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� Vývoj mezd
ve 2. čtvrtletí
2008 podle
p ř e d b ě ž n ý c h
údajů Českého
s t a t i s t i c k é h o

úřadu zveřejněných 22. 8.
2008. Podle údajů ČSÚ dosá-
hla průměrná měsíční mzda na
fyzické osoby v ČR v druhém
čtvrtletí 2008 částky 23 182
Kč, což je o 8,0 % více než ve
srovnatelném období předcho-
zího roku. Relativně vysoký
růst průměrných nominálních
mezd byl však znehodnocen
rostoucími cenami. Při růstu
spotřebitelských cen za uve-
dené období o 6,8 % tak
vzrostla reálná mzda pouze o
1,1 %. Dalším negativním ry-
sem dosavadního letošního
vývoje průměrných nominál-
ních měsíčních mezd je vysoká
diferencovanost mezi jednotli-
vými odvětvími NH a zejména
vysoký propad reálných mezd
v nepodnikatelské sféře.  
Celkový pozitivní vývoj v růs-
tu průměrné nominální měsíční
mzdy na celorepublikové úrov-
ni ovlivnila podnikatelská sfé-
ra, kde došlo k jejímu zvýšení
o 9,3 % (2017 Kč) na částku 23
692 Kč, průměrná reálná mzda
vzrostla o 2,3 %.
K podstatně horšímu vývoji
došlo v nepodnikatelské sféře.
Průměrný nominální plat se
zvýšil pouze o 3,0 % (624 Kč)
a činí 21 344 Kč, jeho reálná
hodnota poklesla o 3,6 %.
(Dynamika růstu průměrného
nominálního měsíčního platu
zaměstnanců veřejných služeb
a správy je ve srovnání s 1.
čtvrtletí nižší o 0,5%). Mezi
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podnikatelskou a nepodnikatel-
skou sférou tak dochází k da-
lšímu rozevření nůžek v příj-
mové  relaci.  Alarmující je
zejména vývoj  průměrného
reálného platu zaměstnanců
ve veřejných službách a sprá-
vě, kde v obou čtvrtletích do-
šlo k poklesu shodně o 3,6 %,
zatímco u zaměstnanců v
podnikatelském sektoru do-
šlo k růstu průměrné reálné
měsíční mzdy o 2,8 % v 1.
čtvrtletí a o 2,3 % ve 2. čtvrt-
letí. K většímu znehodnocení
platů než v letošním 1. a 2.
čtvrtletí došlo v nepodnika-
telské sféře naposledy ve 3.
čtvrtletí 1998. 
� Průměrná nominální mě-
síční mzda na fyzické osoby v
ČR, podle zveřejněných
předběžných údajů ČSÚ, do-
sáhla v 1. pololetí 2008 částky
22 840 Kč, což je o 9,1 % více
než ve srovnatelném období
předchozího roku. Při růstu
spotřebitelských cen za uve-
dené období o 7,1 % však
vzrostla reálná mzda pouze o
1,9 %. 
Průměrná nominální měsíční
mzda v podnikatelské sféře se
zvýšila o 10,6 % (2247 Kč) a
dosáhla výše 23 418 Kč,
průměrná reálná měsíční mzda
vzrostla o 3,3 %. V nepodnika-
telské sféře byl růst platů pod-
statně nižší. Průměrný nomi-
nální měsíční plat se zvýšil o
3,1 % (628 Kč) s tím, že dosá-
hl výše 20 753 Kč, hodnota
průměrného reálného měsíč-
ního platu se snížila o 3,7 %. Z
uvedených údajů je zřejmé, že
se relace průměrné nominální
měsíční mzdy v podnikatelské
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Chtěla bych vám velmi poděkovat za dovolenou v rekreačním zaříze-
ní Smrk Lázně Libverda. Dovolená neměla chybu  tak, jako loňská do-
volená na Slunečné v Krkonoších. Přesvědčila jsem se, že rekreace od
odborů jsou na sto procent. Ještě jednou děkuji.

Renata Vladyková, odborová organizace při CŘ PlzeňNa naší fotografii rekreační zařízení Smrk.

a nepodnikatelské sféře opět
výrazně zhoršuje v neprospěch
zaměstnanců organizací veřej-
ných služeb a správy. Rozdíl
mezi průměrnou nominální
měsíční mzdou v privátním
sektoru a ve sféře veřejných
služeb a správy představuje
částku 2665 Kč, zatímco za
rok 2007 byl rozdíl v průměr-
ných mzdách 736 Kč. 
Nejvyšší dynamika růstu prů-
měrné nominální měsíční mz-
dy byla v 1. pololetí 2008 dosa-
žena v odvětví těžby nerost-
ných surovin a energetiky.
Nejvyšší mzdy v  absolutní
hodnotě se již tradičně vy-
plácely v bankovnictví a čin-
nostech v oblasti výpočetní
techniky, kde průměrná mzda
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překročila částku 50 tis. Kč.
Naopak nejnižší mzdové úrov-
ně dosahovala odvětví ubyto-
vání a stravování, zemědělství
a textilní výroby. Nadále tak
platí, že průměrné výdělky za-
městnanců v odvětví s nejvyšší
mzdou dosahují více než troj-
násobku průměrné mzdy zamě-
stnanců v nejméně lukrativních
odvětvích.
V nepodnikatelské sféře byla
zaznamenána nejvyšší dynami-
ka růstu průměrného nominál-
ního platu ve zdravotnictví, a
to o 4,7 %. Ve veřejné správě
(včetně příslušníků bezpeč-
nostních sborů a Armády ČR)
došlo k nárůstu průměrného
nominálního platu o 2,9 % s
tím, že dosáhl částky 24  474
Kč. Průměrný reálný měsíční
plat poklesl o 3,9 %.
Lze konstatovat, že v návaz-
nosti na nízké navýšení pro-
středků na platy v organizacích
vázaných na veřejné rozpočty,
dochází k dalšímu, a to velmi
výraznému, zvyšování rozdílu
ve výši průměrného nominál-
ního měsíčního příjmu mezi
podnikatelskou a nepodnikatel-
skou sférou. Je zřejmé, že ani
úspory za zrušená funkční mís-
ta, viz též údaje uvedené níže,
významněji neovlivnily růst
průměrného nominálního mě-
síčního platu zaměstnanců ve-
řejných služeb a správy. V pro-
centním vyjádření dosáhl
příjem zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy v 1. po-
loletí 2008 pouze 88,6 % příj-
mové hladiny zaměstnanců
podnikatelské sféry, a to vše
při podstatně vyšší kvalifika-
ční struktuře zaměstnanců
veřejných služeb a správy. 
Z údajů získaných z pololet-
ního informačního systému o
platech zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy minis-
terstva financí vyplývá, že v
1. pololetí 2008 činil průměr-
ný nominální měsíční plat: 
U zaměstnanců organizačních
složek státu a příspěvkových

organizací (bez příslušníků
bezpečnostních sborů a
Armády ČR, včetně regionál-
ního školství)  dosáhl průměr-
ný nominální měsíční plat část-
ky 20 793 Kč (růst 2,7 %,
prům. plat. třída 9,01) z toho ve
státní správě 23 347 Kč (růst
4,4 %, prům. plat třída 9,16).
Celkový průměrný počet za-
městnanců 341 224, pokles o
2,2 % proti 1. pol. 2007.
V rámci státní správy dosáhl
průměrný plat u zaměstnanců
ústředních orgánů státní správy
částky 30 060 Kč (růst 7,6 %,
prům. plat. třída 11,04) a u za-
městnanců ostatních organizací
státní správy částky 21 742 Kč
(růst 3,4, prům. plat. třída
8,71). Celkový průměrný počet
zaměstnanců státní správy činí
94 507, pokles 0,7 % proti 1.
pol. 2007. Z toho ústřední or-
gány státní správy (včetně
ČSÚ) 18 228 zaměstnanců, po-
kles 0,3 %, ostatní organizace
státní správy (včetně občan. za-
městnanců. VS ČR) 76 279,
pokles o 0,6 %. 
U příslušníků bezpečnostních
sborů (bez příslušníků VS ČR)
činil průměrný nominální slu-
žební příjem 31 168 Kč (růst
1,1 %, prům. tarifní třída 5,34 –
11třídní tarifní systém!).
Celkový průměrný počet pří-
slušníků bezpečnostních sborů
(bez příslušníků VS ČR) 56
652, pokles 5,9 % proti 1. pol.
2007. 
U organizačních složek a
příspěvkových organizací
územních samosprávných cel-
ků (bez regionálního školství)
dosáhl průměrný nominální
plat částky 21 644 Kč (růst 3,2
%, prům. plat. třída 7,75 %).
Průměrný počet zaměstnanců
73 353, růst 1,6 % - dle sdělení
ministerstva financí není údaj
přesný, neboť  některé organi-
zace  nepředložily ministerstvu
financí požadované údaje re-
spektive nesplnily povinnost
vyplývající ze zákoníku práce. 
Celkem u zaměstnanců odmě-
ňovaných podle zákoníku
práce (tedy bez příslušníků
bezpečnostních sborů, Armády
ČR, soudců a státních zástup-
ců) dosáhl průměrný nominální
plat v 1. pololetí 2008 21 021

Kč (růst 3,3 %, prům. plat.
třída 8,47). Průměrný počet za-
městnanců 562 443, pokles o
20 078 zaměstnanců proti 1.
pol. 2007 (z toho 2580 zamě-
stnanců. regionálního. školství)
tj. pokles o 3,4 % zaměstnanců. 
Nejnižší průměrný nominální
měsíční plat mají zaměstnanci
v sociálních službách, jejichž
výše činí 16 990 Kč (růst o 3,3
%, prům. plat. třída 6,20).
Průměrný počet zaměstnanců
43 86, růst 0,3 % proti 1. polo-
letí 2007. Průměrný nominální
měsíční plat zaměstnanců v ob-
lasti kultury činí 18 041 Kč
(růst 2,6, prům. plat. třída
8,22). Průměrný počet zamě-
stnanců 23 370, pokles 1,2 %
proti 1. pol. 2007. Průměrný
nominální měsíční plat zamě-
stnanců regionálního školství
(včetně učitelů) činí 19 520 Kč
(růst 1,7 %, prům. plat. třída
9,07). Průměrný počet zamě-
stnanců 200 888, pokles o 1,3
% proti 1. pol. 2007. 
Vzhledem k tomu že průměrná
míra inflace v 1. pololetí 2008
dosáhla výše 7,1 % došlo k vý-
znamnému poklesu průměrné-
ho reálného měsíčního platu
resp. služebního příjmu u
všech uvedených skupin zamě-
stnanců. Výjimkou jsou zamě-
stnanci ústředních orgánů stát-
ní správy, kde významně ovliv-
nily růst průměrného nominál-
ního měsíčního platu a tudíž i
úroveň průměrného reálného
měsíčního platu zejména pro-
středky na platy z EU pro po-
četně omezenou skupinu zamě-
stnanců v některých minister-
stvech a další vlivy.
Údaje uvedené výše byly čer-
pány z relativně obsáhlého
Přehledu průměrných nominál-
ních měsíčních platů na přepo-
čtené zaměstnance ve veřej-
ných službách a správě, který
zpracoval odborový svaz na zá-
kladě vyžádaných údajů z mi-
nisterstva financí. Tento pře-
hled a další podklady byly pře-
dány v rámci jednání zástupců
OS ROPO ministrům práce a
sociálních věcí, financí a také
předsedovi vlády ČR dne 10. 9.
2008, přičemž ministr práce a
sociálních věcí obdržel přehled
již 2. 9. 2008. Lze proto kon-
statovat, že vládní strana je do-
statečně informována o vývoji
a o úrovni průměrných mě-

síčních nominálních a reálných
platů zaměstnanců veřejných
služeb a správy. 
Závěrem je potřeba zdůraznit,
že  námi zveřejněné údaje ne-
vypovídají, a ani nemohou vy-
povídat, jaká je úroveň průměr-
ných nominálních měsíčních
platů v jednotlivých organiza-
cích veřejných služeb a správy.
Vývoj průměrných nominál-
ních  měsíčních platů v jednot-
livých organizacích financova-
ných ze státního rozpočtu byl
velmi diferencovaný a podílelo
se na něm více vlivů. Mimo
jiné také to,  zda došlo ke
snížení počtu zaměstnanců a v
jakém rozsahu byly takto zís-
kané finanční prostředky pou-
žity na posílení platů respekti-
ve nenárokových složek platů
zaměstnanců. Praxe však uká-
zala, že ušetřené finanční pro-
středky za zrušená funkční
místa v naprosté většině přípa-
dů významněji neovlivní růst
průměrných nominálních platů.
Jako příklad zde uvádíme Čes-
kou správu sociálního zabezpe-
čení, kde došlo ke snížení po-
čtu funkčních míst o 3,2 %,
průměrný nominální plat za-
městnanců  za rok 2008 se zvý-
ší jen o 2,05 %, z toho úspora
za zrušená funkční místa činí
0,55 %.
Jiná situace je v případě orga-
nizací zřizovaných územními
samosprávnými celky. Pro
územní samosprávné celky ne-
bylo  závazné navýšení pro-
středků na platy v roce 2008 o
1,5 %, k němuž došlo v případě
organizací jejichž platy jsou fi-
nancovány ze státního rozpoč-
tu. Proto i v těchto organiza-
cích, zejména z tohoto důvodu,
došlo ke značné diferenciaci v
úrovni průměrných nominál-
ních měsíčních platů.
� Platy 2009. Dne 10. 9. 2008
došlo k námi již dříve avizo-
vanému jednání se zástupci
vlády v čele s předsedou vlády
M. Topolánkem. Během jed-
nání, které trvalo více než dvě
hodiny, nebylo dosaženo doho-
dy. 
Zástupci OS ROPO úvodem
jednání opakovaně požadovali,
aby růst objemu prostředků na
platy pro rok 2009 činil mini-
málně 8 % tak, aby byl alespoň
částečně pokryt propad reál-
ných platů zaměstnanců veřej-
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ných služeb a správy v roce
2008 a zajištěn alespoň mírný
růst průměrných reálných platů
v roce 2009, při ČMKOS před-
pokládané průměrné inflaci v
roce 2009 ve výši cca 3,5 - 4
%. V této souvislosti dále stra-
na odborů  požadovala, aby by-
ly valorizovány všechny stup-
nice platových tarifů a zrušena
základní stupnice platových ta-
rifů. (Tento požadavek byl
výchozím požadavkem odborů
při jednáních o  růstu prostřed-
ků na platy pro rok 2009). 
Zástupci vlády v čele s předse-
dou vlády, který jednání řídil,
však trvali na svém původním
stanovisku a to, že objem pro-
středků na platy zaměstnanců
organizačních složek státu a
příspěvkových organizací, s
výjimkou prostředků na platy
učitelů, se zvýší pro rok 2009
pouze o 1,5 %. Předseda vlády
současně odmítl požadavek na
valorizaci stupnic platových ta-
rifů. Ministr práce a sociálních
věcí uvedl, že uvažuje o mož-
nosti zrušit základní stupnici
platových tarifů.
Po rozsáhlé debatě, z které by-
lo zcela zřejmé, že zástupci
vlády neustoupí ze svého sta-
noviska,  přednesla předsed-
kyně OS kompromisní návrh.
Navrhla, aby objem prostředků
na platy pro zaměstnance, s
výjimkou prostředků na platy
pedagogických  pracovníků,
byl zvýšen o 4 % tak, aby byla
alespoň pokryta předpokládaná
míra inflace v roce 2009,
případně zajištěn mírný růst re-
álných platů, pokud bude infla-
ce nižší než 4 %. Jednalo by se
o navýšení  navrhovaného ob-
jemu prostředků na platy (1,5
%) o dalších 2,5 %. V nominál-
ním vyjádření se jedná o částku
ve výši 2,6 mld Kč, což je část-
ka v navrhovaném bilionovém
státním rozpočtu pro rok 2009
zanedbatelná.
Návrh  vyvolal další debatu,
zejména ze strany předsedy
vlády. Debata se vedla zejména
o tom, kde tuto částku v návrhu
státního rozpočtu nalézt, aniž
by došlo k prohloubení navrho-
vaného schodku státního roz-
počtu (38,1 mld Kč). K závěru
se  nedospělo, jednání nebylo
ukončeno. Předseda vlády kon-
statoval, že zůstává ještě určitý
prostor pro jednání, neboť defi-

nitivní návrh státního rozpočtu
na rok 2009 vláda projedná a
schválí až 22. 9. 2008.
Předsedkyně OS požádá o jed-
nání ve věci ministra financí a
předsedu vlády. Dne 11. 9.
2008 ve věci již obšírně jedna-
la s ministrem vnitra.
� Dne 11. 9. 2008 obdržel OS
prostřednictvím ČMKOS ná-
vrh zákona o státním rozpoč-
tu pro rok 2009, který bude
předmětem jednání RHSD (tri-
partita) dne 16. 9. 2008.
Stanovisko ČMKOS se v době
uzávěrky NOS ještě zpraco-
vávalo (stejně tak jako
Stanovisko OS k části platy).
Plné znění Stanoviska
ČMKOS zveřejníme v dalším
čísle NOS a na webové stránce
OS.
Z návrhu státního rozpočtu
na rok 2009 zveřejňujeme zá-
kladní informace z části pla-
ty: 
Z dosavadního znění návrhu
státního rozpočtu na rok 2009
vyplývá, že se ve vládní sféře
proti schválenému rozpočtu na
rok 2008 zvyšuje průměrný no-
minální plat o 5,0 %, z toho v
organizačních složkách státu o
2,4 % (z toho ve státní správě o
2,2 %) a v příspěvkových orga-
nizacích  o  8,0 % (významně
ovlivněno výrazným nárůstem
průměrného platu pedagogic-
kých pracovníků regionálního
školství).
Ve vývoji průměrných platů se
kromě 1,5% nárůstu prostředků
na platy pro všechny zamě-
stnance, s výjimkou pedago-
gických pracovníků, kde je
nárůst prostředků na platy vý-
znamně vyšší (4 mld Kč), pro-
mítá také vliv změn v kvalifi-
kační struktuře a počtu zamě-
stnanců zajišťujících agendy
spojené s Evropskou unií.
Z textu návrhu státního rozpoč-
tu vyplývá, že celkový růst
průměrných platů organizač-
ních složek státu a příspěvko-
vých organizací o 5 % je
výrazně ovlivněn platovou pre-
ferencí vybraných skupin za-
městnanců  zejména pedago-
gických pracovníků regionál-
ního školství, u kterých mezi-
roční růst platů činí cca 9,8 %,
což se do růstu platů v celé
vládní sféře (5 %) promítá v
rozsahu cca 2,5 %. Rovněž dal-
ší vlivy se týkají pouze vybra-

ných skupin zaměstnanců.
Jedná se zejména o vliv pro-
mítnutých finančních prostřed-
ků EU a spolufinancování ze
státního rozpočtu na operační
programy včetně technické asi-
stence, který má dopad do 5%
růstu platů ve výši 0,25 % a do-
pady snižování počtu funk-
čních míst do průměrných pla-
tů ve výši 0,45 %.
Z předchozího vyplývá, že
vláda navrhuje i pro rok 2009
navýšení objemu prostředků na
platy zaměstnanců organiza-
čních složek a příspěvkových
organizací,, s výjimkou pro-
středků na platy pedagogic-
kých pracovníků, pouze o 1,5
%. To znamená, že vláda před-
pokládá i v roce 2009 pokles
průměrného reálného měsíč-
ního platu zaměstnanců  orga-
nizačních složek státu a
příspěvkových organizací vy-
jma pedagogických pracovníků
regionálního školství. Návrh
státního rozpočtu předpokládá
průměrnou míru inflace ve výši
2,9 %. ČMKOS předpokládá
průměrnou míru inflace v roce
2009 3,5 % - 4 %.
Se základními údaji této čás-
ti návrhu státního rozpočtu
(byly předmětem jednání dne
10. 9. 2008) a s dosavadním
stavem jednání o platech pro
rok 2009 bylo seznámeno
předsednictvo Výboru odbo-
rového svazu (VOS) na svém
řádném zasedání dne 11. 9.
2008 a konstatovalo, že trvá
na svém stanovisku z 5. 6.
2008. Stanovisko OS bylo zve-
řejněno v NOS č. 13 (viz bod 1
informací předsedkyně OS). 
� K materiálu Informace o
přípravě  a rizicích tzv. kon-
cepční novely zákoníku práce
určené základním odboro-
vým organizacím odboro-
vých svazů sdružených v
ČMKOS, který zveřejňujeme
na jiném místě NOS  a na we-
bové stránce OS, uvádíme do-
plňující informace. 
MPSV zaslalo ČMKOS na zá-
kladě rozhodnutí ministra
práce a sociálních věcí počát-
kem července k posouzení ma-
teriál nazvaný „Přehled námětů
ke koncepčním změnám v
zákoníku práce“ zpracovaný za
tím účelem ministrem ustave-
nou zvláštní pracovní komisí
(tzv. „expertní panel“).

Ministr práce a sociálních věcí
uložil expertnímu panelu při-
pravit návrhy věcných změn
zákoníku práce s cílem liberali-
zovat a zpružnit pracovněpráv-
ní  vztahy. Součástí navržené
úpravy bude i návrh reagující
na Nález Ústavního soudu č.
116/2008 Sb., ze dne 12. břez-
na 2008 ve věci návrhu na zru-
šení některých ustanovení
zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce (tuto část zpracovává
odborný aparát MPSV).
Rozhodnutím ministra práce a
sociálních věcí byly zpraco-
vané  výstupy  z jednání výše
uvedeného panelu předány od-
borníkům určeným sociálními
partnery zastoupenými v
RHSD. Takto na tripartitní bázi
ustavená expertní skupina pro-
jednává materiál zpracovaný
expertním panelem na svých
zasedáních. V průběhu červen-
ce a srpna se uskutečnily již tři
jednání. Další dvě jednání
proběhnou v září. Po ukončení
jednání expertní skupiny zpra-
cuje v listopadu letošního roku
ministerstvo práce a sociálních
věcí návrh novely zákoníku
práce s tím, že do vlády by mě-
la být konečná verze tzv. kon-
cepční novely zákoníku práce
předložena v I. čtvrtletí 2009.
Vzhledem k závažnosti navr-
hovaných změn Rada
ČMKOS rozhodla, že je ne-
zbytné informovat všechny
odborové organizace i všech-
ny zaměstnance o rozsahu,
povaze a rizicích tzv. konce-
pční novely zákoníku práce,
což tímto činíme. OS nalé-
havě žádá všechny ZO, aby
materiál vhodným způsobem
zpřístupnily všem zaměst-
nancům. 
Na vyžádání lze zaslat materiál
v elektronické verzi. Požadav-
ky  zasílejte přímo na e-mail
adresu OS nebo na e-mail adre-
su příslušného pracoviště IPC
OS.
V Praze dne 13. 9 .2008

Alena Vondrová 
předsedkyně OS
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Na plenární schůzi RHSD ČR dne 19. června 2008 informoval
ministr práce a sociálních věcí o přípravě novely zákoníku
práce. Pro přípravu této tzv. koncepční novely zákoníku práce
ustavil „expertní panel“, vedený JUDr. Petrem Bezouškou,
PhD. (Západočeská univerzita Plzeň). Uvedený expertní panel
požádal ministr práce a sociálních věcí o přípravu návrhů věc-
ných změn zákoníku práce s cílem liberalizovat a zpružnit pra-
covněprávní vztahy. 
Výstupy expertního panelu v podobě materiálu „Přehled
námětů ke koncepčním změnám zákoníku práce“ byly dne 30.
6. 2008 zaslány určeným expertům ČMKOS a organizací za-
městnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace za-
městnavatelských a podnikatelských svazů) s tím, že se jedná
o podkladový materiál pracovního charakteru. Až po jeho pro-
jednání tripartitní skupinou ministr práce a sociálních věcí roz-
hodne, které náměty budou zpracovány do návrhu novely
zákoníku práce.
Materiál obsahuje okruhy, které mají být předmětem noveliza-
ce zákoníku práce a základní nástin zamýšlených změn. Cíle,
které jsou jednotlivými návrhy sledovány jsou zejména

- větší flexibilita (pružnost) pracovního poměru –
právní úprava má být střídmá, silnější důraz se má
klást na smluvní utváření pracovních podmínek na-
místo výslovné právní úpravy, 
- prohloubení liberalizace právní úpravy pracov-
ního práva – má dojít k revizi institutů pracovního
práva z pohledu účelu, který sledují; spočívá-li zjiště-
ný účel v ochraně zaměstnance, která se nejeví jako
důvodná (či je podle názoru zpracovatelů návrhu no-
vely přímo přehnaná), má být zrušena,
- úpravy reagující na Nález Ústavního soudu
č.116/2008 Sb., ze dne 12. března 2008, sp. zn. Pl.
83/08 (dále jen „Nález Ústavního soudu“) ve věci ná-
vrhu na zrušení některých ustanovení zákoníku
práce, zejména pokud jde o podpůrné používání ob-
čanského zákoníku v případech, kdy zákoník práce
neobsahuje příslušnou právní úpravu (princip subsi-
diarity) a odborová práva, kde materiál počítá s je-
jich značným omezením,
- zpřesnění právní úpravy – ustanovení, která v
praxi činí výkladové problémy, mají být zpřesněna,
- vyčištění textu zákona – zákoník  práce  má  být

očištěn od nadbytečných (proklamativních a balast-
ních) ustanovení.

Pokud jde o obecné hodnocení navrhovaných změn, je zřejmé
z pohledu ochrany zájmů zaměstnanců, že náměty v materiálu
obsažené  počítají  s  velmi  širokou liberalizací a flexibilitou
v oblasti pracovněprávních vztahů, jednostranně zvýhodňují
postavení zaměstnavatele, podstatně zužují ochranu zaměst-
nanců a bezprecedentně omezují práva a postavení odboro-
vých organizací v pracovněprávních vztazích, zejména pak
práva spojená s kolektivním vyjednáváním a uzavřením kolek-
tivní smlouvy.

Vzhledem k závažnosti obsahu předloženého materiálu po-
važuje ČMKOS za nezbytné již v této fázi přípravy tzv.
„koncepční novely zákoníku práce“ informovat o připra-
vovaných změnách jednotlivé odborové organizace odbo-
rových svazů sdružených v ČMKOS tak, aby měly možnost
se s nimi nejen samy podrobně seznámit, ale informovat i
ostatní zaměstnance a vyjádřit k nim své názory a postoje,
neboť konečnou podobu novely mohou odbory ovlivnit
pouze tehdy, pokud budou postupovat jednotně a za
výrazné podpory zaměstnanecké veřejnosti, jejichž práv se
má rovněž výrazně  negativně dotknout. 
ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené naléhavě žádají
odborové organizace, aby věnovaly tomuto materiálu z
výše uvedených důvodů  velkou pozornost!

A. Nejzásadnější navrhované změny snižující ochranu za-
městnanců:
1. Navrhuje se dobu, v niž lze volně řetězit pracovní pomě-
ry na dobu určitou, prodloužit ze dvou na tři roky (jedi-
ným argumentem přitom je, že v SR je jsou to 3 roky a
Maďarsku 5 let) a výčet důvodů, které opravňují k pro-
dloužení či opakovanému uzavření pracovního poměru
na dobu určitou nad zákonem stanovenou dobu uvést
jen demonstrativně (příkladmo). Současně se navrhuje vy-
pustit ingerenci odborové organizace.
Cílem této úpravy je podle předkladatelů dosažení liberali-
zace právní úpravy, která je podpořena tím, že zákoník práce
již nemá přesně vymezovat důvody, kdy se obecná pravidla
zakazující řetězení pracovních poměrů na dobu určitou ne-
použijí. Dosavadní taxativní výčet má nahradit výčet pří-
kladmý (neomezený) a má být ponecháno na judikatuře sou-
dů, aby vymezila další důvody.
Zpracovatelé materiálu jsou názoru, že je v zájmu za-

Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce
(určeno základním odborovým organizacím odborových svazů sdružených v ČMKOS)
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městnavatelů i zaměstnanců dát jim mnohem větší svo-
bodu a prostor při vyjednávání konkrétních smluvních i
pracovních podmínek na úkor výslovné právní úpravy,
která podle jejich přesvědčení brání rozvoji podnikání,
konkurenceschopnosti českých podniků a vede ve svých
důsledcích i ke zvyšování nezaměstnanosti např. v přípa-
dech, kdy zaměstnavatel v obavě, že se nebude moci nepo-
hodlného zaměstnance zbavit, raději používá krátkodobé
pracovní poměry na dobu určitou, či větší rozsah přesčasové
práce u ostatních zaměstnanců apod.
Navrhovaná právní úprava je jednoznačně v neprospěch
zaměstnanců. Nejenže návrh směřuje k prodloužení obdo-
bí nejistoty pro zaměstnance, kdy lze uzavírat pracovní
poměry na dobu určitou opakovaně či je prodlužovat, ze
dvou na tři roky, ale ještě se navrhuje umožnit uzavírat pra-
covní poměry na dobu určitou nad tuto hranici v podstatě z
jakýkoliv důvodů, přičemž teprve soudy mají svou rozho-
dovací praxí určit, co je ještě odůvodnitelné a co již nikoli.
Je zřejmé, že to vše při známé pomalosti rozhodování soud-
ních sporů a stále větší finanční nedostupnosti soudních
řízení pro „obyčejné“ zaměstnance, výrazně usnadňuje po-
zici zaměstnavatele a poškozuje pozici odborů. 

2. Navrhuje se významně rozšířit prostor pro rozvázání
pracovního poměru výpovědí. Materiál obsahuje několik
konkrétních návrhů:
- výpovědní důvody, na jejichž základě by mohl zamě-
stnavatel propustit zaměstnance, se mají zobecnit – to
by znamenalo, že o výpovědi by se v mnohem větší míře
než dosud rozhodovalo především u soudu; navíc užití
pojmu „lze-li na základě jiných osobních poměrů (zamě-
stnance) očekávat budoucí podstatné ekonomické zatíže-
ní zaměstnavatele“ by opravňovalo zaměstnavatele dát
výpověď např. i z důvodů časté nemocnosti zaměstnan-
ce (a to i v případech, kdy ji zaměstnavatel nevhodnými
pracovními podmínkami sám způsobil), 

- stávající úprava skončení pracovního poměru se má
doplnit o výpověď bez uvedení důvodu (resp. s uvede-
ním velmi obecného „ospravedlnitelného“ důvodu) se
zaplacením vysokého odstupného (přičemž mají být
zohledněni malí zaměstnavatelé, což znamená, že tito
zaměstnavatelé by nemuseli toto „vysoké“ odstupné
platit); návrh však výši odstupného neobsahuje. I zde by
zřejmě bylo nezbytné řízení před soudem; vážným ne-
bezpečím tohoto návrhu je, že nelze zaručit, že při jeho
schvalování Parlamentem bude schválena dostatečná
kompenzace (tj. výrazně vyšší odstupné - naopak s oh-
ledem na současné zkušenosti s projednáváním záko-
nů v pracovněprávní a sociální oblasti lze očekávat,
že odstupné by bylo ponecháno beze změny nebo jen

s  nepatrným  zvýšením).  Zavedení  tohoto způsobu
ukončení pracovního poměru by prakticky vymazalo
ostatní výpovědní důvody, které by v zákoníku práce
zůstaly jen formálně, aniž by byly s ohledem na
výrazně jednodušší možnost uplatnění výpovědi bez
uvedení důvodu využívány, 

- má se zavést možnost vyplacení se z výpovědní doby,
nedojde-li k dohodě o skončení pracovního poměru
(mělo by platit jak pro zaměstnavatele tak pro zamě-
stnance) s tím, že by okamžikem skončení pracovního
poměru bylo uplynutí týdenní výpovědní doby (rizikem i
zde je, že Parlamentem bude schválena možnost vyplatit
se, avšak s nízkou kompenzací na straně zaměstnavate-
le),

- má se zkrátit základní výpovědní doba na jeden mě-
síc nebo alternativně se má zohledňovat délka pra-
covně právního vztahu zaměstnance k zaměstnavate-
li odstupňovanou výší odstupného; s ohledem na ostat-
ní navrhované změny v materiálu je zřejmé, že odstup-
ňované odstupné podle délky pracovního poměru je jen
lákadlem, které zaměstnanci v praxi by neměli reálnou
možnost dostat – flexibilita, k níž novela směřuje, totiž
může totiž způsobit, že pracovní poměry v trvání 20 a
více let by byly naprostou výjimkou a tudíž i odstupné ve
výši např. 12 násobku průměrného výdělku by bylo pro
naprostou většinu zaměstnanců nedosažitelné. 
Ze stejných důvodů je iluzorní i navrhované stanove-
ní dvouměsíční či tříměsíční výpovědní doby podle
délky trvání zaměstnání u zaměstnavatele vedle obec-
ně navrhované jednoměsíční výpovědní doby (Česká
republika je přitom již dnes kontrolními orgány Rady
Evropy označena za stát porušující Evropskou sociální
chartu, vzhledem k tomu, že dnešní dvouměsíční
výpovědní doba je z pohledu standardů ochrany, o které
charta usiluje, nepřiměřeně krátká).

3. Navrhuje se, aby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec
měli možnost zrušit pracovní poměr okamžitě, je-li zde
vážný důvod, na jehož základě nelze po zrušujícím spra-
vedlivě požadovat pokračování pracovního poměru až
do uplynutí výpovědní doby. V podstatě by šlo, jak již by-
lo uvedeno i u rozvolňování podmínek pro výpověď, o anu-
lování  zákonem  stanovených důvodů k výpovědi; výklad
uplatněného „vážného důvodu“, který by zakládal právo na
okamžité zrušení pracovního poměru, by navíc závisel na
judikatuře soudů - je zřejmé, že by se výrazně rozšířil počet

Pokračování na straně 6      
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sporů o neplatné rozvázání pracovního poměru, a že v řadě
důvodů by zaměstnanci ze sociálních důvodů tyto spory ne-
podstupovali.

Podle předkladatelů je třeba při úpravě podmínek pro ukončo-
vání pracovněprávního vztahu vycházet se samého smyslu za-
městnavatelské činnosti, tj. ze skutečnosti, že jde o činnost, při
níž se zaměstnanec za mzdu podílí podle pokynů zaměstnava-
tele na plnění jeho úkolů. „Je to tedy činnost, která nutně
musí zaměstnavateli přinášet zisk převyšující jeho náklady.
Nemůže-li se zaměstnanec podílet na plnění úkolů zamě-
stnavatele, nebo není-li tato činnost efektivní (popřípadě
není tak efektivní, jak by mohla být), je zde vždy legitimní
důvod k ukončení pracovního poměru.“ 
Podle přesvědčení předkladatelů žádný zákon nemůže postih-
nout kazuistickým výčtem důvody, ze kterých může zaměstna-
vatel dát zaměstnanci výpověď, a proto navrhují zobecnění
výpovědních důvodů, popř. zavést vedle stávajících výpověd-
ních důvodů také výpověď bez uvedení důvodu.
Přijetím takového návrhu by se otevřel pro zaměstnavate-
le široký prostor pro to, aby se mohli vypořádat s pro ně
nepohodlnými zaměstnanci, kterými jsou především odbo-
roví funkcionáři a členové odborů. 
Komplex navrhovaných změn, a to nejen pokud jde o záko-
ník práce (zobecnění výpovědních důvodů či zavedení vedle
stávajících výpovědních důvodů též výpověď bez uvedení dů-
vodu, zobecnění důvodů k okamžitému zrušení pracovní pra-
covního poměru, zavedení povinnosti loajality zaměstnance k
zaměstnavateli, zrušení povinnosti zaměstnavatele projednat
stížnost zaměstnance na porušování pracovněprávních předpi-
sů, zrušení povinnosti zaměstnavatele předem projednat s od-
borovou organizací výpověď či okamžité zrušení pracovní
poměru, zkrácení podpůrčí doby v nezaměstnanosti, nepři-
znání podpory v nezaměstnanosti, jestliže byl zaměstnanec
propuštěn z důvodu zvlášť hrubého porušení pracovní kázně či
sám opakovaně bezdůvodně ukončil pracovněprávní vztah)
tak představuje „smrtící koktejl“ pro pracovní právo v ČR
a zejména pro zákoník práce, jako základní právní normy
poskytující ochranu zaměstnancům a je v rozporu s mezi-
národními smlouvami, které neumožňují bezdůvodné pro-
puštění zaměstnance ze zaměstnání. 
Návrhy jednoznačně straní zaměstnavatelům a farizejsky

se přitom halí do hávu flexibility a liberalizace bez ohledu
na principy flexicurity, zastávané EU, jejichž podstatou je
současně odpovídající míra pracovněprávní ochrany zamě-
stnance, počítající zejména s vytvořením vhodných pod-
mínek pro slaďování pracovního a rodinného života, celo-
životní  vzdělávání,  společenskou  odpovědností podniků
apod. Tento důležitý požadavek a rozměr evropského pra-
covního práva v předloženém materiálu zcela chybí.
4. Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatele zajišťovat
plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním
poměru a zvýšit maximální rozsah výkonu práce na zá-
kladě dohody o provedení práce na 200 hodin. Současně
se u dohody o pracovní činnosti  navrhuje povolit vyko-
návat práci až do rozsahu stanovené týdenní pracovní
doby pro případy sezónních prací (maximálně na tři mě-
síce). Nic by tedy již nebránilo tomu, aby dohody o pra-
covní činnosti nahradily „klasické“ pracovní poměry. 
Zásadním rizikem pro zaměstnance je, že vztahy na zá-
kladě dohod jsou typickými prekérními (nechráněnými)
pracovněprávními  vztahy (nevztahuje se na ně právní
úprava odstupného, neplatí limity pracovní doby a dob
odpočinku, zaměstnanec nemá nárok na překážky v
práci, lze je ukončit jakkoli (vypovědět dohodu o pra-
covní činnosti lze s 15 denní výpovědní dobou z jakých-
koli důvodů i bez uvedení důvodů), zaměstnavatel nemá
povinnost přidělovat práci po sjednanou pracovní dobu,
což je v podstatě zásadní porušení smlouvy připuštěné
zákonem, atd.), u dohody o provedení práce není zamě-
stnanec navíc ani nemocensky a důchodově pojištěn.
Tyto vztahy jsou tak fakticky „prací na zavolání“ s mi-
nimální ochranou. 

5. V oblasti pracovní doby obsahuje materiál několik návr-
hů, které mohou ve svých důsledcích výrazně zhoršit
pracovní podmínky zaměstnanců, zejména:
- má se úpravit tzv. práce na zavolanou (předpokládá se,
že za určitých podmínek by se zaměstnavatel mohl se za-
městnancem dohodnout na tom, že zaměstnanec bude za-
městnavateli k dispozici v místě, které si sám určí a na-
stoupí práci, když ho bude zaměstnavatel potřebovat) -
jde nejen o skrytou formu pracovní pohotovosti (dosaži-
telnosti), ale zároveň o nejhorší formu zaměstnání zcela
v rozporu s požadavkem Evropské unie na slaďování ro-
dinného a pracovního života, kdy zaměstnanec nebude
vědět dne ani hodiny, kdy by měl pracovat, nebude moci
plánovat svoji spotřebu v důsledku nejisté mzdy, přitom
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pracovní poměr bude trvat, což mu bude ztěžovat mož-
nost obstarat si prostředky k živobytí jinde. Přestože se
navrhuje stanovit v tomto případě povinnost zaměstnava-
tele přidělovat práci alespoň v rozsahu poloviny stano-
vené týdenní pracovní doby, nezaručuje to zaměstnanci
stálý příjem v dostatečné výši. 

- má se výslovně upravit „job-sharing“, kdy více zamě-
stnanců sdílí jedno pracovní místo a sami si rozvrhují
pracovní dobu,

- má se zkrátit týdenní odpočinek na jedenáct hodin a
tudíž prodloužit denní pracovní dobu na 13 hodin,

- má se zrušit přednost bezpečnostní přestávky před
přestávkou na jídlo a oddech,

- má se zavést nová definice zaměstnance pracujícího v
noci  v tom smyslu, že by měl jít o zaměstnance, který
nejméně třetinu své roční pracovní doby odpracuje v no-
ci (dnes je chráněn i zaměstnanec, který pravidelně od-
pracuje třeba jen jednu noční směnu týdně),

- má se umožnit uplatnění konta pracovní doby i pro
zaměstnavatele ve veřejné správě. 

Cílem navrhovaných úprav v oblasti pracovní doby je osla-
bení významu kolektivních smluv (v ustanoveních zákoníku
práce, která dávají dnes možnost vymezit určité podmínky jen
kolektivní smlouvou, tj. v § 83 odst. 1, § 86. odst. 3 a § 93 odst.
4, se navrhuje připustit individuální dohodu zaměstnavatele se
zaměstnancem). Důvodem je jasný záměr oslabit vyjed-
návací pozici zaměstnance při sjednávání režimu jeho
práce v oblasti pracovní doby a donutit jej tak přijmout ta-
kové rozvržení pracovní doby, které jej dá v maximální
možné míře k dispozici zaměstnavateli. Svou podstatou jde
o přenášení ekonomického rizika zaměstnavatele na zamě-
stnance, který bude muset obětovat svůj soukromý a ro-
dinný život potřebám zaměstnavatele a jeho proměnlivé
úspěšnosti na trhu.
ČMKOS zastává názor, že stávající právní úprava pracovní do-
by je v praxi vyhovující a navíc plně v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých as-
pektech úpravy pracovní doby, která dosud krajním případům
zneužívání institutů rozvržení pracovní doby, pohotovosti a
přesčasové práce ve významné míře brání. Radikálnější úpra-
vy v této oblasti by v budoucnu proto měly v každém případě
plně respektovat vzájemnou dohodu sociálních partnerů. 
Dalším cílem úprav navrhovaných v oblasti pracovní doby je
spolu s návrhy v oblasti odměňování uspořit zaměstnavatelům
náklady na pracovní sílu. 

6. V oblasti odměňování se navrhuje:
- poskytování mzdy/platu i v době, kdy zaměstnanec
nepracuje – navrhuje se zrušit institut „náhrady mz-

dy/platu“, přičemž hlavním důvodem podle předkladate-
lů je, že poskytování náhrady mzdy je administrativně
náročné; znamenalo by to jediné - výraznou úsporu ná-
kladů na straně zaměstnavatele a současně výrazné sníže-
ní ročního přijmu zaměstnance, 

- zrušit ochranu zaměstnanců před poskytováním ne-
úměrně nízkých mezd formou zaručené mzdy – podle
předkladatelů by se tak zjednodušil postup a zvýšil by se
význam smluvního sjednání mzdy; došlo by také k úspo-
ře prostředků z veřejných rozpočtů, protože v nižších pla-
tových stupních a třídách by se poskytoval doplatek jen
do minimální mzdy – navržená úprava by se tak vrátila
do doby před úpravou minimálních mzdových tarifů, kdy
zaměstnanci, nekrytí kolektivními smlouvami dostávali
bez ohledu na svoje vzdělání a složitost práce a od-
povědnost jen minimální mzdu, 

- připustit odchylné uplatnění principu stejné mzdy za
stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty u téhož za-
městnavatele, u kterého vykonávají zaměstnanci stejné
práce nebo práce stejné hodnoty v prostředí s odlišnými
sociálně ekonomickými podmínkami – dosavadní úpravu
považují předkladatelé za úpravu, která je v příkrém roz-
poru s tržními pravidly utváření mezd – zaměstnavatelé
se totiž podle nich dostávají do svízelné situace v přípa-
dě, že se snaží umístit své provozy do míst s nižší výděl-
kovou úrovní (směrovací funkce mzdy). 
Na pracovní právo jsou tak jednostranně uplatňo-
vána čistě ekonomická kritéria, aniž je přitom uvede-
no, kdo a podle jakých pravidel bude posuzovat vněj-
ší ekonomickou a sociální situaci. Ve svém důsledku
tak jde opět o úsporu nákladů zaměstnavatelů s cílem
celkového snížení výdělkové úrovně v České republi-
ce, 

- využít minimální mzdy jako základu pro stanovení
příplatků za noční práci a za práci v sobotu a v nedě-
li, včetně odměny za pohotovost, přitom dopady na za-
městnance nejsou vyčísleny. Tento přechod by vedl k
výrazným úsporám nákladů na straně zaměstnavate-
lů  a ke snížení mezd zaměstnanců. Současně by tato
úprava ohrozila valorizaci minimální mzdy.
Ještě si pamatujeme, jak vláda (ODS) argumentovala, že
„vzhledem k tomu, že na minimální mzdu je navázána
cela řada dalších plnění, nelze provádět žádnou valoriza-
ci minimální mzdy“. Když se tuto překážku podařilo od-
stranit, stejný proces začíná znovu, pravděpodobně se
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stejným záměrem. Pokud by tento návrh měl být realizo-
ván, musí být zavedena pravidelná valorizace minimální
mzdy (viz. slovenský zákon o minimální mzdě),

- připustit  možnost  sjednání mzdy s přihlédnutím k
veškeré případné práci přesčas u všech zaměstnanců-
přestože i dřívější právní úprava umožňovala sjed-
nání mzdy již s přihlédnutím k případné práci přes-
čas, ani tato stará úprava, ani nová úprava (u vedou-
cích zaměstnanců) neznamená, že to zbavuje zamě-
stnavatele povinnosti vést řádnou evidenci pracovní
doby včetně práce přesčas. 
Zaměstnavatelé však mají za to, že při tomto způsobu
„placení“ přesčasů nemusí vést evidenci přesčasové
práce, což ve svém důsledku povede k faktickému pro-
dlužování pracovní doby nad zákonné limity a snižování
mezd v přepočtu na skutečně odpracovanou dobu.  

7. Navrhuje se zrušení dodatkové dovolené, která je histo-
ricky chápána v našem právu jako institut prevence pro
zaměstnance pracující ve zvlášť obtížných a zdraví
škodlivých pracovních prostředích a pro zaměstnance
vykonávající práci s psychickou zátěží (zejména stres).

8. V rozporu s ratifikovanou Úmluvou MOP č. 132 se na-
vrhuje zrušit poměrnou část dovolené, popř. dovolenou
za odpracované dny.

9. Navrhuje se zrušit institut krácení dovolené a právo od-
borů na spolurozhodování při určení hromadného čer-
pání dovolené jako údajně v mezinárodním srovnání ne-
obvyklé.

10Navrhuje se vypustit požadavky na minimální dobu
platnosti vnitřního předpisu, zákaz jeho zpětné účinnos-
ti a pravidlo, podle nějž má zaměstnanec, kterému
vzniklo právo na základě vnitřního předpisu, právo na
jeho uspokojení bez ohledu na to, zda došlo ke zrušení
vnitřního předpisu. 

11.Dále se navrhuje zrušit ustanovení, podle kterého vnit-
řní předpis, resp. pracovní řád, nesmí ukládat povinnos-
ti jednotlivým zaměstnancům, resp. zakládat nové po-
vinnosti zaměstnanců.
Tento požadavek se objevuje i u kolektivních smluv, ovšem
je nepřijatelný mimo jiné proto, že se v obou případech jed-
ná o instrumenty hromadné povahy vztahující se zásadně na

všechny zaměstnance. Souhlasit nelze ani s vypuštěním věty
§ 306 odst. 1 zákoníku práce, podle které nesmí pracovní
řád ukládat nové povinnosti. Uvedená věta se do zákoníku
práce dostala právě proto, že se v praxi objevovaly snahy za-
městnavatelů ukládat zaměstnancům pracovními řády po-
vinnosti, které neměly oporu v zákoně. 

12 Navrhuje se zrušit právo odborů spolurozhodovat o vy-
dání  pracovního  řádu, přestože tuto úpravu posoudil
Ústavní soud a shledal toto odborové právo legitimní a
ústavně konformní. 
Ústavní soud svým nálezem (č. 116/2008 Sb.) zrušil v usta-
novení § 305 odst. 1 větu druhou a část věty první ve slo-
vech „u kterého nepůsobí odborová organizace“. Ústavní
soud tak přisvědčil argumentaci, podle které je touto úpra-
vou vydávání vnitřních předpisů omezena autonomie vůle
zaměstnavatele a realizace jeho práva disponovat vlastním
majetkem  a  dal tak přednost úpravě, která zaměstnavateli
umožňuje jednostranně rozhodovat o mzdových, platových
a dalších právech zaměstnanců hromadným pokynem, tedy
vnitřním předpisem. 
Jednoznačně je tak posílena pozice zaměstnavatelů, kte-
ří mohou vydat vnitřní předpis bez jakékoli účasti zá-
stupců zaměstnanců. Předkladatelé navrhují zlikvidovat
poslední minimální právní regulaci vnitřního předpisu,
zajišťující zaměstnancům alespoň nějakou ochranu
před libovůlí zaměstnavatele (zejména volné zrušení vni-
třního předpisu). Schizofrenní přístup předkladatelů se
projevil právě v této části, neboť jako hlasatelé a zastán-
ci liberalizace pracovněprávních předpisů v tomto
případě postupují proti této své politice a jednostranně
posilují postavení zaměstnavatele v pracovněprávních
vztazích, přičemž zároveň snižují význam kolektivního
vyjednávání a kolektivních smluv (viz. dále), kdy se na-
př. navrhuje zavést možnost zaměstnance „vyvázat“ se z
kolektivní smlouvy, ale žádným způsobem se neumožňu-
je zaměstnanci adekvátně tomu vyvázat se z platnosti
vnitřního předpisu. 
Jednostranné určování pracovních podmínek včetně odm-
ěňování zaměstnavatelem prostřednictvím vnitřního předpi-
su je tak v příkrém rozporu s předkladateli hlásanou libera-
lizací pracovněprávní úpravy, která ve své podstatě zname-
ná upravovat právní poměry smluvně nikoli autoritativně.  

13. Navrhuje se zrušení ustanovení, podle kterého může v
kolektivní smlouvě dojít k omezení agenturního zamě-
stnávání. 8        NOS 15-16/2008
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I tímto opatřením se posiluje jednostranné rozhodování za-
městnavatele v oblasti pracovněprávních vztahů v otázce,
která  by mohla v konkrétním případě zaměstnance výrazně
poškodit, jak ukazují obecně známé četné případy dumpin-
gového  zneužívání  agenturního zaměstnávání na českém
trhu práce.

14. Právní úprava konkurenční doložky má podle návrhu
projít poměrně významnou rekonstrukcí: počítá se se
snížením povinné kompenzace na polovinu průměrného vý-
dělku bývalého zaměstnance, s prodloužením maximální
doby trvání konkurenční doložky na dva roky, stanove-
ním moderačního práva soudu (omezuje-li konkurenční
doložka více, než je spravedlivé) a se zrušením zákazu
sjednat konkurenční doložku ve zkušební době. 

B. Nejzásadnější navrhované změny ohrožující postavení
odborových organizací
Ideovým pojítkem zpracovatelů návrhů změn týkajících se od-
borových práv, zastupování zaměstnanců a kolektivního vy-
jednávání je jejich přesvědčení o správnosti zásadní změny v
přístupu k nim. Toto své přesvědčení opírají o ideje „smluvní
autonomie“ a „osobní svobody“ zaměstnanců a zaměstnavate-
lů (s odvoláním na skutečnost, že ty jsou základem připravo-
vaného nového občanského zákoníku, s nímž chtějí uvést již
současný zákoník práce do souladu), které považují za stěžej-
ní a které musí mít podle jejich názoru přednost před kogent-
ními úpravami, popř. úpravami kolektivních práv a „kolektiv-
ními“ zásahy do oblasti individuálních práv zaměstnanců,
které vytýkají současné právní úpravě.
Podle této ideologie je nezbytné, aby si odbory své postavení
v oblasti pracovněprávních vztahů (znovu) vybojovaly a niko-
liv, aby jim je garantovala do všech podrobností a oprávnění
právní  úprava  (proto je navrhují ve významné míře zrušit či
omezit s tím, že si je silné, reprezentativní odbory dohodnou v
kolektivních smlouvách). 
Zpracovatelé materiálu tvrdí, že to ve svém důsledku povede k
posílení postavení odborů, kdy zaměstnanci budou moci po-
soudit výsledky jejich práce a příznivé dopady na sebe.
Současně to podle přesvědčení zpracovatelů materiálu umožní
svobodně realizovat zaměstnancům tzv. negativní koaliční
právo, tj. možnost odborově se neorganizovat a nebýt odbory
v oblasti odborových vztahů zastupováni. 
Konkrétně se navrhují tyto nejpodstatnější změny:

1. Má se umožnit odborové organizaci vystupovat v indivi-
duálních pracovněprávních vztazích zaměstnanců pouze
tehdy, pokud k tomu byla zaměstnancem písemně po-
věřena a toto písemné pověření prokázala zaměstnavate-
li.

2. Navrhuje se, aby zaměstnavateli vznikaly povinnosti vů-

či odborové organizaci až v případě, že u něj bude mít
odborová organizace alespoň tři členy. 
Takový přístup by vedl k omezování svobody sdružování
podle čl. 27 Listiny základních práv a svobod. Tato právní
úprava by mj. potlačovala i odborové organizace vzniklé na
regionálním principu, které sdružují zaměstnance více za-
městnavatelů. I když se zaměstnanec stane členem takovéto
odborové organizace, nemohla by ho tato odborová organi-
zace zastupovat u zaměstnavatele v pracovněprávních vzta-
zích.

3. Odebrat odborovým organizacím oprávnění zástupce
zaměstnanců v oblasti informování a projednání. 
Pokud by u zaměstnavatele působili volení zástupci zamě-
stnanců (rady zaměstnanců, zástupce pro oblast BOZP)
náležela by tato oprávnění jim. Odbory by tak ztratily prak-
ticky veškerý vliv a informovanost o dění u zaměstnavatele
a tato skutečnost by se negativně odrazila nejen při ochraně
zájmů zaměstnanců obecně, ale především při kolektivním
vyjednávání.

4. K potlačení vlivu odborů u zaměstnavatele směřuje i ná-
vrh v rámci změn základních zásad pracovněprávních
vztahů, aby právo na kolektivní vyjednávání náleželo za-
městnanci, nikoli odborové organizaci.

5. Navrhuje se zavést hranici reprezentativnosti odborové or-
ganizace jako zástupce všech zaměstnanců bez ohledu na je-
jich odborovou organizovanost, a to formou požadavku nad-
poloviční většiny členů odborové organizace z celkového
počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 
Návrh tak de facto zavádí kolektivní vyjednávání odborové
organizace pouze za členy odborové organizace, neboť ne-
bude-li splněna podmínka reprezentativnosti odborové or-
ganizace, ani s kolektivní smlouvou nevysloví souhlas nad-
poloviční většina zaměstnanců, měla by se tato smlouva
vztahovat pouze na členy odborové organizace, která tuto
smlouvu uzavřela. 

6. Každý zaměstnanec by měl mít právo vyloučit pro sebe
závaznost kolektivní smlouvy jako celku (opt-out).

7. Současná práva odborové organizace na spolurozhodo-
vání (pracovní řád, neomluvená absence, výjimka ze
zákazu na řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
apod.) by měla být nahrazena právem na projednání. 

8. U rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího
stupně, materiál zvažuje dvě varianty:
a) úplné zrušení možnosti rozšířit závaznost kolektivní
smlouvy vyššího stupně, 
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b) každý jednotlivý zaměstnavatel nebo odborová orga-
nizace, která u něho působí, by měli mít právo podat
návrh soudu, aby rozhodl, že kolektivní smlouva vy-
ššího stupně pro ně není závazná, a to z důvodu uzna-
telných ekonomických nebo sociálních podmínek. 

Úplné zrušení systému rozšiřování závaznosti kolektivních
smluv  vyššího stupně je v jasném rozporu se závazkem
státu podporovat kolektivní vyjednávání, který je obsažen v
úmluvách MOP. Možnost „vyvázání se“ ze závaznosti roz-
šířené kolektivní smlouvy vyššího stupně na základě roz-
hodnutí soudu je v rozporu se závěry Ústavního soudu ve
věci návrhu na zrušení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektiv-
ním vyjednávání, který odmítl individuální rozšiřování pro-
střednictvím ministerské vyhlášky (paralela s individuálním
vyvazováním se na základě soudního rozhodnutí) a požado-
val pro rozšíření závaznosti KSVS podmínky stanovené
zákonem, při jejichž splnění nastane závaznost „ze zákona“,
na kterou nemůže mít rozhodnutí obecného soudu vliv.

Závěr:
Právní experti ČMKOS provedli komplexní odbornou analýzu
předloženého „Přehledu námětů ke koncepčním změnám v
zákoníku práce“, vyhodnotili jejich rizika pro pracovněprávní
ochranu zaměstnanců a navrhli zásady postoje ČMKOS k těm-
to námětům.   
Analýza materiálu a zkušenosti zástupců ČMKOS získané
účastí na jednání s jeho zpracovateli ukazují, že svou pod-
statou a ideologickým zaměřením směřuje k prosazení sou-
časných cílů nadnárodních podnikatelských subjektů, me-
zi něž patří vedle požadavků ekonomické povahy vůči
vládám  jednotlivých  zemí (zejména malých, mezi které
patří Česká republika) kategorický požadavek na pod-
statné omezení právní regulace v oblasti pracovněprávních
vztahů a trhu práce.
Zřejmým cílem materiálu je, bez ohledu na vyjádření k jeho
zaměření ze strany vedení Ministerstva práce a sociálních věcí
v médiích, získat prakticky neomezenou možnost dispono-
vat pracovní silou podle jejich potřeb s tím, že na základě tzv.
„principu autonomie vůle smluvních stran“, který v podmín-
kách vysoké nezaměstnanosti a globálních tlaků na snižování
nákladů práce, dále jednoznačně zvýhodňuje pozici zaměstna-

vatele, který má k dispozici již dnes dostatek „zastrašujících“
prostředků (..když to nepřijmete, přijme to mnoho jiných; tak
to tady zavřeme a půjdeme jinam..) v oblasti pracovněprávních
vztahů. 
Analýzou se zabývala v první řadě Pracovní skupina Rady
ČMKOS pro zákoník práce a posléze i Rada ČMKOS na svém
jednání dne 16. 7. 2008, kdy odsouhlasila Zásady postoje
ČMKOS k přípravě tzv. koncepční novely zákoníku práce. 
- Podle ČMKOS se nenaplnily katastrofické scénáře,
které předpovídaly, že nový zákoník práce bude příči-
nou kolapsu mnoha odvětví národního hospodářství a
krachu řady firem. Není proto důvod k tak zásadním
změnám, které jsou navrhovány, jako důvodné se po-
važuje pouze uvést zákoník práce do souladu s
Nálezem Ústavního soudu.

- ČMKOS zásadně nesouhlasí s takovými úpravami, je-
jichž cílem je zaměstnance v jeho právech před zamě-
stnavatelem obnažit a zbavit jej zejména práva na ko-
lektivní ochranu prostřednictvím zastupování su-
verénními odborovými organizacemi. ČMKOS proto
nesouhlasí  s  demontáží práv odborových organizací a s
oslabením významu kolektivních smluv jako nástroje k
hromadné úpravě pracovních podmínek.

- Navrhované změny je třeba rovněž odmítnout zejména
proto, že jednostranně prosazují prvky flexibility
(zpružnění) pracovněprávních vztahů na úkor přim-
ěřené jistoty (security) zaměstnanců. Bez respektování
konceptu flexicurity, prosazovaného Evropskou unií,  ne-
může být žádná diskuse korektně vedena.

- ČMKOS je připravena vést seriózní a věcnou diskusi o
změnách pracovněprávní úpravy, které si vyžadují po-
třeby praxe, avšak odmítá nařčení z konzervativních po-
stojů. Posláním ČMKOS a odborových svazů v ní sdruže-
ných je ochrana hospodářských a sociálních zájmů zamě-
stnanců, tedy především ochrana zaměstnanců v pra-
covněprávních vztazích. Tomuto svému poslání hodlá
ČMKOS dostát, jak ji k tomu zavazuje nejen Statut
ČMKOS, ale také program schválený IV. Sjezdem
ČMKOS.  Proto, budou-li požadavky ze strany zamě-
stnavatelů uvážené a proporcionální a jejich realizace
zajistí jak potřebnou míru flexibility tak náležitou o-
chranu zaměstnanců, je ČMKOS připravena bez ja-
kýchkoliv předsudků je projednat. 
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Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce
(určeno základním odborovým organizacím odborových svazů sdružených v ČMKOS)
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Vedení sekce veřejné správy
Dne 26. srpna se v Praze konalojednání  vedení sekce Veřejnésprávy našeho odborového sva-zu, které se zabývalo přípravouvýjezdního zasedání výboru sek-ce, které se bude konat v jiho-

českém regionu v Kamenici nadLipou 13.-15. listopadu 2008.Dále s aktuálními informaci pře-devším k platovým otázkám vy-stoupila předsedkyně OS A.Vondrová.

ČMKOS a její odborové svazy jsou do kampaně
organizované k uvedenému dni  členskými organi-
zacemi MEOK průběžně zapojeny, neboť poža-
davkem odborů na důstojnou práci je nepřipustit,
aby došlo ke zhoršování pracovněprávních, sociál-
ních, mzdových a dalších životních podmínek za-
městnanců vlivem špatně pojatých reformních pro-
cesů, globalizačních tlaků a rozvíjející se světové
krize. Světový den MEOK, vyhlášený na 7. 10. by
měl naše úsilí v tomto směru zdůraznit a solidárně
je provázat s akcemi našich partnerských organiza-
cí v Evropě i ve světě.
Většina světové populace nepociťuje zlepšení své
životní úrovně. Vedle velkého počtu nezaměstna-
ných lidí je také rostoucí počet těch, kdo pracují v
nejistotě nebo nedostávají za svou práci odpovída-
jící odměnu. Polovina pracovníků na celém světě
vydělává méně než 2 dolary za den. 12,3 miliónů
žen a mužů pracují v podmínkách otroků. 200 mi-
liónů dětí ve věku do 15 let pracuje, namísto toho,
aby chodily do školy. 2,2 miliónů lidí každoročně
zemře následkem pracovních úrazů nebo nemocí z
povolání.
Lidé v rozvinutých zemích i v rozvíjejících se ze-
mích pracují stále více za méně peněz a roste počet
těch – a častěji jsou to ženy než muži – kteří si mu-
sejí vydělávat na živobytí v tzv. neformální ekono-
mice bez sociálního zabezpečení a bez právního
zajištění.
Jsou známé případy, kdy podniky vyhrožují, že
přestěhují výrobu nebo použijí subdodavatele, aby
nemusely zvyšovat mzdy a aby ztížily uplatňování
nabytých práv zaměstnanců, jako je právo na ko-
lektivní vyjednávání a stávku. Odboráři, kteří bo-
jují proti těmto trendům, jsou mnohde propouštěni,
zastrašováni, vězněni a v některých zemích dokon-
ce vražděni.
Pouze mezinárodní systém důsledně založený na
solidaritě a dodržování lidských práv, která jsou
garantována v úmluvách Organizace spojených
národů (OSN) a Mezinárodní organizace práce
(MOP), může změnit tento vývoj. Základním do-
kumentem v tomto směru je Deklarace MOP o zá-
kladních principech a právech v práci, přijatá již v
roce 1998, která zavazuje všechny členské státy
MOP dodržovat základní práva zakotvená v úmlu-
vách MOP.
Odbory vyzývají vlády, aby se důstojná práce a dů-
sledné dodržování základních úmluv MOP, jako
nedílný prvek zajištění demokracie a sociální sou-
držnosti, staly ústředním bodem rozvoje, hospo-
dářské, obchodní, finanční a sociální politiky na
všech úrovních. 
Podle definice Mezinárodní organizace práce je

důstojná  práce  taková práce, která zajišťuje, že
každá žena a muž může dostat produktivní práci v
podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a dů-
stojnosti. Aby toho bylo dosaženo, je třeba propo-
jit řadu prvků: možnost vykonávat produktivní
práci, která je odpovídajícím způsobem ohodnoce-
na; pracovní jistotu a sociální ochranu zaměstnan-
ců a jejich rodin; zlepšení vyhlídek v osobním roz-
voji a sociální integraci; svobodu vyjádřit se k pro-
blémům, organizovat se a účastnit se na rozhodo-
vání, která ovlivňují život zaměstnanců; rovnost
příležitostí a rovnost zacházení s muži a ženami.
K zajištění důstojné práce je mj. třeba změnit ne-
spravedlivá pravidla ve světovém obchodě, ochra-
ňovat a prosazovat práva zaměstnanců na za-
kládání odborů a na vstup do odborů, ratifikovat a
uplatňovat v praxi úmluvy Organizace spojených
národů a Mezinárodní organizace práce o ochraně
práv migrujících pracujících, zlepšovat situaci žen,
zajistit sociální ochranu většině světové populace,
která ji dosud postrádá.
Mezinárodní obchod by měl být podle světových
odborů nastaven tak, aby umožnil snížit nerovnos-
ti mezi zeměmi a přispěl k lepší životní úrovni pra-
cujících a boji proti chudobě. Odbory považují za
nezbytné, aby se podmínky světového obchodu
změnily ve prospěch sociální spravedlnosti, dů-
stojné práce, práv pracujících, udržitelného ekono-
mického a sociálního rozvoje a kvalitních veřej-
ných služeb.
V rámci Světového dne akcí odbory také naléhavě
upozorňují na hrubé porušování lidských a odbo-
rových práv ve světě; k nejkřiklavějším případům
dochází v Barmě, Kolumbii, Guatemale,
Zimbabwe, Guineji a Íránu, kde pracující platí i ži-
votem za svou odborovou činnost.
Také Evropská odborová konfederace (EOK) plně
podporuje Světový den akcí. Hlásí se k hlavnímu
naléhavému požadavku, aby byl změněn proces
globalizace a byla zajištěna důstojná práce po
celém světě. Evropské odbory se tak přidají k od-
borům z ostatních kontinentů, aby tak byl zaručen
světový rozměr akce.
EOK připomíná, že Světový den akcí za důstojnou
práci zcela zapadá do celkové situace v Evropě,
kde klesá kupní síla, mění se rámce pracovněpráv-
ních vztahů a jedná se o zásadních směrnicích, ja-
ko např. o směrnici o pracovní době.
V rámci francouzského předsednictví EU fran-
couzské odborové ústředny organizují spolu s
EOK evropské odborové shromáždění v Paříži
7. října pod heslem „Za důstojnou práci a dů-
stojné mzdy a platy“. 

podle cmkos.cz

Světový den akcí za důstojnou práci
Mezinárodní odborová konfederace (MEOK), která sdružuje 311 organizací ze 155 zemí azastupuje tak 168 miliónů odborářů, vyhlásila 7. říjen 2008 Světovým dnem akcí za dů-stojnou práci. 

27. 8. 2008 Písemnou dohodu o dalšímvývoji kauzy Siemens, kterou odpočátku Sondy sledují, uzavřelitento týden odboráři s vedenímkoncernu Siemens. Záruky jsoupodle předsedy Odborového

svazu KOVO Josefa Středulynezvratitelné a dokazují velkousílu soudržnosti zaměstnanců,kteří se postavili plánovanýmzáměrům vedení koncernu.„Je to krásný příklad solidaritymezi lidmi jak uvnitř firmy, v re-publice, tak i v evropském a svě-tovém prostoru,“ zdůrazňuje J.Středula. Škála toho, co se do-hodlo, je podle něj opravdu širo-ká. „Pro nás není nejdůležitějšívýše nadstandardního odstupné-ho. Především nám šlo a půjde oto, aby byla firma prodána nové-mu vlastníkovi.“ Druhou pod-mínkou je podle něj to, aby fir-ma pro budoucího nabyvateletzv. „žila“. „Siemens se protozavázal, že nebude do jinýchsvých částí přijímat zaměstnan-ce, kteří u ní dosud pracují. To jevelmi důležité,“ zdůrazňuje.Siemens vyplatí téměř miliarduCelkově firma vyplatí 950 za-městnancům 32,7 milionu eur,tedy asi 800 milionů korun.Například za srpen dostane za-městnanec SKV ke svémuprůměrnému platu prémii vevýši 35 % průměrného platu anavíc 15 000 korun. Za září ob-drží vedle platu 40 % průměrné-ho výdělku, za říjen 45 % plussvůj plat, a tak to bude po 5 pro-centech stoupat až do června ro-ku 2009. „To je bonus,“ říká J.Středula. „Nepodaří-li se firmuprodat, dostanou zaměstnancišestnáctinásobek průměrnéhovýdělku. V tomto případě budoumít též možnost vyčerpat rekva-lifikaci ve výši tří měsíců s úhra-dou firmy. Odškodnění lidí, kte-ří utrpěli pracovní úraz s násled-ky, se bude ještě dohadovat. Tose týká i těch, kdo mají dva rokya méně do důchodu.Speciální zacházení budou míthluchoněmí zaměstnanci Sie-mensu. Ti budou mít velice nad-standardní způsob zacházení připřípadném odchodu z firmy,“potvrzuje J. Středula.Dohoda je seriózní„Podaří-li se firmu prodat něko-mu jinému a zaměstnanci o prácinepřijdou, dostanou od Siemen-su tříměsíční prémii jako od-chodné. Dohodu vnímám jakovelice seriozní, jednoznačně u-kázala význam odborů, protožebez nich by se nic takového ne-podařilo. To ale platí i o tom, žebez podpory všech lidí bychomnedosáhli toho, co se podařilo,“uzavírá Josef Středula.
Sondy

Dohoda se Siemensem - historický úspěch odborů
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§ ODPOVÍDÁME §

Za vykonávání činností v prostře-dí, v němž převládají ztížené pra-covní podmínky, které souvisejí srizikem škodlivého vlivu profesi-onální infekce, ionizujícího a e-lektromagnetického záření, che-mických karcinogenů, jiných che-mických škodlivin a fyzikálníchvlivů se poskytuje zaměstnancůmpříplatek. Vymezení ztíženéhoprostředí  je upraveno samostat-ným nařízením vlády, společnýmpro zaměstnance odměňovanémzdou i platem (nařízení vlády č.567/2006 Sb.).Kromě platové kompenzace výko-nu práce ve ztížených   pracovníchpodmínkách spočívajících ve vli-vu pracovního prostředí se pře-vzala z nařízení vlády č. 330/2003Sb. dřívější úprava, podle kteréjsou také  další ztěžující vlivy,které se v oblasti veřejných služeba správy vyskytují a jsou typicképouze pro některé činnosti,  oce-ňovány zvláštním příplatkem.Okruh prací, při jejichž výkonupřísluší zaměstnanci zvláštní pří-platek a podmínky pro jeho po-

skytování stanoví příloha č. 4 knařízení vlády č. 564/2006 Sb..Jednotlivé tituly pro vznik nárokuna zvláštní příplatek se oprotidřívější úpravě nemění, pouze vněkterých případech, kdy se v pra-xi projevovaly aplikační potíže,dochází k precizaci některých for-mulací a konkrétnější úpravě. Výše zvláštního příplatku se sta-noví v rozpětí, a to v pěti skupi-nách, odstupňovaných podle míryztěžujících vlivů. Výši zvláštníhopříplatku v rámci rozpětí stano-veného pro příslušnou skupinu u-rčí zaměstnanci podle konkrét-ních podmínek, za nichž je prácevykonávána, zaměstnavatel.Výši příplatku za práci veztíženém pracovním prostředí sta-noví nařízení vlády ze dne 6. 12.2006 č. 564/2006 Sb., o platovýchpoměrech zaměstnanců ve veřej-ných službách a správě podlemíry rizika, intenzity a doby pů-sobení ztěžujících vlivů. Výši pří-platku určí zaměstnanci zamě-stnavatel a je v rozpětí od 400 do1400 Kč.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíve veřejné správě 

Úředník městského úřadu je vestyku s klienty při rozhodování osociálních dávkách. Ve vnitřnímpředpise úřadu je stanoveno, žetomuto zaměstnanci za první 3dny pracovní neschopnosti obd-rží náhradu mzdy ve výšiprůměrného výdělku. Podmín-kou je však, že onemocnění jenakažlivého původu, např. viró-za nebo zánět horních cestdýchacích. Není to diskriminaceostatních zaměstnanců, kteří ne-jsou ve styku s klienty a tuto ná-hradu mzdy při onemocnění  ne-obdrží? Možnost zvýhodnit zaměstnanceuvedeným způsobem existuje i uzaměstnavatelů, kteří odměňujízaměstnance platem. Jedná se otzv. nepodnikatelské subjekty u-vedené v § 109 odstavec 3 záko-níku práce, např. o územní sa-mosprávné celky, organizačnísložky státu apod.Zaměstnavatel může např. stano-vit ve vnitřním předpise nebosjednat v kolektivní smlouvě, žebude poskytovat za první tři dnypracovní neschopnosti náhradumzdy v určité výši, maximálněvšak do průměrného výdělku za-městnance. Toto právo může býtsjednáno i v pracovní smlouvě.Vzhledem k tomu, že pracovnísmlouva je dvoustranným práv-ním úkonem a neupravuje náro-ky obecně pro všechny zamě-

stnance, ale jen individuálně,musel by zaměstnavatel vzít vúvahu zákaz diskriminace a do-držení  rovnosti v pracovníchvztazích.  Bylo by v rozporu sezákoníkem práce, kdyby u  jed-notlivých zaměstnanců byly vpracovních smlouvách sjednánynároky na náhradu mzdy za prv-ní tři dny pracovní neschopnostiv odlišné výši např. v závislostina délce zaměstnání nebo věkuzaměstnance. Pokud by však ná-hrada mzdy byla diferencovánapodle charakteru práce zamě-stnance a její poskytování zaprvní 3 dny pracovní neschop-nosti by bylo odůvodněno např.tím, že jejím účelem je ochranaklientů a návštěvníků úřadu, ne-byl by tento postup porušenímrovnosti. Toto zvýhodnění zamě-stnanců jim umožní, aby své na-kažlivé onemocnění řešili pra-covní neschopností. V zápornémpřípadě – jak potvrzuje praxe –by pracovali, aby neměli v dů-sledku  pracovní neschopnostinižší výdělek  a infekcí by ohro-žovali ostatní.Za předpokladu, že toto právobude sjednáno v kolektivnísmlouvě nebo stanoveno ve vni-třním předpise, považuje se totoplnění podle § 24 odstavec 2písm.j) bodu 5 zákona o daních zpříjmů č. 586/1992 Sb., za výda-jový náklad zaměstnavatele.

Náhrada mzdy za dny nemoci 

Doba odpočinku zaměstnanců
po práci je vymezena nejen
právní úpravou nepřetržitého
odpočinku mezi směnami, ale i
nepřetržitým odpočinkem v týd-
nu. Pracovněprávní předpisy tak
vytvářejí potřebný časový pro-
stor pro regeneraci pracovní síly,
uplatňování individuálních zálib
a pro rozvoj osobnosti.
Pravidla pro poskytování ne-
přetržitého odpočinku v týdnu
jsou stanovena v § 92 zákoníku
práce. V tomto ustanovení se u-
vádí, že zaměstnavatel je povi-
nen rozvrhnout pracovní dobu
tak, aby zaměstnanec měl ne-
přetržitý odpočinek v týdnu bě-
hem každého období sedmi po
sobě jdoucích kalendářních dnů
v trvání alespoň 35 hodin.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
nesmí činit u mladistvého zamě-
stnance méně než 48 hodin.
To znamená, že tento odpočinek
se musí opakovat v sedmiden-
ních obdobích a nemůže být
shromažďován tak, že by si za-
městnanec mohl nahromadit
více volna a vyčerpat si je najed-
nou, např. až za tři týdny apod.
K tomu, aby nepřetržitý odpoči-
nek byl poskytován vždy během
jednoho týdne, jsou důvodem
zejména zdravotnická hlediska
zohledněná i v právu Evropské
unie.
Stanovený počet hodin (35) ne-
přetržitého odpočinku je více
než jeden den, ale nejsou to celé
dva dny. Pokud zaměstnanec
pracuje např. i v sobotu (např. v
obchodě a ve službách), předsta-
vuje 35 hodin dobu jednoho a
půl dne volna v týdnu, takže v
praxi na něj musí připadnout
většinou i minimálně část sobo-
ty.
Příklad: Jestliže má zaměstna-
nec nepřetržitý odpočinek např.
od 12 hodin v sobotu do šesti ho-
din v pondělí ráno, je doba ne-
přetržitého odpočinku v týdnu
celkem 42 hodiny a zákonem po-
žadovaná doba odpočinku je
splněna.
Zákoník práce v § 92 odst.2 ne-
stanoví jako nárok, aby neděle

byla dnem pracovního klidu. V
případě, že to umožňuje provoz
zaměstnavatele, měl by být sta-
noven nepřetržitý odpočinek v
týdnu všem zaměstnancům na
stejný den a pokud možno, aby
do něho spadala neděle. Žádný
zaměstnanec nemá však nárok
na to, aby kalendářní neděle by-
la pro něho dnem pracovního
klidu. Je to odůvodněno zejmé-
na provozními možnostmi za-
městnavatele (např. naléhavost
některých prací), využitím tech-
nických a výrobních prostředků
ve  vícesměnných   provozech
apod.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
není však možné u některých
druhů prací poskytnout vždy v
plné délce, tedy v délce 35 ho-
din. Proto zákoník práce v § 92
odst. 3 uvádí druhy prací (profe-
sí), případně obory pracovní čin-
nosti, kdy je možno tento odpo-
činek "zkrátit" až na 24 hodin.
Nejde však o faktické zkrácení,
neboť těmto zaměstnancům mu-
sí být poskytnut nepřetržitý od-
počinek v týdnu tak, aby za ob-
dobí dvou týdnů činila délka to-
hoto odpočinku celkem alespoň
70 hodin. "Zkrácení" odpočinku
není však možné u zaměstnanců
mladších 18 let.
Jde o případy uvedené v § 90
odstavec 2 ZP - nepřetržitý od-
počinek mezi dvěma směnami.
Navíc se jedná o práce   při tech-
nologických procesech, které
nemohou být přerušeny.
Příklad: Zaměstnanec měl ne-
přetržitý odpočinek v týdnu 28
hodin. Další týden musí však mít
odpočinek v délce 42 hodin, ne-
boť délka tohoto odpočinku mu-
sí být v období dvou týdnů cel-
kem 70 hodin (28 hodin z před-
cházejícího týdne a 42 hodin v
daném týdnu, které zbývají do
70 hodin).
Podmínkou pro rozvržení pra-
covní doby tak, že doba nepřetr-
žitého odpočinku v týdnu bude
činit nejméně 24 hodin s tím, že
zaměstnancům bude poskytnut
nepřetržitý odpočinek v týdnu
tak, aby za období dvou týdnů
činila délka tohoto odpočinku
celkem alespoň 70 hodin. V
tomto směru se vyžaduje sou-
činnost s odbory (§ 99 ZP).

Odpočívat se nemusí jen v neděli
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Dotazy z oblasti bydlení
Máme ma-lý byt a17letá dce-ra si chcep r o n a j -mout druž-stevní byt skamarád-kou ve stejném městě, vekterém žijeme, aby měly víceklidu k učení. Nevíme si rady sformální stránkou, může dcerabydlet sama a nájemní smlou-vu musíme podepsat my, rodi-če?

Jde-li o družstevní byt, půjde o
podnájem. Za nezletilou dceru
podepíší podnájemní smlouvu
rodiče a je nutné připomenout
jejich povinnost a odpovědnost
při zajištění výchovy, výživy aj.
za nezletilého potomka. Rodiče
by měli ve vlastním zájmu dceru
přiměřeně a citlivě kontrolovat. Máme problém s placenímnájmu, majitel si vyhradil dny,kdy chce přebírat nájemné vhotovosti, my ale si ale nemů-žeme plánovat život podle to-ho, že je pan domácí 3x v mě-síci připraven s kasičkou.Postrádáme číslo účtu, na kte-rý budeme nájem posílat, tak-že pokud domácího nezastih-neme, posíláme nájem poštou,nyní v létě se nám nájemvrátil, že domácí není doma,nemáme tedy nájem zaplacen,máme uschované doklady, žejsme nájem posílali, nejsme te-dy v prodlení s placením?  
Nebyl-li hotovostní způsob úhra-
dy nájemného sjednán v nájemní
smlouvě, není nájemce povinen
takový způsob akceptovat. Na
straně druhé ani pronajímatel
není povinen sdělovat nájemci
číslo  svého účtu. Nájemné je
možno zasílat poštou a pokud
pronajímatel peníze nepřijímá,
lze peníze uložit do úschovy (no-
tářské, soudní či bankovní) a
pronajímateli to prokazatelným
způsobem oznámit. Nejde o pro-
dlení s platbou. Může bytové družstvo ve zpri-vatizovaných domech požado-

vat složení tří nájmů od svýchčlenů dopředu? Je to prý kvůlidlužníkům, ale někteří z násna placení dopředu nemámeprostředky, splácíme samotnýpodíl, na který máme půjčku.
Po novele občanského zákoníku
může v souladu s ustanovením §
686 a) zákona pronajímatel po-
žadovat při sjednání nájemní
smlouvy, aby nájemce složil pe-
něžní prostředky k zajištění
nájemného a úhrady za plnění
poskytovaná s užíváním bytu.
Pronajímatel uloží složené pe-
něžní prostředky na svůj zvláštní
účet společný pro všechny
nájemce u peněžního ústavu.
Výše složených peněžních pro-
středků nesmí přesáhnout troj-
násobek měsíčního nájemného a
záloh na úhradu za plnění posky-
tovaná v souvislosti s užíváním
bytu. Bytové družstvo je vůči čle-
nům pronajímatelem a tudíž mů-
že složení prostředků vyžadovat,
pokud o tom rozhodl k tomu
oprávněný družstevní orgán dle
stanov. Pravidla pro použití a
správu složených prostředků u-
pravuje občanský zákoník.Jsme společenství vlastníkůvelkého domu a nejsme schop-ní se sejít na schůzi, abychombyli úsnášeníchopní, a takvýbor rozhoduje víceméně posvém. Navíc teď nemusí mít o-soby, které na schůzi někohozastupují, plnou moc ověře-nou! A pokud bude jen pode-psána bez jména zmocněnce,pak bude člena zastupovatpředseda! Je to správné?
Předseda nemůže bez udělení pl-
né moci zastupovat vlastníka.
Jinak je možné, aby vlastníka či
několik vlastníků zastupoval
vlastník pověřený ověřenou pl-
nou mocí a vlastník může pověřit
zastupováním i předsedu výboru
společenství nebo pověřeného
vlastníka. Vlastníci by si měli
uvědomit důležitost účasti na
shromáždění společenství vlast-
níků, účast jim však nelze naři-
zovat.Domácí v soukromém domě

chce, abychom platili nájemdo 15. v měsíci. Vždy jsme vsouladu s nějakou vyhláškouplatili do konce měsíce, ta vy-hláška už neplatí?
Termín úhrady nájemného z by-
tu je záležitostí dohody v píse-
mné nájemní smlouvě mezi pro-
najímatelem a nájemcem. Pokud
došlo k uzavření smlouvy v době
platnosti zrušené vyhl. č.
176/1993 Sb., nájemce byl povi-
nen uhradit nájemné do konce
kalendářního měsíce za příslu-
šný měsíc, nebylo-li sjednáno ji-
nak. Obecné ustanovení podle
§671 občanského zákoníku ur-
čuje úhrady nájemného měsíčně
pozadu, tedy tak, jak uváděla ci-
tovaná vyhláška.   Domácí v soukromém domě seněkdy ptá osob, které se pohy-bují po domě, kam jsou?Pokud do domu vnikne bezdo-movec (je to výjimka) tak s tímsouhlasím, ale aby se ptalnávštěv, eventuálně mojípřítelkyně, která má klíč odvstupních dveří, to se  mi ne-líbí. Mohu dát vstupní klíč svépřítelkyni snad bez jeho svole-ní, a eventuálně půjčit klíčznámým, když chodí zalévat vlétě nebo mi jdou nakoupit přinemoci, nebo snad ne?
V  požadavku  „domácího„ na
občasné návštěvy nevidím nic
nenormálního, ba naopak. On
přece nemusí všechny návštěvy
znát. Občasný dotaz, koho jde
příslušná osoba navštívit, může
být naopak  jednou z forem
účinné prevence proti vzniku
škod v domě nebo závadového
chování. V našich poradnách se
setkáváme často s případy nele-
gálního užívání bytů s ekono-
mickými dopady na ceny za služ-
by, které jsou účtovány oprávně-
ným nájemcům bytů.ing. M. Tarabamístopředseda Sdruženínájemníků  ČR SON

Zákon č. 305/2008 Sb., kterýmse mění zákon č. 187/2006 Sb., onemocenském pojištění, přinášízměnu i pro stávající poskyto-vání nemocenského. Od 1. září2008 je vypláceno nemocenskéod 1. do 3. dne pracovní ne-schopnosti nebo karantény vevýši 25 % denního vyměřova-cího základu. Maximální výšedenního nemocenského v prv-

ních dnech nemoci tak od 1. 9.2008 může činit 160 Kč denně.To je o 224 Kč denně méně nežv červenci a srpnu 2008, kdy se vdůsledku rozhodnutí Ústavníhosoudu vyplácelo nemocenské zaprvní 3 dny nemoci dočasně (od30. června do 31.8. 2008) ve výši60 %. Při 30denní pracovní ne-schopnosti může zaměstnanecod počátku září prostřednictvím

nemocenského dostat maxi-málně 10 848 Kč, což je o 672Kč méně než při nemoci běhemletních prázdnin.Obdobná úprava se nově vztahu-je i na vojáky z povolání a přís-lušníky bezpečnostních sborů,kterým po dobu prvních 3 dnínemoci náleží nemocenské takéve výši 25 %.
cmkos.cz

Nižší nemocenské od září 2008Opuštění pracoviště v doběpřestávky v práciMůže zaměstnanec opustitpracoviště, když má přestávkuv práci, protože přestávka najídlo a oddech do pracovní do-by nezapočítává?Nemá-li zaměstnanec zajištěnona pracovišti nebo v areálu za-městnavatele jídlo (stravování),může v době přestávky v práciopustit pracoviště. V případech,kdy je stravování v areálu praco-viště zajištěno, je možné, aby vpracovním řádu byl stanoven a vpracovní smlouvě nebo kolek-tivní smlouvě byl sjednán zákazopuštění pracoviště v době pře-stávky v práci. Zejména v přípa-dech, kdy to vyžaduje bezpeč-nost práce, ochrana objektu ne-bo zařízení pracoviště, charakterpracoviště (např. vzdálená nebo"pracoviště s jednou osobou"),je možné připustit stanovení ne-bo sjednání zákazu opuštění ob-jektu zaměstnavatele. Protožedoba přestávky v práci na jídlo aoddech není pracovní dobou, ne-vztahuje se na zaměstnance na-př. povinnost nepožívat alkoho-lické nápoje v době přestávky.Pokud by však zaměstnanec al-kohol požil v době přestávky vpráci na pracovišti, jednalo by sestejně o porušení pracovníkázně, neboť zaměstnanec ne-může požívat alkohol na praco-višti ani mimo pracovní dobu.Kromě toho by zaměstnanec po-rušil další povinnost, nenastupo-vat do zaměstnání (zahajovatvýkon práce), pod vlivem alko-holu. Vliv alkoholického nápoje,byť by byl požit v nejmenšímmnožství, by totiž nebylo možnéeliminovat v tak krátké době, ja-kou je přestávka v práci.Překážky v práci v doběpřestávky v práciMůže se stát, že zaměstnanecčerpá pracovní volno s náhra-dou mzdy při důležité osobnípřekážce v práci nebo jinépřekážce v práci a do této do-by připadne stanovená přes-távka na jídlo a oddech. Můžemu za tuto dobu zaměstnava-tel poskytnout náhradu mzdy?Za tuto dobu nemůže  být zamě-stnanci poskytnuta náhrada mz-dy, neboť za tuto dobu mu ne-přísluší ani mzda. V době přes-távky v práci nejde o výkonpráce, nejedná se o pracovní do-bu. Naproti tomu jestliže přeru-šení práce v důsledku překážkyv práci skončilo před stanove-nou přestávkou na jídlo a od-dech, měla by být zaměstnanciposkytnuta, pokud nebyl v doběpřerušení naplněn její účel.JUDr.L. Jouza



MPSV opět na-
vrhlo zvýšit od
1.1.2009 důcho-
dy pouze v mi-
nimální povinné

výši, tj. zvýšit průměrný starob-
ní důchod o částku odpovídající
100 % růstu cen a 1/3 růstu re-
álné mzdy zjištěné za rok 2007.
Procentně to znamená jeho
zvýšení o 3,4 %, tj. o 330 Kč
měsíčně na 9985 Kč, a zvýšení
procentní výměry důchodů o 4,4
%. ČMKOS nemůže s touto na-
vrženou výší zvýšení důchodů
souhlasit, neboť ji považuje za
nedostatečnou. Důvodem je, že
spotřebitelské ceny, a to ve zna-
čné míře také v důsledku restrik-
cí realizovaných v rámci tzv. re-
formy veřejných financí, se zvy-
šují rychleji, než se očekávalo.
Tento růst cen má pokračovat i v
roce 2009. Podle odhadů MPSV
ČR by měla inflace v tomto roce
činit 3,5 % a podle vyjádření
některých renomovaných eko-
nomů v tisku může dosáhnout až
5 %. Při pouze minimálním po-
vinném zvýšení důchodů se tak
mnozí důchodci mohou dostat
do těžko řešitelných problémů.
ČMKOS proto ve svém stano-
visku uplatněném v rámci připo-
mínkového řízení vyzvala vládu,
aby využila toho, že zákon o dů-
chodovém pojištění jí umožňuje
stanovit vyšší zvýšení, než pou-
ze minimální, a zabránila tak da-
lšímu zhoršení postavení dů-
chodců. Mají-li být vytvořeny
podmínky pro důstojné stáří,
musí se důchodci podstatně více
podílet na růstu bohatství spole-
čnosti.
ČMKOS požaduje, aby vláda při
zvýšení důchodů v roce 2009
zohlednila 2/3 růstu reálných
mezd za rok 2007 (nikoliv pou-
ze 1/3 jejich růstu) a 100 % růs-
tu cen za rozhodné období. To
znamená, aby zvýšila průměrný
vyplácený starobní důchod o 4,8
% (nikoliv pouze o 3,4 %). Toto
zvýšení  představuje zvýšení
průměrného starobního důchodu
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PŘEČETL I  J SME
Pane profesore, poslední měsíce, zej-
ména v souvislosti s reformou veřej-
ných financí, znovu vrátily do diskuse
těžkou otázku: Jsou naši důchodci o-
pravdu chudí? Chudoba je jistě relativní, ale my ho-voříme o početné a stále rostoucí sku-pině obyvatel naší republiky teď, v té-to zemi a v konkrétních historických aekonomických souvislostech. Při re-spektování těchto faktorů musím od-povědět jasně a stručně: naši důchodci,alespoň podle oficiálních příjmů, chudíjsou.
Ale v běžném životě u nich žádnou vel-
kou chudobu, alespoň při letmém po-
hledu, nevidíme. Myslím, že vidíme, když se díváme jentrochu pozorněji. Především výše je-jich důchodů je ještě stále v zajetí čty-řicet, padesát let starých představ, žepenze má být asi čtyřicet procentprůměrné čisté mzdy. Tak to kdysi by-lo definováno a vycházelo se z předpo-kladu, že byly státem určené nízké náj-my, nízké ceny potravin, nízké cenyslužeb, energií atd. Na druhé straněstejná dogmata předpokládala, že pen-zista je člověk bez větších než základ-ních potřeb, že jeho svět se smrskl naobstarávání jídla, návštěvy u lékaře aposedávání na lavičce. To vše při na-bídce, která byla všelijaká, jen ne úpl-ná a pestrá. Jenomže na začátku 21.století přece žijeme v úplně jinémsvětě. Máme úplně rozvinutý vnitřnítrh s obrovskou šíří nabídky, máme nadosah ruky celý svět, máme otevřenoua nikým nekontrolovanou konfrontacis tím, jak žijí lidé za hranicemi. Takževidíme chudobu – naši důchodci sizdaleka nemohou dovolit kvalitní po-traviny, dovolenou v zahraničí, novýnábytek nebo nové auto. To už nemlu-vím o množství kulturních a zájmo-vých aktivit. Zaplatit extrémně vysokénáklady na bydlení je pro mnohé z nichdobrodružstvím. Vidíme tedy chudobunikoliv absolutní, nikoliv jakou před-pokládal Marx, ale vidíme velkou sku-pinu obyvatelstva, která bezmocně po-zoruje nový, pozoruhodný hospodářs-ký růst, ale není jí nic platný. Zatímcoreálné mzdy rostou v posledních letechvelkým tempem a stejně tak roste spo-třeba obyvatelstva, důchodci za tímtovývojem stále více pokulhávají.
Jsou mezi příčinami tohoto stavu i
dřívější nízké mzdy? Jistě. Ovšem mzdy po zásadních refor-mách v devadesátých letech, kdy nej-dříve přišla velká inflace a propad reál-ných příjmů, už několik let významněrostou, ale průměrný důchod oscilujeněkde mezi osmi až devíti tisíci korunměsíčně. Nemůžeme počítat jinak nežse statistickým průměrem. Devadesátáléta přinesla také reálné snížení hodno-ty důchodů a jejich postupné valoriza-ce to ještě nekompenzovaly. Teprve se

blížíme k hranici, kdy důchody reálnědosáhnou hodnoty v roce 1989. To jsoufakta. Důchody vždy a všude zaostáva-jí za růstem příjmů produktivního oby-vatelstva, naše zaostávání je však přílišvelké a nespravedlivé. 
Každý den ale slyšíme, že společnost
na lepší důchody nemá. Společnost má na to, co pokládá zanejdůležitější. U nás nyní vítězí před-stava, že musíme být všichni mladí,krásní, dynamičtí, zdraví, sportovní azábavní. Kdo tyto atributy třeba jenzčásti postrádá nebo je neumí před-stírat, jako by neměl cenu. Nejsem žád-ný vyznavač moudrého stáří – seniořidokážou být otravní, pomalí a ne-chápaví. Ale kdo nezná otravné mla-díky, pomalé mladice a nechápavé spo-luobčany středního věku? Není sou-časné přeceňování údajné vitalitymládí jen pouhý marketing, který máumožnit prodat produktivním skupi-nám ještě více zboží a služeb, ještěvíce oblečení, kosmetiky, zájezdů, mo-torek, sportovního náčiní a lístků naslaboduché filmy? Nízká kupní síla se-niorů jako by naznačovala, že kdo jenezajímavý jako spotřebitel, je neza-jímavý jako občan.A obráceně. V sociálně rozvinutýchsystémech, třeba ve Skandinávii, exis-tují velká odvětví, která preferují jakospotřebitele právě seniory. Najdete tamnejen celou škálu služeb, kterým myříkáme pečovatelské, ale i módu proseniory, cestovní kanceláře, bydlení,vzdělávání, kulturní služby, zdravotnírehabilitaci – vše pro starší občany.Obrovské tržby, obrovské počty zamě-stnanců, obrovské ekonomické efekty.Ovšem na začátku musí být rozhodnu-tí společnosti, politické rozhodnutí, žesenioři jsou nejen předmětem jakésipéče, ale že jsou koneckonců docelazajímavou částí společnosti, mini-málně tím, že mají své potřeby, majísvou poptávku, mají, chcete-li, svůjtrh. To už nemluvím o čistě lidských a-spektech jejich života, o zcela přiro-zené úctě a lásce k těm, kteří nás při-vedli do života a za mnohdy těžkýchobětí z nás udělali ty mladší, dyna-mické, sportovní a zdánlivě vševědou-cí. Zpět k ekonomice. Zkrátka investo-vat do seniorů znamená dnes investo-vat do neobyčejně zajímavého sektoru.Ovšem začít musí společnost, pak sepřidá i bystřejší soukromý kapitál.Platítedy i zde, že „zdroje jsou“? Vždycky nějaké zdroje jsou. Tady o-všem nevystačíme s dílčími nápady najeden škrt tady, druhý tam. Potřebuje-me celkovou úvahu, celkovou strategii,protože seniorů bude přibývat. Zatímse obávám, že bude přibývat i nářkůnad stárnutím populace a takzvanýchdobrých nápadů, jak na důchodech u-šetřit. 
muzes.cz, časopis o překonávání bariér

Naši senioři jsou chudí,
tvrdí přední český ekonom prof. Ing. Valtr Komárek DrSc. 

o 465 Kč na 10.120 Kč měsíčně.
Tento požadavek podle propočtů
ČMKOS současně znamená
zvýšení procentní výměry dů-
chodů přiznaných před 1.1.2009
od splátky důchodu splatné po
31.12.2008 o 6,2 % procentní
výměry důchodu

ČMKOS požaduje
od ledna 2009

vyšší valorizaci důchodů

Dopady reformyveřejných rozpočtůMinisterstvo práce a sociálníchvěcí zveřejnilo statistické údajeo vývoji celkových výdajů nasociální dávky za leden až kvě-ten 2008. Jako jeden z úspěchůreformy MPSV uvádí, že v dů-sledku snížení úrovně nemocen-ského, včetně zavedení tří denníkarenční doby poklesly výdajena dávky nemocenského pojiště-ní o 18 %. Dle údajů MPSV po-klesla zejména krátkodobá pra-covní neschopnost, což je pre-zentováno jako výrazný úspěchreformy veřejných financí.Bohužel tyto statistiky neza-chycují a ani nemohou pod-chytit, jak často zaměstnanci kvyléčení např. virového one-mocnění využili místo pracov-ní neschopnosti svoji dovole-nou, která má sloužit ke zcelajinému účelu. I to je bohuželvýsledek značného finančníhoznevýhodnění pracovní ne-schopnosti.Do května 2008 byl odebránpřídavek na dítě 40 % nezaopa-třených dětí, které v roce 2007na tuto dávku měly nárok.Nejedná se však o děti z nejbo-hatší rodin, které přídavek ne-pobíraly ani v minulosti. Jde orodiny s průměrnými a mírněnadprůměrnými příjmy, kte-rým reforma veřejných rozpo-čtů přídavek odebrala.Stejně tak sociální příplatek bylv období leden až květen ode-brán 30 % rodin s dětmi. Přitomtuto dávku pobírají pouze soci-álně slabší rodiny. Tiskovázpráva dále dokládá, že díky da-ňovým změnám vzrostly příjmyzaměstnanců s dětmi. To je všakpouze příjmová stránka, je nutnosoučasně zohlednit i vysoký růstspotřebitelských cen, kterývýraznou část příjmů rodinám o-debral. Značná část rodin s dět-mi, ale i domácnosti důchodcůse tak jen obtížně vyrovnávají snárůstem cen potravin, zvýše-ním nájmů, růstem cen energiíatd. či zavedením regulačníchpoplatků ve zdravotnictví. 
cmkos.cz
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Ekvádor: 26. září proběhne soudní slyšení s odborovými předáky– PSI spouští kampaň na jejich podporu26. srpen 2008V listopadu 2007 spustila PSI urgentní kampaň kvůli zatykačům,které byly vydány na L. P. Pasquel a G. V. Arroya, jenž jsou odboro-vími předáky v Národní federaci pracovníků v soudním sektoru vEkvádoru (FENAJE). Tito dva odboráři čelí obvinění poškození ve-řejné budovy a blíže nespecifikované teroristické činy. L. M. Pasquela G. V. Arroya veřejně odmítali návrhy na reorganizaci soudního sek-toru, která by zvýšila strach o práci a měla by zhoubný vliv na karié-ry ekvádorských pracovníků v soudním sektoru. Zástupci PSI zůs-távají  nadále přesvědčeni, že zatykače jsou pouhým výsledkem tétoopozice a nezakládají se na žádných faktech. Odsuzovat legitimní apoklidný protest odborářů a označovat jej za „zločinecké poškození ateroristický čin“ je přímé narušení odborářských práv a svobod. Vtomto ohledu již byla vztažena žaloba u Mezinárodní organizacepráce (ILO) vůči ekvádorské vládě. Soudní líčení s panem Pasquel apanem Arroya proběhne již 26. září a my Vás tímto žádáme, abystenapsali pokud možno co nejvíce protestních dopisů na níže uvedenouadresu ještě před zahájením tohoto soudního procesu.www.world-psi.org/urgentactionNezapomeňte, prosím, zaslat kopii Vašeho protestu in na následujícíemailové adresy: ispandina@etb.net.co, rights@world-psi.org, isab-padilla@hotmail.com, christ_uio@hotmail.com.Jižní Korea: Týrání a perzekuce členů pobočky PSI pokračuje19. srpen 2008Zástupci PSI byli velice pobouřeni, když se dozvěděli o plném rozsa-hu vládní perzekuce členů Odborové organizace korejských vládníchzaměstnanců (KGEU), která je regionální pobočkou PSI. Zde jsouněkteré z příkladů perzekuce:- zatčení 29 výkonných pracovníků KGEU, včetně bývalého předse-dy, Gwon Seung-bok;- obvinění proti předsedovi KGEU, Shon Young-tae, a jeho třem zá-stupcům za údajné porušení legislativního nařízení ohledně zacháze-ní s pracovníky místní správy;- propuštění více než 70 členů KGEU z jejich pracovních míst v míst-ní správě;- vyhrožování pracovníkům místní správy propuštěním v případě, ženeodejdou z KGEU nebo do této organizace vstoupí;- odmítnutí možnosti povýšení a nedobrovolné transfery pracovníkůdo vzdálených pracovišť pokud jsou členy KGEU;- uzavření 240 kanceláří a poboček KGEU od září 2006.V ostře psaném dopise korejskému prezidnetovi Lee Myung-Bak PSIodsuzuje tyto represe a požaduje okamžité znovupřijetí propuštěnýchpracovníků z KGEU.Kampaň PSI sesbírala 7000 hlasů vyzývajících k propuštěníMeryem Özsögüt V neděli 13. července apelovali zástupci PSI na vrchní představiteleEU, kteří se sešli v Paříži k diskusi o středomořské odborové organi-zaci, aby naléhala na tureckou vládu kvůli propuštění turecké odbo-rářky Meryem Özsögüt. O dva dny dříve PSI předala evropskému po-slanci, Joost Lagendijk, téměř 7000 vzkazů podporujících propuštěníturecké odborářky. Joost Lagendijk je zároveň i předsedou turecké de-legace v Evropské parlamentu. Peter Waldorff, generální tajemníkPSI, vítá postup J. Lagendijka, který se snaží toto nepřijatelné uvěz-nění slečny M. Özsögüt řešit za pomoci EU a francouzského před-sednictví EU. K výzvám o propuštění slečny Özsögüt se přidala iKonfederace evropských odborových organizací (ETUC) a Evropskáfederace odborů ve veřejných službách (EPSU), které 17. červencenapsaly dopis evropským komisařům vyjadřující jejich hluboké oba-vy a nespokojenost s pokračujícím vězněním této turecké odborářky.Sociální agenda: mírný krok vpřed2. červenec 2008Sociální Evropa je „zaparkována“ už příliš dlouho, i když v poslednídobě se objevují znaky mírného oživení. Jedním z tětcho znaků je idohoda v Radě ministrů o dočasných agenturních pracovnících. Zadalší takový pozitivní znak lze považovat i dnešní návrhy na evropsképracovní rady (EWC). John Monks, generální tajemník ETUC, nazvalsociální agendu, kterou dnes vydala Evropská komise, jako „mírný

krok vpřed“. V dnešním sociálním balíčku jsou určité dobré nápady,ale ty nebudou stačit na to, aby si získaly srdce a důvěru Evropanů. Vdané situaci je však potřeba ambicióznější přístup a to například přirozhodování o EWC nebo při rozhodování Evropského soudního dvo-ra, který staví jednotný trh nad fundamentální práva. ETUC by rov-něž uvítal jasnější postup při stanovování emisních povolenek a jejichsociálních dopadů. Můžeme sice pozorovat určité mírné zlepšení re-vize směrnice o EWC, ale to není dostačující. Pracovní rady musí býtzmocněné k očekávání a řízení změn, když současná směrnice je vtomto ohledu nedostatečná. John Monks k tomu řekl: „Čekáme nasilnější a ambicióznější iniciativy“. Jižní Osetie: Čas na dialog a masivní humanitární pomoc12. srpen 2008Organizace ETUC a ITUC (Mezinárodní odborová konfederace) při-vítaly oznámení o ukončení ruských vojenských operací v Gruzii.Uprchlícká komise Spojených národů odhaduje, že z více než 100 tis.lidí se kvůli tomuto konflitku staly uprchlíci, když asi 42 tis. lidí by-lo přemístěno do Ruska nebo v rámci Jižní Osetie a 56 tis. obvyvatelměsta Gori bylo přemístěno do různých částí Gruzie. Mezinárodníspolečenství by mělo udělat vše pro to, aby se tyto vojenské akce vGruzii již neopakovaly. Ruské a gruzínské pobočky ITUC vyhodno-cují rozsah potřebné humanitární pomoci a ITUC s nimi zůstává vúzkém kontaktu. ETUC a ITUC si uvědomují veliké škody, které by-ly způsobené na infrastruktuře včetně domů a továren, a vyzývá me-zinárodní společenství k plné podpoře při obnově a rekonstrukci.ETUC předkládá memorandum na francouzské předsednictvíEUDne 1. září se sešli zástupci ETUC s francouzskými vládními zástup-ci, aby jim předali své memorandum ohledně francouzského EU před-sednictví. Delegace odborů se skládala z Wanja Lundby-Wedin, před-seda ETUC, generálního tajemníka ETUC, John Monks, a odborovépředáky francouzské pobočky ETUC. Zástupci ETUC na tomotomítinku znovu opakovali, že sociální Evropa musí zůstat klíčovou pri-oritou EU. ETUC s potěšením uvítal snahy francouzského předsed-nictví o vyřešení situace v Gruzii. Stejná úroveň úsilí musí být vyna-ložena i při řešení konkrétních problémů EU. Při výrazném zpomalo-vání hospodářství, na které negativně působí nestabilita finančních tr-hů, očekávají občané EU změnu v hospodářské politice a rychlé řeše-ní jejich každodenní problémů. Je zcela nezbytné, aby francouzsképředsednictví vzalo tyto faktory v úvahu. ETUC očekává rychlou do-končení dohody o evropských pracovních radách (EWC). JohnMonks řekl: „Evropa je v současnosti zasažena sérií šoků.Francouzské předsednictví musí přijít s řešeními na obrácení hospo-dářského a sociálního poklesu.Thajsko: PSI odsuzuje vládní útoky na neozbrojené demonstrantyPSI je velmi znepokojeno rostoucími konflikty mezi thajskou vládouzástupci organizace Lidská aliance pro demokracii (PAD). Proti de-monstrantům z PAD použila thajská vláda násilné prostředky, kdyždemonstranti byli neozbrojeni a byly mezi nimi i ženy, děti a penzis-té. Tito demonstranti byli biti a kopáni thajskou policií při protestech29. srpna 2008. PSI odsuzuje toto nepřijatelné porušování základníchlidských práv a vyzývá thajskou vládu k okamžitému zastavení všechforem násilí vůči tahajskému obyvatelstvu a demonstrantům.Kolumbie: Tento rok již 38 zavražděných odborářůPočet zavražděných odborářů v Kolumbii v tomto roce se již téměřvyšplhal na celkový počet zavražděných v minulém roce, když v mi-nulém roce bylo zavražděno 39 odborářů. José Omar GaleanoMartínez se 23. srpna stal v tomto roce již 38. obětí násilí v Kolumbii.J. G. Martínez byl předsedou Kolumbijské federace pracovníků v lo-terii. Zástupci odborů odsuzují a ostře kritizují postoj kolumbijskévlády k těmto vraždám a říkají, že vláda se snaží jen odvést pozornostod násilí vůči kolumbijském odborovému hnutí. Velmi alarmující je ifakt, že za četné vraždy odborářů, ke kterým v Kolumbii dochází, ne-ní nikdy nikdo ani souzen, natožpak potrestán.




