesátých let
minulého  století  mnohé státy u vý-
stavby sociálních bytů více zdůraz-
ňují hledisko jejich kvality. V
důsledku toho se sociální bydlení
všeobecně neliší od výstavby jiných
bytů a v některých ohledech může
mít jejich kvalita i vyšší úroveň. V
některých státech se byty, které jsou
součástí sociálního bydlení, nesta-
vějí pouze pro většinu obyvatelstva,
ale  také  pro  zvláštní skupiny jako
jsou studenti, starší lidé anebo lidé s
tělesným postižením.Způsoby tvorby sociálníhobydlení
Prvním způsobem utváření sociál-
ního bydlení je novou výstavbou za
pomoci veřejných dotací jejím doda-
vatelům. Nová výstavba má o-
právnění tehdy, když existuje cel-
ková potřeba většího množství ná-

jemních bytů, zejména pak bytů s
přiměřenou výší nájemného. Výho-
dou nové výstavby je, že kromě
nového sociálního bydlení přináší i
zajímavé příležitosti pro stavební
firmy a další podnikatele a profese v
tomto oboru.  
Druhou metodou rozšiřování sociál-
ního bydlení je prodej státem vlast-
něného nájemního bytového fondu
(který již má často charakteristické
rysy sociálního bydlení) nebo části
soukromého fondu např. novým by-
tovým asociacím.Příspěvek na bydlení
V případě, kdy je výše nájemného za
obyčejný nájemní byt v soukromých
rukou tak vysoká, že lidé s nízkými
příjmy si takový byt nemohou do-
volit, je alternativou poskytování
příspěvku na bydlení. To umožní sní-
žit výši nájemného tak, aby si ho
obyvatelé bytu mohli dovolit. Vý-
hodou tohoto systému je, že je mož-
no podporu směrovat na domácnosti
podle potřebnosti.
Tento způsob však není příliš efek-
tivním prostředkem v případě potře-
by zvýšené výstavby bytů. Proto je
ve většině států Evropské unie v
současnosti kombinován s podporou
dodavatelů nové výstavby. U mnoha
projektů se obě formy podpory
používají dohromady. V tomto pří-
padě je potřeba veřejné podpory
nižší, protože podpora ke snížení vý-
dajů na bydlení se nemusí vyplácet
lidem se střední výší příjmů, kteří
bydlí v sociálních bytech, ale
takovou podporu nepotřebují. Pod-
mínkou dobrého fungování pří-
spěvků na bydlení je dobře vedená
registrace příjmů a počtu osob v
bytech. Je rovněž zapotřebí mít in-
formace o placení nájemného a často
i o velikosti bytu.   KonferenceProblematice sociálních aspektů by-dlení byla věnována mezinárodní kon-ference, která se uskutečnila  29. úno-ra 2008 v Domě odborových svazů vPraze. Do diskuze o sociálním bydlenípřinésla další myšlenky, které by seměly stát v České republice přínosemk připravované legislativě na uvedenétéma.
Foto z tiskové konference předcháze-
jící jednání o sociálním bydlení

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ



každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 13.00 - 18.00
tel: 549 127 111, P.O. Box 211, 601 00 Brno
Dům odborových svazů (pro členy OS)
Malinovského nám. 4 (I.poschodí č. dveří 110), tel: 542 212 536
kontakt pracovní dny od 8.00-15.00 hod. na sekretariát OS KOVO - tel. čís.
542 212 536OLOMOUCCICB OLOMOUC, U Kovárny 540/44
telefon: 585 757 611, fax: 585 757 660, e-mail: info@sbdolomouc.cz
pondělí 7.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00Olomouc
Jeremenkova 23, místnost OSŽ, hlavní nádraží 
tel: 585 415 742, GSM:606 101 122
e-mail: tichy.son@seznam.cz, každá 2. a 4. středa v měsíci od 15.30 - 17.30
hod.Prostějov
Kostelecká 17 (přízemí)
GSM: 605 765 505, e-mail: son.prostejov@seznam.cz
http://www.sweb.cz/SON.Prostejov/index.htm
provozní doba kanceláře: 
pondělí od 17.00 - 19.00
středa od 14.00 - 19.00 
právní poradny dle telefonického objednání:
každá středa od 16.00 hod.
Vždy třetí středu v měsíci - nutné předem se objednat na tel: 582 330 722-
konzultuje bytové problémy ing. M. Taraba v kanceláři poslance ČSSD ing.
Vlčka Zábřeh na Moravě
Masarykovo nám. 41,42/1,2 
GSM: 777 312 408
e-mail: son.zabreh@centrum.cz úterý a čtvrtek 
9.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.Přerov
Č. Drahlovského 14, Přerov 
tel: 581 299 726, GSM: 605 003 713 
e-mail: valouchj@psp.cz 
po telefonické dohodě každá 3. středa v měsíci od 11.00 - 13.00 hod.Bruntál
Rýmařovská 8 
GSM: 602 781 361, každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 14.00 - 16.00 hod.
Krnov, budova Armády spásy (naproti bývalé mototechně), Opavská ulice 26
tel: 554 610 880, GSM: 608 603 900, 604 508 983
e-mail: son.krnov@seznam.cz, každou 3. středu v měsíci od 14.45 - 16.30 hod.
po telefonické dohoděHavířov - město
Palackého 689/2
GSM: 777 810 174 
orson@cmail.cz, každý 2. a poslední pracovní čtvrtek v měsíci od 16.30 -
18.00 hod.Ostrava
Krajské informační poradenské centrum Ostrava
Ulice 28. října 165/68, 709 00 Ostrava
krson@cmail.cz
GSM: 777 810 174 - infolinka
GSM: 604 598 939, 604 928 313, tel: 597 081 350
pondělí: 9.00 - 11.00 13.00 - 17.00 
úterý 15.00 - 18.00
středa: vyhrazeno pro následné konzultace
čtvrtek: 9.00 - 11.00 13.00 - 16.00Ostrava 3 -  jih - HrabůvkaOstrava - Vyškovice
kulturní dům ODRA, Výškovická 169
tel: 775 364 480, každý 2. čtvrtek v měsíci od 16.00 - 18.00Otrokovice
regionální poradenství pro Zlínský kraj 
Nám. 3. května 1342, Otrokovice
tel: 577 201 021, GSM: 724 028 000
po telefonické dohodě s Mgr. Klára DomesovouZlín 
Moravská stavební a inženýrská společnost , Nám. T. G. Masaryka 1281
GSM: 607 737 875
e-mail: rppolomouc@cmkos.cz, po telefonické dohodě: úterý 8.45 - 13.45
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Praha
nám. W. Churchilla 2, Praha 3, Žižkov
tel: 234 463 343, dle telefonického objednániBeroun
Wágnerovo náměstí 1541 (6. patro), tel. 311 622 052Kladno
Vašatova 1460 (Dělnický dům, I. patro)
GSM: 603 359 945Slaný
Wilsonova ulice 547 (I.patro) 
tel: 312 523 705, každý čtvrtek s lichým datem od 16.00 - 17. 30 hod.Mělník 
Nám. Míru 8
tel: 315 628 869, GSM: 724 132 429Hradec Králové
DOS, Gočárova 1620 
http://sweb.cz/kubica.j/hlavni.html
úřední hodiny: pátek 16.00 -18.00 hod.Jablonec nad Nisou
Rýnovická 4
tel: 483 318 581, 1. pondělí v měsíci od 14.00 - 17.00 hod.Liberec
Stavební bytové družstvo Pozemních staveb, Mlýnská 611 Liberec IV
tel: 485 108 927
son.liberec@volny.cz, www.liberec.son.cz
pondělí 8.30 - 12.00 14.00 - 17.30 dopoledne pouze na objednání
úterý 8.30 - 12.00 pouze na objednání
14.00 - 17.30 pouze na objednáníLovosice
Terezínská 205/2
GSM: 607 630 371 
e-mail: jpiegl@seznam.cz, lichý čtvrtek od 16.00 - 20.00 hod.Ústí nad Labem
V Jirchářích 705/3 (vchod ze dvora, 2.p.) 
GSM: 603 230 694 nepřetržitě, 605 430 512  v den poradny
e-mail: ulicnyj@quick.cz, každé pondělí od 12.00 - 17.00 hod. 
každou středu do 11.00 - 16.00 hod. 
(po telefonické dohodě i mimo úřední hodiny)Plzeň
Houškova 35 
tel: 377 383 073
e-mail: kopecek@mybox.cz, sudé úterý od 16.00 - 18.00České Budějovice
ul. Česká 52 
telefon/zázn.: 386 360 262
mobil: 602 148 876 - v případě nedostupnosti: 732 420 233
e-mail: soncb@quick.cz, každé pondělí a středu od 9.00 - 17.00 hod. dle tele-
fonické dohodyPrachatice
Neumanova ul. 158 
GSM: 723 318 146
e-mail: pevyk@tiscali.cz , v případě nedostupnosti volejte: 732 420 223
Každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodinČeský Krumlov
Kaplická ulice 586 (aut.nádraží) vchod od čerpací stanice AGIP 
tel:380 729 150, každé 1. úterý v měsíci od 16.00 - 17.00 hod.Tábor
Žižkovo náměstí 11 (3. patro)
tel. 381 486 330, každá 1. 3. středa v měsíci od 14.00 - 17.00 hod.
stálá kancelář tel. 381 486 330, každé pondělí od 10.00 - 12.00 hod.
každá středa od 14.00 - 16.00 hod.Strakonice
sídlo Okresního výboru SZdP ČR Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
GSM: 732 749 619
e-mail: sonstrakonice@seznam.cz, předposlední středa v daném měsíci od
15.00 - 17.00 hod.Česká Třebová
Masarykova 1293 
tel: 465 535 889, 465 533 464, 465 321 778, 
poslední čtvrtek v měsíci dle telefonického objednání 16.00 - 17.00 hod.Brno
JUDr. Antonín Krch 
ul. Křenová 67 (4. patro), tel: 549 127 111
e-mail: son.brno@seznam.cz, www.son.cz/mo/brno
JUDr. Jana Pejchalová
Smetanova 8, (1. poschodí)
tel: 541 556 159, GSM: 608 767 212

Poradny Sdružení nájemníků ČR SON
(pro členy našeho OS zdarma; poradny, u kterých není uveden návštěvní den, je potřeba před návštěvou kontaktovat telefonicky, www.son.cz)
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Pracovní výkonnost zaměst-nance ovlivňují zdravotní okol-nosti. Mnohdy trvalé nebo zá-važné zdravotní následky vedouk přiznání plné invalidity azhoršují  nebo omezují předpo-klady zaměstnance pro pracovníčinnost.Ztráta pracovní výkonnostiPodle zákona č. 155/1995 Sb., odůchodovém pojištění může býtobčan plně invalidní ve dvou pří-padech. Jestliže- z důvodu dlouhodobě nepříz-nivého zdravotního stavu pokle-sla jeho schopnost soustavnévýdělečné činnosti nejméně o 66procent, nebo- je schopen pro zdravotní pos-tižení soustavné výdělečné čin-nosti jen za zcela mimořádnýchpodmínek.Jde o dva typy invalidity. Prvníspočívá v poklesu pracovníhopotenciálu nejméně o 66 %. Zasoustavnou výdělečnou činnostse nepovažuje činnost, kteránemá charakter trvalosti, to ječinnost vykonáváná pouze pří-

ležitostně, činnost malého roz-sahu  nebo  ekonomicky   nevý-znamná. Z toho je zřejmé, žeplně invalidní občan má za-chovánu určitou schopnost sou-stavné výdělečné činnosti a tentozbytek svého pracovního poten-ciálu (například 33 procent),může realizovat na trhu práce vzávislosti na stupni postižení acharakteru práce. Posoudit, zdaje  občan  skutečně schopen na-stoupit do určitého zaměstnání avykonávat konkrétní druh práce,je v pravomoci příslušného lé-kaře, který provádí vstupnílékařskou prohlídku.Vhodné pracovní podmínkyDruhý typ invalidity sice při-pouští výdělečnou činnost, alejen za zcela mimořádných pod-mínek.V tomto případě nejsou vpraxi pochybnosti o tom, žeobčan může vedle poskytováníinvalidního důchodu pracovat.Zapojení těchto osob do zaměst-nání předpokládá, aby zaměstna-vatel vytvořil vhodné pracovnípodmínky. Jde např. o úpravu

§ ODPOVÍDÁME §

Zdravotní důsledky pracovníchúrazů často přinášejí změnu praco-viště a v důsledku toho i nižšívýdělek. Zaměstnavatel, který zanáhradu škody z pracovního úrazunebo nemoci z povolání odpovídá, jepak povinen hradit poškozenémunáhradu za ztrátu na výdělku dovýše, jakou měl před úrazem(vznikem škody). Pro přiznánínáhrady za ztrátu na výdělku jerozhodný průměrný výdělek, jehožzaměstnanec dosáhl před vznikemškody, tedy před pracovním úrazemči nemocí z povolání.Mzdy i důchody rostouZvyšování průměrných výdělkůvšak způsobuje, že postiženým za-městnancům, i když jejich výdělkyna novém pracovním místě rostou,se životní úroveň nestabilizuje.Přispívá k tomu zvyšování životníchnákladů. O co jim jejich výdělekvzroste, o to se vlastně snižuje část-ka vyplacená jim zaměstnavatelemjako náhrada za ztrátu na výdělku(rozdíl mezi výdělkem dřívějším ana novém pracovišti.) Přitom tito za-městnanci právem poukazují na to,že kdyby zůstali na svém původnímpracovním místě, které museli pronásledky pracovního úrazu nebonemoci z povolání opustit, dosaho-vali by tam podstatně vyššíhovýdělku,  než  činil  jejich výdělek,který byl vzat za základ pro posky-tování náhrady za ztrátu na výdělkuv době, kdy k této ztrátě došlo.Právní úprava valorizace náhradyza ztrátu na výdělku byla podlezákoníku práce provedena na-posledy nařízením vlády č.557/2006 Sb, za rok 2006. V posled-ním  roce  se  však průměrná mzdaznačně zvýšila, jsou vyšší i důchody.Proto vláda dne 19. 12. 2007schválila nové nařízení č. 366/2007Sb.,  podle něhož se průměrnývýdělek rozhodný pro výpočetnáhrady zvýší o 3,0 %. Jedná se ozvýšení shodné s valorizací dů-chodů, jejichž procentní výměra seod 1. ledna 2008 zvyšuje rovněž o 3%. Vznikl-li nárok na náhradu zaztrátu na výdělku po 31. prosinci2007 průměrný výdělek se nezvyšu-je. Náhrada za ztrátu na výdělkupodle  nového nařízení vlády pří-sluší od 1. ledna 2008.Vyšší náhrady za pracovní úrazyPrávní úprava těchto otázek se

čtvrtletí před vznikem škody a nikoliv
před vznikem pracovního úrazu. V
důsledku každoročního zvyšování
mezd by tato náhrada byla vyšší.Nezvyšuje se náhradaDosavadní praxe při zjišťovánízvýšené náhrady ukazuje, že mnoh-dy mzdové účetní nebo personalisténepostupují v souladu s nařízenímvlády a valorizují poskytovanounáhradu za ztrátu na výdělku, nikolivprůměrný výdělek před vznikemškody. Zaměstnanci by tak bylipoškozeni. V uvedeném případě bytento nesprávný postup znamenalzvýšení náhrady za ztrátu na výdělku1000 Kč o 3 %, což je jenom o 30Kč, na 1030 Kč, zatímco při valo-rizaci průměrného výdělku je to část-ka 480 Kč a to na 1480 Kč.Valorizaci průměrného výdělkumusí provést každý zaměstnavatelbez žádosti zaměstnance. Ze zvý-šeného průměrného výdělku se sta-noví i náhrada nákladů na výživupozůstalých (§ 199 odst. 2 zák.práce).Úrazy mimo zaměstnáníZdravotní důsledky úrazů, i kdyžnejsou považovány za pracovní, sičasto vynutí změnu pracoviště a vdůsledku toho i nižší výdělek. Osobanebo organizace, která za náhraduškody podle občanského zákoníkuodpovídá, je pak povinna hraditpoškozenému náhradu za ztrátu navýdělku do výše, jakou měl předúrazem, pokud si stále vyděláváméně nebo je invalidní. Pro přiznánínáhrady za ztrátu na výdělku jerozhodný průměrný výdělek, jehož

poškozený dosáhl před úrazem.Jedná  se  o všechny případy, kdyk poškození zdraví došlo mimo za-městnání, např. v důsledku trestnéhočinu  (dopravní  nehoda,   ublíženína  zdraví  při krádeži nebo loupežiapod.) nebo pro porušení právnípovinnosti, např. majitel domu ne-prováděl řádnou údržbu chodníku vzimních měsících a v důsledku tohodošlo u občana ke zranění a ztrátě navýdělku.Proto s ohledem na vývoj mzdovéúrovně bylo třeba provést úpravuprůměrného výdělku pro účelynáhrady za ztrátu na výdělku nejenpro náhrady ze zákoníku práce, ale iz občanského zákoníku. Náhrada zaztrátu na výdělku se upravuje tak, žese průměrný výdělek rozhodný provýpočet této náhrady, popřípadězvýšený podle dřívějších předpisů,zvyšuje o 3,0 %. Zvýšení se ne-provede u náhrady vzniklé po 31.prosinci 2007. Zvyšuje se tedy iprůměrný výdělek, který byl valori-zován podle dřívějších nařízenívlády.Povinné subjekty, které náhraduza ztrátu na výdělku poskytují (např.řidič, který způsobil nehodu, majiteldomu apod.), nemají automatickoupovinnost ji poškozeným občanůmzvyšovat. Všichni poškození musí oni požádat přímo u občana nebo or-ganizace (fyzické a právnické oso-by). Občan musí ovšem existencipoškození zdraví prokázat. Situacibude mít usnadněnou v případech,kdy mu byla nebo je náhrada jižposkytována.  -ou-

Nové nařízení vládyVyšší náhrady za poškozené zdraví
provádí formou tzv. valorizacenáhrady za ztrátu na výdělku podlezákoníku práce. Náhrada za ztrátuna výdělku po skončení pracovníneschopnosti vzniklé pracovnímúrazem  nebo  nemocí z povolánípříslušející zaměstnancům podlezákoníku práce, případně podledřívějších předpisů, se upravuje tak,že se průměrný výdělek rozhodnýpro výpočet náhrady za ztrátu navýdělku, případně zvýšený podlepracovněprávních předpisů, zvyšujeo 3,0 %.

Např.: K pracovnímu úrazu za-
městnance došlo v roce 2004. Jeho
hrubý průměrný výdělek 16 000 Kč
před úrazem byl již za roky 2004 až
2006 zvýšen (valorizován) podle
dřívějších nařízení vlády. Po úraze
je jeho výdělek 15 000 Kč. Náhrada
za ztrátu na výdělku činila 1000 Kč.
Podle nového nařízení vlády se jeho
dřívější hrubý průměrný výdělek
zvyšuje o 3,0 %, tedy o částku 480
Kč na částku 16 480 Kč (16 000 +
480 Kč). Zvýšená náhrada činí 1480
Kč (rozdíl mezi valorizovaným prů-
měrným výdělkem – 16 480 Kč a
výdělkem po úraze - 15 000 Kč.)Rozhoduje vznik škodyZvyšuje se průměrný výdělekpřed vznikem škody, nikoliv předpracovním úrazem. Průměrnývýdělek může být v obou případechbýt rozdílný a může tak ovlivňovatvýši náhrady. Vznik pracovníhoúrazu ještě totiž nemusí zakládatnárok na náhradu za ztrátu navýdělku, neboť zaměstnanec si např.může na novém pracovišti vydělávatstejně nebo i více, než si vydělávalpřed úrazem. Teprve okamžikem,kdy si na pracovišti bude vydělávatméně a prokáže se, že je to v příčin-né souvislosti s pracovním úrazem,vzniká škoda.

Např. zaměstnanec měl pracovní
úraz v roce 2005 a po převedení na
jinou vhodnou práci si vydělával
stej-ně, jako před úrazem. V roce
2006  se  mu však zhoršil zdravotní
stav, v důsledku něhož nemohl
vykonávat stejnou práci a byl převe-
den na jiné pracoviště, kde si vy-
dělával méně. Bylo prokázáno, že
nižší výdělek je v příčinné souvis-
losti s pracovním úrazem z roku
2005 a vzniká mu nárok na náhradu
škody ve formě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní
neschopnosti. Bude se zvyšovat
průměrný výdělek, kterého dosaho-
val v předcházejícím kalendářním

Může invalidní občan pracovat?



penze v roce 2008 počítá, je za ob-dobí 1986–2007. Navíc: na webu MPSV(http://www.mpsv.cz/cs/2435) sikaždý může sám a zdarma zjistit in-formativní výpočet důchodu a dů-chodový věk.  • Aby lidé měli přehled o svémdůchodovém pojištění a případnéchybějící doby pojištění si včas do-platili, mohou jednou ročně požádatČSSZ  o  zaslání  informativníhoosobní listu důchodového pojištění(IOLDP). Obsahuje přehled dob dů-chodového pojištění, příp. náhrad-ních dob a od roku 1986 i přehledvyměřovacích základů a vylou-čených dob.ČSSZ chce letos už potřetí vydatpublikaci „Příručka budoucího dů-chodce v roce 2008“. Půjde opřehledného průvodce, který for-mou otázek a odpovědí včetně prak-tických příkladů vysvětlí důležitéinformace, které by lidé měli věděto starobním důchodu. Příručka budedostupná zdarma na všech 92 pra-covištích ČSSZ v celé České repub-lice a rovněž si ji bude možné  stá-hnout z webu. ČSSZ rozhoduje o dávkách dů-chodového pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém po-jištění a zákona č. 582/1991 Sb., oorganizaci  a provádění sociálníhozabezpečení.                         cssz.cz

Česká správa so-ciálního zabez-pečení se čas odčasu setkává s případy, kdy některésoukromé subjekty nabízejí za ú-platu předběžný výpočet důchodů.V inzerátu, který má ČSSZ k dis-pozici, oslovuje firma veřejnost stím, že (citace z inzerátu): „…Chcete znát výši svého budoucíhodůchodu? Chcete zkontrolovatsprávnost vydaného Rozhodnutí zČSSZ? Výpočty důchodů starob-ních, předčasných starobních,plných  i  částečných  invalidních,vdovských, vdoveckých i sirot-čích…“Česká správa sociálního zabez-pečení  chce  v této souvislosti svéklienty upozornit a informovat:• Pro výpočet důchodu je třebaznát osobní údaje. Lidé by protoměli pečlivě zvážit, komu svá dataposkytnou. • Nabízené kontroly či výpočtydůchodu nemohou být úřednímdokladem, který by potvrzoval, žeobčan má nárok na takový důchod akterý by jakýmkoliv způsobemzavazoval ČSSZ. Soukromé subjek-ty zpravidla ani nemohou zohlednitvšechny rozhodné skutečnosti. • Výše důchodů se stanoví vzávislosti na tzv. všeobecnémvyměřovacím základu a přepočítá-vacím koeficientu. Ty stanovujevláda pro každý kalendářní rok vždyv  září roku předchozího. Důchodytedy nelze počítat příliš dopředu.Například výdělek, z kterého se

Výpověď nájmu  bytu upravuje občanský zákoníkv § 710, 711 a 711 a) v platném znění. Nájem by-tu zanikne buď písemnou dohodou mezi pronají-matelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. Vpísemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy mánájem skončit. Výpovědní lhůta  nesmí být kratšínež tři měsíce a musí skončit ke koncikalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžetprvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověďdoručena druhému účastníkovi. V případě, že nájem bytu byl sjednán nadobu  určitou, skončí také uplynutím této doby. Nájem bytu, který bylsjednán  na  dobu  výkonu  práce pro pronajímatele, skončí poslednímdnem kalendářního měsíce následujícícho po měsíci, v němž nájemcepřestal bez vážného důvodu na své straně vykonávat práce pro pronají-matele. Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených vzákoně. Bez přivolení soudu může pronajímatel vypovědět nájem vnásledujících případech: - jestliže nájemce nebo ti, kteří s ním bydlí, přes písemnou výstrahuporušují dobré mravy v domě,- jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z náj-mu bytu (zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plněníposkytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobkuměsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním by-tu  nebo do 30 dnů nenahlásil pronajímateli změny v počtu osob vbytě),- má-li nájemce dva nebo více bytů k užívání, vyjma případů, kdypo něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt,- neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů, nebo byt bez vážných NOS 5/2008                      7

Dotazyz oblasti bydlení

pracoviště, bezbariérový přístup,zajištění speciálních přístrojů u-možňujících komunikaci, dopro-vod na pracoviště, asistence napracovišti apod.Pro občana je tedy důležitévědět, o jaký typ invalidity se vjeho případě jedná. Odpověď natuto otázku nalezne v rozhodnutíČeské správy sociálního zabez-pečení v Praze o přiznání plnéhoinvalidního důchodu. Tuto sku-tečnost může rovněž sám zjistit upříslušné okresní správy sociál-ního  zabezpečení,  která   jehozdravotní stav posuzovala. Občan, který pobírá plný in-validní důchod a současněpracuje, musí ovšem počítat sdůsledky, které z toho vyplývají.Zaměstnavatelé jsou podle § 41zákona  č. 582/1991  Sb., o  or-ganizaci a provádění sociálníhozabezpečení povinni  ohlásitpříslušné správě sociálního za-bezpečení vstup do zaměstnánípoživatele plného invalidníhodůchodu. Posudkový lékař pakposoudí, zda se ověření  pod-mínek pro poskytování plnéhoinvaldního důchodu s ohledemna pracovní zapojení provedelékařským vyšetřením v mimo-řádném termínu. V některýchpřípadech může výsledek posud-kové lékařské prohlídky zname-nat „odebrání“ invalidního dů-chodu.U poživatele částečného invalid-

ního důchodu nejsou možnostizaměstnání vedle pobírání toho-to důchodu omezené.Bez výpovědiVznik nároku na invalidní dů-chod není však důvodem pro za-městnavatele, aby s tímto za-městnancem skončil pracovnípoměr výpovědí. Zaměstnavatelmá sice možnost dát zaměstnan-ci výpověď z pracovního pomě-ru, jestliže pozbyl vzhledem kesvému zdravotnímu stavu podlelékařského posudku nebo roz-hodnutí příslušného správníhoúřadu, který lékařský posudekpřezkoumává, dlouhodobě způ-sobilost dále konat dosavadnípráci.  Pro platnost výpovědi jestanoven požadavek dlouhodobéztráty zdravotní způsobilosti.Tato skutečnost musí býtvyjádřena v lékařském posudku.Dlouhodobá zdravotní nezpůso-bilost  pro účely skončení pra-covního poměru výpovědí sevšak neztotožňuje s dlouho-dobou pracovní neschopností.Mnohdy dlouhodobá pracovníneschopnost ještě nemusí zna-menat dlouhodobou nezpůso-bilost k výkonu zaměstnání zej-ména v případech, kdy je lé-kařsky vyjádřeno, že může dojítke zlepšení zdravotního stavu.Podmínka dlouhodobosti by takpro pracovněprávní účely nebylasplněna. JUDr. L. Jouza

důvodů užívá jen občas,- jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určenía nájemce není zdravotně postižená osoba.Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. Vpísemné výpovědi musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhů-ta a  poučení, že nájemce může do šedesáti dnů od doručení podatžalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu a případně nabídnutaodpovídající bytová náhrada.  Pronajímatel může dále vypovědět nájem bytu pouze s přivolenímsoudu v případech, které jsou uvedeny v § 711 a) občanskéhozákoníku. Soud určuje po přivolení výpovědi  bytovou náhradu. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup do bytu za účelem kon-troly, zda nájemce byt užívá řádným způsobem a to po předchozí do-hodě s nájemcem. Nájemce je dále povinen po předchozí písemnévýzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedlinstalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studenévody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně tak je povinen u-možnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástíbytu a patří pronajímateli. Na straně druhé je pronajímatel povinen za-jistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.Podrobnější podmínky pro vstup do bytu a kontrolu užívání v souladuse zákonem lze sjednat v nájemní smlouvě.Běžnou  praxí je, že  kontroly provádí pronajímatel v ročním inter-valu.
ing. Milan Taraba, místopředseda, Sdružení nájemníků ČR SON
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Mauritius: Porušování odborových právV listopadu minulého roku napsalo PSI vládě na Mauritiu, aby pod-nikla kroky, které by zrušily křivé obvinění Radhakrisna Sadien aToolsirai. Oba tito muži čelí obvinění soudu za to, že se účastnilidemonstrace proti zavření policejního technického semináře. Pobočka PSI na Mauritiu, Asociace vládních zaměstnanců (GSA),přinesla informace o dalšímobvinění. Bratr R. Sadiena a dalších pětodborářů jsou obviněni za účast na jiné demonstraci v červenci 2006proti zavření Organizace na rozvoj práce. PSI znepokojuje fakt, že ktěmto obviněním a zároveň i odsouzením dochází až po více jak jed-nom roce. K tomu všemu navíc byly panu Sadienovi a ostatnímodborovým předákům zabaveny cestovní pasy a bylo jim zakázánokamkoli cestovat bez povolení vlády. Výsledkem toho je, že kdykoliodboráři potřebují odcestovat ze své země, musí si zažádat o svůj pass třítýdenním předstihem a složit vysokou finanční zálohu. Jejich ces-tování  je  omezeno  jen  na ta místa, do kterých obdržely vládní po-volení a pokud se rozhodnou cestovat i do další země musí se vrátitdo země a požadovat toto povolení u soudu. PSI jednoznačně odsuzuje takové porušování lidských a odborovýchpráv a připomíná vládě na Mauritiu její závazky, ke kterým se za-vázala přijetím mezinárodních konvencí ILO (Mezinárodní organi-zace práce). PSI vyzývá, aby toto porušování co nejrychleji skončilo. Řekněte NE přeplněným vězením v EvropěVězení v Evropské unii fungují v průměru na 125 % své kapacity. Vněkterých zemích se tato úroveň blíží až 200 %. Podmínky jak provězně, tak pro vězeňské pracovníky jsou neudržitelné a dávajívězeňský personál pod obrovský tlak. Takové přeplnění vede k agre-si mezi vězni a vězeňskou službou, vyšší nemocnosti a také k se-bevraždám. EPSU (Evropská federace odborů ve veřejných službách)vyhlásila na den 28. února den akce proti přeplňování věznic. VBruselu se uskutečnila demonstrace a další akce proběhly i jinde vEvropě.Situaci ve věznicích dále zhoršuje i privatizace. Od vytvořenísoukromých věznic v USA došlo k dramatickému nárůstu počtuvězňů z méně než 300 tis. v roce 1972 na více než 2 miliony dnes. Zvězňů se stal zdroj zisku a levné pracovní síly.  S celkovým počtem11 soukromých věznic má Velká Británie nejprivatizovanějšívězeňský systém v Evropě. Zatímco u veřejných věznic je pře-plněných 59 %, u soukromých věznic je přeplněných 72 %. Generálnítajemnice EPSU, Carola Fischbach-Pyttel, k tomu řekla: „Privatizacezjevně dále zhoršuje problém přeplněných věznic. Vlastnícisoukromých věznic vidí vězně pouze jako růstový trh. To je špatnépro vězně, vězeňské zaměstnance a také celou společnost“.EPSU vyzývá k velké účasti veřejných zaměstnanců dne 5. dubnav Ľublani na Euro-demonstraciZískejme 5. dubna 50 000 odborářských hlasů v Ľublani! Ústřed-ním bodem demonstrace je „férová nabídka pro všechny veřejnépracovníky“V návaznosti na mítink ministrů financí zemí EU ve slovinskéĽublani, svolává ETUC (Evropská odborová konfederace) demon-straci 50 tisís odborářů z okolních zemí. Tato akce s názvem „mobi-lizace pro férové mzdy“ si dává za cíl zdůraznit existující nerovnostkde na jedné straně se volá po mzdových omezeních u běžných  pra-covníků  (především  u  těch ve veřejném sektoru) a na straně druhénepřiměřeně vysoké odměny pro top manažery, které rostou  každýmrokem  do  závratných  výšek. Generální tajemnice EPSU, CarolaFischbach-Pyttel k tomu řekla: „Ve světle nespravedlivých restrikcímezd veřejných zaměstnanců, očekáváme plnou podporu co nej-většího počtu členů EPSU“. EPSU očekává vysokou účast členů zesousedních zemí jako je Itálie, Rakousko, Německo, Maďarsko asamozřejmě i samotné Slovinsko. Německé odbory budou stávkovat po „urážlivé“ nabídce mezd14. únor 2008, BerlínČlen EPSU, Ver.di, oznámil sérii varujících stávek pracovníků veveřejném sektoru. Tyto stávky se konají napříč Německem. PředsedaVer.di, Frank Bsirke, oznámil, že pracovníci ve veřejných službáchneměli na výběr. Vyjednavač Ver.di to komentoval: „důvodem těchtoakcí je urážlivě nízká nabídka mezd ze strany zástupců obecních afederálních zaměstnavatelů“. Po třech kolech vyjednávání přišli za-

městnavatelé s 2,5% růstem v roce 2008 a 0,4% růstem v roce 2009,a to vše při rostoucí inflaci. Součástí této navržené smlouvy je i prod-loužení pracovní doby. Zástupce generální tajemníce EPSU, J. W.Goudriaan řekl: „zjednodušeně řečeno, pracovníkům v německýchveřejných  službách bylo vlastně nabídnuto zmrazení či dokonce po-kles reálných mezd. Tohle je zcela nepřípustné už kvůli stagnaci mezdv posledních letech“. EPSU požaduje férovou dohodu pro pracovníkyve veřejných službách. Tato dohoda by měla odrážet inflaci i zvýšeníproduktivity. Další vyjednávací kolo bylo plánováno na posledníúnorový týden. Zástupci Ver.di očekávají od zaměstnavatelů, že učinívýznamné kroky k zajištění férové dohody. Státní zaměstnanci, pra-covníci v nemocnicích, hasiči, popeláři, řidiči autobusů, sociální pra-covníci a mnoho dalších pracovníků z veřejné správy jsou zahrnuti doakcí Ver.di. Zimbabwe: Evropa obnovuje restriktivní opatření protiZimbabwe na další rokMezinárodní odborová konfederace (ITUC) a Evropská odborovákonfederace (ETUC) uvítali rozhodnutí Rady EU o obnově restrik-tivních opatření vůči Zimbabwe na další rok do konce 20. února 2009.Restriktivní  opatření,  která byla uvedena v únoru 2002, obsahujízmrazení  finančních aktiv pro jednotlivce, kteří se podílejí na akti-vitách, které vážně narušují demokracii, respektování lidských práv azákony v Zimbabwe. Rovněž platí embargo na dodávku zbraní a vo-jenského vybavení. Rada rovněž rozhodla o dalším ročním přerušenípodpory pro Zimbabwe od Evropského fondu pro rozvoj, na základěneustálého porušování partnerské dohody ACP-EU za strany vlády vZimbabwe. ITUC a ETUC již dříve napsaly komisaři LouisMichaelovi dopis s výzvou, aby sankce vůči Zimbabwe i nadálepokračovaly.  ITUC  postoj Rady vítá, protože doposud nedošlo kžádnému zlepšení situace ohledně odborových a dalších lidských právv zemi. Mezinárodní odborové hnutí odsoudilo brutální útok zimbab-wské policie při zákroku proti odborářům (učitelům), ke kterému doš-lo 19. února, a vyzývají vlády v regionu a v celém světě, aby se připo-jily k protestům proti zimbabwské vládě. Devět členů učitelskýchodborů včetně jejich předsedy bylo zatčeno a zbito po tom, co začalidistribuovat letáky informující o krizi ve školním systému země. Pětz nich je vážně zraněno. Na policejní stanici, kam byli předvedeni, dálprobíhalo fyzické násilí, což vyústilo k hospitalizaci pěti z nich sezlomenými kostmi a dalšími zraněními.ETUC vítá návrhy Evropské komise na přepracování směrnice ozaložení Evropské rady práce20. únor 2008ETUC vítá sdělení Evropské komise o tom, že by měla být revidová-na směrnice na založení Evropské rady práce (EWC). ReinerHoffmann, zástupce generálního tajemníka ETUC, k tomu řekl:„Silně podporujeme názor Evropské komise v tom, že EWC musí býtv pozici, kdy se bude moci plně účastnit všech rozhodnutí o rozvoji,o různých akcích, při zavádění změn a pomáhat rozvoji opravdovéhonadnárodního sociálního dialogu v kontextu rychle se měnícíchhospodářských a sociálních podmínek.“ Zástupci zaměstnavatelů bylizatím silně proti jakýmkoli revizím směrnice EWC. Ale zdá se, žezměnili svůj postoj a nyní jsou otevřenější k dalšímu vyjednávání. R.Hoffmann k tomu ještě dodal: „ETUC bude připravena pro rychlé ajasné vyjednávání, ale nepřipustíme, aby zaměstnavatelé hráli o čas.“Ve  svém  prohlášení  zmiňuje Evropská komise několik bodů, kteréby se měly v EWC směrnici revidovat. Komise se taky jasně odvolávána článek 27 z Charty základních práv a svobod, podle které jsou prá-va na informace a konzultace součástí fundamentálních sociálníchpráv. Pro ETUC to znamená, že pracovníkům ve společnostech sméně než 1000 zaměstnanci už nebude možno odepírat toto právo. Vevýsledku bude muset dojít k významnému snížení limitu z 1000 pra-covníků, který je aktuálně v platnosti. -pm-


