
�Všem ZO OS!
Mimořádné jed-
nání Rady
ČMKOS dne 3.
3. 2008, po pre-
zentaci návrhu po-
stupu ČMKOS a

po rozsáhlé diskuzi přijalo usne-
sení, kterým schválilo vyhlášení
stávkové pohotovosti jako ne-
souhlas s dopady stávající vlád-
ní reformy zejména v oblasti
cen, platů a mezd, s návrhy
připravované reformy důchodů,
reformy zdravotnictví a se
záměry změn v zákoníku práce.
Současně Rada ČMKOS schvá-
lila zahájení propagační kam-
paně ČMKOS a OS v ní sdru-
žených proti uplatňování vládní
reformy v oblastech, které jsme
výše uvedli. V této souvislosti
také schválila svolání regionál-
ních mítinků (setkání) ČMKOS
na období od 25. 3. 2008 do za-
čátku května 2008 v následu-
jících regionálních centrech:
Brno, Hradec Králové, Ostrava,
Ústí nad Labem, Praha a podle
situace případně i v dalších
místech. 
První regionální mítink se
uskuteční dne 25. března 2008.
Cílem tohoto i dalších mítinků je

Praha
21. března 2008
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zvýšit informovanost zástupců
ZO obecně o dopadech vládních
reforem, zejména o připravo-
vaných reformách v oblasti dů-
chodového zabezpečení a zdra-
votnictví a připravovaných změ-
nách v zákoníku práce včetně
rozhodnutí Ústavního soudu ze
dne 12. 3. 2008, kterým se sni-
žuje právní ochrana zaměst-
nanců a omezují respektive ruší
některá práva odborů. Na mí-
tinku v Brně i v dalších místech
vystoupí také předseda ČMKOS
M. Štěch. 
Všech mítinků se zúčastní
předsedkyně OS a místopředse-
da OS ing. J. Rovenský, kteří dle
potřeby poskytnou operativní
konzultace zástupcům ZO OS. 
OS vyzývá tímto zejména
předsedy ZO, aby se mítinku
konaném v příslušném re-
gionu zúčastnili. 
Termíny mítinků budou zveřej-
něny na webové stránce OS. ZO
OS působící v příslušných re-
gionech obdrží s dostatečným
časovým předstihem oznámení a
pozvánku. Upozorňujeme, že
účast není početně omezena.
Zúčastnit se proto mohou i další

Konference sekce občanských pracovníků MV ČR
Za přítomnosti ředitele perso-nálního odboru Policejního pre-zidia ing. Fidlera a předsedkyněOS Aleny Vondrové se usku-tečnila 6. března v Praze konfe-rence sekce občanských pracov-níků ministerstva vnitra.V úvodu si vyslechlo z ústpředsedy výboru sekce PetraTachecího čtyřicet delegátů (89%) ze sedmnácti základních or-ganizací zprávu o práci sekce vuplynulém roce. Předseda při-pomněl nejaktuálnější událostiminulého období, služební zá-kon, odměňování občanskýchzaměstnanců, FKSP, reformuPolicie ČR, spoluúčast zaměst-nanců vězeňské služby v sekci adalší. V následné diskusi sedelegáti vyslovili k problema-

tice růstu platů v roce 2008 a kzáležitostem přiznávání a odní-mání  příplatků za vedení u ně-kterých vedoucích zaměstnancůod 1. ledna letošního roku. Ředi-tel personálního odboru ing.Fidler seznámil delegáty sdalším postupem reformy poli-cie, která má znamenat postupnézrušení okresních ředitelství avznik čtrnácti policejních správv ČR do roku 2013, objasňovalpostup prezidia při letošnímrozdělování prostředků na platydo jednotlivých struktur policiea zdůraznil, že věkové složeníobčanských zaměstnanců jevýrazně odlišné od skladby pří-slušníků PČR. Také vyjádřil ne-spokojenost nad tím, že v policii

Happening ČMKOS před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR při zahá-
jení projednávání vládního návrhu důchodové reformy 11. března.2008.

Českomoravská konfederaceodborových svazů vyhlásilastávkovou pohotovost
Narůstající nespokojenost odborářů vyústila  vyhlášením stávkové pohotovosti
ČMKOS. Rozhodli o tom 3. 3. 2008 předsedové odborových svazů sdru-
žených v konfederaci.  Důvodem jsou negativní dopady reformy veřejných fi-
nancí, před kterými odbory varovaly. Reforma vyvolala v letošním roce velký
nárůst inflace, zdražování, způsobila citelný pokles příjmů zaměstnanců ve
školství, zdravotnictví a veřejné správě. Znehodnotila i nárůst mezd zaměst-
nanců v soukromých firmách. Politikou válcování chce vláda protlačit privati-
zaci celého českého zdravotnictví. Odbory chtějí stávkovou pohotovostí  za-
bránit tomu, aby se zdravotnictví stalo kšeftováním se zdravím.  Stávková po-
hotovost je namířena i proti nepromyšlené důchodové reformě, zejména proti
prodlužování věku odchodu do důchodu u profesí, které se nedožívají už dnes
57 let a důchodový systém sponzorují.



2 NOS 6-7/2008

Informace o ustanoveních zákoníku práce zrušených Nálezem Ústavního soudu ČR
ze dne 12. března 2008 (Pl. ÚS 82/06), 
aktuální analýza dopadů tohoto nálezu

I.
Zrušena byla Nálezem Ústavního soudu ČR tato ustanovení zákoníku
práce:
1. § 2 odst. 1 věty druhá, třetí a pátá (úprava odchylek od zákoníku
práce), 
2. § 4 (princip delegace ustanovení občanského zákoníku), 
3. § 18 ve slovech „§ 48, 49" (problematika odstoupení od smlouvy),
4. § 20, 1. věta za středníkem ve slovech „to neplatí v případě
právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k
uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr (absolutní ne-
platnost právního úkonu),
5. § 24 odst. 2 věta druhá (řešení nedohody více odborových organizací
u KS), 
6. § 278 odst. 1 ve slovech „u něhož nepůsobí odborová organizace"
(informování, projednávání), 
7. § 281 odst. 1 ve slovech „u něhož nepůsobí odborová organizace"
(rada zaměstnanců), 
8. § 282 odst. 1 písm. c) a odst. 2 ve slovech „až do doby uzavření pod-
nikové kolektivní smlouvy'' (zánik rady zaměstnanců uzavřením KS),
9. § 305 odst. 1 část věty prvé ve slovech „, u kterého nepůsobí
odborová organizace" a věta druhá (vnitřní předpis),
10. § 321 odst. 2 až 4 (odborová kontrola), 
11. § 322 odst. 2 a 3 (závazný pokyn a zákaz práce v noci a práce přesčas).
Tato ustanovení Ústavní soud zrušil dnem, kdy bude Nález Ústavního
soudu ČR Pl ÚS 82/06 (dále jen „Nález Ústavního soudu“) ve věci
návrhů poslanců a senátorů Parlamentu ČR na zrušení některých usta-
novení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, publikován ve Sbírce
zákonů.
Pokud jde o ostatní ustanovení napadená návrhy poslanců a senátorů
Parlamentu ČR na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, Ústavní soud argumentaci uplatněné navrhovateli
nepřisvědčil a napadená ustanovení nezrušil, tj. tato ustanovení zůstanou
v platnosti v současném znění i poté, kdy bude uvedený Nález Ústav-
ního soudu publikován ve Sbírce zákonů.
Komentář:
Účinky zrušení uvedených ustanovení zákoníku práce nastanou dnem
vyhlášení Nálezu ústavního soudu ve Sbírce zákonů. Lze očekávat, že k
vyhlášení Nálezu dojde v průběhu následujících jednoho až dvou měsíců. 
Do doby vyhlášení Nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, zůstávají
uvedená zrušená ustanovení zákoníku práce platnou a účinnou součástí
zákoníku práce a lze podle nich postupovat s příslušnými právními
důsledky. 
Zpravodaj při odůvodňování Nálezu Ústavního soudu mj. uvedl, že není
rolí Ústavního soudu poukazovat na drobnosti a dávat legislativě a záko-
nodárci rady, jak mají postupovat (tj. mj. též jak mají zákoník práce upra-
vit, aby byl plně ústavně konformní). Legislativní souvislosti Nálezem
zrušených ustanovení proto bude muset následně dořešit připravovaná
věcná novela zákoníku práce, v níž bude účelné pokusit se upravit v zájmu
zajištění ochrany zaměstnanců zejména některá dílčí oprávnění
odborových organizací tak, aby mohly plnit svá základní práva a povin-
nosti v pracovněprávních vztazích.

II.
K jednotlivým zrušeným ustanovením zákoníku práce:
1. V § 2 odst. 1 se zrušují věty druhá, třetí a pátá (úprava odchylek od
zákoníku práce) pro rozpor s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny
ústavních práv a svobod
Zpravodaj konstatoval, že zásadní námitky obou návrhů směřují sem.
Nová úprava je obecně liberálnější než úprava předchozí. Z ústav-
něprávního hlediska je akceptovatelné, aby smluvní volnost účastníků
nebyla  neomezená,  a  to z důvodu respektování principu ochrany slabší
strany pracovněprávního vztahu. 
Při vymezení a formulaci ustanovení, která mají mít kogentní povahu, však
zákonodárce podle názoru Ústavního soudu zjevně nedocenil, že zvolená
koncepce představuje pro účastníky pracovněprávního vztahu v našich

podmínkách zcela zásadní změnu. Účastníci (zejména zaměstnavatelé)
pracovněprávních vztahů náhle nenacházejí vzor pro úpravu svých
konkrétních vztahů, ale vyvstává jim nová nevyzkoušená povinnost zkou-
mat právo z hlediska, zda v obecné rovině připuštěné odchýlení se od
konkrétního ustanovení zákona není zakázáno, a co víc, zda je tento pří-
padný zákaz paušální, či zda existuje toliko zákaz odchýlení se v ne-
prospěch zaměstnance.
Právo se stává právem výkladovým a z tohoto pohledu je právo příliš kom-
plikované a do značné míry i neurčité pro uživatele. V důsledku zvolené
legislativní techniky lze na mnoha místech zákoníku práce jen velmi
obtížně a neurčitě usuzovat na to, jaký zákaz chtěl vlastně zákonodárce
vyjádřit. Tím zákonodárce narušil princip právní jistoty a princip srozu-
mitelnosti, přehlednosti a jasnosti právního řádu, jak byl Ústavním soudem
v jeho dosavadní judikatuře opakovaně formulován. V této souvislosti
poukázal i na čl. 26 odst. 1  a čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterých lze na zá-
kladě zákona výkon povolání či podnikání omezit, avšak při používání us-
tanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich pod-
staty a smyslu a taková ustanovení nesmějí být zneužívána k jiným
účelům, než pro které byla stanovena.
Ústavní soud poukázal na skutečnost, že zákonodárcem uplatněné řešení je
výrazem opuštění principu delegace a přiklonění se k principu subsidiari-
ty občanského zákoníku. Při posuzování Ústavním soudem proto obstála ta
část napadeného ustanovení, která je totožná jako v občanském zákoníku. 
Ústavní soud zrušil věty 2, 3 a 5 tohoto ustanovení vzhledem k tomu, že
výčtová metoda není vždy vhodným řešením, dochází při jejím použití k
chybám v obou směrech. Ústavní soud konstatoval, že je třeba umožnit
určitou míru volné úpravy. Kogentnost, která zajišťuje uplatnění veřejno-
právních prvků v zákoníku práce, po zrušení těchto vět poplyne přímo z
povahy ustanovení uvedených v těchto větách. Věta pátá je podle názoru
Ústavního soudu nadbytečná, protože zákoník práce obsahuje výčet ko-
gentních ustanovení, od kterých se účastníci nemohou odchýlit, v § 363
odst. 2.
Komentář:
Zrušení se týká podle vyjádření zpravodaje § 2 odst. 1, s výjimkou věty
první a čtvrté, včetně dovětku ve prospěch zaměstnance. Ve svých důsled-
cích zvyšuje oproti současnému stavu náročnost při aplikaci zákoníku
práce, zejména pokud půjde o subsidiárně používaná ustanovení občan-
ského zákoníku.
Jde o zásadní zásah do koncepce napadeného ustanovení a do koncepce
zákoníku práce, který sám o sobě neodstraní výkladové problémy souvise-
jící s vymezením právního rámce odchylek od úpravy uvedené v zákoníku
práce a nezvýší odkazem na výklad práva soudem proklamovanou sez-
natelnost práva a právní jistotu účastníků pracovněprávních vztahů. 
Vzhledem k tomu, že samo výčtové ustanovení § 363 odst. 2 zákoníku práce
nebylo návrhy na zrušení některých ustanovení zákoníku práce napadeno,
bude účelné v této souvislosti usilovat o jeho doplnění. I z vyjádření
zpravodaje Ústavního soudu je patrné, že soud má za to, že v něm jsou chy-
by (uvedl poněkud nekonzistentně s předchozím poznatkem, že výčtová
metoda není vždy vhodná, že v § 363 odst. 2 existuje kompletní výčet us-
tanovení, od nichž se účastníci pracovněprávních vztahů nemohou od-
chýlit, a že bude věcí výkladu, popřípadě soudního rozhodování, určit v
konkrétním případě podle povahy konkrétního ustanovení jeho kogentní
nebo dispozitivní charakter). 
Ve smyslu dalšího výkladu předneseného zpravodajem při jednání Ús-
tavního soudu ke stanovení kogentnosti jednotlivých ustanovení zákoníku
práce a ke vztahu obecné soukromoprávní úpravy obsažené v občanském
zákoníku k zvláštní právní úpravě obsažené v zákoníku práce, by bylo legi-
slativně účelné přes všechny nevýhody takového řešení zpřesnit taxativním
výčtem zejména rozsah použití občanského zákoníku na pracovněprávní
vztahy u některých institutů. Tím by došlo ke zpřesnění zvláštní právní
úpravy obsažené v zákoníku práce (tj. i omezení subsidiarity občanského
zákoníku) a k odstranění některých výkladových pochybností o kogentním
či dispozitivním charakteru dotčených ustanovení zákoníku práce. 
Nově bude § 2 odst. 1 znít:
„(1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být
upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně
nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není
možné odchýlit. Odchýlení není dále možné od úpravy účastníků pracov-
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něprávních vztahů, od ustanovení, která odkazují na použití občanského
zákoníku, a není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, v náhradě škody.
Odchýlení není také možné od ustanovení ukládajících povinnost, to však
neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Odchýlení od
ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se zapracovávají před-
pisy Evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže jde
o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Práva nebo povinnosti v pracov-
něprávních vztazích nemohou být upravena odchylně od tohoto zákona v
případech uvedených v § 363 odst. 2.“.
2.  § 4 se zrušuje (princip delegace ustanovení občanského zákoníku) 
Ústavní soud námitkám vůči principu delegace vyhověl, protože neshledal
tento princip v zákoníku práce za upravený v souladu s principy právního
státu. Zde použitá metoda delegace zpřetrhala základní funkční vazby k
základnímu právu soukromému, kdy zvláštní soukromoprávní předpis
(zákoník práce) má sice zásadně přednost, ale pokud neupravuje určitou
otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava obsažená v občanském
zákoníku, která platí obecně subsidiárně vůči ostatním soukromoprávním
odvětvím. Metoda delegace použitá v § 4 zákoníku práce podle Ústavního
soudu  subsidiární  uplatnění  občanského zákoníku v pracovněprávních
vztazích podstatně omezila. Mohla by nastat nejistota, jakým právem by se
konkrétní vztah řídil, která neodpovídá principu předvídatelnosti důsledků
právní úpravy právního předpisu, a proto Ústavní soud návrhu na zrušení
uvedeného ustanovení vyhověl.
Komentář:
Zrušení § 4 představuje nejvážnější právní zásah do koncepce nového
zákoníku práce, která založila vztah zákoníku práce a občanského
zákoníku práce na principu delegace. Uvedeným krokem Ústavního soudu
se tento vztah zásadně mění na vztah subsidiarity, tj. občanský zákoník
bude v oblasti pracovněprávních vztahů používán ve všech případech, kdy
nebude obsahovat zákoník práce vlastní zvláštní právní úpravu (odchylnou
od obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku práce) nebo kdy tato
zvláštní právní úprava bude nedostatečná.
To podstatným způsobem zasahuje do aplikace zákoníku práce, když bude
třeba zajistit na straně všech jeho uživatelů k jeho správné aplikaci získání
podstatně hlubších znalostí občanského zákoníku, tj. nejen těch usta-
novení, na která výslovně již dnes zákoník práce odkazuje (tato ustanovení
občanského zákoníku, která jsou např. taxativně uvedena v § 12, 18 či 28
zákoníku práce, se s ohledem na povahu uvedených ustanovení zákoníku
práce stávají součástí zvláštní úpravy obsažené v příslušných ustanoveních
zákoníku práce a vylučují použití jiných (dalších) ustanovení občanského
zákoníku v daných případech).
V jiných případech, kde zvláštní úpravu zákoník práce neobsahuje,
přichází v úvahu použití ustanovení občanského zákoníku v pracov-
něprávních vztazích bez omezení. Je zřejmé, že v praxi nebude uplatnění
těchto pravidel jednoznačné a bude docházet k mnoha pochybnostem, jak
ostatně vyplývá i z komentáře zpravodaje Ústavního soudu k následující-
mu bodu. To může ve svých důsledcích výrazně zhoršit jak právní jistoty za-
městnanců, tak seznatelnost práva, jíž se jak navrhovatelé, tak Ústavní
soud dovolávají, zejména v důsledku skutečnosti, že princip subsidiarity
občanského zákoníku je „roubován“ na text zákona, který byl formulován
původně na základě delegačního principu. 
Tyto nedostatky lze částečně zmírnit při případné novelizaci zákoníku
práce, kde by měly odbory usilovat o co nejpřesnější zvláštní úpravu a
ponechání prostoru pro subsidiární používání zákoníku práce v oblasti
pracovněprávních vztahů pouze tam, kde je to důvodné.
Bezprostředně po vyhlášení Nálezu US však existují i takové právní ná-
zory, které mají za to, že dokud zákoník práce výslovně neupraví vztah k
občanskému zákoníku, neboť po zrušení § 4 tato výslovná úprava vzájem-
ného vztahu neexistuje, nelze pouze na základě odůvodnění ÚS dovozo-
vat, že občanský zákoník je subsidiární k zákoníku práce. Tyto názory se
opírají o to, že právní předpisy např. obchodní zákoník výslovně upravují
své vzájemné vztahy tj. mezi obecnou právní úpravou a zvláštní právní
úpravou, která má přednost před úpravou obecnou. Z toho pak se dovozu-
je, že do té doby, než další novela zákoníku práce jasně tento vztah
vymezí, je zákoník práce ve vztahu k občanskému zákoníku samostatnou
právní úpravou, která v některých svých ustanoveních připouští použití
některých ustanovení občanského zákoníku.
Je tedy zřejmé, že v této zásadní otázce nález ÚS ve svém výroku nedává
jednoznačnou odpověď na postavení zákoníku práce ve vztahu k občan-
skému zákoníku. 
3. V § 18 se zrušují slova „§ 48, 49" (problematika odstoupení od smlou-
vy, zejména od pracovní smlouvy)

Ústavní soud konstatoval, že použití institutu odstoupení od smlouvy s se-
bou nese vysokou míru sociální nejistoty, narušení zásady stability aj.
Takovou úpravu by bylo nutné provést velmi přesně, jako tomu bylo např.
v předchozím zákoníku práce, který použití odstoupení od smlouvy v pra-
covněprávních vztazích jednoznačně vymezil – nynější pouhý odkaz na
občanský zákoník je ústavně neakceptovatelný. Ústavní soud chápe
mezeru v právní úpravě jako uznatelnou, pokud ji nelze ústavně konform-
ním způsobem odstranit. K tomu je však třeba pozitivní akce zákonodárce
– to se týká právě problematiky § 18. 
Podstata právní jistoty spočívá v tom, že se každý může spolehnout na sez-
natelnost práva a předvídatelnost soudního rozhodnutí – to zde splněno
není a je proto narušena právní jistota. Proto Ústavní soud návrhu na
zrušení části ustanovení § 18 vyhověl.
Komentář:
Nález Ústavního soudu v této otázce směřuje správným směrem a
odstraňuje výkladové problémy, které se v praxi ojediněle vyskytly. Ústavní
soud ve svém odůvodnění zrušení uvedeného odkazu na ustanovení občan-
ského zákoníku akceptoval stanovisko ČMKOS, že ustanovení občanského
zákoníku nemohou být v pracovněprávních vztazích aplikována v rozporu
kogentními normami zákoníku práce a se zásadami, které jsou pracovnímu
právu vlastní, a že si proto strany pracovní smlouvy nemohou sjednat
možnost odstoupení od pracovní smlouvy podle § 48 občanského zákoníku
s ohledem na kogentní charakter právní úpravy skončení pracovního
poměru. 
Nově bude § 18 znít:

„§ 18
Právní úkony se řídí § 34 až 39, § 40 odst. 3 až 5, § 41, 41a, 42a, 43,
43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 49a, 50a, 50b a 51 občanského zákoníku.
Smlouva podle § 51 občanského zákoníku však nesmí odporovat ob-
sahu nebo účelu tohoto zákona.“.
4. V § 20 se zrušuje 1. věta za středníkem ve slovech „to neplatí v pří-
padě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo
k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr“ (absolutní
neplatnost právního úkonu),
Ústavní soud konstatoval, že nelze použití relativní či absolutní neplatnos-
ti právních úkonů považovat za protiústavní. Slova „sám způsobil“ nejsou
aplikovatelná ve smyslu „způsobil výlučně sám“. Je to zpravidla zaměst-
navatel, kdo je v právu znalejší a orientovanější. Relativní neplatnosti
nesvědčí, jestli některé smlouvy jsou postihovány absolutní neplatností –
zpravodaj zdůraznil, že je třeba se vyhnout faktickým pracovněprávním
vztahům, a proto je i zde přes vady, které tu jsou, nutno ponechat neplat-
nost relativní – proto Ústavní soud zrušil pouze část ustanovení upravující
absolutní neplatnost.
Nově bude § 20 znít:

„§ 20
Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, považuje se právní úkon
za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti
nedovolá. ; to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku
pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracov-
ní poměr. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Totéž
platí, nebyl-li úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účast-
níků.“.
5. V § 24 odst. 2 se zrušuje věta druhá (řešení nedohody více
odborových organizací u KS) 
Ústavní soud konstatoval, že nejdůležitějším právem odborů je právo na
kolektivní vyjednávání k zajištění sociálního smíru prostřednictvím me-
chanismu sociální komunikace a demokratického řešení sporů mezi za-
městnavateli a zaměstnanci. Z principu rovnosti vyplývá, že ve vztahu k
tomuto právu nesmí být žádná odborová organizace diskriminována.
Navržené řešení konfliktu nelze z ústavního hlediska akceptovat, a proto
soud k námitce navrhovatele pro rozpor s čl. 27 odst. 2 Listiny napadené
ustanovení zákoníku práce zrušil.
Komentář:
Jde o opatření, které ovlivní  negativně kolektivní vyjednávání, zejména o
mzdách a platech. Právní úprava se v důsledku Nálezu Ústavního soudu
vrací do podoby platné za účinnosti starého zákoníku práce se všemi pro-
blémy, k nimž předchozí právní úprava v praxi vedla. 
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S ohledem na to, že od ustanovení § 24 odst. 2 není podle § 363 odst. 2
možné se odchýlit, bude možné kolektivní smlouvu uzavřít platně pouze v
případě, že s tím budou souhlasit všechny odborové organizace působící u
zaměstnavatele. Jedinou další alternativou je tzv. dohoda o jiném postupu
uzavřená mezi odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele a
zaměstnavatelem, jejímž obsahem je úprava jiného postupu při kolektivním
vyjednávání (např. že kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance uzavře
pouze některá z odborových organizací, popř. že každá odborová organi-
zace bude se zaměstnavatelem uzavírat vlastní kolektivní smlouvu). V pří-
padě „jiného postupu“ je však vždy nutné zohlednit zásadu zákazu
diskriminace, pokud jde o zaměstnance
Nově bude § 24 odst. 2 znít:
„(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za-
městnavatel o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými orga-
nizacemi; odborové organizace vystupují a jednají s právními důsled-
ky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohod-
nou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Jestliže se odborové or-
ganizace neshodnou na postupu podle věty první, je zaměstnavatel o-
právněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více
odborovými organizacemi, které mají největší počet členů u zaměstna-
vatele.“.
6. V § 278 odst. 1 se zrušují slova „u něhož nepůsobí odborová organi-
zace" (informování, projednávání) 
7. V § 281 odst. 1 se zrušují slova „u něhož nepůsobí odborová orga-
nizace" (rada zaměstnanců)
8. V § 282 odst. 1 se zrušuje písm. c) a odst. 2 ve slovech „až do doby
uzavření podnikové kolektivní smlouvy'' (zánik rady zaměstnanců uzav-
řením KS) 
K bodům 6 až 8:
Ústavní soud konstatoval, že uvedená ustanovení se týkají všech zástupců
zaměstnanců. Rady zaměstnanců nemají ani právní subjektivitu, ani právo
kolektivně vyjednávat, česká právní úprava jednoznačně upřednostňuje
odborové organizace, rada zaměstnanců je jen alternativou pro případ, kdy
odbory nepůsobí – zaměstnanci tedy nemají možnost výběru pro realizaci
práva na projednávání a informace, je jim vnucována jediná možnost,
odborová organizace, a to i při existenci organizace složené ze tří osob
I zde je na místě použití principu proporcionality, a proto ve svém nálezu
Ústavní soud dospěl k úsudku, že z hlediska rovnosti i potřebnosti
zákonem použité řešení neobstojí – nepřímo nutí zaměstnance k založení
odborové organizace bez ohledu na jejich skutečnou vůli, a proto je v roz-
poru s ústavou. Z uvedeného důvodu byla napadená ustanovení zákoníku
práce zrušena.
Komentář:
Nálezem Ústavního soudu bude v České republice zaveden tzv. duální sys-
tém zastupování zaměstnanců, který ve svých důsledcích směřuje v pod-
mínkách České republiky k oslabení pozice odborů. Bude zapotřebí se za-
měřit tam, kde budou rady zaměstnanců vedle odborových organizací
vznikat, na zajištění výrazného zastoupení odborářů v jejich složení tak,
aby mohly být plně využity ve prospěch obhajoby zájmů zaměstnanců. 
Jejich prostřednictvím bude možné získat od zaměstnavatelů rovněž
prostředky na činnost spojené s informováním a projednáváním, seznamo-
vat zaměstnance s odborovou činností, smyslem odborové organizovanos-
ti, popř. prosazovat na jednáních rady zaměstnanců se zaměstnavatelem
odborové názory a požadavky týkající se zejména oblasti odměňování, pra-
covních podmínek či zaměstnaneckých benefitů.
Ustanovení § 278 odst. 1 mělo svůj smysl v situaci, kdy tzv. volení zástup-
ci zaměstnanců nemohli být ustaveni u zaměstnavatele, u kterého působí
odborová  organizace. Po zásahu Ústavního soudu je toto ustanovení ve
vztahu k § 276 odst. 1 duplicitní a zbytečně vyvolává dojem, že by rada za-
městnanců a zástupce pro oblast BOZP měli být k zajištění práva na in-
formace a projednání voleni vždy. Podle § 276 odst. 1 mají zaměstnanci
právo na informace a projednání přímo, nepůsobí-li u zaměstnavatele zás-
tupci zaměstnanců, tj. odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zás-
tupce pro oblast BOZP. Tam, kde již působí odborová organizace, je tedy
právo na informace a projednání zajištěno jejím prostřednictvím a součas-
ně zákon již nezakazuje ustavit i jiný druh zástupců zaměstnanců. V rámci
navazujících legislativních prací by bylo vhodné § 278 odst. 1 zrušit.

Po změnách, které vyplývají z Nálezu Ústavního soudu k ustanovením uve-
deným v bodech 6 až 9, budou uvedená ustanovení zákoníku práce znít:
§ 278 odst. l: 
„(1) K zajištění práva na informace a projednání si mohou zaměst-
nanci zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace, zvolit
radu zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci podle § 281.“.
§ 281 odst. 1:
„(1) Radu  zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci je možné zvolit u zaměstnavatele, u něhož nepůsobí
odborová organizace. Rada zaměstnanců má nejméně 3, nejvýše 15
členů. Počet členů je vždy lichý. Celkový počet zástupců pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí na celkovém počtu za-
městnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací; je
možné však ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců.
Počet členů rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci určí zaměstnavatel po projednání s volební
komisí ustavenou podle § 283 odst. 2.“.
§ 282 odst. 1 a 2:
„(1) Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci zaniká dnem
a) uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále sta-
noveno jinak,
b) kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3.
c) uzavření podnikové kolektivní smlouvy.
(2) Jestliže u zaměstnavatele působí rada zaměstnanců nebo zástupce
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a začne u něj půso-
bit odborová organizace, plní zaměstnavatel stanovené povinnosti vůči
všem zástupcům zaměstnanců až do doby uzavření podnikové kolektivní
smlouvy, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způ-
sobu součinnosti.“.
9. V § 305 odst. 1 se zrušuje část věty prvé ve slovech „, u kterého
nepůsobí odborová organizace" a věta druhá (vnitřní předpis),
Ústavní soud konstatoval, že úprava týkající se vnitřního předpisu byla na-
padena pro omezení vlastnického práva. Poukázal na skutečnost, že ze
současné dikce vyplývá, že když u zaměstnavatele působí odborová orga-
nizace, o níž ani zaměstnavatel neví, mohl by zaměstnavatel vydat vnitřní
předpis, aniž by věděl, že tento předpis je neplatný, a není tedy v takovém
případě schopen zajistit soulad vnitřního právního předpisu s právním
předpisem, k němuž ho zákon zavazuje. 
Ústavní soud akceptoval názor navrhovatelů, že tu existuje rozpor s vlast-
nickým právem, a též s ohledem na skutečnost, že je třeba minimalizovat
zásahy v případě kolize více práv, napadenou část ustanovení zrušil.
Komentář:
Změnou provedenou v § 305 odst. 1 zákoníku práce Ústavní soud oslabu-
je kolektivní vyjednávání, jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů smluvní
svobody v pracovněprávních vztazích.
Po změnách, které vyplývají z Nálezu Ústavního soudu bude § 305 odst. 1
zákoníku práce znít:
„(1) U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace, může
vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v
pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Vnitřní
předpis může stanovit práva podle věty první také tehdy, jestliže to na něj
bylo kolektivní smlouvou přeneseno. Vnitřní předpis nesmí ukládat
povinnosti jednotlivým zaměstnancům.“.
10. V § 321 se zrušují odstavce 2 až 4 (odborová kontrola) 
Ústavní soud vyhověl námitkám navrhovatelů s ohledem na skutečnost, že
odborům byla napadenými ustanoveními svěřena činnost, která patří státní
správě. Takové oprávnění odborů však nelze podle názoru Ústavního
soudu dovodit z žádné úmluvy, není proto ani žádný rozumný důvod.
Pokud jde o dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, nelze z něj
dovodit možnost odborů kontrolovat celou oblast pracovněprávních vzta-
hů. Součástí svobody sdružování takové právo rovněž není. Kontrolní
pravomoc odborů je proto neproporcionální, byla by tím narušena rovnost
i zasaženo do vlastnického práva. Tímto postojem soudu však nebude
dotčeno právo na informace v oblasti BOZP. 
Komentář:
Nálezem Ústavního soudu bylo zrušeno právo odborových organizací
vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním zákoníku práce,
zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a ostatních pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a zá-
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vazků vyplývajících z kolektivních smluv. Je zřejmé, že v důsledku tohoto
kroku se zhorší výkon kontrolní činnosti v této oblasti, kde se již dnes ne-
gativně projevuje nedostatečné personální vybavení orgánů inspekce práce
a s tím související velmi omezená kapacita pro výkon jejich kontrolní čin-
nosti.
Tyto otázky bude proto třeba řešit v rámci kolektivního vyjednávání s
odvoláním na Nálezem Ústavního soudu nedotčenou povinnost
odborových organizací dbát o dodržování výše uvedených právních před-
pisů (zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních před-
pisů - § 321 odst. 1). Nález Ústavního soudu umožnil zaměstnavateli upra-
vovat tyto otázky vnitřním předpisem, aniž by vzal v úvahu zájmy zaměst-
nanců.
Význam zajištění zrušených oprávnění odborových organizací však
vyžaduje využití všech odborových oprávnění k jejich prosazení do kolek-
tivních smluv.
Současně bude nutné prohloubit spolupráci s inspektoráty práce a obracet
se na ně v případě porušování pracovněprávních předpisů. Výkon
odborové kontroly nad dodržováním pracovněprávních předpisů
napomáhal předcházet tomu, aby orgány inspekce práce při svých kon-
trolách zjistily nějaká pochybení a mohly uložit finanční postih. Tento ar-
gument by mohl být motivací pro smluvní ujednání týkající se kontrolních
oprávnění odborových organizací, jejichž účelem by byla zejména pre-
vence.
Nově bude § 321 zákoníku práce znít:

„§ 321
(1) Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o
zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a ostatních pracovněprávních předpisů.
(2) Odborové organizace mají právo vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu
nad dodržováním právních předpisů uvedených v odstavci 1, vnitřních
předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv. Zaměstnavatel je
povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí
zajistit
a)   vstup na svá pracoviště,
b)   předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími za-
městnanci a potřebnou součinnost k výkonu kontroly,
c)   podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad
zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly
odborové organizace vykonávající kontrolu.
 (3) Týká-li se kontrola osobních údajů zaměstnance, které jsou předmětem
ochrany podle zvláštního zákona 49) , je možné údaje poskytnout jen s
předchozím souhlasem zaměstnance.
 (4) V objektech důležitých pro obranu státu mohou vykonávat tuto kon-
trolu jen ty odborové organizace, kterým je podle zvláštních předpisů po-
volen vstup do takových zařízení.“.
11. V § 322 se zrušují odstavce 2 a 3 (závazný pokyn, zákaz práce přesčas
a v noci) 

Ústavní soud konstatoval, že kontrola odborů v oblasti BOZP je
součástí obhajoby sociálních práv zaměstnanců na uspokojivé pracovní
podmínky, a proto by zaměstnanci měli by mít právo kontrolovat BOZP.
Ústavní soud zdůraznil, že toto právo má v naší zemi svoji velkou tradici
již od první republiky – je to tedy právo tradiční a ani deformace z 50 let
na tomto charakteru uvedeného práva nic nemění. Zrušení tohoto práva
odborů by znamenalo popření smyslu jejich existence a učinily by z nich
pouhý diskusní klub – proto Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení us-
tanovení § 322 odst. 1 a 4 zákoníku práce. 
Ústavní soud však v návaznosti na svůj nález uvedený v bodě 10 konsta-
toval, že právo odborů zakázat další práci je již neproporcionální, protože
dosažení tohoto cíle je zajištěno již na základě postupu odborů a zaměst-
navatele podle ustanovení odstavce 1 - proto byly Ústavním soudem zruše-
ny odstavce 2 a 3. Ústavní soud však v této souvislosti konstatoval, že za-
městnavatel musí na základě § 322 odst. 1 bezprostředně reagovat na upo-
zornění odborů v otázce porušení povinností v oblasti BOZP a zabránit tak
sám bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě
ohrožení BOZP. 
Komentář:
Nálezem Ústavního soudu bylo zrušeno právo odborových organizací
vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním právních před-
pisů uvedených v § 321 odst. 1 zákoníku práce, vnitřních předpisů a zá-
vazků vyplývajících z kolektivních smluv, s výjimkou kontroly nad stavem
BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů, která bude i nadále odbory

vykonávána a její náklady hrazeny státem.
Zde však odňal Ústavní soud odborům účinné nástroje, které sloužily k
ochraně života a zdraví zaměstnanců při jejich bezprostředním ohrožení
(požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v
provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě
bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další
práci, a právo zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců).
Na druhé straně Ústavní soud konstatoval, že zaměstnavatel musí
bezprostředně reagovat na upozornění odborů v otázce porušení povin-
ností v oblasti BOZP na základě § 322 odst. 1 a zabránit tak sám
bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě
ohrožení BOZP. Bude účelné usilovat o legislativní zpřesnění znění § 322
odst. 1 v duchu názoru vysloveného zpravodajem při jednání Ústavního
soudu, popř. o zapracování podmínek součinnosti zaměstnavatelů s
odborovými organizacemi do kolektivních smluv.
Ústavně přijatelné řešení představoval pozměňovací návrh zpracovaný
ČMKOS a předložený při projednávaní návrhu zákoníku práce v posla-
necké sněmovně. Tento návrh zachovával oprávnění odborové organizace
s tím, že ta by pouze požadovala po zaměstnavateli přerušení práce, avšak
nikoli prostřednictvím tzv. závazného pokynu, z čehož vyplývá, že by bylo
odpovědností zaměstnavatele, jak se v dané situaci zachová. Tento (nebo
obdobný)  návrh  §  322 odstavec 2 a 3 může být předložen v rámci nove-
lizace zákoníku práce směřující k zapracování Nálezu Ústavního soudu do
zákoníku práce:
„(2) Odborové organizace jsou oprávněny na zaměstnavateli požadovat
a) odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních
postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví za-
městnanců zastavení další práce,
b) zastavení práce přesčas a práce v noci, která by ohrožovala bezpečnost
a ochranu zdraví zaměstnanců.
(3) O závadách podle odstavce 2 jsou odborové organizace povinny ne-
prodleně vyrozumět příslušný orgán kontroly podle zvláštních právních
předpisů.“.
Po změnách, které vyplývají z Nálezu Ústavního soudu bude § 322
zákoníku práce znít:

„§ 322
(1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů.
Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kon-
troly a za tím účelem jí
a) zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povin-
nosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně
vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,
b) zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení za-
městnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstna-
vatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky,
c) zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřu-
je pracovní úrazy,
d) zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a
nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat,
e) umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. 
(2) Odborové organizace jsou oprávněny 
a)   požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v
provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě
bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další
práci,
b)   zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a
ochranu zdraví zaměstnanců.
(3) O opatřeních provedených podle odstavce 2 jsou odborové organizace
povinny neprodleně vyrozumět příslušný orgán kontroly podle zvláštních
právních předpisů 36) . Požádá-li o to zaměstnavatel orgán inspekce práce,
je tento orgán povinen přezkoumat opatření odborové organizace; až do je-
ho rozhodnutí platí opatření odborové organizace.
(4) Náklady  vzniklé  výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou
zdraví při práci hradí stát.“.

***
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je vetší počet vedoucích pracov-níků v porovnání s jinými re-zorty. V reakci na jeho slovapřipomněli další diskutující pro-blém, který vzniká snahoupodřizovat při zásahovýchakcích policie občanské zaměst-nance režimu služebního záko-na, což je v rozporu se záko-níkem práce (povinnosti nadrámec činností určených pracov-ním zařazením nepříslušníků).

Pokračování ze strany 1 
členové ZO. Jednání je otevřeno
i pro širokou veřejnost.
V  regionálních  centrech, ve
kterých nebude uskutečněn
mítink ČMKOS, uskuteční
mítink  pro své ZO odborový
svaz. Regionálně příslušné ZO
OS budou s dostatečným ča-
sovým předstihem informovány
přímo i prostřednictvím webové
stránky OS.
Součástí informační kampaně
je také zvláštní číslo SONDY
speciál, které obdrží, pokud se
již tak nestalo,  všechny ZO OS
v tištěné podobě ve dvou výtis-
cích. Elektronická verze bude
rozeslána všem ZO OS, jejichž
e- mail adresu má OS k dispozi-
ci. Ostatním zájemcům bude
elektronická verze zaslána na
vyžádání. Požadavek zasílejte
na e-mail adresu sta-
torg@cmkos.cz . 
Obsah zvláštního čísla zveřejňu-
jeme také na jiném místě NOS a
na webové stránce OS. 
� Na jiném místě NOS a na we-
bové stránce OS zveřejňujeme
„Informace o ustanoveních
zákoníku práce zrušených
Nálezem Ústavního soudu ČR
ze dne 12. března 2008 (Pl. ÚS
82/06), aktuální analýza do-
padů tohoto nálezu“. Materiál
zpracovalo právní oddělení
ČMKOS a projednala Rada
ČMKOS na svém řádném
zasedání dne 17. 3. 2008. Rada
ČMKOS ve svém usnesení k to-
muto  bodu  jednání mimo jiné
uložila vedení ČMKOS, v ter-
mínu do 25. 3. 2008, citujeme:
„a) obrátit se písemně na Petra
Nečase, ministra práce a sociál-

ních věcí ČR, za účelem prove-
dení analýzy právních a ekono-
mických dopadů Nálezu Ústav-
ního soudu ČR a seznámit s ní
sociální partnery. Současně po-
žádat ministra, aby v součinnos-
ti se sociálními partnery byly
připraveny návrhy legislativních
úprav k řešení dopadů Nálezu
Ústavního soudu ČR
b) spojit se s představiteli za-
městnavatelských organizací za
účelem projednání závěrů Ná-
lezu Ústavního soudu ČR „
Upozorňujeme, že do doby vy-
hlášení Nálezu Ústavního sou-
du ve Sbírce zákonů, zůstávají
zrušená ustanovení zákoníku
práce platnou a účinnou sou-
částí zákoníku práce a lze po-
dle nich postupovat s přísluš-
nými právními důsledky.
Další informace zveřejníme v
příštím čísle NOS a na webové
stránce OS.
�Upozorňujeme příslušníky
Policie ČR, civilní zaměstnance
Policie ČR a zaměstnance
(strážníky) obecní a městské
policie, že dne 19. 3. 2008 bylo
zahájeno v PS PČR projed-
návání vládního návrhu zá-
kona o Policii ČR a o inspekci
Policie ČR a vládního návrhu
zákona,  kterým  se  mění ně-
které zákony v souvislosti s
přijetím zákona o Policii ČR,
který obsahuje rozsáhlou změnu
zákona o obecní policii. Bližší
informace zveřejníme v příštím
čísle NOS a na webové stránce
OS, kterou doporučujeme prů-
běžně sledovat.
V Praze dne 18. 3. 2008

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

Informace předsedkyně Vládní návrh důchodového zákona dostala sněmovna
JUDr. Zdeněk Hájek, ČMKOS

Přes všechny výhrady, které k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, a některé další zákony, má opozice, a přes zásadní
nesouhlas ČMKOS jako nejsilnější odborové centrály v zemi, schválila 11. 2.
2008 návrh zákona vláda. Po předání novely důchodového zákona sněmovně
dostala tato novela sněmovní číslo 435. Pod tímto číslem mohou ti, kteří mají
přístup k internetu, sledovat další legislativní proces tohoto návrhu zákona na
webových  stránkách.  Novela přináší především restrikce stávajícího systému,
které nemohou vést k ničemu jinému, než k poklesu náhradového poměru (relace
průměrný starobní důchod/průměrná hrubá mzda) ze stávajících zhruba 40,7 %
na 25 až 30 %. To by představovalo výrazné snížení úrovně zabezpečení ze zá-
kladního důchodového systému ve stáří u většiny občanů. K čemu ale bude ufi-
nancovatelný systém, jestliže bude plodit důchodce odkázané na jiné sociální
systémy? Ani lednová aktualizace některých parametrických změn nepřinesla v
zásadě žádné změkčení. Navrhuje se sice nižší důchodový věk ženám, které vy-
chovaly aspoň dvě děti, ale stejně jde o výrazné zhoršení proti stávající právní
úpravě, a navíc se k restrikcím přidalo ještě zvýšení sankcí za předčasný odchod
do důchodu. NOS přináší přehled nejdůležitějších změn, které vláda schválila.A) Do důchodu v 65 letechOproti původnímu návrhu, který předpokládal, že důchodový věk se zvýšíaž  na  65 let i pro ženy, které vychovaly děti, se návrh vlády změnil. Žena,která  vychovala aspoň dvě děti, má mít možnost odejít do důchodu dříve.Údajně jde o ústupek KDÚ-ČSL „na určitou dobu“. Přesto, jak bylo uvedeno
v úvodu, by šlo v případě schválení novely zákona parlamentem o výrazné
zhoršení oproti současné právní úpravě. Podle ní má totiž důchodový věk po 31.
12. 2012 činit u žen 59 až 62 let, zatímco podle vládního návrhu 62 až 65 let. Konkrétně u pojištěnců narozených po roce 1968 má činit:a) u mužů 65 let,b) u žen62 let, pokud vychovaly alespoň čtyři děti,63 let, pokud vychovaly tři děti,64 let, pokud vychovaly dvě děti, a65 let, pokud vychovaly jedno dítě nebo nevychovaly žádné dítě.U pojištěnců narozených v letech 1936 až 1968 se má důchodový věk sta-novit podle přílohy, která je i přílohou této informace.Pojištěncům narozeným před rokem 1936 (ti dosáhli dřívějších věkovýchhranic pro nárok na starobní důchod – muži 60 let, ženy 53 až 57 let – do 31.12. 1995), zůstal jako jediným dřívější důchodový věk zachován.Novela zákona si nevšímá závažného problému, kterým je skutečnost, že za-městnanci pracující dlouhodobě ve zdraví škodlivých pracovních pod-mínkách a profesích, jejichž výkon zanechává trvalé následky na zdraví (za-městnanci dřívějších tzv. preferovaných pracovních kategorií), mají již přisoučasném zvýšeném důchodovém věku problém setrvat v zaměstnání až dojeho dosažení. Přesto podle vlády i oni by měli odcházet do „řádného“ dů-chodu nejdříve v 65 letech. Přitom průměrný věk horníků je podleOdborového svazu pracovníků v hornictví a energetice 53 let. Obdobnéproblémy se zdravím a setrváním v důsledku toho v zaměstnání v souvislostise zvyšováním důchodového věku stále déle a déle, mají i jiné profese. Např.hutníci, slévači a  pracovníci v těžkých chemických provozech. Na tento problém ČMKOS upozorňuje od roku 1993, kdy bylo zrušenozákonem č. 235/1992 Sb. zařazování zaměstnání pro účely důchodového po-jištění do pracovních kategorií,  a požaduje jeho urychlené řešení. Namísto to-ho  nebyl  dodnes  v  České republice umožněn ani vznik zaměstnanecké pen-zijního pojištění, které mělo umožnit ztrátu vyšších důchodových nároků aspoňčástečně kompenzovat.ČMKOS rozhodně další zvyšování „obecného“ důchodového věku od-mítá.Přitom kritizuje skutečnost, že je při každé příležitosti uváděno, že téměřve všech původních členských zemích Evropské unie je statutární věk pronárok na důchod 65 let nebo dokonce 67 let (Dánsko a směřuje k němu SRN),ale již se neuvádí to „B“, totiž, že  Česká republika za těmito členskými státyEU zaostává v naději dožití (střední dílce života), a to o cca 4 roky. Podle sta-tistiky Eurostatu mají totiž muži v České republice narození v roce 2005 naději,že se dožijí cca 72,9 a ženy cca 79,1 let. Zatímco v Belgii mají muži naději, žese dožijí 76,7 let, Itálii 77,6 let, Rakousku 76,7 let, Velké Británii 76,9 let,Německu 76,2 let, Irsku 77,1 let a ve Francii 76,7 let. Obdobně je tomu u žen.A zanedbatelná není ani skutečnost, že Česká republika je jednou ze zemí EUs nejvyšším ročním fondem skutečně odpracované doby. S tím samozřejmě sou-visí vyšší fyzická a také psychická opotřebovanost českých zaměstnanců.B) Vdovy a vdovci trvalý nárok na pozůstalý důchod až v 61 letech?
V návaznosti na uvedené zvýšení důchodového věku má vláda v úmyslu zvýšittaké věk, při jehož dosažení již mají vdovy a vdovci „trvalý“ nárok na dů-chod. Má jít o věk „o 4 roky nižší, než je důchodový věk“ stanovený pro muže
stejného data narození. Dnes má vdova a vdovec již trvale nárok na pozůstalost-
ní důchod, jestliže bezprostředně po uplynutí jednoho roku od smrti životního
partnera  nebo  do  pěti  let  po  zániku  nároku na důchod dosáhli věku 55 let(vdovy) nebo 58 let (vdovci). Pokud by byl ovšem přijat záměr vlády, zname-
nalo by to např., že až bude důchodový věk muže 65 let, trvalý nárok na vdo-vecký důchod by vdova nebo vdovec měli až dosažením 61 let. 

Předsedkyně OS A. Vondrováinformovala přítomné o postupuodborů při jednání s vládou oplatech ve státním rozpočtu naobdobí 2009 a 2010. Opako-vaně připomněla výrazný pro-pad letošních platů v souvislostis růstem cen a následnou inflacía vysvětlila postup odborů přijednáních o dalším pokračováníreformy důchodového systému aprobíhající první etapě změn vezdravotnictví. Delegáti vyslovilisouhlas se záměrem odborářů zresortu vězeňské služby vytvořitvlastní sekci.     (pam)

Pokračování ze strany 1
Konference sekce občanských pracovníků MV ČR
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Také tento návrh ČMKOS odmítá. Již při dosažení současných věkových hra-nic pro trvalý nárok na důchod v 55, resp. 58 letech, mají tito pojištěnci přij-dou-li o zaměstnání, značné problémy s nalezením nového  zaměstnání.Vdovský nebo vdovecký důchod jim pak pomáhá aspoň z části překlenout totoobdobí, kdy nemají zaměstnání ani ještě nemají starobní důchod. C) Minimální potřebná doba pojištění 25 roků má „padnout“
Další „bombou“ je navrhované prodloužení potřebné doby pojištění pronárok na starobní důchod z 25 na 35 let (se započítáváním náhradních dob po-
jištění) nebo na 30 let (bez započítávání náhradních dob pojištění). Přitomsoučasně vláda ale navrhuje nově započítávat náhradní doby pojištění (s
výjimkou základní vojenské služby, péče o dítě do 4 let věku a péče o osobu
závislou na péči jiné osoby) pro nárok na důchod pouze 80 %. Na rozdíl odstávající právní úpravy, kdy se tato doba započítává pro důchod plně, tedy100 %.ČMKOS opakovaně upozorňuje, že je sice hezké, že průměrná doba pojištění jednes 40 roků, ale jsou regiony s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností. Přizvýšení potřebné doby pojištění na 35 let by se tak snadno mohlo stát, že mnozízaměstnanci by z tohoto důvodu tuto podmínku nesplnili a nárok na důchod byjim nevznikl. Zejména při provázání doby nezaměstnanosti např. s péčí o závis-lou (dříve bezmocnou) osobu ve stupni, kdy péče o takovou osobu není uznánajako náhradní doba, nebo ve vícečetných domácnostech s péčí o děti nad rámecdoby péče o dítě, která je uznána jako náhradní doba. Ostatně novela zákonao zaměstnanosti, kterou předložila vláda, má navíc ještě omezit zápočet dobynezaměstnanosti pro důchod. D) Od roku 2010 se nemá započítávat do důchodu doba studia
Skutečnou „perličkou“ je návrh vlády na nezapočítávání pro důchod od roku2010 (od předpokládané účinnosti novely zákona v případě jejího schválení par-
lamentem) doby studia. Jinými slovy – doba studia získaná od 1. 1. 2010 sejiž nemá hodnotit jako náhradní doba pojištění.
Nezapočítávání doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole od roku
2010 pro důchod by ovšem mělo zásadní vliv na úroveň důchodů. Ve smyslu je-
jich výrazného snížení. ČMKOS odmítá, že  vysokoškoláci mají vesměs vyšší plat
a  mohou se  zabezpečit pro stáří zabezpečit dostatečně také mimo základní dů-

chodový systém, např. účasti v penzijním připojištění. Vyšší platy vysokoškoláků
totiž nemusí být vždy pravidlem, jejich výše závisí na mnoha dalších skutečnos-
tech. Navíc, a to je podstatné, mají-li skutečně vyšší příjem, pak také odvádějí
více na pojistném do důchodového systému, a to i na mezipříjmovou solidaritu.
Jakoby se zapomnělo,  že každá investice státu do vzdělání, a to i touto formou,
se společnosti vždycky několikanásobně vrátí. E) Plné a částečné invalidní důchody mají zaniknout
Právní úprava invalidity, kterou vláda navrhuje, vzbudila v mnoha jejích částech
nesouhlas nejen ČMKOS, ale i vrcholných organizací zdravotně znevýhod-
něných osob Mají být zrušeny instituty plného a částečného invalidního dů-chodu a nahradit je má třístupňová invalidita.O invaliditua)  prvního stupně se má jednat, jestliže pracovní schopnost pojištěnce po-klesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49 %,b) druhého stupně, jestliže poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69%,a c) třetího stupně, jestliže poklesla nejméně o 70 %.ČMKOS s novou úpravou invalidity nesouhlasí. Obává se, že smyslem změnyúpravy je snížit počet vyplácených invalidních důchodů, a tak ušetřit. Zvláště,když se navrhované změny odůvodňují i tím, že je Česká republika kritizovánaza vysoký počet invalidních důchodů. Podle důvodové zprávy MPSV ČR knávrhu zákona, který šel do připomínkového řízení, má být do invalidityprvního stupně (pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %)zařazeno cca 74 až 75 % pojištěnců, kteří jsou nyní částečně invalidní. To jsoutři čtvrtiny částečně invalidních důchodců. Důsledkem tohoto zařazení by bylosnížení dosavadního důchodu. Snížit se má rovněž úroveň plných invalidníchdůchodů.
V zájmu objektivity je třeba uvést, že při lednové aktualizaci parametrickýchzměn v loňském roce došlo u invalidních důchodů k určitému „změkčení“.Podle nového návrhu, byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. 1. 2010 apři první kontrolní lékařské prohlídce (KLP) konané po roce 2009 by bylzjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše plného in-validního důchodu, snížila by se jeho výše nikoliv hned, jak tomu mělo býtpůvodně, ale až od třinácté splátky důchodu. Bude-li částečný invalidní dů-chod přiznán před 1. 1. 2010 a při KLP konané po roce 2009 bude zjištěntakový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše částečnéhoinvalidního důchodu, má podle pozměněného návrhu náležet částečný in-validní důchod v dosavadní výši bez časového omezení, tedy „trvale“. Tím bylo zřejmě reagováno i na požadavek ČMKOS v tom smyslu, že nezlepší-li se zdravotní stav, nemůže být pojištěnci snížen nebo odejmut invalidní dů-chod jen proto, že se změnila pravidla pro posuzování zdravotního stavu aschopnosti soustavné výdělečné činnosti. Tato „ochranná lhůta“ se však týkájen důchodů přiznaných před účinností novely zákona, nikoliv nových invalid-it, které již budou posuzovány podle nových, podle ČMKOS přísnějších,pravidel. Navíc pro plné invalidní důchody přiznané před 1. 1. 2010 je ochran-ná lhůta prakticky pouze 1 rok (12 kalendářních měsíců), pak bude moci býtdůchod snížen. Proto ČMKOS žádá zachování stávající právní úpravy.F) Další snížení předčasného starobního důchodu
Nově se má zvýšit sankce za dřívější odchod do starobního důchodu podle § 31
zákona o důchodovém pojištění, tedy tzv. předčasného starobního důchodu. Jeho
procentní výměra se má snižovat za každých i započatých 90 kalendářníchdnů ode dne přiznání do dosažení důchodového věku stejně jako dnes o 0,9 %
výpočtového základu, ale  jen za období prvních dvou roků dřívějšího odchodu
do důchodu (za 720 kalendářních dnů). Od 721. kalendářního dne se má snižo-
vat o 1,5 % výpočtového základu. Nyní se procentní výměra předčasného sta-
robního důchodu snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů od jeho
přiznání do dosažení důchodového věku o 0,9 % za celé 3 roky.Procentní výměra starobního důchodu by se tak krátila o 14,7 % výpoč-tového základu, zatímco podle stávající právní úpravy „pouze“ o 11,7 % výpoč-
tového základu. To představuje snížení procentní výměry o další 3 % (14,7 %- 11,7 %).Má svou logiku, že ke zvýšení sankcí za dřívější odchod do starobního důchodumá dojít v době, kdy se má prodlužovat důchodový věk a zpřísňovat podmínkypro přiznání invalidního důchodu. Přitom přetrvávají problémy s umisťovánímstarších zaměstnanců na trhu práce a předčasný starobní důchod je v mnohapřípadech pro ně jediným možným řešením jejich nepříznivé sociální situace.G) Kladné změny
Vládní návrh obsahuje i několik změn, které nelze označit jako restriktivní a
ČMKOS je neodmítá. Některé z nich i ČMKOS již dříve požadovala. Jde ozrušení podmínky mít uzavřen pracovněprávní vztah na dobu nejdéle jed-noho roku při pobírání starobního důchodu v souběhu s příjmem z výdě-lečné činnosti. Nebo o to, umožnit - vedle již existujících způsobů výdělečné
činnosti po vzniku nároku na starobní důchod – souběh výplaty poloviny sta-robního důchodu se zvýšením procentní výměry starobního důchodu zakaždých odpracovaných 180 kalendářních dnů po vzniku nároku na důchodo 1,5 % výpočtového základu.                                                                    
10. 3. 2008

Příloha k zákonu č.155/1995 Sb.Rok                                          Důchodový věk činí unar. mužů                       žen s počtem vychovaných dětí0 1 2 3 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 62r+8m 61r+4m 60r 60r 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r 61r+8m 60r+4m 60r+4m 59r
1961 64r+4m 64r+4m 63r+4m 62r 60r+8m 60r+8m 59r+4m
1962 64r+6m 64r+6m 63r+8m 62r+4m 61r 61r 59r+8m
1963 64r+8m 64r+8m 64r 62r+8m 61r+4m 61r+4m 60r
1964 64r+10m 64r+10m 64r+4m 63r 61r+8m 61r+8m 60r+4m
1965 65r 65r 64r+8m 63r+4m 62r 62r 60r+8m
1966 65r 65r 65r 63r+8m 62r+4m 62r 61r
1967 65r 65r 65r 64r 62r+8m 62r 61r+8m
1968 65r 65r 65r 64r 63r 62r 61r+8m
Vysvětlivky: „r“ znamená rok, „m“ znamená kalendářní měsíc
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Uvězněný íránský odborový předák obdržel ocenění od nizozemskýchodborůUvězněný íránský odborový předák Mansour Osanloo byl symbolicky o-ceněn cenou „Febe Elizabeth Velasquez“ během slavnostního cere-moniálu v Amsterodamu. Tato cena se uděluje jednou za dva roky tomu,kdo bojuje za práva odborů za velmi těžkých podmínek a vysokého rizika.Osanloo  je ve vedení nezávislých teheránských odborů řidičů autobusů,které nejsou pod kontrolou vlády. V říjnu 2007 byl odsouzen na 5 letvězení na základě vymyšlených obvinění, díky kterým byl souzen zaohrožení  národní bezpečnosti Íránu. Agens Jongerius, předsedkyně ni-zozemské odborové konfederace FNV, předala tuto cenu odborovémupředákovi Henk van der Kolkovi, který se chystá v tomto roce navštívitpana Osanloo osobně v Teheránu.Turecko: Meryem Özsögut zůstává ve vězeníPSI napsalo dopis předsedovi turecké vlády Tayyip Erdogan, aby takvyjádřilo svůj nesouhlas s uvězněním paní Meryem Özsögut, která ječlenkou řídícího výboru SES (odborová organizace zaměstnanců ve zdra-votnických a sociálních službách). PSI je přesvědčeno, že k tomuto za-tčení došlo jen díky jejím odborovým aktivitám. Existují zde rovněžobavy o její bezpečnost během jejího pobytu ve vězení. Evropský denproti přeplňování věznic – veliký úspěch!„Jsme velice spokojeni s odezvou veřejnosti na tento první den akce voblasti  vězeňství“, řekla Carola Fischbach-Pytell, generální tajemniceEPSU. Více než 400 delegátů z více než 10 zemí (Belgie, Francie, Š-panělsko, Německo, Estonsko, Nizozemí, Itálie, Velká Británie, Švédskoa Norsko) se sešlo v Bruselu, aby podpořilo boj proti přeplňování věznic.Ústřední demonstrace v Bruselu byla podpořena dalšími menšími národ-ními akcemi, informačními dny ve vězení, peticemi s národními parla-menty a tiskovými konferencemi. Nadja Salson, zástupkyně EPSU, kteráměla na starost organizaci tohoto dne, k tomu řekla: „Chceme více lidí alépe kvalifikovaný personál. Chceme lepší pracovní i životní podmínkyve vězeních. Chceme, aby byly uznány základní odborová práva.Potřebujeme evropské kolektivní nařízení, které by pomohlo bojovat spřeplňováním věznic podporou jiných než vězeňských trestů (např.společensky prospěšné práce). Musíme zdůraznit důležitost rehabilitace areintegrace vězňů do společnosti. Chceme moratorium na privatizacivěznic!“ Delegace zástupců EPSU byla přijata panem Lovro Sturm, který jepředsedou Rady EU pro domácí záležitosti a spravedlnost. Pan Sturm sezavázal, že problém přeplněných věznic bude reprodukovat dál svýmministerským kolegům. Na závěr ještě Carol Fischbach-Pyttel dodala:„EPSU je odhodláno pokračovat ve vyvíjení tlaku. Potřebujeme veřejnoudiskusi v otázce úlohy věznic v naší společnosti. „Prostě je zavřete“ neníudržitelným řešením boje proti kriminalitě. Tripartitní sociální summit: Sociální Evropa je nezbytnostíEvropa potřebuje efektivní sociální rozměr. Zatímco je pro Evropu život-ně důležité, aby byla úspěšná hospodářsky a v oblasti životního prostředí,musí rovněž být úspěšná i v sociální oblasti. Tento vzkaz adresoval ETUC(Evropská odborová konfederace ) účastníkům tripartitního  sociálníhosummitu,  který  se konal 13. března. Sociální sféra byla v poslednídekádě nehybná s narůstajícím dojmem, že sociální Evropa se stalavíceméně  strnulá. John Monks, generální tajemník ETUC, k tomu řekl:„Z našeho pohledu je sociální Evropa na ústupu  a nebude  žádným pře-kvapením, pokud hlasů volajících po ochranářství bude přibývat. Podporajednotného trhu je závislá na podpoře sociální Evropy. Taková je situace– a bohužel je to v tuto chvíli proti nám.“ETUC adresoval summitu i další důležité záležitosti:- Dva právní případy, které řešil Evropský soudní dvůr, ve kterých jed-notný trh převážil nad fundamentálním právem na vyjednávání a stávku.Tyto dva případy – Laval a Viking – zasahují především Švédsko aDánsko a odbory v těchto zemích se s nimi budou muset vypořádat.Výsledkem budou rigidnější právní regulace, které nepřispějí k flexicuritě(flexibilita + jistota). - Směrnice Lisabonské strategie by měly mít větší sociální rozsah, cožnavrhovala i Evropská komise. To ale bylo bohužel pro evropské odboryzamítnuto některými členskými státy. Kvalita pracovních míst a boj protinejisté zaměstnanosti by měla být v samém středu nové Evropské strate-gie pro zaměstnanost.- Sociální Evropa a sociální partneři musí přispět v boji proti emisím ox-idu uhličitého a plánovat zaměstnanost a sociální dopady. .Sociální Evropa je nezbytností, ne jedna z možností. Základní práva nej-sou druhořadá práva přicházející až po zájmech trhu. Tyto body musí mít

na paměti evropští vůdci. EU rovněž potřebuje dosáhnout progresu vproblematice pracovníků na částečný úvazek a v problematice pracovnídoby. EU musí brát ohledy na základní práva.EU vůdci musí  bojovat proti poklesu pracovních míst v Evropě13. a 14. března se sešli evropští lídři v Bruselu k tomu, aby vyhodnotilistav evropské ekonomiky a pracovního trhu. Před začátkem tohoto sum-mitu přišel ETUC v rámci svých národních poboček se studií, kterápoukazuje na vysoký počet nebezpečných a špatně placených míst, kterése neustále množí. Je nutné jednat, aby se tento trend změnil. Evropskákomise tvrdí, že v posledních dvou letech bylo vytvořeno 6,5 milionunových pracovních míst. Avšak odbory v členských zemích dokazují, žetyto nové místa často nesplňují kvalitativní kritéria. - Počet pracovníků s dohodou na dobu určitou se zvýšil o 10 milionů odroku 1997.- U  mnohých  nových  pracovních  míst  se jedná pouze o částečné úvaz-ky – téměř jedna pětina pracovníků v EU je zaměstnána na částečný úva-zek a z nich asi 20 % proto, že nemůže najít práci na plný úvazek.- Asi 31 milionů pracovníků vydělávají chudobní mzdy a 17 milionů žijepod hranicí chudoby.John Monks, generální tajemník ETUC, se k tomu vyjádřil následovně:„Evropským pracovníků se neustále říká, že musí být flexibilnější, zaúčelem vyrovnání se s výzvami globalizace. Zkušenost ale ukazuje, žeoslabování práv pracovníků nepomůže vytváření nových příležitostí –jenom prostě mění bezpečné zaměstnání na nejisté a krátkodobé. Špatnézaměstnání vypuzují ta dobrá zaměstnání. Až příliš často nemají flexibil-ní kontrakty nic společného s lepší organizací práce, ale jedná se prostě oprostředky na snižování mezd a zhoršování podmínek.“ETUC vyzývá znovu aktivovat evropské sociální předpoklady: jistota, do-hody na dobu určitou by měly být všeobecným pravidlem, pracovníci napoloviční úvazek by měli mít stejná práva jako jejich kolegové pracujícína plný úvazek a dočasný pracovníci by měly vydělávat stejnou mzdu zastejnou práci.                                                                               -pm-Norsko udává směr: v představenstvech sedí 40 % ženNorsko drží nový světový rekord. V čem? V počtu žen sedících vesprávních radách. Minulý měsíc totiž začal platit zákon, podle kteréhomusí podíl žen tvořit ve vrcholných orgánech společností 40% menšinu.Firmy, které kvótu nesplní, můžou počítat se zrušením. "Lidé museli vy-hodit ze správních rad členy, s nimiž pracovali i dvacet, třicet let avyměnit je za někoho neznámého," stěžoval si britskému listu TheGuardian spolumajitel jedné z norských bank Rolf Dammann. Jehospolečnosti se spolu s dalšími jedenácti ocitla na černé vládní listině - dokonce února stihla obsadit ženami jen dvě místa. Nová pravidla jsou vyvr-cholením dvouletých příprav norské vlády. Ta věří, že kvóty podpoří ne-jen rovnoprávnost, ale také byznys samotný. "Začnete-li využívat polovi-nu talentu, který jste předtím ignorovali, vydělají na tom všichni," obha-joval zákon Kjell Erik Øie, náměstek norského ministra pro rovno-právnost a otázky dětí. Oporou pro jeho slova je i nedávný výzkum mezi-národní investiční společnosti Goldman Sachs. Rovnoprávnost na vrchol-ných pozicích hraje podle analytiků "klíčovou roli v boji se dvěma pro-blémy: se stárnutím populace a penzijní stabilitou". Norské statistiky jsoudefinitivně nejvyšší v Evropě. Například  v  britských  představenstvechsedí 14,5 % členů ženského pohlaví. Ve Španělsku pouhá 4 %, v Itáliidokonce 2 %. "Pracuji v mužském světě, nepřicházím v kontakt s tolikaženami," argumentoval bankéř Dammann při kritice změn. I když dalšíchvíce než 600 norských společností splnit kvóty zvládlo, má svým způ-sobem pravdu. Catalyst - newyorský thinktank - zkoumal, co brání ženámpři práci ve vrcholném byznysu. Je to nedostatek zkušeností, vyčlenění zneformálních vztahů mezi manažery či přežívající a stereotypní názory naženské schopnosti. To pak vede ke stavu, který u příležitostiMezinárodního dne žen kritizovala i Evropská unie. Zastoupení žen vekonomické oblasti považuje za velmi nízké. Guvernéry centrálních bankve všech 27 členských státech EU jsou muži. Představenstva tvoří z 90 %také muži. Toto číslo se nadto v posledních letech prakticky nezměnilo.Ženy u moci jsou stále uvězněny pod "skleněným stropem", varuje EU.podle aktualne.cz


















