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�Dne 6. 3. 2009došlo k vyrovnáníz á s a d n í c hpřipomínek k ná-vrhu  novely na-řízení vlády č.564/2006 Sb., oplatových poměrech zaměstnancůve veřejných službách a správě.Stanovisko OS k návrhu novelynařízení vlády bylo již zveřejněnona webové stránce OS a nyní  úplnéznění stanoviska OS naleznete takéna jiném místě NOS. Ze závěrůpřipomínkového řízení vyplývá, ženaprostá většina připomínkovýchmíst souhlasí se zrušením základní
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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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Pokračování na straně 2

Richard Falbr se obrací na členy našeho odborového svazu
mám příležitostVám napsat ně-co o volbách doEv rop sk éhopa r l amen tu .Činím tak sobzvláš tn ímpotěšením, protože Odborový svazstátních orgánů a organizací je jed-ním z těch, jehož členové a vedeníjsou vidět. Blíží se volby doEvropského parlamentu, které seuskuteční 5. a 6. června. Volebníkampaň ale začala prakticky již vtěchto dnech. Vznikají nové strany,které  se zapřísahají ochranou su-verenity Česka, proklínají Lisa-bonskou smlouvu. 

Chtěl bych Vám říci, proč jedůležité jít k evropským volbám.Je skutečností, že nejen v novýchčlenských státech Unie, ale i vtěch, kterým říkáme staré, je vo-lební účast nízká. Každé vláděčlenského  státu   totiž   vyhovujestav, kdy lidé toho o Evropské uniivědí co nejméně. Když se něcopovede, tak je to práce domácívlády a když se něco nezdaří, mo-hou  za  to  bruselští byrokraté. Vuplynulých letech, která jsemstrávil jako poslanec Evropskéhoparlamentu prací ve Výboru prozaměstnanost a sociální věci, jsemse mohl jako odborář přesvědčit otom, že s odvoláním na vzory v

USA, Číně a v Indii, probíhá vEvropské unii někdy skrytý,někdy otevřený pokus o demontážtoho, čemu říkáme Evropský so-ciální model. V souvislosti sesoučasnou finanční a ekonomic-kou  krizí  se  dokonce   objevujíhlasy, že je třeba redefinovat úlohuodborů. Těch odborů, díky nimžEvropský sociální model vlastněexistuje. Jsou znevažovány a ignoroványúmluvy Mezinárodní organizacepráce, která v roce 1919 vzniklaprávě proto, aby se postavení za-městnanců zlepšilo. Jako příkladmohu uvést původní návrhEvropské komise na novouSměrnici o službách a nebo vsoučasné době projednávanouSměrnici o pracovní době. Vprvém případě šlo o pokus legali-zovat vývoz dumpingové pracovnísíly a omezit práva odborů naochranu pracovního trhu. Vdruhém případě o prolomení podesítky let nedotknutelné hranicenejvyšší délky pracovní doby sta-novené už první úmluvou MOP na48 hodin týdně. Zjednodušeněřečeno,  s  výmluvami  na  globa-lizaci, a teď v posledních měsícíchna krizi, jsou odbory považoványza poslední překážku k nastoleníničím nekontrolované, neviditelnéruky trhu. Nic na tom, že nevi-ditelná ruka selhala a ze Spo-jených států, předkládaných námevropským poslancům jako ne-dostižný vzor, se nemoc způ-sobená touto rukou rozlézá po celézeměkouli. V současné době má vParlamentu většinu pravice.Taktéž  většina  vlád  v Evropskéunii je pravicových, proto potřebu-jeme, aby v příštích volbáchvítězila evropská levice. Jedině takbude moci Evropský parlamentčelit snahám o destrukci sociál-ního rozměru Evropy. A nyní mi dovolte několik slov kLisabonské smlouvě. Když jsme v

přístupovém referendu řekli ANO,řekli jsme ano i všem těm smlou-vám, které nyní tvoří 90 % toho,co obsahuje "Lisabon". Staly se te-dy součástí našeho ústavníhopořádku. Lisabonská smlouva mávelký význam proto, aby povelkém rozšíření Evropské uniemohla tato mezinárodní institucesvého druhu úspěšně fungovat. Ti,kdo nám za Lisabonskou smlouvuv České republice nadávají, v čeles našim prezidentem, jako by ne-brali v úvahu skutečnost, že 25parlamentů členských států smlou-vu schválilo. Že by jen Češi, přes-něji řečeno několik představitelůODS, včetně bývalého čestnéhopředsedy, prokouklo skrytá a suve-renitu státu ohrožující ustanoveníLisabonské smlouvy? To jesamozřejmě nesmysl!Pro nás pro odboráře je velmi vý-znamné, že součástí Lisabonskésmlouvy je Listina základníchpráv Evropské unie, ve které jsouzakotvena významná právaodborů. Toho se ti u nás, kteří byodborům nejraději zakroutilikrkem, bojí. Václav Klaus ve svém vystoupenípřed Evropským parlamentemzpochybnil nejen celou Evropskouunii, ale urazil i členy Evropskéhoparlamentu. Instituce, která jeobčany Evropské unie volena! Vípřitom velmi dobře, že velká částzákonů, kterými se členské státyřídí, je schvalována právě Evrop-ským parlamentem. Jeho role semá Lisabonskou smlouvu výrazněposílit. I to se Václavu Klausovinelíbí. Proto Vás všechny vyzývám,abyste k volbám do Evropskéhoparlamentu přišli! Velmi rád sezúčastním jakéhokoliv setkání, nakteré mě pozvete, připravenodpovědět na všechno, co Vás za-jímá! Taktéž děkuji za možnostVás prostřednictvím Vašeho ča-sopisu oslovit. Richard Falbr

Vážené odborářky a odboráři, vážení všichni, kdo čtete NOS,

Dodatečná nabídka
zahraniční rekreace v Chorvatsku 2009
Rekreační pobyty organizované OS

čtěte na straně 3

stupnice platových tarifů (příloha č.1 platného nařízení vlády) včetněnavrhované účinnosti 1. 4. 2009.Návrh nařízení vlády bude vládouprojednán dne 16. 3. 2009. Lzedůvodně předpokládat, že návrhnařízení vlády bude vládouschválen a to s účinností od 1. 4.2009. 
Z jednání předsedkyně OS s mi-
nistrem práce a sociálních věcí dne
5. 3. 2009 mimo jiné vyplynulo, že
vláda   dne 16. 3. 2009  také
rozhodne o valorizaci zbývajících
dvou stupnic platových tarifů



2 NOS 5/2009

Pokračování ze strany 1 

Informace předsedkyně

včetně stanovení data případné
valorizace. Jak z uvedeného vy-
plývá o valorizaci zbývajících dvou
stupnic platových tarifů se jedná.
Zda k valorizaci dojde a k jakému
datu, bude tedy známo až po jednání
vlády dne 16.3.2009. Příslušné in-
formace budou zveřejněny na we-
bové stránce OS. Doporučujeme
proto sledovat webovou stránku OS. 
�Vzhledem k oprávněným stížnos-tem a upozorněním ze strany zejmé-na odborových organizací pů-sobících v rámci obecní policie,zveřejňujeme na jiném místěStanovisko  odborového  svazu,které bylo konzultováno také správním oddělením ČMKOS anásledně zasláno stěžující siodborové   organizaci.    Upozor-ňujeme, že uvedený problém setýká všech zaměstnanců pracu-jících v nepřetržitém provozu snerovnoměrně rozvrženou pra-covní  dobou,  pokud je jim  vy-plácena náhrada  platu  nebomzdy v době prvních čtrnáctikalendářních dnů dočasné pra-covní neschopnosti.
Požadavek na řešení daného problé-
mu vznesla předsedkyně OS také v
rámci jednání pracovního týmu pro
mzdy a platy RHSD (tripartita).
Náměstek ministra práce a sociál-
ních věcí P. Šimerka v této souvis-
losti sdělil, že problém je MPSV
znám a bude řešen v rámci připravo-
vané novely zákoníku práce, která
bude během velmi krátké doby
předložena do vnějšího při-
pomínkového řízení. Jakmile OS
prostřednictvím ČMKOS obdrží
návrh novely zákoníku práce k
připomínkám, bude o obsahu
návrhu informovat prostřednictvím
webové stránky OS a NOS. 
Do doby než bude  provedena
potřebná legislativní změna do-
poručujeme organizacím, aby
postupovaly podle doporučení
uvedeného v závěru Stanoviska
OS. 
�Vzhledem  k  častým  dotazůmzejména ze strany příspěvkovýchorganizací zveřejňujeme v úplnémznění  stanovisko odboru 43 minis-terstva práce a sociálních věcí,  kte-ré již dříve vypracoval příslušný od-bor  MPSV  na žádost odborovéhosvazu.

S T A N O V I S K O
odboru 43

Vyhláška Ministerstva financí č.
323/2002 Sb. ze dne 2. července
2002, o rozpočtové skladbě, řeší
dotaz MPSV, do jaké položky
rozpočtové skladby se bude
zahrnovat náhrada mzdy při dočas-
né pracovní neschopnosti. Náhrady
mezd v prvních dvou týdnech
nemoci se zahrnují v rozpočtové
skladbě takto:
5424  Náhrady   mezd  v době
nemoci
Na tuto položku zařazuje organizace
peněžní prostředky, které vydává
svým   zaměstnancům jako náhrady
mezd v prvních dvou  týdnech
nemoci podle  § 192 až   194 zákona
č.262/2006 Sb., zákoníku práce.
Patří sem i stejná plnění podle
jiných   zákonů, například podle §
73 odst. 4 zákona o obcích (zákona
č. 128/2000 Sb. ve   znění poz-
dějších předpisů) nebo podle § 48
odst. 3  zákona o krajích  (zákona č.
129/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).       Ing. Jiří Stonawský
� Upozornění pro ZO OS, kteréspadají do  působnosti IPC OS vHradci Králové (Mgr.V. Bene-šová): Vzdělávací seminář k zá-koníku práce se z  organizačně tech-nických důvodů uskuteční dne 21.4. 2009 a nikoliv dne 28. 4. 2009,jak jsme původně v přehledu uvedli.Za dodatečnou změnu  se omlou-váme. Pozvánku obdrží všechny ZOOS v dostatečném časovém předsti-hu.
V Praze dne 7. 3. 2009

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

Odborový svaz státních orgánů a organizací
STANOVISKO OS 

Věc: Stanovisko k diskriminaci zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu při vyplácenínáhrady mzdy nebo platu v době prvních čtrnácti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnos-ti.Vážený pane předsedo,k Vašemu požadavku na řešení diskriminace při vyplácení náhrady platu zaměstnancům pracujícím vnepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou sděluji následující:Vzniklou situaci, která vyplývá z platného znění § 192 zákoníku práce, je možné legislativně řešit pouzeprosazením změny uvedeného ustanovení. V současné době se připravuje tzv. koncepční novela zákoníkupráce, v rámci které bude možné návrh na vhodnější úpravu stanovení výplaty náhrady mzdy nebo platu zapracovní neschopnost předložit. Vzhledem k tomu, že se tento problém týká i  dalších odborových svazůsdružených v ČMKOS, budou odbory navrhovat společné řešení. Upozorňujeme však, že prosazeníodpovídající změny nebude jednoduché, v podstatě by to znamenalo nové legislativní pojetí náhrady mzdya platu v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a nemocenských dávek podlezákona o nemocenském pojištění.V současné době je možné diskriminaci vznikající při výplatě náhrad řešit pouze s využitím odst. 3 § 192zákoníku práce s tím, že pro zaměstnance pracující v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby budev kolektivní smlouvě dohodnuta náhrada platu ve zvýšené procentní sazbě.V Praze  dne 3. 3. 2009 Alena  Vondrová v.r.předsedkyně OS

Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.564/2006
Sb., o  platových  poměrech  zaměstnanců ve  veřejných

službách a správě.
Obecně k návrhu: 
Návrh respektuje požadavek odborů, a proto jej OS státních orgánů a
organizací plně podporuje. Zásadní výhradu však máme k doprovod-
nému návrhu usnesení vlády, a to k části II. odst. 2, neboť z návrhu
textu vyplývá, že zrušení základní platové stupnice bude pokryto v
rámci upraveného rozpočtu příslušné kapitoly. Přitom byla dohodnu-
ta možnost, že zrušení základní platové stupnice bude provedeno na
úkor restrukturalizace platů dotčených zaměstnanců. Z šetření, které
provedlo ministerstvo práce a sociálních věcí i odborový svaz vy-
plývá,  že  dotčené resorty jsou schopny se vyrovnat se zrušením zá-
kladní stupnice pomocí restrukturalizace platů dotčených zaměst-
nanců. 
Pokládáme za věcně i politicky nepřijatelné, aby finanční prostředky
ve výši cca 2 mld Kč určené na platy pro cca 320 000 zaměstnanců, o
něž byly upraveny jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, byly použi-
ty na zrušení základní platové stupnice. Požadujeme proto přepraco-
vání znění odst.2. Tato připomínka je zásadní. 
Nad rámec předloženého návrhu požadujeme valorizaci zbýva-
jících dvou stupnic platových tarifů, a to ke stejnému datu tj. k 1.
4. 2009. Požadavek na valorizaci stupnic platových tarifů vychází mi-
mo jiné také z vyhodnocení situace v letech 2008 -2010, kdy v roce
2008 nedošlo k valorizaci stupnic platových tarifů z důvodů nízkého
nárůstu objemu prostředků na platy. Stejná situace se z důvodů eko-
nomických bude s největší pravděpodobností opakovat i v roce 2010.
Pokud by nedošlo k valorizaci stupnic platových tarifů ani v roce
2009, dojde k bezprecedentní situaci, kdy tři roky nebude valorizová-
na nároková složka platu, což je dle našeho názoru věcně i politicky
nepřijatelné zvlášť vezmeme-li v úvahu, že stávající nároková složka
platu je relativně nízká. Tato připomínka je zásadní. 
V Praze dne 26. 2. 2009 

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací 
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Odborová organizace OZ Policie ČR SJmk
Brno nabízí k prodeji chatku, která je situ-
ovaná v katastru ÚMČ Brno-Bystrc
(Brněnská přehrada). Kapacita chaty – 8
lůžek. Bližší podrobnosti upřesní pí.
Dagmar Zimčíková, VPŠ MV Brno, tele-
fon 776 060 499.

Dodatečná nabídka zahraniční rekreace v Chorvatsku 2009Rekreační pobyty organizované OS
Vzhledem k většímu počtu zájemců o zahraniční pobyty, nežli
jsme předpokládali, přiobjednal OS SOO u chorvatských partnerů
další pokoje, které tímto nabízíme.
Vodice, Šibenická riviéra, hotelový komplex Imperiál, depen-
dance Flora a Madera
Termíny: 20.6. – 2.7.2009    (mimosezona)

30.6. – 12.7.2009
20.7. – 11.8.2009
30.7. – 11.8.2009

Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro
dospělého účastníka v mimosezoně 11 604,- Kč, v sezoně 11 996,-
Kč. Děti – sleva.
Stari Grad, ostrov Hvar, komplex Hélios, apartmány
Termín: 10.7. – 22.7.2009
Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro
dospělého účastníka  11530,- Kč. Děti – sleva.
Pro obě lokality platí:
doprava: autobusem  (na Hvar + trajekt v ceně pobytu)
stravování: polopenze
ubytování: 2-3lůžkové pokoje
pláž: cca 100 m od ubytování
Veškeré informace k zahraniční rekreaci jsou uvedeny v ča-
sopisu OS – NOS č. 2-3/2009, rovněž na webových stránkách
OS – http://statorg.cmkos.cz

Objednávky a bližší informace podává na OS Pechová, tel. 224
142 773
e-mail: Pechova.Vera@cmkos.cz

Požadavky ČMKOS na řešení důsledků hospodářské krize 
ČMKOS vyzývá vládu, aby začala neprodleně řešit důsledky světové
hospodářské krize. Jsme znepokojeni, že vláda – i přes naše včasná
varování, že světová hospodářská krize dopadne velmi razantně na českou
ekonomiku – odmítala vidět nebezpečí zpomalení hospodářského růstu a
nyní již zcela očividného poklesu ekonomiky a ztráty pracovních míst pro
desetitisíce zaměstnanců. Tím byl promeškán cenný čas k přípravě na krizi
a k rozpracování odpovídajících opatření hospodářské politiky. 
Podle našeho názoru by se opatření vlády měla zaměřit na: 
1. Zabránění dalšímu prohlubování krize. To podle našeho názoru vyžadu-

je zastavit souhrnné snižování daní a pojistného, v tom především
přímých daní a pojistného, které odčerpává prostředky pro vzdělávací i
sociální systémy a také na veřejné investice. Snižování daně ze zisku
přitom podporuje jeho masivní odliv do zahraničí (až 5 % HDP). Jsme
zásadně proti vyvádění pojistného z průběžného systému penzijního po-
jištění do systému kapitálového spoření. Požadujeme zastavení privati-
zace v oblasti státního majetku, sociálních transferů a veřejných služeb. 

2. Koordinaci hospodářské a měnové politiky, neboť dosavadní opatření
centrální banky na snížení úroků jsou neúčinná. Ačkoliv centrální ban-
ka snižuje základní úrokové sazby, komerční banky naopak úroky
zvyšují a snižují úvěrové rámce firmám. Žádáme vládu, aby v koordi-
naci s centrální bankou předložila opatření na obnovení úvěrování firem
a snížení jejich úrokového břemene. 

3. Podstatné rozšíření ekonomické diplomacie a tedy na reálnou podporu
vlády pro české vývozce zejména na trhy, které jsou méně postiženy
krizí. K tomu je nutno především připravit zdroje pro poskytnutí vlád-
ních úvěrů na vybrané významné vývozní akce českých firem (česká
vláda poskytne úvěr zahraničním firmám umožňující realizaci velkých
projektů s českými vývozci). 

4. Urychlené zvýšení veřejných investic do infrastruktury (včetně infra-
struktury měst a obcí) a podpory zelených a chytrých investic. Jde nejen
o zvýšení veřejných investic do dopravní a vodohospodářské infrastruk-
tury a na veřejnou podporu výstavby, ale i razantního rozšíření rekon-
strukce bytů včetně zvýšení jejich energetické úspornosti. Zrychlení
odpisů nových investic, a to zejména investic do výzkumu a inovací.
Zaměření systému investičních pobídek výlučně jen na chytré investice
do inovací, sofistikovaných výrob a služeb. Rozvinutí především tech-
nických oborů na všech úrovních škol. 

5. Urychlené rozvinutí programu výstavby v průběhu dvou let alespoň 50
tisíc bytů se státní podporou s nízkým nájemným – pro mladé rodiny a
osoby v penzijním věku, kteří nemohou najít důstojné bydlení s jim
přiměřenými náklady. Jde o investici, která by mohla stabilizovat trh s
byty. Podpořit a posílit programy zateplení bytů. 

6. Vytvoření fondu na mzdové vyrovnání pro zaměstnance, kteří nemohou
pracovat na plný úvazek v důsledku krize. Jde o to, aby lidé, kteří budou
pracovat jen část pracovního týdne, dostávali mzdové vyrovnání z
prostředků státu. Pracují-li např. jen tři dny, pak by zbývající dva dny
dostávali proplaceny ve výši 80 % mzdy s tím, že stát uhradí dvě třetiny
této sumy. 

7. Zvýšení podpor v nezaměstnanosti a prodloužení doby pobírání dávek.
Naše ekonomika se ocitá v dlouhodobé krizi a tudíž stát musí zajistit i
pro případ dlouhodobé nezaměstnanosti důstojné podmínky pro život
těchto lidí. 

8. Ochranu agenturních zaměstnanců a zaměstnanců s pracovními smlou-
vami na dobu určitou. Zajistit přístup těchto zaměstnanců k rekvali-
fikačním programům a zajistit jim odpovídající sociální zabezpečení
včetně podpory v nezaměstnanosti. Zahraničním pracovníkům zajistit
podmínky pro návrat do vlasti, pokud si to budou přát. 

9. Ochranu před finančními spekulanty. Co nejrychleji přijmout potřebná
opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním speku-
lantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců tím, že jim
nabízejí nepřiměřeně úročené půjčky, které pak vedou k nezvládnutel-
nému zadlužení domácností a často končí osobním bankrotem či exe-
kucemi. Upravit právní předpisy v oblasti ochrany práv zaměstnanců při
insolvenci zaměstnavatele. 

10.Vyčlenění v letošním roce minimálně dvou procent HDP na řešení
důsledků krize a podporu hospodářského růstu. Prioritu má podle naše-
ho názoru hospodářský růst a nikoli jen úzce chápaná maastrichtská
kritéria. 

11. Projednávání a dohodnutí protikrizových opatření vlády se sociálními
partnery v Radě hospodářské a sociální dohody. Doufáme, že vláda si již
uvědomuje možný rozsah hospodářské krize a je si vědoma své
odpovědnosti za vývoj ekonomiky v naší zemi a očekáváme, že bude –
v této složité době – svá opatření projednávat i se svými sociálními part-
nery v RHSD. ČMKOS je na takové jednání připravena. 

28.ledna 2009 
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§ ODPOVÍDÁME §Dávky v nezaměstnanosti v kostce
Tento příspěvek si klade za cíl  informovat čtenáře přehled-nou formou o všem, co se poskytování podpory v neza-městnanosti a podpory při rekvalifikaci v roce 2009 týče.
Poskytování podpory v neza-
městnanosti  a  podpory při rek-
valifikaci je součástí státní poli-
tiky zaměstnanosti v České re-
publice. Státní politiku zaměst-
nanosti jako druh státní činnosti
upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění po-
zdějších předpisů (dále jen
„zákon o zaměstnanosti“), který
je pracovněprávním předpisem.
O podpoře v nezaměstnanosti a
podpoře při rekvalifikaci rozho-
dují ve správním řízení a také je
vyplácejí správní úřady – úřady
práce, které vykonávají státní
správu na úseku zaměstnanosti.

PODPORA
V NEZAMĚSTNANOSTI
Kdo je oprávněn pobírat
dávky v nezaměstnanosti a
jaká jsou kritéria jejich

poskytování
Podpora v nezaměstnanosti se
poskytuje na žádost fyzické oso-
by, která musí být vedena úřa-
dem práce v evidenci uchazečů
o zaměstnání. Nárok na podporu
v nezaměstnanosti má uchazeč o
zaměstnání, který úřadu práce
doloží, že získal v posledních
třech letech před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání
(dále jen „rozhodné období“)
zaměstnáním nebo jinou vý-
dělečnou činností dobu dů-
chodového pojištění podle
zvláštního právního předpisu
v délce alespoň 12 měsíců (dále
jen „předchozí zaměstnání“).
Náhradní doby zaměstnání
lze započíst v celém rozsahu

12 měsíců
Zákon o zaměstnanosti zohled-
ňuje některé právně významné
skutečnosti, které fyzické osobě
neumožňovaly, aby byla zaměst-
nána nebo vykonávala jinou
výdělečnou činnost a tuto pod-
mínku pro vznik nároku na pod-
poru v nezaměstnanosti mohla
splnit. Proto zákon o zaměst-
nanosti stanoví výčet společen-
sky uznaných překážek, pro kte-
ré nemohl žadatel o podporu v
nezaměstnanosti být výdělečně
činný a považuje je za náhradní
doby zaměstnání. Za náhradní
dobu zaměstnání se považuje
např. doba  přípravy  osoby  se
zdravotním postižením k práci,
pobírání plného invalidního dů-

městnání, který naposledy před
zařazením do evidence ucha-
zečů o zaměstnání vykonával
samostatnou výdělečnou čin-
nost, nebo její výše je stanovena
příslušným násobkem průměrné
mzdy v národním hospodářství u
uchazeče o zaměstnání, který
např. splnil podmínku před-
chozího zaměstnání započtením
náhradní doby. 
Procentní sazba podpory
je stanovena diferencovaně

Procentní sazba podpory v neza-
městnanosti činí první dva
měsíce podpůrčí doby 65 %,
další dva měsíce podpůrčí doby
50 % a po zbývající podpůrčí
dobu ( tj. 1, 4 a 7 měsíců v závis-
losti na věku uchazeče o zaměst-
nání) 45 % průměrného měsíč-
ního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu.
Jaká je maximální výše

podpory 
Maximální výše podpory v neza-
městnanosti činí 0,58násobek
průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí
čtvrtletí kalendářního roku před-
cházejícího kalendářnímu roku,
ve kterém byla podána žádost o
podporu v nezaměstnanosti.
Průměrná mzda v národním
hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí
2008 činí 22 942 Kč a maximál-
ní výše podpory v nezaměst-
nanosti, která může být posky-
tována úřadem práce uchazeči o
zaměstnání v roce 2009 činí 13
306 Kč.
U uchazeče o zaměstnání, který
má nárok na výluhový příspěvek
a současně mu vznikne nárok na
podporu v nezaměstnanosti, se
výše podpory v nezaměstnanosti
stanoví jako rozdíl mezi pod-
porou v nezaměstnanosti  a výlu-
hovým příspěvkem nebo přís-
pěvkem za službu.
Podpora v nezaměstnanosti
stanovená násobkem
průměrné mzdy v NH

Podpora v nezaměstnanosti se
uchazeči o zaměstnání stanoví
za první 2 měsíce ve výši
0,15násobku, další 2 měsíce ve
výši 0,12násobku a po zbýva-
jící podpůrčí dobu 0,11ná-
sobku průměrné mzdy v
národním hospodářství za 1.
až 3. čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího kalen-
dářnímu roku, ve kterém byla
podána žádost o tuto podporu,
jestliže

a) splnil podmínku doby před-
chozího zaměstnání  započtením
náhradní doby a tato doba se po-
suzuje jako poslední zaměstnání,
b) bez svého zavinění nemůže
osvědčit výši průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu, nebo
c) nelze u něj stanovit průměrný
měsíční čistý výdělek nebo
vyměřovací základ. 
Podpora  při  rekvalifikaci  se
uchazeči o zaměstnání ve výše
uvedených případech stanoví ve
výši 0,14násobku průměrné
mzdy v národním hospodářství
za první až třetí čtvrtletí
kalendářního roku předcháze-
jícího  kalendářnímu  roku,  ve
kterém uchazeč o zaměstnání
nastoupil na rekvalifikaci. 
Podpora v nezaměstnanosti ve
výši 0,15násobku průměrné
mzdy představuje v roce 2009
částku 3441 Kč, ve výši 0,12ná-
sobku představuje částku 2753
Kč a ve výši 0,11násobku před-
stavuje částku 2524 Kč. Podpora
při rekvalifikace ve výši 0,14ná-
sobku představuje částku 3212
Kč. 

Výjimka ve prospěch
uchazeče o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání, jehož
poslední výdělečná činnost
před podáním žádosti o pod-
poru v nezaměstnanosti nebyla
dobou důchodového pojištění,
který však splnil podmínku
celkové doby předchozího za-
městnání stanovenou v § 39
odst. 1 písm. a) zákona o za-
městnanosti, se podpora v ne-
zaměstnanosti stanoví z prů-
měrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího
základu, kterého dosáhl v
posledním zaměstnání nebo
jiné  výdělečné činnosti, které
jsou dobou důchodového po-
jištění.
Stejně se postupuje v pří-
padech, kdy uchazeč o zaměst-
nání před zahájením rekvali-
fikace vykonával výdělečnou
činnost, která není dobou dů-
chodového pojištění.
Výpočet podpor při souběhu

zaměstnání
Ukončil-li uchazeč o zaměstnání
v rozhodném období ve stejný
den více zaměstnání nebo za-
městnání a samostatnou výdě-
lečnou činnost, které jsou
dobou důchodového pojištění,
výše podpory v nezaměstnanosti

chodu, osobní péče o dítě ve
věku do 4 let nebo o zdravotně
postižené členy rodiny. Tyto do-
by lze započíst pro vznik nároku
na  podporu  v nezaměstnanosti
v celém rozsahu 12 měsíců.
Podporu v nezaměstnanosti
nelze přiznat poživateli starob-
ního důchodu. 
Kdy uchazeči o zaměstnání

nárok na podporu
v nezaměstnanosti nevznikne
Nárok na podporu v nezaměst-
nanosti nemá uchazeč o zaměst-
nání,
a) se kterým byl v době posled-
ních 6 měsíců před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání
zaměstnavatelem skončen pra-
covněprávní vztah z důvodu
porušení povinností vyplývající
z právních předpisů vztahujících
se k jím vykonávané práci
zvlášť hrubým způsobem,
b) který v posledních 6
měsících před zařazením do
evidence uchazečů o zaměst-
nání bez vážného důvodu
opakovaně sám ukončil vhod-
né zaměstnání zprostředko-
vané úřadem práce  
c) kterému vznikl nárok na
výluhový příspěvek podle
zvláštních právních předpisů a
tento příspěvek je vyšší než pod-
pora v nezaměstnanosti, která by
uchazeči o zaměstnání náležela,
pokud by neměl nárok na
výluhový příspěvek. 
Délka podpůrčí doby  je
závislá na věku uchazeče

o zaměstnání
Podpora v nezaměstnanosti
náleží uchazeči o zaměstnání po
podpůrčí dobu, jejíž délka je di-
ferencována v závislosti na věku
uchazeče o zaměstnání. Pod-
půrčí doba činí u uchazeče o za-
městnání do 50 let věku 5
měsíců, nad 50 do 55 let věku 8
měsíců a nad 55 let věku 11
měsíců. 
Výše podpory v nezaměstnanos-
ti se stanoví procentní sazbou z
průměrného měsíčního čistého
výdělku, který byl u uchazeče o
zaměstnání zjištěn a naposledy
používán pro pracovněprávní
účely v jeho posledním ukon-
čeném zaměstnání v rozhodném
období podle pracovněprávních
předpisů, z posledního vyměřo-
vacího základu v rozhodném ob-
dobí přepočteného na 1 kalen-
dářní měsíc u uchazeče o za-
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a  podpory  při  rekvalifikaci se
stanoví z částky, která se rovná
součtu průměrných měsíčních
čistých výdělků nebo součtu
průměrného čistého měsíčního
výdělku (výdělků) a vyměřo-
vacího základu. 

Splatnost podpory
v nezaměstnanosti a
při rekvalifikaci

Podpora v nezaměstnanosti a
podpora  při  rekvalifikaci  jsou
splatné po nabytí právní moci
rozhodnutí o jejich přiznání
pozadu za měsíční období, a to
nejpozději v následujícím kalen-
dářním měsíci. V odůvodněných
případech mohou být vyplaceny
zálohově a při další splátce zúč-
továny. 

Opětovné poskytování
podpory v nezaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti stanoví
diferencovaně podmínky pro
opětovné poskytování podpory v
nezaměstnanosti v závislosti na
tom, zda uchazeči o zaměstnání
v posledních třech letech před
zařazením do evidence uchazečů
o  zaměstnání neuplynula nebo
uplynula celá podpůrčí doba a to
následovně. 

Uchazeči o zaměstnání
v poslední evidenci

neuplynula celá podpůrčí
doba 

Uchazeč o zaměstnání, kterému
v posledních 3 letech před za-
řazením do evidence uchazečů o
zaměstnání neuplynula celá pod-
půrčí doba a po uplynutí části
podpůrčí doby získal zaměst-
náním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového
pojištění podle zvláštního
právního předpisu v délce ales-
poň 3 měsíců, má nárok na pod-
poru v nezaměstnanosti po celou
podpůrčí dobu. Jestliže získal
zaměstnáním nebo jinou výdě-
lečnou činností dobu dů-
chodového pojištění v délce
kratší než 3 měsíce, má uchazeč
o zaměstnání nárok na podporu v
nezaměstnanosti po zbývající
část podpůrčí doby. 

Uchazeči o zaměstnání
v poslední evidenci uplynula

celá podpůrčí doba 
Uchazeč o zaměstnání, kterému
v posledních 3 letech před za-
řazením do evidence uchazečů o
zaměstnání uplynula celá pod-
půrčí doba, má nárok na podporu
v nezaměstnanosti, pokud získal
zaměstnáním nebo jinou vý-
dělečnou činností dobu dů-
chodového pojištění v délce
alespoň 6 měsíců; tato doba se
nevyžaduje  v  případech, kdy
uchazeč o zaměstnání skončil

zaměstnání nebo výdělečnou
činnost ze zdravotních důvodů
nebo skončil zaměstnání proto,
že mu byla dána zaměstna-
vatelem výpověď z organiza-
čních důvodů nebo proto, že za-
městnavatel porušil  podstatnou
povinnost vyplývající z právních
předpisů, kolektivní smlouvy
nebo sjednaných pracovních
podmínek. 
Do doby 6 měsíců se neza-
počítává doba důchodového
pojištění  získaná zaměst-
náním nebo jinou výdělečnou
činností v době vedení v evi-
denci uchazečů o zaměstnání
tzv. nekolidující zaměstnání a
krátkodobým zaměstnáním.
Vždy musí splnit 12 měsíců
předchozího zaměstnání

V obou případech opětovného
poskytování podpory v neza-
městnanosti musí být splněna
podmínka celkové doby před-
chozího zaměstnání, tj., že ucha-
zeč o zaměstnání získal v
posledních třech letech před za-
řazením do evidence uchazečů
zaměstnáním nebo jinou vý-
dělečnou činností dobu dů-
chodového pojištění podle
zvláštního právního předpisů  v
délce alespoň 12 měsíců.  
Nemoc uchazeče o zaměstnání
v průběhu podpůrčí doby

Pokud uchazeč o zaměstnání v
průběhu podpůrčí doby onemoc-
ní a pobírá dávky nemocenského
pojištění z titulu svého posled-
ního  zaměstnání,  tak doba, po
kterou tyto dávky pobírá, se mu
nezapočítává do podpůrčí doby a
po tuto dobu mu též není vyplá-
cena podpora v nezaměstnanosti
a podpora při rekvalifikaci. 
Pokud uchazeč o zaměstnání v
průběhu podpůrčí doby one-
mocní a jsou mu poskytovány
dávky nemocenského pojištění
z účasti na nemocenském po-
jištění z titulu výkonu tzv.
nekolidujícího zaměstnání
nebo krátkodobého zaměst-
nání, tak po dobu, po kterou
tyto dávky pobírá, je mu též
poskytována podpora v neza-
městnanosti a podpora při re-
kvalifikaci. 
Pokud uchazeč o zaměstnání v
průběhu podpůrčí doby onemoc-
ní a nemá nárok na dávky nemo-
cenského pojištění, je mu posky-
tována podpora v nezaměst-
nanosti, ale pouze do uplynutí
podpůrčí doby.  

Kdy se podpora
v nezaměstnanosti
se neposkytuje

Uchazeči o zaměstnání se dále
neposkytuje podpora v neza-

městnanosti po dobu, po kterou
je mu poskytována podpora při
rekvalifikaci a po dobu posky-
tování starobního důchodu a po
dobu vazby. 
A kdy na ni zaniká nárok

Nárok na podporu v nezaměst-
nanosti zaniká uplynutím pod-
půrčí doby, ukončením vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání,
nebo  vyřazením  z   evidence
uchazečů o zaměstnání.  
Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvali-
fikaci má uchazeč o zaměstnání,
který se účastní rekvalifikace za-
bezpečované úřadem práce a
jedinou podmínkou pro vznik
nároku je, že ke dni, k němuž má
být podpora při rekvalifikaci
přiznána, není poživatelem sta-
robního důchodu. 
V jaké výši a jak dlouho se

podpora poskytuje
Podpora při rekvalifikaci se
poskytuje po celou dobu rekvali-
fikace ve výši 60 % průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu a horní
hranice jejího poskytování je sta-
novena vyšší částkou než u pod-
pory v nezaměstnanosti. 
Jaká je maximální výše
podpory při rekvalifikaci 

Maximální výše podpory při re-
kvalifikaci činí 0,65násobek
průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí
čtvrtletí kalendářního roku před-
cházejícího kalendářnímu roku,
ve kterém uchazeč o zaměstnání
nastoupil rekvalifikaci a v roce
2009 představuje částku 14 912
Kč.

Doplatek podpory
Dodatečné přiznání, zvýšení a
doplacení podpory v nezaměst-
nanosti a podpory při rekvali-
fikaci. Zjistí-li se dodatečně, že
podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci byla
uchazeči o zaměstnání neprávem
odepřena nebo přiznána anebo
poskytována v nižší částce, než v
jaké náležela, anebo přiznána od
pozdějšího dne, než od kterého
náležela, dodatečně se přizná
nebo zvýší a doplatí.
Bylo-li uchazeči o zaměstnání
neprávem odepřeno zařazení do
evidence uchazečů o zaměst-
nání, podpora v nezaměstnanosti
mu náleží při splnění sta-
novených podmínek ode dne za-
řazení do evidence, nežádá-li o
její přiznání k pozdějšímu datu. 
O dodatečném přiznání nebo
zvýšení podpory v nezaměst-
nanosti nebo podpory při rekva-
lifikaci vydá úřad práce rozhod-
nutí.

Nárok na podporu v nezaměst-
nanosti nebo podporu při rekva-
lifikaci nebo jejich jednotlivých
splátek zaniká uplynutím 5 let
ode dne, od kterého náležela
nebo splátky měly být poskytnu-
ty. 

Přeplatek podpory 
Dodatečné snížení, zastavení
nebo vrácení podpory v neza-
městnanosti a podpory při
rekvalifikaci. Zjistí-li se do-
datečně, že podpora v nezaměst-
nanosti nebo podpora při rekval-
ifikaci byla uchazeči o zaměst-
nání přiznána nebo poskytována
ve vyšší částce, než v jaké
náleží, nebo byla přiznána nebo
se poskytuje neprávem,
rozhodne úřad práce o jejím sní-
žení nebo o zastavení její vý-
platy, a to ode dne  následujícího
po dni, jímž uplynulo období, za
které již byla vyplacena.
Byla-li uchazeči o zaměstnání
jeho zaviněním podpora v neza-
městnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci přiznána a posky-
tována neprávem nebo ve vyšší
částce, než skutečně náležela,
zejména proto, že uchazeč o za-
městnání zamlčel nebo ne-
správně uvedl některou rozhod-
nou skutečnost nebo nesplnil
svou oznamovací povinnost, je
uchazeč o zaměstnání povinen
částky neprávem přijaté vrátit. 
O povinnosti vrátit podporu
v nezaměstnanosti a podporu
při rekvalifikaci vydá úřad

práce rozhodnutí.
Nárok na vrácení podpory v
nezaměstnanosti nebo podpory
při  rekvalifikaci   nebo   jejich
splátek poskytnutých neprávem
nebo  v  nesprávné výši zaniká
uplynutím 5  let  ode  dne,   od
kterého nenáležela vůbec nebo v
poskytnuté výši. 
Podpora  v nezaměstnanosti a
podpora při rekvalifikaci se
neposkytují do ciziny, pokud
vyhlášená mezinárodní smlou-
va, k jejíž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jíž je
Česká  republika  vázána, ne-
stanoví jinak. 
Zpracovala: 

Mgr. Olga Bičáková, 
VÚPSV, v.v.i. Praha

V Praze, dne 2. března 2009



Stanovisko Výboru
ČMKOS pro rovné
příležitosti žen a
mužů ke koncepci
rodinné politiky
vlády ČR

Výbor Českomoravské konfederace
odborových svazů (ČMKOS) pro
rovné příležitosti žen a mužů, který je
poradním orgánem Rady ČMKOS,
souhlasí s ostrou kritikou koncepce
rodinné politiky, kterou v posledních
dnech vyvolala prezentace ministra
práce a sociálních věcí Petra Nečase
v souvislosti s jednáním ministrů pro
rodinné otázky v rámci českého
předsednictví.
Výbor se připojuje k výzvám, aby
nebyly zpochybňovány barcelonské
cíle, a žádá, aby se MPSV a vláda
otázkou rodinné politiky zabývala
komplexně, s ohledem na všechny
příjmové skupiny obyvatel a zejména v
kontextu závažných dopadů finanční a
ekonomické krize.
Nelze zaměňovat příčiny a následky –
argumenty, že není poptávka po za-
řízeních pro děti, neobstojí, jelikož
právě  jejich neexistence vede často
mladé lidi k odkládání založení rodiny
do pozdější doby, v naději, že budou
lépe finančně zajištěni. Avšak k žádné
„svobodné volbě“ nedochází tam, kde
neexistují kvalitní, finančně i místně
dostupné veřejné služby. Jako jeden z
argumentů vlády je tvrzení, že se jed-
ná o vůli rodičů a že jde o přání všech
žen, ačkoli se nevede dialog se zástup-
ci širší odborné veřejnosti, ani se so-
ciálními partnery.
Právě sociální dialog je i v oblasti
rodinné politiky mimořádně důležitý.
Na to poukázali rovněž evropští so-
ciální partneři, kteří se u příležitosti
setkání ministrů pro rodinné otázky a
následné konference k rodičovské péči
o děti a k politice zaměstnanosti, které
se minulý týden konaly v Praze, obrá-
tili na ministra Nečase společným
dopisem na podporu plnění barcelon-
ských cílů. Vyjádřili politování, že na
tato jednání nebyli přizváni.
ČMKOS je členkou EOK, která je
jakožto evropský sociální partner
spoluautorkou dopisu. Vněm se
zdůrazňuje, že „poskytování kvalitní,
finančně a místně dostupné péče o děti
pro  všechny je uznáno jako jedno z
nejúčinnějších opatření pro dosažení
rovnováhy mezi pracovním, sou-
kromým a rodinným životem, pro pod-
poru  účasti  žen na trhu práce a pro
zmenšování rozdílu v odměňování žen
a mužů. Kvalitní péče o děti má také
pozitivní přínos pro rozvoj dětí.“
Evropští sociální partneři upozorňují,
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Hledáte odpovědi na otázky od nemocenskéo přes
důchodové pojištění, pojistné, sociální zabezpečení
OSVČ a v EU až po lékařskou posudkovou službu?
Chcete vědět, jak dlouho a za jakých podmínek
můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství, jak se
vypočítá pojistné nebo starobní důchod? Jak se
změnily podmínky pojištění osob, které vykonáva-
jí uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost? Odpovědi
najdete v publikaci „Sociální zabezpečení 2009“.
Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení.
Dostupná je zdarma na všech pracovištích ČSSZ
a také v elektronické podobě na adrese:
http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-mate-
rialy/publikace.htm.
Publikaci ČSSZ vydala s cílem poskytnout klien-
tům nejdůležitější informace o novinkách a
změnách z oblasti sociálního zabezpečení v
letošním roce. Nechybí konkrétní příklady
výpočtů dávek nemocenského či důchodového po-
jištění, stejně jako podmínky nároku na dávky,
povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském a dů-
chodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo
informace týkající se podání Přehledu o příjmech a
výdajích osob samostatně výdělečně činných.
Součástí informačního materiálu je seznam nej-
důležitějších právních předpisů. Publikace
„Sociální zabezpečení 2009“ vyšla v nákladu 50
000 ks a v rozsahu 40 stran, náklad na 1 výtisk činil
cca 4 Kč.
Příklady z publikace:
Strana 10, příklad 5: Výpočet Peněžité pomoci v
mateřství (PPM)
PPM se vypočítává obdobným způsobem jako
nemocenské, rozdílná je procentní sazba a doba, 

od které se PPM vyplácí. Vyměřovací základ po-
jištěnky v rozhodném období byl 400 000 Kč. DVZ
před redukcí je 1 095,89 Kč (400 000 Kč: 365 dnů).
Částka do první redukční hranice, která v roce 2009
činí 786 Kč, se započítává 100 %. Z částky mezi
první a druhou redukční hranicí se započte 60 %
(1096 Kč - 786 Kč = 310 Kč x 60 % = 186 Kč).
Redukovaný DVZ činí 972 Kč (786 Kč + 186 Kč).
Výše PPM činí 681 Kč (70 % z 972 Kč), tj. za 30
kalendářních dnů činí PPM 20 430 Kč (681 Kč x 30
dní).
Strana 13, příklad 6: Výpočet starobního důchodu
v roce 2009
Muž narozený 15. 1. 1947 požádal o řádný starob-
ní důchod (podle zák. § 29 č. 155/1995 Sb.). Jeho
důchodový věk je 62 let. Tohoto věku dosáhl 15. 1.
2009 a do této doby získá celkem 45 roků pojištění.
Osobního vyměřovací základ (OVZ) muže za
rozhodné období 1986–2008 činí 23 890 Kč.
Výpočtový základ se stanoví z OVZ 23 890 Kč
následujícím způsobem: částka 10 500 Kč náleží v
plné výši, k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi
částkou 23 890 Kč a částkou 10 500 Kč (13 390
Kč) 
(2. redukční hranice je 27 000 Kč) = 30 % z 13 390
Kč – tj. 4017 Kč. Výpočtový základ činí celkem 14
517 Kč (10 500 Kč + 4017 Kč). Za každý rok po-
jištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že
za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního
důchodu 67,5 % výpočtového základu, tj. 9799 Kč,
(zaokrouhleno na celé Kč nahoru) a základní
výměra 2170 Kč. Starobní důchod bude celkem ve
výši 11 969 Kč.   

cssz.cz

Vzdělávací semináře k zákoníku práce pro funkcionáře základních
odborových organizací našeho odborového svazu z Prahy a
Středočeského  kraje  proběhly  24. a 26. února v Domě odborových
svazů v Praze. Semináře konané v rámci projektu “Posilování sociál-
ního dialogu s důrazem  na  modernizaci  institucí,  rozvoj  lidských
zdrojů a rozvoj kvalitních služeb sociálních partnerů” vedené lek-
torkou Dr. Kindlovou z právního oddělení ČMKOS probíhají postup-
ně v dalších regionech (viz NOS č. 1/2009 a http://statorg.cmkos.cz).
Naše foto je z 26. 2. 2009.  Semináře pro Prahu se účastnilo 117 a pro
Středočeský kraj 98 zájemců.

Sociálním zabezpečením vás provede publikace

Semináře k zákoníku prácePŘEČETL I  J SME
že bez vyvinutí dalšího úsilí barcelon-
ské cíle nebudou do roku 2010 dosaže-
ny a "ačkoliv za existenci předškol-
ních zařízení pro děti jsou zásadně
odpovědné veřejné orgány, sociální
partneři mohou sehrávat doplňující
úlohu.“.
Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti
žen a mužů sdílí názory vyjádřené v
dopise. Připomíná, že ČMKOS opako-
vaně ve svých stanoviscích požaduje,
aby byly přijaty takové kombinace
opatření, která umožní zaměstnancům
v průběhu jejich profesní dráhy slaďo-
vat rodinný, soukromý a pracovní ži-
vot. Opatření musí odpovídat potře-
bám zaměstnanců, aniž by negativně
ovlivnila jejich zaměstnání, jejich pří-
jem nebo jejich sociální zabezpečení
či důchod.
Vyzýváme vládu, aby vzala vážně
výhrady řady odborníků, zástupců
občanské společnosti, sociálních part-
nerů k prezentované koncepci své
rodinné politiky.
ČMKOS své náměty již předložila a je
ochotna o nich nadále vést dialog v
zájmu všech zaměstnanců a jejich
rodin.                                    cmos.cz
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EU zahajuje kampaň proti rozdílům v odměňování žen a mužů

Evropská komise 3. března za-hájila celoevropskou kampaň,která by měla přispět kodstranění rozdílů v odmě-ňování žen a mužů. V rámcihospodářství EU vydělávajíženy průměrně o 17,4 % méněnež muži. Kampaň vycházejícíz jednoduchého principu „stej-ný plat za práci stejné hodno-ty“ je zahájena u příležitostiMezinárodního dne žen 8.března s cílem informovat orozdílech v odměňování, jejichpříčinách a možných řešeních.
„Rozdíly v odměňování žen a
mužů mají řadu příčin, a vyžadu-
jí proto komplexní řešení. Je za-
potřebí učinit opatření na všech
úrovních a zapojit všechny
zúčastněné strany – zaměstna-
vatele a odborové organizace,
vnitrostátní orgány a všechny
občany. Díky naší kampani si
lidé lépe uvědomí, proč ženy v
Evropě stále vydělávají o tolik
méně než muži a co s tím

můžeme dělat,“ uvedl evropský
komisař pro rovné příležitosti
Vladimír Špidla. „V dnešní eko-
nomické situaci je rovnost žen a
mužů ještě důležitější než dříve.
S krizí se můžeme vyrovnat
pouze s plným využitím poten-
ciálu a talentu všech našich
občanů,“ dodal.
Stejný plat za stejnou práci je
jednou ze základních zásad
Evropské unie. Tato zásada je
zakotvena v Římské smlouvě z
roku  1957  a  byla  předmětem
směrnice z roku 1975 o zákazu
jakékoli diskriminace mezi že-
nami a muži v souvislosti se vše-
mi aspekty platu, pokud se jedná
o stejnou práci nebo práci stejné
hodnoty. Díky účinnosti evrop-
ských i vnitrostátních právních
předpisů o rovných platových
podmínkách došlo proto k
výraznému snížení „jedno-
duchých a zjevných“ případů
přímé diskriminace, kdy muž a
žena se stejnými zkušenostmi a
kvalifikací vykonávají se stejný-
mi výsledky úplně stejnou práci,
avšak za rozdílný plat. Proč tedy
v Evropské unii stále existuje v
odměňování žen a mužů 17,4%
rozdíl?
Rozdíly v odměňování žen a
mužů představují rozdíl mezi
průměrnou hrubou hodinovou
mzdou žen a mužů ve všech
oblastech hospodářství jako
celku. Odrážejí pokračující

diskriminaci a nerovnost na trhu
práce, která v praxi postihuje
především ženy. Práce žen je
například stále ještě často
vnímána jako méně hodnotná
než práce mužů a ženy často
pracují v odvětvích, v nichž jsou
mzdy průměrně nižší než mzdy
v tradičně mužských odvětvích
– například pokladní v super-
marketech obvykle vydělávají
méně než skladníci.
Rozdíly v odměňování rovněž s-
nižují celoživotní výdělek a dů-
chod žen a způsobují v
pozdějších věku chudobu. 21 %
žen ve věku od 65 let je
ohroženo chudobou, ve srovnání
s 16 % mužů.
Cílem kampaně je zvýšit infor-
movanost o rozdílech v od-
měňování a o možných řešeních.
V rámci kampaně budou
propagovány osvědčené postupy
z celé Evropy týkající se rozdílů
v odměňování žen a mužů s
cílem oslovit občany, zaměstna-
vatele a zaměstnance a bude dis-
tribuován soubor nástrojů pro
zaměstnavatele a odborové or-
ganizace na evropské a vni-
trostátní úrovni. Dále bude mít
kampaň svou internetovou
stránku a využije inzerce v
evropském tisku a plakátů.
Kampaň navazuje na sdělení
Komise z roku 2007 o rozdílech
v odměňování, v němž byly an-
alyzovány příčiny těchto rozdílů

EU

Naše rekreační středisko KOZÁK se nachází v jižních Čechách mezi Mladou Vožicí aPacovem v osadě Blatnice. Středisko je zařazeno do IV. kategorie, bez zajišťování služeb, není vy-
baveno 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 za-
střešenou verandou, vybavené potřebným nábytkem, nádobím, el. vařičem, chladničkou a kamny na
dříví. Ve společenské budově je televizor a mrazáky. Ve středisku je možno si půjčit knihy a spor-
tovní 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 dětským kočárkem
i na kole. Možnost sběru hub, malin, borůvek. Nákupy potravin: cca 2,5 km od střediska v obci
Pojbuky je prodejna potravin a smíšeného zboží. Jednou týdně přijíždí do střediska autíčko Family
Frost a pojízdná masna. Rekreace je provozována ve 14denních turnusech s nástupním dnem pátek
mezi 16.-18. hod. a ukončením opět v pátek do 16,00 hod. Pobyt kratší než 14denní je možný po-
dle obsazenosti střediska bez zajištění dopravy.
Začátek 1. turnusu je od 29. 5. 2009. 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. 204b, telefon: 236002759,
603550813. Informace o středisku též na
www.kozak.er.cz

a byla nastíněna opatření na
úrovni EU. Ve sdělení byla
zdůrazněna potřeba zvýšit infor-
movanost o rozdílech v
odměňování a o možných
řešeních na všech úrovních, se
zapojením všech zúčastněných
stran a se zaměřením na všechny
související faktory.Výroční zpráva o rovnosti
Zpráva o rovnosti žen a mužů z
roku 2009, kterou Komise dnes
rovněž předložila, potvrzuje, že
přes určitý pokrok v dané záleži-
tosti stále ještě v některých
oblastech přetrvávají velké
nerovnosti. Míra zaměstnanosti
žen sice v posledních letech tr-
vale  roste  (nyní  58,3  %  žen
oproti 72,5 % mužů), avšak ženy
stále pracují na částečný úvazek
častěji  než  muži  (31,2  % žen
oproti 7,7 % mužů) a pracují ob-
vykle v odvětvích s nižšími
platy (více než 40 % žen pracuje
ve zdravotnictví, školství a stát-
ní správě, tedy dvakrát více než
mužů). Zároveň však ženy tvoří
59 % všech nových absolventů
vysokých škol.Ženy a muži v rozhodovacímprocesu
Nová odborná zpráva vypraco-
vaná pro Komisi potvrzuje, že
ženy jsou rovněž velmi ne-
dostatečně zastoupeny při eko-
nomickém rozhodování a v
evropské politice. Guvernéry
centrálních bank ve všech 27
členských státech EU jsou muži.
Zastoupení žen v nejvyšších
funkcích je ještě nižší ve
velkých podnicích, kde muži
představují téměř 90 % členů
představenstev vedoucích spo-
lečností (které v každé zemi
tvoří tzv. Blue-chip index), a to-
to číslo se v posledních letech
téměř nezměnilo.
Podíl žen v národních parla-
mentech (v jediné nebo dolní
komoře) za posledních deset let
vzrostl přibližně o polovinu, z
16 % v roce 1997 na 24 % v roce
2008. Podíl žen v Evropském
parlamentu je těsně nad touto
hranicí (31 % žen). Pokud jde o
ministerské úřady ve vnitrostát-
ních vládách, muži početně
převyšují ženy průměrně v
poměru tři ku jedné (25 % žen,
75 % mužů).
EK, zaměstnanost, sociální věci

a rovné příležitosti
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Japonsko: Práva pracovníků ve veřejných službách jsou nadáleporušovánaPodle zprávy Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) jsou vJaponsku nadále porušována odborářská práva a stále dochází kdiskriminaci. Tato zpráva dále uvádí, že mnoha pracovníkům jeneustále odepíráno právo na sdružování v odborech, obzvláště to pakplatí pro pracovníky ve veřejném sektoru. Restrikce existují i u právana kolektivní vyjednávání a pracovníci ve veřejných službách nemajíani právo na stávku, zatímco pracovníci zaměstnáni v soukromémsektoru v tzv. „základních službách“ toto právo mají s tím, že ozná-mení o stávce musí podat s desetidenním předstihem. V tomto ohleduvyzývá tato zpráva japonskou vládu, aby přivedla legislativu dosouladu s ILO konvencemi o právu na kolektivní vyjednávání a právuna stávku pro pracovníky ve veřejných službách. Zpráva ITUC dálepoukazuje na to, že sdružování v odborech se stává čím dálnáročnější, když dochází k neustálému nárůstu pracovníků bez plnéhopracovního úvazku. Kolektivní vyjednávání se stává obtížnější kvůlirostoucímu počtu holdingových společností a investičních fondů, kdevedení společnosti není z právního hlediska považováno za zaměst-navatele.Kolumbie: V Barranquille bylo propuštěno 2300 zaměstnancůměstaMístní samospráva ve městě Barranquilla je v restrukturalizačnímprocesu již od roku 1991. Programy na restrukturalizaci vedly k hro-madnému propouštění a oslabování odborů v municipálním sektoru.Tato propouštění byla předmětem minulých stížností Mezinárodní or-ganizace práce (ILO) a rovněž se jimi zabývala i místní legislativa. Vmnoha případech domácí soudy dokonce doporučily znovuzaměst-nání propuštěných pracovníků. Současný starosta města Barranquilla,Alejandro C. Chaljub, rozhodl o lednovém propuštění více než 2300zaměstnanců města. Více než 70 % těchto propuštěných tvoříodboráři. Starosta dále nařídil, aby několik finančně nezávislých de-centralizovaných institucí bylo zavřeno a převedeno zpět pod centrál-ní řízení, což by vyústilo k potlačení více než 86 odborových organi-zací. PSI zaslalo protestní dopis a vyzývá své pobočky a mezinárod-ní komunitu, aby poslaly podobné protestní dopisy na adresu starostyměsta Barranquilla. PSI ve svém dopise ostře odsuzuje propuštěnívíce než 2300 pracovníků a vyzývá k urgentnímu prozkoumánívýhrůžek, které obdrželi někteří propuštění odboráři.Austrálie: PSI vyjadřuje solidaritu s oběťmi požárůPSI je hluboce zarmouceno tragickou ztrátou více než 180 životů přilesních požárech, které zachvátily region v okolí Victorie v Austrálii.Pracovníci ve veřejných službách byli při této pohromě první v linii.David Carrey, který je členem výkonné rady PSI, vydal následnéprohlášení:„Pracovat v tak extrémních podmínkách je pro většinu z nás nepřed-stavitelné. Naši přátelé, kolegové a pracovníci ve veřejných službáchpracují, aby v boji s požárem chránili základní veřejné služby. Někteříz těchto pracovníků však sami přišli o své blízké. Tito pracovníci aledále pracují, aby co nejvíce pomohli zraněným a pozůstalým.Poskytují jídlo, oblečení a dokonce i ubytování těm, kteří přišli o svůjdomov. Jsou skutečnými hrdiny – neexistuje žádné jiné slovo tvářítvář hororu a traumatu, které v takovém měřítku Austrálie nikdy neza-žila. Odborové hnutí, tisíce dalších pracovníků ve veřejných službácha celá společnost vám děkuje a váží si vás. Doufáme, že našemyšlenky na vás jsou pro vás alespoň částečným zadostiučiněním.“ETUC je zklamán prioritami Evropské komise pro rok 201019. únor 2009Evropská komise dnes vydala svou roční politickou strategii pro rok2010. Generální tajemník ETUC, John Monks, na to reagoval slovy:„Jsem překvapen hluboce zklamán tím, že Komise zde nezahrnula iproblémy, které vznikají na jednotném evropském pracovním trhuvzhledem ke zpátečnickým rozhodnutím Evropského soudního dvora.Na tyto nedostatky budu poukazovat příští týden na mítinku evrop-ských komisařů.“ETUC organizuje konferenci na finanční krizi a evropskou poli-tiku zaměstnanostiVe  dnech  5.  a  6.  března pořádala Evropská odborová konfederace(ETUC) konferenci o politice zaměstnanosti v rámci obnovenéLisabonské strategie pro růst a práci. Hospodářská krize je jako každájiná krize motorem pro změnu. Vzhledem k aktuálnímu stavu recesev  Evropě  je  nejvyšší čas na prozkoumání a vyhodnocení Evropskéstrategie zaměstnanosti. Konference ETUC na téma „Finanční krize a

Evropská strategie zaměstnanosti“ se zaměřila především na tři hlavníaspekty recese a zaměstnanosti:- aktuální stav;- zhodnocení a výhled;- přístup evropských organizací zaměstnavatelů.Této konference se účastnili odboráři, zaměstnavatelé, výzkumníci,ekonomové a také politici.8. březen - Mezinárodní den žen8. března se stejně jako každý rok sešly pracující ženy na celém světě,aby oslavily své ekonomické, politické a sociální úspěchy. Navzdoryvelkým pokrokům řekla Chidi Kingová, zástupkyně pro rovno-právnost a odborářská práva v PSI, že je nutné odvést ještě velký kuspráce. Ch. Kingová řekla: „Nyní musíme být ostražitější než kdyjindy, abychom zajistili, že opatření přijatá v boji proti nerovnostemmezi muži a ženami, nebudou smetena ze stolu s odůvodněním, že nato v tuto chvíli nejsou prostředky. Pravda je taková, že si jižnemůžeme dovolit odepírat 50 % světové populace, aby si plně uží-vala svých hospodářských, sociálních, politických a kulturních práv.“Snižování mezd ve veřejném sektoru: špatný nápad ve špatnédobě4. březen 2009Evropské odbory jsou ohromeny poté, co předseda Evropské centrál-ní banky (ECB) znovu vybízel ke snižování mezd ve veřejném sek-toru. ECB, jakožto nezávislá instituce, poskytuje politickou podporuvládám, které chtějí snižovat mzdy až o 15 %. Předseda ECB navícordinuje „špatnou hospodářskou politiku“, když při nejhoršíhospodářské recesi od druhé světové války by mzdy měly sloužit jakopilíř stability a ne jako urychlovač poklesu hospodářského růstu amezd.Reiner Hoffmann, zástupce generálního tajemníka ETUC, říká: „Jeznepokojující pozorovat, jak předseda ECB zapomněl na lekce zVelké deprese z 30. let minulého století. Snižovat by se měly úrokovésazby a ne mzdy.“ Carola Fischbach-Pyttel, generální tajemnice Evropské federaceodborů ve veřejných službách (EPSU), řekla: „Práce není komodita.Vítáme současnou dohodu Ver.di v německém veřejném sektoru  (5%nárůst  mezd  v  příštích 2 letech), kterou vidíme jako kompromismezi potřebou podpory domácností v období krize a dosažením cíle oudržitelnosti veřejných financí.“                                                 -pm-
Sociální dialog pomáhá překonávat důsledky finanční a ekonom-ické krizeVe dnech 4. až 5. března 2009 se  konala  v Bruselu konference,  nakteré Evropská Komise prezentovala svoji „Zprávu o vývojiprůmyslových vztahů v Evropě v roce 2008“ za účasti jejích tvůrců,sociálních partnerů, včetně ČMKOS, zástupců akademické veřejnos-ti, Mezinárodní organizace práce, Evropského parlamentu a zástupcůčlenských států Evropské unie.Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti VladimírŠpidla ve svém úvodním slově připomněl klíčovou roli sociálníchpartnerů při naplňování cílů Lisabonské strategie a významprůmyslových vztahů k zachování sociálního smíru a soudržnosti vespolečnosti. Sociální partnerství napomáhá sociální spravedlnosti,prostřednictvím kolektivního vyjednávání se zaměstnanci podílejí naovlivňování rozhodovacích procesů v Evropské unii a členskýchzemích. K odvrácení ekonomické krize je zapotřebí mobilizovat ak-tivitu  všech  aktérů  a  všechny  dostupné  zdroje.  Vysoká úroveň akvalita průmyslových vztahů a sociální dialog v tom mohou velmi po-moci,  zejména  pokud  jde  o vysvětlování realizovaných opatření asnižování celkových nákladů tohoto procesu. 


