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Případným autorùm  
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového  svazu  státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového  svazu státních
orgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Informace k zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2011

Jak bylo sděleno v časopisu NOS č. 2-3/2011, náš odborový svaz
zahraniční rekreaci v roce 2011 již neorganizuje, ale můžeme za-
jistit pro případné zájemce pobyty vč. dopravy,  u kolegů z OS
sklářů, kteří se rozhodli zájezdy do Chorvatska ještě pořádat.
Kdo má zájem, jedná se o lokalitu v termínech:

MAKARSKÁ, Makarská riviéra, hotel Rivijera, pavilony
Termíny: 20. 6. –    2. 7. 2011

30. 6. –  12. 7. 2011
10. 7. -   22. 7. 2011   (pouze pro zájemce

s nástupem v Brně)
30. 7. –  11. 8. 2011 
19. 8. –  31. 8. 2011 

Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro
dospělého účastníka ve 2lůžk. pokoji s balkonem v sezoně 11
479,- Kč, v mimosezoně  (od 20.6.) 11 398,- Kč.  
Pokoj  3lůžk.  je  bez  balkonu,  se  slevou,  dítě  do 12 let  –
ZDARMA.
doprava: autobusem  
stravování: polopenze
ubytování: 2 lůžk. (s balkonem), 3lůžk. (bez balkonu) 
pláž: cca 100 m od ubytování
Bližší informace o zahraničních pobytech vám podá      
Věra Pechová, tel. 224 142 773, e-mail Pechova.Vera@cmkos.cz.

Otevřeme oči?
Protestní  shromáždění zástupců odborových organizací
19. února 2011 schválilo kampaň „OTEVŘETE OČI“.

ČMKOS vysvětluje připra-
vované  reformy  důchodů,
zdravotnictví a sociální
oblasti  a  informuje o jejich
dopadech na zaměstnance a
všechny  občany.  Současně
jsou zveřejňovány návrhy

řešení zpracované ČMKOS.

VI. sjezd Odborového svazu
státních orgánů a organizací, ko-
naný ve dnech 18. - 19. března
2011 schválil novelizované sta-
novy odborového svazu. Podrob-
něji je nyní upraven vznik a
zánik členství základní v odbo-
rovém svazu, nově je zavedena
pro žadatele o členství možnost
v případě negativního rozhod-
nutí VZO o vzniku členství obrá-
tit se o rozhodnutí na předsed-
nictvo VOS. Změna je v úpravě
povinnosti a možnosti odvolat
předsedu a místopředsedy
odborového svazu, nově je sta-
novena povinnost základní orga-
nizace oznámit pokles členů pod
stanovený počet tři osoby bez
zbytečného odkladu příslušnému
regionálnímu pracovišti odboro-
vého svazu. Nově je ve sta-
novách uvedeno, že ZO je
povinna  do 15 dnů od evidence
u odborového svazu oznámit
Mi-nisterstvu vnitra název, sídlo
a datum vzniku ZO a v průběhu
existence ZO oznámit změny
názvu a sídla do 15 dnů ode dne,
kdy bylo jejími příslušnými
orgány ve věci rozhodnuto. ZO
je povinna též do 15 dnů oznámit
ministerstvu zánik ZO. Ohlašo-
vací povinnost u Ministerstva
vnitra mají všechny  ZO,  které
byly   evidovány u odborového
svazu po dni 30. 6. 2010. Nově
je  také stanoveno, že výbor zá-
kladní organizace je povinen in-

formovat příslušné pracoviště
odborového svazu o konání
členské schůze (konference) ZO,
a to nejméně 10 kalendářních
dnů před jejím konáním. VZO je
povinen tomuto pracovišti bez
zbytečného odkladu zaslat výpis
ze zápisu členské schůze, osvěd-
čující volbu nového VZO či
změny ve VZO. Nově má VZO
povinnost archivovat doku-
mentaci ZO včetně nepředaných
průkazů členů ZO podle lhůt sta-
novených spisovým a skartač-
ním řádem odborového svazu.
Nově je ustaveno, že pokud do-
jde ke změnám ve VZO během
funkčního období, je povinností
VZO zabezpečit protokolární
předání agendy člena VZO, kte-
rému končí mandát, buď přímo
novému  členu VZO, není-li do-
sud  zvolen,  předá  se uvedená
agenda VZO jako orgánu. Nove-
lizované stanovy nabyly  účin-
nosti dnem 19. března 2011.
Stanovy spolu s dalšími doku-
menty po jejich eventuálních
úpravách Výborem odborového
svazu, budou po konání VOS ve
dnech 28. – 29. dubna obsahem
brožury Dokumenty Odborové-
ho svazu státních orgánů a orga-
nizací. Nové stanovy po tech-
nickém zpracování budou k dis-
pozici na webové stránce odbo-
rového svazu v první polovině
dubna.        

-dě-

Novelizované stanovy OS



Odborové 
referendum
Děkujeme za váš názor a postoj k tzv. reformám. Vyplněný anketní lístek
pošlete na adresu: Sondy, s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3,
nebo na sondy@cmkos.cz. Uzávěrka je 16. 5. 2011. Anketu v elektronic-
ké podobě najdete na www.esondy.cz.

1. Souhlasíte se záměrem vlády vyvést 
peníze (opt-out) ze státního důchodového 
pilíře do soukromých penzijních fondů?

2. Souhlasíte se zdražením základních 
životních potřeb – sjednocením sazeb DPH?

3. Souhlasíte s tím, aby zbývající veřejné služby 
(zdravotnictví, penzijní systém, školství, 
sociální služby, bezpečnost) 
byly postupně odstátněny?

4. Věříte, že vám vláda říká pravdu?

5. Měly by odbory vystoupit 
proti nespravedlivým reformám?

6. Jakou formu protestu podpoříte?

DEMONSTRACI                         PETICI                         STÁVKU 

GENERÁLNÍ STÁVKU                                     NIC NEPODPOŘÍM

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE
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Jaromír Drábek: Dobré odpoledne,
vážené delegátky, vážení delegáti,
vážení hosté, jsem velmi rád, že mám
tu příležitost, vystoupit na vašem sjez-
du. Je to pro mě příležitost také říci a
zdůraznit, že odborové organizace jsou
pro mě jedním z těch nejdůležitějších
partnerů k jednání. Ať už jsou to
záležitosti, které se týkají pracov-
něprávních  vztahů,  tak  záležitosti,
které se týkají obecně především eko-
nomického života naší společnosti.
Samozřejmě na úrovni všeobecné je
to především Českomoravská konfe-
derace odborových svazů, jejímž jste
nedílným prvkem a součástí. Nicméně
pro mě jako ministra práce a sociál-
ních věcí v těch záležitostech pracov-
něprávních vztahů a pracovněpráv-
ních předpisů je důležitým partnerem
– s dovolením řečeno – můj odborový
svaz,  a  to je přesně tento Odborový
svaz státních orgánů a organizací.
Nechci zdržovat vaše jednání, přesto
bych řekl pár slov k aktuálnímu té-
matu, které dnes je k diskusi, to je
novela zákoníku práce. My to nazý-
váme komplexní novelou zákoníku
práce, byť se jedná především o kom-
plexní novelu z toho pohledu formál-
ního, z pohledu zpřesňování jed-
notlivých ustanovení, zjednodušování
formulací, tak, aby zákoník práce byl
srozumitelnější jak pro vás zaměst-
nance a zástupce zaměstnanců, tak pro
zaměstnavatele, aby mnohem méně
než v minulosti docházelo ke sporům,
které vyplývají z nejednoznačnosti
nebo nesrozumitelnosti. To je napros-
to základním prvkem plánované
úpravy.
Samozřejmě, že tak,é věcné změny a
já  bych  řekl  s  plnou vážností, že to
jsou změny drobného charakteru.
Upozornil bych tady jenom na několik
málo z nich. Myslím si, že velmi zají-
mavou a důležitou změnou pro vás je
navrhovaná změna vymezení pracov-
ních poměrů na dobu určitou, tak aby-
chom zamezili některým případům,
kdy se uměle stále dokola opakují pra-
covní poměry na dobu určitou, kde je
to zneužití nebo obcházení zákonných
pravidel. Aby napříště nebylo možné,
aby třeba zaměstnavatel uzavíral po
dobu dvou let každý měsíc znovu pra-
covní poměr na dobu určitou. A tady
bych chtěl požádat o podporu tohoto
přístupu, protože ten dosavadní stav je
podle mě neudržitelný.
Jsou  tam  i  další věcné změny, které
jsou například ve výši odstupného,
kde se chceme vrátit k tomu, aby
odstupné bylo odstupňováno podle
délky odpracované doby, aby to mo-
tivovalo zaměstnavatele k vytváření
nových pracovních míst. Je tam i řada
dalších drobných úprav, ale já chci
předeslat, že pro mě tím základním,
kdo je směrem ke mně důležitým, kdo
má říci, jak to bude a jak to má být, je
dohoda sociálních partnerů. Pro mě
tripartita v tomto ohledu, v ohledu
vymezení pracovněprávních vztahů
tím základním a já budu respektovat
dohodu mezi organizacemi zaměstna-

vatelů a odborovými organizacemi,
samozřejmě pokud ta dohoda nebude
v rozporu s ústavním pořádkem nebo
s našimi mezinárodními závazky.
Dovolte mi, abych vám popřál úspěš-
né jednání vašeho sjezdu. Přeji si,
abychom se scházeli v budoucím ob-
dobí ještě více než dosud nad těmi té-
maty,  která jsou společná, abychom
se  nad  nimi  scházeli  pokud možno
v  konstruktivním  duchu,  abychom
hleděli především na věcné argumen-
ty a nikoli na negativní novinové ti-
tulky. Děkuji za pozornost. 
Jaroslav Zavadil, předseda
ČMKOS: Pane ministře přiznám se,
že nevím, jak mám začít. Vy jste začal
zákoníkem práce, který nás samozřej-
mě bude hodně zajímat. Nicméně je
tady ve hře spousta jiných norem, kte-
ré budou zasahovat velmi silně do
peněženek občanů. A trochu nám
vadí, že řada těch reformních kroků se
dělá tak, jak se dělá. Napětí ve
společnosti stoupá, vy to možná
necítíte, ale my ano.
Musím říci, že kauzy, které se probíra-
jí v médiích a které samozřejmě za-
sahují vaši vládu, vládu rozpočtové
zodpovědnosti, vládu protikorupční,
tady by se skoro dalo říci, že dřív si
národ zpíval takový hezký popěvek
Jana Werich a Jiřího Voskovce – „ten
krade to a ten zas tohle, a všichni
dohromady nakrademe dost“, a bylo
by dobře, kdybyste si tuto písničku
vždycky před vládou zazpívali. Já
vám to doporučuji. To není populis-
mus, to je prostě pragmatismus. Vy
dobře víte, co se všechno odehrává.
Tím nechci říci, že se to odehrává na
ministerstvu práce, chci korektně říci,
že  ne.  Chci   potvrdit,  že     ne.  Ale
v jiných resortech se to odehrává. A
pokud se s tímto nevyrovnáte jako
vláda, tak samozřejmě bude přibývat
lidí, jejichž naštvanost bude stoupat, a
pak se uvidí.
Prosazujete věci, jako je reforma dů-
chodová, kde jste před chvílí řekl, že
dáváte na shodu sociálních partnerů.
Vy si dobře pamatujete, že vcelku ta
shoda okolo malé důchodové reformy,
byť nebyla úplná, ale se zaměstna-
vateli jsme se shodli na tom 4násobku,
což bylo reflektováno. Ale navrhovala
se i jiná, v níž stálo, aby ty dopady
nebyly tak vysoké, a to už vaše vláda
nepřijala. Byť návrh třeba zaměstna-
vatelů,  těch  tuším  30  –  50  – 20,
omlouvám se za malou nepřesnost,
byl fiskálně neutrální, to vy dobře
víte,  přesto  jste  přistoupili  k tomu,
k čemu jste přistoupili.
U velké důchodové novely vám
garantuji, že my se s tím nesmíříme.
Já vám to říkám jako zástupci vlády,
že se nesmíříme s opt-outem. My to
považujeme za tunel. Považujeme to
za zlodějnu, považujeme nahrazení
výpadků z průběžného fondu – tahat
to do kapitálových fondů - za to, za co
jsem řekl. To přece není normální.
Přece jen se domnívám, aspoň si to
myslím, že jste placení z kapes
daňových poplatníků. Já se domní-

vám, že ano, nedomnívám se, že jste
placeni z kapitálových fondů, ale
samozřejmě že se nabízejí různé
otázky. Někteří ministři působí
dokonce jako dealeři těch kapitá-
lových fondů. Mně to tak alespoň při-
padá. Jsou to slova tvrdá, vy mě znáte,
že si neberu servítky, a prostě vám to
říkám,  protože  jste  tady  jediný  zá-
stupce. Já jsem očekával, že tu bude
premiér Petr Nečas, jakožto největší
zaměstnavatel, no a on se nedostavil.
Já beru, že má nějaké jiné důležité
jednání, ale přiznám se, že v za-
hraničí, když se konají sjezdy takto
důležitých institucí, tak premiéři tam
chodí. Můžu odvolat s tím, že jste
přišel, tu jednotku, kterou jsem vám
přiřknul a – asi to víte všichni – že jste
přišel už dvakrát mezi nás, jednou na
Stavbu a teď sem, to já oceňuji jako
určitou odvahu, protože tady vás nic
dobrého nečeká, to vám říkám pře-
dem. Čili víte, to je jedna věc.
Druhá věc – zdravotnictví.  Vy se za-
klínáte jako vláda neustále takovými
těmi floskulemi – máme to v pro-
gramovém prohlášení – já to otočím.
To přece není dogma, tam přece se dá
hledat cesta k tomu, aby to zase neod-
nesla stejná skupina lidí, která odnes-
la reformu veřejných financí, u které
jste nebyl, to je pravda, která na ni do-
platila nejvíc. Vydělaly na ní nejvíc ty
skupiny, které vydělávaly hodně, a ti
teď klidně mají peníze na to, aby si
zaplatili řadu těch věcí. Sedm miliard
korun stála zhruba – jak jsme spočítali
- ta záležitost platů ve veřejné sféře.
Sedm miliard korun je propočítáno - a
já jsem přesvědčen, že ty propočty
máme dobré - kdyby se šlo do ha-
zardu, kdyby se šlo do zákona o ha-
zardu. Proč se do toho nechce jít, proč
se kryjí gambleři, proč se kryjí - já
nevím - různí vyčůránkové, kteří se-
berou prachy, a říká se „nejsou peníze,
musíme šetřit“.
Já bych vás moc žádal o jednu věc, ať
už to nikdo neříká, nebo mě opravdu .
. . (nepublikovatelný výraz). Nemám
jiný výraz, protože to není pravda. Ty
peníze jsou, jsou v různých možných
věcech, které je potřeba hledat, a my
jsme  na  ně poukazovali. U reformy
zdravotnictví dobře víte, jaká je situ-
ace v zastropování, jaká je situace
OSVČ versus zaměstnanci. Váš kole-
ga ministr Heger to dokonce přiznal,
vy jste tam u toho byl, ale řekl „no, ale
to je politika“. Dobře, ale jste součástí
té politiky, a jestli se dojde k tomu, že
ze zákona 48 – zákon o zdravotním
pojištění – vypadne § 13 a půjde to
cestou, kdy se bude zvyšovat spolu-
účast  pacientů,  tak já vám říkám, že
v  této  republice  nebude  klid.
To opravdu je už na hraně. Co ti lidé

mají všechno platit, z čeho to mají
platit? Vždyť příjmy, průměrné
příjmy, respektive mediální příjmy,
protože o průměrných příjmech se
nechci bavit, dělají kolem 16 - 17 tisíc
Kč, vy to víte líp než já, ale zhruba asi
v této rovině se pohybujeme. Z čeho
mají tedy lidé odkládat peníze?

Je spousta lidí, jejichž výdělek se
dotýká 12 – 13 tisíc Kč, copak si mo-
hou připlácet na důchod? Copak je
možné - a zaplať pánbůh za ten tlak,
který se vyvinul i prostřednictvím nás
a prostřednictvím internetu, že se tam
najednou objevilo 70 tisíc kliknutí
proti povinnému opt- outu, který já
považuji za zločin. Já ho považuji za
zločin. Tak zaplať pánbůh, že jste
dostali rozum a že jste od toho povin-
ného opt-outu ucukli, já doufám, že
dostanete rozum a upustíte vůbec od
opt-outu. Protože my jsme v tom
návrhu, který jsme předali – a já si
myslím, že ten návrh není vůbec ide-
ologický, že je pragmatický, že jde po
číslech, že nemáme problém s kapi-
tálovými fondy a s transformací těch
pojišťovacích fondů, jen nechceme,
aby se vycucávaly peníze z toho
průběžného systému. Protože jsme
přesvědčeni - a my teď máme ta čísla
na stole - že na to nebudou peníze do
budoucna a že to bude směřovat k to-
mu, že nebude stát mít finanční
prostředky na to, aby dotoval tu
částku, o kterou bude ten fond - s od-
puštěním - okrádán.
Takže já nevím, jak je možné, že se
podléhá tlaku lobbistických skupin –
vy dobře víte, jak byla sestavována
Bezděkova komise, že tam byli zás-
tupci hlavně kapitálových fondů.
Dobře víte, jak vypadá NERV. Já
mám pro NERV svůj vlastní název,
ale ten tady nemůžu publikovat. Ono
to končí nezávislá ekonomická rada –
a pak tam místo toho „vlády“ je něco
jiného a je to také od „v“. Přece větši-
na těch lidí je úzce propojena právě s
těmi finančními skupinami, a vy od
nich čerpáte nápady, moudra a tak
dále.
My se snažíme skutečně jít cestou
naprosto pragmatickou a jenom po
číslech.  Proto  také  ty  naše odhady
jsou vnímány v této společnosti jako
velmi precizní, velmi dobré. Vy dobře
víte, a nebudu to tady opakovat, jak
jsme se trefovali do těch čísel v minu-
lých letech, jak se například trefovalo
ministerstvo financí, kdy v jednom
roce se dokonce propadlo o deset,
zhruba, abych byl přesný, o 9,6 pro-
centních bodů z hlediska odhadu
HDP. To je hrozná minela, aby úřed-
níci na ministerstvu financí odhadli
HDP pro rok 2009 napřed na plus 4,6
a výsledek byl minus 5, a my jsme to
takto odhadovali. A takhle bych mohl
pokračovat.
Já chci jenom podotknout, že ta čísla,
která máme – a samozřejmě i ty vele-
toče, které se odehrávají, ty velkou
důvěru přece nevzbuzují. Vy jste se
dohodli napřed na sjednocení daně na
20 %, my jsme propočítali okamžitě
dopady  do  některých  resortů,  viz
zdravotnictví, kde jsem vašemu kole-
govi Kalouskovi na Primě položil
otázku, jestli vůbec ví, jaké dopady to

Vystoupení ministra práce a sociálních věcí ing. Jaromíra Drábka, dotazy účastníků sjezdu a reakce pana ministra
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do zdravotnictví bude mít. Když jsem
mu hned řekl číslo, tak ho začal
zpochybňovat. Za čtyři dny na to
ministr Heger uznal, že to bude přes-
ně to číslo, o kterém jsem mluvil – 10
miliard korun, to znamená, že by  se
zdravotnictví díky DPH, které by se
sjednotilo na 20 %, propadlo o dal-
ších 10 miliard korun. Víte dneska
dobře, jaký je tam propad, a kdo to
bude platit.
Máme už dneska spočítáno, že to, co
se teď navrhuje, nebude stačit na eli-
minaci všech těchto věcí. Takže z to-
ho nám vyplývá, že se bude chtít po
lidech, aby to zaplatili. Na to mi teď
nedokážete odpovědět, já tu odpověď
ani nechci, ale já vás na to upozorňu-
ji proto, že jsem přesvědčen, že ta
naše čísla jsou správná a říkám – bo-
hužel. Takže když si to pak všechno
dáme do roviny – a samozřejmě jsou
tam otázky, jak se budou valorizovat
důchody, protože zaplať pánbůh jste
to odložili o čtvrt roku, to mi připada-
lo, že si chcete na Vánoce přivydělat,
promiňte mi ten výraz, ale posunulo
se to tedy od ledna. Nicméně ty naše
propočty a já vám je rád poskytnu,
ukazují, že skutečně peníze na řadu
věcí nebudou.
A pak z toho vyplývá druhá věc:
Protože nebudou peníze, tak se to
bude privatizovat. No, tak pak prostě,
holt člověče, sáhni do kapsy a zaplať
to. Já se domnívám, že tady by měla
být  určitá  symbióza  mezi  vládou,
která chce dobro pro lidi - pokud to
tak je – pokud to tak je. Já se přiznám
na rovinu, že tomu moc nevěřím. A
pokud to tak není, pak je mi vás všech
líto. Pak skutečně ta písnička tam úpl-
ně sedí. Takže já si nemyslím, že jste
všichni tak – teď hledám vhodný
výraz - že byste všichni byli tak
naivní, když použiji tohoto výrazu –
že přece dobře musíte vědět, pokud se
vám  ta  informace  číselná   dostává
k rukám, že ty naše návrhy nejsou zas
tak špatné.
Vedle toho budou další a další věci,
takže ano, vy jste začal správnou no-
tou, protože samozřejmě vy dobře
víte, že pokud se týká opakování pra-
covních poměrů na dobu určitou, že
už dávno a dávno před volbami jsem
měl schůzku s vaším předsedou, že
jsem měl schůzku s vaším místo-
předsedou  a  že  jsme  se  tam bavili
o tom, co nám nejvíc vadí na
zákoníku práce. A dokonce váš
předseda použil slovo, které já jsem
nedávno použil v televizi a bylo mi to
vytýkáno. Víte, co řekl váš pan
předseda, když jsem říkal „no, je tady
boj o to, jestli budou pracovní smlou-
vy řetězené“ – to se ještě nevědělo,
jak, to ještě platilo to, co bylo.
Dokonce Nečas měl návrh, že by to
mělo být na pět let, a pořád bez
jakékoli doby. Na to mi váš pan
předseda říkal „ale to je svinstvo,
pane předsedo“. A mně sklapla brada,

protože jsem najednou zjistil, že tento
člověk alespoň ví, co to to svinstvo je.
A když jsme se bavili o výpovědi bez
udání důvodu, tak mi řekl „ale to je
ještě  větší svinstvo“. Takže já si my-
slím, že tam byly základy toho a jsem
rád, že k tomu došlo. Otázka nějakých
modifikací apod., to už je věc další.
Ale že jste se rozhodli na to „dvakrát
a dost“, a pak už bude jenom otázka,
co se s tím ještě dál bude dělat a jak se
to bude modifikovat. A samozřejmě
další a další věci.
Upozorňuji na to, že já jsem nikdy ne-
prosil, nemám to ve zvyku.  Jen doma,
tam musím. Upozorňuji na to, že to je
velmi sledovaná záležitost, jak dů-
chodová reforma, tak zdravotnická,
tak zákoník práce, a nepřepínejte tu
tětivu. Věřte mi, nepřepínejte ji. To
nejsou slova do prázdna. Já jsem teď
hodně projížděl regiony, máme další a
další iniciativy, které se k tomu hlásí,
a já bych se nerad dožil věcí, které si
myslím, že do tohoto kulturního náro-
da nepatří, byť jsme kulturní národ a
pokud si pamatuji, tak roku 1419, pak
1483 a 1618 jsme tady zažili také
určité věci. Jestli nevíte, o čem je řeč,
je to defenestrace. Ale teď jsem to
trošku nadnesl. To nechci.
Budu dělat všechno pro to, abychom
vás  ovlivnili. Abychom vás ovlivnili
v tom dobrém slova smyslu a bez ide-
ologie. Nejsme propojeni s žádnou
partají, byť se to z některých úst
ozývá. Na to já kašlu. Nejsem propo-
jen s žádnou partají a nikdy se
nenechám s nikým spojit. A moji
kolegové také ne.
Ale budu bojovat do posledního
dechu za to, co si myslím, že je
správné. Já nechci, a mí kolegové také
ne, a já si myslím, že lidi, kteří jsou
zde v sále, také nechtějí, aby reformy
byly bičem na lidi, aby na ně
dopadaly tak, že to budou právě oni,
kteří dostanou tu největší zátěž, tak
jak to hezky napsal v jednom fejetonu
Jirka Hanák, kde popisoval ten stav
tak, že miliony oslíčků, což jsme my,
je dobré stahovat po zlatce, protože
těch jsou miliony, a na ty, kterých je
málo a kteří ty peníze mají, se radši
nesahá. Jestli chci mít jakousi loajali-
tu s jakoukoli institucí, ať je to vláda,
fabrika, ať je to vaše ministerstvo, tak
musí být lidi přesvědčeni o tom, že
existuje určitá spravedlnost a férové
prostředí. To v této republice, pane
ministře, neexistuje. A moc bych stál
o to, aby se to začalo velmi rychle
napravovat. Protože jinak pak to
skutečně může přerůst někam jinam,
než bychom my oba chtěli. Berte mo-
je slova upřímně. Víte, že já vůči vaší
osobě jsem nikdy nic neměl, že jsme
si řekli věci, které jsme si řekli, ty si
budeme říkat dále, nebude to příjemné
ani  pro  jednoho,  ani  pro  druhého.
Z mé strany je to teď jenom apel, up-
ozornění a varování, aby se ta tětiva
nepřepnula. Protože nikdo by si
nepřál, aby v této zemi – a zase to
nadnesu, protože kdysi, před volbami
se strašilo Řeckem, úplně nesmyslně,
já vám o Řecku můžu povídat celé li-
tanie, jak to vlastně v Řecku bylo -

aby se v této zemi zase neotevírala
karta Lybie, Tunisu, nebo spíš Tunisu
a Egypta. Takže to bych si určitě
nepřál, tady také mentalita na to není.
Ale  musím  vám  říci, že jsem se už
dlouho nesetkal s takovou mírou našt-
vanosti, s jakou se setkávám v posled-
ní době.
Takže z mé strany to berte jako přá-
telský  pokyn  k  tomu, abyste začali
opravdu přemýšlet nad některými
věcmi a abyste si nemysleli, že když
máte stoosmnáctku v Parlamentu, že
to budete válcovat.
Druhá věc. Ona jedna věc je jednání.
Ano, vy se nebráníte žádnému jed-
nání. Pravda. Nečas také ne. Ale větši-
nou ta jednání jsou v takové atmos-
féře – slušné, s výjimkou jednoho, to
vy si dobře pamatujete, co jsem tam
použil, když tam byla ta věc, která se
přes noviny dostala až k nám, to ne-
budu komentovat, že mi připadá, že se
sejdeme, dýcháme společný vzduch,
ale – teď nebudu říkat čí vinou – ne-
dohodneme se na ničem. To by přece
neměl být výsledek jednání. Výsledek
jednání by měl být takový – a teď ne-
narážím na problematiku platů, o té
jsem přesvědčen, že tam vláda udělala
kapitální chybu, protože ty prostředky
se  dají najít jinde. Jestliže chcete ne-
srovnávat prostředí, jestli nechcete sa-
hat na korporátní daně, což váš mi-
nistr financí říká, jestliže nechcete
dokonce sahat ani na majetkové daně,
které jsou pro srandu králíkům – v té-
to republice jsou majetkové daně tak
nízké,  že  snad  je  dražší ten aparát,
který se o ně stará, to všichni víme.
Proč nejdete do těchto příjmových
věcí, protože tam jsou peníze, o kte-
rých já mluvím. Protože když mi ně-
kdo řekne, že nejsou peníze, tak já
mám tady adrenalin. Peněz je v této
republice hodně. A ještě se pěkně
rozkrádají.
Takže berte to jako přátelský pohovor
z mé strany, vůbec tím nemám na
mysli nic pejorativního, jenom si
myslím, že je potřeba, abyste tu prav-
du slyšel také z druhé strany naprosto
bez skrupulí, možná neučesanou, ale
to už je můj zvyk. To je všechno, co
jsem chtěl říci. Děkuji vám. 
Jaromír Drábek: Já v žádném pří-
padě nechci mít nějakou dlouhou řeč,
jenom bych rád reagoval třemi
krátkými poznámkami. Změnu vyme-
zení pracovních poměrů na dobu urči-
tou jsem navrhoval už loni, ze strany
odborů byla odmítnuta na tripartitě.
Co se týká zdanění hazardu, je
navrhována  od  1.  1.   2012   jedno-
značná změna.
Co se týká důchodové reformy, i vy
jste to tady sám řekl, přistoupili jsme
na řadu vašich požadavků. Nikdy to
není tak v politice, že by všichni
prosadili  100  %.  Myslím  si,  že je
úplně zbytečné vytvářet negativní
nálady. Zdůrazňuji „vytvářet“ nega-
tivní nálady. Myslím si, že vždycky je
možné korektně jednat. Děkuji. 
Delegát: Dobré odpoledne, pane min-
istře. Já jsem včera poslouchal diskus-
ní pořad paní Jílkové v televizi, kde
jste byl také přítomen. V tom pořadu

zazněla  spousta podnětného z mého
pohledu. Padlo tam mnoho názorů, k-
terými bych se zabýval. Nicméně chci
se zeptat vás, jestli z toho, co tam by-
lo řečeno, ve vás zaklíčí některá z
těch myšlenek nebo názorů, které
tam  padaly  třeba  z úst pana ex-
premiéra Zemana. Myslím si, že as-
poň něco byste mohl vzít a praco-vat
s tím.
Jaromír Drábek: Já budu strašně rád
diskutovat o jednotlivých věcech,
určitě jsem na to připraven. Co se
týká diskuse s bývalým premiérem
Zemanem, tak víte, jaký je pan bý-
valý premiér dobrý bonmotista, bo-
hužel v řadě případů ty bonmoty vy-
cházejí z vět vytržených z kontextu.
Nicméně řada těch myšlenek tam by-
la velmi dobrá. Já bych tady chtěl
zdůraznit to,  co on tam naprosto jed-
noznačně řekl, že není správnou čes-
kou cestou jít do zaměstnaneckých
penzijních fondů. To si myslím, že
byla jedna z těch nejdůležitějších
věcí, kterou tam řekl.
JUDr. Vít Samek, ČMKOS: Já my-
slím, že naším úkolem je vždy bojo-
vat s mýty. K některým otázkám k dů-
chodové reformě bych rád uvedl
několik kliček, protože tam si s vlá-
dou zřejmě nerozumíme. Pane minis-
tře, vy jste nám neodpověděl na
otázku, kterou jsme v dobrém řekli na
tripartitě. V podstatě pan bývalý pre-
miér Zeman k ní mířil také. V České
republice soukromý pilíř je. Čili to,
co vláda klade jako stěžejní bod dů-
chodové reformy, to znamená provést
diverzifikaci příjmů na důchody, to
tady máme.
My jenom nemáme dostatečně silný
soukromý důchodový pilíř. Čili i
když  jsme  hovořili s panem Bártou,
s panem Johnem a dalšími, tak jsme
říkali  „soustřeďme se na slabá místa
v systému, ne na silná, na slabá mís-
ta“, a slabým místem systému je exis-
tenční soukromý pilíř, on nepřes-
vědčil za těch 15 let. První pilíř, ten
přesvědčuje dokonale. A když se
podíváte na vlastní materiál, který
předkládáte do vlády, na straně 18
důvodové  zprávy máte krásnou ta-
bulku. Ta ukazuje graf, ten ukazuje
nezničitelnost prvního pilíře, tam jsou
promítnuty teď vámi navržené para-
metrické změny, které sahají konečně
i do toho vámi vždycky hledaného,
nebo vládou hledaného horizontu
2100. A je jasně vidět, že deficit roku
2100 nebude větší než ten dnešní.
Jinými slovy, průběžný systém je
nezničitelný, pokud ho opravdu ně-
kdo nezničí vědomým zásahem. A my
říkáme: Vyvádění prostředků z tohoto
systém je vědomý ničící zásah do to-
ho prvého pilíře. Tam směřoval i ex-
premiér Zeman, on říkal také - logic-
ky není rozumné, abychom se vedle
sebe pokoušeli vytvořit něco prak-
ticky stejného. My nevíme, jak už to
říct jinak, aby se skutečně vláda za-
myslela nad tím, že opravdu nemá
cenu vymýšlet něco úplně stejného
nebo velmi podobného. Ten pilíř
soukromý tu je, nefunguje, změňte
ho.
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Uvedu jasnou spekulaci, k níž to vede
– když by vznikl ten, který chystáte
vy, a existoval netransformovaný třetí
pilíř, nastane s vysokou mírou
pravděpodobnosti - skoro bych si na
to vsadil - že všichni dealeři se vrhnou
na stávající účastníky penzijního
připojištění a řeknou jim tuto nabídku:
Milý příteli, to, že nemáš na to, abys
spořil, to teď nevadí. Ty máš své ús-
pory v penzijním připojištění, ty nám
je dáš, my ti je převedeme do tohoto
systému, dáme ti je zatím stranou a
budeme ti z nich pravidelně uvolňovat
prostředky, za které si budeš kupovat
ta tři procenta, které z toho prvního
pilíře vláda chce vyvést. Čili bude to
jenom útok na státní rozpočet. Vůbec
nepůjde o zvýšení úspor v důcho-
dovém systému. Čili to jsou věcné ar-
gumenty a my už nevíme, jak lépe je
položit na stůl, než je prostě takhle
poctivě říci.
Z  druhé strany,  ať  už  jsem  mluvil
s panem Bártou, s vámi, s kýmkoliv
jiným, zaznívá: Ale my chceme
vytvořit druhý pilíř, my chceme
vyvést 3 %. My říkáme: Nedělejte to –
a jak řekl pan Zeman - je to blbost.
Nedělejte to. Poškodíte zbytečně
nároky těch lidí. Pan Kalousek se v te-
levizi několikrát veřejně mýlil. A mýlí
se v jedné věci - já se pokusím ten ar-
gument tady zvednout. On se říká: No
když my to neprovedeme, tak se ten
důchodový systém stávající do 30 let
zhroutí. Vy jste mu teď v tom vlastním
materiálu dokázal, že nezhroutí, ale
on  se  mýlí  v jedné věci. On se mýlí
v tom, že když bude ta 3 % vyvádět,
tak že se v nejbližších 30 letech
výrazně sníží náklady na důchodový
systém. Zapomněl si všimnout, že
samozřejmě odsunutím celého problé-
mu  o 35 let do budoucnosti se ty ná-
klady nijak nezmenší, naopak vzros-
tou. Proto také pan Zeman vznesl ten
argument – to je lepší radši tytéž
peníze dát do průběžného pilíře, a on
dá  těm  lidem vyšší důchody, a jisté.
A solidární a ve prospěch 80 % lidé té-
to země. Když ty peníze vyvedete,
uděláte to ve prospěch 20 %, možná
10 % lidí této země, ale proti 80 pro-
centům.
O tom se s vámi můžu do krve pohá-
dat na konkrétních číslech, konec kon-
ců Honza Škorpík na ministerstvu je
propočítal. Ten graf je naprosto jasný.
Je to o tom, jestli chcete více solidari-
ty nebo méně. Je poctivé si říct, že tato
vláda zvolila cestu méně solidarity. Je
to pochopitelné, odpovídá to asi více
jejímu pravicovému zaměření, ale na
druhé straně je potřeba to poctivě li-
dem říct. Není solidaritou, když se
řekne, budete mít všichni rovný dů-
chod, někde poblíž minima, to není
solidarita. To je soucit s lidmi, protože
dostanou jenom tolik, aby mohli
dýchat do zítřka. Ten důchod – oni ho
totiž ti experti spočítali - kdyby měl
být totiž rovný důchod opravdu
takový, aby zajistil důstojné žití, jak
vyžadují evropské normy, tak by byl
tak vysoký, že by to stálo víc, než ko-
lik stojí dnešní důchodový systém. Já
tady nebudu rozvíjet dál nějaké roz-

sáhlé argumenty, my jsme vymysleli
reformu,  která  by  vyřešila  to, kam
směřuje nález ústavního soudu.
Zachránilo by to l. pilíř, nepoškodilo
by to lidi, a pokud hovoříme o za-
městnaneckých fondech, opět, nevím
už, jak lépe to říct. Nikdo nechce, aby
vznikal podnikový fond u každého
podniku, o kterém by rozhodoval
management.
Podívejme se do světa. My vás zveme
– 31. pořádáme náš vlastní důchodový
seminář, přijede představitelka ne-
jvětší světové instituce FRRP, což je
Evropská federace soukromých dů-
chodových systémů, a ona ukáže, jak
fungují  zaměstnanecké  systémy, ale
jsou to zaměstnanecké systémy
provozované na odvětvových úrov-
ních a jiných, na neziskovém prin-
cipu, ze kterých žádný dealer nevy-
táhne ani korunu a ze kterých se platí
transparentní poplatky. Přivezeme
také kamarády z Polska, z Maďarska a
Slovenska, odborníky, kteří v tom sys-
tému pracují, aby nám ukázali, kam
opt out, který česká vláda v tuto chvíli
chce, kam to vedl v těchto zemích.
Děkuji. 
Předsedkyně OS Alena Vondrová:
Já bych navázala na pana doktora
Samka s dotazem na pana ministra.
My jsme na ten problém poukazovali
a  poukazujeme  už  léta v souvislosti
s prodlužováním důchodového věku.
Já jsem informována o tom, že spol-
kové ministerstvo práce a sociálních
věcí ustavilo dokonce samostatnou
skupinu odborníků, která řeší, jak se
Německo vyrovná s problémy sou-
visejícími se zaměstnaností, souvise-
jící s prodlužováním věku odchodu do
důchodu, poněvadž tito lidé v podstatě
jsou už dneska obtížně zaměstnatelní
a tím prodlužováním se ten problém
prohlubuje. Takže mě by zajímalo,
jestli vůbec ministerstvo práce uvažu-
je o tom, že by konečně vážně začalo
tento problém řešit.
Já si myslím, že by to mělo být řešeno
napříč vyspělými zeměmi EU. Sou-
sedíme s Německem, tady působí
německé firmy, nebo firmy s převa-
hou německého kapitálu, tak aby se to
řešilo zhruba stejně, protože je to
samozřejmě o hledání různých moti-
vačních institutů, které by zaměstna-
vatele přiměly k tomu, aby lidi v tom-
to věku zaměstnávali. Já to považuji
do budoucnosti za extrémní problém,
a to prosím problém, který se bude
týkat i veřejné správy v některých je-
jích  oblastech.  A  nemohu  souhlasit
s tvrzením některých dnešních poli-
tiků, kteří tvrdí, že prostě „halt si lidé
budou muset zvyknout“, že za svůj
život budou muset změnit profese, a
to zejména právě s ohledem na prod-
lužování důchodového věku. To pro-
dlužování  důchodového  věku  vede
k tomu, že u některých profesí i ve
veřejné správě, které jsou například
psychicky velmi náročné, se ukáže, že
ti lidé nebudou splňovat už podmínky
ani fyzické, ani psychické pro výkon
takových činností. Takže to není
jenom o privátním sektoru, o výběru a
o skupinách některých profesí, kde ti

lidé to nebudou prokazatelně schopni
dělat. Je to také o veřejném sektoru, je
to také o veřejné správě. Takže bych
prosila, kdybyste mi mohl na tento
dotaz odpovědět.  
Jaromír Drábek: Já nejdříve
zareaguji na to, co říkal dr. Samek.
Samozřejmě ty predikce – já jsem rád,
že tady není žádné zpochybnění těch
čísel navzájem, těch, která vytváří
ministerstvo práce a sociálních věcí a
těch, která vytváří ČMKOS - tam jde
skutečně, a to musím potvrdit, o se-
riózní odbornou argumentaci. Jenom
k tomu musím říci, že ten systém tak,
jak je navržen, má určité transfor-
mační náklady, které jsou omezeny
právě na dobu řádově 35 let, potom se
ten systém zase dostává do fáze, přes-
ně tak, jak vy jste říkal, kdy nepotře-
buje žádné dodatečné prostředky. Je to
záležitost výběru optimální varianty.
Já si velmi vážím té varianty, kterou
předložila Českomoravská konfede-
race odborových svazů. Já jsem jasně
řekl i na jednání tripartity, že to po-
važuji za relevantní variantu, nicméně
já nejsem samovládce. Já prostě vy-
cházím z toho, že existují různé názo-
ry různých subjektů, ať už politických
stran, ať už sociálních partnerů. My
prostě jsme povinni přijmout takovou
verzi důchodového systému, která
bude dlouhodobě udržitelná. Ta
diskuse není uzavřená, je potřeba v ní
pokračovat dál.
Co se týká záležitosti stárnutí,
zvyšování věku odchodu do důchodu,
jsem rád, že v tuto chvíli už je
všeobecně  snad   uzavřena   diskuse
o tom, že v rámci stability důcho-
dového systému, tak jak se zvyšuje
tempo věku dožití, a za posledních 20
let se v České republice zvýšil věk
dožití  průměrně  o  6  let,  přiměřeně
k tomu je třeba zvyšovat i věk odcho-
du do důchodu. Protože průměrná do-
ba pobírání důchodů musí zůstat za-
chována, jinak bychom vytvářeli ne-
stabilitu systému. Že to přináší velmi
důležité úkoly právě v oblasti zaměst-
návání lidí, ať se tomu říká 50+ nebo
v předdůchodovém věku, to je napros-
to jasné. My na tom pracujeme velmi
usilovně a v žádném případě ten prob-
lém nepodceňuji. Pracujeme na tom
jak na ministerstvu, tak v rámci Rady
vlády pro stárnutí populace, tak ale i
na evropské úrovni.
Shodou okolností před několika málo
týdny to bylo jedno ze základních té-
mat jednání ministrů práce a sociál-
ních věcí v Bruselu. Na začátku květ-
na to bude jedno z témat jednání mi-
nistrů zemí OECD. Já si myslím, že
my jsme v tom poměrně aktivní a
zúčastňujeme se těch diskusí velmi
vážně.  Byl  bych  rád,  kdybychom i
v rámci sociálního dialogu toto téma
nastavili jako jedno z těch opravdu
velmi důležitých. Myslím si, že to je
jedna z důležitých úloh odborových
organizací, abychom v rámci sociál-
ního dialogu tento problém řešili.
Mgr. Prášek, delegát: Já mám dotaz
související se včerejší besedou, která
byla   v  televizi.   Mně   se nelíbí, že
v současné době s důchodovou refor-

mou se napadá, nebo „zneužívá“
rozhodnutí ústavního soudu. Tam
vám to včera jeden diskutující začal
vysvětlovat a byl v tom utnut. Podle
mého názoru to není důvod k tomu,
tvrdit, že v důsledku toho se bude
muset jiným lidem snižovat základní
výše důchodu, když ten, co má vyšší
příjem, tam přispívá víc, ten, co má
nižší příjem, přispívá méně, a ta pro-
centa potom vyjdou přesně podle to-
ho, co si do toho léta vkládali. Takže
já bych to nesváděl na ústavní soud,
jak  je to používáno při diskusích ze
strany vládních činitelů.
Pak se mi nelíbí jedna věc. Plédujete
tady, že souhlasíte s přístupem od-
borů, ale okamžitě přiznáte tu pravou
věc, že tam nerozhoduje skutečná ob-
jektivita, ale politika, že vy nejste
sám. Ale vy sám nejste schopen, i
když jste teď tady řekl, že se vám líbí
ten návrh – tak proč se k němu
nepřidáte a v té vládě neřeknete „já
chci to“. Vy jste ministr práce a so-
ciálních věcí. Tak byste to tam měl ří-
ci. A ne se schovat za obezličku vlád-
ní kolice. Děkuji. 
Jaromír Drábek: Já tentokrát začnu
od toho druhého dotazu. Já jsem řekl,
že ten návrh považuji za relevantní,
opřený o argumenty, a my jsme ho
také zahrnuli plnoprávně mezi všech-
ny varianty, které jsme posuzovali. Já
jsem jenom řekl, a na tom trvám, že
vládnutí je záležitost několika
různých politických stran a nikdy se
nedá předpokládat, že jeden názor bez
nějakých úprav zvítězí stoprocentně.
Ale přece je jasné, a už jsem to tady
řekl, řada prvků z toho návrhu byla
použita. Byly upraveny stropy na so-
ciální pojištění na čtyřnásobek
průměrné mzdy. Dnes ministr financí
ohlásil, že bude navrhovat, aby stropy
na zdravotní pojištění byly ve výši
šestinásobku průměrné mzdy. To si
myslím, že je velmi zásadní signál
vůči  vám,  protože to byl také jeden
z požadavků odborových organizací.
Tím jenom chci na těch konkrétních
případech ukázat, že vždycky to je
soubor nějakých prvků, z kterých je
potřeba vybrat nějaké konsensuální
řešení.
Co  se  týká té první otázky, nálezu
ústavního soudu, nález ústavního
soudu jasně řekl, že při výpočtu dů-
chodových nároků je potřeba více
zohlednit zásluhovost. To znamená
více zohlednit to, kolik ti lidé za svou
ekonomickou aktivitu odvedli na so-
ciálním pojištění. Já jsem zvolil
takové řešení, a to prosazuji, to říkám
s plnou vážností, které je transparent-
ní. Které do maximální míry jasně
ukazuje, kolik z toho důchodového
nároku je ta solidární část a kolik z to-
ho důchodového nároku je zásluhová
část. Aby bylo každému jasné, a aby
bylo jasné na první pohled, kde je ta
solidární část, na které se podílejí
všichni, tak jak platí sociální pojištění
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ze své mzdy, ale ten nárok je v pod-
statě stejný u všech, kteří mají nárok
na důchodové zajištění. A potom je ta
část zásluhová, a ta část zásluhová je
navržena tak, že každá – když to
řeknu velmi zjednodušeně – koruna
odvedená do systému se projeví stej-
nou částkou. To je to, o čem byla
diskuse.
Pokud navrhovali například sociální
partneři – jeden návrh byl od odborů,
jeden návrh byl od svazu průmyslu –
různé modelové propočty a různé
úpravy redukčních hranic, tak ten
návrh vzal v úvahu všechny návrhy a
zakomponoval to číslo do konečného
návrhu tak, aby ta struktura byla jas-
ná, průhledná, co nejjednodušší, a co
je důležité, dlouhodobě udržitelná.
Protože ty parametry jsou tak jasně
nastaveny, že už nemusíte diskutovat
o tom, jestli druhá nebo třetí redukční
hranice má být na 114 procentech
průměrné mzdy nebo na 112 procen-
tech průměrné mzdy, protože žádná
druhá redukční hranice v tomto smys-
lu není. Ten zápočet je stejný od
poloviny průměrné mzdy až do čtyř-
násobku průměrné mzdy. A každá ko-
runa odvedená do toho systému v té
zásluhové části má stejnou hodnotu.
Ta solidarita je vyjádřena tím soli-
dárním prvkem v solidární části dů-
chodu.
Já vím, že to je velmi těžké vysvětlit
bez toho, abych mohl malovat grafy,
ale věřte tomu, že to bylo po velmi
pečlivém uvážení a podstatné na tom
je, že ten systém výpočtu je dlou-
hodobě stabilní. 
Karel Urban, delegát s hlasem po-
radním: Dobrý den, dámy a pánové,
já jsem se chtěl zeptat pana ministra,
jak to myslí s tím strašákem, kdy nám
pořád říkají, jak postupně bude klesat
poměr pracujících vůči důchodcům -
z 1,8 na 1,2 - nebo jak to je, nechy-
tejte mě za slovo. Na druhé straně
vláda dělá všechno pro to, aby se děti
nerodily, aby se snižovaly státní
příspěvky, podpora v mateřství atd.
Pane ministře, to děláte schválně,
abyste  mohli  argumentovat tím, že
opravdu těch pracujících bude méně
než důchodců? Dělejte něco pro to,
aby národ vzrůstal, vzkvétal, tak jako
to udělali komunisti, když dávali
příspěvky mladým manželům, za
každé dítě 2000 Kč. Vy chcete dát
příspěvek na první dítě a na to další
už ne. Vysvětlete nám, jak vy se sta-
víte k tomu, aby ten poměr neklesal. 
Jaromír Drábek: Já už se obávám,
že  u toho mikrofonu budu muset zů-
stat, dokud mě od něj nevyhodíte.
(Reakce  na  okolnost,  že  hosté sedí
v sále pod tribunou, řečnický  pult  je
u předsednického stolu na tribuně.)
Já to vysvětlím. Je to skutečně tak, že
podle nezpochybňovaných demogra-
fických prognóz dneska připadá na
jednoho důchodce, tedy toho, kdo
čerpá z důchodového systému, 1,8 to-

ho, který přispívá do důchodového
systému. Za 40 let bude situace
taková, že na jednoho, který čerpá ze
systému, bude připadat 1,2 toho, kdo
přispívá. To je ten základní problém,
kvůli kte-rému je nutné udělat dů-
chodovou reformu, ať už jakýmkoli
modelem. To je jiná otázka.
Co se týká podpory rodin s dětmi, tak
v  České  republice  je podpora rodin
s dětmi co se týká finančních trans-
ferů nejvyšší ze všech vyspělých zemí
na světě. Opakuji – nejvyšší ze všech
vyspělých zemí na světě. Pokud je to
potřeba opakovat potřetí, tak to klidně
zopakuji potřetí. Ty statistiky jsou
naprosto nezpochybnitelné. Podívejte
se  na  statistiky  OECD.  Jsme  zemí
s nejvyšší finanční podporou ze všech
zemí OECD co se týká rodin s dětmi.
To, jaká má být struktura té podpory,
je k diskusi. Ale jestli dnes je sleva na
dani taková, že je 967 Kč měsíčně
cash rodině za to, že vychovává dítě,
tak nenajdete takovou podporu na
světě. A jestli od příštího roku bude
ještě o 150 Kč vyšší, tak se dostáváme
dál ještě před špici toho pelotonu.
To, jestli je v té struktuře vhodné mít
jednorázové dávky při narození dítěte
– já si myslím, že to vhodné není, ale
o to se můžeme přít. Rozumím tomu,
že o tom může probíhat diskuse. Já si
myslím, že jednorázová dávka není
vhodná,  že  systém  peněžité pomoci
v mateřství, který se vyplácí každý
měsíc, je mnohem vhodnější. A že
pokud je potřeba nějaká jednorázová
pomoc, tak má být skutečně vázána na
hmotnou nouzi, tedy na potřebu
konkrétní rodiny. Myslím si, že obec-
ně pro populační politiku je mnohem
výhodnější podpora stabilní, to zna-
mená podpora každý měsíc.
V  této  souvislosti   víte,   že    došlo
k úpravě rodičovského příspěvku od
letošního roku, ta úprava mě velmi
trápila, protože já jsem navrhoval
úpravu jinou. Nicméně snad se podaří
od příštího roku prosadit to, co jsem
navrhoval, aby výše rodičovského
příspěvku byla proměnlivá tak, aby si
rodiče mohli podle svých potřeb volit
výši rodičovského příspěvku. Záro-
veň s tím chceme snížit to omezení na
případný přivýdělek od druhého roku
věku dítěte. Prostě to, aby si rodiče
mohli volit v těch prvních čtyřech
letech průběh čerpání rodičovského
příspěvku podle svých potřeb. S tím,
aby bylo jasně řečeno, kolik mohou
vyčerpat a měsíční částka aby byla na
jejich volbě.
Tedy, když to shrnu, ten celkový
transfer směrem k rodinám, ten je
nezpochybnitelný a samozřejmě já
budu velmi rád diskutovat nad jed-
notlivými prvky toho systému a nad
tím, jak je nejlepší pro celou
společnost a pro konkrétní strukturu
rodin ty jednotlivé prvky uspořádat. 
JUDr. Vít Samek: Není asi zdvořilé
si brát slovo opakovaně, ale přece
jenom musím, protože - pane minis-
tře, teď jste tady použil mýtus, který
je jenom mýtem. To je otázka té míry
závislosti. Důchodci, nedůchodci.
Právě znovu s odvoláním na vaši

důvodovou zprávu, nebude to těch
1,2. Bude to - mám graf od pana dr.
Fialy, to je šéf katedry, nebo pracuje
na katedře demografie VŠ ekono-
mické, a on udělal propočet, kde
právě ty parametrické změny, které vy
navrhujete, povedou k tomu, že to
nebude těch 75 nebo 100, jak uváděl i
Václav Klaus, důchodců na 100 ak-
tivních, jak uváděl Václav Klaus a
pan Gazdík – ale že to bude 55, čili ta
míra není 1,2. To je právě to, že se
žongluje s čísly a nevezmou se hod-
nověrná data. Je třeba totiž před
každým opatřením dílčím, paramet-
rickým, které se vezme, okamžitě
propočítat všechny dopady. Tady se
prostě zažilo, a já jsem se s tím setkal,
když jsem byl s panem Zahradníkem
v pořadu v televizi, tak on klidně řekl
„důchodový systém první se zhroutí
do 15 let“. Tak jsem opět použil vaši
důvodovou zprávu a řekl jsem
„přečtěte si ji, pane kolego“. Není to
tak. Prostě ekonomové běžně mlží.
To, že Ústavní soud prostě důchody
„zvoral“, je dané tím, co oni přiznali.
Oni přiznali, že nejsou odborníci na
důchody. A kde se nejvíc spletli? Ten
jejich nález je nefér proti občanům v
tom,  že  oni nevyhodnotili dobrovol-
né důchodové připojištění. Tady 15 let
funguje systém, do kterého stát dává
významnou podporu a tuto význam-
nou podporu, kterou tam stát dává,
dává asymetricky, On ji dává tak, že
příjmově silnější tam mají dvakrát
více - zjednodušeně řečeno -
bonifikaci dvakrát vyšší než ti chudí
právě tím součtem těch prvků, které
tam jsou. A protože tústavní soud to
nezhodnotil, nerozuměl tomu, tak
prostě vzal do úvahy, přesto, že
správně poznamenal - důchodový sy-
stém je celek, má dva pilíře - tak  se
zabýval ale ekvivalencí jenom prv-
ního pilíře. Ten třetí úplně vynechal,
protože tam ty důchody dnes nejsou,
ale tam je potenciál důchodů, které
dospějí, a on to zcela opomenul, takže
tam on střihnul chudší vrstvy.
Bohužel, vy jste tím řešením  - ne-
berte to nijak ve zlém – vy jste tím
řešením na jejich argumentaci skočili.
Proto my jsme navrhli, že se má
udělat řešení, které nikomu nesebere a
na vršku se trochu přidá, protože tím
se zkompenzuje ta výhoda, kterou ti
příjmově bohatší mají v tom systému
penzijního připojištění. A když mlu-
víme o příjmově bohatších, tak je to
opravdu jenom 10 % obyvatelstva,
čili není důvod, abychom zase o 3 %
snížili důchody 80 procentům lidí.
Čili my bytostně z odborného hle-
diska nesouhlasíme s nálezem ústav-
ního soudu – ne proto, že by se nám
nelíbilo, že útočí na ty příjmově chudé
z nějakých ideových pozic. Ale že se
věcně spletl, on nezohlednil význam-
nou součást českého důchodového
systému, a to je problém, se kterým se
tady mlží nejvíce, že se tváříme, že
český důchodový systém rovná se l.
pilíř. Všechno ostatní nás prostě neza-
jímá, ale že ti bohatí dostávají výhody
i do dalších legitimních důchodových
zdrojů prostřednictvím všech hy-

potečních  úvěrů a jiných forem, kde
jsou bonifikováni!
Podívejte se, třeba DPH. To úplně
zlobí – co se mluví? Mluví se o dvou
sazbách daně. Ale že máme také
nulovou sazbu DPH – přátelé, kdo ji
má? No, finanční sektor. Finanční
sektor, původce veškeré krize, má
sazbu DPH nula. On z jediné své ope-
race neodvede jedinou korun DPH,
ale Komerční banka odvede 8,5 mi-
liardy do Société General, podobně
všechny ostatní – do ciziny, a veškerá
opatření, která naše vláda udělá ve
prospěch těchto bank tím, že na toto
nesahá, jsou podporou zahraničních
nadnárodních společností. To je to, co
nás zlobí. A proto my říkáme, nesjed-
nocujte sazby daně, tak si vezměte i
tu finanční – ať platí také oni 17,5 a
pak zjistíme, že nebudeme potřebovat
17,5 %, stačí nám 10. Děkuji.
Jaromír Drábek: Tentokrát jsem rád,
že jsem se mohl připojit k potlesku -
co se týká nálezu Ústavního soudu,
tam mám naprosto stejný názor a není
potřeba to nijak komentovat. Ale já
jsem tady mluvil o tom, že jsem se ten
nález Ústavního soudu snažil naplnit
co nejtransparentněji tak, aby byla
jasná ta solidární část a byla jasná ta
zásluhová část. To, že je možné i ten
nový výpočet zpochybnit, to samo-
zřejmě  tak  je. Uvidíme, jestli k tomu
dojde nebo nedojde.
Já bych v té souvislosti chtěl říct, že
tam je navrženo dlouhé pětileté pře-
chodné období a co je potřeba říct,
aby z toho zase nebyl negativní titu-
lek, nikomu se důchody snižovat ne-
budou. Týká se to nově vyměřo-
vaných důchodů v budoucnosti - tak,
jak říkám, je tam pětileté přechodné
období  na  ten nový vzorec. Ty
změny v nově vypočítávaných dů-
chodech od 30. září letošního roku do
konce roku 2014 budou probíhat po-
tupně, a budou velmi výrazně překry-
ty valorizací, protože pohyby ve
výpočtu nově přiznávaných důchodů
budou samozřejmě výrazně překryty
každoroční valorizací, která bude při-
bližně pětinásobná. A je potřeba
zdůraznit, že valorizace není jenom
záležitost promítnutí inflace –
100procentního promítnutí inflace,
ale také promítnutí třetiny nárůstu
cen, takže všechny tyto faktory
dohromady znamenají,  že  skutečně
nikomu se důchody snižovat nebu-
dou, a to ani v tom výpočtu.
(Poznámka z pléna: Co finanční fi-
nanční sektor?)
Co se týká finančního sektoru, tak já
jsem říkal, že poprvé jsem si rád
zatleskal,  protože - promiňte, ale to
opravdu není můj obor – to je záleži-
tost mezinárodních dohod a úmluv, a
to je otázka, které opravdu
nerozumím, ke které nejsem schopen
namístě se vyjádřit.
Místopředseda OS Jan Rovenský:
Vážené delegátky, vážení delegáti, já
skutečně - už to tady padlo - svým
způsobem lituji pana ministra
Drábka, který jako jediný našel
odvahu a našel si ten čas přijít mezi
nás. Zároveň ho lituji za ten tělocvik,
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který tady musí provádět tím běháním
nahoru a dolů. Já  jsem pozorně
poslouchal diskusi, která tady padala a
můj diskusní příspěvek bude malinko
odlišný od těch předchozích. Já ho
převedu  trošku  do   obecné roviny,
která se jaksi dotýká toho spektra
našeho obecně.
My jsme tady v předcházejících ob-
dobích zažili vlády, které nám větši-
nou slibovaly před volbami, že pokud
vyhrají ve volbách, sestaví vládu a sli-
bovaly i legislativní smršť. Žádná
předcházející vláda to nedodržela.
Většinou se zadrhly buď na začátku,
nebo krátce po svém nastoupení. Tato
vláda, která vznikla z voleb, vládní
koalice, skutečně legislativní smršť
zahájila. Takže tady svoje předvolební
sliby splnila. Zároveň se nazvala vlá-
dou rozpočtové zodpovědnosti.
K té legislativní smršti moje osobní
poznámka a zkušenost. Ta legislativní
smršť je prováděna skutečně důsled-
ně, ale myslím si, podle mého názoru
podle toho, čeho jsem byl zúčastněn,
bez hlubokých analýz, které by
skutečně přesvědčily, že  záležitosti,
které  jsou  navrhovány a které jsou
realizovány formou zákonů, nebo jsou
připravované, jsou skutečně nezbytně
nutné pro chod státního aparátu a
veřejné správy. Jenom takový jeden
příklad je zákon o úřadech práce, kte-
ré spadají pod pana ministra.
Tento týden, pokud se nepletu v úterý,
bylo v Parlamentu přehlasováno veto
pana prezidenta a tento zákon má ve-
jít v účinnost od 1. dubna t. r. Myslím
si, že kolegové, kteří tady zastupují
úřady práce, by asi daleko lépe sdělili,
nakolik je v současné situaci, kdy
máme polovinu března a tento zákon
vejde v účinnost od 1. dubna, tato
změna zákona připravena, nakolik se
realizuje na jednotlivých pracovištích
a jaký je – já si neodpustím to slovo –
chaos mezi pracovníky, mezi zaměst-
nanci.
Další takový příklad – to už jde mimo
resort pana ministra: Já jsem se v úte-
rý s paní předsedkyní a se zástupcem
Českomoravské konfederace zúčastnil
na ministerstvu financí u 1. náměstka
pana Minčice jednání k vyrovnání
připomínkového řízení dvou zákonů.
O celní správě a o finančních úřadech.
Už sám úvod byl jaksi velice zají-
mavý. Vlastně se nejednalo o vy-
rovnání připomínek v klasickém slova
smyslu, jak si představujeme. Na
úvod bylo řečeno a zdokumentováno,
že zástupce ministerstva financí velice
lituje té řady připomínek, které odbo-
ry  vznesly,  zejména  náš  odborový
svaz, že si je jich vědom, že si jich
váží, ale bohužel, že takto zní poli-
tické zadání. A v tomto duchu se ved-
lo připomínkové řízení, které trvalo
hodinu a 40 minut.
Další připomínku bych měl k tomu, a
ta je skutečně obecná, nebo ne obec-
ná, první bude konkrétní. Pane minis-
tře, konkrétně k vám: Mně se velice
nelíbilo a dotklo se mě jedno vaše
vystoupení, bylo to vystoupení v po-
řadu Máte slovo paní Jílkové, které
proběhlo loni, kterého jste se zúčastnil

vy, naše paní předsedkyně Vondrová a
předseda  Lékařského   odborového
klubu Engel, kdy jste v jeden moment
tohoto vystoupení prohlásil, že přece
není možné, aby ten lékař, nebo ten
úředník, který si tam odsedí těch 15,
20 let, měl o čtvrtinu vyšší plat než
ten, který nastupuje. Já si myslím, že
tímto svým výrokem, pokud jste ho
myslel vážně, pane ministře, jste
zpochybnil činnost těch lidí, kteří na
těch úřadech pracují. Vy jste tímto
popřel, pokud byl míněn vážně,
jakýkoli systém kariérního řádu, ka-
riérního postupu, který v této repub-
lice chybí.
S tím bych spojil ještě jednu věc. Ta se
týká celé vlády, a nejen této, i vlád
předchozích. Myslím si, že bez těch
úředníků, které my tady zastupujeme,
a jsou to vlastně zástupci celé škály -
žádná politická reprezentace nebyla
schopna říci, že bez těchto lidí, kteří
tu pracují a zachovávali, a doposud
ještě zachovávají, velkou míru  loaja-
lity jako takové, by stát nemohl fun-
govat. Že jsou to lidi, kteří zabezpeču-
jí všechny funkce státu. Jsou to lidi,
na které se v první řadě snáší nevole
občanů, pokud jim úředník nevyhoví.
Ale úředníci si ty zákony nevymýšle-
jí. Ti úředníci je nepřipravují, ti
řadoví, ti jsou zodpovědni pouze za
to, že tyto zákony jsou realizovány a
uváděny do praxe.
Zrovna tak argumentace, že ve výrob-
ní sféře v rámci krize došlo k výrazné-
mu poklesu platů je samozřejmě
správná, má to jen jednu vadu na
kráse. Těmto lidem, kteří v této sféře
pracují, nikdy práce neubyla. Zákony
jako takové zůstaly stejné. Byl bych
velice rád, kdyby se do budoucna
politici a zejména vláda zamysleli nad
tím a také aby se těchto lidí, kteří pro
ně pracují, bez nichž by skutečně stát
nemohl existovat, zastali. A to myslím
nejen ve finančním ohodnocení, ale i
v morální sféře, v jejich společenském
postavení. Děkuji. 
Jaromír Drábek: Velmi děkuji za to-
to vystoupení. Myslím si, že je to
správný závěr mé účasti tady, protože
se bohužel budu muset omluvit, jsem
tady hodinu, už zase mám být někde
jinde.
Já se v každém případě zastávám a
budu zastávat všech lidí, kteří pracují
ve státní správě, protože bez nich by
život státu neexistoval. To je naprosto
jasné. Já si velmi vážím lidí ve svém
resortu, kteří skutečně odvádějí velmi
mnoho práce a to zatížení je velmi
vysoké. Mám v resortu 18 tisíc lidí a
to  si  myslím, že je dobrý statistický
vzorek. Sami dobře víte, že nikdy to
není tak, že všichni jsou černí nebo
bílí, všichni jsou úplně skvělí nebo
všichni jsou úplně špatní. Zase na
druhou stranu musím úplně upřímně
říci, že mě netěší, když podepisuji
týdně několik desítek omluv za ne-
správný postup úředníků. Ale tím ni-
jak nezpochybňuji celkovou kvalitu
státní správy. Prosím, aby takto to by-
lo vnímáno.
Ale s ohledem na to, co jsem řekl,
říkám úplně férově a na rovinu, že ne-

jsem zastáncem automatického –
zdůrazňuji automatického – kariér-
ního růstu. Z toho také vyplývalo mo-
je vyjádření v pořadu Máte slovo.
Ano, já nejsem zastáncem toho, sly-
ším argumenty, prošel jsem řadu
diskusí, nemusí být můj názor jediný
správný, to vím. Ale nejsem za-
stáncem toho, aby byly automatické
platové postupy a automatický kariér-
ní růst. Vždycky by to mělo být na
základě nějakého vyhodnocení, na
základě nějakých výsledků. Protože
bohužel,  i  když  z  těch  18 tisíc lidí
v mém resortu – je to moje zkušenost
– naprosto převážná většina jsou lidé,
kteří pracují velmi kvalitně, s velmi
vysokým nasazením a skutečně si to-
ho vážím, tak jako v celé společnosti,
je i tam určité procento lidí, kteří si to
ocenění nezasluhují. Ale pojďme o tom
diskutovat, pojďme najít co nejlepší
způsob, jak s tím pracovat.
Ještě bych měl říci, aby to nevypada-
lo,  jako  že jsem od toho utekl, něco
o těch úřadech práce. Tím základním
cílem je, co nejdříve velmi výrazně
posílit boj proti nelegálnímu zaměst-
návání. To si myslím, že je jeden ze
základních úkolů dneska. Protože
jestli nám něco chybí v daních, v so-
ciálním pojištění, ve zdravotním po-
jištění, tak jsou to odvody od lidí, kte-
ří dnes pracují na černo. A jestli to
mám dokázat, tak mi nezbývá nic
jiného, než změnit dosavadní struktu-
ru úřadů práce, protože bohužel je tam
řada paralelních agend, je tam řada
neefektivních agend. Na tu změnu se
připravujeme půl roku. Je to i vizitka
dnešních ředitelů úřadů práce a situ-
ace  je  okres od okresu jiná. Nakolik
jsou po těch šesti nebo pěti měsících
příprav připraveni se svými úřady pře-
jít do té nové organizační struktury,
tak aby to klient nepoznal, tak aby se
práce pro klienta nezměnila, protože
to je skutečně vnitřní organizační
úprava úřadů práce - prosím v tomto,
a říkal jsem to i panu předsedovi
Zavadilovi, o podporu nikoli té orga-
nizační změny, ale o podporu toho
cíle. Jít tvrdě proti nelegálnímu za-
městnávání.
Můžete samozřejmě kritizovat způ-
sob, jakým to dělám po organizační
stránce. Já jsem připraven o tom
diskutovat. Ale prosím o podporu to-
ho základního cíle. Jedním z nej-
horších fenoménů dnešní české spo-
lečnosti je tolerance k nelegálnímu za-
městnávání, k černé práci, k tomu, že
někdo neodvádí, a za něj musí
odvádět jiní, nebo to chybí. Zároveň
řada z nich ještě navíc čerpá naše
společné prostředky formou sociál-
ních transferů.
Já si velmi vážím té diskuse, která
tady dnes proběhla. Vážím si těch
konkrétních argumentů. Budu vždy-
cky velmi naslouchat jednotlivým ar-
gumentům. Byl bych rád, abyste
všichni věděli, že tu diskusi beru
vážně a že pokud dělám nějaké
rozhodnutí nebo dělám nějaký návrh,
který potom prosazuji, je to s plným
vědomím všech argumentů, které šly
okolo, ale nakonec nějaké rozhodnutí,

nebo nějaký návrh musí padnout. A já
bych byl velmi nerad, abych se
musel, až budu odcházet z té funkce,
ať to bude za několik týdnů nebo za
několik měsíců nebo v tom řádném
termínu, tak abych se musel stydět za
to, co jsem odvedl. Děkuji vám za po-
zornost a ještě jednou přeji úspěšné
jednání vašeho sjezdu.
Delegát: Dobrý den, pane ministře.
Nejsem z úřadu práce, ale z České
správy sociálního zabezpečení. Vy
tvrdíte, že se zastáváte práce státních
úředníků, nebo státních úředníků jako
takových. Eufemisticky řečeno, ne-
mluvíte pravdu. Ten, kdo viděl pořad
Máte slovo, který se týkal mimo jiné
práce zaměstnanců České správy so-
ciálního zabezpečení, tak mi musí
potvrdit, že vy jste se v tomto pořadu
zaměstnanců České správy, potažmo
úřadů práce nezastal. Vy jste si tam
notoval s paní Jílkovou, potažmo s ně-
kterými nespokojenými klienty.
Vezměte si, v rámci těch tisíců pří-
padů opravdu k nějakým excesům
může dojít, ale žádné zastání tam
nebylo.
A potom ještě jenom poslední věc.
Říkáte, že někteří úředníci nedělají
svoji práci dobře. Ano, ale takoví by
tam neměli vůbec být, neměli by tam
vůbec pracovat, a ne aby za tyto
flákače, když to řeknu lidově, nesli
zodpovědnost, nebo nesli následky ti
poctiví úředníci, kteří tady sedí a
dělají svoji práci dobře. Ale takhle je
to se všemi kroky vás, potažmo celé
vlády, kdy dochází k nějakému
zneužívání dávek, ale vy pro jistotu
potrestáte všechny. A ty poctivé ze-
jména, ať se to týká dávek v neza-
městnanosti, mateřské, porodného a
tak dále a tak dále. Já jsem tady pro
vás měl připravené asi desetiminu-
tové vystoupení a možná bude lepší,
když ho ani říkat nebudu, protože je
dost kritické. 
Jaromír Drábek: Já se kritiky oprav-
du nebojím a musím říci, že bych do-
poručoval - nebudu používat eufemi-
stické výrazy, prostě není to pravda,
to, co jste řekl. Když si pustíte ten
pořad Máte slovo zpátky, tak tam na-
jdete několik míst, na kterých jsem
zdůrazňoval, nakolik si vážím práce
úředníků jak na úřadech práce, tak na
České správě sociálního zabezpečení.
Na druhou stranu, pokud jsem
převzal resort ve stavu, že většina dů-
chodů byla přiznávána po termínu, že
například  námitkové řízení bylo ve
dvou třetinách případů přiznáváno po
termínu, a že v tuto chvíli řešíme ab-
solutně nepřijatelnou situaci ve zpra-
cování exekuční agendy, kdy nad-
poloviční většina exekuční agendy je
zpracovávána po termínu, tak
samozřejmě to je záležitost, která
přece není možná, aby se odstranila
během jednoho nebo dvou měsíců.
Na druhé straně já nebudu do televize
říkat, že všechno je v pořádku. Prostě
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to tak je, a je to záležitost manažerské
odpovědnosti na jednotlivých stup-
ních řízení, do toho přece máte
možnost zasáhnout i vy. Přece mě
nechcete nutit k tomu, abych lidem
říkal, když mají několik měsíců
nepřiznaný důchod a nemají z čeho
žít, je to všechno v pořádku. Jak
říkám, vážím si lidí, kteří pracují kva-
litně a odpovědně a nemyslím si, že
by to byl v zásadě problém řadových
zaměstnanců České správy sociálního
zabezpečení. Je to problém manažer-
ského řízení a s tím si musím poradit.
To říkám naprosto zodpovědně.
Ale v pořadu Máte slovo, pokud se na
něj díváte, tak dobře víte, že jsou tam
zastoupeni konkrétní lidé, kteří řeší
svůj konkrétní problém, a tomu
konkrétnímu člověku já musím
odpovědět, proč mu pět měsíců nebo
osm měsíců nebyl přiznán důchod,
když na to má podle práva nárok.
Já opravdu musím odjet na další jed-
nání, přesto mi dovolte ještě jednou
zopakovat, že jsem rád, že jsem se
mohl  zúčastnit alespoň části vašeho
sjezdu  a  přeji  vám,  ať vymyslíte -
směrem ke mně - co nejúčinnější
postup, abychom společně napravili
všechny ty chyby, o kterých jsme se
tu bavili.  
Alena Vondrová: Já bych panu mi-
nistrovi chtěla poděkovat, že přišel,
že jste nás vyslechl, ale myslím si, že
tato diskuse zůstala otevřená a že
samozřejmě co se týká stížností a tak
dále, já vím, náš odborový svaz to
řešil, to není otázka jenom manažerů,
to  je  otázka personálního obsazení,
složitého procesního řízení, které
nařizují předpisy a tak dále. Takže je
potřeba objektivně se vždycky k ně-
jakému problému postavit.
A poslední poznámka, kterou si
nemohu odpustit. Samozřejmě, že
všichni, kdo tady v sále sedíme i
všichni ostatní plédujeme pro to, aby
byla  tvrdě  protírána práce na černo.
Z různých důvodů. Nicméně to, že
prosazujeme toto a v tom vás pod-
porujeme, neznamená, že budeme
souhlasit s takovou organizační změ-
nou úřadů práce, která zpochybňuje,
co vlastně máte na mysli jako cílový
stav. A obáváme se, že prostě oblast
zaměstnanosti bude velmi postižena a
že bude oblast státní sociální podpory
postižena, ale to je diskuse na jiné
fórum a já doufám, že k této diskusi –
věcné - která bude hledat nějaké
řešení, přijatelné pro všechny,
budeme pokračovat, byť třeba u toho
nebudu  já,  ale  budou  tam moji ná-
stupci, protože to považujeme za vel-
mi významné. Děkuji vám ještě jed-
nou. 

Ministr dopravy
s l i b o v a l
p r o p o u š t ě n í ,
přitom nabírá
nové lidi
Vít Bárta působí
jako fiktivní vy-

hazovač, rozdává slovní výpovědi,
přitom  na  jeho resort přišlo loni
nejméně 69 nových zaměstnanců.
Ministr dopravy Vít Bárta (Věci
veřejné) je muž velkých gest, občas

PP ŘŘ EE ČČ EE TT LL II   JJ SS MM EE

NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází 20x za rok. V Praze vydává 
Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, e-
mail: statorg@cmkos.cz; http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.
Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: 236 181 173, e-ma-
il:dedovska@volny.cz. Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra
Černochová, Schulhoffova 857, 149 00 Praha, tel. 272 932 840. Tisk Regleta s.r.o.
Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j.
3443/96-P ze dne 20. 11. 1996. ISSN 0862-9633, MK ČR 4664

se  ale stává, že po nich nenásledují
adekvátní skutky. Upozornil na to
Karel Urban, dnes už bývalý předse-
da  ministerských   odborů.  V  otev-
řeném  dopise,  jenž Bártovi v minu-
lých dnech zaslal, komentuje
propouštění úředníků, které podle
něj probíhá jinak, než ministr po
svém nástupu avizoval.
Urban  mimo jiné poukazuje na to,
že  Bárta   30.  srpna loňského roku
v rámci úsporných opatření rozhodl
o zrušení 72 tabulkových míst, ale
dopadlo to úplně jinak. »Od 1. čer-
vence do konce roku nastoupilo na
ministerstvo dopravy 69 nových za-
městnanců, takže se celá akce zřej-
mě minula účinkem,« píše dlouho-
letý šéf odborářů v dopise.
Uvádí to v souvislosti s dalším
plánovaným propouštěním zaměst-

nanců, které se na ministerstvu nyní
chystá. Urban naléhá spíše na sní-
žení počtu náměstků a vrchních
ředitelů, kde lze podle něj nejvíce
uspořit.
Kromě jiného připomíná, že ministr
ještě  loni na začátku září plánoval
snížení stavu náměstků ze sedmi na
čtyři. Místo toho se ale počet znovu
vyšplhal na šest a zvýšil se i počet
vrchních ředitelů.
»Zatím mi na můj dopis nikdo z ve-
dení ministerstva neodpověděl,«
poznamenává   k   celé věci Urban,
který se ve vedení odborů rozhodl
kvůli vyššímu věku skončit, ale na
ministerstvu stále pracuje. I týdeník
Ekonom žádal o vyjádření ministra
Bártu. Zatím též neúspěšně.
Jiří Pšenička, týdeník Ekonom
ihned.cz, 23. 3. 2011

PSI uvítalo evropskou volbu ve
prospěch transakční daně
Evropský parlament hlasoval ve
prospěch  zavedení  evropské daně
z  finančních  transakcí. Tato daň,
které se taky někdy říká daň Robina
Hooda, bývá často označována jako
drobná daň, která může přinést
velkou změnu. PSI toto hlasování
velmi potěšilo. Rozhodující podíl
na tomto úspěchu mělo velké úsilí
Evropské federace odborů ve veřej-
ných službách, nevládních organi-
zací a některých dalších evrop-
ských poboček PSI. Peter Waldorff
z PSI k tomuto úspěchu řekl:
„Tento krok uznává a zdůrazňuje,
že finanční sektor by měl nést zod-
povědnost za finanční krizi, a vý-
nosy z této daně mohou být využity
při budování udržitelných společ-
ností a ekonomik. Toto je první
odvážný   krok, který  může  v ést
k širší globální dohodě.” 
Amnesty International vyzývá
USA ke zrušení legislativy ome-
zující práva pracovníků
Mezinárodní organizace prosazující
lidské svobody a práva Amnesty
International vyzvala některé státy
Spojených  států amerických, aby
upustily od plánované legislativy,
která by drastickým způsobem
omezila práva pracovníků. Tyto stá-
ty, které zahrnují Colorado, Iowa,
Michigan, New Mexico, Ohio,
Oklahoma a Tennessee, navrhly
zákony, které významně limitují
práva odborů na kolektivní vyjed-
návání. Shane Enright z Amnesty
International komentoval tuto si-
tuaci slovy: „Představitelé těchto
států musí stáhnout svou podporu
těchto opatření, která by porušila
mezinárodní zákony, pokud by byla
přijata. USA mají mezinárodní zá-
vazek dodržovat práva amerických
pracovníků, včetně zvláštního prá-

va na společné organizování a vy-
jednávání.“ Podobný protiodboro-
vý zákon byl podepsán ve Wiscon-
sinu. Tento zákon podepsaný 11.
března 2011 podkopává schopnost
odborů chránit pracovníky a zá-
roveň odebírá téměř veškerá práva
na kolektivní vyjednávání pro vět-
šinu veřejných zaměstnanců s tím,
že omezuje jejich vyjednávací prá-
va pouze na otázku mzdy. Odboráři
ale upozorňují i na další stovku pro-
tiodborových zákonů přijatých cel-
kem ve 37 státech. Některé se týka-
jí zdravotnictví, jiné omezují svo-
bodu sdružování nebo ruší právo
pracovníků na stávku.  
Budapešť: Evropské odbory mo-
bilizují k demonstraci
Evropská odborová konfederace
(ETUC) a jejich šest maďarských
poboček organizují eurodemon-
straci na 9. dubna v Budapešti, kde
se během maďarského předsed-
nictví EU uskuteční zasedání Ev-
ropské rady pro hospodářské a fi-
nanční záležitosti (ECOFIN). Ev-
ropští odboráři budou demonstro-
vat, aby řekli ne úsporným plánům
a aby vyzvali k více sociálnímu pří-
stupu v Evropě, k férovým mzdám
a kvalitním pracovním místům.
Opatření na boj proti krizi imple-
mentována EU a národními vláda-
mi jsou v principu založena na ús-
porných plánech a fiskální konsoli-
daci, které se skládají z velkých
škrtů ve veřejných výdajích, tlaku
na snižování mezd a omezování
nezávislosti kolektivního vyjedná-
vání. Tato sociální represe pokraču-
je, zatímco se nadále vyplácejí
skandálně vysoké bonusy. Evrop-
ské odborové hnutí je proti takové
politice a opakovaně tvrdí, že exis-
tují i jiné alternativy. To je proč
vyrazí do ulic Budapešti – řízení
Evropy neznamená sociální represi.

Evropská rada: ETUC nesouhla-
sí s evropskou hospodářskou
politikou, která by ohrozila mzdy
a sociální práva
Delegace z ETUC se zúčastní
Tripartitního sociálního summitu.
Tento summit si klade za cíl zajistit
efektivní participaci sociálních
partnerů při implementaci evropské
hospodářské a sociální politiky.
Evropské odbory budou zastávat
myšlenku odpovědného hospo-
dářského řízení, které na rozdíl od
současné politiky nabízí sociální
záruky. V Evropě se nyní opět
zvedá vlna demonstrací proti ús-
porným plánům, které mají v ob-
dobí krize katastrofální sociální
dopady v podobě vysoké nezaměst-
nanosti a nejisté práce. John
Monks, generální tajemník ETUC,
k tomu řekl: „Evropské hospo-
dářské řízení má vážné nedostatky.
U mezd neexistuje zmínka o ros-
toucích nerovnostech, neustále se
zvětšující mezera mezi chudými a
bohatými, mezi vedoucími pracov-
níky  a  ostatními  nebo bankéři a
jejich  nekonečným  apetitem  po
obrovských bonusech. Při mzdo-
vém vyjednávání se odmítá zohled-
nění inflace nebo nerovností; stejně
tak se nikdo nezabývá zhoršováním
pracovních dohod mnoha pracov-
níků, kterou způsobuje nejistá
práce, která diskredituje termín
flexicurity. Z tohoto důvodu mobi-
lizujeme v několika evropských
zemích za účelem boje proti ús-
porám a pro dosažení dohody o více
férovosti a rovnosti.“ ETUC vítá
zájem o zavedení daně z finančních
transakcí, vydání tzv. eurobondů na
snížení spekulací a evropský plán
na zotavení. J. Monks na závěr do-
dal: „Doufám, že se to bude vyvíjet
rychle a konstruktivně, ale více tak-
to pozitivních hospodářských opat-
ření,  ne  jenom  úsporná  politika,
jsou zoufale nutných“.
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