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Úřady práce nově
Zástupci odborových organizací
úřadů práce se v pondělí 4. dub-
na sešli v prostorách našeho
odborového svazu s náměstkem
ministra práce a sociálních věcí
Mgr. Karlem Machotkou, gene-
rální ředitelkou nově vzniklého
Úřadu práce ČR Kateřinou
Sadílkovou a dalšími zástupci
zaměstnavatele. Cílem setkání
bylo projednat organizační řád a
statut nového úřadu, který exis-
tuje od 1. dubna. Tyto dokumen-
ty zástupci zaměstnanců vzali na
vědomí. Úřad práce ČR bude
tvořen 14 útvary v krajích a je-
jich kontaktními pracovišti.
Tento systém vznikne přeměnou
ze stávajících 77 ekonomických
částí. Dále se jednalo o  zařazení
do platových tříd, když v souvis-
losti se změnou organizace
úřadů práce k němu dochází po-
dle Mgr. Machotky pouze u za-
městnanců, kterým se změnila
pracovní náplň nebo u kterých
bylo zjištěno jejich stávající za-
řazení jako nesprávné. Na jed-
nání došlo k rozporu mezi za-
městnavatelem a zástupci za-
městnanců ohledně správného

postupu oznámení hromadného
propouštění, když z úřadů práce
má během reorganizace být
propuštěno 660 zaměstnanců.
Půjde o obslužný personál s ohle-
dem na slučování činností, ale
není vyloučena ani optimalizace
pracovních míst, která zajišťují
hlavní činnosti úřadů práce.
Nezbytné je ve fázi přechodu na
novou organizaci práce i v bu-
doucnu zajištění funkčnosti
úřadu práce. Otázka platnosti již
oznámeného hromadného pro-
pouštění bude řešena na úrovni
právníků ÚP ČR a právníka
našeho odborového svazu, když
odborová strana kritizuje, že
oznámení nesplňuje podrobná
kritéria, která vyžaduje zákoník
práce. 
S ohledem na organizační struk-
turu ÚP ČR se zástupci odbo-
rových organizací shodli na
utvoření  společného  výboru,
kterému základní organizace
delegují potřebné pravomoci.
Ustavení tohoto orgánu bylo sta-
noveno na úterý 12. dubna.

Odbory varují před nebezpečnými
dopady vládních reforem

Absurdní a šokující  návrh
daňové reformy 

Českomoravská konfederace od-
borových svazů podrobně ana-
lyzuje všechny reformní kroky
vládní koalice z pozice dopadů na
české zaměstnance, jejich rodiny,

Celoevropská kampaň proti škrtům, úsporným opatřením, ne-
spravedlivým reformám a proti nezaměstnanosti, která začala eu-
rodemonstrací v Bruselu 29. září 2010, pokračuje. Součástí celo-
evropské kampaně byla demonstrace, kterou Evropská odborová kon-
federace (EOK) spolu se šesti maďarskými odborovými organizacemi
svolala na 9. dubna 2011 do Budapešti, kde v té době  za maďarského
předsednictví EU zasedali ministři hospodářství a financí.

V Brně proběhala 7. dubna demonstrace proti vládním reformám.
Pořádalo ji občanské sdružení PRO ALT s podporou ČMKOS a
odborových svazů. Z našeho OS se zúčastnili zaměstnanci CŘ Brno,
ČOI Brno a kolega z KÚ Olomouc. Celou akci moderovala předsed-
kyně RROS v Brně, vystoupil předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, šéf
PRO ALT  a zástupkyně studentů vysokých škol v Brně.

Foto: J. Svoboda 
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Tento orgán bude mj. partnerem
ředitelství  pro vydání pracov-
ního řádu ÚP ČR. Na jednání se
dále mimo jiné hovořilo o plat-
nosti stávajících kolektivních
smluv,  které  platí do vypršení
sjednané platnosti. O možných
rizicích ohledně odměňování in-
formovala v druhé části jednání
Ing. Marie Fabianová z OS.
Jednání vedl předseda sekce
Mgr. Vlastimil Neuman. Pří-
tomni jednání byli předseda OS
Ing. Jan Rovenský, bývalá
předsedkyně OS Alena Von-
drová, právník OS JUDr. Rudolf
Pospíšil a pracovníci IPC. 

-dě-
Vznik podnikového výboru

při Úřadu práce ČR
Za přítomnosti předsedy od-
borového svazu Ing. Jana
Rovenského se v Praze 12. dub-
na  sešli  zmocnění zástupci zá-
kladních odborových organizací
úřadů práce. Toto shromáždění
navazovalo na jednání, jež se
konalo  v Praze týden před tím.
V úvodu Mgr. Arnošt Odvalil,
specialista odborového svazu,
připomněl zúčastněným fungo-
vání doposud uzavřených kolek-
tivních  smluv  a poté předseda
svazu  shrnul dosavadní vývoj
jednání se zástupci MPSV a
generálního ředitelství Úřadu
práce ČR. Právník odborového
svazu JUDr. Rudolf Pospíšil
okomentoval mechanismy, jimiž
lze dosáhnout založení pod-
nikového výboru – budoucího
odborového partnera generální
ředitelky ÚP ČR. Po nezbytných

procedurách byl podnikový vý-
bor (PV)  ustaven (má 19 členů)
a zvoleno bylo vedení výboru.
Předsedou PV se stal Mgr.
Vlastimil Neuman (kontaktní
pracoviště ÚP Č. Krumlov),
místopředsedy pak Jaroslava Še-
belová (kontaktní pracoviště ÚP
Příbram) a Antonín Novák (kon-
taktní pracoviště ÚP Třebíč.
Jednatelkou (zapisovatelkou)
byla zvolena Simona Struhová
(KP ÚP Děčín) a revizorem us-
tanoven Aleš Hilšer (KP ÚP
Nový Jičín).
Podnikový výbor následně pro-
jednal předložený návrh pracov-
ního řádu ÚP ČR, k čemuž byly
vzneseny četné připomínky.
Tyto byly na místě do navrho-
vaného dokumentu zapraco-
vány. Členové PV zároveň jed-
noznačně odmítli návrh generál-
ního ředitelství, aby součástí
(přílohou) pracovního řádu byl
jakýsi kodex chování zaměst-
nanců. Text kodexu totiž ob-
sahuje řadu článků, jejichž ob-
sah se neslučuje se zákonnými
normami, zejména se záko-
níkem práce.  Kodex nemůže
mít charakter normy, po řadě
úprav se může nejvýše stát
jakýmsi doporučujícím sché-
matem.  Oba předložené návrhy
dokumentů nového úřadu vzbu-
dily dojem, že nebyly vytvořeny
znalci pracovního práva. 
V přijatém usnesení si pod-
nikový výbor stanovil konkrétní
priority a dohodly se další
kroky, které musejí urychleně
následovat, aby bylo možné za-
hájit co nejdříve kolektivní vy-
jednávání.                          (pam)

22. března 2011 zástupci ČMKOS i odborových svazů podpořili
demonstraci, kterou pořádala Národní rada osob se zdravotním
postižením. V prostoru mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a
Ministerstvem zdravotnictví se sešlo na 3000 lidí, z nichž většina by-
la zdravotně postižená. Na demonstraci vstoupil i předseda ČMKOS
Jaroslav Zavadil a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a so-
ciální péče ČR Dagmar Žitníková.

V Brně 7. dubna  protestovali i
studenti.

Foto: J. Svoboda

Konference o soukromých
důchodových systémech

Českomoravská konfederace odborových svazů společně s Nadací Friedricha
Eberta uspořádaly 31. 3. 2011 konferenci na téma "Soukromé důchodové sy-
stémy a jejich dopady na veřejné důchodové systémy v době krize", za účasti
zahraničních expertů, z Evropské federace pro důchodové systémy,
Mezinárodní organizace práce, Polska, Maďarska a Slovenska.
Na konferenci byly prezentovány informace a zkušenosti s fungováním
soukromých důchodových systémů a reformy prováděné v některých zemích
EU. Účastníci konference – zástupci odborů, státní správy, akademické obce a
experti v oblasti důchodů – tak mohli posoudit současné trendy a opatření, je-
jichž cílem je udržitelnost důchodových systémů a přiměřenost důchodů.
Přednášející se zaměřili na vazby mezi jednotlivými pilíři důchodových sy-
stémů, na jejich komplementaritu. Potvrdili, že zavádění soukromých do-
plňkových  důchodových  pilířů je strategický manévr,  který se musí provést
s mimořádnou citlivostí a opatrností, zejména s ohledem na zachování mezi-
generační solidarity - klade velké nároky na rozhodnutí jednotlivců, kteří se
dostávají  pod  tlaky zájmových (finančních) skupin. V tomto směru jsou vý-
znamné zkušenosti se zaměstnaneckými odvětvovými fondy v řadě zemí EU,
na jejichž vytváření se podílejí zaměstnavatelé a zaměstnanci.
Mimořádně zajímavé bylo porovnání cest, kterými se ubíraly důchodové re-
formy a vytváření systému důchodového spoření v Maďarsku, Polsku a
Slovensku. Zde nyní řeší problém neufinancovatelnosti deficitu způsobeného
vyvedením části pojistného do soukromých penzijních fondů (a jejich nutné
sanace z veřejných zdrojů), i problém vysokých nákladů spojených s „dvojím“
financováním důchodových systémů v transformačním období, což bude mít
závažné dopady na zaměstnance a středně příjmovou část obyvatelstva.
Negativní zkušenosti těchto zemí potvrzují, že stanoviska ČMKOS k vládním
návrhům jsou zcela oprávněná a upozorňují na reálné problémy, se kterými se
právě v uvedených zemích nyní snaží vypořádat způsobem, který zpochybňu-
je  samu  podstatu důchodové reformy založené na vyvedení části pojistného
z průběžného důchodového systému do soukromých penzijních fondů.

Demonstrace Národní rady osob se zdravotním postižením

Úřady práce nově
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důchodce současné a budoucí.
Odborům od počátku vadí odmí-
tavý  přístup   vlády   diskutovat
o jiných návrzích než předkládá
sama, své nedomyšlené reformy
chce prosazovat silou, kterou di-
sponuje 118 hlasy v parlamentu. 
Každá rozumná vláda by se podle
ČMKOS měla snažit získat pod-
poru veřejnosti pro své reformní
kroky, zejména jsou-li nevratné.
Vládní koalice ODS-TOP O9 a
VV to nedělá a navíc veřejnosti
zatajuje vážné dopady a možná
rizika. 
Nejvíce alarmující je fakt, že
navrhované reformy nevedou ke
konsolidaci veřejných financí a
stát ještě více zadlužují. Náklady
reforem nejvíce zaplatí zaměst-
nanci a důchodci, reformy neřeší
daňové úniky a černé díry, který-
mi stát přichází o miliardy korun. 

Daňová reforma prohloubí
deficit veřejných financí 

Analýza ČMKOS se důsledně
opírá o dokument MF ČR
„Reforma přímých daní a odvodů
– III. pilíř daňové reformy“, který
byl zveřejněn dne 18. 3. 2011.
ČMKOS označuje tento návrh za
absurdní a šokující? Vedou ji k to-
mu následující důvody: 
�Veřejné finance dosáhly za
poslední dva roky nejvyšších de-
ficitů v historii České republiky.
Na těchto deficitech má pro-
kazatelně největší podíl dlou-
hodobé, systematické snižování
daní  a  odvodů   –   především
u nejvyšších příjmových sku-
pin. Nový návrh daňové reformy
MF ČR ještě deficit zvýší, počítá
totiž s dalším výrazným snížením
daní. Podle veřejného prohlášení
ministra financí a výše uvedeného
dokumentu  dojde  v roce 2013
(oproti roku 2011) ke snížení slo-
žené daňové kvóty zhruba o 2
procentní body. To odpovídá
ztrátě  příjmů  veřejných  financí
v rozsahu 80 mld. korun.
ČMKOS vážně varuje, tento
návrh přímo ohrožuje stabilitu
veřejných financí. 
�Je naprosto absurdní a šokující,
že  efekty  snížení daní jsou plně
směrovány ve prospěch snížení
daňového a odvodového zatížení
firem a osob samostatně výdě-
lečně činných. Naopak u zaměst-
nanců dojde k výraznému zvýšení
daňového a odvodového zatížení
mezd a platů! Ze zaměstnanců se
podle představy koalice ODS-
TOP09-VV mají stát daňoví
soumaři. 
Úlevy pro podnikatele a OSVČ
mají být zaplaceny nárůstem zda-

nění zaměstnanců a další vy-
volanou redukcí sociálních dávek
a veřejných služeb. Např. zaměst-
nanci s hrubým příjmem 10 tisíc
korun vzroste měsíčně odvodové
zatížení jeho mzdy o 372 Kč: 200
Kč odvede jako důsledek zvýšení
zdravotního pojištění zaměst-
nanců o 2 % (zaměstnavateli se
recipročně o 2 % sníží) a v prů-
měru o 172 Kč jako důsledek za-
tížení tzv. benefitů pojistným.
Pokud k tomuto dopadu ještě
přičteme 300 Kč, které jeho výda-
je zatíží dvojí zvýšení DPH u zá-
kladních životních potřeb, potom
bude činit celkový nárůst
daňového zatížení tohoto poplat-
níka měsíčně 672 Kč, ročně po-
tom 8064. Čili tento zaměstnanec
„věnuje“ ročně na oltář „reforem“
koalice ODS-TOP09-VV téměř
jeden čistý měsíční příjem (95
%). Zaměstnanec s průměrnou
mzdou zaplatí navíc měsíčně 397
korun,  (včetně DPH 697 korun)
sdvojnásobkem průměrné mzdy
622 Kč (DPH 922 korun), s troj-
násobkem 849 (DPH 1147 ko-
run). 
Jediní  zaměstnanci,   kterým
opravdu klesne daňové zatížení
a vykryje se i zvýšení DPH bu-
dou zaměstnanci s velmi vyso-
kými příjmy, které přesáhnou
stropy  pro  sociální   pojištění
(čtyřnásobek průměrné mzdy) a
zdravotní pojištění (šestinásobek
průměrné mzdy) a to i přesto, že
se u nich nově navrhuje zrušení
slevy na dani. 
Systém daně z příjmu fyzických
osob v kombinaci se systémem
stropů v oblasti sociálního a zdra-
votního pojištění v sobě i nadále
obsahuje pro vysokopříjmové
poplatníky výraznou daňovou de-
gresi. Pro tyto zaměstnance
nepřináší „reformy“ ODS, TOP
09, VV proti současnosti žádné fi-
nanční ztráty. 
�Daňová „reforma“ povede k vý-
raznému znevýhodnění zaměst-
nanců  na trhu práce vůči OSVČ,
k velkému rozmachu „švarcsysté-
mu“,  v  konečném důsledku pak
k destrukci veřejných financí.
Hlavní důvod, proč dojde k další-
mu snížení daňového a odvo-
dového  zatížení  OSVČ spočívá
v záměru výrazně redukovat saz-
by pojistného na sociální a zdra-
votní pojištění u OSVČ (sociální
pojištění  z  29,2  %  na  6,5  %,
zdravotní pojištění z 13,5 % na
6,5 %). Tento fakt se i přes před-
pokládané dvojnásobné zvýšení
vyměřovacího základu projeví
výrazným poklesem odvodu po-
jistného. Zároveň návrh předpo-
kládá – v návaznosti na tuto

úpravu – že dojde i ke snížení
minimálního pojistného u OSVČ.
Tímto způsobem dojde k po-
měrně razantnímu snížení da-
ňového  a  odvodového zatížení i
u OSVČ s velmi nízkými příjmy.
Rozdíl v odvodovém a daňovém
zatížení mezi zaměstnancem a
OSVČ se zvýší u průměrné mzdy
na 3087 Kč měsíčně. Nárůstem
tohoto rozdílu poroste motivace
pro zaměstnance přestoupit do
systému OSVČ. Pokud přejde je-
den zaměstnanec s průměrnou
mzdou do švarcsystému, ztratí
veřejné finance takový objem
prostředků, který by stačil na
úhradu důchodu pro jednoho dů-
chodce. 

Likvidace benefitů 
Zrušení daňového zvýhodnění za-
městnaneckých benefitů a zave-
dení paušálu považuje ČMKOS i
zaměstnavatelé za velmi neu-
vážlivé. Bude mít negativní
dopady na zaměstnance i zaměst-
navatele. Téměř tři milióny za-
městnanců využívají závodních
jídelen nebo stravenek. Zdůvod-
nění ministra Kalouska, že by
všichni zaměstnanci měli mít stej-
né benefity, je nesmysl, jako chtít
aby všichni měli stejnou mzdu.
Daňový paušál, který ministr
navrhuje ve formě slevy na dani
ve výši 250 korun měsíčně
nepokryje příspěvky na stra-
vování, které v průměru činí
přes 700 korun měsíčně. Navíc
téměř 600 tisíc zaměstnanců s nej-
nižšími příjmy nebudou moci za-
městnanecký paušál ani uplatnit,
protože daně neplatí. Likvidace
zaměstnaneckých výhod připraví
veřejné rozpočty podle odhadů
analytiků o více než 10 mld. ko-
run, sníží spotřebu domácností,
zvýší nezaměstnanost ve stravo-
vacích službách. Jde o snížení
disponibilních příjmů zaměst-
nanců, které se odrazí v tlaku na
zvyšování mezd. 

Rizika důchodové reformy
Vláda  chce zdražit základní ži-
votní potřeby zvýšením DPH na
17,5  % jen proto, aby mohlo být
z průběžného důchodového systé-
mu ročně vyvedeno nejméně 20
mld. korun do soukromých penzi-
jních fondů, bez jakékoliv záruky
za výši budoucích důchodů.
Světová banka přiznala, že pri-
vatizace penzí neochrání senio-
ry před chudobou, spíše je do ní
uvrhne.
Vláda ČR chce zachraňovat pen-
zijní systém, který sama potápí,
stávající důchodový účet, který se
dostal do deficitu hlavně díky to-
mu, že za poslední čtyři roky by-
ly 6x sníženy odvody sociálního

pojistného, ještě tímto vyvede-
ním, tzv. opt-outem, ročně oslabí
o 20 miliard korun. 

Reformovat potřebuje
důchodové připojištění
se státním příspěvkem 

ČMKOS předložila na tripartitě
svoji představu důchodové re-
formy, která zásadně odmítá opt-
out a navrhuje současný průběžný
systém, který je prokazatelně udr-
žitelný, neoslabovat. ČMKOS ne-
souhlasí s vytvořením nového
soukromého pilíře s podporou
státu, když již jeden existuje –
penzijní připojištění se státním
příspěvkem. ČMKOS naopak
navrhuje reformovat toto existu-
jící připojištění tak, aby zajišťo-
valo vyšší soukromé důchody než
je tomu dnes. ČMKOS také usilu-
je o vznik zaměstnaneckých pen-
zijních  plánů  (obdobných  jako
v Rakousku a Německu), umož-
ňujících předčasný odchod do
penze lidem, kteří vykonávají
rizikové a namáhavé práce. 

Reforma zdravotnictví nebo
Léčba spoluúčastí? 

ČMKOS poukazuje na to, že pře-
dražené léky, pokřivená ekonomi-
ka českého zdravotnictví, černé
díry, kterými ze zdravotnictví
odtékají  miliardy,  reformátory
zdravotnictví příliš nezajímají.
Zajímá je pouze kolik dalších
peněz vytáhnou z kapes pacientů.
Připravované zavedení nucené
spoluúčasti  občanů  na   úhradě
zdravotní péče v návrhu zákona
vláda nazývá otevřením možnosti
„legálně si připlatit.“ Jak?
Zavedení řízené léčebné péče a
placeného nadstandardu přinutí
pacienty, aby si na každý výkon
mimo standard přispívali. V ja-
kém  rozsahu?  Programové pro-
hlášení vlády hovoří o 10 mld.
korun, které jsou poskytovány
nad možnosti veřejného zdravot-
ního pojištění a to se ještě ne-
promítl negativní vliv - navrho-
vané zvýšení základní sazby DPH
na 17,5 %. Záměr, aby se připlá-
cení ročně zvýšilo v rozsahu
dalších 10 – 15 miliard korun, je
tak  podle   současných   postojů
k reformě velmi reálný. Dnes
každá  šestá   koruna   z   příjmů
zdravotnictví pochází ze spolu-
účasti pacientů a vláda je rozhod-
nuta tento podíl zvyšovat. 
Je  nutno  nevratné  kroky  za-
stavit a dělat reformy, které bu-
dou prospěšné pro všechny oby-
vatele ČR.

z tiskové zprávy ČMKOS -dě-
Více na cmkos.cz - Základní
charakteristika navržené „Daňové
reformy ČR“

Odbory varují před nebezpečnými dopady vládních reforem 
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1. máj 2011 Brno – Špilberk

Program 14.00 – 19.00 hodin

- hudební skupina Renegáti

- zahájení

- hosté ze Slovenska – VIENOK

- hosté z Rakouska – DIXIHATS

- hudební skupina REEJ

- Michal Tučný Revival – PIKNIK

- PAVEL ŽALMAN LOHONKA a hosté 
Vstup zdarma, občerstvení na místě
Pořadatel - Regionální rada odborých svazů ČMKOS
Jihomoravského kraje

Program pro děti na celé dopoledne

KDU-ČSL proti bezohledné důchodové reformě
Na protestech proti návrhlům vlády na reformu důchodového systému
se podílí také KDU-ČSL Tato strana organizuje petici proti reformě,
ve které  vyzývá vládu, poslance, senátory a prezidenta republiky, aby
odmítli důchodovou reformu obsahující takzvaný opt-out, tedy
možnost vyvedení peněz ze solidárního průběžného systému do
soukromých penzijních fondů. V odůvodnění se píše: “Podle návrhu
vlády by mohli lidé mladší 35 let rozdělit 28 % svého odvodu na so-
ciální důchodové pojištění, které odvádí každý pracující, na dvě části.
Do  společného  průběžného  solidárního  důchodového  systému by
směřovalo 25 % a do soukromých penzijních fondů by bylo možné
vyvést zbývající 3 %. Za předpokladu, že by občan k těmto 3 % přidal
navíc svůj osobní vklad okolo 2 %. Takovou podobu důchodové re-
formy odmítáme. Vedou nás k tomu následující důvody:
Nejedná se o žádnou reformu. Jedná se pouze o dobrovolné převedení
části státního rozpočtu na desítky let soukromým penzijním fondům.
Tuto možnost budou moci volit převážně lidé s vyššími příjmy.
Podmínkou vyvedení 3 % z průběžného systému má být totiž přidání
ještě dalších 2 % ze mzdy. Dojde tak k významnému snížení solidari-
ty. Důchody lidí s nízkými a průměrnými příjmy mají být tedy v bu-
doucnu ještě nižší, než kdyby k žádné reformě nedošlo!  
Nikdo z nás neví, co se stane v následujících čtyřiceti letech. Může
přijít krize, vysoká inflace, měnová reforma. Je těžké mít důvěru v to,
že budoucí vlády naspořené peníze nezdaní tak jako stavební spoření
či neznárodní, jako se to stalo v Maďarsku či v Argentině. 
Toto umělé a zbytečné zvětšení deficitu veřejných financí v řádu
desítek miliard korun ročně chce vláda řešit zvýšením DPH. Takovýto
zásah sníží zásadním způsobem spotřebu domácností a tvrdě dopadne
na české firmy, a to vše kvůli pochybné naději na zhodnocování úspor
ve fondech. Takto plánovaná penzijní reforma, jejíž náklady chce vlá-
da zafinancovat zásadním zvýšením DPH, tíživě dopadne na rodiny.
Zdraží veškeré náklady na výchovu dětí, potraviny, náklady na by-
dlení a další. To vše v situaci, kdy Česká republika má jednu z nej-
nižších porodností v EU. Vláda tedy navrhovanou reformou ještě
zhorší postavení rodin ve společnosti. Přitom vytváření vstřícného
prostředí pro rozvoj rodiny by měl být jedním z hlavních cílů zod-
povědné vlády.” 

zdroj www.kdu.cz, -dě-

Prohlášení
Odborového svazu Stavba České republiky

Předsednictvo Odborového svazu Stavba České republiky vyzývá
vládu České republiky, aby podala demisi, aby mohla být sestavena
nová vláda, která bude řešit problémy této země, včetně odvětví sta-
vebnictví.
V Praze dne 13. dubna 2011

Stanislav Antoniv  v.r., předseda OS Stavba ČR

PROHLÁŠENÍ 
Předsednictva Odborového svazu dopravy

Předsednictvo Odborového svazu dopravy se vzrůstajícím znepoko-
jením a vážnými obavami sleduje vývoj na domácí politické scéně. 
Vládní koalice dlouhodobě postrádá důvěru veřejnosti, od svého
vzniku je trvale zmítána řadou skandálních korupčních afér  jejích
členů, valnou část své energie spotřebovává na přípravu asociálních
reforem a především na řešení problémů, která sama vytváří. Tím ve
státě přímo prohlubuje krizi ekonomickou, společenskou i morální.  
Každý den vládnutí této vlády složené zkompromitovaných,
nedůvěryhodných a asociálních politiků zásadně prohlubuje napětí a
odpor ve společnosti a zvyšuje pravděpodobnost zásadních a rozsáh-
lých sociálních střetů. 
Předsednictvo  Odborového  svazu dopravy zásadně odmítá veškeré
snahy současné vlády pokračovat v prosazování asociálních „re-
forem“ vedoucích pouze k destrukci sociálního státu, privatizaci a
tunelování posledních zbývajících státních aktiv.  
Předsednictvo Odborového svazu dopravy považuje další existenci
vlády, která postrádá politický i morální mandát, a jejíž působení
představuje mimo jiné i přímé ohrožení demokratických principů stá-
tu zaručených ústavním pořádkem České republiky, za naprosto
nepřijatelnou. 
Předseda vlády RNDr. Petr Nečas může naší zemi prospět už pouze
tím, že neodkladně předloží demisi celé vlády. 
K tomu jej Předsednictvo Odborového svazu dopravy zcela vážně a
naléhavě vyzývá. 
V Praze, dne 13. dubna 2011 

Za Předsednictvo Odborového svazu dopravy 
Luboš Pomajbík, předseda  

Vláda ztratila mandát
prosazovat reformy 

Rozhovor deníku Právo s před-
sedou ČMKOS Jaroslavem Za-
vadilem.

Zdravotnické
odbory v úterý
odmítly vládní
reformy a vy-
zvaly k demisi
premiéra i ce-
lý kabinet kvů-

li ztrátě důvěryhodnosti. Je to
signál, že odbory začnou vyví-
jet tlak na vládu, aby abdiko-
vala?
Je to především potvrzení toho,
že tato vláda zklamala a stále
více lidí, včetně lékařů, zdravot-
níků, si to uvědomuje.
Nikdo z toho nemá radost. Lidé
dali stranám vládní koalice v mi-
nulých volbách důvěru, protože
od ní očekávali jasná, sociálně
únosná řešení, ukončení věčných
hádek, nesystémových řešení,
brutálních politických předvo-

lebních šarvátek, osobních úto-
ků, neurvalosti, hrubosti, popu-
lismu. Dočkali se ale korupčních
skandálů, afér, osočování, vzá-
jemných sporů. Místo spraved-
livých reforem pak jen návrhů,
které devastují sociální systémy.
Má vláda dál provádět re-
formy?
Tato vláda už nemá mandát, aby
prováděla zásadní nezvratné
kroky, tedy reformy, které
ovlivní životy většiny lidí na
desítky let. Aféry potvrzují, že
lidé se skutečně měli stát
prostřednictvím tzv. reforem
oběťmi byznysu a lobbistických
skupin.
Takže má podle odborů vláda
podat demisi?
Nebudu vládě radit, co má dělat.
Jsou různé možnosti, demisí
počínaje, příchodem zcela
nových lidí do funkcí konče.
Vláda by si ale měla uvědomit,
že tzv. rekonstrukci vlády, kterou
připravuje premiér Petr Nečas,
budou lidé chápat spíše jako
nechutné handly o posty a snahu
udržet se u moci.

12. 4. 2011, Právo
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Vodní zákon č. 254/2001 Sb.
po jeho zásadní novele zákonem č. 150/2010 účinné od

1. 8. 2010 s komentářem

Mgr. Z. Horáček, Ing. M. Král, CSc., JUDr. Ing. Z. Strnad, Mgr.
V. Vytejčková,

V Nakladatelství Sondy vyjde již
čtvrté, aktualizované vydání vodního
zákona. Komentář zpracovali přímí
autoři  velké  novely vodního zákona
z MZe ČR a MŽP ČR. Podrobně jsou
rozpracována všechna ustanovení
zákona, autoři se neomezují pouze na
změny provedené velkou novelou.
Komentář obsahuje jejich praktické
poznatky a ustanovení jsou vedena ve
věcných souvislostech s odkazy na
související judikaturu.

Recenzoval JUDr. Josef Vedral, Ph.D., člen Legislativní rady
vlády ČR.

Brož., formát A5, 424 stran, cena 528 Kč + poštovné a balné,
expedice podle pořadí došlých objednávek.

Objednávejte na adrese: Sondy, nám. W. Churchilla 2, 113 59
Praha 3,
tel.: 234 462 319, fax: 234 462 313, 
e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz
Předplatitelé Revue Sondy mají 10% slevu na každý výtisk.
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Zavedení zaměstnaneckých paušálů
namísto daňového zvýhodnění bene-
fitů zvýší zaměstnavatelům náklady.
Zaměstnanci totiž budou požadovat
zvýšení mezd. Nepříznivý dopad
bude mít tato změna plánovaná mi-
nisterstvem financí také na státní
rozpočet a na provoz zaměstnanec-
kých jídelen a kantýn. Řekl to prezi-
dent Unie zaměstnavatelských svazů
Pavel Dušek. Plán MF kritizují také
odboráři.
Zrušení daňového zvýhodnění stra-
venek i dalších benefitů plánuje ve
své daňové reformě ministerstvo fi-
nancí. Chce je nahradit zaměstna-
neckým paušálem ve výši 3000 ko-
run ročně na jednoho člověka. Lidé
budou moci paušál uplatnit ve formě
slevy na dani.
Dušek odhadl, že státnímu rozpočtu
se kvůli plánovaným změnám sníží
příjmy o devět miliard korun ročně.
Podobný odhad má také Česko-
moravská konfederace odborových
svazů (ČMKOS).
Plánované změny daní budou mít na
podle Duška na zaměstnavatele i na
zaměstnance také další negativní
dopady. Zaměstnanci mimo jiné bu-
dou šetřit na obědech, a tím se může
zhoršit jejich zdraví, uvedl.
Nepříznivě  se  prý  projeví rovněž

Připojte se k petici na cmkos.cz

zdanění příspěvku na stravování pro
firmy, které investovaly peníze do
zaměstnaneckých jídelen a kantýn.
Ty budou muset zdražit, značná část
zaměstnanců na obědy přestane
chodit, tím se zvýší fixní náklady na
jeden oběd a řada jídelen bude muset
zavřít, předpověděl Dušek.
Podle místopředsedy ČMKOS Vá-
clava Pícla dopadne zavedení pau-
šálů nejvíce na zaměstnance s nej-
nižšími příjmy. Ti totiž daně neplatí
a nebudou tak moci zaměstnanecký
paušál uplatnit. Přijdou navíc i o vý-
hody, které jim stravenky poskytují.
Také Pícl předpokládá, že se pláno-
vané zrušení daňového zvýhodnění
zaměstnaneckých  benefitů   odrazí
v tlaku na zvyšování mezd. "Za-
městnavatelé budou hledat praktiky
ze šedé ekonomiky, aby to, co dají
zaměstnancům, nemuseli danit."
varoval.

Stravenky zachová jen třetina
firem

Většina tuzemských zaměstna-
vatelů, 92 procent, je pro zachování
daňového zvýhodnění stravenek.
Pokud bude zrušeno, jak navrhuje
ministerstvo financí, bude tento be-
nefit nadále poskytovat 33 procent
firem, které jej v současnosti nabíze-
jí. Vyplývá to z průzkumu společ-
nosti Factum Invenio.
Ministerstvo financí plánuje zrušit
daňové zvýhodnění stravenek i dal-
ších benefitů ve své daňové reformě.
Chce je nahradit paušálem ve výši
3000 korun na osobu ročně, o který
si bude moci zaměstnanec snížit
daňový základ. Paušál by měl
zohledňovat výdaje například na do-
pravu do práce nebo ošacení.
Podle průzkumu je přidělování stra-
venek rozšířeno v 77 procentech
českých firem. Pro podniky je tento
druh zaměstnaneckého benefitu
výhodný díky existujícímu daňové-
mu zvýhodnění, do nákladů si mo-
hou dát 55 procent hodnoty stra-
venky. Podle více než 95 procent re-
spondentů je tento benefit důležitý
také jako nástroj pro podporu spoko-
jenosti zaměstnanců. Pokud by byly
stravenky zrušeny, značně by to po-
dle více než devíti desetin firem tuto
spokojenost snížilo. Tři čtvrtiny
dotázaných si myslí, že stravenky
zvyšují produktivitu zaměstnanců.
Případné zrušení daňového zvýhod-
nění stravenek by podle 82 procent
českých firem ztížilo podmínky pro
podnikání, například tak, že by se
zvýšila přímá daňová zátěž. Pokud
by  stát  daňové  zvýhodnění zrušil,
z firem by stravenky jako benefit za-
chovalo 33 procent. Zbylých 67 pro-
cent podniků by v takovém případě
stravenky zrušilo nebo omezilo.
Průzkum se uskutečnil formou tele-
fonického dotazování. Zúčastnilo se
jej 714 respondentů.

29. 3. 2011, financninoviny.cz 

www.nebertenam-stravenky.cz/petice-zachranme-stravenky/

Zaměstnavatelé varují před změnami
benefitů, stravenky zachová třetina firem



6          NOS 8/2011

§ ODPOVÍDÁME §

bí a navíc jen na první dítě. Na
vícerčata nikdo ani ve snu
nepomyslel; přitom jenom
kočárek (sporťák, korbičky, au-
tosedačky a pláštěnka) vyjde v té
úplně nejzákladnější verzi na 35
618 Kč. A to nehovořím o dal-
ších nezbytných věcech. V roce
2009 pobírala maminka vícerčat
příspěvek mateřské dovolené
(mateřskou?) po dobu 37 týdnů,
tj.  o  9 týdnů déle než maminka
s jedním dítětem, která ji pobírá
28  týdnů. Už zde bych se poza-
stavila nad první diskriminací
mezi maminkami dvojčat a troj-
čat. Každé dítě navíc je obrov-
ský kus práce a zodpovědnosti a
nelze proto srovnávat mateřskou
dovolenou maminky s jedním
dítětem a maminky dvou nebo tří
dětí narozených v jeden okam-
žik. Navíc vícečetná těhotenství
končí ve většině případů před 38
týdnem, výjimkou nejsou ani
těhotenství ukončená ve 26 týd-
nu, tudíž náklady na následnou
péči jsou nesrovnatelně časově i
finančně vyšší než u jednoho
dítěte narozeného v řádném ter-
mínu. A to se nezmiňuji o dal-
ších nákladech na výbavu dvoj-
čat a trojčat (kromě již výše
zmíněného kočárku). Přitom se
nejedná jenom o věci, které děti
po sobě nemohou zdědit - na
rozdíl od dětí pana premiéra
Nečase, který se před časem
svěřil v sobotní příloze Práva,
jak jsou jeho děti zvyklé věci po

sobě dědit a nemají všechno
nové, jak by se dalo na potomky
pana premiéra očekávat. I když
pořizujete věci na bazárcích,
stále řešíte nákup dvou nebo tří
věcí, nikoliv jedné. Dále je
potřeba vzít v úvahu i samotnou
výživu kojenců, kterou je nutné
kupovat, protože až na výjimky
maminky vícerčat plně nekojí.
Navíc od letošního roku bonu-
sové výhody některých řetězců
nezvýhodňují nákupy náhradní
kojenecké výživy od 0 do 6
měsíců, takže dřívější možnost,
jak  ušetřit,  padla. Další diskri-
minace pokračuje při pobírání
příspěvku - tzv. rodičovské do-
voené. Tady už stát nehledí na
to, zda maminka vychovává jed-
no, dvě nebo tři děti. O čtyřča-
tech se zde nezmiňuji, protože
těch se v letech 1950 – 2009 na-
rodilo v České republice 21. 
Problematikou nerovnováhy
mezi jednočaty a vícerčaty se již
před několika lety začal zabývat
klub dvojčat a vícerčat a v roce
2005 připravil pro senátora
Martina Mejstříka pozměňovací
návrh pro zvýšení rodičovského
příspěvku  pro  rodiny  s  dětmi
z vícečetných porodů. Tento
pozměňující návrh podpořilo
velké množství rodičů dvojčat a
vícerčat. Senátor Martin Mej-
střík přednesl pozměňující návrh
v tom smyslu, aby se rodičovský
příspěvek zvýšil o 1,5násobek,
tj. z 3696 Kč na 5544 Kč, což je

názor
V  úterý   8.  února 2011 začal
ústavní soud projednávat
stížnost sociálních demokratů,
namířenou proti škrtům v sociál-
ní oblasti, které nastolila pravi-
cová vláda od 1. 1. 2011. Ty se
mimo jiné dotkly příspěvků na
porodné, mateřské dovolené a
rodičovské dovolené. 
V roce 2009 se narodilo 116 261
živě narozených dětí; z toho by-
lo 2378 dvojčat a 14 trojčat.
Zamyslel se někdo ze zákono-
dárců při tvorbě tohoto zákona
nad tím, že téměř žádný výše
uvedený sociální příspěvek
rodičům vůbec nezohledňuje,
zda na jeden porod připadlo jed-
no nebo více dětí? Přitom jich je
2392, tj. každé 48. narozené
dítě. Jsou však náklady na jedno
nebo více narozených dětí tak
výrazně odlišné? V praxi to zna-
mená, že až na drobné detaily
dostává maminka od státu téměř
stejné peníze bez ohledu na to,
zda porodila jedno nebo více
dětí. V roce 2009 přispěl stát
porodným na každé narozené
dítě  částkou  13 000  Kč, tj. na
dvojčata 26 000 Kč a na trojčata
39 000 Kč. Přitom ještě v roce
2006 byl příspěvek na porodné
dvojčat 52 500 Kč a u trojčat
činil 78 750 Kč. V roce 2011 ob-
drží porodné pouze sociálně sla-

Rodičovskýpříspěvek u vícečetných porodů

o 73 920 Kč pro rodinu s dvoj-
čaty nebo vícerčaty více než do-
sud. Celková suma by tak u ro-
diny  s  dvojčaty  překročila jen
o 10 tis. celkovou sumu u rodiny
se 2 dětmi s věkovým odstupem
1  rok.  Bohužel,   tento   návrh
v únoru 2006 Senátem neprošel
s tím, že by mohlo dojít k určité
diskriminaci. Další osobou, kte-
rá se ohradila proti znevýhod-
nění vícerčat, byla paní Bára
Kvapilová, která napsala 18.
března 2006 dopis tehdejšímu
ministru práce a sociálních věcí
Zdeňku Škromachovi. Jeho
odpověď je pro každého rodiče
vícerčat, který pobírá průměrný
plat,  více  než  úsměvná. Nebo
k pláči … Přitom náš stát každé
mamince, která porodí děti s de-
setiměsíčním a delším časovým
rozdílem, vyplatí diametrálně
odlišné  sumy než maminkám,
které to stihly během jednoho
dne… 
Myslím, že nastává čas se za-
myslet nad tím, zda i v oblasti
mateřských rodičovských so-
ciálních dávek nedochází k di-
skriminaci některých skupin.
Jde opravdu jen o to, kolikrát že-
na rodí, nebo především o to,
kolik dětí vychová a připraví do
života?

Ing. Alena Krestová
členka ZO

u Nejvyššího soudu ČR

Dar nebo úplatek?
Povinnost stanovená v §  303 odst. 2 písm.c) zákoníku práce pro za-
městnance, kteří jsou uvedeni v odstavci 1 tohoto ustanovení, není
nová. Právě proto, že je zařazena mezi povinnosti zaměstnanců, kteří
se mohou s ohledem na své postavení podílet na získávání určitých
darů nebo výhod v souvislosti s výkonem své práce, je nutno tyto
otázky posuzovat komplexně.  Zákoník práce nemůže povinnost
nepřijímat dary nebo jiné výhody konkretizovat ani uvádět kritéria,
kdy se jedná „jen“ o reklamní dar a kdy o dar nebo jinou výhodu ve
formě úplatku.  
Poskytnutí reklamních předmětů, darů nebo jiných výhod by mohlo
být za určitých okolností považováno za porušení tohoto ustanovení.
Podrobnosti by mohly být uvedeny v pracovním řádu nebo v jiném
opatření zaměstnavatele, v němž by se přihlédlo k charakteru práce.
Odlišně by mohlo být posuzováno poskytnutí reklamního daru za-
městnanci, jehož náplní práce je rozhodovací agenda a méně přísněji
pak u zaměstnance, který tuto agendu nevykonává. Rozhodující hod-
nocení je však na straně zaměstnavatele, který může takové jednání
zaměstnance považovat za porušení pracovních povinností s přísluš-
nou sankcí. Zaměstnavatel však musí prokázat, že se jednalo o zavi-

něné jednání, tedy o porušení této povinnosti úmyslně nebo z ned-
balosti.

Psychotesty a ochrana údajů zaměstnance  
Zaměstnavatel zjišťuje některé údaje o zaměstnanci v tzv. psy-
chotestech. Není tento postup v rozporu se zákonem o ochraně osob-
ních údajů ?
Zaměstnavatel může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem
subjektu údajů, tedy zaměstnance. Bez tohoto souhlasu je může zpra-
covávat  jestliže, mimo jiné,
- provádí jejich zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti
správce, nebo
- je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou
je subjekt údajů (zaměstnanec). 
Jestliže zjišťování  údajů  uvedených v psychotestech je nezbytné pro
výkon sjednané práce (jde např. o předpoklad nebo požadavek
vyžadovaný k této práci) a bez tohoto zjištění by zaměstnanec práci
nemohl vykonávat, nebo jestliže je povinnost ke zpracování (a tedy i
ke zjištění) těchto údajů stanovena zaměstnavateli právním před-
pisem, pak k tomu zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance a
může je na zaměstnanci vyžadovat. Samozřejmým předpokladem je,
že zaměstnavatel  je nemůže zjistit jiným způsobem. Zjišťované úda-
je zaměstnavatel  vyhodnocuje se závěrem, zda  zaměstnanec má
vhodnou  způsobilost  k  vykonávané  práci. Zde by se mohlo jednat
o  práce  s  vysokou  psychickou náročností, které se vyskytují v ně-
kterých povoláních.  Odmítne-li v těchto případech zaměstnanec sdě-
lit zjišťované údaje z psychotestů, mohlo by toto jednání mít pracov-
něprávní důsledky, např. v oblasti porušení pracovní kázně či
skončení pracovního poměru. V opačném případě  zaměstnanec ne-
musí tyto údaje sdělovat a ani zaměstnavatel není oprávněn je zjišťo-
vat.                                                                                          -ou-

Českomoravská konfederace
odborových svazů na Facebooku!

Připojte se!
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Ekvádor: Soud rozhodl ukončit trestné stíhání bývalých
odborových předáků FENAJE
30. března 2011 nařídil soud ukončit případ někdejších odborových
předáků Federace ekvádorských pracovníků v soudnictví (FENAJE)
G. Arroyoa a L. Pasquela. Rozhodnutí o ukončení tohoto případu ved-
lo i ke zrušení zatykačů na tyto dva odboráře. Pánové Arroyo a
Pasquel byli  důrazní  při odmítání návrhů na reorganizaci soudního
sektoru, který by vedl ke zvýšení nejisté práce a měl by negativní
dopad na pracovníky v ekvádorském soudnictví. PSI je nadále
přesvědčena, že tyto zatykače byly přímým důsledkem této opozice a
nebyly založeny na žádných faktech. Oba dva osvobozeni odboráři
vyjádřili svou vděčnost PSI za její neochvějnou podporu a zároveň
potvrdili své odhodlání dále podporovat ohrožené pracovníky.  
ETUC vítá kroky Evropské komise směrem k sociální Evropě
13. duben 2011
Michel Barnier, eurokomisař pro vnitřní trh, vydává svůj plán s 12
návrhy na změnu vnitřního trhu EU. Evropská odborová konfederace
vítá tento dokument, když Evropská komise přiznává jisté problémy
s tím, jak ekonomické svobody získávají větší důležitost než základ-
ní sociální práva. Tyto problémy se pokoušel řešit už i bývalý před-
chůdce M. Barniera, Mario Monti, který přišel s tzv. Monti-I-regulací
zboží na vnitřním trhu, aby zajistil plné respektování základních so-
ciálních práv. Taková legislativa bohužel nadále chybí v některých
dalších aspektech vnitřního trhu, a proto přišel s novým návrhem na
tzv. Monti-II- regulaci, která si klade za cíl regulovat všechny aspek-
ty jednotného trhu tak, aby nedocházelo k porušování základních
práv. EK navrhne legislativu zaměřenou na vyjasnění možnosti
využití  svobody  podnikání  a poskytování služeb při zachování zá-
kladních sociálních práv, včetně práva na kolektivní vyjednávání.
Generální tajemník ETUC, John Monks, k tomu řekl: „Evropané  nyní
z Bruselu slyší hlavně plány na úspory a hospodářskou mizérii. Jsme
proto potěšení, že EK chce znovu oživit chartu základních práv a
přimět jednotný trh k respektování sociálních práv. Vnitřní trh by měl
být jako třínohá židle – stojící na aspektech hospodářských, fi-
nančních a sociálních. Pokud podkopnete sociální nohu, židle se
převrátí. Tím, že přidáme i třetí nohu, může se trh znovu začít hýbat
na  solidních  základech,  což by mělo pomoci růstu a zaměstnanosti
v Evropě.“ 
EU by měla podpořit vyšetřovací komisi v Barmě
11. duben 2011
Mezinárodní odborové organizace (ITUC a ETUC) vyzývají
Evropskou unii, aby podpořila vytvoření vyšetřovací komise
Organizace spojených národů pro potrestání válečných zločinů a
zločinů proti lidskosti v Barmě. Generální tajemnice ITUC, Sharan
Burrow, k tomu řekla: „Barmská militaristická junta je zodpovědná za
hrozné zločiny spáchané během mnoha let. Evropa a zbytek mezi-
národního společenství by měly podpořit iniciativu spojených národů
kvůli zajištění spravedlnosti pro oběti represivního a krutého režimu.“
John  Monks  se  k  tomu  vyjádřil následovně: „Již teď existuje vý-
znamná podpora ze strany evropských států pro vyšetřovací komisi
spojených národů a Evropa jako celek by jí nyní měla podpořit.
Evropa by měla dát najevo svůj rozhodný nesouhlas a odsouzení to-
hoto násilnického režimu“.
Ne úsporám! Ano sociální Evropě!
14. duben 2011
Evropská federace odborů ve veřejných službách (EPSU) s podporou
ETUC organizují demonstrace k vyjádření odporu s dalekosáhlými
návrhy na změny hospodářské politiky Evropské komise (EK).
Kampaň  „Ne úsporám“  odstartovala úspěšnou demonstrací, která se
konala  29.  září 2010 v Bruselu. Další protesty následovaly 15. pro-
since 2010, 24. března 2011 a jako poslední se konal protest 9. dubna
v Budapešti, kde proti těmto návrhům protestovalo 50 tisíc lidí. Tento
protest byl organizován v předvečer hlasování Hospodářského výboru
ECON  ohledně balíku o hospodářském řízení. Podle EPSU jsou
návrhy EK nevybalancované. Zaměřeny jsou na snižování veřejných
rozpočtů a na opatření, která ohrozí autonomii sociálních partnerů a
posléze i mezd evropských pracovníků. S tím, jak se zhoršují pracov-

ní  podmínky  a finance pro veřejné služby a infrastrukturu ubývají,
kvalita našich služeb bude následně negativně ovlivněna. To my ale
nechceme.  J. W.  Goudrian,  zástupce  generálního  tajemníka  EPSU,
k tomu řekl: „Bráníme kvalitní veřejné služby, pracovní místa a au-
tonomii sociálních partnerů. Stojíme za pracovníky ve veřejném sek-
toru, za zdravotními sestrami, požárníky, učiteli, daňovými inspekto-
ry,  dětskými  pečovateli, knihovníky a dalšími miliony pracovníků,
kteří jsou v Evropě pod silným tlakem. Nevěříme, že tyto návrhy jsou
pro evropské pracovníky pozitivní.“ EPSU odmítá útok evropských
představitelů na sociální Evropu. Žádáme europoslance, aby odmítli
tento útok, a aby přišli s legislativou, která by zajistila příznivé vy-
rovnané postupy. Další protest je plánován na 18. dubna a uskuteční
se před budovou Evropského parlamentu. 
Ministři financí pokračují v tlaku na pokles mezd
8. duben 2011
Evropští ministři financí na svém neformálním mítinku v Budapešti
diskutují o mzdových ukazatelích, které by měly být použity při
vytváření  nové  hospodářské  politiky. ETUC se především obává
mzdových ukazatelů, které by měly být využívány. Tyto totiž oslabu-
jí nezávislost sociálního dialogu a neoprávněně zasahují do vyjed-
návání odborů a zaměstnavatelů. Zveřejňování mzdových ukazatelů a
jejich systematické spojování s hospodářským řízením povede v praxi
ke snížení vyjednávací pozice odborů a pracovníků. Tyto indikátory
definují maximální sazbu navýšení mzdy na jednotku mzdových ná-
kladů, ale nebere se žádný zřetel na špatně placené pracovníky a na
pracovníky závislé na zvýšení mzdy. Není zde rovněž žádná zmínka
o omezení rostoucího podílu nadnárodních zisků organizovaných nej-
bohatšími jednotlivci nebo stanovení mezí kultuře přemrštěných
bonusů. John Monks z ETUC tento plán komentoval slovy: „Toto je
zcela  nerovný  přístup.  Pořád je to jen o snižování mezd a nikdy ne
o odsuzování politiky, která tlačí mzdy až na dno.“
Odbory apelují na nedostatky při jednání o pracovní době
18. duben 2011
Včerejší setkání výkonného výboru EPSU přineslo potvrzení postoje
k směrnici o pracovní době, když za klíčové je nadále považováno
zrušení  možnosti  individuálního  rozhodnutí  s  vytvořením kodexu
o práci  na telefonu.  Evropská  komise  tvrdí, že je nereálné hovořit
o  zrušení  možnosti  individuálního  rozhodnutí,  avšak EPSU spolu
s  ETUC  nadále  pokračují  v  argumentaci,  že je zcela nepřípustné
umožnit jednotlivým pracovníkům neúčastnit se zdravé a bezpečné
legislativy. Generální tajemnice EPSU, C. Fischbach-Pyttel, k tomu
řekla:  „Jsme zjevně zklamáni tím, že komunikace Evropské komise
v druhé fázi konzultací nedokázala uznat příspěvky odborů ve fázi
první. Vyhodnocení dopadu směrnice konzultační společností
Deloitte přináší přesvědčivé důkazy podporující pohled odborů, ale i
tyto argumenty se zdají být Evropskou komisí ignorovány.“

-pm-

Na 50tisícové demonstraci 9. dubna 2011 do Budapešti hovořil i
předseda ČMKOS Jaroslav Zapletal.



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
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