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Inzerce

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. 
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
konzultace na tel.: 800 160 000, MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Více na www.wobenzym.cz

Je na čase podpořit

imunitu

Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Podpůrná léčba při chřipce a angíně
Obvykle je dobré posilovat oslabenou imunitu, když je náš obranný systém ohrožen nejvíce, tedy v období 
zvýšeného výskytu chřipek a nachlazení. Pokud už někoho chřipky, virózy anebo angíny sužují, je nejlepší začít 
užívat Wobenzym ihned, protože pomáhá rychleji a lépe zvládnout onemocnění. Je vhodné ho užívat i v období 
rekonvalescence, protože brání případnému návratu nemoci a urychluje regeneraci.

Stáhněte si mobilní aplikaci 
Wobenzym 4U 
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. 

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.
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S příchodem jara začala 
ve Francii vlna poměrně roz-
sáhlých demonstrací. Protestuje 
se proti záměrům prezidenta 
Macrona zeštíhlit veřejný sektor 
a ušetřit na sociálních výdajích. 
Stávkuje se v železniční, měst-
ské i letecké dopravě, do ulic vyšli zaměst-
nanci úřadů, protestují učitelé a studenti, 
pracovníci kulturních zařízení, v každém 
větším městě pochodují ulicemi znepokojení 
senioři. 
Z našeho pohledu je to dost nepochopitelná 
situace. Francouzi demonstrují, i když jejich 
životní úroveň je několikanásobně vyšší než 

ta naše a výhody, které na každém kroku 
požívají, jsou s našimi poměry nesouměři-
telné. 
Macron se netají úmyslem zavést opatře-
ní, která omezí především zaměstnance 
veřejného sektoru, na prvním místě želez-
ničáře. Není ale jasné, co tím chce vyřešit. 
Propouštění zvedne už tak vysokou míru 
nezaměstnanosti v zemi. Privatizace dalších 
částí veřejného sektoru pak už vůbec není 
všelékem. Soukromý sektor ve Francii „řeší“ 
svoji konkurenceschopnost tím, že tam, kde 
to je trochu možné, delokalizuje pracovní 
místa do zemí s nižší cenou práce. V oblasti 
dopravy to dost dobře nejde. Snaha vy- 
užívat v rámci sociálního dumpingu služeb 
řidičů z laciných zemí včetně Česka zvy-
šuje ve Francii napětí, a dokonce i Macron 
opakovaně prohlašuje, že touto cestou jít 
nehodlá.
A tak nás nejspíš čekají tři měsíce protestů. 
Možná se zopakuje sociálně neklidný rok 
1995, který reformní úsilí vlády po několika 
měsících zchladil. Macron rozhodně nebude 
první politik, který zjistí, že nejen ve Francii 
je mnohem snadnější agitovat za odvážné 
reformy v průběhu volební kampaně než své 
sliby po nástupu do úřadu plnit. 

Sociální neklid  
ve Francii
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S eurem nespěchat, s růstem minimální 
mzdy neváhat, radí ČMKOS
ČMKOS představila veřejnosti analýzu k výhodám 

a nevýhodám přechodu na euro a návrh odborové cent-
rály na zvýšení minimální mzdy pro rok 2019.
Zatímco na přijetí eura není třeba spěchat, v případě 
minimální mzdy odbory požadují od příštího roku navý-
šení o 1500 korun na 13 700 korun. Podle Josefa 
Středuly, předsedy ČMKOS, se mzdový požadavek 
nevymyká trendu růstu průměrných mezd. Průměrná 
mzda loni ve čtvrtém čtvrtletí 2017 poprvé přesáhla 
30 000 korun, meziročně vzrostla o 8 procent na 31 646 
korun. „V přepočtu na euro je hodinová minimální mzda 
v Česku 2,78 eura (71 korun). Lze tak říci, že Česká 
republika má šestou nejnižší minimální mzdu v rámci 
EU, bez ohledu na způsob přepočtu. Neodpovídá to pro-
duktivitě práce ani výkonu české ekonomiky,“ uvedl 
Středula.
Tématem pro odbory je také euro. Z analýzy ČMKOS 
o přínosech a nákladech přijetí eura a především z ana-
lýzy dopadů ukončení kurzového závazku České národní 
banky jednoznačně vyplývá, že v nastalé situaci není 
vhodné – a do značné míry ani možné – s přijetím eura 
v ČR spěchat. Odklad o několik let je nezbytný nejen 
z hlediska možnosti naplnění maastrichtských kritérií 
a dalších podmínek přijetí eura, ale především vzhledem 
k existenci výrazných rizik českého podnikatelského 
sektoru.
„Všechny země střední a východní Evropy, které přijaly 
euro, zatím nedosáhly temp svého růstu před vstupem 
do eurozóny. To by mělo být vážné varování i pro 
Česko. Rychlý vstup do eurozóny tedy není zárukou 
udržení nebo zrychlení tempa růstu,“ uvedl Středula. 

Tripartita podpořila růst důchodů
Zástupci zaměstnavatelů i odborů na březnové tripartitě 
souhlasili s plánem vlády na výrazné zvýšení důchodů 
v příštím roce. Prezident Svazu průmyslu a dopravy 
Jaroslav Hanák a předseda Českomoravské konfedera-
ce odborových svazů Josef Středula ale zároveň poža-
dují po vládě, aby zajistila udržitelné financování důcho-
dů i do budoucna. Podle šéfa Hospodářské komory 
Vladimíra Dlouhého stát bez penzijní reformy hazardu-
je se životy seniorů.

Novelu služebního zákona odbory důrazně 
odmítají
Odborový svaz státních orgánů 
a organizací (OSSOO) nesou-
hlasí s návrhem novely zákona 
o státní službě, který byl schvá-
len vládou v demisi, ani s prů-
během a způsobem jejího projednání. Návrh stále obsa-
huje nepřijatelná ustanovení, která jako problematická 

Stalo...    a stane se...
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Stalo...    a stane se...
odbory označily již během připomínkového řízení. „Za pobu-
řující považujeme předložení materiálu tripartitě až po jeho 
schválení vládou, i když k němu existují výhrady ze strany 
ČMKOS. Sociální partneři nebyli informováni o průběhu 
a obsahu projednávání materiálu vládou, ale ani o postoji 
Evropské komise k němu,“ říká předseda odborového svazu 
Pavel Bednář.
Až do verze pro jednání vlády – tedy bez možnosti odborů se 
k ní vyjádřit – bylo do návrhu zařazeno ustanovení upravující 
projednání a informování státních zaměstnanců, respektive 
jejich zástupců. „Navržená změna znehodnocuje vztah mezi 
odborovou organizací a služebním úřadem a nechává na libo-
vůli jednotlivých úřadů, kdo a na jaké úrovni bude se zástupci 
státních zaměstnanců, tedy s odbory, jednat. To považujeme 
za nedůstojné. Novela jako celek představuje nebezpečí posíle-
ní politického vlivu na státní službu. Důrazně odmítáme způ-
sob projednání návrhu a nerespektování odborů jako jedné ze 
stran sociálního dialogu,“ zdůrazňuje předseda Pavel Bednář.

Karenční doba versus zdraví zaměstnanců
ČMKOS od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, 
upozorňuje na její negativní sociální a zdravotní dopady 
na zaměstnance. Odbory vždy poukazovaly na skutečnost, že 
karenční doba znamenala pro zaměstnance jen zhoršení jejich 
postavení v době nemoci a pro zaměstnavatele značné úspory 
(snížení odvodů na sociální pojištění jim ročně přineslo téměř 
20 miliard korun).
ČMKOS proto na mimořádném rozšířeném jednání předsed-
nictva tripartity podpořila návrh, který počítá s tím, že zaměst-
nanci by dostávali už v prvních třech dnech nemoci 60 procent 
mzdy a v souvislosti s tím by se zaměstnavatelům i osobám 
samostatně výdělečně činným snížily odvody na sociálním 
pojištění o 0,2 procentního bodu. Tento návrh předložili 
do Parlamentu poslanci ČSSD. „Postoj zaměstnavatelů, kteří 
jednoznačně zrušení karenční doby odmítají, svědčí o tom, že 
jejich cílem je levný zaměstnanec, pracující i v době nemoci,“ 
říká předseda ČMKOS Josef Středula a dodává: „Zavedení 
karenční doby rozhodně lidi zázračně neuzdravilo. Poznatky, 
které máme z odborových organizací z firem, jednoznačně 
hovoří o tom, že lidé počátek nemoci přecházejí, léčí se sami, 
berou si dovolenou, aby se přes víkend co nejrychleji uzdravi-
li. Dokonce v některých firmách jsou vypláceny bonusy těm 
pracovníkům, kteří nestůňou. V době chřipek jsou právě první 
dny nejnakažlivější, a tak se za pár dní nakazí další lidé,“ 
varuje Středula
„Finanční dopad neplacení prvních tří dnů nemoci znamená 
strach být nemocen. Je s podivem, že nikoho nezajímají 
finanční dopady nemoci na lidi s nižšími a průměrnými pří-
jmy. Podle společnosti Trexima například zaměstnanec s hru-
bou průměrnou mzdou 20 tisíc korun přijde za pět dní nemoci 
o 2610 korun. Názor, že karenční doba je dobrým opatřením 
proti zneužívání nemocenské, je ten nejhloupější argument,“ 
říká Josef Středula. 
Na pracovní schůzce vedení ČSSD s představiteli ČMKOS 
byly dlouze diskutovány důvody, proč by měla být v ČR zru-

šena karenční doba. Nechceme, aby v ČR nemocný člověk, 
který se chce léčit, měl strach, zaznělo jednoznačně z obou 
stran.

Historicky největší zisk ČSOB přinesl historicky 
nejmenší růst mezd a šikanu odborářů
ČMKOS podporuje 
snahu odborových orga-
nizací v ČSOB o ade-
kvátní zvýšení mezd, 
zejména vzhledem k obrovským ziskům banky. Čistý zisk 
skupiny ČSOB loni stoupl o 16 procent na 17,5 miliardy 
korun a jde o jeden z nejlepších výsledků v rámci bank půso-
bících v ČR. Pro dokreslení: za léta 2012 až 2016 vydělala 
ČSOB přes 70 miliard korun.
Tento úspěch se bohužel vůbec neodráží v odměňování 
zaměstnanců. Odborová organizace (Moderní odbory 
v ČSOB) požadující růst mezd o 15 % narazila na velkou ne- 
ústupnost vedení banky. Kolektivní smlouva dojednána nebyla 
a spor skončil před zprostředkovatelem. Odborům přitom jde 
zejména o nízkopříjmové zaměstnance. Veřejnost netuší, že 
i v bankovnictví pracují zaměstnanci s hrubou mzdou 16 tisíc 
korun. 
„Jde o příklad nadnárodní firmy, která v ČR generuje obrov-
ské zisky na úkor zaměstnanců. ČMKOS podpoří Moderní 
odbory v ČSOB v jejich snaze upozornit v rámci evropských 
odborových struktur na tento přístup mateřskou firmu. Je třeba 
odsoudit skutečnost, že vedení banky zaujalo šikanózní přístup 
k představitelkám odborů v ČSOB,“ zdůraznil předseda OS  
pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví František Hupka.

Odešel Vladimír Mühlfeit
Ve věku 68 let zemřel bývalý 
dlouholetý předseda 
Odborového svazu hasičů 
Vladimír Mühlfeit. Byl 
u zrodu samostatných hasič-
ských odborů již v listopadu 
1989, stal se druhým předse-
dou Federálního Odborového 
svazu požárníků z povolání, 
později Odborového svazu hasičů. V těchto funkcích 
působil od roku 1991 do roku 2008.
Vladimír Mühlfeit byl v květnu 1999 účastníkem roz-
hodnutí, že hasiči se k 1. 1. 2001 dostanou do režimu 
služebního poměru. Stál také u založení Nadace poli-
cistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, pečující 
o sirotky po příslušnících bezpečnostních sborů, kteří 
přišli o život při výkonu služby, a těžce tělesně postiže-
né kolegy. Velice aktivně pracoval až do své smrti 
ve prospěch odborářů ústeckého kraje jako předseda 
krajské organizace OSH. 
Čest jeho památce!
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Dagmar ŽITNÍKOVÁ, 
předsedkyně OS zdravotnictví 
a sociální péče:
V uplynulých čtyřech letech se 
mohlo v plném rozsahu uplatnit 
strategické řízení předsedy 
ČMKOS Josefa Středuly, jeho 
brilantní řečnické schopnosti 
a hlavně jeho houževnatost 
a urputnost. Zvedl image odbo-
rů jakožto partnera, kterého 
nelze podceňovat. Josef 
Středula je zároveň lídrem, 
který předvídá události. Viz 
jeho aktivity v rámci evrop-
ských odborů a snaha ochránit 
zaměstnance s nástupem digita-
lizace. Razantní zvýšení mini-
mální mzdy, rozšíření povědo-
mí o právech zaměstnanců, 
ochrana slabších – to jsou 
naprosto nezpochybnitelné 
výsledky. 
Ve vedení mu úspěšně sekun-
dují místopředsedové Vít 
Samek a Radka Sokolová. Ten 
první je hlídačem zaměstnanec-
kých, sociálních a dalších práv 
zaměstnanců. Mnohdy nevidi-
telný, ale velmi důležitý. 
Stanoviska konfederace jsou 
neprůstřelná. U Radky 
Sokolové bych zase chtěla 
vyzdvihnout její snahu o zvýše-
ní prestiže odborů v oblastech, 
které si před nedávnem neuměl 
nikdo představit. Soutěž Zlaté 

české ručičky vykouzlila radost 
a úsměvy na tvářích dětí z dět-
ských domovů, rovněž propa-
gační stany ČMKOS na náměs-
tích a diskuse s občany o smys-
lu odborů byly jejím „chle-
bem“. Jsem přesvědčená, že 
současné vedení ČMKOS je 
výborným týmem a za to mu 
patří úcta a poděkování. Josefe, 
Vítku a Radko, přeji vám, aby 
se vám vše dařilo i v dalším 
čtyřletém období.

Jaroslav SOUČEK,  
předseda OS KOVO: 
Aktivita vedení konfederace je 
daleko výraznější než v minu-
losti.
Josefa Středulu znám z jeho 
dlouhodobého působení 
v našem odborovém svazu 
a musím říci, že svou pracovi-
tost a doslova buldočí vytrva-
lost si přenesl i do působení 
ve funkci předsedy ČMKOS. 
S místopředsedy vytvořil velmi 
dobrý tým, zvýšil výkonnost 
odborných zaměstnanců centrá-
ly a díky tomu je dnes ČMKOS 
v očích politiků, zaměstnavate-
lů i veřejnosti respektovaným 
reprezentantem zaměstnanců 
a jejich odborových svazů.  
Očekávání odborářů nejsou 
vždy reálná vzhledem k tomu, 

že odbory nejsou ani opraváři 
rozhodnutí voličů při volbách, 
ani zákonodárným sborem 
měnícím právní předpisy 
ve prospěch zaměstnanců. 
Přesto dosažené výsledky hod-
notím velmi pozitivně. 
Vyjmenovat všechny úspěchy 
by rozsahem překročilo formát 
ankety Sond. Chtěl bych vedení 
ČMKOS za celkový pozitivní 
posun poděkovat a popřát 
hodně sil. Jsem přesvědčen, že 
všichni budou do svých funkcí 
znovu zaslouženě zvoleni.

František DOBŠÍK,  
předseda Českomoravského 
odborového svazu pracovníků 
školství:
Na prvním zasedání Rady 
ČMKOS po minulém sjezdu 
nově zvolený předseda Josef 
Středula projevil přání, aby 
konfederace působila jako 
sehraný orchestr. Na první 
pohled se mu to podařilo. 
Odbory získaly rozhodně větší 
kredit ve společnosti, jsou vidět 
i slyšet. Odborová centrála 
je uznávaným sociálním partne-
rem a Rada hospodářské a so- 
ciální dohody, tzv. velká tripar-
tita, se stala prestižním kolbiš-
těm výměny názorů na směřo-
vání naší země, přičemž odbory 
tam hrají klíčovou roli. Někdy 
se mi ale zdá, že v orchestru 
občas zaznívají i disharmonické 
tóny. Přál bych si, aby se v příš-
tích letech dosavadní orchestr 
posunul výš a stal se ještě 

sehranějším symfonickým 
orchestrem. Vedení konfederace 
to má ve svých rukou.

Jindřiška BUDWEISEROVÁ,  
předsedkyně OS zaměstnanců 
poštovních, telekomunikač-
ních a novinových služeb: 
Zpětné ohlédnutí a srovnání 
toho, jak se v posledních 
letech v české společnosti 
změnilo vnímání odborů, 
hovoří samo za sebe. Odbory 
jsou významnou organizací 
a jsou tak větší částí společ-
nosti vnímány. Za tímto 
posunem je veliký kus práce 
v tripartitě, v jednáních s jed-
notlivými institucemi a hlavně 
v komunikaci se členy odbo-
rů, s veřejností a médii. 
Nejvýraznější jsou výsledky 
kampaně Konec levné práce, 
kdy se toto téma postupně 
stalo předmětem zájmu s vel-
kým přesahem, skutečně 
celospolečenským. Jde přede-
vším o spravedlivé odměňo-
vání, které by zajišťovalo 
důstojný život zaměstnanců, 
ale také o stav a strukturu naší 
ekonomiky. Mzdy a platy 
rostly napříč různými obory. 
Také růst minimální mzdy byl 
velmi významný, třebaže lidé 
pracující za minimální mzdu 
se bohužel stále nacházejí pod 
hranicí bídy. Ještě nás čeká 
hodně práce.

ČMKOS se stala mluvčím 
českých zaměstnanců

Předseda Josef Středula a místopředsedové Vít Samek 
a Radka Sokolová se budou na dubnovém sjezdu ČMKOS 
znovu ucházet o znovuzvolení a jsou jedinými kandidáty. 
Jak hodnotí působení své centrály předsedové odboro-
vých svazů? Zde jsou odpovědi některých z nich.  

(Dokončení na str. 14)

 Dagmar ŽITNÍKOVÁ     Jaroslav SOUČEK František DOBŠÍK Jindřiška BUDWEISSEROVÁ



 
  

Po listopadu 1989 jsme mohli zaslechnout 
povzdechnutí, že za minulého režimu 
nemohli vyrůst politici, kteří by byli schopni 
položit základy demokratické společnosti. 
Přesto se to podařilo. A to díky již nežijícím 
osobnostem, jakou byl například všestranně 
vzdělaný Jaroslav Šabata, který vykonával 
funkci ministra české vlády pro koordinaci 
činnosti s vládou federální. Stejně tak 
se zasloužil ministr pro životní prostředí 
Josef Vavroušek, kterému se příroda krutě 
odvděčila, když zahynul v horách i s dcerou. 
Je nutné vzpomenout i prezidenta Nejvyššího 
kontrolního úřadu 
Lubomíra Volejníka.
Ani odboráři si na své 
představitele nemohou 
stěžovat. Vzpomeňme 
jen nedávno zesnulého 
Igora Pleskota, Richarda 
Falbra, který se stal 
europoslancem, 
či Milana Štěcha, 
předsedu Senátu. 
Současný předseda 
ČMKOS Josef Středula stál (a stále stojí) 
v čele odborů v situaci, kdy se republika 
dostávala z politické a ekonomické krize. 
Dokázal s vedením nejen přijmout účinnou 
strategii, ale také ji úspěšně realizovat. 
Spočívala v jednoduše vyjádřeném hesle 
Konec levné práce. Bylo založené na poznání, 
že nízké mzdy a platy nejsou pro českou 
společnost perspektivou. Kampaň chtěla 
a chce zaměstnavatelům i veřejnosti důrazně 
ukázat, že mzdový vývoj v republice začíná 
být vážným ekonomickým problémem. 
Aktivita odborů zapůsobila a mzdy a platy 
rostly. 
Kampaň Konec levné práce podstatně 
zvýšila prestiž ČMKOS a jejího předsedy. 
Nemohla proto zůstat bez reakce politických 
stran. Pravice ji nepodpořila, naopak od ní 
zaznívala kritika, že požadavky odborů jsou 
nepřiměřené a mohou přibrzdit ekonomický 
vývoj. Opak byl a je pravda, zvýšení mezd 
a platů vedlo k dalšímu ekonomickému 
růstu. Levice odborovou kampaň podpořila 
a například sociální demokracie se ji snažila 
i využít, bohužel poněkud nešťastně. Lobbing 
u nás příliš v oblibě není, lidé se spíše 
postaví za něco než za někoho.
Josef Středula, který bude obhajovat post 
předsedy ČMKOS, si za svou práci podporu 
zaslouží. Už proto, že se o něm mluvilo jako 
o možném předsedovi ČSSD, budoucím 
premiérovi i kandidátovi na Hrad, on však 
přesto zůstal věrný odborům. 
 ANTONÍN RAŠEK

Názory

>>>
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ODBORÁŘI MAJÍ 
ŠTĚSTÍ NA LÍDRACO ŘEKLI politici...

KOMENTÁŘ

...  O PŘEDSEDOVI ČMKOS
Josef Středula bude v dubnu 
obhajovat post předsedy ČMKOS. 
Jak ho vnímají představitelé 
našich parlamentních stran?

TOMIO OKAMURA,  
předseda SPD:

Pan předseda Josef Stře-
dula je aktivní vyjednavač 
a člověk na svém místě.

VOJTĚCH FILIP,  
předseda KSČM: 

S Josefem Středulou 
jednám jak na oficiální 
úrovni, tak mimo oficiální 

možnosti. Je to jistě výrazný odborový 
předák. Trochu mu ale vyčítám, že zapo-
míná na to, že odbory by měly zastupovat 
také důchodce. 

ROMAN SKLENÁK,  
poslanec (ČSSD):

Je to člověk, který hájí zá-
jmy zaměstnanců v maxi-
mální možné míře, kterou 

politická situace umožní. 

PAVEL BĚLOBRÁDEK,  
předseda KDU-ČSL:

Vnímám Josefa Středulu 
jako partnera, se kterým 
jsem občas nesouhlasil, ale 

vždy byl korektní.

MIROSLAV KALOUSEK,  
předseda poslaneckého klubu 
TOP 09: 

Snad mu svým hodnoce-
ním neublížím. Politicky 

s ním samozřejmě ve spoustě věcech 
nesouhlasím, jako odborový předák je ale 
velmi kvalifikovaný, věcný a tuhý opo-
nent. 

PETR GAZDÍK,  
předseda STAN: 

Josef Středula dělá svou 
práci dobře, odborům ne-
dělá ostudu. Byť se s ním 

jako středopravicový poslanec ne ve všem 
shodnu, oceňuji ho jako odborně zdatného 
a rétoricky schopného člověka. 

(ac)

JANA PASTUCHOVÁ, 
místopředsedkyně 
poslaneckého klubu ANO: 

Podle mého názoru zastává 
Josef Středula svou pozici 

dobře. Jelikož jsem členkou sněmovních 
výborů pro sociální politiku a zdravotnic-
tví, spolupracuji především s paní Dagmar 
Žitníkovou, která se bere za zdravotní ses-
try a sociální pracovníky. Na základě této 
spolupráce vnímám odbory pozitivně. 

JAN SKOPEČEK,  
místopředseda poslaneckého 
klubu a ekonomický expert 
ODS: 

Větší mandát k hodnocení 
než já mají členové ČSSD, kterou nejen 
před volbami naše odbory tak vehementně 
a nezakrytě podporují. S panem Středulou 
se občas potkávám s jako oponentním 
diskutujícím při nejrůznějších debatách. 
Přestože spolu většinou nesouhlasíme (nej-
sem socialista), lidsky se k sobě chováme 
oba velmi korektně. Přál bych nám všem, 
abychom ani v budoucnu neměli s Josefem 
Středulou v čele tak zdivočilé odbory jako 
například ve Francii, které by brzdily tolik 
potřebné reformy zbytnělého, demotivují-
cího a neufinancovatelného sociálního státu 
evropského střihu. 

IVAN BARTOŠ,  
předseda Pirátů:

I když mám k některým 
krokům odborů (respektive 
k tomu, co jim často po ve-

dení politického vyjednávání z původních 
záměrů zbyde) výhrady, chápu je jako zad-
ního hráče s relevantní podporou lidí. Josef 
Středula tuto sílu dobře reprezentuje. Jím 
vedená kampaň Konec levné práce přinesla 
zásadní obrat v četnosti, s jakou se o práci, 
zaměstnancích a jejich odměňování mluví 
v médiích. 
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Dům odborových svazů 
změní vlastníka 
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Rostlinná výroba je podmíněna počasím, jde přede-
vším o sezonní práci. Také tam zemědělcům pomá-
há stále výkonnější technika. Její používání s sebou 
ale přináší určitá rizika a zemědělci by měli striktně 
dodržovat předepsané postupy. Z pomocníka se 
může ve chvilce nepozornosti stát stroj zabiják, tak 
jako v následujícím příběhu.
Sotva se loni sezona zemědělcům na Orlickoústec-
ku naplno rozjela, záchranáři už museli zasahovat 
u prvního tragického úrazu. Na poli u Sopotnice 
zachytil lis na trávu traktoristu. Jak k tragédii do-
šlo, se lze pouze dohadovat, protože v kritickém 
okamžiku nebyl na poli další svědek. Průběh byl 
zřejmě následující. Sběrací zařízení na trávu je 
vyladěné tak, aby z pole posbíralo co nejvíc pícni-

ny. Pohyb v jeho blízkosti je nebezpečný. K neštěstí 
totiž stačí, aby měl člověk třeba jen volný rukáv. 
Za něj ho dokáže sběrač trávy vmžiku chytit a ob-
rovskou silou vtáhnout dovnitř do lisu. Přesně tohle 
se nejspíš stalo v poledne na poli za vesnicí.
Stroj trávu lisoval a dělal z ní až třísetkilové balíky. 
Traktorista František P. byl velmi zkušený, je proto 
s podivem, jak se mohl dopustit takové chyby. Prav-
děpodobně došlo k ucpání trávy ve sběrači. Fran-
tišek ji chtěl uvolnit, aby mohl pokračovat v práci. 
Zapomněl vypnout lis, protože když k traktoru 
dorazili jeho příbuzní, zařízení bylo ještě v chodu. 
Po Františkovi jako by se slehla zem. Skutečnost 
byla nepředstavitelně hrůznější. Padesátiletý trakto-
rista byl vmžiku vtažen sběracím zařízením do lisu 
a tam, hrůza pomyslet, strašlivou silou slisován. 
Letečtí záchranáři jen potvrdili to, co bylo evidentní 
už od začátku. Stroj muže ve vteřině usmrtil. Hasiči 
vytáhli zdemolované tělo z útrob stroje. František 
tedy netrpěl trýznivou smrtí. To ale rodinné pří-
slušníky nikterak neuklidnilo, psycholog jim musel 
na místě poskytnout posttraumatickou péči, aby se 
lépe vyrovnali s touto tragickou událostí. 
U zemřelého byla nařízena soudní pitva a vyšet-
řování. Na každém podobném zařízení, jako je lis 
na trávu a sběrací zařízení, jsou obsluze na očích 
podrobné instrukce, jak s ním bezpečně zacházet. 
Zemědělec František jim jen na okamžik nevěnoval 
pozornost, a to ho stálo život.

Proč traktoristu  
slisoval balíkovač slámy?

Rozhodnutí Majetkové, správní a delimitační unie 
prodat DOS, tedy sídlo ČMKOS a řady odborových 
svazů, je pro někoho možná překvapivé...
Prodejem budovy DOS Praha 3 plní MSDU OS své 
poslání, s nímž byla v roce 1990 ustavena – delimitovat 
majetek bývalého ROH na jednotlivé nově vzniklé 
odborové svazy, nástupce ROH. Záměr prodat celý 
objekt DOS členové Unie, jimiž jsou jednotlivé 
odborové svazy, přijali již v polovině minulého roku. 
Na konci roku pak schválili i podmínky prodeje 
a vyhlášení veřejné soutěže je dalším krokem k jeho 

uskutečnění. Prozatím ale nebudu nijak komentovat očekávanou cenu.

Jaké konkrétní důvody vedly k prodeji této budovy?
Především skutečnost, že má kapacitu několikanásobně převyšující 
současné potřeby odborových svazů, které v ní teď využívají jen zhruba 20 
procent kancelářské plochy. Budova DOS je příliš velká a málo využívaná 
odborovými svazy. S vlastnictvím tak rozsáhlé a technologicky složité 
památkově chráněné budovy je spojena časově náročná práce, kterou 
odborové svazy raději věnují činnosti pro své členy.

Dokdy mohou zájemci posílat své nabídky a kdy o nich bude 
rozhodnuto? A v jakém časovém horizontu by mělo dojít 
k případnému stěhování stávajících nájemců DOS?
Vyhlášená veřejná soutěž se týká celkem tří propojených budov včetně 
zastavěných pozemků a dalších dvou sousedních pozemků, tvořících park 
před stadionem FC Viktoria Žižkov. Nabídky zájemců přijímá MSDU OS 
do 4. 5. 2018, k rozhodnutí o výběru nového vlastníka by mohlo dojít během 
několika následujících měsíců. Pro odborové svazy, které jsou dosud v DOS 
v nájmu, bude po prodeji k dispozici dvouletá ochranná lhůta pro nalezení 
nového sídla, kde budou chtít působit. Kompletní podmínky veřejné soutěže 
jsou uvedeny na www.majetkovaunie.cz 

Dnes již vpravdě legendární Dům odborových svazů 
(DOS) na náměstí Winstona Churchilla v Praze 3 – Žižkov 
změní vlastníka. Ten současný, jímž je Majetková, správní 
a delimitační unie odborových svazů (MSDU OS), v únoru 
vyhlásil veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Důvody 
tohoto kroku přibližuje Karel SLADKOVSKÝ, místopředseda 
představenstva MSDU OS a zároveň předseda Odborového 
svazu UNIOS.

Dům odborových svazů vznikl 
původně jako Všeobecný penzijní 
ústav, a to na základě architektonické 
soutěže v roce 1929, v níž zvítězili 
architekti Josef Havlíček a Karel 
Honzík. Funkcionalistická budova 
byla vybudována v letech 1932–1934. 
V roce 1951 ji začala přebírat Ústřední rada odborů, v roce 1990 byla 
převedena z majetku ROH do majetku nově ustavených odborů. Budova 
je od roku 1968 památkově chráněna. V současnosti ji tvoří 31 tisíc m2 
podlahové plochy, z toho 12 tisíc m2 kanceláří.
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Uplynulé období od roku 2014 lze cha-
rakterizovat jako období aktivního so- 
ciálního dialogu, kolektivního vyjedná-
vání, historického zvyšování mezd 
a platů, snižování nezaměstnanosti 
a hospodářského růstu. Bylo to období 
mimořádně příznivé pro realizaci pro-
gramových cílů ČMKOS, které se téměř 
beze zbytku podařilo naplnit. Období, 
jež velmi silně kontrastovalo s dobou 
vlády Petra Nečase, která se snažila 
hlavní břemeno své restriktivní politiky 
přesouvat na zaměstnance a jako jediná 
v historii přistoupila ke snižování platů 
ve veřejné sféře. 
ČMKOS každoročně doporučuje cíle 
pro kolektivní vyjednávání na základě 
vlastních makroekonomických analýz 
a odhadů inflace a zahájila úspěšnou 
kampaň Konec levné práce. Hlavním 
podnětem se stal analytický dokument 
ČMKOS Vize změny hospodářské stra-
tegie, který odhalil příčiny nebezpečné-
ho zaostávání českých mezd a platů 
v rámci EU. Odbory v soukromé sféře 
se maximálně snažily v rámci možností 
svých firem vyjednávat co nejoptimál-
nější navýšení mezd, někdy i za pomoci 
vyhlášených stávkových pohotovostí 
a několika úspěšných stávek. ČMKOS 
si vydobyla ve společnosti postavení 
respektovaného sociálního partnera 
a stala se mluvčím a obhájcem zájmů 
českých zaměstnanců. Vyvolala tím 
zájem o členství v odborech – za uply-
nulé období bylo v rámci odborových 
svazů sdružených v ČMKOS založeno 
historicky nejvíce nových odborových 
organizací.

V roce 2015 zahá-
jila ČMKOS dlou-
hodobou kampaň 
Konec levné práce, 
která si klade za cíl 
dát zcela nový im-
puls pro významný 
nástroj odborů – 
kolektivní vyjedná-
vání. Odbory touto 
kampaní historicky 
poprvé v nebývalé 
míře významně 
podnítily celospo-
lečenskou diskusi 
o velmi nízké ceně 
práce v České 
republice ve vzta-
hu k evropským 
mzdám. Kampaň 
Konec levné práce 
odstartovala obdo-
bí růstu příjmů jak 
v soukromém, tak 
veřejném sektoru.

          Od období protestů 
 k aktivnímu 
 sociálnímu dialogu
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V roce 2015 
zažilo Česko 
historicky 
nejdelší stávku 
v soukromé 
firmě. Odborová 
organizace KOVO 
ve strojírenské 
firmě IG Watteuw 
v Brně vyhlásila 
29. září stávku. 
Cílem bylo dosáhnout uzavření kolektivní smlouvy na rok 2015 a omezení tzv. 
flexiboxu, v jehož rámci museli například rok před tím kováci odpracovat 17 tisíc  
převážně víkendových hodin. Zaměstnanci brněnského podniku ukončili po devíti 
dnech stávku hlasováním. „Nejde nám o extrémní navyšování mezd, ale o to, aby 
lidé nepracovali šest dní v týdnu. To je ten hlavní problém,“ komentoval situaci 
předseda odborů KOVO v IGW Brno Zlatomír Vyhňák. Odbory vyjednaly navýše-
ní mezd a omezení množství přesčasů o víkendech. Snímek zachycuje, jak se 
o ukončení stávky v IGW hlasovalo přímo na „místě činu“.

          Od období protestů 
 k aktivnímu 
 sociálnímu dialogu

Od začátku září 2015 putuje Českou republikou informační a poradenský stan 
ČMKOS. Provází jej sugestivní zvací plakát s heslem Odbory na vaší straně. 
„V úzké spolupráci s regionálními odborovými radami a představiteli velkých 
odborových organizací v daném regionu oslovují odbory formou živého kontaktu 
s lidmi veřejnost. Lidé si mohou vyzkoušet, jak funguje pracovněprávní servis 
odborů, přímo na místě radí odboroví právníci, návštěvníci stanu se dozvědí 
o výhodách členství v odborech. Ve stanu je i výtvarný koutek pro děti s možností 
zapojit se do výtvarné soutěže,“ charakterizuje akci Radka Sokolová, místopřed-
sedkyně ČMKOS, která je hlavním garantem a vlastně i dramaturgyní celé akce.

Již v prvním roce působení nového vedení ČMKOS 
prosadily odbory zavedení kurzarbeitu, zvýšení 
minimální mzdy a zvýšení platů státních zaměst-
nanců včetně hasičů a policistů. Tento trend pokra-
čoval po celé funkční období. Od počátku vládnutí 
kabinetu Bohuslava Sobotky byl zahájen smysluplný 
a prospěšný sociální dialog, který České republice 
přinesl sociální smír. Třikrát za uplynulou dobu se 
podařilo prosadit zvýšení minimální mzdy. Opakovaně 
bylo dojednáno navýšení platů státních zaměstnan-
ců, učitelů, nepedagogických pracovníků, lékařů, 
zdravotních sester, příslušníků bezpečnostních sborů 
i platů sociálních pracovníků, zaměstnanců v kultuře 
a dalších. Vláda, odbory a zaměstnavatelé v rámci 
Rady hospodářské a sociální dohody přijali Akční plán 
na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti 
ČR, který byl každý rok aktualizován. ČMKOS v rámci 
tripartity podpořila opatření na boj s daňovými úniky, 
elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení a pro-
kazování původu majetku.

V uplynulých čtyřech letech problematika odborů ši-
roce rezonovala ve zpravodajských relacích a rozho-
vorech. Nebývalý zájem médií o odbory odstartovala 
v roce 2015 nová kampaň ČMKOS Konec levné práce. 
Byla tak nastartována nová forma komunikace ČMKOS. Projevila se zájmem všech hlavních 
médií v ČR o mzdové a platové podmínky. ČMKOS si v tomto období vydobyla ve společnosti 
postavení respektovaného sociálního partnera a stala se mluvčím a obhájcem zájmů českých 
zaměstnanců. ČMKOS a její předseda jsou dnes vnímáni jako mluvčí českých zaměstnanců. Jde 
historicky o největší popularizaci a zviditelnění značky ČMKOS a jejích odborových svazů, které 
významně podnítily zaměstnance ke vstupu do odborů.

V pneumatikářském gigantu, zlínské společnosti Mitas, 
byla 10. března 2017 vyhlášena stávková pohotovost. Dů-
vodem byly nízké mzdy a neuzavřená kolektivní smlouva. 
11. dubna zaměstnanci přerušili výrobu a uspořádali před 
fabrikou dvouhodinovou stávku, která stačila na to, aby se 
management švédské skupiny Trelleborg konečně probral. 
Odbory zvítězily. Průměrná mzda se zvýšila o 24 procent. 
„Dosáhli jsme toho, co jsme chtěli. Postup byl zvolen 
správně,“ řekl předseda odborové organizace ECHO zlín-
ského závodu Vladimír Jandásek. Vyhrocená situace podle 
něj zlepšila i komunikaci uvnitř firmy. Stávkující provázela 
velká vlna solidarity odborových svazů. Mítinku se zúčast-
nil předseda ČMKOS Josef Středula, který odsoudil chování 
švédského majitele vůči zaměstnancům.
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palce v tom, co děláme. Bylo to období, 
kdy jsme hledali formu, jak co neúčinněji 
doslova „vykřičet“, že ČMKOS nemůže 
připustit, aby pokračovalo zneužívání čes-
kých zaměstnanců coby levné pracovní 
síly. Podařilo se nám to a spustili jsme 
kampaň Konec levné práce, která se stala 
nejúspěšnější kampaní svého druhu neje-
nom ve střední a východní Evropě, ale je 
dobrým příkladem ve světovém měřítku. 
Bude mi velkou ctí, budu-li se moci 
na dalším úspěšném směřování ČMKOS 
podílet. 

  Ohlédnutí Josefa Středuly
Mohu konstatovat, že před čtyřmi roky 
jsem přebíral zcela odlišnou organizaci. 
Jsem velmi rád, že dnes je ČMKOS 
sebevědomou centrálou s jasnými 
tématy a cíli, každodenně výrazně vidi-
telnou v médiích, velmi akceschopnou 
účinně obhajovat zaměstnance.
Základní proměny ČMKOS se týkají 
i jejího vizuálního vnímání a zviditel-
nění na sociálních sítích. Největší 
radost mi přináší, když se na nás přímo 
obracejí lidé, píší a děkují, že v odbo-
rech našli zastání, že nám fandí a drží 

  Ohlédnutí Radky Sokolové

  Ohlédnutí Víta Samka
V uplynulých čtyřech letech jsme se 
snažili navrátit právní pozici odborů, 
právní postavení zaměstnanců a sociál-
ní ochranu tam, kde byla před restrik-
tivními reformami bývalých pravico-
vých vlád. Řada věcí se nám podařila. 
Dokončili jsme právní úpravy souvise-
jící s novým soukromým právem, 
zejména sdružovací právo. Podařilo se 
nám odstranit i některé mezinárodní 
problémy, které jsme měli z hlediska 
dodržování úmluv Mezinárodní organi-

zace práce. Řada úkolů před námi ale 
ještě stojí. Rozložení sil v Poslanecké 
sněmovně a odpor zaměstnavatelů 
a pravicových politických stran nám 
neumožnily dotáhnout do námi požado-
vané podoby koncepční novelu zákoní-
ku práce. Mezi úkoly, které bychom 
chtěli co nejdříve vyřešit, patří i zrušení 
karenční doby. Budu velmi rád, pokud 
budu mít příležitost se na plnění nazna-
čených úkolů osobně podílet.   

Při ohlédnutí za čtyřmi lety práce 
ve vedení ČMKOS vidím mnoho 
báječných lidí, se kterými jsem 
se měla možnost potkat. Řešili 
jsme problémy, které zaměstnance 
v jejich práci potkaly, ale také jsme 
intenzivně pracovali na vnímání 
odborů ve společnosti. V rámci výjezdů 
do regionů a na veletrzích práce jsme 
diskutovali s veřejností a mnoho 
návštěvníků našich informačních stanů 
si vyzkoušelo, že odboroví právníci 
jsou tu pro zaměstnance. Velkou radost 
nám přinášejí výsledky vzdělávacího 
projektu Odborová akademie. Již 

třetím rokem se nám daří realizovat 
vzdělávací projekt, jehož výsledkem 
jsou aktivní a motivovaní odboráři, 
kteří i po skončení akademie zůstávají 
v kontaktu, vzájemně se inspirují 
a pomáhají si. Dařilo se i našim 
soutěžím, které přibližovaly odbory 
studentům. Bonusem bylo předávání 
soutěžních výrobků dětem v dětských 
domovech, při kterém jsme měli 
možnost vidět jejich usměvavé tváře 
a rozzářené oči. Pokud mi delegáti dají 
příležitost, s velkým potěšením budu 
v započaté práci pokračovat.
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(Dokončení ze strany 6)

Zdeněk OBERREITER,  
předseda OS hasičů:
Když se řekne ČMKOS, vidím 
hlavně jejího předsedu Josefa 
Středulu. Dovolím si říct, že je 
to ten hlavní tahoun v činnosti 
odborové centrály. To, co 
v uplynulém období udělal on 
a potažmo ČMKOS pro bez-
pečnostní sbory a z mého 
pohledu hlavně pro hasiče, 
nemá obdoby. Přesně tohle 
jsme od pravicových vlád 
Mirka Topolánka a Petra 
Nečase potřebovali. Tehdy se 
nám dělo velké příkoří, ministr 
financí Kalousek škrtl přísluš-
níkům bezpečnostních sborů 
deset procent z platu. Náhled 
na policii, hasiče nebo celníky 
byl ze strany těchto vlád nega-
tivní. Proto vnímáme práci 
předsedy Středuly i odborové 
centrály nesmírně pozitivně. 
Utvrzuje nás to v rozhodnutí 
být i nadále členem ČMKOS 
a podporovat v jejím čele tako-
vého předsedu, jakým je právě 
Josef Středula. Máme zmocně-
ní předsednictva našeho odbo-
rového svazu dát na sjezdu 
ČMKOS nominace předsedovi 
Josefu Středulovi i místopřed-
sedkyni Radce Sokolové.

 
Renáta BURIANOVÁ,  
předsedkyně OS pracovníků 
obchodu:
Úkolem vedení ČMKOS je 
vystupovat na veřejnosti za 
odbory jednotně, což je často 
obtížné a nevděčné, protože 
na mnoho problémů mají jed-
notlivé odborové svazy rozdíl-
né názory. Oceňujeme, že se 
vedení ČMKOS většinou daří 
tato stanoviska koordinovat. 

Nejviditelnější jsou samozřej-
mě aktivity předsedy ČMKOS 
Josefa Středuly, nicméně 
z vlastní zkušenosti vím, že 
spousta věcí je výsledkem 
týmové práce. Když se ohlédnu 
zpět za obdobím uplynulých 
čtyř let od minulého sjezdu 
ČMKOS, náš odborový svaz 
nejvíc uvítal pomoc Josefa 
Středuly a jeho týmu při nároč-
ném prosazování zákona o pro-
dejní době v maloobchodě 
a velkoobchodě (zjednodušeně 
řečeno „zákona o otevírací 
době o svátcích“ – pozn. red.), 
který po mnoha letech úsilí dal 
od června 2016 zaměstnancům 
obchodu konečně možnost trá-
vit alespoň vybrané svátky se 
svými blízkými. A stejně tak 
jsme na sklonku téhož roku 
uvítali pomoc při vyjednávání 
o důstojném navýšení mezd 
ve společnosti Ahold, která 
v České republice provozuje 
hypermarkety a supermarkety 
Albert.

Milan VOMELA,  
předseda OS Stavba ČR:
Současné vedení Českomo-
ravské konfederace odborových 
svazů prokázalo v minulém 
volebním období dostatek kom-
petentnosti a odbornosti při 
výkonu vrcholových funkcí. 
Projevilo jak potřebné zapálení 
pracovat pro odbory, tak snahu 
o nové přístupy k odborové 
problematice. Za všechny pří-
klady bych jmenoval velice 
úspěšnou kampaň Konec levné 
práce. O dobrých výsledcích 
a prospěšnosti práce vedení 
jsem přesvědčen nejen já, ale 
i moji kolegové, proto jsme 
za Odborový svaz Stavba ČR 

navrhli nominaci stávajícího 
vedení ČMKOS na další voleb-
ní období. 

Pavel BEDNÁŘ,  
předseda OS státních orgánů 
a organizací:
Výsledky ČMKOS hodnotíme 
v našem odborovém svazu 
velmi pozitivně. Troufám si 
dokonce říci, že mediální obraz 
odborů toto vedení a hlavně 
Josef Středula posunuli na úro-
veň, která nikdy v historii neby-
la. Za poslední čtyři roky se 
velmi razantně otevřela důležitá 
celospolečenská témata, napří-
klad konec levné práce, slučo-
vání rodinného a profesního 
života, rovné podmínky mezi 
ženami a muži včetně jejich 
odměňování a v poslední době 
i zkracování pracovní doby. 
Zaměstnavatelé i politici mají 
dnes z odborů respekt. Sociální 
dialog je jedním z pilířů demo-
kracie a vedení ČMKOS odbo-
rům pomáhá nastolit efektivní 
diskusi se sociálními partnery. 
Musím Radce Sokolové, Vítku 
Samkovi a především Josefu 
Středulovi poděkovat za odve-
denou práci. Je na místě podě-
kovat všem zaměstnancům 
ČMKOS, bez kterých by vedení 
rozhodně takových výsledků 
nedosáhlo. Náš odborový svaz 
se domnívá, že stávající vedení 
konfederace by mělo pokračo-
vat v nastolené cestě, a věřím, 
že delegáti sjezdu ČMKOS to 
svojí volbou potvrdí.

Jiří DOKOUPIL,  
prezident Unie orchestrálních 
hudebníků ČR:
Jsem rád, že hned po nástupu 
Josefa Středuly začala ČMKOS 

vnímat podporu 
zaměstnanců 
kultury. Pro 
jeho předchůdce to byla okrajo-
vá záležitost. Českomoravská 
konfederace odborových svazů 
tak často paradoxně nahrazova-
la roli ministerstva kultury 
a samotného ministra. Rovněž 
přístup současného vedení 
k prosazování navyšování platů 
ve veřejném sektoru je velmi 
aktivní. Jde o způsob vedení 
samotného sociálního dialogu, 
za což opět patří poděkování 
předsedovi a místopředsedům 
ČMKOS. Místopředsedkyni 
Radce Sokolové chci poděko-
vat za realizaci mnoha projektů 
zaměřených na větší zviditelně-
ní odborů. Místopředseda Vít 
Samek nám zase pomohl 
ke změně v katalogu prací, kde 
se po dlouhých letech podařilo 
narovnat nesmyslnost zařazení 
členů symfonických a divadel-
ních orchestrů. Loňským navý-
šením platů, dalším sloučením 
tabulek a navýšením platových 
tříd v rámci katalogu prací pro 
výkonné umělce v orchestrech 
vznikl solidní základ pro navý-
šení ohodnocení zaměstnanců. 
Paradoxně v této době se potý-
káme už jen s nedostatkem pro-
středků. Česká kultura je insti-
tucionálně postavena na veřej-
ných rozpočtech měst a krajů, 
proto je pozice kultury ještě 
daleko složitější, než je tomu 
u jiných oborů. Chci vyjádřit 
naději, že v následujícím obdo-
bí nám staronové vedení 
ČMKOS bude ještě více pomá-
hat v našem úsilí za vyšší 
nastavení platových tarifů 
a ohodnocení obecně a v naší 
dlouhodobé snaze získat pro 
kulturu tolik potřebné finanční 
prostředky. 

ČMKOS se stala mluvčím českých zaměstnanců JAK TO VIDÍME

Zdeněk OBERREITER Renáta BURIANOVÁ Milan VOMELA Pavel BEDNÁŘ Jiří DOKOUPIL



Restaurace v přízemí bytového domu
V našem bytovém domě máme v přízemí restauraci. Jistě si dovedete 
představit, jak „příjemné“ je zde bydlet. Denně hluk hostů, hlasitá 
hudba, kouření, hádky, bitky, znečištění chodníku a zdi domu... Na stíž-
nosti pronajímatel vždy reaguje tak, že nás odkáže na provozovatele 
restaurace. A výsledkem je vždy jen to, že se krátkodobě mírně ztiší 
produkce hudby. Pronajímatel tvrdí, že on za hosty restaurace neručí 
a že prý existuje svoboda podnikání, se kterou nemůže nic dělat. 
Můžeme se nějak bránit?

Situaci popsanou ve vašem dotazu by měl především řešit váš 
pronajímatel. Ten by vám, nájemcům bytu, měl zajistit nerušený 
výkon práva na bydlení v pronajatém bytě. Jestliže pronajal 
nebytové prostory jako restauraci, musí ho zajímat, jak se nájem-
ce těchto nebytových prostor chová. Z praxe je však samozřejmě 
známo, že pronajímatelé na stížnosti nájemců bytů často neberou 
zřetel. 
Svoboda podnikání nemůže být na úkor např. svobody na klidné 
bydlení a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Svých práv se 
můžete domáhat následovně.
Požádáte stavební úřad, aby prověřil soulad užívání stavby s plat-
nými povoleními (např. zda jsou v provozovně povoleny pravi-
delné hudební produkce). Následně můžete dát podnět místně 
příslušné krajské hygienické stanici, zda jsou dodržovány hluko-
vé limity.
Zároveň je možné se obrátit s žádostí na obec (město), zda regu-
luje provozní dobu hostinských zařízení obecně závaznou vyhláš-

kou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Pokud 
obec vyhlášku má, je možné zjistit, zda v dané lokalitě neplatí 
omezení provozní doby restaurací např. do 22.00 hod., přičemž 
porušování vyhlášky může obec postihovat pokutou. Pakliže obec 
vyhlášku nemá, můžete se obrátit na zastupitele s žádostí o její 
vydání. 
Pokud jde o hlasové projevy hostů v provozovně, na ty se zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nově nevztahuje 
(nepovažují se za hluk) a krajská hygienická stanice je tak nebu-
de moci postihovat. Hlučné hlasové projevy návštěvníků restau-
race, pohybujících se mimo provozovnu a rušících noční klid, 
postihuje obecní či státní policie jako přestupek.
Krajní možností je pak žaloba k soudu.

Povinnost nájemníka zpřístupnit byt pronajímateli
Pronajímatel mě neustále obtěžuje tím, že chce přijít na prohlídku bytu. 
V poslední době se tak děje již každý měsíc. Důvod nikdy neuvede. 
Nejsem žádný neplatič nebo „nepřizpůsobivý“. Jednání pronajímatele 
se mi nelíbí. Mohu se nějak bránit?

Je pravda, že byt je vlastnictvím pronajímatele, ale to ještě 
neznamená, že v případě platné nájemní smlouvy k bytu může 
nájemce bytu bezdůvodně omezovat v jeho právu na nerušené 
užívání bytu.
Problematiku uvedenou v dotaze řeší obecná ustanovení občan-
ského zákoníku o nájmu věci, konkrétně pak § 2219.
Má-li pronajímatel důvod k tomu, aby byt viděl/prohlédl, musí 
nájemci předem v přiměřené době oznámit důvod a čas své 
návštěvy. Pronajímatel by měl při oznámení doby návštěvy bytu 
postupovat v souladu s dobrými mravy, tj. např. není vhodná 
návštěva v pozdních nočních hodinách, o svátcích apod.
Nejčastějším důvodem může být kontrola měřidel nebo stavu 
bytu za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby bytu. 
Pro oznámení není předepsána žádná forma. V současné době to 
může být vedle telefonu či dopisu klidně i SMS nebo e-mail.
Způsobí-li touto činností pronajímatel nájemci obtíže či škodu, 
má nájemce právo na slevu z nájemného.
Z uvedeného existují výjimky, kdy pronajímatel může vstoupit 
do bytu nájemce, aniž by mu předem dal vědět, a to v případě tzv. 
krajní nouze, kdy je třeba zabránit škodě – kdy hrozí nebezpečí 
na majetku či životě. Pokud se nejedná o stav krajní nouze a pro-
najímatel vstoupí do bytu nájemce bez jeho vědomí, jde o proti-
právní jednání, za které může být trestně stíhán a v případě vzniku 
škody za ni pronajímatel nese plnou odpovědnost. 
Je dobré si postup „návštěv“ bytu dohodnout již přímo do nájem-
ní smlouvy, aby se zabránilo někdy až šikanóznímu jednání pro-

Tuto rubriku připravuje  
redakce Revue Sondy 

ve spolupráci se Sdružením 
nájemníků ČR

Bydlení

>>>

15



Bydlení>>>16

bytu – členem vašeho společenství. Doporučuji vám, abyste uve-
denou pohledávku vůči vlastníku bytu zabezpečili např. uznáním 
dluhu spolu se splátkovým kalendářem. Teprve pokud by vlastník 
dluh nesplácel, museli byste věc řešit soudně a třeba i exekucí.

Vadný bojler
Bydlím v nájmu. Na ohřev vody máme bojler. Bohužel se stalo to, že 
ventilem bojleru unikala voda. Ventil ji pořád dopouštěl, ale voda tekla 
rovnou do odpadu. Takto to trvalo půl roku. Přišli jsme na to až při revizi 
bojleru. Vznikl kvůli tomu nedoplatek 25 000 Kč. Pronajímatel trvá 
na tom, že to musíme zaplatit my, nájemci, ale podle nás je to právě 
naopak. Kdo má pravdu?

Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobi-
lém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu 
a drobné opravy související s užíváním bytu. V souladu s naříze-

ním vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba 
a drobné opravy související s užíváním bytu, je oprava bojleru 
považována za drobnou opravu. Přesáhne-li součet nákladů 
za drobné opravy v kalendářním roce částku rovnající se  
100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalen-
dářním roce se nepovažují za drobné opravy. Nad tuto částku jde 
oprava k tíži pronajímatele. To, co jste zaplatili opraváři včetně 
jeho dopravy, se do této částky nezapočítává. V každém případě 
opravu bojleru provádí nájemce, proto i nedoplatek za vyúčtování 
vody musíte uhradit vy, nikoliv pronajímatel.

Délka funkčního období členů představenstva 
bytového družstva
Jsem členem bytového družstva. Ve vedení družstva jsou stále stejní lidé 
a nejsem si jista, zda mají platný mandát. Jak si to mohu ověřit?

V souladu se zákonem o korporacích nesmí být délka funkčního 
období delší než 5 let. Stanovy mohou určit třeba čtyřleté funkční 
období. Pokud stanovy neurčí délku funkčního období, platí 
zákon, tedy 5 let. Člen orgánu může být zvolen opětovně, pokud 
stanovy neurčí jinak. Nahlédněte tedy do vašich stanov. Ve stano-
vách nebo v uvedeném zákoně naleznete také informaci, že člen 
statutárního orgánu může sám z funkce odejít nebo může být 
z funkce odvolán a nahrazen jinou osobou. Členové představen-
stva se zapisují do veřejného rejstříku včetně data vzniku funkce. 
Do veřejného rejstříku můžete nahlédnout na www.justice.cz a tak 
si ověřit, zda mandát člena představenstva je dosud platný.

najímatele. V případě bezdůvodných opakujících se návštěv je 
nájemce oprávněn pronajímateli odepřít přístup do bytu. Případná 
výpověď pronajímatele z nájmu bytu z tohoto důvodu by byla 
neplatná.
Pro úplnost je třeba dodat, že jestliže nájemce protiprávně odmít-
ne byt pronajímateli zpřístupnit, jde o závažné porušení jeho 
povinností. Pokud tak učiní opakovaně, může být jeho jednání 
posouzeno jako hrubé porušení povinností a současně zákonný 
výpovědní důvod nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku, nebo dokonce jako zvlášť závažné porušení 
povinností v případě, že pronajímateli způsobí značnou újmu 
(např. vznik škody na věci), což opravňuje pronajímatele vypově-
dět nájem bez výpovědní doby (§ 2232 občanského zákoníku). 
Doporučuji vám, abyste se s pronajímatelem na postupu návštěv 
bytu dohodl.

Jen hození klíčů do schránky nájem bytu neukončí
Před týdnem jsem se odstěhoval z bytu, kde jsem měl nájemní smlouvu 
na dobu neurčitou. Zavolal jsem pronajímateli, že končím, a hodil jsem 
mu klíče od bytu a vchodu do domu do schránky. Jenže on mně 
po několika dnech oznámil, že prý jsem povinen platit dál nájemné a že 
nic neskončilo. Má pravdu?

Ano. Pronajímatel vám sdělil to, co je uvedeno v občanském záko-
níku. Pouhým odstěhováním z bytu nájemní vztah nekončí. Nájem 
bytu na dobu neurčitou může skončit na základě písemné výpově-
di nebo dohodou nájemce s pronajímatelem. To znamená, že se 
můžete s pronajímatelem dohodnout (doporučuji písemně) 
na ukončení nájmu bytu. V případě, že pronajímatel nebude 
s dohodou souhlasit, nezbývá vám nic jiného, než že doručíte pro-
najímateli písemnou výpověď z nájmu bytu. Teprve uplynutím tří-
měsíční výpovědní doby, která začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi pronajímateli, nájem bytu 
zanikne. Po celou tuto dobu jste povinen pronajímateli hradit 
nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením.

Exekuce na byt
Jsme společenství vlastníků bytů (SVJ). Jako výbor SVJ se snažíme hlí-
dat „pohyb“ vlastníků v domě a nahlížíme do katastru nemovitostí. 
Zjistili jsme, že u jednoho bytu je poznámka „exekuční příkaz – dražba“. 
Jedná se o vlastníka bytu, který nám dluží 7000 Kč, ale zatím splácí. 
Máme se s tímto dluhem přihlásit u exekutora?

Exekuce bytu, kterou jste v katastru nemovitostí našli, je vedená 
v jiné záležitosti, než je vaše pohledávka 7000 Kč za vlastníkem 
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evropský 
stát

část  
Prahy 4

jeden ze 
smyslů

označení 
českých 
letadel

exotický 
plod

pivovar- 
ský polo- 

tovar
německý 
automobil

vyholený 
násilník tady jehličnan středová 

čára

Němec drahý kov

belgické 
město výzva

turistická 
akce

sportovní 
zbraň

egypt. bůh 
Slunce

psaní

chem. zn. 
vápníku

nejvyšší 
karty

2. část 
tajenky

tyč

iniciály 
herce 

Tracyho

povrch 
vodní 
plochy
úklad

1. část 
tajenky

vyprávěné 
příběhy

římsky 49

 odjet 
po vodě

tažený 
moučník trnovníky

licho-
kopytník

staro-
český 
tanec

zkr. pro 
obrněný 
trans-
portér

předložka

střecha 
světa

roklina

deset 
na druhou

3. část  
tajenky

nefal- 
šovaná

vzletný 
projev mez

solmizační 
slabika

pichlavé 
části  
klasů
potáč

silný 
provaz

pracovní 
úsilí

zkratka 
pro regist- 
rovanou 

tunu

cestovní 
doklady

spojit

anglicky 
nebo

obraz 
nahého 

těla

osidla

býv. SPZ 
Kladenska 
bolestný 
vzdech

zvířátka 
pro štěstí

vlákno

vonná 
bylina

staro-
římská 
mince

městečko  
u Plzně

jedno- 
stěžník
velká 

antilopa

Řezáčův 
román

popěvek

lehký běh 
koně

Zátopkovy 
iniciály

sekerou 
oddělená

německy 
ty kodex

francouz- 
ský  

určitý člen
pytel

Častolovická huť na Novoborsku
má ve svém repertoáru neuvěřitelný počet tvarů a druhů, který čítá 4 000 originálních vzorků!  
Turistická návštěva této jedinečné manufaktury je skvělým výletem v kteroukoli roční dobu. 
Místními majstrštyky je historické sklo lesní, dále pak secesní sklo a sklo tzv. studiové, 
vyráběné bez použití forem. Jedná se o předměty z různobarevného skla, zpracované různými 
technikami a technologiemi, používanými při ruční výrobě skla podle vlastních návrhů, fantazie 
skláře a historického skla, které je zdrojem inspirace. Floriánova huť má v této kategorii také 
těžítka, nejrůznější zvířátka, aroma lampy a další dárková skla či suvenýry. Manufaktura ale 
kombinuje dle starých vzorníků i sklo s cínem či dalšími kovy, jako je třeba mosaz nebo bronz, 
a dává tak vzniknout nejen nejrůznějším dobovým korbelům, ale i petrolejovým lampám. 
O oblíbenosti zdejších výrobků svědčí velký zákaznický zájem včetně 
turistů, kterým po exkurzi jen zrak v prodejní galerii přebíhá z kousku 
na kousek. Nejinak je tomu i v prodejně Sklárna Floriánova huť 
v Praze 10 ve Vršovicích, kde lidé nakupují nejenom drobné dárky, ale 
i luxusní designové výrobky. Jak často zákazníci říkají, jdou si sem 
potěšit oko a duši jako do galerie.  

Tentokrát pět našich čtenářů 
obdrží výběr z dekoračních 
předmětů – obdivuhodných 

skleněných těžítek z produkce 
Florianovy huti.

Vyluštěnou tajenku pošlete 
do 27. dubna 2018 na známou adresu 
Sondy Revue, nebo na e-mail redakce:  

sondy-odbyt@cmkos.cz

Výherci z čísla 3 jsou uvedeni na str. 30.

Více na: www.florianovahut.com, www.florianovahut.cz, www.glass-sklo.cz nebo www.glass-bohemia.cz
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„Návrh nové kolektivní smlouvy jsme 
managementu předali již v listopadu. 
Poslední ze čtyř jednání proběhlo v týdnu 
před konáním mítinku. A dohoda žádná. 
Naši vyjednavači se pouze dozvěděli, že 
firma nemůže našim požadavkům vyho-
vět,“ řekl Sondám předseda odborové 
organizace OS KOVO Václav Potužník.
Obě strany se ale dohodly, že se u jedna-
cího stolu setkají hned po protestu. 
Odboráři věděli, že tentokrát k jednání 
přijedou i zástupci mateřské společnosti 
VAG GmbH sídlící v německém 
Mannheimu, jež hodonínskou armaturku 
vlastní. (Německému vedení je ještě nad-
řazená americká firma Rexnord.) 
Jihomoravská armaturka začátkem srpna 
2017 změnila svůj obchodní název 
na VAG, s.r.o. Důvodem je sjednocení 
s globální značkou výrobní skupiny VAG, 
do které společnost patří od roku 2001. 
Produkty firmy jsou exportovány do více 
než 60 zemí celého světa.

Odboráře bylo slyšet až 
v Mannheimu
Mítink měl bouřlivý průběh, stejně jako 
vystoupení předsedy Potužníka. „Říkají 
nám, že jsme ve skupině VAG největší, že 
jsme důležití. Jeden z německých jednate-
lů nám vykládal, že se zmítáme ve vlnách 
a naší perfektní prací dostáváme firemní 

Konec levné práce,  

Naše práce = fér mzda, 

Armaturák ne žebrák, 

Ponižujete nás, Vyšší 

mzdy za odbornou práci. 

S takovými hesly 

a transparenty přišlo 

2. března ráno na mítink 

300 odborářů před sídlo 

hodonínské armaturky 

VAG. Žádali zvýšit mzdy 

o 12 procent, tedy o dva 

a půl tisíce korun. Došla 

jim trpělivost s průtahy 

a naschvály, které 

provázely vyjednávání 

kolektivní smlouvy. 

loď do klidných vod. Druhý jednatel zase 
povídal, že jsme super kluci a holky. To 
jsou sice krásná slova, ale za ně zaměst-
nanci své rodiny neuživí. (bouřlivý pot-
lesk) Posíláme jim z mítinku vzkaz: Super 
kluci a super holky chtějí za svoji super 
práci super mzdu, a proto jsme tady před 
branami firmy. Možná že je z Hodonína 
do Mannheimu trochu daleko. Možná že 
nás není slyšet a není jim jasné, jaké jsou 
naše problémy a požadavky. Dnes se ale 
vyjednávání zúčastní i zástupci zaměstna-
vatele z Mannheimu. Věříme, že nás 
konečně slyší a že jsme dostatečně hlasi-
tí.“ (potlesk, houkání, pískání) 
Václav Potužník se nemýlil. Ranní protest-
ní mítink měl okamžitý efekt. Vedení 
firmy a zahraniční majitelé přehodnotili 
původní plány a nabídli kovákům přijatel-
nější kompromis. Výsledkem je zvýšení 
mezd ve dvou krocích. Od 1. dubna 2018 
dostanou lidé přidáno 2300 korun 
a od října pak dalších 200 korun. Nyní je 
průměrná mzda v podniku při započtení 
mezd managementu 30 000 korun měsíč-
ně. Dělníci ale berou včetně přesčasů 
25 000 až 26 000 korun hrubého měsíčně, 
nově tedy dostanou zhruba o 12,5 procenta 
navíc. „Jsme spokojeni, protože jsme zís-
kali více, než jsme původně požadovali 
pro nejpočetnější skupinu pracovníků 
v dělnických profesích včetně nižších 
techniků.“

Protest 
v hodonínské armaturce 
přinesl vyšší mzdy

K účastníkům mítinku 
promluvili (zleva) Jaroslav 

Souček, Václav Potužník, 
Jan Gertner a Tomáš 

Valášek 
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Za dřinu 
v riziku je 

třeba lidem 
důstojně 
zaplatit

Třetinové mzdy našich 
německých kolegů 
K účasti na mítinku nemuseli odboráři 
zaměstnance přemlouvat. „Informovali 
jsme je, že za stejný objem kvalitně odve-
dené práce berou třetinovou mzdu jejich 
kolegů v Mannheimu. Lidem došla trpěli-
vost a na mítink přišla přibližně polovina 
ze šesti set zaměstnanců armaturky,“ říká 
předseda Potužník. Na vyjednávání byli 
důkladně připraveni. Požadavky podložili 
ověřenými údaji, které jim poskytli napří-
klad i kolegové z odborového svazu 
IG Metall v Německu. „Měli jsme k ruce 
ověřené údaje o průměrné mzdě zaměst-
nanců VAG v Mannheimu. Německou 
personalistku, která se zúčastnila posled-
ního vyjednávacího kola, naše přesné 
údaje o mzdách v německé firmě vyvedly 
z míry. Oponovala, že v Německu mají 
vyšší ceny a lidé platí vysoké nájmy. 
Argumentovali jsme, že v paritě kupní síly 
po započítání nerovností v rámci ceno-
vých úrovní je propastný rozdíl mezi čes-
kými a německými platy neobhajitelný. 
Vyslechli jsme i varování, že pokud budou 
v hodonínské armaturce růst mzdové 
náklady, mohl by zaměstnavatel uvažovat 
o přesunu firmy do levnějších destinací. 
Ale to slýcháváme od manažerů poměrně 
často. Zahraniční majitelé nás berou jako 
levnou pracovní sílu a náš odpor vnímají 
jako něco nepatřičného. To se zaměstnan-
cům pochopitelně nelíbí,“ zdůraznil 
Václav Potužník. 

Stojí za svými odbory
„Zaměstnanci hodonínské armaturky 
odborovou organizaci podpořili už tím, že 
tři týdny před mítinkem odmítali přesča-

sovou práci ve dnech pracovního klidu. 
Tu zaměstnavatel vyžaduje kvůli množství 
zakázek. K nízkým mzdám si lidé rádi 
přivydělají a přesčasům se za normálních 
okolností nebrání,“ ocenil předseda odbo-
rů Potužník. 
Podle obráběče a neuvolněného místo-
předsedy firemní odborové organizace 
Jana Gertnera odborům nejde jen o růst 
mezd. „Přáli bychom si také významnější 
investice do strojního vybavení, na star-
ších strojích se požadované výkony dosa-
hují těžce. Hlavní je, že my si své práce 
vážíme, ale zaměstnavatel ne,“ zdůrazňuje 
Gertner, který ve firmě pracuje už 32 
roků.

„Penzijko“ a týden dovolené 
navíc
„Kolektivní smlouva platná do března 
2019 garantuje kromě růstu mezd i hod-
notné benefity. Zaměstnanci si obzvláště 
považují dohodnutý příspěvek zaměstna-
vatele na penzijní připojištění ve výši 

1150 korun měsíčně; pro zaměstnance slé-
várny, kteří pracují v rizikových pozicích, 
byl sjednán týden dovolené navíc. 
Zaměstnavatel přispívá na rekreaci dětí, 
na rehabilitaci a poskytuje další výhody, 
které garantuje kolektivní smlouva,“ končí 
výčet předseda Potužník.

Konec levné práce i u nás
Zaměstnanci v protestech nebyli sami. 
„Ve složitých časech jsme se mohli opřít 
o podporu našeho Odborového svazu 
KOVO. Předseda svazu Jaromír Souček 
se zúčastnil naší konference zaměřené 
na přípravu dalšího kola vyjednávání 
a také protestního mítinku, který navštívil 
společně s místopředsedou svazu 
Tomášem Valáškem. Inspirací nám byla 
i kampaň Konec levné práce a při vyjed-
návání jsme používali všechny její hlav-
ní argumenty. Mzdový růst doporučený 
odborovou centrálou jsme podstatně pře-
kročili a z prospěchu pro naše lidi máme 
velkou radost,“ uzavírá Václav Potužník.

Kolem tří set nespokojených zaměstnanců demonstrovalo proti nízkým 
mzdám před hodonínskou armaturkou

Jasný vzkaz zaměstnavateli



Analýza

politických stran neobyčejně stabilní až 
rigidní: zleva doprava zůstávali komunisté, 
sociální demokraté, lidovci a národní socia-
listé, resp. v nynější podobě ODS. Tato 
struktura se po listopadu 1989 obnovila 
i přesto, že byla po druhé světové válce 
v rámci tzv. Národní fronty politické sféře 
de facto naoktrojována v této zredukované 
podobě, bez prvorepublikových pravico-
vých stran. 
Jak je ale možné, že tyto tradiční strany se 
najednou ocitly na druhé koleji a stejně 
jako jinde v Evropě jsou při tvorbě vlád-
ních exekutiv stále závislejší na stranách, 
jimž se trochu hanlivě říká strany na jedno 
použití? Vysvětlení je jednoduché, v boji 
o voliče prostě zlenivěly. Jejich představite-
lé věřili, že se k moci zase vrátí – jednou 
levice, podruhé pravice. Jako dosud v USA 
a Velké Británii.
Nešlo však jen o politický boj. Jde zároveň 
o stav a vývoj sociální struktury. Česká 
společnost po staletí směřovala k sociálně 

>>>

A tak si mnozí slibují, že bychom se 
v roce se symbolickou osmičkou na konci 
letopočtu mohli z naší poslední stoleté 
historie konečně poučit. Začali jsme sice 
slibně (1918), ale poté nás osmičkové 
mezníky zradily (1938, 1948, 1968), aby-
chom si i návrat ke svobodě a demokracii 
alespoň o rok prodloužili (1989). Třebaže 
i v nepříjemných dobách jsme prožili 
nadějná období – tři léta po skončení 
druhé světové války a šedesátá léta spoje-
ná s reformním hnutím pražského jara. 
Také polistopadový vývoj si mnozí lidé 
představovali jinak, než jak dopadal 
po rozpadu Československa. Alespoň tak, 
jak jsme prožívali ta tři polistopadová 
léta, než se začal dělit majetek.

Tradiční politické strany 
zlenivěly
I když naše poslední století bylo politicky 
neuvěřitelně proměnlivé, v jeho demokra-
tických obdobích byla naopak struktura 

Česká společnost jako 

by z posledních 

parlamentních 

a prezidentských voleb 

vyvázla nalomená. Snad 

si ale někteří 

představitelé elit 

nemyslí, že 

demokratické zápolení 

dopadne vždy tak, jak si 

představují. Pro liberální 

hodnoty je vždy nutné 

něco podstatného 

udělat, ne však v jejich 

neoliberální podobě. 

Zvláště když žijící 

generace prožily za svůj 

život deset nejrůznějších 

režimů a státoprávních 

uspořádání, z toho šest 

československých či 

českých republik.

Kam směřuje
česká politika?
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spravedlivému státu. Takový byl i Masa-
rykův odkaz, ke kterému jsme se v polis-
topadovém období přihlásili.
Je sice pravda, že jsme na tom z materiál-
ního hlediska nejlépe v historii, ale záro-
veň je naše společnost sociálně stále 
strukturovanější. V sociálně spravedlivé 
společnosti není možné, aby v ní bez 
sociálního napětí promítajícího se 
i do politiky existovaly na jedné straně 
bohatí v podstatě s neomezenými finanč-
ními prostředky a na straně druhé statisíce 
lidí – s rodinnými příslušníky řádově 
miliony osob – z těch či oněch příčin 
zadlužených. Stejně tak šedesát tisíc lidí 
na ulici a desetitisíce v 613 lokalitách 
sociálně vyloučených. 
Tohle tradiční politické strany, na rozdíl 
od odborářů, flagrantně podcenily. Stejně 
jako vývoj sídelní struktury. Jak mohou 
být lidé spokojení, když ve vsi najednou 
zmizí prodejna, zruší poštu, kvůli kouření 
zavřou hospodu, přestane sem jezdit auto-
bus, odejde do důchodu lékař i lékárník, 
a dokonce hrozí, že tu nezvolí ani místní 
samosprávu, protože zastupitelé budou 
muset přiznávat, že mají sbírku známek 
nebo po babičce obraz od Slavíčka, aby je 
poté někdo vykradl? Je zřejmé, že propast 
mezi centrem a periferií se zjevně pro-
hloubila.
A to už nemluvíme o tom, že se v zemi 
nepodařilo vytvořit takovou kulturní 
atmosféru přinejmenším podobnou té 
v šedesátých letech minulého století.
A co říct k tomu, že už téměř třicet let 
u nás platí plošné zákony, které z mnoha 
lidí dělají občany druhé kategorie, aniž by 
byla prokázána jakákoli jejich vina? 

Analýza

>>>

Můžeme se poté divit, že se lidé od tra-
dičních stran odvracejí a hledají naději 
jinde?

Vyjasněme si 
zahraničněpolitickou 
a bezpečnostní orientaci
Zamyslíme-li se nad programy našich 
politických stran včetně té nynější vlád-
noucí, nezjistíme nic jiného, než že postrá-
dají ucelenější koncepci, směřování 
k jasně vymezeným strategickým cílům, 
jsou spíše souborem námětů, někdy 
i zbožných přání.
I když se naše postavení ve světě 
a v Evropě viditelně zhoršilo – stačí připo-
menout, že nás v posledních letech 
z významných osobností navštívili jen 
čínský prezident Si Ťin-pching a dalajlá-
ma. Přesto náprava v této oblasti může být 
snazší. Už proto, že třetina našich občanů 
preferuje západní orientaci, jen každý dva-
cátý východní; pětina lidí má sice svou 
orientaci neujasněnou, ale dvě pětiny lidí 
se kloní jak k Západu, tak k Východu.
Měli bychom proto dát najevo, že preferu-
jeme západní hodnoty, aniž bychom se 
vyhýbali kontaktům východním směrem 
s vědomím, že po historických zkušenos-
tech je pro nás autokratický systém řízení 
nepřijatelný, jakkoli může v mnoha oblas-
tech dosahovat pozoruhodných úspěchů.
Rozhodující je pro nás nezpochybnitelné 
členství v Evropské unii. I když nás 
v minulosti zklamalo řešení migrační krize 
zavedením kvót a řešení zemědělské poli-
tiky nepromyšleným systémem dotací 
a aktuálně zavedení až nepochopitelných 
povinností při ochraně osobních dat, přes-
to by náš odchod z EU byl neodpustitel-
nou chybou. Stačí připomenout brexit.
Naši politici se až na výjimky chovají 
ve vztahu k EU nezodpovědně. Místo aby 
podporovali naše členství a seznamovali 
občany nejen s jejími chybami, ale přede-
vším s úspěchy, zneužívají kritického 
postoje lidí k EU (ke kterému svou poho-
dlností přispěli) k získání voličů.
O trochu lepší je situace, pokud jde o naše 
členství v Severoatlantické alianci. I když 
její vedení a velení mohlo významněji 
pomoci při řešení uprchlické krize a účin-
něji realizovat přijatou strategii SMART, 
tj. dosahovat vyšších obranných schopnos-
tí za minimum vynaložených prostředků 
a nesoustřeďovat se jen na plnění závazku 
vydávat na obranu dvě procenta HDP. 
Za zamyšlení také stojí naše strategie, jak 
ovlivňovat činnost těchto koalicí. Neměli 
bychom se koncentrovat na prosazování 
našich zájmů, ale podporovat taková řeše-
ní, která jsou prospěšná všem, tedy i nám. 

Změnit způsob řízení státu je těžší
O Sobotkově vládě se říká, že byla úspěšná, 
ale její renomé zkazila rivalita mezi ČSSD 
a ANO. Popravdě je nutné dodat, že úspěch 
vlády spočíval pouze v tom, že přispěla 
k tomu, že stát je v dobré ekonomické kon-
dici, nezajišťovala však jeho perspektivní 
rozvoj, zejména přechod do fáze čtvrté 
digitální revoluce. V tomto ohledu jsme 
na tom hůře nejen než na Západě nebo 
v Číně, ale např. i než v Estonsku. A co je 
horší, zatím se nezdá, že by nová vláda – 
jakkoli chce makat – dokázala v příštích 
letech něco jiného. Lze proto dost těžko 
říct, kam naše nová vláda směřuje, spíše 
kam by směřovat měla.

Změní se s novou vládou způsob 
vládnutí?
Premiér Andrej Babiš o způsobu vládnutí 
nikdy konkrétněji nemluvil. Jen hodlá řídit 
stát jako firmu a makat. Tohle opakuje 
donekonečna, a ví proč. Voličům se to zary-
lo pod kůži, lidem se líbí, když někdo chce 
pracovat. 
Z politologického hlediska Babiš vytváří 
korporativistický stát. Cílevědomě koncen-
troval ekonomickou, politickou a mediální 
moc. To ještě neopravňuje ke kritickým 
soudům. Typů tohoto státního uspořádání je 
nespočet – od mussoliniovského až po skan-
dinávské, s výraznou participací občanských 
aktivit. Polistopadové vlády řídily stát pře-
vážně empiricky a intuitivně, s minimálním 
podílem analytického zázemí. Zpočátku 
byla aspoň snaha. Měli jsme dokonce fede-
rální ministerstvo pro strategické plánování, 
které však nepřežilo nástup Klausovy vlády 
v roce 1992. 
Je tomu i proto, že ze společenských věd 
dominuje ekonomie, demografie, politologie, 
sociologie a psychologie; teorie organizace 
a řízení je na okraji. Tomu odpovídá i praxe.
Přesvědčení, že lze stát řídit jako firmu, je 
v demokratickém systému nonsens. Z pod-
nikového řízení lze však využít řadu zkuše-
ností, jako jsou tvorba vizí a dlouhodobé 
strategie, plánování, delegování rozhodova-
cích, poradních a kontrolních pravomocí, 
racionalizace toku informací, motivace 
k vysokému pracovnímu výkonu a optimali-
zace personálních struktur. Ve vládě tvořené 
jednou stranou jsou pro to lepší předpokla-
dy. A je tu ještě jedna věc. Vládní prohláše-
ní naznačuje, že vláda klade důraz na řešení 
věcných problémů. Přechod ke „čtvrté revo-
luci“ bude možné řešit jen projektovým 
řízením. Musíme lépe zvládnout takové pro-
jekty, jako jsou sociální vyloučení, zadluže-
nost lidí, výstavba dálniční sítě a mnohé 
jiné, bez nichž je rozvoj moderní společnos-
ti 21. století nemyslitelný.

Kam směřuje
česká politika?
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Zákonodárci by se měli v blízké době 
zabývat mimo jiné třemi důležitými návrhy. 
Poslaneckou předlohou na zrušení karenční 
doby, s níž vyslovila souhlas i vláda, která 
chce ještě projednat s tripartitou konkrétní 
parametry. Dále vládními návrhy na zvýšení 

důchodů především seniorům s menšími 
penzemi a na zrušení superhrubé mzdy. 

Všechny tři návrhy mají podporu 
Českomoravské konfederace odborových 

svazů.
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    Zruší zákonodárci 
karenční dobu 
a superhrubou mzdu?

Zvednou nízké důchody?

Nový předseda ČSSD Jan 
Hamáček na nedávném sjezdu 
sociální demokracie uvedl, že 
za svou prioritu považuje návrh 

na zrušení karenční doby, což také se skupinou 
spolustraníků učinil. Návrh na změnu zákoníku 
práce (a některých dalších zákonů), který 
karenční dobu zahrnuje, je v Poslanecké sně-
movně. Bude to úspěšný pokus? V minulosti 
už o to svedly boj návrhy KSČM a senátorů 
ČSSD (který počítal i s kompenzací pro 
zaměstnavatele). Podstatou návrhu je, aby 
první tři dny nemoci (ve výši 60 % průměrného 
denního výdělku) platil zaměstnavatel, který 
nyní tento poměr hradí od čtvrtého do čtrnácté-
ho dne nemoci a následně jsou dávky poskyto-
vány Českou správou sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) z nemocenského pojištění. Stávající 
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pojištění, pokud jde o výši sazby pojistného 
na nemocenské pojištění a tomu odpovídající 
výši dávky nemocenské, musí ještě být před-
mětem dalších jednání tak, aby nevyvolaly 
zásadní dopady v systému nemocenského 
pojištění, a měly by být projednány i v Radě 
hospodářské a sociální dohody ČR“. Premiér 
Andrej Babiš (ANO) uvedl, že při vyjednává-
ních bude navrhovat, aby zaměstnavatelé pro-
pláceli nemocenskou od prvního do jedenácté-
ho dne nemoci (oproti dnešku, kdy ji proplácí 
od čtvrtého do čtrnáctého dne) a následně 
ČSSZ. Při jednání předsednictva tripartity 
ANO prosazovalo, aby nemocní dostávali 
v prvních třech dnech nemoci jen 30 % mzdy 
či platu místo 60 %, jak navrhují odbory 
a ČSSD. O konkrétní podobě návrhu se stále 
jedná. 

Karenční doba léčí?
Proti zrušení karenční doby se staví pravicové 
strany, podle kterých se její zavedení (z dob 
vlády Mirka Topolánka) osvědčilo, protože 
zaměstnanci proplácení nemoci od prvního dne 
prý zneužívali. 
To si myslí i Hospodářská komora. „Karenční 
doba omezila zneužívání systému nemocen-
ských dávek v České republice, snížila fiktivní 
nemocnost zaměstnanců, a proto není důvod ji 
rušit,“ uvedl ve stanovisku předseda 
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

Strach stonat
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůrazňuje, 
že zrušení karenční doby požadují odbory  
od jejího zavedení. „A to, že zaměstnavatelé 
nesouhlasí, není žádná novinka. Škoda že 
zaměstnavatelům nejde tolik o zdraví svých 
zaměstnanců,“ dodal. ČMKOS se už v minu-
losti ohradila proti námitkám typu, že zaměst-
nanci budou při zrušení karenční doby fiktivně 
marodit a zneužívat to: „Nikdo nezkoumal, 
kdo a jak pracovní neschopnost zneužíval, 
o jaké počty lidí se jedná, kolik doktorů se 
na takové praxi podílí a nesnažil se hledat 
cesty jak tomu zabránit. Místo toho, aby byli 
postiženi jen ti, kteří podvádějí, trestá karenční 
doba všechny nemocné. Je to sice jednoduché, 
ale v principu nesprávné a vůči poctivé většině 
zaměstnanců nespravedlivé.  Mělo by být 
v zájmu celé společnosti, že nemocný zaměst-
nanec, který se potřebuje léčit, by se neměl 
bát.“

Pomoc penzistům s malými 
důchody
Dalším důležitým tématem tohoto volebního 
období je zvýšení důchodů od ledna 2019, 
které nedávno schválila vláda a posléze se tím 
zabývala tripartita. „Sociální partneři projedna-
li novelu zákona o důchodovém pojištění, která 
zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 
procent průměrné mzdy. Seniorům nad 85 let 

se také navyšuje důchod o 1000 korun měsíč-
ně. Průměrné navýšení důchodů bude činit 918 
korun, což představuje největší meziroční 
navýšení. Cílem vlády je zvýšení průměrné 
úrovně důchodů na 15 tisíc korun, a to během 
čtyř let. Toto zákonné opatření přispěje ke zvý-
šení životní úrovně seniorů,“ uvedla v tisko-
vém prohlášení mluvčí vlády Barbora 
Peterová. 
Předloha zvyšuje všechny důchody o 320 
korun bez ohledu na výši. „Návrh na změnu 
zákona o důchodovém pojištění vychází z pro-
gramového prohlášení vlády, kde predikujeme, 
že průměrná valorizace bude činit 598 korun. 
Celkem dojde k navýšení o 918 korun. Jedná 
se tak o nejvyšší zvýšení důchodů za posled-
ních dvacet let,“ uvedla po jednání vlády mini-
stryně práce a sociálních věcí Jaroslava 
Němcová (za ANO). Zvýšení základní výměry 
bude znamenat nárůst výdajů v příštím roce 
téměř o 12 miliard korun. Zvýšení důchodů 
o 1000 korun měsíčně důchodcům, kteří 
dosáhli věku 85 let, bude znamenat nárůst 
výdajů v roce 2019 o 2,2 miliardy korun. 
Kdyby návrh nebyl schválen, což je nepravdě-
podobné, seniorům by se zvýšily důchody 
o valorizaci plynoucí z platné legislativy, tedy 
o růst cen a polovinu růstu reálných platů. 
Předseda ČMKOS Josef Středula po jednání 
tripartity uvedl, že za důležité považuje 
Babišovo ujištění sociálních partnerů, že vláda 
nebude snižovat odvody na sociální pojištění. 
„Pokud chceme udržovat důchodový systém, 
nemůžeme snižovat příjmy,“ zdůraznil.

Superhrubá mzda: nesmyslné 
administrativní zatížení
Ministerstvo financí navrhuje zrušení takzvané 
superhrubé mzdy. Návrh je součástí daňového 
balíčku na rok 2019, který prochází připomín-
kovým řízením. Podle ministryně Aleny 
Schillerové (za ANO) je zrušení tzv. superhru-
bé mzdy nejdůležitější navrhovanou změnou 
z oblasti zákona o dani z příjmu. Superhrubá 
mzda je podle ní nesmyslné a nelogické admi-
nistrativní zatížení, které znamená, že „sice 
tvrdíme, že máme 15% daň pro poplatníky, ale 
vlastní efektivní daň při tomto složitém výpo-
čtu je 20,1 %. Tu návrhem odstraňujeme. 
Napříště by se daň počítala z hrubé mzdy, 
navíc návrh ještě zdanění snižuje  na 19 %. 
Například zaměstnanec se mzdou 29 500 korun 
by si polepšil měsíčně o 320 korun. Opatření 
bude státní rozpočet stát zhruba 15,2 miliardy, 
na veřejných rozpočtech je to zhruba 22 mi- 
liard korun, které zůstanou v kapsách daňo-
vých poplatníků a zaměstnanců, za což jsem 
ráda. Mysleli jsme i na osoby samostatně 
výdělečně činné, podnikající fyzické osoby, 
živnostníky. Ti si podle návrhu na příště 
mohou do výdajů dát tři čtvrtiny zaplaceného 
pojistného, čímž se i jim sníží celková odvodo-
vá zátěž,“ uvedla ministryně. 

návrh ČSSD počítá 
i s tím, že zaměstnava-
telům i osobám samo-
statně výdělečně čin-
ným (OSVČ) by se 
coby kompenzace 
o 0,2 % snížily odvody 
na nemocenské pojiště-
ní. Rozpočtové dopady 
by podle navrhovatelů 
byly asi 2,6 miliardy 
korun ročně. 

Co řekl  
Ústavní soud
Návrh na zrušení 
karenční doby se opírá 
o nález Ústavního 
soudu z roku 2008, 
který mimo jiné kon-
statoval, že se „jedná 
o poněkud pohodlný, 
až svévolný postup ze 
strany státu, který kvůli 

neurčitému počtu zneuživatelů nemocenských 
dávek plošně postihuje všechny kategorie 
zaměstnanců. Výsledkem je stav, kdy převážná 
většina zaměstnanců zůstává po dobu prvních 
tří dnů pracovní neschopnosti bez jakýchkoliv 
prostředků, zatímco jejich povinnost platit 
pojistné zůstala nedotčena“. A dále se v nálezu 
Ústavního soudu uvádí: „Jelikož většina běž-
ných onemocnění je krátkodobá, výsledkem 
může být, že zaměstnanci budou na svou 
nemoc čerpat dovolenou (na zotavenou!), což 
je ovšem v příkrém rozporu s jejím účelem. 
Dalším řešením bude zpravidla ,přecházení 
nemoci‘ bez návštěvy lékaře a pracovní 
neschopnosti. Tím se otevírají dveře jednak 
k šíření některých onemocnění mezi spolu-
zaměstnance, jednak k eventuálním větším 
škodám na zdraví v budoucnu a k vývoji zdra-
votních komplikací v důsledku neléčení 
původního onemocnění. Tím může dojít 
i k nezanedbatelnému zvýšení nákladů na léče-
ní v případě komplikací, které poté může i pře-
výšit výši dávek nemocenského, které by 
mohly být či byly v prvních třech dnech vypla-
ceny.“
Zrušení karenční doby je i dlouhodobým cílem 
Českomoravské konfederace odborových 
svazů, jejíž experti se na návrhu ČSSD podíle-
li. Podle odborů přinesla zaměstnancům jen 
zhoršení jejich postavení v době nemoci 
a zaměstnavatelům značné úspory. Snížení 
odvodů na sociální pojištění jim ročně přineslo 
téměř 20 miliard korun. Na jejím zavedení roz-
hodně netratili a netratí.

Karenční doba na tripartitě
Vláda vyslovila se stávajícím návrhem ČSSD 
v obecné rovině souhlas s tím, že „konkrétní 
parametrické změny v systému nemocenského 



Sociální soudržnost a důvěru v politiku 
by podle jeho názoru bylo možné obno-
vit garantovaným základním zajištěním 
a nabídkou možností zapojení. Občané 
by pak nebyli pouhými příjemci dávek, 
ale získali by uznání jako „produktivní“ 
členové společnosti.
V současné době existuje celá řada člán-
ků i studií, jež se snaží vysvětlit, proč se 
část voličstva stále více odvrací od zave-
dených stran. O této otázce se již delší 
dobu diskutuje také v Německu, velmi 
intenzivně od posledních parlamentních 
voleb v září 2017. Do německého 
Spolkového sněmu vstoupila Alternativa 
pro Německo (AfD), strana, která 
na sebe strhává pozornost extrémně pra-
vicovými a antidemokratickými vyjádře-
ními. Strana se předvádí jako hlas těch, 
kteří vypadli z kola ven, těch, kterým 
„politická elita“ už nedopřává sluchu. 
Tím se do centra veřejné debaty více 

dostává souvislost mezi volbou (pravi-
cově) populistických stran a ztrátou 
sociální soudržnosti, rozumějme souná-
ležitosti, solidarity, důvěry v druhé 
i ve státní instituce a také uznání ze stra-
ny společnosti. Současné poznatky uka-
zují, že ztráta jistoty a pocit mnoha lidí, 
že už je nikdo nezastupuje, pramení 
z konkrétních strukturálních problémů. 
Pojďme si je přiblížit konkrétně. 

Nárůst nekonkrétního strachu 
ze společenského propadu 
a role „dobré práce“
Ve zmíněných volbách do německého 
Spolkového sněmu dokázala AfD 
vystoupat až na třetí místo. Za posílení 
ale nevděčí pouze hlasům z nižších pří-
jmových skupin, ale také mnoha lidem 
ze střední, a dokonce i nejvyšší třídy. 
Její voliče tedy očividně nelze přiřadit 
k určité ekonomické vrstvě, a proto rych-
le vznikl dojem, že volební výsledek 
pramení spíše z kulturní rozštěpenosti 
země na kosmopolitní, liberální, urbánní 
a mobilní část na jedné straně a v kon-
trastu s tím na národní, tradiční, venkov-
ský segment společnosti vázaný na jedno 
místo. Pokud se však oprostíme od této 
povrchní analýzy a podíváme se konkrét-
něji, kdo a proč AfD volil a volí, vznikne 
jiný obrázek – to vyplývá z nové studie 
nadace Hans-Böckler-Stiftung (Bettina 
Kohlrausch, Abstiegsänsgte in 
Deutschland, únor 2018). Nešlo ani tak 
o kulturní rozštěpenost. Voliči AfD spíše 
mají větší strach ze sociálního propadu 
a ze ztráty kontroly  více než lidé, kteří 
volili jiné strany. 
Toto sociální znejistění nepostihuje ani 
tak lidi, kteří jsou konkrétně ohroženi 
sociálním propadem například po ztrátě 
zaměstnání. Zažívají ho spíše lidé, kteří 
mají jistý příjem, vyšší vzdělání a jsou 
poměrně dobře sociálně zajištěni, ale 
zároveň se obávají, že svůj životní stan-
dard nedokážou trvale udržet. Podle uve-
dené studie hraje rozhodující roli vývoj 
na pracovním trhu, například rozšiřování 
nízkopříjmového sektoru nebo změny 
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V souvislosti 
s přibývajícím sociálním 
znejistěním a rostoucí 
nevolí lidí vůči státním 
institucím 
a etablovaným 
politickým stranám by 
se měly politické strany 
a odbory zaměřovat 
na to, aby lidem 
poskytly solidní 
základní zajištění 
a konkrétní možnosti 
jak se zapojit 
do spolurozhodování 
a tím jim ukázaly, že 
výzvám, před kterými 
společnost stojí, lze 
čelit. To jsou hlavní 
závěry nedávného 
článku Jochena 
Steinhilbera, v němž se 
zabýval rostoucím 
sociálním znejistěním 
části obyvatelstva 
a ztrátou důvěry 
v politiku. 

(Pozn.: Friedrich-Ebert-Stiftung 
ho vydala 12. 3. 2018 
v Journal für Internationale 
Politik und Gesellschaft pod 
názvem Die Suche nach dem 
Wir-Gefühl.) 

Musíme posílit  
sociální soudržnost

Luisa MASCHLANKA  
je politoložka a spolupracovnice 
českého zastoupení  
Friedrich-Ebert-Stiftung
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způsobené globalizací, digitalizací 
a automatizací. Ti, kteří mají strach 
o svůj sociální status, mají také pocit, že 
tento vývoj a jeho dopady silněji ohrožu-
jí právě jejich pracovní místo. Pro roz-
hodnutí odevzdat ve volbách hlas AfD 
tedy není podstatné, zda už dotyčný 
někdy přišel o práci nebo je zrovna neza-
městnaný, ale to, jak hodnotí své šance 
na získání nového zaměstnání, kdyby 
k tomu došlo. 
Nejistota ohledně (dlouhodobého) udrže-
ní pracovního místa nepostihuje pouze 
Německo, ale celou Evropu – to ukázal 
nedávný průzkum kvality života v EU 
(European Quality of Life Survey, 2017). 
Ve srovnání se situací před finanční krizí 
roku 2007 vzrostl počet těch, kteří si 
nejsou jistí svým pracovním místem, a to 
ve všech věkových skupinách.

Klesla kvalita nenárokových 
složek platu
Evropský index kvality práce ukazuje, že 
tuto nejistotu lze vidět i v konkrétním 
vývoji na pracovním trhu od roku 2008. 
Index na základě šesti kategorií analyzu-
je kvalitu práce v Evropě v období 
2005–2015 (výdělek, druh pracovního 
poměru a jistota práce, pracovní doba 
a vyvážení pracovního a rodinného živo-
ta, pracovní podmínky, možnosti dalšího 
vzdělávání a kariérního postupu a koneč-
ně stupeň odborové organizace; Bad 
Jobs recovery? European Job Quality 
Index, ETUI, 2017). Zatímco mzdy 
v Evropě v daném období lehce vzrostly, 
kvalita a rozsah bonusů přidružených 
ke mzdě poklesly – míněny jsou napří-
klad sociální odvody zaměstnavatele, 
náklady na další vzdělávání a daň ze 
mzdy.
Současně vzrostl počet těch, kteří 
navzdory tomu, že pracují, žijí pod hra-
nicí existenčního minima (tzv. working 
poor, pracující chudoba). Poklesl také 
stupeň organizovanosti v odborech, při-

čemž lze vysledovat jasnou souvislost 
mezi silnými odbory a kvalitou pracov-
ního místa. Podle Indexu tedy od finanč-
ní krize roku 2008 sice neustále rostla 
zaměstnanost, jde ale zejména o nástup 
„špatných“ pracovních míst.

Nejistota ohledně důchodu 
a bydlení
V Evropě vládne mimořádně vysoká 
nejistota, pokud jde o dostatečný příjem 
ve stáří a udržení bydlení. Ptáme-li se 
na sociální jistotu a sociální soudržnost 
ve společnosti, má zásadní důležitost, jak 
lidé vnímají jistotu své práce. Vyplývá to 
nejen z Evropského indexu kvality práce, 
ale i z průzkumu kvality života 
v Evropě. 
Kromě nejistoty práce se ale zkoumají 
i otázky osobního bezpečí, třeba strach 
dotazovaného, že se stane obětí trestného 
činu, strach, že přijde o bydlení a strach 
z nedostatečného příjmu ve stáří. Téměř 
čtvrtina evropských obyvatel uvádí, že 
považuje za pravděpodobné, že by mohla 
přijít o bydlení. Ve dvou třetinách člen-
ských států EU hraje významnou roli 
také strach z finančních potíží ve stáří, 
v průměru si dokonce 13 procent dotáza-
ných dělá velké starosti o jistotu svých 
příjmů ve stáří. 
Průzkum navíc varuje před nebezpečím 
sociální izolace obyvatel venkova. 
Ve srovnání s předchozími výzkumy 
poklesl pocit blízkosti k lidem v bezpro-
středním sousedství obzvlášť silně 
ve venkovských oblastech. Popsané 
výsledky dávají jen trochu nahlédnout 
do zmiňovaných studií o kvalitě života 
a práce v Evropě. Ukazují ale, že nejisto-
tu a strach ve společnosti lze z velké 
části identifikovat na základě konkrét-
ních strukturálních problémů a zkušenos-
tí v socioekonomické oblasti. Na tato 
zjištění navazuje i v úvodu zmiňovaný 
článek Jochena Steinhilbera.

Lepší zajištění a možnosti 
spolurozhodování
Steinhilber argumentuje, že na nejistotu 
a strach ze sociálního propadu lze odpo-
vědět zaprvé důsledným levicovým 
politickým programem. K němu patří 
kromě lepšího sociálního zajištění niž-
ších vrstev i silný sociální stát, cenově 
dostupné bydlení, dobrá práce a rozšíře-
ní sítě veřejné dopravy, zejména s ohle-
dem na lepší propojení regionů. Zadruhé 
ale musejí vzniknout nové možnosti 
spolurozhodování a spoluutváření, 
obzvlášť na místní úrovni. Rozšíří-li se 
možnosti zapojení v našem bezprostřed-
ním sousedství, na pracovišti nebo 
na univerzitách, získají lidé zpět důvěru, 
že aktuální výzvy, například digitalizaci 
a automatizaci, lze ovlivnit a že je tudíž 
lze využít v prospěch celé společnosti. 
Pokud rozšíříme spolurozhodování 
v podnicích i na úkony, které ovlivňují 
transformaci firem určovanou digitaliza-
cí a automatizací, můžeme ze zaměst-
nanců sejmout strach ze ztráty pracovní-
ho místa. Podpora družstev, která napří-
klad své členy zásobují energií nebo 
jim zajišťují bydlení, by zase mohla sní-
žit strach z rostoucích nájmů a cen elek-
třiny. 

Nutnost komunikovat a tepat 
nešvary
Do centra zájmu se musí přesunout 
komunikace mezi politickými stranami, 
odbory a občany. Pro politické strany to 
znamená, že mají více investovat 
do vlastních členů a komunální politiky 
a více otevřeně diskutovat s lidmi 
na lokální úrovni, tedy posílit komunika-
ci, která nebude mít za cíl udržení moci, 
ale konkrétní změny. Podobná role by 
mohla připadnout i odborům.
S touto strategií jde ruku v ruce i nutnost 
mluvit o nešvarech v politice, například 
o korupci nebo klientelismu. Pokud se 
o těchto poměrech nepravdivě vyjadřují 
populistická hnutí, je nutné je jako 
nesprávná jasně označit a veřejně o nich 
diskutovat. Zde hrají důležitou roli 
média. Zapotřebí je také dobré (politic-
ké) vzdělávání, které lidem umožní cho-
pit se svých možností ovlivnit věci 
veřejné. Levicové politice tak připadá 
na jednu stranu zajišťující role, tedy 
úkol garantovat občanům solidní základ-
ní zajištění, na druhou stranu musí také 
přijmout roli toho, kdo jim vůbec umož-
ní se tím emancipovat – a to tak, že pod-
poří jejich zapojení.
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„Tyto iniciativy by měly přinést reálná zlep-
šení pracujícím lidem a zajistit, že principy 
evropského pilíře sociálních práv budou 
implementovány prostřednictvím závazných 
opatření v členských státech EU. 
Evropská odborová konfederace se k tomu-
to záměru jednoznačně hlásí,“ říká k „balí-
ku“ opatření generální tajemník EOK Luca 
Visentini.
Nově připravovaný Evropský úřad pro pra-
covní záležitosti podle něj musí zřetelně 
bojovat proti přeshraničním sociálním pod-
vodům a chránit zaměstnance – ne být pou-
hým dalším nástrojem vnitřního trhu – 
a respektovat národní systémy průmyslo-
vých vztahů. Přibližně 16 milionů Evropanů 
dnes žije a pracuje mimo zemi své státní 
příslušnosti, tedy v jiné zemi Unie. Počet 
těchto lidí se za posledních 10 let zdvojná-
sobil.  1,7 milionu Evropanů každý den 

dojíždí za prací do jiného členského státu. 
„Doporučení týkající se přístupu k sociální 
ochraně poskytují naději na přiměřenou 
sociální ochranu všem pracujícím lidem bez 
ohledu na jejich postavení v práci, typ 
smlouvy nebo jejího trvání včetně lidí 
takzvaně na volné noze a osob samostatně 
výdělečně činných,“ dodává Visentini.
Domnívá se také, že Evropská unie a její 
členské státy stále ještě neudělaly dost pro 
sociální spravedlnost, do níž dosud nejsou 
plně a na všech úrovních začleněni zaměst-
navatelé a odborové svazy, nicméně „balík“ 
nabízí některé možnosti ke snížení nerov-
nosti a prekérního zaměstnávání. 

Rozhodovat musí i odbory  
a zaměstnavatelé
Tajemnice EOK Liina Carrová říká: 
„Evropská odborová konfederace bude 
tvrdě pracovat na tom, aby tyto návrhy při-
jali a implementovali ministři a členové 
Evropského parlamentu. Chceme zajistit, 
aby měl Evropský úřad pro pracovní záleži-
tosti status, mandát a finance k efektivnímu 
boji s přeshraničními sociálními podvody. 
Také chceme zajistit, aby se na rozhodování 
mohli podílet odborové svazy a zaměstna-
vatelé.“
A jak je možné uvést návrhy Evropské 
komise do praxe? „Chceme vytvářet tlak 
na to, aby všichni pracující, z nichž 40 pro-
cent představují osoby samostatně výděleč-
ně činné a zejména takzvaní nestandardní 
pracovníci, dosáhli na přiměřené důchody, 
podpory v nezaměstnanosti, zdravotní péči 
a další benefity,“ vysvětluje Liina Carrová. 
Zároveň je přesvědčená o tom, že pokud se 
„balík“ opatření k zajištění sociální sprave-
dlnosti skutečně zavede, pomůže to snížit 
chudobu v Evropě.

Jak dál po brexitu?
Evropská odborová konfederace současně 
zastává přesvědčení, že bez ohledu na 
brexit by tato sociální opatření mělo zavést 
také Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska.
„Problém s britskou vládou spočívá 
na dohodě o volném obchodu, která nepo-
skytuje žádné záruky, že Velká Británie 
bude dodržovat evropské sociální standardy 
a práva zaměstnanců, ale místo nich zavede 

nejnižší možnou úroveň, pokud jde o fiskál-
ní a sociální záležitosti a otázky životního 
prostředí,“ soudí tajemnice EOK Esther 
Lynchová.
Evropský pilíř sociálních práv má podle 
Evropské unie zajistit svým občanům rovné 
příležitosti a přístup na trh práce, spravedli-
vé pracovní a mzdové podmínky a sociální 
ochranu a začleňování. Evropské odbory 
chtějí ještě zesílit podporu přijetí návrhu 
směrnice, který předložila Evropská komise 
a jejímž cílem je zlepšení rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů 
a pečujících osob. Přijetí směrnice podporu-
je také Českomoravská konfederace odbo-
rových svazů, která je aktivním členem 
EOK. Kromě toho ČMKOS přichází s návr-
hem na indexaci mezd rodičů na rodičovské 
dovolené v souladu s růstem mezd v podni-
ku, což by bylo konkrétním krokem ke sni-
žování rozdílu v odměňování a snížení ztrá-
ty v příjmech pečujícího rodiče.

Bude zaměstnance chránit  
evropský pilíř sociálních práv?

Evropská odborová 
konfederace (EOK) 
v polovině března 
přivítala soubor návrhů 
Evropské komise, který 
má občanům unijních 
států přinést větší 
sociální spravedlnost.

Generální tajemník EOK Luca Visentini 
byl hostem zářijového mítinku Konec 
levné práce v Praze
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Horoskop

 

BERANI

Není čas na dlouhé úvahy! Pokud chcete ve svém 
pracovním i soukromém životě něco změnit, musíte 
využít Merkur, který se ve vašem znamení 15. dubna 
otáčí do přímého chodu. Jasně vyjádřete své požadavky 
a dejte najevo, že o změně názoru nemůže být řeč. 

BÝCI

O změnu práce se zajímat nemusíte. I když si to 
neuvědomujete, mluví se o vás a vašich pracovních 
talentech opravdu hodně a v těch nejlepších 
souvislostech. V tomto směru se připravte na nabídku. 
Přijde kolem 22. dubna a bude opravdu velkolepá. 
Těšte se!

BLÍŽENCI

V práci soustředěně a zodpovědně vykonáváte 
veškeré povinnosti, ale pořád máte pocit, že vám něco 
zásadního chybí. Zlom přijde po 24. dubnu. Venuše se 
přesune do vašeho znamení a vy pochopíte, že práce je 
důležitá, ale láska ještě důležitější. 

RACI

Saturn ve vašem partnerském sektoru zpomaluje běh, 
což znamená, že svému vztahu musíte věnovat daleko 
více energie i času. Navíc musíte umně lavírovat mezi 
požadavky, které na vás mají doma, a tím, co po vás 
chtějí v práci. Dokážete to, ale lehké to nebude. 

LVI

Po 24. dubnu se ke slovu dostane Venuše z vašeho 
sektoru přátel. Když vám kamarádi nabídnou společnou 
dovolenou někde, kam jste se vždycky chtěli podívat, 
berte. Zároveň pak v práci na daný čas nahlaste 
dovolenou. Upozorněte, že jde o datum, jímž se hýbat 
nedá. 

PANNY

Změn se nebojte! Ty pozitivní vás čekají zejména mezi 
20. a 24. dubnem. V práci si konečně všimnou toho, co 
děláte, a rozhodnou se, že vás za to náležitě odmění. 
Všechny dosavadní neshody se vyjasní i v soukromí. 
K vašemu překvapení na to vaše okolí reaguje vstřícně 
a nikdo vám nezávidí. 

Vaše práce – Zaměstnání – Mezilidské vztahy

DUBEN – HOROSKOP od astroložky Jarmily Gričové

VÁHY

Využijte všech možností, které vám dává Merkur 
v partnerském sektoru! Odložte veškerou vrozenou 
i naučenou diplomacii a všem jasně řekněte, co si 
o nich a jejich záměrech myslíte. Nebude to sice 
rozumné, ale jinak to nejde. Když to neuděláte, budete 
toho do smrti litovat. 

ŠTÍŘI

Využijte 14. dubna a sextilu mezi Jupiterem a Plutem. 
Je však potřeba, abyste se do hájení svých zájmů 
dali naplno a bez ohledu na to, co vám radí opatrnější 
kolegové a přátelé. Výsledku své intervence se bát 
nemusíte. Venuše z vašeho partnerského sektoru se 
postará o výsledek vskutku fenomenální. 

STŘELCI

Náročné budou zejména debaty, které se týkají 
dovolené. Nejen vy máte pocit, že by se vyplatilo spojit 
oba májové svátky tak, abyste měli jedenáct volných 
dnů v kuse. Naštěstí máte dostatek argumentů, které 
šéfa přesvědčí, aby vyhověl nejdříve vám a až pak 
ostatním.  

KOZOROZI

Ať se pustíte do čehokoliv, dopadne to skvěle. Musíte 
však počkat až na přelom dubna a května. Využijte 
volných dnů a různých přátelských akcí. Potkáte se 
tam s člověkem, který má na váš pracovní osud značný 
vliv. Rozumně si s ním promluvte. 
 

VODNÁŘI

Zatímco kolegové mají zdravotní problémy za sebou, 
vás akutně ohrožují. Jakmile zjistíte, že vás škrábe 
v krku a teplota stoupá, na nic nečekejte a vyrazte 
k lékaři. Chorobu nepřecházejte. Nedopadlo by to 
dobře. 

RYBY

Zásadně na vás působí úplněk, který se odehrává 30. 
dubna ve vašem sektoru duchovna. Pod jeho vlivem 
začnete přemýšlet jak pomoci těm, kteří to opravdu 
potřebují a sami se o sebe nepostarají. Výsledkem 
bude rozsáhlá charitativní akce, kterou zorganizujete 
a k níž přitáhnete kolegy i kamarády. 

Znamení Kozoroha je silně obsazené, což znamená, že máte práce až nad hlavu. Právě 
proto se musíte umět vymezit vůči požadavkům, které na vás mají jak nadřízení,  
tak majitelé firmy. S rozhodujícím hovorem však neotálejte! Musíte ho stihnout  
do 24. dubna, kdy je Venuše ještě v Býku, odkud vám dodá rozhodnost i sílu. 
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Mistr sklář Julius Starove ukazuje své umění malé návštěvnici jeho hutě

Huť Glasstar manželů 
Starových najdeme asi 4 km 
od Loděnice u Berouna. 
K samotné sklárně nás bezpeč-
ně dovedou směrovky. Pár 
kroků nad ní je prodejní gale-
rie s terasou a lavicemi pro 
posezení návštěvníků, pokud 
přeje počasí. Stačí zazvonit 
každý den mezi devátou a čtr-
náctou, aby se turistů ujal 
ve funkci průvodce jeden 
z manželů. A ten po základ-
ních informacích o výrobě skla provede jed-
notlivce i skupiny vlastní malou hutí o dvou 
pecích. 
Julius Starove (nar. 1952), který pochází ze 
staré sklářské poděbradské rodiny, prošel 
tímto křehkým řemeslem doslova od píky. 
Od absolutoria na sklářské průmyslovce přes 
nejrůznější sklářské pozice včetně foukače 
v rodných Poděbradech, aby skončil jako 
mistr třísměnného provozu v nižborské 
sklárně (založené v roce 1903) nedaleko 
odtud. Jeho žena Romana (nar. 1963) vystu-
dovala pro změnu Vysokou školu chemicko-
-technologickou a i ona svého času patřila 
ke špičkovým odborníkům v nižborské 
sklárně. V časech českému sklu nepřejících, 
po rozbití velkých státních sklářských tová-
ren a ne vždy povedených privatizacích, se 
manželé rozhodli, že se pokusí realizovat 
vlastní tvůrčí sny. Nejprve zbudovali provi-

vzniklou ve spolupráci se známými výtvarní-
ky, i realizaci vlastních nápadů, o něž manže-
lé Starovi nemají nouzi. Julius Starove je 
autorem třeba skleněné koule princezny 
Arabely z legendárního televizního seriálu 
a jeho majstrštykem byl skleněný hold 
někdejší indické premiérce Indiře  
Gándhíové, vytvořený koncem osmdesátých 
let 20. století přímo na místě její vraždy.
Dnes nenačovická huť produkuje na dvě stě 
druhů výrobků, převážně skleněné květiny, 
ovoce, vázy, mísy, ruční barevnou kalíškovi-
nu, zvířátka, těžítka, skleněné bonbóny, sně-
huláčky a jiné dárkové předměty. Vznikají 
zde i práce na objednávku, třeba různé ceny 
pro sportovní a kulturní soutěže a akce včet-
ně filmového Febiofestu. Mezi vyhledávané 
suvenýry patří těžítko v podobě trilobita 
(jehož zkameněliny se v okolí často nachází) 
v několika barevných verzích. Huť často 
navštěvují i zahraniční návštěvníci a skláři 
musí respektovat jejich požadavky. 
Kupříkladu Norové a Nizozemci si potrpí 
na barevnost, Rusové chtějí zase sklo zlace-
né a Němci broušené. To se sice 
v Nenačovicích nevyrábí, ale v rámci spolu-
práce s dalšími sklárnami je v prodejní gale-
rii jako doplňkový sortiment.
Pozor: Na exkurze v nenačovické huti je 
vstup zdarma! Více na: www.ceske-sklo.cz 
U větší skupiny doporučujeme objednat 
exkurzi v časovém předstihu na tel. čísle 
311 672 646.

zorní pícku přímo pod 
širým nebem a zájem 
kolemjdoucích byl nevída-
ný. Pozorovat zblízka 
sklářské čáry a kejkle, kdy 
se ze žhavé hmoty nafu-
kuje bublina a přetváří 
do skleničky, figurky, 
těžítka, zvířátka nebo 
třeba skleněné růže, není 
ani trochu běžné. Lidé 
všelijaké skleněné výtvory 
a suvenýry rádi kupovali 

a zárodek budoucí sklárny byl na světě. 
Přišel čas rozšiřování podniku, investic, 
půjček a stavby – a malá huť se dvěma ori-
ginálními pecemi (mají klenby vyklenuté 
do homole, jak se to dělávalo ve středově-
ku, aby se teplo co nejefektivněji opíralo 
do tavícího se písku) nyní funguje již dvě 
desítky let.

Ruční barevné sklo
Na place se točí obyčejně dva až tři skláři. 
Více by se jich sem stejně nevešlo. Pracuje 
se tu sedm dní v týdnu. Technika se nemění, 
jedná se o výrobu tzv. foukaného dutého 
skla, které je „tvarované z volné ruky“, jak 
říkají skláři.
Pracovní postupy jsou ve všech hutích, spe-
cializovaných na ruční práci, víceméně stej-
né. Stejný ale není sortiment. Tady se zamě-
řili na malosériovou originální výrobu, 

Nenačovice:
skvělý cíl zážitkové turistiky

První oficiální záznam o vsi na Berounsku pochází 
z 12. století. Historie této obce bude pravděpodobně 
mnohem starší, o čemž svědčí původní název 
Ninačovice, jenž je odvozený ze staročeského 
jména Ninonja, hojně používaného již ve století 
devátém. I když tato malá obec se dvěma stovkami 
obyvatel je na průsečíku mnoha turistických tras, 
mířících především na Křivoklátsko, až 
do devadesátých let minulého století zde takříkajíc 
lišky dávaly dobrou noc. To se změnilo v roce 1996, 
kdy zde byla založena malá rodinná sklářská huť, 
která je dnes oblíbeným celoročním cílem výletníků.
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Prodej zájezdů First Minut běží na plné obrát-
ky a nabízí se tak jedinečná příležitost motivo-
vat zaměstnance ke  zvýšenému výkonu. Jak? 
Prostřednictvím benefi tních poukázek Unišek+ 
a Šek Dovolená, které jsou určeny právě pro re-
kreační a volnočasové aktivity.

Lze je uplatnit jak při samotném nákupu zájezdu v cestov-
ních kancelářích, tak k úhradě nákladů přímo v pobytových, 
rekreačních a wellness zařízeních či při sportovních nebo 
kulturních podnicích. Koupit dovolenou First Minut může 
být navíc výhodnější než pověstné Last Minut, protože na-
bídka zájezdů je teď největší a na složení zálohy stačí i zlo-
mek celkové částky.

Poukázky Unišek+ a Šek Dovolená jsou velmi populární for-
mou příspěvku zaměstnavatelů na dovolenou a další volno-
časové aktivity jejich pracovníků. Zaměstnavatel s jejich vy-
užitím získává až 36% úsporu mzdových nákladů, na straně 
zaměstnance přitom nepodléhají dani z příjmů a nevztahují 
se na ně ani odvody na sociální a zdravotní pojištění, a to až 
do výše 20 000 korun na zaměstnance a rok.

Poukázky poskytované českou pobočkou skupinyUp (Up 
Česká republika), dříve Chèque Déjeuner, jsou dodávány 
v nominálních hodnotách podle požadavku klienta. Přiná-
šejí navíc i možnost personifi kace a jejich opatření fi remní 
grafi kou nebo reklamou.

Výsledná podoba šekové knížky také obsahuje mix slevo-
vých kuponů různých partnerů. Jejich použití je tak skuteč-
ně velmi široké a fl exibilní. Paleta participujících cestovních 
kanceláří a pobytových zařízení je velmi pestrá a navíc se 
neustále rozrůstá o další a další společnosti.

Nejen každý personalista, ale i zaměstnanec ocení ori-
ginální poukázky z nabídky české pobočky skupiny Up 
(Up Česká republika). Umí zajistit výhodnou dovolenou 
i aktivně strávený volný čas nejen z domácí nabídky re-
kreací, ale i v mnoha exotických destinacích.

Obchodní tým Up Česká republika navíc dokáže za-
městnavatelům sestavit atraktivní mix benefi tů tak, že 
se dovolená pro jejich zaměstnance stane stejně tak 
výhodná jako pro ně samotné.

Potěšení 
každý den

Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4
telefon: 241 043 111 | fax: 241 043 911 | e-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Dovolená, 
která se vyplatí dvakrát
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OBJEDNACÍ LÍSTEK

Počet výtisků

Předplacené výtisky posílejte na adresu:

Číslo účtu:

IČO, DIČ:

Jméno objednávajícího,  
telefon, e-mail:

Datum a podpis předplatitele:
(u organizace i razítko)

Žádám o zaslání: n fakturyn složenky

n 1. pololetí 2018 (270 Kč) n rok 2018 (540 Kč)

Tento prestižní celostátní odborový 
magazín je určený nejen pro každého 
odboráře!
Dostanou se k vám informace, které opravdu jinde 
nenajdete!
V Právním servisu a v Paragrafech do kapsy najdete 
konkrétní odpovědi na své otázky. Přednostně se 
zaměřujeme na změny, které přináší legislativa nejen 
v pracovním právu.
Těšíme se, že budete s obsahem magazínu Sondy 
Revue spokojeni!
Předplatné na zkoušku objednávejte na www.esondy.cz nebo telefonicky 
na 234 462 319.

 Předplatné na zkoušku – tři čísla za 100 Kč

Objednejte si doručování magazínu Sondy Revue až do domu 
nebo kanceláře. Za 100 Kč vám nabízíme předplatné na zkoušku 
– dostanete tři čísla od nejbližšího vydání.

Poté se můžete rozhodnout k dalšímu odběru. 
Sondy Revue vychází 12x ročně.
DOČTETE SE:
n  Na co máte nárok v zaměstnání
n  Jak bránit svoje zájmy
n  Jak přesvědčit šéfa argumenty
n   Jak správně použít pracovní  

právo 

www.e-sondy.cz
SONDY - revue pro sebevědomé 
zaměstnance a firemní kulturu
Vydavatel SONDY, s.r.o.
Adresa redakce a vydavatele: 
nám. W. Churchilla 2, 
130 00 Praha 3-Žižkov

Šéfredaktorka 
JANA KAŠPAROVÁ, 
tel.: 234 462 329,  
e-mail: kasparova.jana@cmkos.cz

Editoři
PETR KOLEV,
e-mail: kolev.petr@cmkos.cz
PETR KORÁL,
e-mail: koral.petr@cmkos.cz

Sekretariát 
tel.: 234 462 328,  
e-mail: sondy@cmkos.cz

Jazyková lektorka 
JANA PLESKOTOVÁ

Grafické zpracování
Art director: JAROSLAV PLESL
Studio DTP, e-mail: sondy-dtp@cmkos.cz

Prodej knih, příjem inzerce 
HANA HOFFMANNOVÁ,
tel.: 234 462 319, 
e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz

Objednávky předplatného 
SONDY, s.r.o.,  
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3-Žižkov,  
tel.: 234 462 328,
e-mail: sondy@cmkos.cz

Distributoři 
A.L.L. production, s.r.o., 
telefon 234 092 851,  
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Podávání novinových zásilek povoleno 
Českou poštou, s.p.,  
Odštěpný závod střední Čechy, čj. 12901/98

Prosíme autory, aby uváděli svá rodná čísla. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

SONDY, ročník XXVIII - ISSN 1802-906X, 
INDEX 47003, MK ČR E17975

Vychází 12x ročně.
Číslo 4 vyšlo 12. dubna  2018.
Číslo 5 vyjde 10. května 2018.

BLAHOPŘEJEME 
VÝHERCŮM!

Tajenka křížovky v čísle 3/2018 zněla: 
„Dárkové poukázky Cadhoc, odměny, 
které motivují“. 
Výherci Michal BLIŠČÁK, Plzeň; Jitka 
PINTOVÁ, Praha 4; Miroslav VOJNAR, Brno 
získávají dárkové poukázky UP – Chèque 
Déjeuner v hodnotě 1000 Kč.
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Nové aktualizované vydání již v dubnu 2018

HOSPODAŘENÍ  
ODBOROVÝCH  
ORGANIZACÍ  
A SPOLKŮ ODBOROVÝCH

ORGANIZACÍ
A SPOLKŮ

3. aktualizovaný
metodický výklad
pro praxi
k právnímu stavu
k 1. 3. 2018

Jindřiška Plesníková
Marie Krbečková
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Publikace je aktualizována 
k právnímu stavu 1. 3. 2018 
a metodicky vás povede 
ke správnému zvládnutí 
hospodaření odborové organizace 
i spolků.

Přináší konkrétní příklady 
zaúčtování jednotlivých účetních 
operací.

Obsahuje vzory předpisů 
a tiskopisů, které organizace 
pro hospodaření potřebují, aby 
obstály nejen před svou členskou 
základnou, ale před případnou 
kontrolu ze strany státních 
orgánů.

Exkluzivně – postavení 
odborových organizací a jejich 
povinnosti vůči rejstříkovému 
soudu k právnímu stavu  
31. 1. 2018.

Rozsah 210 stran, 
formát A5, brožované, 
cena 279 Kč. 
K ceně se připočítává poštovné a balné.

Objednávky zasílejte již nyní na adresu Sondy, s.r.o.,  
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3,  

e-mailem: sondy-odbyt@cmkos.cz, telefonicky na číslo 234 462 319 nebo na www.e-sondy.cz 
Předplatitelé Revue Sondy mají slevu 15 %, pokud uvedou odběrové číslo.

Termín vydání: duben 2018


