
� Jak jsme již
informovali v
NOS č. 13 a na
webové stránce
OS, vláda dne
22. 6. 2009 pro-

jednala a schválila nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády bylo zveře-
jněno ve Sbírce zákonů pod
číslem 201/2009 Sb. a je účinné
od 1. 7. 2009. Bližší informace
k obsahu nařízení vlády byly
zveřejněny v informacích
předsedkyně v  NOS č. 13.
Tamtéž bylo zveřejněno také
Stanovisko OS k návrhu
nařízení vlády, na které v této
souvislosti odkazujeme. 
Vzhledem k tomu, že vláda
schválila původní návrh nařízení
vlády, aniž by vzala v úvahu ar-
gumentaci obsaženou ve Stano-
visku OS, konstatovalo před-
sednictvo Výboru odborového
svazu dne 25. 6. 2009, že na
svém Stanovisku OS trvá a ulo-
žilo předsedkyni OS, aby se
Stanoviskem OS seznámila
předsedu vlády a požádala jeho
prostřednictvím vládu ČR o od-
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stranění diskriminace v odmě-
ňování zaměstnanců, zařaze-
ných v organizacích vymeze-
ných v § 303 zákoníku práce, k
níž došlo přijetím nařízení vlády
č. 201/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb.,
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších
předpisů. 
Předsedkyně  OS se v této věci
obrátila na předsedu vlády ČR s
písemnou žádostí, k níž přiložila
původní Stanovisko OS. Písem-
ná žádost včetně přílohy byla
předsedkyní OS předsedovi
vlády osobně předána 31. 7.
2009. Text žádosti zveřejňujeme
na jiném místě NOS. 
Téhož dne se uskutečnilo jed-
nání předsedkyně OS s předse-
dou vlády, které se původně mě-
lo týkat uvedené žádosti a prob-
lematiky související s navrho-
vanými restrikcemi v připravo-
vaném návrhu státního rozpočtu
na rok 2010. Vzhledem k ome-
zeným časovým možnostem
předsedy vlády a k závažnosti
dopadů některých navrhovaných
restrikcí v připravovaném ná-
vrhu státního rozpočtu nebyl ob-
sah žádosti projednán s tím, že
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Předseda Vlády České republiky
Ing. Jan Fischer, CSc.

V Praze dne 30. 7. 2009
Vážený pane předsedo vlády, 
obracím se na Vás s následující žádostí související s vládou
schváleným a již účinným nařízením vlády č. 201/2009 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Jak je známo z rozporového listu k návrhu výše uvedeného nařízení
vlády, Odborový svaz státních orgánů a organizací s předloženým
návrhem nařízení vlády nesouhlasil a navrhoval jiný způsob řešení
problematiky odměňování zdravotnických pracovníků poskytujících
zdravotní péči. Ve svém stanovisku, které bylo uvedeno ve zmíněném
rozporovém listu, OS uvedl hlavní důvody, pro které nemůže souhla-
sit s předloženým návrhem. 
Následně se negativním dopadem vládou přijatého nařízení vlády za-
bývalo také předsednictvo Výboru odborového svazu dne 25. 6. 2009,
které přijalo následující stanovisko: „OS státních orgánů a organizací
konstatuje, že vládou přijatá právní úprava odměňování zdravotnic-
kých pracovníků poskytujících zdravotní péči formou samostatné pla-
tové stupnice, uvedené v příloze č. 3 schváleného nařízení vlády č.
201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, neguje kompenzační charakter stupnice
platových tarifů uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 130/2009 Sb.,
který zohledňuje zvýšené povinnosti a omezení uložené zaměst-
nancům zařazených v organizacích taxativně vymezených v § 303
zákoníku práce a v dalších právních předpisech. Do nerovného posta-
vení v systému odměňování se tak dostali ti zaměstnanci, jimž právní
předpisy ukládají větší rozsah povinností a omezení. 
OS státních orgánů a organizací pokládá vládou schválený způsob
řešení odměňování zdravotnických pracovníků poskytujících zdravot-
ní péči vůči těmto zaměstnancům za diskriminační. Skutečnost, že
stát tímto rozhodnutím fakticky rezignoval na tuto povinnost vůči
dotčeným zaměstnancům a nezachovává dosud přiznanou kompen-
zaci, je pro Odborový svaz státních orgánů a organizací, jako zástupce
těchto zaměstnanců, naprosto nepřijatelná. Rozhodnutí vlády pokládá
za věcně, právně a politicky chybné.“ 
V pověření předsednictva Výboru odborového svazu se tímto obra-
cím, vážený pane předsedo vlády, na vládu ČR se žádostí o odstranění
diskriminace v odměňování zaměstnanců zařazených v organizacích
vymezených v § 303 zákoníku práce, k níž došlo přijetím nařízení
vlády č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
Vážený pane předsedo vlády, věřím, že vláda ČR nalezne odpovída-
jící řešení vzniklé situace. 

Alena Vondrová 
předsedkyně 

Odborový svaz státních orgánů a organizací
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bude předmětem dalšího jed-
nání, k němuž by mělo dojít
počátkem září.
� Předsedkyně OS průběžně
jedná s jednotlivými správci
kapitol, jejichž zaměstnance
OS zastupuje, s cílem pokud
možno eliminovat negativní
dopady restriktivních opatře-
ní (v oblasti mzdových a
provozních výdajů) na za-
městnance. Jedná se přede-
vším o udržení úrovně prů-
měrných nominálních platů v
roce 2010 alespoň na úrovni
roku 2009 a pro zajištění vý-
konu činností odpovídající
úrovně zaměstnanosti.
V některých případech požaduje
OS snížení míry restrikcí. Jedná
se především o resort ministerst-
va vnitra, spravedlnosti a celní
správu. O dopadech navrho-
vaných restrikcí v uvedených
oblastech jednala předsedkyně
OS s ministrem financí 16. 7.
2009 a následně 31. 7. 2009 s
předsedou vlády ČR. Jedná se
především o restrikce provoz-
ních výdajů a v případě resortu
spravedlnosti také o restrikci
funkčních míst.
Pokud nebudou restrikce v uve-
dených  oblastech  a  resortech
sníženy, dojde u zaměstnanců
bezpečnostních sborů a justice k
poklesu průměrných nominál-
ních platů, k poklesu bezpečnos-
tního standardu v zemi a k ome-
zení výkonů některých, zejména
kontrolních činností stano-
vených zákony z důvodu ne-
dostatku finančních prostředků
na krytí nákladů souvisejících se
zajištěním stávajícího bezpeč-
nostního standardu a dosud za-
jišťovaných činností (v tomto
případě se jedná zejména o celní
správu). V případě resortu
spravedlnosti lze za kritickou
označit situaci ve vězeňství,
kde, vzhledem k obecně známé
situaci, nelze připustit restrikce
funkčních míst ani provozních
výdajů. O mnoho lepší není ani
situace v justici. I zde není
možná navrhovaná restrikce
funkčních míst a provozních vý-

dajů, neboť by ve svých důsled-
cích vedla k omezení dosavadní
výkonnosti soudů a státních zas-
tupitelství.
V tomto smyslu jednala před-
sedkyně OS s předsedou vlády.
Předseda vlády byl na situaci
upozorněn a požádán, aby uve-
deným problémům a resortům či
oblastem věnoval zvýšenou po-
zornost a jednal s příslušnými
ministry za účasti ministra fi-
nancí. Vzhledem k závažnosti
problematiky navrhl předseda
vlády předsedkyni OS, aby se
další jednání uskutečnilo po-
čátkem září, kdy by již měla být
k dispozici konkrétní verze
návrhu státního rozpočtu. Podle
informací, které má OS k dis-
pozici bude první verzi návrhu
státního rozpočtu vláda projed-
návat 10. 9. 2009. Jednání s
předsedou vlády lze předpoklá-
dat po tomto datu. 
Předseda vlády byl rovněž upo-
zorněn, že problémy s finančním
zabezpečením činností v roce
2010 mají i jiné resorty a
konkrétní instituce. Jako příklad
konkrétních institucí byl uveden
Český  hydrometeorologický
ústav a Česká geologická služ-
ba, kde  nedostatečné  finanční
zabezpečení by mělo fatální
důsledky jak pro stát, tak i pro
občany (ochrana majetku, zdraví
a životů v případě Českého hy-
drometeorologického ústavu).
Přitom  u  obou  institucí  jde z
hlediska státního rozpočtu o
zanedbatelné finanční položky v
řádu několika desítek milionů
Kč. V této věci bude v nej-
bližších dnech jednat předsed-
kyně OS s ministrem životního
prostředí. 
Jak jsme již výše uvedli,
předsedkyně OS dále jedná s
jednotlivými resorty, jejichž za-
městnance OS zastupuje (proto
se zde nezmiňujeme například o
resortu školství, respektive o
dopadech ministerstvem financí
navrhovaných restrikcí na platy
učitelů, kde je situace stejně kri-
tická jako u námi uvedených re-
sortů).
Vzhledem k tomu, že situace
jednotlivých resortů jsou rozdíl-
né, a stále jednají jak správci
kapitol, tak odborový svaz,

Informace předsedkyně OS
Pokračování ze strany 1 nezveřejňujeme, s výjimkou vý-

še uvedeného, žádné bližší in-
formace o dopadu navrhova-
ných restrikcí na platy zaměst-
nanců i na celkovou zaměst-
nanost v jednotlivých resortech.
Z informací, které má OS k dis-
pozici, je zřejmé, že v obtížné
situaci jsou i další resorty.
Závěry jednání předsedkyně OS
proto budou zveřejněny až bu-
dou známy konečné návrhy
rozpočtových kapitol. 
� Dne 17. 9. 2009 se
uskuteční, na základě poža-
davku sociálních partnerů
(odborů a zaměstnavatelů),
plenární zasedání Rady
hospodářské a sociální dohody
ČR (tripartita). Předmětem
jednání bude: 1. Aktuální infor-
mace o stavu ekonomiky ČR –
podkladové materiály připravují
vláda ČR a samostatně sociální
partneři.; 2. Návrh státního
rozpočtu České republiky na rok
2010. Informace z jednání
zveřejníme v NOS a na webové
stránce OS. 
Návrh verze státního rozpočtu
na rok 2010 obdrží sociální part-
neři po 10. 9. 2009. Definitivní
návrh státního rozpočtu na rok
2010 bude zpracován a vládě
předložen po 20. 9. 2009. V
současné době připravuje
ČMKOS jako sociální partner
vlastní informace o stavu eko-
nomiky v ČR, které budou zve-
řejněny v NOS a na webové
stránce OS.
� OS obdržel dne 25. 8. 2009
k připomínkám návrh naří-
zení vlády, kterým se stanoví
katalog  prací  ve   veřejných
službách a správě. Termín
ukončení připomínkového řízení
byl předkladatelem MPSV sta-
noven  na 17. 9. 2009.
Ze stávajících právních předpisů
vyplývá, že zařazení prací ve
veřejných službách a správě do
platových tříd stanoví podle §
123 odst. 6 písm. b) zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, vláda
nařízením. Na základě usta-
novení § 394 odst. 1 písm. d)
zákoníku práce se do doby vy-
dání nového nařízení vlády pos-
tupuje podle nařízení vlády č.
469/2002 Sb., kterým se stanoví

katalog prací a kvalifikační
předpoklady, vydaného podle
zákona č. 143/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Výjimku tvoří povolání
„všeobecná zdravotní sestra a
porodní asistentka“, kde byly na
základě politického rozhodnutí
vlády zařazeny příklady prací do
vyšších platových tříd, a to s
účinností již od 1.7.2009.
Vzhledem k tomu, že v té době
ještě nebyl zcela připraven
návrh nového nařízení vlády,
vláda přijala nařízení vlády i-
dentické s dřívějším nařízení
vlády č. 469/2002 Sb., kterým se
stanoví katalog prací a kvali-
fikační předpoklady a kterým se
mění nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, vy-
daného podle zákona č.
143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v roz-
počtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, pou-
ze se změnami v povolání 2.19.6
Všeobecná sestra, porodní asis-
tentka. Nařízení vlády bylo pu-
blikováno ve Sbírce zákonů pod
číslem 137/2009 Sb. a nabylo
účinnosti 1. 7. 2009.
Nyní předložený návrh nařízení
vlády, kterým se stanoví katalog
prací ve veřejných službách a
správě, připravovaný téměř dva
roky, se vydává k provedení §
123 odst. 6 písm. b) zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto ustanovení, jak
jsme již výše uvedli, stanoví vlá-
da nařízením zařazení prací ve
veřejných službách a správě do
platových tříd v souladu s
charakteristikami platových tříd
(příloha k zákonu č. 262/2006
Sb., zákoník práce) odstupňo-
vanými podle složitosti, odpo-
vědnosti a namáhavosti práce.
Z předkládací zprávy vyplývá,
že, citujeme: „Vzhledem k to-
mu, že aktuální potřeba formál-
ních a věcných změn se dotýká
téměř všech části katalogu prací,
nelze jeho úpravu provést for-
mou novelizace platného naří-
zení (č. 137/2009 Sb.). Navrhuje
se proto současně platné na-
řízení  vlády zrušit, jak předpo-
kládal původní záměr, a vydat
nařízení vlády, kterým se sta-
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Zveřejňujeme plné znění pracovní verze § 13a a přechod-ného ustanovení předložené ministerstvem pro místnírozvoj dne 26. 8. 2009 k vyjádření těm připomínkovýmmístům, které měly zásadní připomínky k původnímunávrhu MMR:
„§ 13a

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti
na obecném stavebním úřadu 

(1) Obecný stavební úřad uvedený v § 13 odst. 1 písm. a) vykonává
svou činnost svými zaměstnanci splňujícími kvalifikační předpokla-
dy. Obecné stavební úřady uvedené v § 13 odst. 1 písm. b) až g)
vykonávají svou činnost úředníky podle zvláštního právního předpisu
splňujícími kvalifikační předpoklady.
(2) Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti obecného stavebního
úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu splňuje za-
městnanec ministerstva nebo úředník podle zvláštního právního před-
pisu, který splňuje kvalifikační požadavky vzdělání podle tohoto
zákona. 
(3) Kvalifikačním požadavkem vzdělání podle tohoto zákona je
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo
právnického směru nebo střední  vzdělání stavebního směru s matu-
ritní zkouškou a 5 let praxe v oboru.
(4) Ustanovení o zvláštní odborné způsobilosti úředníků podle
zvláštního právního předpisu17) nejsou dotčena.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném  stavebním
úřadu uvedeném v § 13 odst. 1 písm. a)  na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu podle tohoto zákona splňuje ten, kdo
tuto činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Kvalifikační požadavky splňuje úředník obecného stavebního úřadu
uvedeného v § 13 odst. 1 písm. b) až g), který činnost vykonává ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona a má příslušné  osvědčení zvláštní
odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 17) nebo je
získá do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Kvalifikační
požadavky splňuje také fyzická osoba, která má příslušné  osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17). 
V Praze dne 29. 9. 2009 

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

noví katalog prací ve veřejných
službách a správě, zcela nové.
Jiný způsob právní úpravy není v
dané situaci možný.
Navržené změny proti dřívější-
mu znění katalogu prací reagují
na odlišný způsob provádění
některých prací a zpravidla sou-
visejí se změnami prováděnými
ve veřejných službách a správě v
širších souvislostech, například s
elektronizací veřejné správy,
novými pracemi prováděnými v
dopravně správních agendách, v
oblasti občanských a cestovních
dokladů, živnostenského pod-
nikání, čerpání prostředků z
evropských strukturálních fon-
dů, ve zdůraznění projektového
řízení, ve zvýšené odpovědnosti
zaměstnavatelů v zaměstnanec-
ké agendě a v jiných oblastech.
Navržené změny souvisejí i se
zvyšováním kvalifikační nároč-
nosti prací. Nejmarkantněji se
tento  faktor  projevil  v  oblasti
stavebního řádu a územního plá-
nu a v celé oblasti zdravotnic-
kých povolání.
Další velká skupina změn proti
dřívějšímu stavu spočívá ve
zvýšení přehlednosti a právní
určitosti předpisu. Z těchto
důvodů se povolání, kterým se
dříve stanovilo zařazení všech
správních a samosprávných čin-
ností do platových tříd, rozdělu-
je do samostatných povolání pro
jednotlivé specifické oblasti stát-
ní správy a samosprávy s vlast-
ním  číselným označením. Ze
stejných důvodů se například
vyčlenilo z povolání kontrolora
povolání interního auditora a z
analytika-diagnostika odborný
pracovník v laboratorních meto-
dách. 
Poslední velkou skupinou změn
je formální přizpůsobení změ-
nám vyplývajícím z aktuálních
právních úprav jednotlivých
oblastí veřejných služeb a sprá-
vy. Z katalogu prací se také
vyčleňuje část, kterou se stano-
vilo zařazení prací vykonáva-
ných vojáky. 
Zařazení prací do platových tříd,
u kterých nedošlo ke změně pod-
mínek jejich výkonu, se proti
původnímu stavu nemění.“
Navržená účinnost nového kata-
logu prací ve veřejných službách
a správě se předpokládá k 1. led-
nu 2010 s tím, že k témuž datu se
navrhuje zrušit nařízení vlády

č.137/2009 Sb.. 
Podstatné rovněž je, že případ-
né finanční nároky vyplývající
z vyššího zařazení zaměst-
nanců do platových tříd musí
být zabezpečeny v rámci limi-
tů prostředků na platy jed-
notlivých resortů a organizací,
žádné vyšší nároky vůči státní-
mu rozpočtu nelze z tohoto
důvodu uplatňovat. 
OS se v zastoupení ing. Fa-
bianové zúčastnil všech jednání
meziresortní Pracovní skupiny
pro hodnocení prací a tvorbu
katalogu prací a měl tak možnost
uplatnit své připomínky již v
průběhu přípravy návrhu naří-
zení vlády. I přesto byl návrh
nařízení vlády zaslán k připo-
mínkám předsedům sekcí odbo-
rového svazu. Návrh nařízení
vlády bude předmětem jednání
PVOS dne 10. 9. 2009. Stano-
visko OS bude zveřejněno v ně-
kterém z dalších čísel NOS a na
webové stránce OS. 
Případným zájemcům můžeme
na vyžádání zaslat elektronickou
verzi návrhu nařízení vlády. Žá-
dosti zasílejte na e-mail adresu:
statorg@cmkos.cz 
� V průběhu měsíců června a
července probíhalo vyrovnání
zásadních připomínek k ná-
vrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řá-
du (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů. V rámci
opakovaného projednávání zá-
sadních připomínek trval OS i
ČMKOS na své zásadní připo-
mínce k nově navrženému § 13a,
který upravuje kvalifikační
požadavky pro výkon činnosti
na obecném stavebním úřadu. Po
všech peripetiích jednání ob-
držel dne 26. 8. 2009 OS i
ČMKOS k vyjádření pracovní
verzi § 13a včetně přechodného
ustanovení zpracovanou před-
kladatelem (MMR). S před-
loženým zněním pracovní verze
§ 13a včetně znění přechodného
ustanovení vyslovil OS souhlas,
neboť bylo zásadním připo-
mínkám OS předkladatelem vy-
hověno. Plné znění pracovní
verze § 13a včetně přechodného
ustanovení pro informaci zveřej-
ňujeme na jiném místě NOS. 
V Praze dne 29. 9. 2009

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

V úterý 25. srpna se v Praze konalojednání vedení sekce Veřejné sprá-
Vedení sekce Veřejné správy

vy. Byla projednána příprava vý-jezdního  zasedání  výboru  sekce,které se bude konat ve dnech 15. -17. října 2009 v Horní Lomné vMoravskoslezském kraji. V rámcijednání výboru proběhne i tradičnísetkání s odborvými funkcionářisekce z regionu. Zasedání se zúčast-ní předsedkyně OS A. Vondorvá aodborrní  pracovníci   odborovéhosvazu pro platy a mzdy ing. M.Fabianová a pro oblast kolektivníhovyjednávání Mgr. A. Odvalil.Vedení sekce dále vyslechlo aktuál-ní informace předsedkyně OS A,.Vondrové, které se týkaly přede-vším situace veřejných rozpočtů anávrhu státního rozpočtu na rok2010. Projednáno bylo průněžnéplnění rozpočtu sekce v roce 2009.-dě-

Pracoviště sociálních služeb se 7. října 2009  otevřou pro veřejnost
Už 280 poskytovatelů sociálníchslužeb se zúčastní Dne otev-řených dveří. Uskuteční se vestředu 7. října 2009 a budesoučástí  sedmidenního „Týdnesociálních služeb“. Během akce,která se v České republice usku-teční vůbec poprvé, se budou mo-ci lidé na vlastní oči seznámit stím, co všechno sociální službyobnášejí a jak jednotlivé organi-zace pracují pro klienty. Veřejnosttak bude moci navštívit napříkladDomov pro seniory ve Vycho-dilově ulici v Brně, táborské G-centrum či Domov pro seniorySlunečnice v Ostravě - Porubě. mpsv.cz
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Stanovisko ČMKOSk návrhům ministerstva financí na zmírnění deficitu státního rozpočtu
V těchto dnech byly publikovány bližší představy ministerstva financí
o přípravě státního rozpočtu na příští rok, stejně jako předběžné
odhady výsledků státního rozpočtu v letošním roce.
Vyplývá z nich, že letošní státní rozpočet směřuje k deficitu ve výši
230 mld. korun a v podstatě ke stejné výši i v roce příštím. Proto mi-
nisterstvo  financí navrhuje – ve zkratce - zvýšit sazby DPH na 11 %
(snížená sazba) a základní sazbu na 20 %. Kromě toho chce také
zvýšit o korunu spotřební daň na pohonné hmoty. Navrhuje také
zvýšit sazbu daně z nemovitostí ze tří na pět procent a zvýšit strop pro
platbu sociálního a zdravotního pojištění na šestinásobek průměrné
mzdy.
Na druhé straně ministerstvo nechce dále snižovat sazbu daně z
příjmů právnických osob. Chce jí tedy ponechat na úrovni 20 %.
Ministerstvo také navrhuje zmrazit starobní důchody a snížit podporu
v nezaměstnanosti, což má zvýšit ochotu lidí pracovat.
Navrhovaná opatření ministerstva financí tak jen potvrzují, že obavy
z vývoje české ekonomiky, které v minulých letech nejednou vyjádři-
la ČMKOS, se bohužel naplňují. Připomeňme, že  ČMKOS opako-
vaně varovala před dopady hospodářské krize na českou ekonomiku.
Už v polovině minulého roku, jsme upozorňovali vládní představitele,
že nastávající hospodářská krize zasáhne nevyhnutelně i českou
ekonomiku. Tehdejší vláda v čele s premiérem Topolánkem naše sta-
noviska bagatelizovala.  
Bylo tomu tak i na počátku letošního roku, kdy jsme odhadovali, že
pokles HDP v letošním roce dosáhne 5 % a tento pokles, že povede k
růstu deficitu státního rozpočtu na 250 mld. korun.
Ve výčtu našich varování bychom mohli pokračovat. Bylo to právě
ministerstvo financí, vedené tehdy ministrem Kalouskem, které naše
odhady  a propočty zcela záměrně zlehčovalo a zpochybňovalo a
nahrazovalo je ničím neodůvodněným optimismem a sotva pocho-
pitelnou vírou v to, že se česká ekonomika vyhne světové krizi. Vždyť
návrh státního rozpočtu na rok 2009 počítal s růstem HDP o 4,8 %.
Domníváme se, že právě neschopnost ministerstva reálně předvídat
vývoj ekonomiky je dokladem nízké profesionality jeho vedení i apa-
rátu a je jednou z příčin současného stavu. Při racionální analýze
skutečného stavu ekonomiky mohla být některá protikrizová opatření
přijata v předstihu, resp. některá opatření neměla být vůbec přijímána
a jejich negativní dopad na rozpočet mohl být menší.
To se také týká v první řadě návrhů předkládaných Národní ekonom-
ickou radou vlády, jejíž opatření situaci veřejných rozpočtů dále
zhoršila. Jde zejména o navržené snížení sazeb pro odvody sociálního
pojištění, které snižují celkové příjmy tohoto systému o 18 mld.
ročně. 
Navrhovaná opatření považujeme za nedostatečná a některá z nich
dokonce za zcela chybná. ČMKOS je zásadně odmítá. Ve svých
dopadech povedou k dalšímu oslabení mezigenerační solidarity.
Nejde jen o zmrazení důchodů, ale o další zpřísnění podmínek pro
podporu v nezaměstnanosti, která postihne mladou generaci – absol-
venty škol, pro které dnes nejsou volná pracovní místa. 
Opakovaně jsme již v minulosti upozorňovali, že přesun daňového
břemene  na  nepřímé  daně,  zejména  DPH,  z daní přímých  nevy-
hnutelně povede v budoucnu k trvalému růstu sazeb DPH a tedy fak-
ticky ke zdražení spotřeby obyvatelstva. Upozorňovali jsme, že
takové zdražení zvýšenou měrou dopadne na zaměstnance a obyva-
telstvo s nízkými příjmy, které nemá finanční rezervy. 
Je nezbytné obnovit systém progresivního zdanění příjmů fyzických
osob, stejně jako přistoupit ke zvýšení sazeb daní z příjmů právnic-
kých   osob.   Současný  stav zdanění firem,  který je výsledkem ne-
smyslného daňového dumpingu, kdy česká ekonomika soutěží s os-
tatními východoevropskými ekonomika (které dnes procházejí velký-

mi problémy) o co nejnižší daně, je podle našeho názoru dlouhodobě
neudržitelný, neboť jen slouží k růstu dividend českých filiálek
zahraničních firem. Dokladem toho je pohyb právě těchto finančních
toků v platební bilanci. 
Především je však třeba pro zahájení léčby veřejných rozpočtů
okamžitě provést dva zásadní kroky. 
Za prvé – okamžitě  zastavit,  resp. zrušit všechna  již schválená sní-
žení daní a pojistného pro rok 2010. Pokud se tak nestane, tak od led-
na  2010  dojde  k dalšímu snížení nejen daně z příjmů právnických
osob o 1 bod (minus 8 mld. Kč), ale též   ke snížení sociálního pojist-
ného hrazeného zaměstnavateli o 0,9 procentního bodu (minus 13
mld. Kč). Dále pak dojde ke zvýšení paušálních odpočtů  od základu
daně pro OSVČ u daně z příjmu fyzických osob s negativním dopa-
dem do veřejných financí minus 5-6 mld. Kč.  Toto opatření by tedy
ušetřilo veřejným rozpočtům okolo 26 mld. Kč. 
Za druhé – okamžitě zrušit snížení sociálního pojistného u zaměstna-
vatelů přijaté na návrh NERVu jako takzvané antikrizové opatření.
Dopad tohoto evidentně neúčinného opatření pro zachování zaměst-
nanosti do státního rozpočtu se pohybuje okolo minus 18 mld. Kč.
Zrušit (popř. výrazně zvýšit hranici) zastropování pojistného.
Současný strop odčerpává ročně zdravotním a sociálním systémům
okolo 17 mld. Kč. Úspora tohoto balíku opatření pro veřejné finance
by se tedy mohla pohybovat okolo 30 mld. Kč. 
Současná situace, v níž se ocitla česká ekonomika, je nepochybně
vážná. Na řešení jejích problémů se však musejí podílet všichni,
nikoli jen zaměstnanci.                                                    20. 8. 2009
V pondělí 31. 8. 2009 (po uzávěrce tohoto čísla NOS) se uskutečnív Domě odborových svazů jednání představitelů ČMKOS a ČSSDna téma současná hospodářská situace, zmírnění dopadů krize astabilizace veřejných rozpočtů.

7. říjen Světovým dnem akcí za důstojnou práci
Mezinárodní odborová konfederace (MEOK), která sdružuje 312 or-ganizací ze 157 zemí a zastupuje tak na 170 miliónů odborářů aodborářek, vyhlásila i v tomto roce 7. říjen Světovým dnem akcí zadůstojnou práci (WDDW). V r. 2008 se kampaně za důstojnou práci, při níž se konalo přes 600různých akcí ve 130 zemích, zúčastnily stovky tisíc lidí. Požadovali,aby celosvětově došlo ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek,aby byla zajištěna důstojná práce pro všechny, a to jako základní před-poklad pro dosažení sociální spravedlnosti.Boj za důstojnou práci je za nynější hluboké krize ještě nutnější.Krize stále více ohrožuje pracovní místa a osudy většiny populace.Jak upozorňují světové odbory, několik desetiletí deregulací, převlá-dající chamtivost a excesy poměrně malé skupiny lidí, vrhly svět donejhlubší recese od 30. let. Finanční a obchodní kruhy, často s ustu-pující odpovědností vlád za udržení sociálních států, přestaly vnímatzákladní potřeby lidí, natož potřebu udržení férových podmínek trhůpráce a sociální ochrany.Podle definice Mezinárodní organizace práce je důstojnou prací míně-na ta, která zajišťuje, že každá žena a muž může dostat produktivnípráci v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti. Abytoho bylo dosaženo, je třeba propojit řadu prvků: možnost vykonávatproduktivní práci, která je odpovídajícím způsobem ohodnocena; pra-covní jistotu a sociální ochranu zaměstnanců a jejich rodin; zlepšenívyhlídek v osobním rozvoji a sociální integraci; svobodu vyjádřit se kproblémům, organizovat se a účastnit se na rozhodováních, kteráovlivňují život zaměstnanců; rovnost příležitostí a rovnost zacházenís muži a ženami. Logicky sem patří i vedení sociálního dialogu jakonástroje, který realizaci důstojné práce zajišťuje.To vše je současnou krizí ohroženo a stále trvá nebezpečí jejíhozneužití proti zaměstnancům a odborům.Proto se ČMKOS spolu se svými odborovými svazy k iniciativěMEOK, stejně jako před rokem, připojuje.               
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§ ODPOVÍDÁME §Obecná informace k zákonu o důchodovém pojištění
Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v
devadesátých letech minulého století, kdy byly postupně přijímány
dílčí reformní kroky, které byly završeny v roce 1995 přijetím
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl účin-
nosti dnem 1. ledna 1996. Řada dílčích reformních kroků pak byla
přijata i za účinnosti tohoto zákona.
Od roku 1996 je základní důchodové pojištění založeno na těchto
principech:
� sociální solidarita, 
� průběžné financování, 
� při splnění stanovených podmínek je systém povinný pro všech-
ny ekonomicky aktivní osoby (je umožněna i dobrovolná účast v sys-
tému), 
� systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří (starobní dů-
chod), invalidity (plný nebo částečný invalidní důchod) a úmrtí
živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), 
� systém je dávkově definovaný - konstrukce výpočtu důchodů je
dvousložková:

� první složku tvoří základní výměra, která je jednotná (stej-
ná) pro všechny druhy důchodů, 
� druhou složku tvoří procentní výměra, jejíž výše je rozdílná
podlé délky doby pojištění a výši příjmů dosažených v rozhod-
ném období před přiznáním důchodu, 
� systém neobsahuje žádná omezení výše důchodu stanovená
pevnou částkou nebo procenty (pokud nebereme v úvahu re-
dukci "příjmů" při výpočtu důchodu), a to ani v případě nároku
na pozůstalostní dávky po jednom zemřelém, 

� systém je jednotný (s určitou odchylkou pro osoby samostatně
výdělečně  činné, která se týká způsobu stanovení vyměřovacího zá-
kladu pro pojistné na sociální zabezpečení); to platí i pro cizince ze
třetích zemí, kterým vzniknou stejné nároky ze základního dů-
chodového pojištění jako ostatním pojištěncům, a to při splnění stej-
ných podmínek, 
� systém je dynamický (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu
se každoročně upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to
včetně indexování vyměřovacích základů), 

Prvky konstrukce výpočtu důchodu
- rozhodné období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, 
- vyměřovací základy, 
- všeobecné vyměřovací základy, 
- přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobec-

ného vyměřovacího základu, 
- koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, 
- osobní vyměřovací základ a 
- výpočtový základ. 
Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné
činnosti, je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem
přiznání důchodu. Tohoto cílového stavu však bude dosaženo postup-
ně. V případě důchodů přiznávaných v prvním roce účinnosti zákona
o důchodovém pojištění (tj. v roce 1996) bylo rozhodné období de-
setileté, určené roky 1986 až 1995. Za každý další rok účinnosti
zákona o důchodovém pojištění se toto desetileté období prodlužuje o
jeden rok.
Ročními vyměřovacími základy jsou skutečně dosažené vyměřo-
vací základy (v podstatě "hrubé příjmy") za jednotlivé kalendářní
roky rozhodného období vynásobené tzv. koeficientem nárůstu
všeobecného vyměřovacího základu.
Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se určuje
za použití příslušných všeobecných vyměřovacích základů (stanoví
vláda nařízením do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši
průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné ČSU) a přepočí-
tacího koeficientu (stanoví vláda nařízením podle údajů ČSU o
průměrné měsíční mzdě za stanovená pololetí - určuje se jako podíl
průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o
jeden rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné měsíční mzdy
za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku
přiznání důchodu). Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího

základu se stanoví jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za
kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu,
vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřo-
vacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční
vyměřovací základ.
Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních
vyměřovacích základů. Při stanovení osobního vyměřovacího základu
se z rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet dů-
chodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, tzv. vyloučené do-
by (v podstatě náhradní doby pojištění spadající do rozhodného ob-
dobí  a některé další v zákoně o důchodovém pojištění taxativně vy-
jmenované doby), takže nedojde k jeho "rozmělnění".
Výpočtový základ se zjistí redukcí osobního vyměřovacího základu.
Při přijetí zákona o důchodovém pojištění se pro stanovení výpoč-
tového základu započítávala částka osobního vyměřovacího základu
do 5000 Kč v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad
5000 Kč do 10 000 Kč se počítalo 30 % a z částky nad 10 000 Kč se
počítalo 10 %. Tyto hranice redukce zvyšuje vláda nařízením, a to od
1. ledna. Pro důchody přiznávané ode dne spadajícího do roku 2009
činí hranice redukcí 10 500 Kč a 27 000 Kč.
stát garantuje systém ekonomicky i právně:
- systém je spravován státní institucí (Česká správa sociálního za-

bezpečení); příjmy a výdaje systému jsou součástí státního rozpoč-
tu, v němž je zaveden zvláštní účet důchodového pojištění), 

- všechny dávky jsou nárokové (při splnění zákonem stanovených
podmínek je na ně nárok) a přezkoumatelné soudem. 

Přijetí zákona o důchodovém pojištění přineslo oproti dřívějšímu sta-
vu řadu pozitivních prvků, zejména z dlouhodobého hlediska:
- zahájení procesu postupného zvyšování věkové hranice pro odchod

do starobního důchodu pro muže o 2 měsíce a pro ženy o 4 měsíce
za rok, 

- postupné prodlužování rozhodného období, za které jsou zjišťovány
výdělky pro stanovení výše procentní výměry důchodu (cílové ob-
dobí 30 kalendářních roků) a tím zvyšování závislosti výše důchodu
na celoživotní ekonomické aktivitě, 

- dynamická konstrukce výpočtu zohledňující určitým způsobem
obecný mzdový vývoj, 

- zrovnoprávnění mužů v nárocích na pozůstalostní důchod posky-
továním vdoveckého důchodu v podstatě za obdobných podmínek
jako je poskytován ženám vdovský důchod. 

Zvyšování vyplácených důchodů (základní pravidla)
- vyplácené důchody se zvyšují pravidelně každý rok v lednu; od-

chylný postup je stanoven pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by
činilo méně než 2 %) a při vysoké inflaci (aspoň 5 %), 

- zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního dů-
chodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně jedni třet-
inu růstu reálné mzdy, 

- konkrétní částku zvýšení stanoví vláda nařízením, přičemž zvýšení
může být vyšší než zvýšení, které zákon stanoví jako minimální, 

- růst úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem je
při pravidelném zvýšení od ledna zjišťován v období dvanácti
měsíců, a to do července kalendářního roku přecházejícího roku
zvýšení důchodů, 

- v mimořádném termínu se důchody zvýší, pokud růst cen ve sle-
dovaném období dosáhl aspoň 5 %; o takovém zvýšení rozhodne
vláda do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž
došlo ke splnění uvedené podmínky. 

mpsv.cz
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§ ODPOVÍDÁME §
Nový antidiskriminační zákonpřipouští výjimky ze zákazu diskrimi-nace. V § 6 uvádí, kdy je odůvodněnorozdílné zacházení zaměstnavatele sezaměstnanci a přitom nejde o diskri-minaci. V zákoníku práce (ZP) tytovýjimky v § 16 odstavec 3. V souladu s požadavky praxe ZPvymezuje výjimky z obecného prin-cipu rovného zacházení se všemi za-městnanci zaměstnavatele, které mo-hou vyplývat ze ZP nebo ze zvláštníhoprávního předpisu, nebo z věcnéhodůvodu. Ten může spočívat v povazevykonávané práce, kterou má za-městnanec vykonávat a který je provýkon této práce nezbytný. Pouzetímto vymezením může zaměstnavatelzdůvodnit rozdílné zacházení s jed-notlivými zaměstnanci nebo skupina-mi zaměstnanců, pokud jde o jejichpracovní podmínky, včetně odmě-ňování za práci a jiných peněžitýchplnění a plnění peněžité hodnoty,odbornou přípravu a příležitost dosá-hnout funkčního nebo jiného postupuv zaměstnání.Diskriminací tedy není rozdílnézacházení na základě  diskriminačníchznaků uvedených v zákoně, pokud zpovahy pracovních činností nebo sou-vislostí vyplývá, že tento důvod před-stavuje podstatný a rozhodující poža-davek pro výkon práce, kterou má za-městnanec vykonávat a který je provýkon této práce nezbytný. Cíl sle-dovaný takovou výjimkou musí býtvždy oprávněný a požadavekpřiměřený. V praxi půjde zejména ovýjimky dané zvláštní povahou sjed-nané práce, s ohledem na společnostíobecně uznávané morální, náboženskéči kulturní hodnoty, které jsou provýkon zcela konkrétní práce po-važovány za nezbytné a přiměřené.Výjimka spočívající v tomto věcnémdůvodu se může v podnikatelské praxiuplatnit především při výkonu prací,které jsou určeny výhradně jednomupohlaví a kdy věcný důvod spočívá vpovaze práce nebo ve zvláštních poža-davcích (např. specifické profese vnočních podnicích apod.) nebo kterýmurčitým skupinám občanů (např.ženám nebo mladistvým) zakazujeprávní předpis. Nemůže se tedy po-važovat za diskriminační postup za-městnavatele, když nepřijme na pra-covní místo ženu, které nesmí podleprávního předpisu vykonávat (např.práce s těžkými břemeny, práce vevýškách apod.)Rovněž nemůže jít o diskriminačníjednání zaměstnavatele, jestliže ne-přijme na toto místo např. osobu, kteránemůže pracovat v určité profesi, kte-rou jí zakazuje lékařský posudek nebojde-li o druh práce, kde se vyžaduje

Kdy nejde o diskriminaci
zvláštní zdravotní způsobilost (např.řidič z povolání, pokrývač apod.),V praktických důsledcích se jedná otzv. pozitivní diskriminaci. Jde o pří-pustnou formu rozdílného zacházení,kdy jsou např. zaměstnavateli uplat-ňována opatření k vyrovnání kvali-fikace mezi zaměstnanci nebo krovnoměrnému zastoupení v zaměst-návání mužů a žen. ZP v § 16 odst. 3rovněž stanoví základní pravidla propřijímání pozitivních opatření veprospěch méně zastoupeného pohlaví.Zaměstnavatel může přijmout dočasnéopatření poskytující zvláštní výhodypro usnadnění pracovního zapojeníméně zastoupeného pohlaví nebo propředcházení či kompenzaci nevýhod vjeho funkčním nebo jiném postupu. Ztohoto důvodu zákon přímo stanoví,že toto dočasné opatření zaměstna-vatele nelze považovat za diskrimi-naci.Příklady je možné uvést ze zákona a.312/2002 Sb., o úřednících územníchsamosprávných celků. - Samosprávný celek (např. obec,město, kraj) musí zajistit, aby při při-jímání do pracovního poměru úřed-níků nebo při jmenování vedoucíchúředníků byla uplatňována opatření vzájmu rovnoměrného zastoupenípohlaví mezi úředníky nebo na něk-terém stupni řízení. Opatření se uplat-ňují při přijímání nových úředníkůnebo při jmenování vedoucích úřed-níků a nedotýkají se postavení stáva-jících úředníků nebo vedoucích úřed-níků. - Na místo úředníka se ucházejí vevýběrovém řízení muž a žena. Obamají stejné předpoklady k výkonupráce, včetně kvalifikace a praxe.Vedoucí úřadu dá po zhodnocenívýběrového řízení výběrovou komisípřednost ženě (muži) z toho důvodu, žev ÚSC je zaměstnáno mnohem vícemužů (žen). Nejedná se o nerovnost,ale o tzv. pozitivní diskriminaci, kterouzákon č. 312/2002 Sb., a antidiskrimi-nační zákon připouští.Možnost uplatnění výjimky ze zákazudiskriminace a tedy i existenci věc-ného důvodu připouští např. SměrniceRady ES č. 76/207/EEC, která v čl. 2umožňuje vyloučit z rozsahu její pů-sobnosti "takové pracovní činnosti, akde je to možné i odbornou přípravupro takové pracovní činnosti, u nichž zdůvodů jejich povahy nebo kontextu,v němž jsou vykonávány, pohlaví pra-covníka představuje rozhodující fak-tor." Ve smyslu této směrnice přijalyprávní úpravu některé evropské státy.Např. německý zákon o rovnostimužů a žen z 24. 6. 1994 uvádí, že"žádné pracovní místo nesmí být pří-stupné výlučně mužům nebo výlučněženám s výjimkou míst, kde je poža-davek na jedno či druhé pohlavínezbytný."         JUDr. L. Jouza

Kdo prokazuje diskriminaci ?
Již před účinností nového anti-
diskriminačního zákona byly ve fi-
remní praxi případy, kdy zaměstnan-
ci žádali na zaměstnavateli odškod-
nění za diskriminaci nebo porušení
zákazu rovnosti např. ve mzdách.
Časté byly i případy, kdy zaměst-
nankyně se domáhala  na zaměstna-
vateli peněžní náhrady škody, neboť
byla spolupracovníkem verbálně
sexuálně „obtěžována“.  Objevovaly
se názory, že žadatel (zaměstnanec)
nemusí nic dokazovat, že důkazní
břemeno je na straně zaměstnavatele
a že ten musí prokázat, že jeho za-
městnanec neobtěžoval nebo zaměst-
navatel neporušil zákaz rovnosti.
Tyto názory nejsou v souladu s
právními předpisy, zejména s občan-
ským soudním řádem a novým an-
tidiskriminačním zákonem. Občan-
ský soudní řád (zákon č. 99/1963
Sb.) v § 133a stanoví: skutečnosti
tvrzené o tom, že účastník byl přímo
nebo nepřímo diskriminován na zá-
kladě celého pohlaví, rasového nebo
etnického původu, náboženství, víry,
světového názoru, zdravotního
postižení, věku nebo sexuální orien-
tace, má soud ve věcech pracovních
za prokázané, pokud v řízení nevyšel
najevo opak.
Proto v  soudním řízení již nepro-
kazuje tvrzené skutečnosti např. o
přímé nebo nepřímé diskriminaci na
základě pohlaví ten účastník, který je
tvrdí (tj. uvádí skutečnosti, z nichž
lze dovodit, že došlo k přímé nebo
nepřímé diskriminaci), ale druhý
účastník (jeho protistrana). „Opak“
vyjde najevo tehdy, jestliže druhý
účastník (např. zaměstnavatel)
prokáže, že nedošlo k porušení
„zásady stejného zacházení“.
Přenesení důkazního břemene v
těchto případech na zaměstnavatele
ještě neznamená, že v návrhu
poškozeného zaměstnance mohou
chybět návrhy na provedení důkazů.
Jedná se např. o  např. nepřímé svěd-
ky (osoby, jimž poškozený nezákon-
né jednání sdělil), listinné nebo zna-
lecké důkazy, apod., pokud jsou k
dispozici. Nestačí tedy, aby např.
poškozená zaměstnankyně podala
návrh k soudu s tím, že zaměstnava-
tel jí nevyhověl v požadavku na
poskytnutí náhrady škody v částce
100 tisíc za porušení zásady rovnos-
ti a neuvedla žádné návrhy. Podle
všeobecně vžitého názoru právě v
tom je prý přenesení důkazního
břemene na zaměstnavatele.
To je však zásadní nepochopení prin-
cipu „přenesení důkazního břemene
na zaměstnavatele“. Soudní řízení
probíhá zcela obvykle, jako je tomu
v ostatních případech: výslech účast-
níků, přednesení důkazů a jejich
hodnocení jednotlivě a ve vzájem-
ném souhrnu. Soud hodnotí důkazy
zaměstnavatele prokazující to, že on
nebo jeho zaměstnanec se jednání
uvedeného v návrhu nedopustil.

Přenesení důkazního břemene zna-
mená, že zaměstnavatel prokazuje
opak tvrzení a věrohodnost důkazů,
které jsou uvedeny  v návrhu na za-
hájení soudního řízení. Pokud by se
poškozený zaměstnanec „spokojil“
jen s podáním návrhu na náhradu
škody v důsledku diskriminace a
neuvedl by žádné návrhy na prove-
dení důkazů, nebyly by splněny pod-
mínky pro zahájení soudního řízení.
Předseda senátu pak podle § 43 OSŘ
vyzve účastníka řízení, aby  návrh v
určeném termínu doplnil o potřebné
důkazy. Přitom účastníka řízení
poučí o tom, jak by doplnění mělo
vypadat. Nedoplní-li účastník řízení
tyto důkazy, nelze pro tento ne-
dostatek v soudním řízení pokračo-
vat a soud usnesením návrh
poškozeného na náhradu škody
odmítne Obrana proti diskriminaci
Zákoník práce a zákon o zaměst-
nanosti neřeší ochranu zaměstnanců
v otázkách diskriminace a rovnosti,
ale odkazují na zvláštní zákon.
Právní úprava obrany zaměstnanců
při diskriminaci několika let tedy  v
našem právním řádu chyběla. Nový
zákon tento nedostatek napravuje.
Byla rozšířena  působnost veřejného
ochránce práv (ombudsmana) ve
věcech práva na rovné zacházení a
ochrany před diskriminací. Za tím
účelem bude poskytovat pomoc
poškozeným diskriminací při
podávání návrhů na zahájení řízení z
důvodů diskriminace, bude provádět
výzkum, zveřejňovat zprávy a vydá-
vat doporučení k otázkám souvise-
jícím s diskriminací a zajišťovat
výměnu dostupných informací s
příslušnými evropskými subjekty.
Dojde-li k porušení práv a povinnos-
tí v otázkách diskriminace a rovnos-
ti má poškozený právo se u soudu
domáhat, aby bylo upuštěno od
diskriminace, odstraněny následky
diskriminačního  zásahu a aby mu
bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
V určitých případech vznikne
poškozené osobě právo na náhradu
nemajetkové újmy v penězích. Jde o
případy,  kdy  ve  značné  míře byla
snížena její dobrá pověst nebo důsto-
jnost či vážnost ve společnosti. Výši
peněžité náhrady určí soud s přihléd-
nutím k závažnosti vzniklé újmy a k
okolnostem, za nichž k porušení prá-
va došlo.
Porušení zákazu diskriminace může
být rovněž považováno za zásah do
ochrany  osobnosti občana (ohrožení
lidské důstojnosti). Občan – zaměst-
nanec může postupovat při volbě své
ochrany podle příslušných ustano-
vení občanského zákoníku (např. §
13 odst. 2). Může požadovat i pří-
padnou náhradu nemajetkové újmy v
penězích, která však vylučuje uplat-
nění náhrady podle antidiskrimi-
načního zákona. JUDr. L. Jouza

Antidiskriminační zákon vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 198/2009Sb. Zákon nabývá účinnosti 1. září 2009
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Evropa se nachází na křižovatce. Čelí návratem masové nezaměst-
nanosti. V nadcházejícím roce uvidíme likvidaci pracovních míst v
rozsahu nezaznamenaném od třicátých let dvacátého století. A přece
není dosavadní reakce úřadů (evropských i národních) pro řešení
problému takového rozsahu dostatečná. 
Důvod prudkého nárůstu nezaměstnanosti spočívá v tom, že v posled-
ních třiceti letech měl rozhodující vliv neoliberální ekonomický mo-
del, jehož zhroucení zapříčinilo ekonomickou katastrofu, kterou nyní
Evropa a zbytek světa zažívá. Příliš mnozí v nafouknutém, široce ex-
pandujícím sektoru finančních služeb holdovali alchymii moderní do-
by. Když se chamtivost a spekulace na Wall Street, v Londýně a
dalších hlavních finančních centrech staly příkazem dne, dlouhodobá
obezřetnost se ignorovala. Ještě před krachem byla výsledkem rychle
rostoucí nerovnost, stále více nejistých pracovních míst a tlak na sní-
žení vlivu sociálních států, práv zaměstnanců a kolektivního vyjed-
návání. K tomu je nyní ještě třeba přidat stoupající nezaměstnanost,
škrty ve veřejných výdajích a kolaps poptávky v mnoha zemích.
Občané se obracejí na vlády a odbory, aby obnovily demokratickou
rovnováhu, z níž se ustoupilo trhům. Vlády by tak měly činit prostřed-
nictvím akcí ve veřejném sektoru. EOK požaduje, aby finanční kapi-
talismus již nikdy nesměl způsobit světu, Evropě a pracujícím podob-
nou krizi; aby již nikdy nebyly demokratickými vládami povzbu-
zována, lhostejně přijímána či zanedbávána nerovnost. 
EOK plně podporuje věc mezinárodního odborového hnutí v boji pro-
ti krizi. V něm má Evropa významnou a konkrétní úlohu. EU je
jedinečná ve světě tím, že má možnost konat přímé i koordinované
kroky v největší světové jednotné hospodářské entitě. Proto musí být
lídrem, nikoli následovníkem. Zdá se, že příliš často je role EU odsou-
vána až za roli největších států. Nebude-li však EU schopna sladěné
akce směřující k ekonomickému a sociálnímu pokroku,  pak  se její
největší výdobytky, jako jednotný trh, jednotná měna a další
rozšiřování dostanou pod větší tlak, s tím, jak budou členské státy
usilovat o vlastní přístupy k obchodu, měnové politice a mezinárod-
ním vztahům. EU by se měla ujmout odpovědnosti vůči členským
státům, které jsou pod největším tlakem a umožnit jim, aby se ne-
musely spoléhat na Mezinárodní měnový fond. Zásahy MMF by mě-
ly v každém případě směřovat k zachování sociální soudržnosti a ne
snižovat veřejné výdaje a oklešťovat veřejné služby. 
EU musí mít přesvědčivý přístup k nezaměstnanosti. EOK požaduje
nový sociální pakt v EU s následujícími hlavními body jako motor pro
sociální spravedlnost a více a lepších pracovních míst: Více a lepších pracovních míst: Investice do rozšířeného evrop-ského plánu obnovy pro mobilizaci nového pohonu pro růst a pra-
covní místa. EOK požaduje, aby Evropská rada a Evropská komise
vypracovaly pro příští tři roky evropský investiční plán ve výši 1 %
HDP ročně, který by poskytoval více a lepších pracovních míst, pod-
poroval inovace, výzkum a rozvoj, aby pomohl zaměstnanosti v klí-
čových odvětvích, investoval do nových, zelených a udržitelných
technologií a udržel vysokou kvalitu veřejných služeb. Celoživotní
učení a vzdělávání jsou klíčové prvky pro vytváření více a lepších
pracovních míst. Teď je doba na to, aby EU vybavila pracovníky kva-
lifikacemi potřebnými pro nízkokarbonovou ekonomiku zítřka, v
rámci zelených technologií a pracovních míst vyžadujících lepší kva-
lifikaci.Silnější sociální systémy pro poskytnutí větších jistot a rovnosti avyhnutí se sociálnímu vyloučení. EOK požaduje smysluplnou a sil-
nou Evropskou sociální agendu: udržet lidi v práci s vysokými příjmy
a zajistit ochranu všech zaměstnanců i příslušné školení. Přitom je tře-
ba brát v úvahu různorodost, zejména pokud jde o rovnost žen a
mužů, a potřebu zachovat sociální soudržnost, s dobrými příjmy a
dostupností veřejných služeb pro všechny. Sociální politika a veřejné
služby po celé Evropě musí být zachovány, posíleny a nikoli pod-
kopávány rigidní realizací Paktu stability vynucující předčasné a vý-
znamným škrtům v rozpočtových deficitech v okamžiku, kdy se
hospodářská činnost přestane zmenšovat. Takovéto škrty by členským
státům vzaly možnost mít užitek z ekonomického oživení a poškodi-
ly by veřejné služby. 

Silnější práva zaměstnanců a skoncování s převahou principůtrhu založených na úsilí o dosažení zisku v krátké době. Silnější
práva, zejména na nadnárodní úrovni, jsou nezbytná pro zastavení
trendu zvětšující se nerovnosti. EOK požaduje Protokol o sociálním
pokroku  upřednostňující  sociální  práva a kolektivní akce a silnější
směrnici o vysílání zaměstnanců založenou na rovném zacházení a re-
spektování práv platných v místě zaměstnání. EOK také volá po účin-
né účasti zaměstnanců a demokracii na pracovišti a ekonomické a so-
ciální demokracii. Silnějších práv zaměstnanců je zvláště naléhavě
třeba pro zastavení narůstajícího využívání různých forem nejisté, ne-
standardní práce. Je také naléhavě třeba účinné směrnice o pracovní
době, bez jakýchkoli opt-outů.Lepší odměňování: silnější kolektivní vyjednávání. Zmrazování
mezd a snižování nominálních mezd a důchodů je třeba odmítnout.
Když kolabuje poptávka, je nezbytné chránit kupní sílu. EOK proto
usiluje o posílení kolektivního vyjednávání a souvisejících nástrojů
tvorby mezd s cílem zajistit důstojnou úroveň minimální mzdy ve
všech evropských zemích a zvýšení reálných mezd a důchodů pro
podporu hospodářského oživení. Evropská centrální banka (ECB)
musí být rovněž zapojena do růstu a usilovat o více a lepších pracov-
ních míst a nejen o cenovou stabilitu. ECB se nesmí snažit ovlivňovat
a oslabovat mzdová vyjednávání předčasným zvýšením úrokových
měr v okamžiku, kdy se bude zdát, že bezprostřední krize pominula.
EOK požaduje, aby byla při ECB vytvořena poradní rada evropských
sociálních partnerů. Evropská solidarita jako ochrana před výstřelky finančního kapi-talismu: Klíčové je efektivně regulovat finanční trhy, spravedlivě
rozdělovat bohatství a nevracet se ke kasinovému kapitalismu a k to-
mu, jak posledních dvacet let fungovaly finanční trhy. EOK požaduje
navýšení výdajů EU na sociální věci rozšířením aktivit evropských
strukturálních fondů, zejména Evropského sociálního fondu a
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Rovněž je třeba
vypořádat se se soutěží o nejnižší daně a s daňovými ráji, protože
ohrožují daňovou základnu zemí a sociální Evropu. Zejména je třeba
pracovat pro harmonizaci podnikových a dalších podnikatelských
daní. Je třeba, aby byla vypracována evropská iniciativa ve věci daní
z finančních transakcí. 
Klíčový význam má posílit integraci sociálních záležitostí do veške-
rých evropských politik a zavést do veřejných smluv sociální us-
tanovení ohledně uznávání příslušných kolektivních smluv, zajištění
toho, aby konkurence nebyla narušována sociálním dumpingem nebo
deflačními politikami, ochrany důchodů a dávek a posílení minimál-
ních mezd a pokrytí kolektivním vyjednáváním. Sociální dimenze
Evropy byla příliš dlouho příliš skromná. Teď je čas posílit Evropu a
obnovit její sociální ambice. 
V nadcházejícím období EOK dále rozpracuje svou strategii a bude
mobilizovat pro řešení ohromných výzev, které před námi stojí, zej-
ména pro průmyslovou politiku založenou na inovacích, výzkumu a
udržitelném rozvoji. EOK a její členské organizace zejména podpoří
Den akcí za důstojnou práci Mezinárodní odborové konfederace (7.
října). EOK vyzývá Evropskou radu, nový Evropský parlament a
novou Komisi, aby jednaly rychle. EOK vyzývá podnikatelské kruhy,
aby se zapojily do sociálního dialogu o těchto otázkách a pomohly
řešit krizi.
Tato deklarace má dvojí cíl: bojovat proti krizi - a získat po ní.
Myšlenky této deklarace je třeba aktivně šířit a diskutovat o nich, pro-
tože katastrofa vyprodukovaná ve finančním světě zasahuje Evropu
tvrdě. Ale evropské odborové hnutí musí využít příležitosti a dosáh-
nout lepší, spravedlivější společnosti a silnější a integrovanější so-
ciální Evropy. Ohromná účast lidí na demonstracích EOK v polovině
května ukázala rostoucí podporu pro naši agendu. Členské organi-zace se mobilizují pro Pařížskou deklaraci EOK. 

informace, Evropský integrační tým ČMKOS

Ve dnech 27. a 28. května 2009 se v Paříži konala tzv. mezisjezdová konference EOK, která se zabývala reakcí odborů na současnou krizi a řeši-la některé vnitroodborové otázky. Přijala Pařížskou deklaraci, jejíž text přinášíme dále. Deklarace byla rozeslána mj. vládám všech členskýchstátů EU a institucím EU. PAŘÍŽSKÁ DEKLARACE EOK
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ILO globální dohoda o práci v době globální hospodářské a finančníkrizeMezinárodní odborová konfederace ITUC vydala zprávu, ve kterézdůrazňuje důležitost Globální dohody o práci vydané Mezinárodní or-ganizací práce (ILO). ITUC vyzdvihl především to, že tato Globální do-hoda posiluje roli odborů při vytváření a implementaci národních plánůna boj se současnou hospodářskou a finanční krizí. Zpráva ITUC posky-tuje návod, jak využívat a vyjednávat různé aspekty této Globální do-hody. Globální dohoda o práci byla vyjednána vládami, pracovníky a za-městnavateli  během  června  2009 na Mezinárodní konferenci o práci,kterou pořádala ILO. Tato dohoda poskytuje rámec pro smysluplnoureakci na krizi s cílem udržet a podpořit zaměstnanost.
Pokračující protesty v HondurasuOd 28. června, kdy došlo v Hondurasu k politickému puči, pokračujídemonstrace a stávky proti nově vzniklému režimu. Vládní zaměstnanci,kteří nesouhlasí s novým režimem, byli okamžitě propuštěni nebo dočas-ně postaveni mimo službu bez nároku na mzdu. Mandy Macdonald zCAWN (Svaz žen ve střední Americe) řekla, že kupříkladu na národnímministerstvu pro ženy bylo 16 pracovníků dočasně propuštěno s odůvod-něním, že nejsou prostředky k placení jejich mezd. Pracovníci ve veřej-ném sektoru, kteří se účastnili protestů proti nové vládě, byli zadrženivojáky a často s nimi bylo hrubě zacházeno. Vojáci vnikli i do budovředitelství odborových organizací a tři odboroví předáci z energetickéhosektoru byli dokonce zatčeni. 8. srpna byl při protestech dokonce zabitJuan Gabriel Figueroa Tomé, pracovník v místní správě Choloma.Stávky a protesty v zemi však nadále pokračují. Mezi stávkujícími jsoui zaměstnanci státních zdravotních zařízení, zavřená jsou i letiště kvůlistávce meteorologů a zaměstnanci škol rovněž stávkují nebo pracují jensporadicky. 
Příliš brzy na prohlašování vítězství14. srpen 2009Prohlášení o tom, že francouzská a německá ekonomika se dostaly z re-cese, jsou předčasná. Obě zmíněné země ohlásily včera růst hospodářstvíza 2. čtvrtletí letošního roku. Generální tajemník ETUC (Evropskáodborová konfederace), John Monks, k tato číslo komentoval násle-dovně: „Ačkoliv tato data rádi vidíme, bylo by chybné je brát, jakožtosvětlo na konci této recese. Faktem totiž zůstává, že dokonce i ty nejop-timističtější předpoklady očekávají růst nezaměstnanosti až do roku2010. Současní absolventi sami na vlastní kůži pociťují obrovský propaddostupných pracovních příležitostí. Nikdo si tak nyní nemůže dovolit ně-jaké gratulace, když potřebujeme investovat ještě víc do vytváření pra-covních míst a na podporu ekonomiky.“ Více než měsíc před zveřejněním těchto dat se k situaci na evropskémtrhu práce vyjadřoval i výkonný výbor ETUC. Tento výbor 8. červenceprojevil své hluboké znepokojení kvůli pokračujícímu se zhoršovánísituace na trhu práce v Evropě. Nezaměstnanost rychle roste a ohroženijsou hlavně čerství absolventi škol. Navzdory této zoufalé situaci větši-na politiků mluví pouze o tom, jak snížit veřejné výdaje a jakým způ-sobem opustit současnou strategii, která vede k rostoucím úrovním veře-jného dluhu. Vlády by však neměly podlehnout tomuto tlaku a dál pod-porovat ekonomiku. Předčasné opuštění současných stimulačních strate-gií by mohly zruinovat vyhlídky na zotavení ekonomiky tak, jak k tomudošlo v roce 1937 v USA a v roce 1997 v Japonsku. Místo úvah oukončení stimulačních výdajů vyzýváme vlády k rozšíření současnýchvýdajů, přísnou kontrolu nad finančním kapitalismem a podporu proletošní absolventy. 
Výkonný výbor ETUC vydal prohlášení o směrnici o pracovní době8. červenec 2009Po neúspěšném pokusu o dosažení dohody ohledně revidované směrniceo pracovní době volali všechny strany po tom, že by mělo následovat ob-dobí přehodnocování a reflexe. S tímto souhlasí i výkonný výbor ETUC,který si myslí, že určité období reflexe je nutné před tím, než budou mo-ci  být  započaty další revize této směrnice. Avšak, co se týče současnésměrnice, výkonný výbor ETUC vyzývá k postupu, který by zajistil, žetato směrnice bude správně a úplně implementována. ETUC vyzýváEvropskou komisi obzvláště k tomu, aby přijala opatření proti členským

státům, které výrazně zaostávají při implementaci směrnice o pracovnídobě. Evropská komise sice již připravila návrhy na upozornění, které bytěmto zemím rozeslala, ale doposud tak bohužel neučinila. Evropskákomise by měla dostát svéodpovědnosti, jakožto orgán zajišťující do-držování evropského práva. ETUC nadále potvrzuje svůj názor, že bu-doucí směrnice by měla zamezit členské zemi nepřijmout tato pravidla aplně uznávat pracovní dobu na telefonu nebo-li na zavolání.
ETUC očekává, že švédské předsednictví bude bojovat za právaevropských pracovníků7. červenec 2009Zástupci ETUC ve svém prohlášení vyzývají nové švédské předsednictvíEU k boji s důležitými problémy současnosti: hospodářská krize, kli-matické změny a implementace Lisabonské smlouvy. ETUC lituje, žesociální dimenze Evropy se nezdá být mezi prioritami švédskéhopředsednictví. John Monks, generální tajemník ETUC, řekl: „Z našehopohledu by Evropská unie měla vysílat jasný signál porozumění a snahučelit těm záležitostem, které způsobují u pracovníků největší obavy“. První a největší výzvou bude řízení Evropy z finanční a hospodářskékrize, udržení existujících pracovních míst, připravení podmínek pro vytváření nových pracovních míst a vytvoření rámce pro regulaci fi-nančních trhů.  Druhou důležitou výzvou je zajištění úspěšného referenda v Irsku.Prioritou je i přechod smlouvy z Nice na Lisabonskou smlouvu. Jakmilebude plně implementována Lisabonská smlouva, evropské instituce bu-dou muset zařadit „plnou zaměstnanost“ a solidaritu mezi své nejvyššípriority.Třetí výzvou je změna klimatu s ohledem na Kodaňskou konferenci. VEvropě nyní nadešel čas k tomu, aby investovala do zajišťování pracov-ních  míst,  podpory  inovací,  výzkumu a rozvoje. Prioritou jsou i in-vestice do klíčových průmyslových odvětví, do nových ekologičtějších audržitelných technologií a samozřejmě i do vysoce kvalitních veřejnýchslužeb. 
Mladí lidé, finanční krize a odbory13. srpen 2009 Současná globální hospodářská krize dopadá na lidi z celého světa, kdyždochází masivnímu propouštění, což vede vysokému nárůstu nezaměst-nanosti. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) by globální neza-městnanost v tomto roce mohla vzrůst na 239 milionů lidí, z čehož asi100 mil. by mělo připadnout na Asii. Mladí jsou tímto zasaženi nejvíc aje u nich 2,8 krát víc pravděpodobné, že budou nezaměstnaní, než je to-mu u starších dospělých lidí. Na vzestupu je bohužel i práce dětí a topředevším u dívek, když při vzdělávání svých dětí dávají rodiče přednostklukům. Většina mladých zaměstnaných lidí pracuje na špatně pla-cených a rizikových pracovních místech. Mnoho z nich emigruje snadějí, že v zámoří dokážou najít lépe placenou práci.Rostoucí počet jednorázových nebo dočasných pracovních míst zna-mená, že mladí lidé vstupují na trh práce s minimálními nebo žádnýmisociálními jistotami a s nízkými mzdami. Mnoho mladých lidí nemá animinimální znalosti o svých právech, a tak jim chybí schopnost se jakko-liv bránit. Přilákat mladé lidi do odborů, které by jim mohly pomoci, jevšak obecně velmi náročné, protože názor mladých na odbory nenívšeobecně  moc příznivý. Mladí se totiž často na odbory dívají jako nastaromódní instituce, které se zaměřují především na tradiční boj o vyššímzdy a lepší pracovní podmínky. Mladí pracovníci chtějí, aby odbory šlydále, za své tradiční role, aby byly moderní a silné a dokázaly aktivněovlivňovat politickou a hospodářskou sféru. -pm-


