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

http://statorg.cmkos.cz
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Předsednictvo VOSProhlášení Koalice dopravních odborových svazů
Vláda adekvátně nereaguje na nespokojenost ve
společnosti, která byla projevena stávkou v dopravě dne
16. června 2011.
Namísto toho, aby důsledně bojovala s korupcí a
daňovými úniky, přenáší vláda veškeré ekonomické ná-
klady reforem na většinu občanů.
Koalice dopravních odborových svazů opakovaně
vyzývá vládu k jednání.
Koalice dopravních odborových svazů prohlašuje, že je
připravena vyhlásit a uskutečnit generální stávku
společně s ostatními odborovými organizacemi v České
republice.
V Praze, dne 23. června 2011

16. června proběhla celodenní stávka v dopravě
Stávku v dopravě organizovala
Koalice odborových dopravních
svazů, ve které jsou:
Odborový svaz dopravy,
Odborové sdružení železničářů,
Federace strojvůdců ČR,
Odborový svaz pracovníků do-
pravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství ČR, Svaz
odborářů služeb a dopravy,
Odborové sdružení základních
organizací Dopravního podniku
hl. m. Prahy a.s. – Autobusy,
Odborové sdružení pracovníků
elektrických drah a autobusové
dopravy, Federace vlakových
čet, Federace železničářů ČR,
Federace vozmistrů, Unie
železničních zaměstnanců, Cech
strojvůdců ČR, Demokratická
unie odborářů, ZO OSD POSO,
ZO OSD – Odbory DP Praha,
ZO OSD Motol, ZO
Nezávislých odborů strojve-
doucích, dozorčích dep a pro-
vozních pracovníků DP Praha,
ZO OS Dopravní podnik
Elektrické dráhy o.z. Praha 9,
ZO OS DOSIA – DP Auto-

busový dispečink Praha 2, ZO
OS DOSIA – DP Autobusy
Praha o. z. garáž Klíčov Praha 9,
ZO OS DOSIA Metro Praha o.z.
strojvedoucí Praha 4.
Sávku podporovala Českomo-
ravská konfederace odboro-
vých svazů a jednotlivé odbo-
rové svazy. Náš odborový svaz
to učinil prohlášením 10. červ-
na 2011 (viz NOS 11/2011 a
http://statorg.cmkos.cz).
V den stávky se konal v Praze
protestní mitink ČMKOS a ASO
na Palackého náměstí, který
pokračoval pochodem Prahou.
Podobná setkání nespokojených
odborářů a občanů s návrhy re-
forem se konala i v jiných
městech republiky. -dě-

Kampaň Otevřete oči a stávku Koalice dopravních odborových svazů
doprovázely tiskové konference, na kterých odbory poskytly řadu in-
formací, proč odmítají asociální reformy prosazované vládou.

Ve čtvrtek 23. června se v Praze
konalo 2. zasedání předsednic-
tva Výboru odborového svazu.
PVOS vzalo na vědomí plnění
úkolů ze zasedání PVOS a VOS
a zabývalo se zprávou o činnos-
ti od minulého zasedání. Před-
seda OS J. Rovenský spolu se
sekcí úřadů práce zastupovanou
jejím předsedou V. Neumanem
řeší aktuální problémy spojené
s transformací ÚP, které navíc
jsou spojeny s abdikací generál-
ní ředitelky K. Sadílkové a po-
věřením řízením ÚP stávajícím
ředitelem středočeského úřadu
práce J. Kubešou. Situace je

stále složitá, jde především o ús-
poru finančních prostředků, kte-
rá znamená nejen původně avi-
zované propouštění obslužného
personálu a vedoucích pracov-
níků. Odborový svaz v této si-
tuaci prosazuje dodržování po-
stupů podle zákoníku práce.
Odborový svaz prostřednictvím
ČMKOS odmítá návrhy na
vytvoření jednotného inkasního
místa pro výběr daní, sociálního
a zdravotního pojištění. A to mi-
mo jiné proto, že zavedení by si
vyžádalo neúměrně vysoké ná-
klady, zřejmě cca 2 mld korun.

PODĚKOVÁNÍ
Rada Českomoravské konfederace odborových svazů děkuje všem
„dopravákům“, kteří se dne 16. 6. 2011 zapojili do stávky. Prokázali
jste svou osobní statečnost. Obětovali jste svou jednodenní mzdu za
správnou věc
Děkujeme také všem, kdo vyjádřili stávkujícím dopravákům svou
podporu. Ať už formou aktivní účasti na podpůrných akcích, nebo za-
sláním podpůrného stanoviska.
Nenechali jste se odradit ani obrovským nátlakem médií a odolali jste
všem provokacím.
17. 6. 2011

Chcete dostávat do e-mailové pošty NOS ve formátu
PDF? Přihlaste se na statorg@cmkos.cz

Pěkné
letní dny a příjemně

strávenou dovolenou těm,
kteří si jí užijí během následu-
jích dvou měsíců. Na stránkách

NOS se sejdeme v čísle
13/2011, které vyjde 30.

srpna 2011.



Po refor-
mě penzij-
ní a zdra-
votní při-
jde co ne-
vidět na
řadu re-
forma da-

ňová. Nečasova vláda spěchá,
neboť neví dne ani hodiny.
Reforma zdravotnictví povede
ke zvýšení spoluúčasti pacientů.
V praxi to bude znamenat, že ti,
kdo nejčastěji vyhledávají
lékaře, tedy především senioři a
rodiny s malými dětmi, si ročně
připlatí na léčení nějakých 15 až
18 miliard korun. Nejbezbran-
nější mezi námi si mimo jiné
pěkně zasponzorují ty největší
farmaceutické firmy a doda-
vatele předražených zakázek
zdravotnických zařízení.
Penzijní reforma zařídí, že se
lidé budou skládat ve zvýšených
cenách zboží na rozjezd sou-
kromých penzijních fondů. Čím
nižší příjmy člověk má, tím větší
podíl ze své mzdy či důchodu vy-
dá za jídlo a další věci základní
potřeby, a tedy tím vydatněji
bude bohaté penzijní fondy
sponzorovat.
To všechno ovšem nic není proti
připravované reformě daňové.
Ekonom ČMKOS Martin
Fassman již propočítal, jak
velkoryse se budou zaměstnanci
s nižšími příjmy skládat na ty,
kdo pobírají nejvíce.
Jestliže berete měsíčně 10 tisíc
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Stát začíná velmi razantně, zato
naprosto nekoncepčně, centrali-
zovat výkon státní správy, čímž
obcím výrazně ubírá jejich do-
savadní kompetence vyplývající
z fungujícího smíšeného modelu
veřejné správy. Nejmarkant-
nějším příkladem je návrh so-
ciální reformy, která započala
zřízením „superúřadu“ práce.
Mají sem být převedeny dávky
v oblasti hmotné nouze, dávky
pro osoby se zdravotním
postižením a výplata příspěvku
na péči, jež jsou nyní v kompe-
tenci obcí II. a III. typu.
„V minulých deseti letech
úspěšně proběhly dvě z pláno-
vaných tří fází reformy veřejné
správy. Její třetí fáze se měla
týkat ústředních orgánů, nikdy
však dokončena nebyla. Naopak.
Jednotlivá ministerstva dnes
navrhují kroky, které jsou
namířeny proti smíšenému mo-
delu veřejné správy, tedy proti
smyslu předchozích dvou fází re-
formy,“ vysvětluje místopředse-
da Svazu a starosta Kyjova
František Lukl.
Před několika měsíci byl minis-
terstvem práce a sociálních věcí
předložen návrh sociální re-
formy, který řeší otázky posu-
zování a výplaty nepojistných
dávek Úřadem práce ČR.
„Návrh významně dopadá nejen
na činnost obcí v oblasti sociální
práce a řešení problematiky so-
ciálního začleňování, ale i na
další instituce veřejné správy,

ostatní organizace a život
občanů ČR,“ říká výkonný mí-
stopředseda Svazu Jaromír Jech.
Reforma přináší obcím význam-
né riziko zhoršení sociální práce
na jejich území, neboť bez ode-
braných kompetencí ji nebudou
moci smysluplně vykonávat.
Obce přestanou být v sociální
oblasti úrovní nejbližší obča-
nům, čímž stát oslabuje jednu
z jejich základních úloh.
Zanikne systém, na který jsou
občané léta zvyklí, a dojde ke
zhoršení dostupnosti služeb.
Rovněž úspory, kterými minis-
terstvo argumentuje, jsou spor-
né, neboť velká část nákladů
bude převedena na klienty a
poskytovatele sociálních služeb.
Svaz není proti smysluplným re-
formám, musí však jít o koordi-
novaný proces, který by mělo
zajišťovat ministerstvo vnitra.
Nesmí se jednat o nikým
neřízené návrhy jednotlivých in-
stitucí, které mohou mít z dlou-
hodobého hlediska výrazně ne-
gativní vliv na samosprávu. Svaz
proto požaduje, aby předkladatel
bral v potaz postavení měst a
obcí jako jednoho z důležitých
subjektů veřejné správy, a so-
ciální reformu nejprve představil
ve všech jejích aspektech a
cílech. Přestože první fáze so-
ciální reformy již byla schválena
vládou, Svaz vzhledem k jejímu
nedostatečnému projednání žádá
o její přepracování.

�

Svaz měst a obcí ČR varuje před
centralizací výkonu veřejné správy

tisková zpráva 27. 5. 2011

Ke stávce v dopravě 16. června patří i “nepovedené” předběžné soudní
opatření, které nejenže si nevhodně vypůjčilo ustanovení zákona o kolektivním
vyjednávání, ale dokázalo i “zpackat” datum!
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Kč hrubého, pak po reformně
budete odevzdávat na daních
měsíc co měsíc o 331 Kč více
než dosud. Za rok tak darujete
státu oproti dnešku navíc skoro
čtyři tisíce korun. Z toho, co vám
zbude, si budete muset připlatit
na vyšší DPH (aby mohly fungo-
vat soukromé penzijní fondy) a
na standardní zdravotní péči
(nadstandard si pochopitelně
zaplatíte zvlášť). I tak to už
dohromady dělá skoro jednu
měsíční výplatu.
Pokud pobíráte průměrný pří-
jem (necelých 24 tisíc hrubého),
věnujete na daních ročně na
oltář vlasti zhruba třetinu  své
měsíční výplaty, tedy relativně
méně než ti nejhůře placení.
Neměli byste se však příliš
radovat. Mezi vyvolené nového
daňového systému stejně
nepatříte. To byste museli
pobírat nějakých 200 tisíc Kč
měsíčně. V tom případě už po
vás vlast v podobě Petra Nečase
a jeho ministrů nic nechce.
Právě naopak. Sníží vám každý
měsíc daň skoro o pětistovku.
Tedy zhruba tolik, kolik byste
museli navíc vydat na nákupech
v důsledku zvýšení DPH.
Sečteno a podtrženo: Koaliční
vláda, která slibovala, že nebu-
de zvyšovat daně, zvýší daně
všem, kromě lidí, kteří pobírají
nejvíce. Těm naopak přidá z to-
ho, co vybere od těch nej-
chudších. Proč to všechno dělá?
No přece proto, že všichni
musíme podstoupit tvrdé oběti.
Jinak skončíme jako Řecko a
vyvolení nám už nepůjčí.
Jan Keller, Právo, 22. 6. 2011

Kalousek se zmýlil
Mezi řadu pomluv a zesměšňování okolo stávky 16. června patřilo
vystoupení  ministra  Kalouska.  Jednak  jeho  nesmyslná provokace
s diskusí s účastníky pochodu a pak jeho říkánka: Napíšu si na svůj
blog ve všech sedmi pádech sociální dialog z golfu v Poděbradech.
Hned se v práci lépe dýchá, když  dme v prsou mužná pýcha, že na
golfu hraje náš odborářský papaláš.
Smysl pro humor byl však v tomto případě značně vedle. Jeden z or-
ganizátorů letošního mezinárodního turnaje železničářů s tradicí od
roku 1946  byl druhý den po stávce citován v deníku Právo s tím, že
z šesti českých hráčů byli dva výpravčí, jeden návěstní místr, dva dů-
chodci a jeden vedoucí rezervací, nešlo o žádné odborové bossy,
navíc na turnaji všichni byli ve svém volnu, a bylo jedno zda je ně-
kdo v odborech nebo ne, jaké fandí polotické straně, jedinou pod-
mínkou bylo, aby to byl současný nebo bývalý železničář.
S  pomluvami a matením nebyl pan ministr sám, řada jiných se také
snažila  ukázat  své  přesvědčení,  že není “in” nezaujatě informovat
o stávce. A tak i jindy se snažící o solidnost Hospodářské noviny při-
šly ve své internetové verzi s “úžasným odhalením” placených účast-
níků pochodu Prahou z Liberecka. Trochu si popletli stávkující a
demonstrující a už tu byla kachna, jak za peníze zaměstnavatele a
evropských fondů dovádějí nezodpovědní odboráři po pražských
ulicích. Ti byli přitom v Praze na školení a ve svém volnu se účastnili
pochodu.                                                                                  -dě- 

Když chudí sponzorují bohaté
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Předsednictvo VOS
Pokračování ze strany 1 

Předseda OS J. Rovenský infor-
moval o jednání vyvolaném ze
strany Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR s I. náměstkem
ministra Bc. Vladimírem Šiš-
kou, MBA  na téma platy v roz-
počtové a příspěvkové sféře.
Náměstek  vyjádřil spokojenost
s fungováním odměňování po
změně vládního nařízení a změ-
ně v zákoníku práce s tím, že to-
to  tvrzení potvrzují statistické
údaje za 1. čtvrtletí 2011. J. Ro-
venský upozornil náměstka
Šišku, že nelze v tomto směru
argumentovat statistikou za 1.
čtvrtletí, skutečný stav bude
znám až na konci roku, a s ohle-
dem na zamýšlené zvýšení DPH
nelze souhlasit se stejným obje-
mem prostředků na platy ve stát-
ním rozpočtu na rok 2012 a upo-
zornil též na společný postup
odborových svazů rozpočtové a
příspěvkové sféry. Platová prob-
lematika byla také tématem
schůzky odborových svazů
ROPO, které stále zaujímají
odmítavý postoj k realizovaným
změnám v systému odměňování
a jsou připraveny k jednání s MPSV
na konkrétní témata ohledně
odměňování.
Předsednictvo dále jednalo o spo-
lečných protestních akcích
odborů v poslední době, ke kte-
rému proběhlo i hlasování per
rolam Výboru OS. OS přispěje
částkou 20 tisíc korun na výdaje
spojené s propagací stávky
Koalice odborových svazů do-
pravy. K dalšímu postoji odbo-
rového svazu při postupu proti
navrhovaným asociálním refor-
mám podporuje předsednictvo
snahu získat názory odborářské
členské základny i dalších za-
městnanců.
Předsednictvo VOS se dále za-
bývalo majetkovými aktivitami,
vyřízením žádostí o individuální
členství  a  zařazení nových zá-
kladních organizací do evidence
našeho  OS. Jedná  se o šest ZO
s celkovým počtem padesát za-
kládajících členů a čtyři indi-
vidální  členy.  PVOS schválilo
logo  OS  a  poskytnutí  půjčky
s ohledem na tísnivou finanční
situaci jedné ZO.  Příští pláno-
vané zasedání PVOS se bude
konat 25. srpna 2011.

-dě-
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Poslanecká sněmovna Parla-
mentu České republiky schválila
reformní  zákony pro sociální a
zdravotnickou oblast. Věk náro-
ku na odchod do důchodu se
bude postupně zvyšovat, výpočet
penzí se od října kvůli rozhod-
nutí Ústavního soudu mění ve
prospěch lidí s vyššími příjmy a
zdravotnická péče bude rozděle-
na na standardní a nadstandardní.
Předseda Senátu Milan Štěch
(ČSSD) k rozhodnutí sněmovny
uvedl, že vláda novelu protlačila
bez jakékoli snahy nalézt kon-
senzus. „Nezbývá než po příštích
volbách tento sociálně necitlivý
zákon nahradit normou, která
bude spravedlivá a pro občany
přijatelná." 
Vyšší důchod v průměru o dva
procentní body bude podle nove-
ly vyměřen ve srovnání se sou-
časným stavem zhruba 20 %
novým žadatelům o starobní dů-
chod, kteří pobírají plat či mzdu
nad 36 tisíc korun měsíčně.  U de-
setiny lidí s nejnižšími příjmy
zůstane výpočet penze na sou-
časné úrovni, u zbývajících 70
procent se sníží o jedno až tři
procenta, tedy o desetikoruny až
stokoruny. Snižování bude za-
váděno postupně až do roku
2015. 
Zvyšování věku pro odchod do
důchodu vláda oddůvodnila eko-
nomickými důvody a prodlužu-

jící se průměrnou délku života.
Týkat se bude žen narozených po
roce 1955 a mužů narozených po
roce 1965. Pro obě pohlaví má
být tato věková hranice sjedno-
cena v roce 2041. Letošní čty-
řicátníci budou odcházet do pen-
ze  v  66  letech,  lidé   narození
v roce 1977 až v 67 letech, mlad-
ší ročníky ještě později, letošní
desetiletí například v 71 letech,
děti narozené v příštím roce pak
až v 73 letech, tedy v roce 2085.
Schválena byla první část zdra-
votní  reformy,  novela   zákona
o veřejném zdravotním pojištění.
Zvyšuje poplatek za den v ne-
mocnici  z  60  na  100 korun  a
umožňuje stanovení základní
péče a nadstandardu, na který by
si lidé připláceli. Platit se má
rozdíl mezi základem a koneč-
nou cenou nadstandardního
zákroku. Zákon kromě možnosti
standardu a nadstandardu a
vyššího poplatku za den v ne-
mocnici počítá i s tím, že si paci-
enti budou hradit léky do 50 ko-
run a podpůrné léky. Nově se
naopak nebude platit 30 korun za
položku na receptu, ale za recept.
Předáci Českomoravské konfe-
derace odborových svazů reago-
vali na přijetí zákona odmítavě.
Vládou prosazované reformy po-
dle mínění odborů zhorší život
většiny lidí v Česku. Odborová
centrála ČMKOS je kvůli chys-
taným reformním zákonům ve
stávkové pohotovosti a o dalším
postupu se bude jednat.

-dě-

Ze stanovisek Českomoravské konfederace odborových svazů

Reformy proti lidem

Daňová reforma
Z hlediska celkového pojetí ani
návrh  daňové  reformy  nevybočil
z řady stále více povrchních,
odborně odbytých a o to více ideo-
logicky podbarvených „reform-
ních“ dokumentů předkládaných
touto i předchozí vládou.
Pod pláštíkem „daňové reformy“ je
překládán ne zcela domyšlený kon-
cept  změn  některých   parametrů
v oblasti daně z příjmu fyzických
osob a v oblasti pojistných sys-
témů. Předložený návrh opomíjí
daně majetkové a daně nepřímé
(změny  DPH,  přesněji  řečeno  -
sjednocení DPH je součástí dů-
chodové  reformy).  Opomíjí i daň
z příjmu právnických osob.
Přitom je to právě tato daň, která je
podle názoru ČMKOS nejvíce
zralá, až přezrálá na zásadní
daňovou reformu. Od roku 1993 se
v rámci této daně (velmi často
vlivem silných lobbyistických tla-
ků)  naakumulovalo  -  minimálně

z evropského pohledu - nebývalé
množství slev, úlev, výjimek a
odpočtů od základu daně, jejichž
důsledkem je nebývale úzký
daňový základ této daně v České
republice.
Možná, že právě v tom, aby se od-
děleně posuzovalo tu sjednocení
DPH, tu změny v přímých daních,
tu změny v pojistném, tkví záměr
předkladatele. A to proto, aby se
nevidělo, jak budou tyto experi-
menty působit na jednotlivé sub-
jekty souhrnně, čili jinak řečeno,
kdo na daňových reformách vydělá
a kdo prodělá. 
Ministerstvem předložený materiál
je přímo ukázkovým příkladem
naprosté degradace obecně
správného záměru omezení celé
řady výjimek, slev, úlev a odpočtů
od daňového základu. Nebyl
proveden podrobný objektivní au-
dit v této oblasti, resp. minimálně
posouzení toho, zda různé slevy,
úlevy či odpočty od základu daně

ve všech daňových okruzích jsou
na místě a plní ten účel, pro který
byly schváleny. 
Je předkládán návrh na redukci
těch pár výjimek týkajících se za-
městnanců souvisejících přede-
vším se zajištěním jejich pracov-
ních podmínek (stravování apod.).
Jinak řečeno, rušení výjimek se za-
měřuje výhradně na ten daňový
subjekt, který má dnes prokazatel-
ně nejširší základ daně ze všech
daňových subjektů! 
Naprosto chybí opatření zaměřená
na boj proti daňovým únikům, prá-
ci na černo, praní špinavých peněz
a proti dalším negativním ekonom-
ickým jevům. Přitom se ve sku-
tečnosti jedné o nedílnou součást
vyhlašovaného boje proti korupci
(peníze na korupci odněkud
pocházejí a někde za sebou
zanechávají stopy). 
Českomoravská konfederace zá-
sadně odmítá předložený „Návrh
zákona o změně zákonů v souvis-
losti se zřízením jednoho inkas-
ního místa“ jako celek. Předložený
komplex změn zákonů je postaven
na záměru dalšího poklesu
daňových příjmů veřejných
rozpočtů. Úhrnný dopad navrho-
vaných změn v letech 2013 - 2014
odhaduje předkladatel na zhruba
minus 7 - 8 miliard Kč. S takovým-
to pojetím ČMKOS zásadně ne-
souhlasí. 

Důchodová reforma
Českomoravská konfederace od-
borových svazů je si vědoma po-
třeby zajistit dlouhodobou finanční
stabilitu a sociální přiměřenost
českého důchodového systému.
Proto se aktivně zapojila do dlou-
hodobě probíhající politické i od-
borné diskuse a připravila i vlastní
návrh důchodové reformy, který
vychází z reálných ekonomických
možností České republiky a ze so-
ciálních potřeb jejích občanů.
Vnímá shodně s vládou a s uzná-
vanými experty potřebu reagovat
na stárnutí obyvatelstva a rizika
vyplývající ze současného nasta-
vení českého důchodového systé-
mu i z ekonomického vývoje,
současně si však je na rozdíl od
většiny z nich vědoma i nalé-
havých  sociálních potřeb  a  cílů,
k jejichž dosažení musí česká dů-
chodová reforma přispět, pokud
nemají již brzy pravidelné důcho-
dové příjmy širokých  vrstev dů-
chodců, mezi nimiž hrají klíčovou
roli doživotně poskytované starob-
ní důchody, poklesnout pod
úroveň, která neumožňuje prožít
důstojně život ve stáří. ČMKOS
odmítá zjednodušené a jednostran-
né zaměření důchodové reformy
na finanční operaci spočívající ve

vybudování další nákladné infra-
struktury v podobě druhého
soukromého spořícího pilíře, jehož
fungování má být pod záminkou
větší diverzifikace důchodových
příjmů a rizik založeno na vyve-
dení části pojistného odváděného
do průběžně financovaného a stá-
tem provozovaného důchodového
pojištění.
Data, informace a dílčí expertní
analýzy dobrovolného penzijního
připojištění se státním příspěvkem
ukazují, že dnešní systém dobro-
volného důchodového spoření vy-
kazuje mnohem závažnější nedos-
tatky a problémy, než systém prů-
běžného důchodového pojištění
(zejména není schopen vytvářet
doplňkové   doživotní    důchody,
k nimž byl před 17 lety vytvořen,
není využit potenciál zaměstna-
vatelů k vytváření doživotně vy-
plácených  oplňkových důchodů
způsobem, který se plně osvědčuje
v tzv. starých členských zemích
Evropské unie apod.). 
Návrh  na  souběžnou   existenci
dvou dobrovolných doplňkových
důchodových systémů založených
na individuálním spoření u penzij-
ních společností se státní podporou
není racionální. Zvyšuje operační
náklady systému, nenabízí skuteč-
nou variabilitu možností vytvářet
dodatečné důchodové zdroje pro
život ve stáří v návaznosti na reál-
né potřeby a nerespektuje zhoršu-
jící se finanční schopnost českých
domácností si spořit na důchody,
která je do značné míry i důsled-
kem vládních úsporných opatření a
restrikcí v oblasti všech sociálních
systémů, a která se ještě více
zhorší v důsledku nárůstu daňo-
vého zatížení obyvatelstva a pří-
mých plateb vládou navrhovaných
reforem daní a zdravotnictví. 
ČMKOS navrhuje plně soustředit
dostupné finanční, ekonomické a
organizační kapacity na vytvoření
jediného dobrovolného doplň-
kového důchodového systému za-
loženého na individuálním spoření
u penzijních společností se státní
podporou, a to transformací sou-
časného penzijního připojištění se
státním příspěvkem.
ČMKOS opakovaně zdůrazňuje,
že  mezi  tyto  naléhavé  potřeby,
které lze řešit jak prostřednictvím
průběžného důchodového pojiš-
tění, tak prostřednictvím dobrovol-
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ného penzijního spoření, patří
vytvoření podmínek pro „nepenali-
zovaný“ dřívější odchod do starob-
ního  důchodu  pro  zaměstnance,
kteří  vykonávali po dlouhou dobu
v průběhu svého pracovního života
práce, které nadměrným způsobem
zatěžují jejich organismus (zejmé-
na teplem, prachem, hlukem, vibra-
cemi, chemickou či fyzickou
zátěží) a prokazatelně snižují, popř.
zcela vylučují jejich schopnost pra-
covat po 60 roce věku.
Vládní důchodová reforma sleduje
ve vztahu k I. pilíři pouze úzce
fiskální zájem (dosažení rovnováhy
příjmů a výdajů průběžného dů-
chodového  pojištění  na  úrovni,
která postupně bude dále klesat až
na sociálně zcela nepřijatelnou
úroveň) a podporu privatizace části
průběžného důchodového pojištění
ve prospěch soukromých finan-
čních institucí s tím, že vlastní dů-
chodové příjmy občanů se na velmi
dlouhou  dobu  díky  této  reformě
sníží.
Zavedení důchodového spoření
ČMKOS důrazně odmítá z mnoha
věcných důvodů, ekonomických i
sociálních. Především proto, že po-
vede velmi rychle, jak ukazují
zcela aktuální údaje o vývoji prů-
běžného systému po jeho částečné
privatizaci na Slovensku a v da-
lších zemích střední a východní
Evropy, k vytvoření zásadní
nerovnováhy mezi příjmy a výdaji
průběžně financovaného důcho-
dového pojištění a vyvolá jinak
neopodstatněnou potřebu dalších
restrikcí a zhoršování budoucích i
současných nároků z průběžného
důchodového pojištění. Tím by
došlo  nejen k oslabení solidarity,
která je podstatou základního dů-
chodového systému, ale mělo by to
negativní dopady i na důchodové
nároky osob, které by vlivem ma-
sivní reklamní kampaně ze strany
penzijních společností možnosti
opt-outu využily a z průběžného
systému vystoupily, aniž by měly
reálnou možnost získat v privatizo-
vaném pilíři důchodového systému
alespoň přibližně srovnatelný dů-
chodový nárok. V zájmu zabez-
pečení těchto osob ve stáří by pak
musely být v mnohem větší míře
čerpány rozpočtové prostředky stá-
tu z jiného sociálního systému.
Důsledkem vládou navrhované dů-
chodové reformy  tak bude s vy-
sokou pravděpodobností již v rela-
tivně blízkém období růst chudoby
rozsáhlých skupin starých občanů,

zejména občanů, kteří po celý život
ze své práce za mzdu odváděli po-
jistné na financování důchodů a
neměli sami reálnou možnost se
stáří zabezpečit jinou formou. To
povede k poklesu koupěschopné
poptávky několika miliónů dů-
chodců, což se nepříznivé projeví
poklesem spotřeby zejména v ob-
lasti služeb, malého a středního
podnikání a následně i poklesem
daňových výnosů České republiky.  
Vládní důchodová reforma ve
svém celku postihne negativně ze-
jména zaměstnance s nízkými,
podprůměrnými nebo průměrnými
příjmy, kteří si vzhledem k život-
ním nákladům nemohou průběžně
odkládat dostatečné finanční
prostředky na zajištění ve stáří
nebo při vzniku invalidity, a kteří i
s ohledem na fyzické vyčerpání,
možnosti a dostupnost zdravotní
péče se dožívají také nižšího věku
ve srovnání s příjmově silnými
skupinami obyvatel. Namísto soli-
darity bohatých s chudými, obvyk-
lé ve vyspělých zemích, vláda
prosazuje v českém důchodovém
systému solidaritu chudých s bo-
hatými.
Cílem opt-outu není dosažení
vyšších důchodů pro většinu účast-
níků (vyšší celková sazba pojist-
ného, tj. 30 % místo současných 28
% a možnost vyvedení části pojist-
ného z průběžného důchodového
pojištění budou „kompenzovány“
úměrným snížením důchodu v I.
pilíř), nýbrž pouze „větší diverzi-
fikace“ důchodových příjmů.
Účastníci (zejména s nižšími a
středními příjmy) mají zaplatit
vyšší pojistné pouze v zájmu této
diverzifikace, jejich výsledné dů-
chody budou s vysokou mírou
pravděpodobnosti  nižší   než  ty,
které by jinak získali z průběžného
důchodového pojištění (zejména
pokud by bylo posíleno o prostřed-
ky, které bude muset Česká repub-
lika vynaložit v následujících nej-
méně 30 letech na financování
transformačního deficitu). Přijdou
totiž „úměrně“ o zvýhodnění výše
jejich důchodů vyplývající ze
solidárního charakteru průběžného
důchodového pojištění a budou
muset spoléhat na to, že jim tuto
ztrátu více než vykompenzují ne-
jisté a nikým negarantované bu-
doucí výnosy jejich důchodových
fondů, které jim následně umožní
zaplatit i takovou tržní cenu valori-
zované doživotní anuity, která
spolu s důchodem z průběžného

důchodového pojištění dosáhne
výši důchodu srovnatelného po-
jištěnce, který do důchodového
spoření nevstoupí a bude pobírat
svůj důchod pouze z průběžného
důchodového pojištění.
Obdobně jako v případě tzv. malé
důchodové reformy, jedinou
skupinou, která bude mít šanci na
zavedení dobrovolného důcho-
dového spoření vydělat, budou nej-
bohatší skupiny obyvatel, kterým
se naopak při vyvedení části pojist-
ného do důchodového spoření sníží
jejich „solidární příspěvek“ v po-
době transferu ve prospěch po-
jištěnců s nižšími a středními
příjmy v průběžném důchodovém
pojištěníí. Protože lze důvodně
očekávat, že je pravděpodobně více
využijí bohatší účastníci, pokles
příjmů průběžného důchodového
pojištění bude vyšší, než navrhova-
tel zřejmě předpokládá, zatímco
výdaje systému budou po dlouhou
dobu prakticky shodné. 

Reforma veřejného
zdravotního pojištění

ČMKOS požaduje stáhnout z legis-
lativního  procesu  novelu zákona
o veřejném zdravotním pojištění.
Připravovaná novela této právní
normy zhoršuje postavení pacientů
a jejich ústavní právo na zajištění
odpovídající  bezplatné  odborné
zdravotní péče. Nově formuluje
nárok pacienta na poskytnutí bez-
platné zdravotní péče.. Z dikce
návrhu je zřejmé, že pacient bude
mít nárok na péči, která je v sou-
ladu s účelným a hospodárným vy-
nakládáním zdrojů veřejného zdra-
votního    pojištění. V  souvislosti
s tímto principem se zavádí nárok
pacienta  na úhradu ekonomicky
nejméně náročného zdravotnického
prostředku a následně  můžeme
zřejmě v prováděcím předpise
počítat s tím, že se zavede i eko-
nomicky nejméně náročná zdravot-
ní péče, nebo potažmo jak je nově
navrhováno, zdravotní služba. Tím
je postaven základ pro připlácení si
na nadstandard, ovšem bez jedno-
značně formulovaného zákonného
zakotvení (co bude definováno
jako standard a co bude nadstan-
dardem?). Standardem by v práv-
ním státě bylo definovat rozsah
péče v zákoně, nebo vytvořit
současně prováděcí předpis, který
určí bližší podmínky.
Ze zdravotního pojištění se nově
bude hradit menší množství léků a
zdravotních pomůcek oproti stáva-
jícímu stavu, problém budou mít

zvláště pacienti s chronickým one-
mocněním, diabetici, astmatici,
lidé s postižením dýchání s tra-
cheostomií.
Navrhuje se z úhrady ze zdravot-
ního pojištění vyjmout léky v ceně
do 50 Kč (mnoho pacientů, kteří
mají různé choroby užívá i několik
„levných“ léků do 50 Kč, navrho-
vanou úpravou může dojít i k to-
mu, že nebude dodržen princip jed-
noho léku plně hrazeného ze zdra-
votního pojištění v určité indikační
skupině).
Koalice ODS – TOP09-VV se dne
1.  června  2011  dohodla  na „zá-
kladních rysech zdravotní reformy.
Tato dohoda spočívá na zvýšení
spoluúčasti pacientů o 5 procent do
roku 2014. Již dnes se spoluúčast
pacientů na hrazení zdravotní péče
pohybuje okolo 17 % celkový vý-
dajů na zdravotní péči. Zvýšení,
dohodnuté koalicí, reprezentuje
dodatečné výdaje v ročním objemu
cca 15 - 18 mld Kč. Jinak řečeno.
Z kapes pacientů – většinou dů-
chodců a rodin s dětmi – se
vytáhne minimálně dalších 15 mld
Kč ročně.
Přímo na pacienty se tak chce
přenést nejen plná úhrada součas-
ného deficitu zdravotního pojištění
(cca 7 mld Kč ročně), ale též bu-
doucích deficitů, které ve zdravot-
nictví vzniknou navíc v důsledku
koaličních reforem. Jen zvýšení
DPH z 10 na 14 % v roce 2012
bude mít dopad na zdravotnictví
minimálně minus 5 mld Kč,
zvýšení ze 14 % na 17,5 % pak
více než 8 mld Kč proti letošnímu
roku. Občané – pacienti tak budou
muset ve skutečnosti zvýšení DPH
zaplatit dvakrát.
Potvrzují se obavy, že se připravu-
je masívní privatizace zdravot-
nictví – a to nejen nemocnic, ale
hlavně systému zdravotního po-
jištění. (Výrazné snížení zdravot-
ního standardu dohodnutého vlád-
ní koalicí, otevírá výrazný prostor
pro výrazný pojišťovací byznys.)
Potvrzují se obavy, že dojde k vý-
raznému    prohloubení    rozdílu
v kvalitě poskytované zdravotní
péče v závislosti na příjmových
schopnostech pacientů. 
Zásadní  navržené  změny zákona
o veřejném zdravotním pojištění
nebyly projednány ve standardním
legislativním procesu a chyběla
možnost odborné oponentury. 

-dě-

Plná znění stanovisek na
www.cmkos.cz



V době bezprostředně před stáv-
kou v dopravě odborům projevo-
valo důvěru 50 % občanů. Jedná
se o nejvyšší míru důvěry od roku
1997. Jednoznačnou důvěru však
projevuje desetina populace.
Důvěra v odbory je výrazně
ovlivněna  politickou orientací a
stranickými preferencemi: častěji
jim věří stoupenci ČSSD a
KSČM,  zřetelně  nižší  je důvěra
v odbory u příznivců ODS a TOP
09.  Důvěru předsedovi ČMKOS
J. Zavadilovi vyjadřovala necelá
polovina (46 %) občanů. Mírná
většina občanů (56 %) pochybuje
o  nadstranickosti odborů, častěji
jsou to sympatizanti pravicových
stran.

ODBORŮM DŮVĚŘUJE KAŽDÝ DRUHÝ ČECH
tisková informace z výzkumu STEM TRENDY 6/2011
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Protest v Českých Budějovicích

V den konání stávky odborářů z dopravy  se v Č. Budějovicích
uskutečnil pochod, jehož smyslem byla symbolická podpora stávku-
jících železničářů. Informace odborářům v základních organizacích
měla skutečně jen charakter oznámení o organizaci akce, do-
provozená výzvou, aby ten, kdo v dopoledním čase může  jednu až půl-
druhé hodiny věnovat na „oltář“solidarity, přišel. Sešlo se nás něco
přes sto padesát (mezi nimi též dvanáct členů našeho svazu). Přiznám
se, že jsem očekával od zaměstnanců poněkud větší aktivitu, byť je jas-
né, že v pracovní den  a navíc bez  předchozího několikanásobného
upozornění (jak tomu bývá obvykle) nemohlo jít o „početné davy
flákačů, na které dřou ti poctiví občané“ jak by to bývala jistě některá
pravicově zaměřená média jistojistě označila. Během pochodu
městem jsem několikrát mezi přítomnými zaslechl vedle zcela jasných
a konkrétních výhrad k „reformní“  politice vlády, rovněž otázku, zda
lidé již nerezignovali pod vlivem neochoty vládních kruhů zabývat se
do důsledků různými korupčními kauzami, jimiž se náš Kocourkov jen
hemží.
Neboť se mnohým jeví v tomto směru (a poslední průzkumy mínění to
potvrzují) činnost vlády jako zcela nedostatečná (viz pandury,
PromoPro, odposlechy atd.), dospěla část obyvatel k určité rezignaci
na veřejné dění? To platí i pro odboráře, z nichž někteří se už cítí do
jisté  míry  unaveni předchozími protesty, když ke znatelným změnám
v chování vedení státu nedochází. A ke slovu přišlo to známé (hezky
české) „ono to stejně nemá cenu, ti nahoře si budou dál dělat, co bu-
dou chtít“. 
V odborářských řadách se tento zřetelný defétismus  kombinuje ještě
s jedním nezanedbatelným prvkem, kterým je strach ze ztráty zaměst-
nání. Slýchávám to od odborářských funkcionářů  nezřídka, a zrovna
v čase výše uvedeného protestu mi jistá členka  sdělila, že „oni by se
sice někteří k pochodu připojili, ale budou tam novináři, kteří by se
mohli ptát a nedej bože, kdyby je zabrala televizní kamera!. To kdyby
se dozvěděl zaměstnavatel, mohly by nastat potíže (jaké nespecifiko-
vala),  a  protože  se všude propouští, zúčastnění by mohli být na se-
znamu jako první“.  Přiznávám se, že k takovému a podobným
pseudozdůvodněním  nečinnosti  už zůstávám docela  apatický. Je to
však mezi členy rozšířený „argument“ a naše členská základna tak
rezignuje na dění, které v bližší i vzdálenější budoucnosti přinese do
našeho života  těžko zvratné změny.
Pasivita určité části  členstva má řadu příčin, mezi nimiž nikoliv na
posledním místě je fakt, že ti, průměrným věkem ne zrovna  už mladí
zaměstnanci, pociťují jakési odborářské „vyhoření“ a jen ze setr-
vačností a nechuti měnit zaběhnuté, zůstávají členy.
Jakkoliv lze souhlasit s vývody mladého odboráře Dalibora Fadrného
(viz NOS č.10 str. 6-7), pokud jde o mladé a jejich vztah k odborům,
nemyslím si, že nové cesty pro získání mladých zaměstnanců  do
odborů budou vbrzku zdařile prošlapány. Brání tomu, mimo jiné, čas-
to nahlas vyslovované zpochybnění odborů samotnými členy, že když
odboráři něco vyzískají, mají z toho prospěch i ti, kteří v odborech ne-
jsou a nemusejí tudíž ani platit členské příspěvky. Ti, kdož se takto
nahlas vyjevují  snad ani nejsou sto si uvědomit, že takovým postojem
nařezávají  odborům (a sami sobě) větev. Nedělejme si iluze o tom, že
na všech pracovištích, kde působí odbory, plní tyto jednu ze svých
základních  povinností,  a tou je informovanost kolegů neodborářů a
snaha poznat také jejich názory a postoje a dokázat toho pak  využít
ve prospěch posílení své pozice. Opak bývá pravdou, a pokud základ-
ní organizace ani nejeví snahu vyjednat kolektivní smlouvu, je vlast-
ně jakýmsi anonymem a tedy k ničemu.
Nejsilnější populační ročníky, z nichž se členská základna odborů ve
veřejném sektoru rekrutovala již odešly do důchodu a náhrada mlad-
šími, až na čestné výjimky, se nekonala a nekoná.
Dobrat se nápravy je nasnadě a v této silně roztříštěné společnosti to
bude i mimořádně obtížné. Mimo jiné také proto, že  formální struk-
tura odborů je málo pružná, nese pořád prvky předchozího období.
Nazrála doba k integraci odborových svazů, a to z prostého důvodu.
Za současné  situace, kdy odborům je podsouváno, že se chtějí podílet
na  politickém  dění  a  že na to nemají právo, musí se odbory spojit
v jednotnější šik (omlouvám se za „husitskou“ terminologii) a veřejně
trvale vystupovat proti neřádu, který se v zemi  rozšířil do nebývalé
podoby.

text a foto Pavel Mörtl
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Citované výsledky pocházejí z vý-
zkumu STEM provedeného na
reprezentativním souboru obyva-
tel České republiky starších 18 let,
který se uskutečnil ve dnech 2. –
10. 6. 2011. Respondenti byli vy-
bíráni metodou kvótního výběru.
Na otázky odpovídal rozsáhlý
soubor 1244 respondentů.
Společnost STEM dlouhodobě
sleduje, jak česká populace
důvěřuje různým institucím, mezi
nimi i odborům. Nejčerstvější
výsledky   ukazují,   že    důvěru
v současné odbory měla v době
bezprostředně před stávkou dne
16. 6. 2011 polovina občanů – 50
%. Současně je patrné, že
převážná většina obyvatel –
celkem 74 % - nezastává z hle-
diska   důvěry  v  odbory   jedno-
značné stanovisko (odpovědi „spí-
še ano“ a „spíše ne“). 



sům u kratší pracovní doby  pře-
počítávat dovolenou z osmihodi-
nových směn na krácené směny
a dle toho ponížit počet týdnů
dovolené na př, z 5 týdnů na  2 tý-
dny. Tento postup je však v roz-
poru se zákonem.
Otázka:  Od  září  bych  chtěl
studovat v kombinované for-
mě soukromou vysokou školu,
obor nesouvisející s mým za-
městnáním. Jak to  bude s po-
skytováním volna na návštěvu
školy a konání zkoušek?
Odpověď: Bohužel vás musím
zklamat. Ve vašem případě se
nejedná o zvyšování kvalifikace,
tak jak jej má na mysli zákoník
práce  v  §  231 odst.  2,  kde se
stanoví, že „Zvyšování kvalifi-
kace je studium, vzdělávání,
školení, nebo jiná forma pří-
pravy k dosažení vyššího stupně
vzdělání, jestliže jsou v souladu
s   potřebou   zaměstnavatele“.
V těchto případech pak dle  §
232 zákoníku práce přísluší za-
městnanci od zaměstnavatele
pracovní volno s náhradou mzdy
jak při účasti na výuce, tak na
vykonání každé zkoušky nebo
závěrečných prací. Uvádíte, že
studium na vysoké škole, kterou
hodláte  navštěvovat,  nesouvisí
s  vašim zaměstnáním. V tom
případě zákonný nárok na po-
skytnutí pracovního volna ne-
máte. Vaše účast na vzdělávání
má výlučný charakter soukromé
aktivity. Jaká jsou pak možná
řešení? Pokud tedy zaměstna-
vatele   nepřesvědčíte,  že  vaše
studium je i v jeho zájmu  byť
třeba okrajovým nebo  perspek-
tivním), je třeba se zaměstna-
vatelem dále  jednat. V dnech,
kdy nebudete moci vykonávat
práci,  kterou  máte   sjednanou
v pracovní smlouvě, se totiž
bude  jednat o překážku v práci
na straně zaměstnance - tedy
vaší. Bude tedy nezbytné požá-
dat zaměstnavatele o poskytnutí
pracovního volna. Jak jsem
uvedl výše, zákonný nárok na je-
ho poskytnutí není, je zcela na
vůli zaměstnavatele zda vám to-
to pracovní volno poskytne.
Doporučuji proto, jednat s za-
městnavatelem s vědomím, že na
volno nemám automaticky
právní nárok. Využít proto pro
účely studia dovolenou, čerpat
náhradní volno za práci přesčas
nebo ve svátek,  dohodnout se se
zaměstnavatelem na napraco-
vání poskytnutého pracovního
volna, nebo požádat o pracovní
volno bez náhrady mzdy. 

V této souvislosti bych chtěl
připomenout, že drtivá většina
vysokých škol, kde lze studovat
kombinovanou formou, vychází
svým studentům maximálně
vstříc. Bloky přednášek jsou ob-
vykle pořádány až v pátek od-
poledne a v sobotu a školy často
ani  netrvají na osobní účasti na
přednáškách. Lze s úspěchem
využít studia přes internet.
Doporučuji vám rovněž ověřit si
možnost sestavení individuál-
ního studijního plánu a možnosti
studovat z domova. Tuto sku-
tečnost připomínám proto, že
otvírá snadnější cestu k domluvě
se zaměstnavatelem na poskyt-
nutí pracovního volna ve formě a
rozsahu přijatelném jak pro vás,
tak pro zaměstnavatele.

JUDr. Pavel Sirůček

§ ODPOVÍDÁME §
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Dotaz: Uvažuji o práci na
kratší úvazek, jen 4 dny v týd-
nu. Jak je to s dovolenou, budu
mít 25 dnů dovolené, jako při
práci po celý týden, to bych
pak měla víc než 5 týdnů dovo-
lené než jak mají ostatní ?
Odpověď: Při odpovědi na vaší
otázku musíme vycházet ze
znění zákoníku práce. Ten v § 13
odst. 2 písm. b) ukládá zaměst-
navateli, aby zajistil rovné
zacházení se zaměstnanci a do-
držoval zákaz jakékoliv diskri-
minace. To znamená, že zaměst-
nanec se sjednanou kratší pra-
covní dobou má stejná práva
jako zaměstnanec na plný pra-
covní úvazek, tedy včetně práva
na dovolenou. Proto i zaměst-
nanci pracující na kratší než sta-
novenou týdenní pracovní dobu
mají právo na dovolenou na zo-
tavenou v plném rozsahu. Ve va-
šem případě pak 5 týdnů dovo-
lené, jako jste měla dosud při
plném pracovním úvazku. Z § 80
ZP pak vyplývá, že byla-li sjed-

nána se zaměstnancem kratší
pracovní doba, přísluší zaměst-
nanci mzda nebo plat, která
odpovídá této kratší pracovní
době. 
V čem je tedy zásadní rozdíl?
Zaměstnanci  na plný pracovní
úvazek obdrží za týdenní dovo-
lenou náhradu mzdy za 40  ho-
din, které měli odpracovat, Vy
pak náhradu mzdy za týdenní
dovolenou, ovšem za nižšší
počet hodin, které jste měla
odpracovat např. za 30 hodin.
Počet týdnů dovolené na kterou
máte nárok  - tedy 5 - zůstane
stejný, výše náhrady mzdy však
bude odlišná. 
Samozřejmě při této úvaze vy-
cházím z toho, že nárok na
plných 5 týdnů dovolené vznik-
ne  pouze  tehdy, jestliže   byla
splněna základní zákonná pod-
mínka  -  odpracování  60   dnů
v roce a trvání nepřetržitého pra-
covního poměru po celý ka-
lendářní rok. U některých za-
městnavatelů dochází k poku-

Co je to ProAlt?
ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem
a  na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i ná-
zorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti dů-
chodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva,
školství, vědy a kultury, tak jak jsou připravovány současnou vládní
koalicí, a chtějí jim aktivně čelit. Naším krátkodobým cílem je zasta-
vit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Naším dlou-
hodobým cílem  je  vytvářet  sebevědomou, aktivní,  solidární a vše-
stranně udržitelnou společnost.
Činnost jsme zahájili v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení
Společnost se škrtnout nedá , které vyjadřuje základní hodnoty a ideá-
ly, k nimž se hlásíme. V národním i mezinárodním měřítku hájíme so-
ciální spravedlnost, souměřitelnost ekonomického postavení
společenských vrstev a skupin, ekologickou udržitelnost, solidaritu
života na planetě a demokracii jako praktickou možnost každého
občana ovlivňovat svůj život i věci veřejné. Odmítáme nárůst sociál-
ních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privati-
zaci veřejného prostoru, statků a služeb a odsouvání občanů do role
těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit.
Organizujeme se v pracovních skupinách, které sledují a řeší prob-
lematiku jednotlivých reforem a důležitých oblastí veřejné politiky.
Debaty v tématických oblastech a jejich výsledky se snažíme propo-
jovat. Kromě dlouhodobější práce na reformních tématech reagujeme
i na aktuální politické události (například jmenování Romana Jocha
poradcem premiéra).
Působíme odborně i aktivisticky. Pracujeme na analýzách vládních
návrhů, dáváme je do kontextu evropského a světového vývoje a
usilujeme o formulaci alternativ. Publikujeme v médiích a veřejně
vystupujeme. Rozdáváme letáky a organizujeme petice. Pořádáme
konference, demonstrace, happeningy a přímé akce. Vítáme ve svých
řadách každého, kdo se chce postavit reformám připravovaným
současnou  vládou.  Způsobů, jak  to  činit, je mnoho, a každý může
v ProAltu najít své místo a roli.
Věříme, že společnost se škrtnout nedá.

www.proalt.cz

Dotaz: Při odškodňování pra-
covního úrazu zaměstnavatel
určil škodu, kterou nese za-
městnanec, ve výši 35 %. Při
projednávání způsobu a výše
náhrady škody (§ 369 odst. 2.
zákoníku práce) zaměstnanec
protokol odmítl podepsat a
požaduje náhradu škody ve
výši 100 %. Podpis na pro-
tokolu požaduje pojišťovna.
Jak dál postupovat? 
Odpověď: Jediným řešením je
žalovat zaměstnavatele. Vychá-
zím z toho, že zaměstnavatel asi
měl nějaký objektivní důvod,
proč  navrhl deliberaci ve výši
35 %. Asi zjistil nějaké zavinění
zaměstnance nebo porušení
předpisů vztahujících se k za-
městnancem vykonávané práci
(doufám, že to nebylo na podnět
pojišťovny, to by bylo jednání
zaměstnavatele contra bonus
mores) a nyní bude již jen na za-
městnanci, aby prokázal opak.
Je však třeba neotálet a podat
žalobu urychleně soudu, aby
některé nároky zaměstnance
nestihlo  promlčení.   Zaměstna-
vatel  by měl tedy zaměstnanci
sdělit,  že  udělal pro vyřízení
věci  maximum,  že  si na svém
stanovisku (deliberace o 35 %
trvá) a že nyní je třeba, aby za-
městnanec zaměstnavatele žalo-
val sám, protože pojišťovna bez
souhlasu zaměstnance úraz ne-
odškodní. 

JUDr. Eva Dandová
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Kvalitní veřejné služby – jednejte teď!
Kampaň „Kvalitní veřejné služby – jednejte teď“ byla oficiálně zahá-
jena 23. června radou globálních odborů. Regionální iniciativy kam-
paně spojující odbory ve veřejném i soukromém sektoru, veřejné
společnosti a místní samosprávy začaly v Jihoafrické republice,
Thajsku, USA, Indii, Fidži, Japonsku, Libanonu, Bulharsku, Litvě,
Ukrajině, Maroku, Rusku, Ugandě, Španělsku a v Nizozemí. Cílem
této kampaně je dosažení kvalitních veřejných služeb pro všechny li-
di prostřednictvím koordinované solidární akce napříč celým světem. 
Od amerického středozápadu po středovýchod, od Asie po Afriku, od
Evropy po Jižní Ameriku odbory ve veřejném a soukromém sektoru
se spojují jako nikdy předtím kvůli ochraně a pokroku v kvalitních
veřejných službách, které udržují společnost silnou. Odbory
spolupracují s celou škálou spojenců včetně samosprávných jednotek
a veřejných občanských seskupení, aby budovaly udržitelné
ekonomiky, ze kterých profitují všichni lidi – ne jenom pár vyvo-
lených. V Jihoafrické  republice to v praxi přináší spolupráci odborů
s místní samosprávou a veřejnými partnery při budování dostupného
bydlení, spolehlivých vodních zdrojů, elektřiny, zdravotnictví a do-
pravní služby v kampani iniciovanou PSI. V thajském Bangkoku
pochodují pracovníci železnice spolu s kolegy z odborů ve veřejných
službách, aby zvýšili váhu svého protestu proti vládním privatizačním
plánům. Ve Španělsku, kde nezaměstnanost u mladých pracovníků
přesahuje 40 % v návaznosti na úsporná opatření uvalená Evropskou
unií a Mezinárodním měnovým fondem, přední odbory ve veřejném a
soukromém sektoru se spojují v kampani „Kvalitní veřejné služby –
jednejte teď!“ v boji za nový sociální a hospodářskou vizi. K výměně
zkušeností dojde mezi Evropany, Američany a obyvateli severní
Afriky a středního Východu. V Egyptě seAmerická federace učitelů,
jejíž členové z Wisconsinu byli připraveni o svá práva na kolektivní
vyjednávání, sejdou s nezávislými egyptskými odboráři, jejichž vý-
zva ke generální stávce byla klíčová pro sesazení starého zkorumpo-
vaného režimu. Přechodná vojenská vláda však před nedávnem
jakékoliv stávky zakázala. Italští odboroví předáci, kteří oslavují
vítězství  v  národním  referendu, ve kterém byly pozastaveny kroky
k privatizaci vodohospodářství nebo k expanzi atomové energie,
navštíví odbory z Wisconsinu a dalších amerických států, aby si
vyměnily své zkušenosti a strategie. Na Ukrajině zavádějí odbory
nové strategie k přesvědčení vlády o nutnosti zabezpečit kvalitní a
dostupné veřejné služby, jakožto základu pro odpovídající práci, kva-
litu života, demokracii a sociální spravedlnost. V Jižní Americe se
setkají zástupci vlád a odborů z Kolumbie, Peru, Ekvádoru, Bolívie a
Venezuely,  aby  jednalo o možnostech zlepšení sociálního dialogu a
o inovačních návrzích ve veřejných službách napříč andským re-
gionem. Předseda rady globálních odborů, Peter Waldorff, k tomu
řekl: „Když se podíváme na dnešní svět, tak vidíme mír, větší rovnost
a více příležitostí pouze v zemích, kde silné veřejné služby poskytují
rovnocenné rozdělování bohatství, chrání demokracii a přinášejí jis-
tou, spravedlivou a slušnou práci. Potřebujeme prioritní investice do
kvalitních veřejných služeb k podpoře vzniku pracovních míst a ke sti-
mulaci udržitelného hospodářského růstu a rozvoje. Výdaje na čistou
energii,  vodu,  zdravotnictví,  vzdělávání  a dopravní infrastrukturu
jsou investicí do naší společné budoucnosti.“ 
Tato kampaň je založena na principech Ženevské charty kvalitních
veřejných služeb. U veřejných výdajů je klíčové, aby byly podpořeny
férovými daněmi na základě schopnosti platit a ukončily přesouvání
daní z korporací a těch nejbohatších na obyčejné lidi. V neposlední
řadě se musí vlády zaměřit na daňové podvodníky, kteří schovávají
své zisky v zahraničních daňových rájích. 

Austrálie: Navržený zákon by připravil pracovníky ve veřejném
sektoru o práva na kolektivní vyjednávání
Práva na kolektivní vyjednávání desítek tisíc pracovníků ve veřejném
sektoru v Novém jižním Walesu v Austrálii jsou pod silným tlakem
poté, co místní vláda navrhla novou legislativu průmyslových vztahů.
Dodatek k zákonu o průmyslových vztazích by v případě schválení
přinesl vládě unilaterální rozhodovací moc o mzdách a pracovních
podmínkách pracovníků ve veřejném sektoru. To znamená, že místní
vláda by mohla zmrazit nebo snížit mzdy, nebo by také mohla
rozhodovat o výši benefitů, množství přesčasů, výši mateřské, výši
odchodného a o dalších klíčových záležitostech bez toho, aby musela
jednat  s  nezávislým rozhodčím v podobě Komise pro průmyslové
vztahy. V případě snížení mezd budou mít tito pracovníci jen velice
omezený prostor pro vyjednávání. Podle navrhovaného zákona by
totiž případnou stávku mohla zastavit Komise pro průmyslové vztahy.
V případě, že by pracovníci chtěli s vládou vyjednávat o lepších
mzdách, vláda by je mohla jen tak odmítnout. Neexistovala by žádná
záruka toho, že vláda bude vyjednávat v dobré víře. Ohrožení pra-
covníci  nejsou  jen  z  řad těch nejnutnějších jako je policie, hasiči,
zdravotní sestry nebo veřejná doprava, ale i desítky tisíc pracovníků
vlády, kteří stojí za nimi. 

Akční den evropských odborů 21. 6. 2011
Další akční den Evropské odborové konfederace a jejích členských
organizací pokračoval demonstrací v hlavním městě Lucemburku.
Cílem bylo ukázat odpor proti rozhodnutím týkajícím se
hospodářského řízení a správy a Paktu Euro Plus, který projednávala
Evropská rada 24. 6. 2011. Pakt Euro Plus bude mít velmi závažné
dopady na odměňování, sociální jistoty a kolektivní vyjednávání.
Bezprostředně se týká zemí eurozóny a dalších šesti zemí, ovlivní
však celkovou situaci v EU, neboť obsahuje doporučení, která se
týkají
• porovnávání jednotkových nákladů práce,
• negativního stanoviska k indexaci mezd a obecněji k centralizo-
vanému kolektivnímu vyjednávání,
• napojení mezd na produktivitu bez ohledu na inflaci,
• tlaku na snižování mezd ve veřejném sektoru a v některých pří-
padech minimálních mezd, s důsledky i pro soukromý sektor,
• tlaku na omezování nároků na důchod a předčasných odchodů do
důchodu,
• prosazování přísné rozpočtové a ústavní kontroly veřejného dluhu a
výdajů.
EOK se domnívá, že tento přístup je nepřijatelný. EOK jedná v sou-
ladu se závěry svého nedávného sjezdu, který se v květnu konal v Até-
nách  a  který  odsoudil způsob navrhovaného hospodářského vlád-
nutí. 

-pm-

100. konference Mezinárodní organizace práce 
Ústředním mottem konference, která se konala v Ženevě ve dnech 1.
- 17. 6. 201, byla naléhavá výzva k zahájení nové éry sociální
spravedlnosti,  snaha  hledat nové vize a hledání nových východisek
z globální ekonomické a finanční krize.
Hlavní zpráva připravená pro konferenci varovala, stávající modely
růstu se staly ekonomicky neefektivní, sociálně nestabilní, poškozují
životní prostředí a jsou politicky neudržitelné. Generální ředitel
Mezinárodního úřadu práce Juan Somavia ve svém projevu konstato-
val, že svět práce je ve zmatku, potýká se s řadou krizí, včetně sta-
gnace světových investic do reálné ekonomiky, s nedostatečným
vytvářením pracovních míst malými podniky a s "neslušnou úrovní"
příjmů a koncentrací bohatství. Sociální dopady nespravedlivé glo-
balizace  pociťuje  příliš  mnoho  lidí,  včetně  střední  třídy, dochází
k nárůstu chudoby a sociálního vyloučení.
Na programu konference byla tradičně projednávána zpráva o stavu
aplikování úmluv a doporučení MOP v jednotlivých členských
zemích. ČR se s ohledem na dlouhodobější neplnění svých závazků,
vyplývajících pro ni z kontrolního mechanismu MOP, ocitá mezi 40
nejhůře hodnocenými zeměmi. 
Na konferenci se v návaznosti na několikaletou přípravu uskutečnilo
závěrečné  projednávání  úmluvy  o  důstojné  práci  pro pracovníky
v cizích domácnostech. Nová úmluva byla spolu s příslušným do-
poručením velkou většinou hlasů přijata, a tak se stovce milionů pra-
covníků v cizích domácnostech, kteří dosud nepožívají žádnou pra-
covní ochranu, poprvé otevírá možnost ke změně.


