
. . . bylo jedno
z hesel na plaká-
tech ve fotostán-
ku mítinku „Ko-
nec levné práce“,
který se konal ve
středu 7. 9. 2016

v Praze. Za spolupráce Mladých
odborářů OSSOO se účastníci
mohli nechat vyfotit s různými
hesly. Favority byly například
hesla: „Živý odborář, DOBRÝ
odborář!“, „Za málo peněz –
málo muziky!“, „Tyhle odbory
jsou i pro mladý!“, „Odborář
není sprosté slovo!“ nebo „Jsem
odborář/ka a jsem na to
hrdý/á!“. Kromě toho účastníci

měli možnost
vytvořit vlastní
hesla pro spo-
lečnou foto-
grafii s jinými odboráři. Nene-
chali jsme si ujít příležitost být
kreativní a vytvořili jsme hesla
jako: „I joined the union, before
it was cool!“ (Vstoupila jsem do
odborů, ještě než začaly být
cool!), „Bez práce nejsou
koláče, bez odborů je jich mé-
ně!“ nebo „Ranní ptáče s odbo-
rářem dál doskáče!“. Kreativita
však nesmí končit s mítinkem,
právě proto bychom rádi sbírali i
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Manifestační mítink ČMKOS
„Konec levné práce v ČR“

7. září 2016 Aréna Sparta, Praha 9 - Libeň

Na https://www.cmkos.cz/obsah/219/prezentace-prohlaseni-z-mani-
festacniho-mitinku-koneclevnepra/16881 naleznete prezentace Konec
levné práce - minimálni mzda, Konec levné práce - zákoník práce a
Konec levné práce - konec levné práce přednesené na mítinku.

Spravedlivý růst mezd v kolektivních smlouvách pro rok 2017
KONEC LEVNÉ PRÁCE V ČR

Nechceme patřit mezi nejhůře placené zaměstnance v EU! Pod tím-
to heslem v roce 2015 Českomoravská konfederace odborových sva-
zů zahájila dlouhodobou kampaň „Konec levné práce“ proti nízkým
mzdám a platům v ČR.

Cílem kampaně ČMKOS je vymanit českou ekonomiku z přetrvá-
vajícího hospodářského konceptu nízkých mezd.

Kampaň odborů inspirovala a příznivě ovlivnila kolektivní vyjed-
návání ve ftrmách pro rok 2016. Nárůst mediánové mzdy se letos při-
blížil 6,5 %, což je nejvíce za osm let.

Vláda pravidelným navyšováním minimální mzdy a zvyšováním
platů v rozpočtové sféře napravuje příjmy zaměstnancům, kteří jsou
placeni státem. Pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře by to mělo
být inspirující.

ČMKOS považuje za důležité zdůraznit význam reálné mzdy — co
si skutečně za svou mzdu mohou zaměstnanci koupit. Spotřeba
domácností je totiž klíčovým faktorem růstu HDP. Představuje
dokonce více než 50 procent tvorby hrubého domácího produktu.
Proto celá společnost musí mít zájem, aby se zaměstnanci prostřed-
nictvím zvyšování mezd více podíleli na výsledcích růstu české
ekonomiky.

V nadcházejícím kole kolektivního vyjednávání v roce 2017
ČMKOS doporučuje, kde pro to jsou dobré ekonomické předpoklady,
vyjednávat růst objemu mzdových prostředků o 5 — 5,5 procenta.

Účastníci manifestačního mítinku ČMKOS
7. září 2016 Praha, Aréna Sparta

„Živý odborář, DOBRÝ odborář!“
Středeční mítink, na kterém se

sešlo několik set odborářů z růz-
ných svazů ČMKOS, moderoval
neuvěřitelně energický Josef
Středula, a ve třech tematických
blocích vystoupili předsedové
některých odborových svazů a
zahraniční hosté. Ačkoli témata
byla tři, tím sjednocujícím té-
matem, které rezonovalo celým
mítinkem a všemi vystoupeními,
byla stále velmi nízká cena práce
v České republice. Minimální
mzda je i po zvýšeních z poslední
doby stále pod hranicí chudoby.
Na průměrnou mzdu či plat ne-
dosáhne více než 60 % zaměst-
nanců. Stále narůstající množství

Manifestační mítink – jaký byl?
lidí v různých profesích dnes už
nevyjde se svým hlavním příjmem
a musí si najít druhou práci, a to i
v oblastech, kde je kromě vzdělání
potřeba i talent a pracovní výkony
jsou náročné svou specifickou po-
vahou, jako je tomu u výkonných
umělců, ať už hudebníků či herců.
Několik myšlenek či sdělení, které
mne zaujaly, a které považuji za
dobré vyjádření problémů a
otázek, se kterými se potýkáme:
• Nejnižší cena práce nemůže být

chudinskou dávkou.
• Společnost se nikdy neobejde

bez řady činností, které zabez-

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


Dnes (t.j. 30. 8.
2016) byl na
webu E15.CZ
zveřejněn člá-
nek s názvem
„Amazon testu-
je 30hodinové
pracovní týdny.

Chystá se na roboty?“, který
čtenáře informuje o nové strate-
gii americké společnosti, která
v rámci vybraných pracovních
týmů snížila týdenní pracovní
úvazek z 40 hodin na 30 hodin,
současně byla těmto zaměst-
nancům snížena i mzda na 75 %.

Zkrácení základního fondu
pracovní doby bylo jedním
z diskutovaných podpůrných
opatření, o kterém se uvažovalo
v době probíhající světové fi-
nanční krize v roce 2008.
Dlouhodobě se toto téma obje-
vuje i jako jedno z možných
řešení vysoké míry nezaměst-
nanosti.

Hlavním důvodem pro zkrá-
cení fondu pracovní doby má
být větší koncentrace zaměst-
nanců na pracovní činnost a tím
následně i zvýšení produktivity
práce. Dalším důvodem je zmi-
ňovaná snaha a testování tech-
nologií, které výrazně sníží
potřebu lidských zdrojů ve
výrobním procesu.

Osobně považuji tyto infor-
mace za velmi důležitou před-
zvěst následujících změn, které
nás v brzké budoucnosti čekají
ve výrobní a společenské sféře.
Zavádění nové technologické
revoluce Průmysl 4.0 spočívající
v masové robotizaci a digitali-
zaci výroby všeho, co si člověk
dokáže představit, je v plném
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názor
proudu. Zvýšení produktivity
práce (a tím i růst ziskovosti
firem) na straně jedné, snížení
počtu pracovních míst nebo je-
jich úplný zánik stojící v pří-
mém protikladu na straně druhé.
Na druhou stranu jistě vzniknou
nová pracovní místa a pozice,
které v současnosti ještě ne-
dokážeme ani pojmenovat.

Zmenšení fondu pracovní do-
by současně s přímo úměrným
snížení mzdy zaměstnanců je
možná výhodným řešení pro fir-
mu, ale už méně pro zaměst-
nance. Protože nelze předpoklá-
dat, že jaksi automaticky dojde
k poklesu maloobchodních cen,
cen energií nebo výše splátky
bance na hypoteční úvěr a to
dokonce o celých 25 %. Součas-
ně se zmenší i odvody na zdra-
votní a sociální pojištění, což by
výrazným způsobem zatížilo
státní rozpočet. Výsledkem bude
další debata o zvyšování hranice
věku odchodu do důchodu a
spoluúčasti pacientů a zavádění
poplatků u lékaře, jako nezbyt-
ných opatření pro stabilizaci
příjmů do státní pokladny. Pro-
fesor Peter Staněk v jednou
rozhovoru na YouTube říká, že
nezáleží na počtu přispívající
pojistníků na důchodový účet,
ale na objemu mezd, ze kterých
je sociální pojištění odváděno.

Myslím si, že právě v případě
vyššího podílu „automatické
práce“ a tím zvyšování produk-
tivity a ziskovosti společností,
nemusíme snižovat ani mzdy ani
odvody. Bc. Ondřej Hála

Pracovní týden má 30 hodin

další kreativní hesla od vás.
Další aktivitou Mladých

odborářů OSSOO na mítinku
bylo rozšíření vlastní ankety
k tématu odborové organizo-
vanosti mladých. Výchozím bo-
dem ankety je, že odbory ve
veřejné a státní správě i dnes
mají nezastupitelnou úlohu,
kterou nemohou plnit bez
průběžně dorůstající a obnovu-
jící se členské základny. A proto
bychom chtěli nasbírat tímto
dotazníkem nové impulsy a pod-

něty, a rovněž rozšířit řady těch,
kteří budou mít chuť se na
našich akcích podílet. Jedna
otázka ankety například zněla
„Co si myslíte, že je dnes pro
mladé lidi důležité, zejména ve
vztahu k práci?“. Byli bychom
rádi, pokud byste si našli čas vy-
plnit náš dotazník! Dotazník byl
zveřejněn v posledním čísle
NOSu nebo ho najdete na webu
OSSOO či na Facebooku.
Těšíme se na vaše ohlasy!

Leonie Liemich,
členka výboru MO OSSOO

Chcete-li dostávat novinky služby

„Živý odborář, DOBRÝ odborář!“

běžná nemoc pro řadu lidí eko-
nomickou hrozbou.

• Evropská unie se po referendu
o Brexitu musí zabývat otázkou
mzdového přibližování, aby za-
městnanci z jiných EU nepřed-
stavovali tu nejlevnější pracov-
ní sílu.
Zahraniční hosté nám pak

připomněli, že i jinde odbory řeší
obdobné otázky – např. nízká mi-
nimální mzda na Slovensku (Jozef
Kollár, KOZ SR) – ale i upo-
zornili na jevy, se kterými jsme
se u nás ještě nesetkali, ale
mohou přijít – např. pracovní
smlouvy s nulovou garancí sku-
tečně přidělované práce a odpra-
covaných hodin (Catallen Passier,
FNV Holandsko). Dozvěděli jsme
se o dopadech zavedení minimální
mzdy v Německu, u kterých je
u nás tendence je zkreslovat bo-
jovníky za její zrušení (Markus
Schlimbach, DGB Sasko).

Představeny byly hlavní poža-
davky ČMKOS na příští rok, na
růst mezd o 5 – 5,5 %, další
zvyšování minimální mzdy a při-
jetí novely zákoníku práce.
Dozvěděli jsme se rovněž, kolik
nových členů do ČMKOS
meziročně vstoupilo (13 152) a

kolik nových záladních organizací
vzniklo (105).

Samotná akce se těšila poměrně
velkému zájmu médií, zejména na
odborářské standardy, kdy jsme
zvyklí spíše na zpravodajství typu
„odboráři přijeli do Prahy na
výlet“. Akce byla velmi dobře
zorganizovaná, za což velký dík
realizačnímu týmu, a celá řada
účastníků ji vnímala i jako dobrou
příležitost k setkání se svými
odborářskými přáteli.

Nemohu si ovšem odpustit jed-
nu kritickou poznámku. Účast
neodpovídala kapacitě haly, to
bylo zřejmé již na začátku. Ovšem

v podstatě již v polovině celé
tříhodinové akce začaly postupně
účastníci odcházet, a před koncem
si troufnu odhadnout, že jich tam
byly již jen dvě třetiny. Vzhledem
k tomu, že se jedná o akci svým
způsobem ojedinělou, kterou
navštíví média i hosté ze za-
hraničí, a která je jednou za rok,
přijde mi toto jednání dost
nepatřičné. Kdy jindy by odbory
měly působit jako silná a jednotná
organizace, než při prezentaci
svých hlavních požadavků? Pokud
se jejich členové buď nedostaví,
nebo dlouho před koncem vytratí,
asi to na tomto žádoucím dojmu
nepřidá. Těžko říct, čím to. Na
jednu stranu by možná pomohla
trochu jiná režie, přeci jen tři
hodiny „řečnění“ bez přestávky
jsou náročné, na druhou stranu to
bude chtít více kázně v rámci sva-
zů. Myslím, že by mohlo pomoci i
posíléní té „potkávací“ funkce
takovýchto mítinků.

Každopádně ale letošní mítink
hodnotím velice pozitivně. Jeho
forma, vizuální stránka i před-
stavená videa, i jeho obsah, zej-
ména přednesené požadavky,
myslím odpovídají tomu, že se
z ČMKOS stávají moderní odbory
světového střihu, nikoli pohrobek
ROH. Tento dojem z našich
odborů jsem si v době, kdy jsem
do nich vstupovala, ani nedokáza-
la představit. Šárka Homfray

Manifestační mítink – jaký byl?

pečují zaměstnanci v nejhůře
placených profesích.

• Osoby příjmově slabé a celé je-
jich rodiny jsou vyloučeny z řa-
dy aktivit, což má dopad do
dalších generací.

• Nelze požadovat pracovní
výkony 21. století za mzdu
z počátku 90. let 20.

• Vzhledem k nutnosti mít
druhou práci, neblíží se doba,
kdy odbory opět budou muset
bojovat za osmihodinovou pra-
covní dobu?

• I přes systém zdravotního a
nemocenského pojištění je i

InfoServis@CMKOS
do vašíe-mailové schránky,

stačí zaslat
e-mailsžádostínaadresu:
InfoServis@cmkos.cz
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ze základních organizacíPředsedkyně aktivitu „potřebuje k životu“
ze základní odborové organizace obvod Rokycany

Přesto, že často naráží na
nezájem a lhostejnost vůči
odborům, je Jana Racková, účet-
ní z Obecního úřadu Bušovice,
vytrvalou odborářkou a odbo-
rovou funkcionářkou. Když
v roce 1992 po mateřské dovo-
lené nastoupila do zaměstnání
v úřadu (zde pracuje dodnes -
vytrvalá je i ohledně zaměst-
nání) vstoupila do odborů a záhy
na to se stala hospodářkou zá-
kladní odborové organizace. A
když bývalý předseda odešel do
důchodu, stala se v roce 2010
předsedkyní. „Její“ organizace,
základní organizace obvod
Rokycany, sice nemá mnoho
členů, ale zato zahrnuje odboráře
z šesti obcí, Břas, Bohušovic,
Oseku, Holoubkova, Dobřívě a
Mýta. A to znamená šest vyjed-
návání o kolektivní smlouvě a
sociálním fondu. Pro zaměst-
nance obcí platí díky vyjed-

návání stejné zásady čerpání, ale
vzhledem k rozdílné výši přídělu
do fondu od jednoho do tří pro-
cent, o kterém rozhodují jed-
notlivá zastupitelstva obcí, sku-
tečné čerpání je rozdílné. Když
během roku „dojdou“ peníze
z nižšího přídělu, čerpat už není
z čeho. Z fondu je přispíváno na
stravování, životní a pracovní
výročí, kulturu a rekreaci.

V kolektivní smlouvě je zahr-
nuto tzv. indispoziční volno
v rozsahu tří dnů, ale vzhledem
k tomu, že při jeho čerpání je jen
60 % mzdy a práci v malých
úřadech za nepřítomného pra-
covníka nikdo neudělá a musí ji
sám po návratu „dohonit“, není
o volno moc zájem. Nyní při
novém kolektivním vyjednávání
by Jana Racková ráda pomohla
prosadit, aby zaměstnancům by-
la finančně kompenzována
karenční doba při nemocenské.

Členové organizace se jednou
za rok setkávají v Rokycanech,
když je to i současně setkání bý-
valých zaměstnanců odborářů
z pracovišť, kde působí společná
odborová organizace.

Jana Racková aktivitu „po-

třebuje k životu“, a tak navíc
k předsednictví v základní orga-
nizaci už třetí volební období pů-
sobí jako zástupce části zá-
padočeského regionu ve výboru
Sekce veřejné správy OSSOO.

-dě-

O benefity ale mají zájem všichni
ze základní odborové organizace při MÚ Holice

Na otevřenou spolupráci s ve-
dením města a úřadu vsadil vý-
bor základní odborové organi-
zace při Městském úřadu Holi-
ce v čele s předsedkyní Zdeňkou
Polákovou. Ta se cíleně snažila a
snaží prosadit odborovou orga-
nizaci jako spolupracujícího
partnera a omezit pohled na
odbory jako na nepřítele zaměst-
navatele. Proto také, pokud je to
možné, předsedkyně zve na od-
borová školení a setkání tajem-
níka úřadu.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS. je
odbornou referentkou odboru
výstavby a životního prostředí a
přes velkou vytíženost v práci
se věnuje s elánem odborové
činnosti. A to kromě předsed-
nictví ZO působí i ve výboru
Sekce veřejné správy OSSOO.
Odborová organizace sdružující
zaměstnance městského úřadu a
technických služeb má výsled-
ky. Sedmdesátikorunové stra-
venky s padesáti korunami od
zaměstnavatele, příspěvek na
dovolenou až dva tisíce, pě-
tisetkorunový příspěvek na pen-
zijní připojištění, ocenění při
životních a pracovních výročích
ve výši jeden až dva tisíce
korun, tři dny placeného volna
v kalendářním roce s možností
čerpat v případě nevolnosti, za-
řizování apod., a to bez proka-
zování důvodu a navíc nově i
najednou. Rozšířena na všechny

zaměstnance je původně jen pro
rodiče dětí možnost čerpat až pět
dnů neplaceného volna. Oblíbe-
né je grilování pro zaměstnance
s menším příspěvkem na občer-
stvení.

Větší zájem o odborovou or-
ganizovanost mají zaměstnanci
technických služeb, kteří tvoří
větší část 35členné organizace,
ve které je i starosta 6,5tisíco-
vého města Holice a ředitel
technických služeb. O benefity
vyjednané odbory ale mají zá-
jem všichni, přičemž někteří se
netají s názorem, proč platit
procento z platu, když výhody
mohou požívat i bez placení
odborového příspěvku. Přesto se
někdy, byť těžce, podaří získat
nové členy k posílení postavení
odborové organizace.

Předsedkyni Polákovou kro-
mě nechuti zejména úřednic-
kých zaměstnanců stát se odbo-
ráři mrzí i omezení regionální-
ho právního poradenství, které
dříve umožňovalo snažší osobní

kontakt s právníkem. Poradenst-
ví ze strany odborového svazu je
vzhledem k vzdálenosti omeze-
no na telefonní nebo e-mailový
kontakt a do Prahy cestovat je
časově náročné. -dě-

Možnost práce z domova (home
office) i další flexibilní formy práce
by podle srpnového průzkumu, který
uspořádala základní odborová orga-
nizace při Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy (MŠMT), vyu-
žilo zhruba 90 procent zaměstnanců.

„Pracovníci ministerstva školství
by velmi uvítali také větší možnosti
vzdělávání, zejména jazykové a od-
borné kurzy,“ říká předseda odbo-
rové organizace Václav Götz.

. . . velmi spokojeni jsou minis-
terští úředníci s pěti dny indispo-
zičního volna (sick days) ročně, . . .
Za přiměřený počet dnů to považuje
na 90 procent respondentů.

Průzkumu se zúčastnila téměř
polovina zaměstnanců ministerstva.
Výrazně převažovaly ženy, přibližně

polovina respondentů byla mladší 35
let a nejvíce lidí (zhruba 40 procent)
pracovalo na úřadu mezi dvěma a
pěti lety.

„Výsledky chceme použít při své
další práci i jako podklad pro vyjed-
návání se zaměstnavatelem o nové
kolektivní smlouvě pro nadcházející
období,“ vysvětluje Václav Götz.

Prvním krokem jsou již rozeslané
informace o Fondu kulturních a so-
ciálních potřeb (FKSP), neboť z prů-
zkumu překvapivě vyplynulo, že
o něm naprostá většina zaměstnanců
nemá téměř žádné povědomí.
Navzdory tomu, že všichni dostávají
příspěvky na stravování, a to buď
formou stravenek, nebo využíváním
jídelny ministerstva, tři čtvrtiny re-
spondentů v průzkumu uvedly, že

z FKSP vůbec nečerpají.
„Není to ovšem zdaleka jediný

benefit hrazený z Fondu kulturních a
sociálních potřeb. Z dalších můžeme
jmenovat třeba příspěvky na penzijní
připojištění nebo peněžní dary při
významných životních a pracovních
jubileích zaměstnanců,“ doplňuje
předseda odborové organizace.

Podle svých slov chce pro své ko-
legy na ministerstvu připravit také
informační kampaň o práci odborové
organizace. Reaguje tím na výsledky
ankety, v níž 40 procent respondentů
projevilo zájem o podrobnější infor-
mace o přínosech členství v od-
borech.
http://www.e-sondy.cz/aktualne/5913-
3/pruzkum-zamestnanci-msmt-by-radi-
vyuzili-flexibilni-formy-prace

Průzkum: Zaměstnanci MŠMT by rádi využili flexibilní formy práce

http://www.e-sondy.cz/aktualne/5913-3/pruzkum-zamestnanci-msmt-by-radi-vyuzili-flexibilni-formy-prace
http://www.e-sondy.cz/aktualne/5913-3/pruzkum-zamestnanci-msmt-by-radi-vyuzili-flexibilni-formy-prace
http://www.e-sondy.cz/aktualne/5913-3/pruzkum-zamestnanci-msmt-by-radi-vyuzili-flexibilni-formy-prace
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Máte sedavou pro-
fesi? Potom byste měli být na po-
zoru. Alespoň pokud se budete řídit
závěry studie publikované v brit-
ském medicínském časopisu Lancet.
Pokud totiž celé dny sedíte a nehý-
bete se alespoň hodinu denně,
zvyšujete tím riziko předčasného
úmrtí až o 60 procent, tvrdí vědci.

Podle závěrů výzkumu, který
lékaři provedli na více než milionu
dospělých, je sedavý životní styl
nebezpečný podobně jako kouření a
dokonce prý v minulosti zabíjel více
než obezita.

Rizika jde eliminovat poměrně
jednoduchým způsobem, nabádá
britský deník The Telegraph, který
překvapivé výsledky výzkumu
zveřejnil. Stačí, když budete hodinu
denně cvičit, chodit či sportovat.
Zejména lidé pracující v kancelářích
by každou hodinu měli na pět minut
vstát a projít se alespoň k tiskárně
nebo pro kávu.

Britští zdravotníci dosud do-
poručovali alespoň půlhodinu pohy-
bu denně, polovina žen a třetina
mužů prý nicméně nedodržuje ani
tuto dobu.

„Zjistili jsme, že alespoň hodina
fyzické aktivity denně, například
svižné chůze nebo jízdy na kole,
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Vývoj mezd v letošním roce 
Zveřejněné statistické údaje

dokládají, že růst ekonomiky pozi-
tivně ovlivnil dosavadní vývoj
mezd i v letošním roce. Ve druhém
čtvrtletí 2016 došlo ve srovnání se
stejným obdobím předchozího
roku  k nárůstu průměrné mzdy
v NH o 3, 9 % s tím, že dosáhla
částky 27 297 Kč. Ve výrobní sféře
měl na vývoj mezd vliv prohlubu-
jící se nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců, který vedl k výraz-
nějšímu akceptování mzdových
požadavků (průměrný výdělek se
zvýšil o 1035 Kč, tj. o 3,9 %). Platy
v nepodnikatelské sféře rostly
poněkud pomaleji (+ 3,6 %).
Spotřebitelské ceny se za uvedené
období zvýšily o 0,2 %, reálná hod-
nota mzdy je vyšší o 3,7 %. 

Významnější vypovídací schop-
nost však mají údaje za celé polo-
letí 2016. V tomto období nomi-
nální průměrná mzda v NH
dosáhla výše 26 898 Kč, což je ve
srovnání s předchozím rokem
navýšení o 4,2 %. Na uvedeném
růstu se o něco více podílela pod-
nikatelská sféra, kde se i v dlouho-
dobějším srovnání  projevuje pří-
znivá ekonomická situace v národ-

ním  hospodářství. V  rozpočtové
sféře  se  zvýšil  průměrný   plat
o 3,8 % (979 Kč), který je v odpo-
vídající relaci s nárůstem objemu
prostředků na platy. Vykazovaný
poměr  mezi   průměrnou   mzdou
v rozpočtové a privátní sféře se
mírně vychýlil ve prospěch pod-
nikatelské sféry. Situaci by měl
řešit předpokládaný vyšší růst ta-
rifních  platů  v   nepodnikatelské
sféře v roce 2017.

Značně diferencovaný je vývoj
průměrné mzdy v jednotlivých
odvětvích. V rámci podnikatelské
sféry došlo ke stagnaci průměrné
mzdy v těžebním průmyslu, příliš
se nedařilo ani makléřům v oblasti
nemovitostí. Významný procentní
nárůst byl zaznamenán v ubyto-
vacích činnostech a v pohostinství,
i když průměrná nominální mzda
má v tomto odvětví dlouhodobě
jednu z nejnižších úrovní (15 280
Kč). Nejvyšší mzdový nárůst v ab-
solutní hodnotě byl docílen v dlou-
hodobě preferovaném odvětví pe-
něžnictví  a  pojišťovnictví (nárůst
o 2070 Kč), kde průměrná mzda
dosahuje částky 52 717 Kč, což je
přibližně dvojnásobek průměrné

mzdy v ČR a více než trojnásobek
mzdy v nejhůře placeném odvětví.
Na vysoké úrovni se také udržuje
průměrný příjem zaměstnanců v in-
formačních činnostech (50 112 Kč).
K úbytku zaměstnanců došlo v tě-
žebních činnostech a ve stavebnict-
ví, celkový přírůstek přepočteného
počtu zaměstnanců vzrostl o 2,3 %.

Pokud se jedná o nepodnika-
telskou sféru, nejvyššího nárůstu
průměrného platu v absolutní
hodnotě bylo dosaženo ve veřej-
né   správě   a   obraně  (zvýšení
o 1471 Kč), průměrný plat před-
stavuje částku 29 327 Kč. Násle-
duje zdravotnictví s průměrným
platem 27 114 Kč. Nejvyšší dy-
namika růstu v rámci nepodnikatel-
ské sféry je vykazována v kultuře
(5,8 %), průměrný plat je však stále
na nízké úrovni. Nejméně se na-
výšil průměrný plat ve školství,
kde jeho přírůstek ve výši 528 Kč
představuje procentní zvýšení pou-
ze  o 2,2 bodu. Počet zaměstnanců
v rozpočtové sféře se zvýšil o 0,6
%, nejvyšší nárůst byl zaznamenán
ve zdravotnictví.

Zajímavý je také pohled na úro-
veň průměrné mzdy v jednotlivých
krajích. Již tradičně jsou nejlépe
odměňováni zaměstnanci v Praze
(průměrná mzda dosahuje částky
34 824 Kč), i když tempo nárůstu
mzdy se proti předchozímu období
zpomaluje. Dynamika růstu prů-

měrné mzdy se nejvíce projevila ve
Zlínském kraji a Kraji Vysočina,
kde došlo v pololetí roku 2016 ke
shodnému  meziročnímu  nárůstu
o 4,6 %. Výrazněji se projevilo
zvýšení výdělků také ve Středo-
českém a Královohradeckém kraji.
Nejhůře  placeni jsou zaměstnanci
v Karlovarském a Olomouckém
kraji, kde je průměrná mzda o více
než 30 % nižší než v Praze.

Mzdový medián, který je vy-
počtený z matematického modelu
mzdové úrovně prostředního za-
městnance, zaznamenal navýšení
oproti předchozímu roku o 4,5 %.
Mzdová úroveň zaměstnance, který
je uprostřed výdělkové osy tak
vzrostla poněkud více než aritme-
tický průměr (nárůst o 4,2 %).
Uvedené údaje jsou náznakem ne-
patrného snižování výdělkové di-
ferenciace, rozpětí však zůstává ši-
roké. Zajímavý je přehled mediánů
měsíčních mezd sledovaných podle
pohlaví zaměstnanců, který jedno-
značně   prokazuje    diskriminaci
v odměňování žen. Zatímco me-
dián mezd mužů dosahuje ke konci
druhého čtvrtletí 2016 průměrné
částky 25 176 Kč, u žen se jedná
pouze o částku ve výši 20 567 Kč.
Také tento propočet prokazuje, že i
přes rozdílná funkční zařazení, jsou
ve výdělkové úrovni preferováni
muži.

Ing.Marie FabianováKancelářská práce může zabíjet
stejně jako cigarety, tvrdí studie

eliminuje souvislosti mezi dobou
sezení a úmrtím,“ říká profesor uni-
verzity v Cambridge a Norské školy
sportovních věd Ulf Ekelund. Podle
něj nemusíte vyloženě sportovat,
chodit do posilovny, stačí jen svižně
chodit.

Potvrzuje to i jeho kolega Pedro
Hallal z Federální univerzity v Bra-
zílii. „Kombinace nadměrného
sezení přes celý den s nízkou akti-
vitou je smrtící,“ řekl.

Vědci tvrdí, že typický životní
styl dnešní společnosti vypadá tak,
že přes den lidé sedí v kanceláři
před počítačem a večer u televize. 

Podle expertů by zdravější způ-
sob života měla podporovat vláda.
Představují si to například tak, že by
se plánovalo méně autobusových
zastávek, aby lidé museli chodit,
uzavíraly se na víkend některé sil-
nice, aby lidé víc sportovali a
otevírala se veřejná sportoviště.

Autoři studie nicméně nedokázali
vysvětlit, proč sedavý způsob života
představuje tak vážnou zdravotní
hrozbu. Tvrdí však, že pohyb pomá-
há tělesnému metabolismu a sedavý
způsob života má vliv na hormony
jako je leptin, které regulují energe-
tickou rovnováhu.
http://ekonomika.idnes.cz/kancelarska-prace-
je-stejne-nebezpecna-jako-koureni-fhi-/eko-
zahranicni.aspx?c=A160728_104104_eko-
zahranicni_fih

Na mítinku Konec levné práce byly součástí videoprezentace i dva grafy zná-
zorňující distribuci mezd a platů v roce 2015. Důvodů rozdílnosti grafů je jistě
více (např. rozmanitost oborů či profesí), ale zajímavé je, zda např. medián a
průměr jsou si u platů tak blízko proto, že vláda (která vydává nařízení o pla-
tech) a parlament (který rozhoduje o státním rozpočtu) si cení práci odvádě-
nou za platy nebo je to (i?) výsledek dlouhodobého úsilí odborů o  spravedlivé
odměňování (například zachování nárokové složky jako nejvýznamnější složky
platu)?                                                                                                  -dě-

http://ekonomika.idnes.cz/kancelarska-prace-je-stejne-nebezpecna-jako-koureni-fhi-/eko-zahranicni.aspx?c=A160728_104104_eko-zahranicni_fih
http://ekonomika.idnes.cz/kancelarska-prace-je-stejne-nebezpecna-jako-koureni-fhi-/eko-zahranicni.aspx?c=A160728_104104_eko-zahranicni_fih
http://ekonomika.idnes.cz/kancelarska-prace-je-stejne-nebezpecna-jako-koureni-fhi-/eko-zahranicni.aspx?c=A160728_104104_eko-zahranicni_fih
http://ekonomika.idnes.cz/kancelarska-prace-je-stejne-nebezpecna-jako-koureni-fhi-/eko-zahranicni.aspx?c=A160728_104104_eko-zahranicni_fih
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Měření finanční gramotnosti 2015: Kompletní výsledky
Zásadní zjištění

1. dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně 
a. ekonomicky zodpovědný člověk je zjednodušeně ten, který lépe

využívá finanční produkty, využívá svá práva a zodpovědněji se
rozhoduje ve světě financí

b. pouze 6 % obyvatel vykázalo vysokou úroveň ekonomické zod-
povědnosti

2. 57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet 
a. jedná  se  bohužel  o  nárůst oproti  roku 2010, kdy rozpočet nese-

stavovalo 48 % domácností
3. 37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu

hlavního příjmu jejich domácnosti 
a. 31 % lidí by hledalo novou práci či brigádu
b. 12 % občanů by využilo úspory, něco by prodali či by omezili vý-

daje
4. aktivně nespoří 19 % dospělých 
a. 54 % osob spoří na běžném účtu
b. třetina lidí spoří v hotovosti
c. třetina dospělých používá spořicí účet či účet stavebního spoření
5. v případě výpadku příjmů 15 % domácností nepokryje své ži-

votní náklady ani po dobu jednoho měsíce 
a. jedná se zejména o studenty, mladší věkovou skupinu a lidi s nízký-

mi příjmy
b. 48 % domácností by pokrylo své náklady po dobu alespoň třech

měsíců – týká se to především vysokoškolsky vzdělaných lidí a
obyvatel s vyššími příjmy

c. 25 % domácností by zvládlo vyjít se svými rezervami po dobu do-
poručovaných šest měsíců

6. 42 % lidí nedokáže správně vypočítat úrok 
a. u příkladu na jednoduché úročení „Předpokládejme, že uložíte 100

Kč na spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou 2 % ročně. Na
tomto účtu neprovedete žádné platby ani výběry. Jaký bude zůsta-
tek na konci roku po připsání úroku? (Nezohledňuje se daň ani
poplatky)“ odpovědělo 58 % respondentů správně – 102 Kč.

Více na: http://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramot-
nosti/2015/mereni-urovne-financni-gramotnosti-2784

Přesně  84 699  důchodců   mělo
v  červnu  letošního  roku   exekuci
z důchodu, který vyplácí Česká sprá-
va sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Průměrná výše srážky ze všech
druhů důchodu v tomto měsíci činila
1902 Kč. Od ledna do června 2016
ČSSZ poukázala na účty nikoliv dů-
chodcům, ale jejich věřitelům cel-
kem 973 miliónů korun.

„ČSSZ k červnu 2016 nemohla
exekuci zařídit u více než 45 000 dů-
chodů pro jejich nízkou výši, dů-
chod dlužníků nedosahoval tzv. za-
bavitelné výše. Dluh však nezaniká.
Pokud ho dlužník-důchodce neuhra-
dí jiným způsobem, ČSSZ výkon
rozhodnutí stále eviduje. V okam-
žiku, kdy se dlužníkovi důchod zvý-
ší nebo se u něj změní např. počet
vyživovaných osob, ČSSZ je povin-
na srážky zařídit,“ konstatoval
ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

Ze zkušeností ČSSZ při zpraco-
vávání  této  agendy  stále  platí, že
stoupá počet lidí, kteří si exekuci
nebo dokonce  několik  exekucí  do
důchodu  již  přinášejí,  což  způso-
buje  mj.  i  vyšší  časové  nároky na
zpracování dávek. Srážky z platu
(příjmu)  zaměstnaným  občanům,
kteří se ještě před odchodem do dů-
chodu dostali do finančních obtíží
končících uvalením exekuce, pro-
vádějí jejich zaměstnavatelé. Po od-
chodu dlužníků do důchodu tuto
povinnost ze zákona přebírá ČSSZ
coby plátce důchodu, tj. příjmu dluž-
níka.

Má-li žadatel o  důchod exekuci
nebo  je-li  v insolvenci, je  vhodné
k žádosti o  důchod předložit i tzv.
exekuční příkazy, v případě insol-
vence sdělit spisovou značku. Praxe
ukazuje, že klienti si to neuvědomu-
jí, za dluhy se stydí či je nechtějí
přiznat. Toto jejich jednání však
zpravidla ovlivní délku řízení žá-
dosti, která se může prodlužit.

Více exekucí z nemocenských
dávek

V letošním pololetí ČSSZ evi-
dovala téměř 2,5krát více exekucí na
nemocenské dávky než před dvěma
lety.  Jestliže v  roce  2014  v  daném
období byly provedeny srážky z  dů-
vodu nařízené exekuce a insolvence
z dávek nemocenského pojištění (tj.
z nemocenského a z peněžité pomo-
ci v mateřství) u necelých 38 tisíc
výplat, v pololetí roku 2016 jich by-
lo  citelně   více  – přesně  86  392.
Z dostupných údajů k pololetí 2016
je zřejmé, že i objem peněz putu-
jících věřitelům z nemocenských
dávek strmě stoupá. Za pololetí roku
2014 jim bylo vyplaceno 47,16
mi.liónu korun, letos to byl téměř
trojnásobek, věřitelé na účty dostali
137,25 miliónu korun.

Důležité údaje k exekucím pro
rok 2016
Důchody

Exekuční  srážky   ČSSZ   provádí
ze  všech  druhů   důchodů, tedy ze
starobních, invalidních i pozůsta-
lostních. Srážky z důchodu může
ČSSZ ukončit až po splacení dluhu
včetně úroků a nákladů řízení (tzv.
příslušenství), popř. na základě
rozhodnutí subjektu, který o exekuci

Snížení dluhů až o 70 procent a do pěti let bez dluhů – služba
„Oddluž se“

Pro odboráře, kterým již hrozí kvůli nesplácení závazků exe-
kuce, jsme vytvořili  službu  s  názvem  „Oddluž se“. Jedná se
o zcela bezpečnou a oficiální cestu, jak se zbavit 70 % dluhů
vyhlášením osobního bankrotu. Služba spočívá v tom, že pro
vás vytvoříme insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení
tak, aby ho soud pro nedostatky nezamítl. Následně zajistíme
dozor nad průběhem celého oddlužení. Po dobu oddlužení
budete pod ochranou před exekutory a věřiteli. 

Exekuční srážky z důchodů a dávek nemocenského pojištění: přes 1,1 miliardy korun vyplatila
ČSSZ od ledna do června věřitelům svých klientů

tisková zpráva, Praha 31. 8. 2016
rozhodl. Nezabavitelná  částka  pro
dlužníka (tj. povinného) činí 6178,67
Kč (v roce 2015 činila 6118 Kč).
Pokud ji výše důchodu nepřekračuje
(důchod nedosahuje tzv. zabavitelné
výše), nemůže ČSSZ exekuční sráž-
ku zařídit. Na každou osobu, kterou
je dlužník povinen vyživovat, se ne-
zabavitelná   částka   dále   zvyšuje
o   1544,67   Kč    (v    roce    2015
o  1529,50 Kč). Částka,  nad  kterou
se zbytek důchodu může srazit bez
omezení,  je stanovena na 9268 Kč
(v roce 2015 činila 9177 Kč).

Nemocenské dávky
Srážky z nemocenských dávek se

vždy provádějí z dávky za celý
kalendářní měsíc, proto lidem, kteří
jsou v pracovní neschopnosti několik
měsíců z důvodu vážné nemoci či
náročné léčby a mají na svůj příjem
exekuci, lze doporučit, aby si potvr-
zení o trvání dočasné pracovní ne-

schopnosti (tzv. lístek na peníze)
nechali od lékaře vystavit k posled-
nímu dni v měsíci. Výše uvedené ne-
platí na začátku nebo na konci so-
ciální události, kdy se dávka zpravid-
la vyplácí za část kalendářního mě-
síce. I v těchto případech platí, že za-
městnanec veškeré podklady, který-
mi se prokazuje nárok na výplatu ne-
mocenských dávek, včetně podkladů
potřebných pro provádění srážek,
předává svému zaměstnavateli, který
je spolu s doklady pro výpočet dávek
bezodkladně předá příslušné okres-
ní  správě  sociálního  zabezpečení,
v  Praze  Pražské,  v Brně Městské,
která teprve poté, co obdrží veškeré
doklady, může začít vyplácet dávky
nemocenského pojištění.
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-
zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160211-vzrostl-pocet-
duchodu-s-exekucni-srazkou.-rostou-i-exekuce-z-
nemocenskych-davek.htm

http://vyhody.odboryplus.cz/?p=90
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-08-31-exekucni-srazky-z-duchodu-a-davek-nemocenskeho-pojisteni-pres-1-1-miliardy-korun-vyplatil.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-08-31-exekucni-srazky-z-duchodu-a-davek-nemocenskeho-pojisteni-pres-1-1-miliardy-korun-vyplatil.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-08-31-exekucni-srazky-z-duchodu-a-davek-nemocenskeho-pojisteni-pres-1-1-miliardy-korun-vyplatil.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/2016-08-31-exekucni-srazky-z-duchodu-a-davek-nemocenskeho-pojisteni-pres-1-1-miliardy-korun-vyplatil.htm
http://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramotnosti/2015/mereni-urovne-financni-gramotnosti-2784
http://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramotnosti/2015/mereni-urovne-financni-gramotnosti-2784
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Odpověď: Bohužel, musím vás
zklamat. Žádný právní předpis,
ani zákoník práce, neukládá za-
městnavateli povinnost hradit
zaměstnanci náklady na do-
pravu do zaměstnání. To
ovšem nevylučuje, že zaměstna-
vatel  takovýto  závazek  přijme
v  kolektivní  smlouvě  nebo  se
k němu zaváže vnitřním před-
pisem. Většinou se však jedná
jen o příspěvek zaměstnanci na
dopravu do zaměstnání.  Některé
velké firmy především výrobní,
pak zabezpečují svoz svých za-
městnanců svými nebo prona-
jatými autobusy. Příkladem
může být v poslední době firma
Amazon.

V obecné rovině pak každý
zaměstnanec musí zvážit, za
jakých podmínek je pro zaměst-
navatele ochoten pracovat. Ve
vašem případě pak je nezbytné
spočítat, jak vysoké náklady (ať
již finanční nebo časové) vám
přemístění pracoviště do místa
několik desítek kilometrů
vzdáleného   přinese. Při   této
úvaze   pak   můžete   vycházet
z právní skutečnosti, že pracovní
smlouva, kterou zaměstnanec se
zaměstnavatelem uzavírá, musí
obsahovat neopomenutelné
náležitosti. Vedle druhu práce,
kterou má zaměstnanec pro za-
městnavatele vykonávat je to
den  nástupu  do práce a místo
resp. místa výkonu práce.
Protože  pracovní  smlouva  je
dvoustranným právním ak-
tem, může k její změně, tedy i
změně místa výkonu práce, dojít
pouze  po  dohodě obou  stran,
tedy s vašim souhlasem,
konkrétně dodatkem k dosud
platné pracovní smlouvě. 

Pokud byste se změnou místa
výkonu práce nesouhlasila (a
měla z hlediska pracovních
možností pro sebe lepší řešení),
nezbylo by zaměstnavateli než
skončit s vámi pracovní poměr
výpovědí nebo dohodou dle §
52 písm. b), tedy z organizač-
ních důvodů. V tomto případě
by vznikl nárok na odstupné dle
§ 67 odst. 1 zákoníku práce, je-
hož výše by byla odstupňovaná
dle délky vašeho pracovního
poměru u zaměstnavatele. Do
jednoho roku zaměstnání jed-
nonásobek průměrného výděl-
ku, do dvou let dvojnásobek, a
pokud pracovní poměr trvá ale-
spoň dva roky, trojnásobek
průměrného měsíčního výděl-
ku. Nutno zdůraznit, že se jedná
o částky zákonem zaručené jako
minimální, zaměstnavatel může
tyto částky libovolně zvýšit
samozřejmě zase na základě
principu rovnosti mezi zaměst-
nanci. 

Výše uvedený výpovědní
důvod může použít i zaměstna-
vatel, pokud nemá možnost za-
městnance nadále v místě sjed-
naném dle pracovní smlouvy a
dle pracovní smlouvy zaměstná-
vat.
Shrnuto:
- Právní  nárok  na  úhradu ná-

kladů na dopravu do zaměst-
nání není.

- Zaměstnanec si sám musí
zvážit,  zda  nově vzniklé ná-
klady na dopravu je ochoten
akceptovat.

- Při nesouhlasu se změnou
místa výkonu práce může
rozvázat pracovní poměr
výpovědí s nárokem na
odstupné.

dodáním nebo nutností jí odmít-
nout. Zaměstnavatele může irito-
vat i skutečnost, že vašim odcho-
dem by mohlo být narušeno
dokončení probíhajícího projek-
tu. Komplikací pro vás by to by-
lo v okamžiku, kdy cenu tohoto
projektu by zaměstnavatel byl
schopen vyčíslit. Stejně tak mo-
hou být vyčísleny náklady
vzniklé zaměstnavateli, jestliže
vaše pracovní místo by byl nu-
cen narychlo obsadit jiným za-
městnancem nebo fyzickou oso-
bou,  kterou je  nucen zaškolit.
Ve všech těchto případech a
dalších, se může zaměstnavateli
podařit vyčíslit škodu, která mu
vznikla, a soudně ji na vás
vymáhat.

Zaměstnavatel může reagovat
na váš postup rozhodnutím o va-
ší neomluvené absenci a nadále
vás pokládat za svého zaměst-
nance. Následně pak v této  sou-
vislosti ukončit váš pracovní
poměr výpovědí pro závažné
porušení povinností vztahu-
jících se k vykonávané práci,
nebo okamžitým zrušením
pracovního poměru. Oba tyto
způsoby skončení pracovního
poměru vám musí být doručeny
v písemné formě. 

Zaměstnavatel musí splnit us-

tanovení  § 313 zákoníku práce
a vydat vám potvrzení o za-
městnání tzv. zápočtový list.
Tato povinnost je pod sankcí
Inspektorátu práce ve výši až
300 000. - Kč. Ale povinnost vy-
dat tento zápočtový list vzniká
zaměstnavateli až po skončení
pracovního poměru, tedy např.
až po uplynutí dvouměsíční
výpovědní doby. Pokud by vám
slíbené zaměstnání nevyšlo a
musela jste se obrátit na Úřad
práce ČR, výše uvedený způsob
skončení pracovního poměru by
hrál roli při čerpání výše pod-
pory v nezaměstnanosti. Buď by
vám nárok vůbec nevznikl, nebo
by byl krácen.

Na druhé straně jestliže by
vám zaměstnavatel protizákon-
ně potvrzení o zaměstnání nevy-
dal, a z důvodu, že nemáte
„zápočťák“ by s vámi nový za-
městnavatel neuzavřel pracovní
smlouvu,  mohla  byste rovněž
u soudu uplatnit náhradu škody.
Shrnuto:
- Praxe ukazuje, že někteří za-

městnanci tento způsob
skončení pracovního poměru
používají.

- Z hlediska právní etiky jej
nelze přímo doporučit.

JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Našla jsem si nové zaměstnání, kam mám co nejrychleji
nastoupit. Nynější zaměstnavatel ale nechce přistoupit na dohodu
o rozvázání pracovního poměru. Když prostě přestanu po před-
chozím oznámení chodit do práce, může vůči mně uplatnit nějaké
nároky?

Odpověď: Tento způsob
skončení pracovního poměru
zákoník práce nepředpokládá,
ale v praxi se k němu někdy za-
městnanci uchylují. Nese sebou
samozřejmě určitá rizika.
Rozsah těchto rizik je ovlivněn
důležitostí pracovní pozice

konkrétního zaměstnance, re-
spektive  jeho  nahraditelností a
v  neposlední  radě důsledností,
s jakou který zaměstnavatel trvá
na dodržování litery zákoníku
práce.

V především je problematické
takto pracovní poměr „ukončit“
v případě, kdy by váš odchod
mohl  např.  negativně ovlivnit
splnění určité zakázky vůči
odběrateli ať již jejím pozdním

Nutné kroky ke zlepšení rovnoprávnosti žen v ČR
15. září 2016 (čtvrtek) 17:30 - 19:00

Jak můžeme vytvořit rovné šance pro ženy na pracovním trhu? Jak
můžeme zajistit, aby byli ženy a muži stejně finančně hodnoceni za
stejnou  práci? Jak  můžeme  zvýšit  počet  žen v rozhodovacích po-
zicích? 

O těchto a jiných otázkách budou diskutovat absolventky
International Visitor Leadership Program novinářka Tereza Engelová
a poslankyně Helena Langšádlová.

Za Otevřenou společnost se panelu zúčastní koordinátoři projektů
na tato témata Klára Cozlová - Čmolíková a Tomáš Pavlas.
Diskuzi bude moderovat absolventka IVLP novinářka Pavlína
Kvapilová.
místo:  Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana, Americké centrum 
pořádá:  Americké centrum 

Právní poradenství v regionech pro členy
ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Tel: 234 463 333
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-

cmkos/12277 najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, žá-
danku o poskytnutí služby právního poradenství pro členy
ČMKOS a žádanku doložení členství pro poskytnutí právní po-
moci. 

Dotaz: Když se mé pracoviště díky reorganizaci přesune do mís-
ta vzdáleného několik desítek kilometrů, budu mít nárok na
úhradu dopravy?

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos/12277
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos/12277
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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Vaše jistota zdravotní péče
Staňte se součástí 700tisícové „armády“ pojištěnců VoZP ČR.
Přihlaste se do 30. září 2016

• 2 400 Kč na rovnátka
• 1 800 Kč pro těhotné ženy 
 a maminky kojenců
• 1 000 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi

• 1 000 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi
• 400 Kč na dentální hygienu
• 300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

www.vozp.cz

✔ Chcete stejně kvalitní 
péči ve špičkových 
zdravotnických zařízeních, 
jakou mají vojáci Armády 
České republiky?

✔ Chcete mít jistotu, že 
se Vám a Vašim blízkým 
v případě potřeby dostane 
nejmodernější léčby 
onkologických onemocnění 
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své 
děti bohatou nabídku 
příspěvků na plavání, 
cvičení, regeneraci, 
očkování, školní pobyty, 
rovnátka, dentální hygienu 
či na různá preventivní 
vyšetření, to vše po celý rok 
a bez nutnosti střádat body 
nebo kredity?

PAK NEVÁHEJTE 
A PŘIDEJTE SE K NÁM 
JIŽ DNES!

Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:

Přihláška:



Využijte příspěvku
ZP 211 na vyšetření kůže, 
možná si tím zachráníte život

O čem je řeč? O vy-
šetření mateřských 
znamének a dalších 
kožních výrůstků u der-
matologa. Toto vyšet-
ření může odhalit první 

známky zhoubného kožního melanomu, 
který je podle sdělení ministerstva 
zdravotnictví sedmým nejčastějším 
nádorem v Česku. Celkem 30–50 % 
melanomů vznikne právě z mateřských 
znamének, proto pravidelné vyšetření 
není od věci. A zvláště s vědomím, že 
čím dříve člověk k lékaři s podezřelým 
znaménkem přijde, tím větší má šanci 
na léčbu. Podle lékařů platí, že je-li 
melanom zachycen v prvním stádiu, je 
úspěšnost léčby téměř 100%.

„Jsme rádi, že klienti ZP 211 už na 
výzvy k prevenci slyší. Jen z roku na 
rok se počet klientů, kteří si nechali 
u dermatologa vyšetřit znaménka, zvýšil 
o třetinu. Letos od ledna do poloviny 
srpna toto vyšetření absolvovalo 

550 klientů ZP 211 a pojišťovna 
jim na něj přispěla zatím částkou 
280 000 korun. Příspěvek pro jednoho 
je 500 korun,“ říká tisková mluvčí 
ZP 211 HANA KADEČKOVÁ.

Vedle genetiky a poruchy imunity 
přispívá k vzniku melanomu hlavně 
opalování bez dostatečné ochrany. Jak 
se uvádí v tiskové zprávě ministerstva 
zdravotnictví, stačí se třikrát za život 
spálit na slunci, a riziko rozvoje mela-
nomu se hned znásobí. Více ohroženi 
jsou lidé světlého fototypu, s množstvím 
mateřských znamének a ti, v jejichž ro-
dině se rakovina kůže vyskytla. „Aby se 
melanom na kůži vůbec nevytvořil nebo 
aby se již vzniklé onemocnění zachy-
tilo v dobře léčitelném stadiu, postačí 
dodržet dvě zlaté zásady – opalovat 
se s rozumem a dostatečnou ochra-
nou a případné neobvyklé změny na 
kůži bez odkladu konzultovat s kožním 
lékařem,“ dodal mluvčí ministerstva 
zdravotnictví LADISLAV ŠTICHA.

Toto vyšetření je zcela bezbolestné, nijak vás jako pacienta nezatíží, trvá jen několik minut, a přesto 
vám může zachránit život. Musíte si ho sice zaplatit z vlastní kapsy, ale vyjde jen na několik stokorun 
a navíc, velkou část vám na něj přispěje z fondu prevence vaše zdravotní pojišťovna, konkrétně, 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP 211). 

Jak rozeznat zvýšené 
riziko vzniku rakoviny 
kůže?

• Výskyt rakoviny v rodině

• Světlý typ kůže

• Opakované opalování 
v soláriu

• Nadměrné slunění 

• Opakované spálení kůže 
v dětském věku

• Již existující onemocnění jinou 
nezhoubnou formou kožních 
nádorů

• Rakovina kůže v minulosti

• Oslabený imunitní systém

(Zdroj MZ ČR)



Sjednání
1. Prostřednictvím formuláře na internetové adrese http://OSSOO.DEKPOL.CZ 
2. Zasláním elektronické zprávy na adresu Podpora@DEKPOL.cz 
3. Pokud by první dva způsoby selhaly, pak telefonicky na čísle +420 721 502 812

POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI

Í
ODPOVĚDNOSTI
POJIŠTĚNÍ
O
POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI

i n s u r a n c e

DEKPOL s.r.o. ve spolupráci 
s Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG 
připravily speciální nabídku pojištění pro členy 
Odborového svazu státních orgánů a organizací. 

Jedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnance 
 za škodu způsobenou zaměstnavateli 

Územní platnost EVROPA 
Limity pojistného plnění od 150 000 Kč do 300 000 Kč 

 Spoluúčast 10 %
Sleva na pojistné až 40 %. Konkrétní kalkulace na webové stránce

Pojištění se může vztahovat i na odpovědnost 
 za škodu způsobenou v souvislosti s řízením 
 dopravního prostředku 

Dále jsme pro členy připravili zvýhodněné smlouvy 
pro pojištění vozidel a pojištění domácností. 



NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává 

Odborový  svaz  státních orgánů  a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, 

e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.

Šéfredaktorka: Květa Dědovská. 
� +420 606 262 320, e-mail:dedovska@volny.cz.

Minulost je minulost – Španělsko a Portugalsko se musí pohnout
vpřed
27. červenec 2016

Evropští komisaři Evropské radě představili seznam doporučení
pro řešení fiskální situace ve Španělsku a Portugalsku. ETUC

(Evropská  odborová konfederace)
s  potěšením  vítá  rozhodnutí  EU
o zrušení pokut těmto dvěma ze-
mím. Generální tejmník ETUC
Luca Visentini k tomu řekl: „Poku-
tování Španělska nebo Portugalska
by bylo velkou politickou chybou

vzhledem k obtížné situaci v obou těchto zemích a při rostoucím na-
cionalismu v Evropě. Bylo by to i ekonomickou chybou, když poku-
ty by zafungovaly pouze jako brzda růstu a zaměstnanosti. Pokud by
to mělo signalizovat, že EU si konečně začíná uvědomovat těžkou
situaci mnoha Evropanů, je to krok správným směrem. Opět potvrzu-
jeme náš požadavek na flexibilnější fiskální pravidla a konzistentnější
a zdravější hospodářské politiky pro silné oživení založené na tvorbě
nových pracovních míst.“
Turecko: Erdogan nechal propustit přes 40 členů SES
4. srpen 2016

SES je tureckou odborovou organizací ve zdravotnictví a službách
a je zároveň součástí mezinárodní odborové organizace PSI. Zástupci
SES zorganizovali tiskovou konferenci v rámci protestu proti
nezákonnému propouštění státních zaměstnanců, vyhlášení stavu
nouze a vyhlášení dekretů, které ruší demokratické principy a parla-

mentní systém. Představitelé SES zaslali
do PSI zprávu, ve které vysvětlují aktuál-
ní situaci v Turecku. Nezákonné kroky
Erdoganovy strany AKP přímo ukazují,
že AKP chce pouze využít politické krize
k likvidaci nežádoucích osob. Stav nouze
umožňuje premiérovi a jeho kabinetu po-
mocí nařízení obcházet parlament. 
Mimořádná opatření jsou používána na

uvalení restrikcí na svobodu slova, svobodu klidného shromažďování
a odmítání práva státních zaměstnanců protestovat proti propuštění.
Od 15. července bylo dočasně propuštěno více než 50 tisíc státních
zaměstnanců. Organizace SES od svého založení stála proti
převratům a stavům nouze a nyní přímo kritizuje protidemokratické
kroky turecké vlády. Všichni obžalovaní si zaslouží férový soud a mi-
mořádná opatření musí respektovat turecké závazky k mezinárodní-
mu právu. Nejlepší protilátkou proti puči je rozšíření všech svobod a
zajištění skutečného demokratického rámce ve všech oblastech.
Mezinárodní den mládeže: Veřejné služby jsou pro mladé klíčem
k lepší budoucnosti
12. srpen 2016

V Den  mládeže  vyzvala  EPSU  (Evropská federace odborových
svazů veřejných služeb) evropské vlády, aby daly veřejným službám
nejvyšší prioritu při vytváření slušných, jistých a kvalifikovaných
pracovních míst pro mladé. Nezaměstnanost mladých zůstává v EU
na velmi vysokých úrovních, když v některých státech dosahuje přes
50 %. Jak poukazuje i sesterská organizace PSI, ekonomická stagnace
nutí velké množství mladých lidí nastupovat do nejistého zaměstnání
jen proto, aby se vyhnuli nezaměstnanosti. Navzdory tomuto trendu
Evropská komise zveřejnila čísla, že do prosince 2015 byly vyčer-
pány pouze dvě třetiny fondů věnovaných na boj s nezaměstnaností
mladých. Je zřejmé, že musí být uděláno mnohem víc, aby byly
vytvořeny kvalitní a bezpečná pracovní místa pro mladé. EPSU
zároveň podporuje kolegy z ETUC (Evropská odborová konfedera-
ce), kteří volají po větších garancích pro mladé při stanovení jasných
rolí pro sociální partnery při jejich implementaci a rozvoji. EPSU
věří, že veřejné služby mohou hrát klíčovou roli při dosahování těch-
to cílů. Potřebujeme zvrátit kurz nefunkčních úsporných politik
konečně jít směrem udržitelných investic do veřejných služeb. 

PSI: Daňové rozhodnutí EU o Apple ukazuje, že úsporné politiky
jsou čistě politickým rozhodnutím
31. srpen 2016

Rozhodnutí EU z 30. srpna ohledně toho, že Apple musí doplatit
částku ušlou na daních, ukazuje, že Evropská komise konečně při-
znává, že úsporná politika nemá ekonomické, ale pouze politické
opodstatnění. Podle generální tajemnice PSI Rosy Pavanelliové je to
hlavní vzkaz, který EK tímto krokem vysílá. R. Pavanelliová zároveň
pogratulovala EK za její snahu a politickou odhodlanost bojovat pro-
ti obrovským gigantům, jakou jsou Apple, Amazon nebo McDo-
nald´s. Generální tajemnice PSI dále řekla: „Toto rozhodnutí dokazu-

je, že vlády mohou mít přístup k fi-
nancím pro veřejné služby jako zdra-
votnictví, vzdělávání nebo pitná vo-
da, pokud najdou dostatek politické
vůle“. Apple sice tvrdí, že pouze
následoval zákony, ale vtip je v tom,
že tyto zákony byly pozměněny tak,
aby společnosti Apple vyhovovaly. R.

Pavenelliová dodala: „Toto je nejhorší forma korupce a měla by být
považována za mezinárodní zločin. První věc, co mě napadne, jsou
irští pracovníci a jejich rodiny, kteří trpěli při úsporných opatřeních,
které na ně uvalila irská vláda k zotavení z finanční krize. Zatímco
politickou odpovědnost za toto jednání nese irská vláda, Apple by měl
nést sociální a morální zodpovědnost za to trápení. Je až neuvěřitelné,
že společnost, která platí na daních 0,005 %, je znepokojena tím, že
musí platit víc. To jen dokazuje, jak špatná globální daňová pravidla
jsou, když tyto praktiky zastávají národní politici.“ 
Spojenci PSI vydávají nové zhodnocení hrozeb smlouvy TISA
1. září 2016

Dvě organizace (Attac Norway a Global Justice Now), které podob-
ně jako PSI bojují za zrušení TISA, nově spustily kampaň s názvem
„Projekt na globální privatizaci – proč musíme zastavit Dohodu o ob-
chodu  ve  službách“. Ve  stejný den francouzská vláda požádala EU
o zastavení vyjednávání o dohodě TTIP (Transatlantická dohoda o ob-
chodu mezi EU a USA). Tento nový dokument upozorňuje, že TISA
by mohla být pro veřejnost ještě větší hrozbou než TTIP, protože na
rozdíl od většiny obchodních dohod, je tato smlouva o službách a ne
o zboží. Zástupci PSI souhlasí s varováním, že TISA má vážné kon-

sekvence na věci, které s obchodem téměř
nesouvisí, když ovlivňuje oblasti jako pra-
covní práva nebo bankovní regulaci. Tvůrci
tohoto dokumentu zároveň uvádějí, že TISA
ani není tolik o obchodu, jako je o umožnění
poskytovat služby bez omezení hranic nej-
větším nadnárodním společnostem. Jako pří-
klad je uvedena kadeřnice, jejíž služby
nemohou být přeneseny přes Atlantik, ale

kadeřnici  přesunout lze (to je jeden ze způsobů, jak TISA přistupuje
k obchodu ve službách). Tato studie rovněž uvádí pět hlavních
důvodů, proč bychom se měli obávat TISA:
- Více hazardního kapitalismu. TISA podkope snahy o regulaci fi-

nančního sektoru a předcházení další krize;
- TISA by mohla znemožnit opětovný návrat do veřejných rukou,

jakmile jednou proběhne privatizace; 
- Obzvláště negativní dopad by pocítily jižní země. TISA obsahuje

země včetně Pákistánu, kterým by mohla bránit v rozvoji veřejných
služeb; 

- Nežádoucí dopad na klima. TISA prosazuje princip technologické
neutrality v energetické politice. To by mohlo vést země k opuštění
prosazování obnovitelných zdrojů;

- Ohrožení online soukromí. TISA slibuje předání více pravomocí
pro giganty jako Microsoft a Google, aby si mohli přes hranice pře-
souvat osobní data do zemí s laxními pravidly pro ochranu
soukromí.                                                                Pavol Mokoš




