
Školení hospodářů ZO OS SOOHospodaření ZO - vedení jednoduchého účetnictví
místo datum lektorka
Praha 28. 4. 2009 pí Plesníková
Středočeský kraj 4. 6. 2009 pí Plesníková
Brno 15. 9. 2009 pí Plesníková
Brno 16. 9. 2009 pí Plesníková
Olomouc 5. 10. 2009 pí Plesníková
Ostrava 6. 10. 2009 pí Plesníková
Hradec Králové 22. 10. 2009 ing. Krbečková
Plzeň 27. 10. 2009 ing. Krbečková

� Jak jsme infor-
movali v NOS č.
7 byly do progra-
mu vlády dne 20.
4. 2009 zařazenynávrh nařízenívlády, kterým semění nařízení vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech za-městnanců ve veřejných služ-bách a správě, ve znění nařízenívlády č. 74/2009 Sb. a návrh na-řízení vlády, kterým se stanovístupnice základních tarifů propříslušníky bezpečnostních sbo-rů na rok 2009. Projednávání

obou návrhů nařízení vlády bylo
přerušeno. Oba návrhy byly za-
řazeny jako samostatné body do
programu jednání vlády dne 27. 4.
2009. Ve věci dál jedná předsed-
kyně OS. Informace o výsledku
jednání vlády dne 27. 4. 2009 bu-
dou neprodleně zveřejněny na we-
bové stránce OS.
� Dne 26. 3. 2009 postoupilministr práce a sociálních věcído vnějšího připomínkovéhořízení návrh  koncepční  novelyzákoníku práce. OS v minulých
dnech zpracoval  rozsáhlé   připo-
mínky  k jednotlivým ustanove-
ním návrhu  novely  zákoníku  prá-
ce, které postoupil právnímu od-
dělení ČMKOS. Až na dvě výjimky
byly připomínky OS zahrnuty do
Stanoviska ČMKOS. K pracovní-
mu návrhu Stanoviska ČMKOS
měl OS možnost  se vyjádřit a té-
to možnosti plně využil. Stano-
visko ČMKOS bylo projednáno
Radou ČMKOS dne 20. 4. 2009 a
následně postoupeno MPSV.
Vnější připomínkové řízení bude
ukončeno dne 24. 4. 2009. Termín
vyrovnání zásadních připomínek
nebyl MPSV dosud stanoven. S
ohledem na výše uvedené rozhodl
OS, že zveřejní pouze Stanovisko
ČMKOS. Vzhledem k jeho znač-

Praha
23. dubna 2009
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10,60  Kč

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

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

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně

Jihočeští  odboráři se školiliČeskobudějovický Dům techniky byl ve čtvrtek 16. dubna dějištěmsemináře určeného pro hospodáře odborových organizací. Akci us-pořádal odborový svaz pro ty, kteří si chtěli doplnit a rozšířit znalostia informace  jak o odborovém hospodaření, tak o režimu daní a so-ciální problematice. Zvláště ta se v poslední době stává předmětemzvýšeného zájmu odborářů, protože je známo, že vláda vedle již zave-dených opatření chystá i další, které budou mít dopad na sociálnípostavení  mnoha zaměstnanců. Lektorka Jindřiška Plesníková  vširokém záběru seznámila přítomné  m.j. se změnami v daňovémrežimu, jemuž podléhají občanská sdružení (tedy i odbory)  a fun-dovaně odpověděla na řadu dotazů. Téměř šestihodinové pracovnísetkání jistě přispělo k pochopení problematiky, které, žel, ještě částzákladních organizací nevěnuje odpovídající pozornost.
text a foto (pam)

nému rozsahu (45 stran) zveřejňu-
jeme na jiném místě NOS pouze
obecnou část. Plné znění
Stanoviska ČMKOS naleznete na
webové stránce OS. Návrh kon-
cepční novely zákoníku práce
včetně důvodové zprávy a úpl-
ného znění zákoníku práce s
navrhovanými změnami je zveřej-
něn na webové stránce ČMKOS
adresa: www.cmkos.cz , odkud si
lze návrh koncepční novely včet-
ně  doprovodných  materiálů stá-
hnout. 
V současné době není zřejmé, jak
předkladatel s návrhem novely
zákoníku práce naloží. O tom jaký
postup bude zvolen zřejmě
rozhodne až přechodná vláda na
základě návrhu ministra práce a
sociálních věcí. Možností je něko-
lik. O výsledku vyrovnání zásad-
ních připomínek budeme informo-
vat v některém z dalších čísel
NOS. Průběžně budeme zveřejňo-
vat také všechny relevantní infor-
mace  týkající se dalšího postupu
MPSV a vlády včetně případných
stanovisek odborů.
ČMKOS odmítla návrh jako celek
ze závažných důvodů, které jsou
uvedeny v obecné části Stano-
viska ČMKOS. Navrhované
změny zákoníku práce především
významně snižují práva a ochranu
zaměstnanců a omezují práva
odborů jako zástupců zaměst-
nanců. Žádáme proto funkcionáře
ZO OS, aby seznámili zaměst-
nance s obecnou částí Stanoviska
ČMKOS. Těm ZO OS, které do-
sud nedostávají elektronickou
verzi NOS zašleme na vyžádání
elektronickou verzi obecné části
Stanoviska ČMKOS. Požadavek
zašlete na e-mail adresu:
statorg@cmkos.cz . 
V Praze dne 21. 4. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS 
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StanoviskoČeskomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se měnízákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a některé dalšísouvisejí zákony
A. Obecně k návrhuI. K rozsahu a účelu navrhované právní úpravyČeskomoravská konfederace odborových svazů (dále jen„ČMKOS“) požaduje s ohledem na skutečnost, že současná vládavedená Ing. Topolánkem ztratila důvěru Poslanecké sněmovnyParlamentu ČR, a že se předpokládá v nejbližší době ustavení pře-chodné vlády vedené Ing. Fischerem s velmi omezeným mandátemzaměřeným na dovedení České republiky k předčasným volbám, abyv rámci předložené novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkpráce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ a„návrh novely“)  nebyly  prováděny žádné změny věcného chara-kteru.Z tohoto pohledu již nelze předloženým návrhem, jak uvádí důvodovázpráva „naplnit Programové prohlášení vlády České republiky a ak-centovat obecný princip autonomie vůle obou účastníků základníhopracovněprávního vztahu – zaměstnance a zaměstnavatele při za-chování nezbytné míry ochrany zaměstnance, který je při rovnostiobou účastníků základního pracovněprávního vztahu ve slabšímpostavení“. K takové úpravě nemá mandát ani vláda v demisi, ani připravovanápřeklenovací vláda, a proto o návrzích zásadních změn věcnéhocharakteru,  které  novela  obsahuje,  může rozhodnout pouze vláda,která vzejde z předčasných voleb, s nimiž se počítá ve III. čtvrtletíletošního roku, při respektování zásad sociálního dialogu a všechpravidel legislativního procesu včetně zpracování analýzy RIA.Předložený návrh novely nebere do úvahy rovněž skutečnost, žeČeská republika je a zřejmě i po delší dobu bude postižena svě-tovou hospodářskou krizí a jejími důsledky, zejména dramatickýmnárůstem případů hromadného propouštění tisíců zaměstnancůbankrotujících podniků, růstem dlouhodobé nezaměstnanosti, na kte-rou nejsou české sociální systémy připraveny ani kapacitně, ani fi-nančně, ani úrovní poskytovaných podpor v nezaměstnanosti.Potřebné změny v těchto systémech v zájmu stabilizace trhu práce, veprospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců, zejména ve prospěch za-chování současných a tvorby nových pracovních míst, předkladatelnenavrhuje.ČMKOS proto požaduje, aby návrh zákona, kterým se mění zákonč. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., aněkteré další souvisejí zákony, byl Ministerstvem práce a sociálníchvěcí buď zcela stažen z legislativního procesu, nebo alespoňpřepracován tak, aby byly provedeny pouze nezbytné legislativníúpravy- vyplývající z Nálezu Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 82/06 ze dne12. března 2008 (vyhlášeného pod č. 116/2009 Sb.) ve věci návrhuna zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkpráce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nález Ústavníhosoudu“),- související s nepřijetím antidiskriminačního zákona směřujícík zajištění souladu zákoníku práce a pracovněprávní ochrany zaměst-nanců s mezinárodními závazky České republiky v oblasti rovnéhozacházení a zákazu diskriminace. - Směřující k plné implementaci autonomních dohod evrop-ských sociálních partnerů (o teleworku, stresu na pracovišti,násilí na pracovišti),- technické povahy, zejména úpravy odstraňující právní nepřes-nosti, legislativně technická pochybení a neprovázanosti zákoníkupráce s jinými právními předpisy tak, aby zákoník práce byl kvalitní,dlouhodobě stabilní a s právem Evropské unie plně harmonizovanouprávní úpravou pracovněprávních vztahů (závislé práce) v České re-publice, založenou na smluvní svobodě obou stran pracovněprávníchvztahů, sociálním partnerství, kolektivním vyjednávání a mezinárod-ních standardech slušné práce opírající se o ústavní zásadu „Co zákonnezakazuje, to dovoluje“.Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní.Pro případ, že tyto zásadní připomínky ČMKOS nebudou akcep-továny, uplatňuje ČMKOS níže uvedené zásadní připomínky jakobecné povahy, tak k jednotlivým ustanovením návrhu novely a

současně požaduje v souladu s § 320 odst. 1 zákoníku práce, abypřed předložením návrhu novely vládě byl tento návrh projednánv pracovních skupinách Rady hospodářské a sociální dohody a naplénu RHSD. II. K problematice rovného zacházení a zákazu diskriminaceKoncepce jednoho „střechového“ zákona, který upraví problematikurovného zacházení a zákazu diskriminace přes všechna právníodvětví, je podle názoru ČMKOS mrtvá. V Poslanecké sněmovně jejiž druhý vládní návrh tohoto zákona a lze předpokládat, že k jeho při-jetí do konce mandátu této Poslanecké sněmovny nedojde. Právníúprava pracovněprávních vztahů od roku 2007 tak není v souladu spožadavky příslušných směrnic EU a tato situace je nadále neu-držitelná. V této souvislosti připomínáme MPSV skutečnost, že Česká republi-ka je v rámci kontrolního mechanismu Mezinárodní organizace prácedlouhodobě kritizována za neplnění závazků vyplývajících zejména zÚmluvy č. 111 MOP, o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958, voblasti pracovněprávních vztahů v několika oblastech. Na letošnímčervnovém zasedání bude povinna vysvětlit, jaká opatření k nápravětohoto protiprávního stavu v době od loňské Mezinárodní konferencepráce přijala. Podle informací, které má ČMKOS k dispozici, neza-slala stále ještě vláda České republiky MOP potřebné vysvětlení abude tak zařazena do skupiny zemí, které nerespektují své závazky anereagují na závěry plynoucí z uplatňování kontrolního mechanismuMOP.Navíc, vládní návrh antidiskriminačního zákona, který „zamrzl“ vPoslanecké sněmovně je formální, vyhovuje pouze nejzákladnějšímpožadavkům příslušných směrnic EU a četnými výjimkami ze zásadyrovnosti a zákazu diskriminace umožňuje neodůvodněné rozdílnézacházení (např. požadavek praxe, což znemožní zaměstnávání absol-ventů škol.Proto ČMKOS požaduje výslovnou úpravu zákazu diskriminacea zásady rovného zacházení včetně nároků obětí diskriminace za-členit znovu v plném rozsahu do zákoníku práce.   III. K problematice větší flexibility v oblasti pracovněprávníchvztahůDůvodová zpráva návrhu novely s odvoláním na již irelevantníProgramové prohlášení vlády mj. uvádí že „Ve spolupráci se sociální-mi partnery vláda navrhne novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexi-bilitu ve vztazích zaměstnanec – zaměstnavatel...“. ČMKOSzdůrazňuje, že česká pracovněprávní úprava vykazuje v mezinárod-ním srovnání vysokou míru flexibility, a to jak pokud jde o přijímánízaměstnanců do pracovního poměru, o úpravu zkušební doby, uza-vírání pracovních smluv na dobu určitou (i opakované), možnostizměn pracovní smlouvy a též o skončení pracovního poměru zdůvodů obvyklých v současném evropském pracovním právu. Přestože navrhovaná úprava má podle MPSV „zpružnit“ jak uza-vírání, tak ukončování pracovněprávních vztahů, při respektovánípotřeb zaměstnavatelů, potřeby zaměstnanců s ohledem na jejichnáležitou ochranu a jistotu jejich postavení v oblasti pracovních vzta-hů (tj. vyvážení flexibility jejich adekvátní ochranou) zcela opomíjí. Právě zde, v jednostranném vychýlení pracovněprávní úpravy veprospěch zaměstnavatele a „jeho“ větší flexibility v oblasti pra-covněprávních vztahů, která není přes četné proklamace vyváže-na odpovídající pracovněprávní ochranou, se skrývá největšíriziko koncepční novely zákoníku práce pro zaměstnance, jehoždůsledkem bude v případě přijetí novely zákoníku práce v navrhovanépodobě ztráta či podstatné snížení jistot zaměstnance týkajících se zej-ména formy a charakteru pracovního poměru, pracovní doby a s tímsouvisející bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výše pracovníhopříjmu i prostředků k účinné ochraně jeho zájmů. Obecně lze konstatovat, že koncepční novela zákoníku práce
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svým konceptem flexibility snižuje ve výrazném rozsahu jistotuzaměstnance, zejména vyšší podporou tzv. prekérních pracov-něprávních vztahů (prodlužování zkušební doby, doby, ve které lzeřetězit pracovní poměry na dobu určitou, zvyšování rozsahu pracívykonávaných na základě dohody o provedení práce, rozšiřovánímmožností pro výpovědi ze strany zaměstnavatele na základě důvodů,které záleží zcela na subjektivním přístupu a zásadním způsobemzvyšují riziko jeho zneužití proti tzv. „nepohodlným zaměstnancům“,zaměstnancům ve zvlášť zranitelném postavení, členům odborovýchorganizací, znovuzavedení možnosti dočasného přidělení zaměst-nance k jinému zaměstnavateli apod.).Otevírání stále většího prostoru pro prekérní formy pracovních vzta-hů, tj. formy, které nezajišťují zaměstnanci stejnou ochranu (jak pra-covněprávní oblasti, tak v nemocenském či důchodovém pojištění)vytváří podmínky a právní nástroje k tomu, aby se sjednávání pra-covního poměru na dobu neurčitou s plným úvazkem, které je zá-kladním předpokladem pro rozvoj osobního, zejména rodinného živo-ta a podmínkou uspokojivé životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin,stalo pro stále větší počet zaměstnanců nedosažitelným.Navrhovaná úprava opomíjí, že evropský koncept flexicurity(MPSV používá ve svých materiálech pojem „flexijistoty“) v sobězahrnuje požadavek, aby při zavádění flexibilních forem práce, tj. vesnaze zvýšit flexibilitu, byla současně posilována jistota zaměstnance.Jinými slovy, flexibilita nesmí být zaváděna za cenu ztráty jistotyzaměstnance, že při propuštění z práce bude dostatečně zabezpečen,bude mu poskytnuta účinná pomoc k nalezení nového zaměstnání, ato i zapojením do výukových programů uskutečňovaných jak zaměst-navateli, tak státem, které umožní zlepšit jeho zaměstnatelnost na trhupráce apod.Koncepční novela zákoníku práce tak setrvává na falešném a ne-pravdivém mýtu, který je v České republice často rozšiřován částí pod-nikatelů a v médiích, že česká pracovní síla a český trh práce jsoumálo  flexibilní,  že  právní  jistoty a podpory v nezaměstnanosti

zcela dostatečně, zneužívání silnějšího postavení zaměstnavatele vobdobí hospodářské a finanční krize, který se snaží často obejít pra-covněprávní úpravu, např. proto, aby dosáhl jednostranného zkrácenípracovní doby se snížením mzdy, popř. aby si vynutil odchod za-městnance ze zaměstnání způsobem, který nezakládá nárok naodstupné apod. V praxi je stále zřetelnější snaha řady zaměstnavatelů o větší a vol-nější dispozici časem zaměstnance (on call pracovní režimy, kontapracovní doby, obcházení úpravy týkající se přesčasové práce) a o je-ho stále větší podřízení potřebám zaměstnavatele, zejména v pod-nicích zasažených hospodářskými potížemi, především poklesem za-kázek či nedostatkem volných finančních problémůTyto případy, kdy zaměstnavatelé obcházejí, popřípadě porušujípříslušnou pracovněprávní úpravu, s rozšiřováním hospodářskékrize narůstají a snažit se proto za této situace posilovat pozici za-městnavatele na úkor zaměstnance je pro ČMKOS zcela nepři-jatelné.Skutečnost, že v České republice výrazně převažuje v oblasti pracov-něprávních vztahů princip flexibility nad ochranou zaměstnanců (tj.není uplatňován princip flexicurity, který je jedním ze stavebních ka-menů obnovené lisabonské strategie růstu a zaměstnanosti), vyplývái  z následujícího grafu zpracovaného Evropskou Komisí na základěúdajů roku 2006 (tj. ještě před přijetím nového zákoníku práce). Tento graf ukazuje skupiny členských zemí Evropské unie, které seliší úrovní obou základních složek flexicurity. Flexibilita je vyjádřenana levé ose – čím je země výše, tím je v ní uplatněno více flexibilitya securita (ochrana, zabezpečení, právní jistoty) je vyjádřena na spod-ní ose – čím je země více vlevo, tím jsou v ní zaměstnanci méněchráněni. Pro srovnání úrovně členských zemí Evropské unie v obou složkáchflexicurity byly sledovány základní parametry pracovněprávníochrany na základě platné legislativy (v grafu je označena jako EPL– Employment Protection Legislation), celoživotního vzdělávání(LLL – Life Long Learning) a politiky zaměstnanosti (LMP – LabourMarket Policy), které umožňují vyhodnotit pozici jednotlivých člen-ských zemí při naplňování obou složek flexicurity:
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jsou příliš vysoké, a že česká pracovněprávní úprava je přílišrigidní a neumožňuje zaměstnavatelům reagovat na jejich potřeby. Přitom opak je pravdou, jak ukazuje např. současný vývoj v oblastinezaměstnanosti, kde od konce loňského roku dochází nejen k rozsá-hlému propouštění (měsíční počet propuštěných zaměstnanců se po-hybuje okolo 40 000 osob), ale i k uplatňování řady flexibilních úpravrežimů pracovní doby i forem pracovních vztahů, jak v dohodě za-městnance se zaměstnavatelem, tak jednostranně ze strany zaměstna-vatele a to bez právních překážek na straně zaměstnavatelů. Současně se však ukazuje, že platná právní úprava brání, i když ne

Z grafu jednoznačně vyplývá, že Česká republika patří spolu sMaďarskem, Polskem, Slovenskem a Itálií k zemím, kde je postavení za-městnanců nejhorší – poměrně vysoká flexibilita (obdobná jako např. vDánsku, jehož model flexicurity je dáván často za vzor) je provázena vel-mi nízkým stupněm ochrany (jistoty) zaměstnanců. Je zřejmé, že snaha ozvyšování flexibility za těchto podmínek by vyčlenila Českou repub-liku mimo evropský standard slušné práce a konkurenceschopnosti.Za povšimnutí stojí, že na grafu jsou zcela vpravo uvedeny země spoměrně  vysokou  flexibilitou,  srovnatelnou  s Českou republikou,které však současně vykazují nejvyšší ochranu zaměstnanců (a také



mnohem vyšší mzdy, podpory v nezaměstnanosti a rozsáhlé dobře or-ganizované programy na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o za-městnání). Přitom ve všech případech (Dánsko, Švédsko, Finsko,Nizozemsko) jde o země ekonomicky plně konkurenceschopné, sekonomickou výkonností i životní úrovní mnohem vyšší, než kteráexistuje v České republice. Z toho vyplývá, že nastavení flexibility v pracovněprávní ochraně za-městnanců v České republice není z konkurenčních důvodů nutné měnit,a naopak, že důvodu vyšší konkurenceschopnosti je nezbytné, zejména vsoučasném  krizovém vývoji, rozvinout prvky ochrany zaměstnanců nastandard obvyklý v nejvyspělejších zemích Evropské unie (zejménapokud jde o délku doby a výši poskytování podpor v nezaměstnanos-ti, spojování nabídky a poptávky na trhu práce, formy aktivní politikyzaměstnanosti, doplatky poskytované státem zaměstnavatelům veprospěch zaměstnanců při částečné nezaměstnanosti, apod.). Bohužel, těmto klíčovým otázkám návrh novely zasahující do řady zák-ladních zákonů ovlivňujících fungování trhu práce nevěnuje žádnou po-zornost a pokračuje v restriktivní politice vlády demisi, která by bylatěžko přijatelná i v nedávných časech konjunktury.V této ekonomické a právní charakteristice současného stavu pracovněprávníochrany zaměstnanců v České republice a v nezbytnosti přijímat aktivníopatření k překonání důsledků finanční a hospodářské krize spočívá hlavní ar-gument proti dalšímu zhoršování pracovněprávní ochrany zaměstnanců,které v návaznosti na negativní opatření, která za současné koaličnívlády v demisi na rodiny zaměstnanců již dopadla dříve (snížení úrovněnemocenského pojištění, opožděné poskytování snížených nemocenskýchdávek prostřednictvím OSSZ neuváženě postižených plošným snižovánímpočtu zaměstnanců, nižších podpor při déletrvající nezaměstnanosti apod.) jejiž nepřijatelné.Místo toho, aby v zájmu zachování pracovních míst pro co největšíokruh zaměstnanců po dobu krize uvažoval předkladatel např. o zkrá-cení délky týdenní pracovní doby (a hledání cest k poskytování do-platků zaměstnancům z veřejných zdrojů, jako je tomu v jinýchzemích), zvýšením „atraktivnosti“ práce přesčas naopak zaměstna-vatele vybízí, aby snižovali počty zaměstnanců. Ti, kteří zůstanou, bu-dou muset z obavy, aby před propuštěním „dobrovolně“ souhlasit i stím, že v kalendářním roce odpracují celý měsíc navíc, a to za žádnénebo jen za symbolické navýšení mzdy. Upozorňujeme, že v současné době hospodářských potíží řada za-městnavatelů, kde odbory nepůsobí, zaměstnancům jednostranněmzdy snižuje, a to jak s využitím možností, které jim poskytujesoučasné znění zákoníku práce, tak i mimo platný právní rámec. Dalšítlak na snižování mezd ze strany státu přitom není důvodný, jak vy-plývá  z  následujícího grafu, který porovnává celkové hodinové ná-klady práce v jednotlivých členských státech Evropské unie:

Z grafu je zřejmé, že mzdy (celkové náklady práce) se v České re-publice dlouhodobě pohybují na úrovni cca jedné čtvrtiny mezd(celkových nákladů práce) v nejvyspělejších zemích EU, a že tentoodstup se ani při rychlejších tempech růstu produktivity práce a HDPv České republice v posledních letech nesnižoval. To znamená, že základní konkurenční výhoda českých zaměstna-vatelů (levná práce) zůstává zachována a že vliv tlaku na její dalšíprohlubování (např. prostřednictvím některých úprav v oblastiodměňování, které jsou součástí návrhu novely) je nejen iracionálnívzhledem k poměru ceny práce a kapitálu v jejich produkci, ale sohledem na potřebu finančních stimulů na poptávkové straně kpřekonání hospodářské krize je i kontraproduktivní.Tyto relevantní ekonomické argumenty pro zvyšování mezd, a to iprostřednictvím zákonem stanovených minimálních standardů práce(např. minimální mzda), MPSV do úvahy nebere. Návrh novelyzákoníku práce naopak pokračuje v ideologickém tlaku na snižovánímezd, snižování pojistného na sociálního pojištění a realizací dalšíchopatření (nižší odstupné apod.), které ve svém důsledku vedou vedlejiž zmíněné destrukce sociálních systémů ke snížení životní úrovnězaměstnanců a jejich rodin a ke snížení poptávky na trhu. To všakpostihne především malé a střední podnikání, které je na kou-pěschopnost zaměstnanců a jejich rodin zcela odkázáno.V tomto směru je návrh novely zpracovaný v duchu liberální ideolo-gie založené na tzv. „Race to the bottom“ v rozporu i s politikouEvropské unie opírající se o obnovenou Lisabonskou strategii.
IV. K problematice vztahu zákoníku práce a občanskéhozákoníkuS ohledem na důležitost kroku, kterým je provázání dvou ne-jdůležitějších pramenů pracovního práva, tedy zákoníku práce aobčanského zákoníku, na základě principu subsidiarity, považujeČMKOS za důležité se k této otázce vyjádřit podrobně již v obecnéčásti stanoviska.1. ČMKOS vnímá nutnost doplnit do zákoníku práce úpravu, kte-rá by stanovila jasná pravidla subsidiární aplikace občanskéhozákoníku v pracovněprávních vztazích, aby bylo nepochybně zřej-mé v zájmu právní jistoty všech účastníků pracovněprávních vztahů,která ustanovení občanského zákoníku se na pracovněprávní vztahypoužijí a naopak, která ustanovení občanského zákoníku budou z tétoaplikace vyloučena. V souvislosti s tím, že Nález Ústavního soudu ve věci návrhů nazrušení některých ustanovení zákoníku práce, který vstoupil v účin-nost 14. dubna 2008, zrušil ustanovení § 4 zákoníku práce, které ob-sahovalo výchozí právní úpravu pro použití občanského zákoníku nazákladě metody delegace, je třeba do zákoníku práce vložit pravidlo,
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kterým  se  bude použití občanského zákoníku v pracovněprávníchvztazích řídit. Stávající situace, kdy je v praxi občanský zákoník aplikován na základě prin-cipu  „obecné  subsidiarity“,  tedy  aniž  by jakýkoli předpis takový postupupravoval, je velmi nejasná a problematická a v teorii i v praxi se již vysky-tují různé názory na to, jak se má při používání ustanovení občanskéhozákoníku v oblasti pracovněprávních vztahů postupovat.Odůvodnění Nálezu Ústavního soudu obsahuje argumentaci, která říká, žeústavně konformní způsob provázáním občanského zákoníku a zákoníkupráce může představovat taková úprava, podle níž bude občanskýzákoník v pracovněprávních vztazích aplikován podpůrně, tedy sub-sidiárně. I bez ohledu na tuto argumentaci ČMKOS konstatuje, že teorie práva vedledelegace jiný způsob vzájemného provázání dvou předpisů nežli je sub-sidiarita nezná. Proto ČMKOS v zásadě souhlasí s navrženou výchozíúpravou, tedy s navrženým ustanovením § 4a, na jehož základě má platit, žese pracovněprávní vztahy řídí a posuzují podle zákoníku práce, nicméně není-li to možné, použije se podpůrně pravidel obsažených v občanském zákoníku,při respektování základních zásad pracovněprávních vztahů.ČMKOS však nesouhlasí s tím, že tímto ustanovením § 4a a vypuštěnímstávajících odkazů na delegovaná ustanovení občanského zákoníku semá podle navrhovatelů právní úprava vztahu zákoníku práce a občan-ského zákoníku prakticky vyčerpat. Návrh vůbec (s výjimkou navrženéhoustanovení § 28, kde se navrhuje vyloučit aplikaci některých občansko-právních institutů na kolektivní smlouvu) nebere v potaz specifika pracov-něprávních  vztahů  a  skutečnost,  že  na  jejich základě je třeba použití ně-kterých občanskoprávních institutů věnovat zvláštní pozornost a uplatněnířady z nich v oblasti pracovněprávních vztahů buď zcela vyloučit, popřípaděvýrazně omezit či modifikovat. Předložená verze návrhu novely zákoníku práce k překvapení ČMKOS vůbecnevychází ze závěrů učiněných v rámci prací a následných diskusí nadpřípravnou verzí koncepční novely zákoníku práce . (Vycházíme zde z ma-teriálů expertního panelu Ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, kterébyly projednávány s experty sociálních partnerů v letních a podzimníchměsících roku 2008.) V rámci těchto diskusí totiž byla dosažena shoda nadtím, že v rámci propojení zákoníku práce a občanského zákoníku na základěmetody subsidiarity bude nutné vyloučit aplikaci některých ustanovenízákoníku práce a použití jiných vázat na speciální právní úpravu, která budeodpovídat pracovněprávním specifikům.Absence této právní úpravy v navržené novele zákoníku práce ČMKOSutvrzuje v přesvědčení, že takto zpracovanou novelu zákoníku prácenemůže považovat za zodpovědný a rozumný návrh koncepční změnypracovněprávního kodexu. Pokud by totiž měl být občanský zákoník v pra-covněprávních vztazích bez dalšího používán bez jakékoli doplňující úpravy,znamenalo  by to vážné ohrožení efektivního fungování pracovněprávníchvztahů. Do vztahů vznikajících mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu ne-samostatné (závislé) práce by tím byl vnesen prvek ohromné právní nejis-toty, která by v důsledku ohrozila jak právní postavení obou účastníků pra-covněprávního vztahu, tak samotnou podnikatelskou činnost, pro kterou by setak namísto žádoucího odbourávání překážek, k němuž se současná vláda vdemisi zavázala, komplikovaly dnes již zaběhnuté procesy v oblasti lidskýchzdrojů, vyvolávala rizika soudních sporů a následných vysokých nákladů sou-visejících např. s neúspěchem zaměstnavatele ve vleklém soudním sporu.K dokreslení této zásadní výhrady a obavy ČMKOS můžeme uvést, že inavrhovatelé výše zmiňovaného návrhu adresovaného Ústavnímu soudu ČRna zrušení některých ustanovení zákoníku práce pro rozpor s ústavním pořád-kem byli přesvědčeni o tom, že některé instituty občanského zákoníku nejsouv pracovněprávních vztazích využitelné. Konkrétně se jednalo například o institut odstoupení od smlouvy, upravený v§ 48 občanského zákoníku. Návrh na zrušení některých ustanovení zákoníkupráce požadoval mimo jiné to, aby byl v zákoníku práce zrušen odkaz napoužití ustanovení § 48 občanského zákoníku, neboť institut odstoupení odsmlouvy vyvolává v pracovněprávních vztazích při absenci zvláštní právníúpravy tak silnou právní nejistotu, že je zde dán důvod pro vnímání tétoúpravy jako protiústavní. 

Ústavní soud pak dal ve svém nálezu této argumentaci za pravdu, když odkazna použití institutu odstoupení od smlouvy v pracovněprávních vztazíchskutečně zrušil. Jeho základním argumentem bylo, že danou právní úpravoubyla narušena právní jistota, jejíž podstata spočívá v tom, že se každý můžespolehnout na seznatelnost práva a předvídatelnost soudního rozhodnutí.Pokud  by  vstoupila  v  účinnost  navrhovaná  právní úprava, byl by tím vesmyslu Nálezu Ústavního soudu podle všeho opět dán podnět pro případnouúspěšnou ústavní stížnost. Návrh novely totiž neobsahuje zvláštní pravid-la, která by použití občanskoprávního institutu odstoupení od smlouvy vpracovněprávních vztazích specifikovala, a proto tím opět směřuje kvytvoření protiústavní mezery v právu.Tuto situaci rozhodně neřeší druhá věta navrhovaného ustanovení § 36 odst.2 zákoníku práce, kde se sice navrhuje stanovit, že od pracovní smlouvy lzeodstoupit jen do té doby, než zaměstnanec začne vykonávat práci, ovšemtakovou úpravu lze vykládat tak, že se vztahuje pouze k této zákonem sta-novené  možnosti  odstoupení  od  smlouvy  a nemá vliv na situaci, kdy sesmluvní strany na možnosti odstoupení od smlouvy ve smyslu § 48 občan-ského zákoníku dohodnou.Podobných případů lze v souvislosti se zcela nedopracovaným návrhem nasubsidiární použití občanského zákoníku v pracovněprávních identifikovatcelou řadu. Uvést můžeme např. institut započtení (§ 580 a 581 občanskéhozákoníku), jehož aplikace v pracovněprávních vztazích může vést k tomu, žesi zaměstnavatel oproti svému závazku spočívajícím v povinnosti vyplatit za-městnanci mzdu započte závazek zaměstnance spočívající např. v povinnostinahradit mu škodu vzniklou schodkem na hodnotách svěřených k zaměstnan-ci k vyúčtování, a zaměstnanec tak bude ponechán bez jakýchkoli prostředků.Rozpor této právní úpravy např. s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č.95 o ochraně mzdy, je přitom zcela zřejmý.Další významně problematické důsledky může v pracovněprávních vzta-zích přinést aplikace občanskoprávních zajišťovacích institutů. Ani knim totiž návrh novely neobsahuje jakoukoli podrobnější úpravu, takže by sev souvislosti s jejím přijetím mohly v praxi začít objevovat takové institutyjako je smluvní pokuta, zadržovací právo, zajištění převodem práva apod. Vsouvislosti s tím ČMKOS znovu odkazuje na Nález Ústavního soudu, kte-rý shledal stávající právní úpravu, jež zakazuje použití zajišťovacích in-stitutů v pracovněprávních vztazích, zcela souladnou s ústavním pořád-kem.Jako další občanskoprávní instituty, jejichž volné použití v pracovněprávníchvztazích by mohlo znamenat možná až nepředstavitelné důsledky, lze identi-fikovat některé způsoby změn (postoupení pohledávky, převzetí dluhu) azániku (výpověď, narovnání, vzdání se práva nebo prominutí dluhu) závazku.Závěrem lze tedy k otázce subsidiární aplikace občanského zákoníku v pra-covněprávních vztazích shrnout, že ČMKOS je ochotná akceptovat princippodpůrného použití občanského zákoníku a je ochotná podílet se na vypra-cování právní úpravy, která tento princip upraví. Způsob, jakým je tato pro-blematika zpracována v předloženém návrhu, nicméně považujeme zatrestuhodně nezodpovědný a nerozumný hazard se stabilitou pracov-něprávních vztahů, který podle všeho vychází z nedomyšlenosti, popřípadě iz naprosté neznalosti možných dopadů aplikace některých občanskoprávníchinstitutů v praxi. ČMKOS proto požaduje, aby zákoník práce obsahovalvýčtové ustanovení, kterým by byla možnost použití konkrétních usta-novení občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy vyloučena.2. S problematikou podpůrné aplikace občanského zákoníku v pracov-něprávních vztazích úzce souvisí právní úprava následků vad právníchúkonů. Zde se ČMKOS pozastavuje nad tím, že i když se jinak navrhovatelstaví do role horlivého zastánce použití podpůrného použití občanskéhozákoníku s minimálním počtem odchylek pro pracovní právo, zrovna v jednéz nejvýznamnějších otázek obecné občanskoprávní úpravy, kterou jsounásledky vad právních úkonů, trvá na speciální pracovněprávní úpravě, kte-rou však buduje na základech, která neodpovídají praktickým potřebám za-městnavatelů a zaměstnanců. Tato zvláštní právní úprava (navrhovaná v ustanoveních § 18 až 21 zákoníkupráce) je založena na konstrukci, podle které právní úprava následků vadprávních úkonů v pracovněprávních vztazích má být vystavěna na prin-cipu relativní neplatnosti.V tomto tvrdošíjném postoji nebrání navrhovateli ani fakt, že na problémyspojené s principem relativní neplatnosti právních úkonů opakovaně upo-zorňují jak zástupci zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Dokonce i autořinávrhu  na  zrušení  některých  ustanovení zákoníku práce pro rozpor sústavním pořádkem požadovali zrušení této právní úpravy a poukazovalipři tom na skutečnost, že princip relativní neplatnosti vede k zásadníprávní nejistotě subjektů pracovního práva a narušuje princip právníjistoty, předvídatelnosti a seznatelnosti práva.
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ČMKOS na problémy spojené s relativní neplatností právních úkonů v pra-covněprávních vztazích dlouhodobě upozorňuje. Za nejvýznamnější z těchtoproblémů považuje složitost a náročnost cesty vedoucí k tomu, že právníúkon je považován za neplatný, dále matoucí a věcně nesprávné pravidlo, po-dle kterého se neplatnosti nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Velmi vážné následky má a bude mít v praxi i skutečnost, že právo dovolat serelativní neplatnosti právního úkonu se promlčuje v obecné tříleté pro-mlčecí době. Obecně pak lze poukázat na to, že relativní neplatnostprávních úkonů otevírá prostor ke zneužívání tohoto právního institutuv neprospěch zaměstnanců, kteří mohou být zaměstnavateli přinuceni kpodepisování nevýhodných smluv, jež sice odporují zákonu, ale v důsledkuprincipu relativní neplatnosti se na ně hledí jako na platné.Návrh koncepčně změněné právní úpravy následků vad právních úkonů v pra-covněprávních vztazích se od stávající právní úpravy má lišit tím, že uplat-nění absolutní neplatnosti by bylo jen výjimečné, omezené jen na některépřípady výslovně upravené zákoníkem práce, pokud právní úkonnarušuje dobré mravy nebo veřejný pořádek.Takováto právní úprava by sice byla o poznání rozumnější než stávající vel-mi nejasný právní stav, ovšem rozhodně ji není možné považovat za věcněvyhovující. Pokud by totiž byla možnost absolutní neplatnosti právníhoúkonu vázána na natolik vágní kategorie, jakými jsou dobré mravy čiveřejný pořádek, znamenalo by to pro praxi jen další nejistotu a zmatek,neboť adresáti této normy nebudou v řadě případů schopni správně vyhod-notit, o jak závažnou vadu právního úkonu se v konkrétním případě jedná ajaký následek vady má tedy nastoupit.ČMKOS proto na základě nastíněných problémů zásadně požaduje, abyzákoník práce opustil tuto neodůvodněně navrhovanou speciální právníúpravu a  aby se v pracovněprávních vztazích podpůrně postupovalo podleustanovení § 37 a následujících občanského zákoníku. Tím by byl pro pra-covněprávní vztahy nastaven mechanismus absolutní neplatnostiprávních úkonů, který se dnes aplikuje ve vztazích občanskoprávních, ato i pro případ, že by byla případně přijata případně odlišná koncepce vadprávních jednání v novém občanském zákoníku, jehož návrh byl předloženvládě v demisi k projednání. ČMKOS je přesvědčena, že dobré mravy a veřejný pořádek, tedy pojmy,se kterými pracuje návrh nové úpravy následků vad právních úkonů, byse měly především odrážet v kogentních normách obsažených v zákoníkupráce nebo v občanském zákoníku. Jinak řečeno, má-li zákonodárce potřebu vložit do těchto více či méně sou-kromoprávních kodexů kogentní normu, vždy by ho k tomu měla vést potře-ba chránit dobré mravy, veřejný pořádek či jinak jasně definovaný významnýveřejný zájem. Pokud zde takový veřejný zájem není, zákonodárce by na ko-gentnosti toho kterého ustanovení trvat neměl a měl by normu v něm obsaže-nou ponechat ve smluvní dispozici stran (v oblasti zákoníku práce ve smluvnídispozici zaměstnavatele a zaměstnance, popř. odborové organizace). Pokud by byl zákoník práce důsledně legislativně vystavěn na tomto prin-cipu, odpadla by nutnost diskuse o relativní či absolutní neplatnosti právníhoúkonu, neboť v případě kogentní normy by s ohledem na význam jejíhoobsahu zákonodárce vždy musel trvat na jejím dodržování a její poru-šení tak sankcionovat absolutní neplatnosti, zatímco v případě normy dis-pozitivní by každé její porušení nebylo z právního pohledu porušením, nýbrždovolenou odchylkou od práv a povinností stanovených v zákoně, a o ja-kémkoli nepříznivém právním následku takového jednání by nemohla být řeč.Závěrem k této části shrnujeme, že ČMKOS ze shora uvedených důvodůzásadně a principiálně nesouhlasí s obtížně aplikovatelnou a rozporuplnouprávní úpravou relativní neplatnosti právních úkonů a trvá na tom, abyzákladním způsobem řešení následků vad právních úkonů v pracov-něprávních vztazích byla absolutní neplatnost. Legislativně by tohoto řešení bylo možné dosáhnout velmi jednoduchým způ-sobem, a to umožněním podpůrné aplikace § 37 a následujících občanskéhozákoníku. Relativní neplatnost právních úkonů by v pracovněprávníchvztazích měla zůstat zachována pouze tam, kde se jedná o tradiční a vpraxi zažitá řešení, a to v souvislosti s úkony směřujícími k rozvázání pra-covního poměru. Na tomto místě má relativní neplatnost právních úkonů smysl, neboť jesprávné ponechat účastníku pracovněprávního vztahu na zváženou, zda trvána pokračování pracovněprávního vztahu, který byl druhou stranou neplatněrozvázán,  a  nebo  zda má i on sám na rozvázání tohoto pracovněprávníhovztahu zájem, a proto neplatnému rozvázání nebrání a de iure tak přistupujena návrh směřující k rozvázání pracovního poměru dohodou.V. K problematice omezení odborových práv1. Návrh novely obsahuje řadu ustanovení, z nichž je patrná snaha zbavit za-městnance významné součásti jeho ochrany v pracovněprávních vztazích,

kterou představuje ochrana oprávněných zájmů zaměstnanců prostřed-nictvím odborové organizace, která působí u zaměstnavatele, prostřed-nictvím  kolektivní  smlouvy  včetně institutu  rozšiřování  kolektivníchsmluv vyššího stupně, který navíc plní významnou mezinárodně uznávanoua běžně využívanou funkci ochrany spravedlivé hospodářské soutěže.Je zřejmé, že navržené změny v této oblasti se neopírají o argumentačně pod-ložený teoretický právní základ a empirické zkušenosti, mezinárodní analýzyči příklady dobré praxe, jak by se u tak zásadních změn, jaké se navrhují,předpokládalo, ale pouze o ideologickou doktrínu vlastní vedoucí straněsoučasné koaliční vlády v demisi (podle Nálezu Ústavního soudu se však státnesmí vázat na žádnou výlučnou ideologii – srov. odst. 178). O tom svědčí fakt, že tyto změny v oblasti kolektivního vyjednávání aodborových práv směřují i za rámec obou návrhů na zrušení některých usta-novení zákoníku práce posuzovaných Ústavním soudem a nerespektují anijím vyslovené závěry týkající se zastupování zaměstnanců, popř. rozšiřováníkolektivních smluv vyššího stupně, apod.Je  škoda,  že  MPSV  nevzalo při svém radikálním řezu napříč evropskýmistandardy odborových práv do úvahy odstavec 260 Nálezu Ústavního soudu,ve kterém soud správně konstatuje, že „Účelem právní úpravy kolektivníhovyjednávání v evropském demokratickém kontextu, a v jeho rámci i kolek-tivních smluv, je zajištění sociálního smíru, utvoření mechanismuprůběžné sociální komunikace a demokratického procedurálního řešenímožných konfliktů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Systém kolek-tivního vyjednávání přitom obráží vývoj evropské demokracie v druhé polo-vině 19. a v první polovině 20. století a zrcadlí hledání mechanismu poko-jného, nenásilného řešení možných tenzí, ohrožujících vnitřní mír.“V odstavci  250  Nálezu Ústavní soud připomíná čl. 4 Úmluvy MOP č. 98,který stanoví, že „Tam, kde je to nutné, budou přijata opatření přiměřená vni-trostátním podmínkám pro povzbuzení a podporování co nejširšího rozvo-je a využití metody dobrovolného vyjednávání mezi zaměstnavateli a or-ganizacemi zaměstnavatelů na jedné straně a organizacemi pracovníkůna druhé straně tak, aby byly upraveny podmínky zaměstnání pomocí kolek-tivních smluv.“ 2. Konečně dále pak v odstavci 262 Nálezu Ústavní soud tvůrci návrhu nove-ly, jejíž ambicí má být promítnutí jeho důsledků do zákoníku práce,připomíná, že „Ústavní soud již judikoval (viz nález pléna sp.zn. Pl. ÚS40/02; Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 30, str. 327), že vesvobodné společnosti, v níž nelze ani pro zaměstnance ani pro zaměstna-vatele koncipovat místo práva povinnost se sdružovat (či. 27 Listiny), je in-stitut kolektivního vyjednávání, ústící do kolektivních smluv, pravidelněspjat s extenzí jejich normativní působnosti mimo rámec působnosti to-liko obligační… „a také že „Evropský pojmový standard v této souvislostivychází z předpokladu, dle něhož by pojetí kolektivních smluv ve smysluprávního  úkonu  zavazujícího  toliko smluvní strany neumožnilo dosá-hnout základního účelu kolektivního vyjednávání.“  S ohledem na uvedenou právní argumentaci ČMKOS obecně i u jed-notlivých ustanovení zásadně odmítá změny, které směřují k oslabeníkolektivního vyjednávání, kolektivních smluv a ingerence odborovýchorganizací v pracovněprávních vztazích.3. Návrh novely mechanicky stanoví v řadě ustanovení současně povin-nost projednat určitou otázku současně s odborovou organizací a radouzaměstnanců, popřípadě postupovat určitým zákonem stanoveným způ-sobem nikoliv již v dohodě, popř. s předběžným souhlasem, nýbrž pouze sesouhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců (např. § 39 odst. 4, § 199odst. 2, § 217 odst. 1, § 220, § 225, § 306 odst. 4). Tato  změna  v  sobě  obsahuje dvojí újmu dosavadních odborových právsloužících ochraně zájmů zaměstnanců. Jednak snižuje stupeň odborové in-gerence (místo „dohody“ jen „souhlas“, popřípadě místo „předběžného souh-lasu“ jen „souhlas), a za druhé klade vedle požadavku souhlasu odborové or-ganizace s určitým právním jednáním zaměstnavatele též požadavek souhla-su rady zaměstnanců, aniž by dal předkladatel v zákoně při této komplikacinávod, jak má být řešen případné rozdílné názory v postojích obou zástupcůzaměstnanců. To by v praxi vedlo k mnoha nejasnostem a sporům.ČMKOS s paušálním doplněním souhlasu rady zaměstnanců do všech usta-novení, kde zákon vyžaduje souhlas odborové organizace zásadně nesouhlasís ohledem na skutečnost, že rada zaměstnanců podle právní teorie i zákonnéprávní úpravy nemá právní subjektivitu (to konec konců konstatuje výslovněi předkladatel v důvodové zprávě, kde správně uvádí, že „rady zaměstnancůnemohou činit právní úkony, to znamená uzavírat smlouvy (dohody))“. 
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Rada zaměstnanců je pouze zástupcem zaměstnanců pro oblast práva na in-formování a projednání, což potvrdil i Nález Ústavního soudu. Navrhovanéoprávnění rady zaměstnanců projevovat svoji vůli ve formě souhlasu správními důsledky pro zaměstnance ve výše uvedených případech po-važujeme proto za nesprávné a požadujeme je z tohoto důvodu z návrhunovely v případech uvedených v § 39 odst. 4, §  199 odst. 2, § 217 odst. 1, §220, § 225, § 306 vypustit. ČMKOS rovněž zásadně nesouhlasí s tím, že v návrhu novely dochází koslabení odborových práv nahrazením dosavadních silnějších foremsoučinnosti odborové organizace se zaměstnavatelem odpovídajícím plněshora uvedenému poslání kolektivního vyjednávání a účasti a působení odbo-rových organizací v oblasti pracovněprávních vztahů připomenutých Ústavnímsoudem ve formě písemné dohody (§ 39 odst. 4), spolurozhodování (199 odst.2, § 225), předchozího souhlasu (§ 217 odst. 1) dohody (§ 220 § 348) nebo před-chozího písemného souhlasu (§ 306) výrazně slabším „prostým“ souhlasem.Smyslem uvedených dohod i spolurozhodování, které se běžně v členskýchzemích Evropské unie používají, je právě zákonné zdůraznění onoho prvkudohadování, tj. kontinuálního procesu, ve kterém výsledná podobaspolečného závěru vyplývá ze vzájemného zvažování argumentů druhé stranya vůle k nalezení společně přijatého (kompromisního) řešení. Nově použitý pojem navádí k opuštění této moderní metody sociálního dia-logu v průmyslových vztazích a její nahrazení jednorázovým výrokem typu„ano“, „ne“ k jednostranně připravenému opatření zaměstnavatele.Zdůrazňujeme, že v těchto případech se nejedná o jednoduchou legislativnětechnickou (sjednocující) úpravu, jak se snad předkladateli může zdát. Protos ohledem na shora uvedenou argumentaci a evropskou kulturuprůmyslových vztahů ČMKOS navrhované změny tohoto typu jakozcela nepřijatelné odmítá.Současně opět s odvoláním na shora uvedenou argumentaci v příslušných us-tanoveních návrhu novely zákoníku práce ČMKOS požaduje rovněž vypustitshodné oprávnění (souhlas) rady zaměstnanců tam, kde je návrhem novelyzakládáno. 4. ČMKOS zásadně nesouhlasí rovněž s tím, že návrh novely vypouštířadu ustanovení zákoníku práce, která zakládala právo na projednání ainformování odborové organizace (zejména § 38, § 46, § 263, § 369). Jenepochybné,  že odborové organizace jako zástupci zaměstnanců a subjektyoprávněné kolektivně vyjednávat musí mít přístup k zásadním informacímtýkajícím se zaměstnanců, a to minimálně v rozsahu, který umožňuje přehledo situaci zaměstnavatele a zaměstnanců za účelem zodpovědného kolek-tivního vyjednávání. Zrušením těchto ustanovení by došlo k omezení informovanosti (i jinýchforem součinnosti) nejen ve vztahu k odborovým organizacím, ale i ve vztahuk zaměstnancům samotným, kteří takto ztrácejí zákonné právo na některé in-formace v rozporu se shora uvedenými cíli, které připomněl jako ústavněkonformní a legitimní i Ústavní soud. Ani argument, že je možno toto právoodborovým organizacím přiznat například kolektivní smlouvou, na tom nicnemění, protože pokud by se takový závazek nepodařilo odborové organizaciv jednání se zaměstnavatelem dojednat, podmínky pro informovanost za-městnanců se výrazně zhorší.   V důvodové zprávě je v této souvislosti nesprávně uvedeno, že dle konstant-ní judikatury Nejvyššího soudu ČR nemá „dohoda“ s odborovou organizacíprávní význam. V této souvislosti odkazujeme zejména na rozhodnutí NS 21Cdo 1435/2000 a 21 Cdo 1257/2002. Proto ČMKOS požaduje zachovánídosavadního znění výše uvedených ustanovení zákoníku práce. VI. ČMKOS s ohledem na shora uvedenou právní argumentaci v bodech I.až III., zejména na nelegitimnost návrhu novely s ohledem na současný sta-tus vlády v demisi a na svůj požadavek na stažení návrhu novely k přepra-cování ve shora naznačených směrech, dále v připomínkách k jednotlivýmustanovením neuvádí vlastní náměty, návrhy a požadavky na věcnézměny zákoníku práce. Je připravena tyto návrhy uplatnit a projednatpozději po ustavení nové vlády vzešlé z předčasných voleb.

Stanovisko . . .
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Solidarita s oběťmi zemětřesení v Itálii
Zástupci PSI vyjádřili svůj soucit se všemi, které zasáhlo silné zemětřesení, ke
kterému došlo v italském regionu Abruzzo. Generální tajemník PSI Peter
Waldorff napsal dopis vyjadřující solidaritu s členy poboček PSI, kteří se
podílejí na záchranných akciích. P. Waldorff napsal: „Právě ve chvíli, jak je
tato, jsou veřejné služby nejvíce oceňovány. Přejeme vašim členům všechno
nejlepší v jejich náročné práci při odstraňování škod této pohromy.“Kolumbie: Vražda předsedy pobočky PSI, SINTRENAL
PSI je šokováno zprávou o zavraždění kolumbijského odborového předáka,
Hernán Polo, který byl předsedou SINTRENAL, která je pobočkou PSI. Podle
informací, které PSI obdržela, byl Hernán Polo zastřelen 4. dubna dvěma jezd-
ci na motorkách blízko svého domova v Montería v severní Kolumbii před
zrakem své rodiny. Pan Polo vedl ve jménu své odborové organizace kampaň
proti nerovnostem v systému regionální samosprávy. Vedení PSI napsalo dopis
kolumbijskému prezidentovi, ve kterém tento zločin odsuzují a zároveň vyzý-
vají k rychlému a transparentnímu prošetření událostí, které vedly k za-
vraždění pana Pola. PSI rovněž vyzvalo kolumbijského prezidenta k přísnému
potrestání viníků tohoto nešťastného incidentu. PSI na závěr svého dopisu
vyzývá kolumbijskou vládu k ukončení kultury beztrestnosti, která jenom v
tomto roce vedla již k 10 vraždám odborářů. Fórum odborů v jihovýchodní Evropě a předáci PERC diskutují možnos-ti boje s recesí a urychlení vstupu do EU
8. duben 2009
Na mítinku odborů z jihovýchodní Evropy (SEE) v Zagrebu byl hlavním té-
matem boj se současnou hospodářskou krizí. Dalším důležitým předmětem
diskuse byla i evropská budoucnost tohoto regionu. Vzhledem k tomu, že
Evropská  unie  je pro země SEE hlavním obchodním partnerem a největším
zdrojem investičního kapitálu, vývoj v EU tak výrazně ovlivňuje i rozvoj krize
v regionu SEE. Tento mítink poskytl dobrou příležitost k diskusi o krizi nejen
v oblasti SEE, ale i v západoevropských a východoevropských zemích.
Mítinku se účastnil i předseda Panevropské regionální rady (PERC), Michail
Šmakov, a generální tajemník PERC, John Monks, který je zároveň i generál-
ním tajemníkem Evropské odborové konfederace (ETUC). J. Monks vyjádřil
své hluboké obavy z krizí zasáhnutých ekonomik EU z dopadu krize na EU,
především z hlediska nezaměstnanosti, nejistoty zaměstnání, rostoucích
nerovností a sociálních nepokojů. K boji s krizí vyzývá ETUC k Nové sociál-
ní dohodě, která by měla přinést investice do sociální Evropy, plány na pod-
poru zaměstnanosti a kupní síly, jakožto klíčovými faktory pro dosažení
úspěchu. V tomto ohledu přineslo setkání zemí G20 v Londýně povzbudivé
signály pro zaměstnanost, finanční regulaci a nový obsah globalizace. Ohledně
budoucnosti zemí SEE John Monks potvrdil pozici ETUC, která nadále pod-
poruje  rozšiřování  EU o země SEE. Zástupci ETUC a PERC rovněž uvítali
ujištění zahraničních ministrů EU o tom, že balkánské země jsou na správné
cestě ke vstupu do EU. Při jednání s chorvatským místopředsedou vlády
zdůraznil pan Monks důležitost zavedení sociálních principů EU a zahrnutí
odborů do procesu jednání o přístupu Chorvatska do EU. Chorvatsko je nej-
lépe umístěnou zemí a povzbuzujícím příkladem přístupového procesu v tom-
to regionu.Evropské odbory ve veřejných službách bojují s hospodářskou krizí 
27. březen 2009
Výkonný výbor Evropské federace odborů ve veřejných službách (EPSU)
dnes jednal o detailní podobě plánu pro boj hospodářskou krizí v Evropě.
Představitelé více než 200 odborových organizací se účastnili mítinku, který
pořádal výkonný výbor EPSU ve dnech 26. a 27. března. Předsedkyně EPSU,
Anne-Marie Perretová, vyzdvihla schopnost odborů podniknout takový krok a
řekla: „tento krok ilustruje, jak moc jsou pracovníci ve veřejných službách
odhodláni bojovat s krizí a přinášet návrhy na její řešení – máme znalosti,
odhodlání a kapacitu na implementaci politiky, která stanovuje limity součas-
né kultuře přebytků“. Komentáře paní Perretové byly přímou kritikou obě-
tování pracovníků ve veřejných službách napříč celou EU. Předsedkyně EPSU
zdůraznila především fakt, že tito pracovníci hrají klíčovou roli při snižování
dopadů současné krize. Jejich role spočívá nejen v podobě zaměstnanosti, ale
i v poskytování důležitých služeb milionům lidí, kteří byli postiženi krizí.
Výkonný výbor kritizoval především nesmyslný postoj mezinárodních fi-
nančních institucí (např. Mezinárodní měnový fond), které byl schválen v ně-
kterých zemích EU. Toto bylo zcela evidentní v Litvě a Maďarsku, kde pod-
mínky uloženy těmito institucemi dále zhoršily dopady krize. Pracovní práva
pracovníků v těchto i dalších zemích musí být respektována. Krize se nemůže
stát výmluvou pro útoky na tato základní práva. Prvomájový pochod na Taksimském náměstí v Istanbulu
Dne 1. května 2009 turecké odbory DISK, KESK a TÜRKIS plánují pokojné
pochody na Taksimském náměstí v Istanbulu, kde ve stejný den v 1977 zemře-
lo 37 pracovníků. Od té doby byly všechny pokusy tureckých odborů na
shromáždění se 1. máje na  Taksimském náměstí narušovány vládou a to i za
použití brutální síly a násilí. Zástupci PSI napsali tureckému prezidentovi
dopis, ve kterém ho vyzývají, aby učinil kroky, které by tento rok zajistily
pokojné prvomájové demonstrace na Taksimském náměstí.                      -pm-
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