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Podrobnosti o VII. sjezdu ČMKOS

Josef Středula, 
Radka Sokolová 
a Vít Samek 
obhájili své funkce

>>>čtěte na str. 

 9–11 a 14



Nová pravidla  
ve zprostředkování práce
Projekt ČMKOS pro rok 2018 má přispět k objasňování nových 
právních úprav týkajících se změn ve zprostředkování zaměstnání 
agenturami práce.  

 Odbory mají zájem 
na eliminaci nelegálních 
forem a praktik, zneužívání 
a obcházení práv, 
kterými je v ČR agenturní 
zaměstnávání provázeno.  
Chtějí přispívat ke zlepšení 
praxe této formy 
zaměstnávání a podrobně 
seznámit veřejnost 
s aktuálními legislativními 
změnami, které 
přináší novela zákona 
o zaměstnanosti, zákoníku 
práce a zákona o inspekci 
práce.

Podrobný výklad 
přináší aktuálně vydaná 
publikace.

Projekt ČMKOS 2018

„Projekt ČMKOS 2018 §320a ZP – Trh práce, agentury práce a odbory“



3EditorialObsah

>>>

Objednávky zasílejte na adresu:  Sondy, s.r.o., 
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Jakékoliv dotazy k předplatnému a změny v adrese 
posílejte prosím na distributora Sondy Revue  – zákaznický 
servis  A.L.L. Production,
e-mail: sondy@predplatne.cz, telefon: 234 092 851 

JANA KAŠPAROVÁ,
šéfredaktorka
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XI Vše, co potřebujete vědět
o dovolené

24 Za politickou radikalizací
je strach ze sociálního propadu

7

Češi pracují téměř 
nejdéle v EU, 
odbory to chtějí změnit

ČSOB hrozí odborům pěstí
a zároveň očekává vstřícnost

Co řekli politici 
o obecném referendu

12 a 13 Karenční doba očima imunologa
a co si myslí zaměstnanci o jejím zrušení

IV Pozor na to, co píšete o zaměstnavateli 
na sociálních sítích

Kolektivní vyjednávání někdy bez nátlakové akce
není úspěšné18

Sjezdy politických stran a hnutí nebývají pro novináře 

záživné a v redaktorské hantýrce se jim říká „sedáky“, 

na kterých se jen sedí, jedná a volí. To, že sjezd může 

být atraktivní, zajímavý, argumentačně nabitý, kde se 

ani na chvilku delegáti nenudí, neodcházejí a vydrží 

až do konce, bylo k vidění na VII. sjezdu ČMKOS. Jeho 

hlavní moderátor Josef Středula ve dvou komentova-

ných prezentacích – v úvodní za účasti významných 

hostů a ve druhé pro interní publikum – předvedl su-

gestivní tečku za úspěšným čtyřletým působením nej-

větší odborové centrály. 

Připomenutí důležitých akcí, kroků jednotlivých odboro-

vých svazů, centrály i odborů z podniků do sebe zapa-

dalo ve zkratce jako mozaika, která vytvořila přesvěd-

čivý obraz. Namalovali ho ti, kterým není lhostejné, že 

je téměř už třicet let po „sametu“ a čeští zaměstnanci 

stále pracují za nedůstojné mzdy a platy. Obraz nejen 

přesvědčivý, ale tak pravdivý, že se v médiích nenašel 

žádný z věčných kritiků odborů ani škarohlídů, aby ho 

zpochybnil. 

Divím se, že se doposud žádná politická strana na pro-

blematiku zaměstnanců skutečně přesvědčivě a progra-

mově nezaměřila, přitom v pozici zaměstnance pracují 

v ČR přes 4 miliony lidí. Odbory za ně účinně a statečně 

vyjednávají, a proto jsou úspěšné. Však také Luca  

Visentini, představitel Evropské odborové konfederace, 

pro Sondy uvedl, že ČMKOS je jedna z nejlepších cent-

rál v rámci Evropské unie. 

KONEČNĚ V EU NA ŠPICI #KonecDlouhePrace

Foto na titulu Jana Jabůrková  
a Jiří Turek (J3T)
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V příslušném výboru Evropského 
parlamentu proběhl další krok 
k úpravě podmínek, za nichž pra-
cují zaměstnanci vysílaní firmami 
do ciziny v rámci Evropské unie.
Celá věc bude nyní předmětem 
trilaterálního jednání mezi zástupci 
Parlamentu, Komise a Rady. Klíčo-
vým bodem materiálu, o kterém se bude jednat, 
zůstává prosazení zásady „za stejnou práci 
v téže zemi stejná mzda“. Tato zásada by měla 
být dodržena i v případě řidičů kamionů, o kte-
rých se jedná zvlášť. Diety by měly být vypláce-
ny navíc ke zvýšené mzdě.
Nezměnily se ani argumenty táborů hájících pro-
tikladné zájmy. Zástupci firem z východu Evropy 

jsou toho názoru, že narovnání platů na zápa-
doevropskou úroveň je pro ně likvidační. Jejich 
oponenti jim doporučují, aby začali podnikat 
v oblastech, ve kterých nebudou muset stavět 
svoji konkurenceschopnost na sociálním dum-
pingu.
Na hlasování v parlamentním výboru koncem 
dubna se přišli podívat i zástupci zaměstnanců 
v dopravě ze západní Evropy. Cítí se pochopi-
telně existenčně ohroženi ze strany řidičů, kteří 
vykonávají stejnou práci za zlomek jejich mzdy. 
Česká republika je jak známo jedinou zemí 
střední a východní Evropy, která vysílaných 
pracovníků více přijímá, než kolik jich do ciziny 
sama vysílá. Zatímco v případě Polska či Ru-
munska by pokles zájmu bohatších zemí o vy-
sílané pracovníky mohl výrazně zvýšit míru ne-
zaměstnanosti, nám nic takového nehrozí. Spíše 
bychom měli rozumět obavám zaměstnanců 
na západ od našich hranic, že příliv lacinějších 
pracovníků z ciziny bude vyvolávat tlak na sni-
žování mezd lidí z bohatších zemí.
Naše minulá vláda patřila k těm, které si nepřály, 
aby zásada „za stejnou práci v téže zemi tutéž 
mzdu“ byla uvedena do života. Přidali jsme se 
k těm, kdo za to vystavili Evropské komisi žlutou 
kartu. Uvidíme, jak se k celé věci postaví nová 
vláda, pokud nějakou vládu s důvěrou vůbec kdy 
budeme mít.

Jak je to s vysílanými 
pracovníky  
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České a slovenské  
odbory společně  
oslavily 1. máj

V tomto roce, kdy si připomínáme 
100. výročí vzniku Československé 
republiky, proběhly společné oslavy 
1. máje slovenských a českých 
odborů. „I práce má svůj svátek“ 
bylo ústředním mottem celé akce, 
provázené bohatým kulturním a spo-
lečenským programem, která se 
konala v Budatínském parku v Žilině 
na Slovensku. V dopolední části pro-
gramu o významu svátku práce 
hovořili pozvaní hosté, mezi nimi 
i předseda vlády SR Peter Pellegrini a předsedkyně 
Žilinského samosprávneho kraje Erika Jurinová. 
Předsedové Konfederácie odborových sväzov SR 
a Českomoravské konfederace odborových svazů Jozef 
Kollár a Josef Středula vyzdvihli, že letošní společné osla-
vy svátku práce byly příležitostí jak upevnit vzájemné vzta-
hy odborářů, posilnit sympatie mezi Slováky a Čechy 
a mladé generaci dát povědomí o výjimečnosti a významu 
těchto vztahů nejen v minulosti, ale i v současnosti 
a budoucnosti.
Součástí doprovodného programu bylo vystoupení klubu 
sokolníků, policejních kynologů, hasičů, dále probíhaly 
různé soutěže i prezentace tradičních řemesel a zručnosti. 
Odbory prezentovaly svoji činnost v oblasti BOZP a odbo-
roví právníci poskytovali návštěvníkům pracovněprávní 
poradenství. Tahákem celé akce bylo vystoupení populární-
ho slovenského zpěváka Adama Ďurici a finalistky  
Česko Slovenské SuperStar Markéty Konvičkové. 
  

Lea Michálková – nová tvář  
Rady mladých ČMKOS
Rada mladých je dobrovolným sdru-
žením zástupců mládeže z odboro-
vých svazů sdružených v ČMKOS. 
Nová předsedkyně Lea Michálková 
(ČMOS civilních zaměstnanců 
armády) je přesvědčena, že je velmi 
důležité, aby si mladí lidé uvědomo-
vali, jak je i pro ně potřebné mít zastoupení v odborech. 
Jedině tak mohou ovlivnit svoje budoucí pracovní podmín-
ky. V tomto ji budou podporovat i nový místopředseda 
Jaroslav Vaníček (OS ECHO) a tajemnice Leonie Liemich 
(OS státních orgánů a organizací). „Prioritou pro nás bude 
hledat taková témata, která mladé lidi v práci nejvíce zají-
mají, a diskutovat s nimi. Chceme k tomu využít i akce 
pořádané odborovou centrálou, například stany ČMKOS 
v regionech a přípravu veletrhů práce Jobs Expo a Profesia 
Days. Nadále budeme podporovat kampaň Konec levné 
práce,“ uvedla Michálková.      

Stalo...    a stane se...



5Aktuální sondy 

>>>

Stalo...    a stane se...
Loni přišlo v práci o život 95 lidí
Již tradičně si 28. dubna odbory na celém světě připomněly památku 
obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci. 
Mezinárodní vzpomínkový den vyhlásila Mezinárodní organizace práce 
a v Česku ho každoročně pořádá ČMKOS.
Smrtelných pracovních úrazů loni ubylo a jejich počet poprvé klesl pod 
stovku. O život v práci minulý rok přišlo 95 lidí. Je to dosud nejnižší 
počet. V průběhu pietního aktu a na následné tiskové konferenci před-
běžné výsledky loňského roku oznámili generální inspektor Státního 
úřadu inspekce práce Richard Hahn a místopředsedkyně ČMKOS 
Radka Sokolová. Počet smrtelných úrazů v posledních desetiletích 
klesá. Pod 200 případů se poprvé dostal v roce 2003. V loňském roce se 
poprvé od roku 1990 dostal pod sto případů. Podle Radky Sokolové to 
však není důvod k uspokojení.
Z mezinárodního pohledu je statistika smrtelných pracovních úrazů ještě 
tragičtější. Každý rok v Evropské unii přijde o život v práci 100 000 lidí. 
Hahn upozornil, že při práci v Česku stále častěji umírají cizinci. Loni 
zemřelo 18 cizinců, v roce 2016 jich bylo deset a o rok dříve jen šest. 
„S ohledem na rozsah zaměstnávání cizinců je to číslo nepochopitelné. 
Průměrná statistika by vedla k číslu nižšímu. Pravděpodobně to má hlub-
ší příčiny, kterými bychom se měli zabývat,“ podotkl Hahn.
Odboráři požadují, aby se do zákona vrátila možnost, aby mohly odbory 
v případě ohrožení života či zdraví zastavit výrobu. Toto ustanovení se 
před pár lety z legislativy vyškrtlo.

Odboráři: růst mezd ve Škodě Auto je nejvyšší 
od spojení s Volkswagenem
Tarifní mzdy vzrostou o 12 procent, schválila podniková rada Odborů 
KOVO MB ve Škodě Auto. Skončilo tak dlouhé kolektivní vyjednávání 
a na poslední chvíli byla odvrácena hrozící stávka, uvedl týdeník 
Škodovácký odborář. 
„Splnili jsme mandát stanovený podnikovou radou a dosáhli úspěchu, 
který bude někdo jen velmi těžko překonávat. Je to nejvyšší výsledek 
Odborů KOVO MB od spojení firmy Škoda s koncernem Volkswagen,“ 
řekl předseda podnikové rady Jaroslav Povšík.
Kromě zvýšení tarifů zaměstnanci zároveň obdrží jednorázovou platbu 
ve výši 7000 korun v dubnové mzdě. Tarifní zaměstnanci v květnu obdr-
ží spolu s dubnovou mzdou variabilní bonus ve výši 60 000 korun, tedy 
zhruba o 46 procent víc než loni. Odbory uvedly, že dubnová mzda při 
započtení veškerých bonusů, ohodnocení a navýšených příplatků přesáh-
ne u většiny zaměstnanců Škodovky 100 000 Kč. „Bude to skutečně 
bohatá výplata,“ uvedl Povšík.
Odboráři v týdeníku také uvádějí, jak by vzrostly mzdy, kdyby odbory 
nebyly. „V dubnu 2018 růst tarifu o čtyři procenta, mzdová dohoda 
na 27 měsíců a zavedení osmnáctisměnného systému až na pět let. 
Takový byl požadavek firmy Škoda Auto na počátku kolektivního vyjed-
návání. A vůbec to nebyl vtip. Zhruba tak by ve firmě vzrostly mzdy, 
kdyby za zaměstnance nevyjednávaly Odbory KOVO MB,“ uvedl týde-
ník.
Průměrná mzda tarifního zaměstnance ve Škodě Auto v roce 2017 činila 
45 385 korun, s dvanáctiprocentním zvýšením by tedy měla průměrná 
mzda ve Škodovce přesáhnout 50 000 Kč.
Proti mateřským závodům Volkswagenu v Německu však mlado-  
boleslavští zaměstnanci stále berou nižší mzdy.

podpoří  
zkracování  
pracovní doby 

Ve dnech 23.–24. května se 
v Praze uskuteční 3. sjezd dru-
hého největšího průmyslového 
svazu OS ECHO, který sdružuje 
odborové organizace u výrob-
ců a distributorů elektrické 
a tepelné energie, chemického 
a farmaceutického průmyslu, 
zpracovatelů ropy, gumáren-
ského a plastikářského prů-
myslu a projektových organi-
zací. Svaz vznikl v roce 2004 
sloučením OS energetiky a OS chemie ČR.

„I s odstupem času je třeba ocenit moudré rozhodnutí těch, 
kteří tehdy sloučení realizovali,“ uvedl pro Sondy Zdeněk 
Černý, předseda svazu, který znovu kandiduje na předsednic-
ký post. Zdůraznil, že bohužel za 14 let od této události nikdo 
v rámci ČMKOS na obdobnou slučovací iniciativu nenavázal. 
Účast na sjezdu chemiků a energetiků přislíbil premiér ČR 
Andrej Babiš a důležití sociální partneři – prezident Svazu 
chemického průmyslu ČR Petr Cingr a předseda představen-
stva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Jan Kalina. 
Chybět nebude Josef Středula, předseda ČMKOS, a řada 
zahraničních hostů.
Zdeněk Černý prozradil, že v programových cílech svazu by 
se měly objevit záměry, které podpořili chemici a energetici 
na VII. sjezdu ČMKOS, zejména zkrácení týdenní pracovní 
doby na 37,5 hodiny týdně bez snížení mzdy, zrušení karenční 
doby a prosazování stejné výše mzdy zaměstnancům bez ohle-
du na zemi jejich původu. Zdůraznil, že jednou z vlastních 
důležitých priorit programu svazu na období let 2018–2023 
bude prosazování zákonného rámce, který umožní dřívější 
odchod do důchodu pro profese pracující v náročném a zdraví 
škodlivém prostředí.
OS ECHO sdružuje celkem 214 základních organizací a ty 
bude na sjezdu reprezentovat 220 delegátů s hlasem rozhodují-
cím. Sjezd OS ECHO bude také volit dva místopředsedy pro 
sekci energetickou a sekci chemickou, 14 členů předsednictva 
svazu a členy revizní komise.
„Rád bych prostřednictví Sondy Revue předem poděkoval 
všem, kteří se na činnosti našeho svazu v uplynulém období 
podíleli – místopředsedům obou sekcí, členům předsednictva 
a revizní komise a také odborným zaměstnancům. Velké podě-
kování patří samozřejmě také předsedům základních organiza-
cí OS ECHO, a to zejména těm neuvolněným, kteří práci pro 
odbory vykonávají na úkor svého volného času a svých rodin. 
Mým přáním je, aby se 3. sjezd OS ECHO stal důstojnou osla-
vou společné práce,“ uvedl Zdeněk Černý.
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Jan ŠVEC, 
předseda ZO OS KOVO,  
Groz-Beckert Czech, s.r.o.:
V posledních letech sílí při 
kolektivním vyjednávání 
v některých firmách tlak ze 
strany zaměstnavatelů na pro-
dloužení pracovní doby tam, 
kde již model 37,5 hodiny 
týdně byl v minulosti zaveden, 
nebo návrat k čtyřtýdenní 
dovolené tam, kdy už čerpají 
pět týdnů. Důvod je prostý – 
zaměstnavatelé chtějí, aby 
zaměstnanci pracovali ještě 
déle bez ohledu na jejich sou-
kromý život a volnočasové 
aktivity. Využívání nových 
technologií je většinou podmí-
něno maximálním využitím, 
a to za cenu práce v nepřetrži-
tých režimech, ve dnech pra-
covního klidu, různých druhů 
flexibility práce a podobně. 
Pokud by se do zákonné pra-
covní doby započítala i práce 
přesčas, která je při dnešním 
nedostatku zaměstnanců hojně 
využívaná, tak bychom při 
srovnání odpracované doby 

například s Německem dopadli 
ještě hůř. A nejde jen o délku 
pracovního týdne, stačí porov-
nat počet státních svátků. Je 
zde i další faktor, totiž nízká 
úroveň mezd v ČR. 
Zaměstnanci jsou často ochotni 
odpracovat více hodin a vylep-
šit si tím příjem. V dnešní době 
je tlak ze strany zaměstnavatelů 
na využití pracovního fondu 
a plnění norem maximální. 
Proto záměr ČMKOS na zave-
dení 37,5hodinového pracovní-
ho týdne považuji za naprosto 
legitimní.

Jan SKOCH,  
předseda ZO ECHO,  
Continental Barum Otrokovice:
V Německu a dalších západ-
ních zemích mají zaměstnanci 
možnost již řadu let díky kratší 
pracovní době odcházet dříve 
do důchodu, nebo si prodlužo-
vat dovolenou během kalendář-
ního roku. V tomto směru 
máme ještě hodně co dohánět. 
Co se týká 37,5hodinového 
pracovního týdne, to znamená 

7,5 hodiny práce a půl hodiny 
neplacené přestávky denně, tak 
toto mělo být uzákoněno již 
dávno. V naší firmě máme 
takovou pracovní dobu dohod-
nutou v kolektivní smlouvě pro 
všechny zaměstnance již 
od roku 1990 a nezaznamenal 
jsem, že by byl problém s nižší 
produktivitou práce zaměstnan-
ců pracujících v jedné nebo 
ve dvou směnách. Produktivita 
práce se u nás od té doby něko-
likanásobně zvýšila a zkrácená 
pracovní doba to v žádném pří-
padě nijak neovlivnila. Také 
s ohledem na Průmysl 4.0, 
který se již brzy začne projevo-
vat v úbytku pracovních míst 
především v průmyslu, je zkra-
cování pracovní doby, třeba 
na 6 hodin denně, jedna z mož-
ností řešení. To ale samozřejmě 
není téma dneška. Proto úsilí 
ČMKOS samozřejmě podporuji 
a považuji to za první krůček 
při následování kolegů ze 
západních zemí.

Zdeňka STAŇKOVÁ,  
ZO OS ECHO, Fatra, a.s., 
Chropyně:
Po letech ve funkci končím, ale 
k uvedené problematice se 
Sondám, se kterými dlouhodo-
bě spolupracuju, ráda vyjádřím. 
Patřím ke generaci, která ještě 
zažila pracovní soboty, potom 
se pracovalo v sobotu jen do 12 
hodin a pak byly úplně zrušeny. 
Ve Fatře máme 37,5hodinový 
pracovní týden dojednaný 
v kolektivní smlouvě už několik 

let. Dávno měla nastat doba 
zkracování pracovní doby 
a věřím, že se ještě dožiju toho, 
že v pátek bude úplně volno. 
Svým dětem a vnukům to přeju, 
protože dnešní doba je hektická 
a na rodinu zbývá málo času. 
Věřím, že kampaň ČMKOS 
na podporu snížení pracovní 
doby bude stejně úspěšná jako 
kampaň Konec levné práce. 
Jako žena, matka, babička 
a odborářka podporuju iniciati-
vu ČMKOS, která přispěje 
k tomu, abychom se mohli více 
věnovat svým rodinám, svému 
zdraví a zálibám.

Jaromír FRANTA,  
předseda Sdružení odborových 
organizací CCG Most:
Pracovní dobu 37,5 hodiny 
jsme již před lety dohodli se 
zástupci Zaměstnavatelského 
svazu důlního a naftového prů-
myslu a máme ji zakotvenou 
v kolektivní smlouvě vyššího 
stupně. Takže naši členové 
a zaměstnanci pracující v ná- 
ročných podmínkách tuto výho-
du již léta využívají. Novou ini-
ciativu ČMKOS na zkrácení 
týdenní pracovní doby na 37,5 
hodiny rozhodně podpoříme. 
Jsme přece všichni odboráři 
a solidarita je silná zbraň. Když 
společně uspějeme, věříme, že 
většině zaměstnanců, kteří ještě 
dnes nemají kratší pracovní 
týden, umožníme se k tomuto 
fondu pracovní doby dostat 
a plně ho využívat ku prospě-
chu svému i svých rodin.

Češi pracují téměř nejdéle v EU
Odbory trápí fakt, že Češi za 40 let zaměstnání odpracují 
téměř o deset let více než například zaměstnanci 
v Německu. Češi nejsou tedy jenom levní, ale ještě k tomu 
pracují déle. A to chce ČMKOS změnit. Na dubnovém sjez-
du konfederace bylo rozhodnuto odstartovat celospolečen-
skou diskusi na téma 37,5hodinový pracovní týden. 
Zaměstnanci by tak mohli chodit z práce o půlhodinu dřív, 
aniž by jim o jedinou korunu klesla mzda. Sondy přinášejí 
názory předsedů odborových organizací na tento záměr.

Jan ŠVEC Jan  SKOCH Zdeňka STAŇKOVÁ Jaromír FRANTA

Konec dlouhé práce



 
  

Předvolební kampaň a situace při 
sestavování nové vlády ještě více ob-
nažily, že u nás aktuální i dlouhodobější 
problémy prezentujeme ne na základě 
analýzy faktického stavu světa, Evropy 
a České republiky, ale vyvozujeme je 
z kauz, výroků a úletů jejich čelných 
představitelů. Tedy většinou z čehosi 
podružného, málokdy odrážejícího pod-
statné a umožňující významové posuny. 
V popředí pozornosti jsou v této souvis-
losti Zeman, Babiš, Putin a Trump. 
Jeden z předních 
rozhlasových ko-
mentátorů například 
založil svou dvaceti-
minutovou analýzu ne 
na vlastním výkonu 
funkce prezidenta, ale 
na hradních kauzách 
a Zemanových a Ov-
čáčkových výrocích. 
Takový způsob hod-
nocení může mít jen zavádějící efekt. 
Nemáme tedy před sebou opravdový 
svět s jeho politickými, bezpečnostními, 
ekonomickými a sociálními problémy, 
ale svět podle Putina a Trumpa a v naší 
zemi podle Zemana a Babiše. I když 
svět je jiný, jinak by nepřišel brexit, 
americkým prezidentem by nebyl 
zvolen Donald Trump a nebouřili by se 
Katalánci. 
Virtuální, až mysteriózní svět si vy-
tváříme sami. Diskuse jsou povrchní, 
protože neprobíhají na základě hlubších 
a rozsáhlejších analýz, bez nichž je 
hledání východisek k zastavení nízké 
akceschopnosti především Evropské 
unie a řešení situace na Středním 
východě a na Ukrajině nemožné. Nemů-
žeme kvalifikovaněji diskutovat, protože 
nemáme seriózní studie. Vědecko-
-výzkumné ústavy a houfy poradců je 
snad připravit už neumějí, nebo chybějí 
odpovídající zadání?
O to jsou pak cennější analýzy odbor-
ného týmu ČMKOS – na mysli mám 
zejména tu nedávnou o vhodnosti přijetí 
eura. Zatím takto široce ve všech sou-
vislostech pro a proti ji nikdo nepřed-
ložil. Není divu, že se s ní ekonomové 
ztotožňují. 
 ANTONÍN RAŠEK

Názory
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VIRTUÁLNÍ SVĚT SI 
VYTVÁŘÍME SAMICO ŘEKLI politici...

KOMENTÁŘ

...  O OBECNÉM REFERENDU
Tentokrát se Sondy ptaly, které 
politické strany podporují nebo 
nepodporují ústavní zákon 
o obecném referendu, proč 
a případně v jaké podobě.

hlasovat o mezinárodních smlouvách, pro-
tože by mohl hlasovat o vystoupení z Ev-
ropské unie. Politici i média se snaží vytvá-
řet falešný dojem, že referendum chce SPD 
jen kvůli vyvolání hlasování o vystoupení 
z Evropské unie. Byť my sami žádné re-
ferendum o vystoupení z Evropské unie 
nepřipravujeme, chceme umožnit tuto ini-
ciativu občanům. Pokládáme proto za na-
prosto samozřejmé, že občané tohle právo 
mít musí. 

PETR FIALA,  
místopředseda Poslanecké 
sněmovny (ODS):

Je demagogie a nebezpečná 
lež někomu tvrdit, že přímá 

demokracie je vyšší, lepší forma demo-
kracie. Tak to prostě není! A není to ani 
novější forma, ke které teprve všichni mu-
síme dospět. Když se podíváme do historie, 
naopak prvky přímé demokracie najdeme 
rozvinuté mnohem dříve, než se začala 
vytvářet zastupitelská demokracie. Kvalita 
demokracie nezávisí vůbec na tom, jestli 
je demokratický systém utvářen především 
na základě zastupitelské demokracie, anebo 
obsahuje silnější prvky přímé demokracie. 
Kvalita demokracie závisí na tom, nakolik 
jsou lidé v té které zemi sami přesvědče-
nými demokraty, nakolik jsou přesvědčeni 
o tom, že demokratické postupy, ať už za-
stupitelské, nebo „přímodemokratické“, se 
mají dodržovat, uplatňovat a respektovat. 

KATEŘINA VALACHOVÁ,  
poslankyně (ČSSD):

Za klub ČSSD jsme před-
ložili poslanecký návrh 
zákona o celostátním re-

ferendu. (Netýkalo by se mezinárodních 
smluv, daní či lidskoprávních záležitostí, 
mohlo by jej vyvolat minimálně 850 tisíc 
plnoletých občanů a platné by bylo, pokud 
by se ho zúčastnila nadpoloviční většina 
oprávněných hlasujících – pozn. red.) Re-
ferendum je doplnění naší zastupitelské 
demokracie. Je to jedna z možností, jak 
občany více zapojit do správy věcí veřej-
ných a znát přímo jejich názor v průběhu 
funkčního období Sněmovny a vlády.  (ac)

HELENA VÁLKOVÁ,  
poslankyně (ANO):

Obecné referendum 
podporujeme, nechceme 
ale, aby se jeho předmětem 

mohlo stát například členství České 
republiky v Evropské unii. 

MIKULÁŠ FERJENČÍK,  
poslanec (Piráti):

V současné Poslanecké 
sněmovně zcela jednoznač-
ně existuje ústavní většina 

poslanců, kteří zastupují strany, které měly 
ve volebním programu obecné referendum. 
SPD, hnutí ANO, hnutí STAN, Piráti, ČSSD, 
KSČM. Dokonce i KDU-ČSL, pokud se 
nemýlím, hájila v předvolebních debatách 
obecné referendum. Podle mě tento stav zna-
mená, že Sněmovna by měla zákon o obec-
ném referendu přijmout. Společenská shoda 
na tom, že zákon má existovat, je podle mě 
značná. Na čem shoda není, jsou parametry 
zákona. A to je to nejdůležitější, co musíme 
ve Sněmovně projednat. Abychom dostáli 
svým programovým slibům, měli bychom se 
snažit najít nějaký konsenzus, návrh násled-
ně musí schválit i Senát.

TOMIO OKAMURA,  
místopředseda Poslanecké 
sněmovny (SPD):

V Poslanecké sněmovně je 
projednáván návrh zákona 

o obecném referendu z pera našeho hnutí 
SPD. Veřejná debata je plochá a jednostran-
ná. Všichni se zaklínáme, jakými jsme de-
mokraty, ale když přijde na lámání chleba, 
tak od ostatních slyším argumenty, že demo-
kracie jen odsud posud a občan prý nesmí 
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ČSOB hrozí odborům pěstí 
a zároveň očekává vstřícnost
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Lidé pracující ve sklářských hutích jsou denně 
vystavováni horku, popáleninám a mnoha jiným 
rizikům, navíc v nepřetržitém provozu. Techno-
logický celek běží svým tempem, ale občas je 
potřeba něco seřídit nebo zamést takzvaný sklář-
ský kmen, to znamená směs surovin pro výrobu 
skla, který se po otevření lamelového dna vozíku 
zakladače vysype mimo tavicí vanu.
Pokud je kvůli zametení nutné sejmout velké 
železné pláty zakrývající prostor zakladače, je 
práce o to těžší. Zkušení zaměstnanci jedné sklář-
ské hutě si pravděpodobně práci usnadňovali tím, 
že sejmuli kryt pouze z jedné strany a smetákem 
se natáhli až k protější straně zakladačové dráhy. 
Krátkodobý pobyt člověka ve stísněném horkém 

prostoru by nebyl tolik nebezpečný, pokud by 
byl vypnutý automatický pojezd železného vo-
zíku zakladače. Pětatřicetiletý Jaroslav J. však 
v rozporu s předepsaným postupem automatiku 
dávkovače nevypnul, a to se mu stalo osudným. 
Těžký železný vozík se nečekaně rozjel a skláře 
nemilosrdně přirazil ke stěně pece. To se nedalo 
přežít: nešťastník měl polámané všechny kosti 
v těle včetně lebky a na místě zemřel.
Z následného šetření smrtelného pracovního 
úrazu vyplynula zásadní slabina technologického 
celku kontinuální vany – prostor dráhy vozíku 
zakladače jakožto styčné místo dvou dílčích zaří-
zení v rozsáhlejším technologickém celku nebylo 
zajištěno ani z jedné strany. Měl ji proto zajistit 
provozovatel, což neučinil. Tedy vlastně učinil, 
ale bohužel až v rámci opatření proti opakování 
popsaného smrtelného pracovního úrazu. Těžké 
krycí pláty zavěšené na jednoduchých hácích 
byly nahrazeny plechovými dvířky se zamřížo-
vanými okénky pro vizuální kontrolu kritického 
místa. Dvířka byla osazena bezpečnostními 
spínači, takže obsluha je v případě opomenutí 
ručního vypnutí zakladače „vytrestána“ pouze 
rychlým zastavením celého systému a nutností 
jeho uvedení do provozu z řídícího rozvaděče. 
Lidská práce z automatizovaného procesu sice 
nebyla vytěsněna, hlídačem dodržování všech 
předepsaných postupů se však stala technika.

Proč vozík  
zakladače zabíjel

Od začátku letošního roku je ČSOB bez kolektivní 
smlouvy, veškerá snaha odborových vyjednavačů 
narážela na neústupnost vedení banky. Jak vypadá 
aktuální situace?
Nevím, jestli snaha odborových vyjednavačů narážela 
na neústupnost, ale určitě narážela na nezkušenost ze strany 
vyjednavačů zaměstnavatele. Ti se domnívali, že odbory 
podepíšou smlouvu, která jim je předložena, a o mzdách si 
zaměstnavatel bude rozhodovat sám. V současné době pro-
bíhá jednání před zprostředkovatelem a sám jsem zvědav, 
zda povede k cíli – a tím je kvalitní kolektivní smlouva. 

I přes skutečnost, že není podepsána kolektivní smlouva, zaměstnanci o žádné 
benefity nepřišli. Naopak – díky promyšleným a plánovaným krokům Moderních 
odborů zaměstnavatel dvakrát přehodnotil svou nabídku na navýšení mezd, a to 
ze 2 % na 4,9 %, a vyplatil mimořádný bonus všem zaměstnancům ve výši 
11 000 Kč za výsledky roku 2017.

Vedení firmy údajně coby nepřípustnou odvetu zaujalo šikanózní přístup 
k představitelkám Moderních odborů ČSOB. Jak se to konkrétně projevilo?
Zaměstnavatel dospěl k závěru, že uvolněným funkcionářkám nebude platit jejich 
aktivity, které platil poslední tři roky, tedy po dobu, kdy platila kolektivní smlou-
va. Udělal si vlastní výklad ustanovení zákoníku práce, které hovoří o tom, jaký je 
rozdíl práce zástupce zaměstnanců a co je práce pro odborovou organizaci. Děkuji 
Legislativní radě ČMKOS za jasné stanovisko k této otázce. Zaměstnavatel převe-
dl vyjednávání do osobní roviny a děvčatům přestal poskytovat podstatnou část 
mzdy, takže matky malých dětí zůstaly ze dne na den bez prostředků. Svědčí to 
o interní firemní kultuře ve firmě. Odmítl rovněž hradit cestovné v plné výši, tak 
jako tomu bylo do inkriminované doby. Používá výhrůžky prostřednictvím dopisů 
s tím, že bude žalovat konkrétní funkcionáře za jejich aktivity a výroky. Mně 
takový dopis přišel také. Zaměstnavatel vám ukáže pěst před nosem a očekává 
vstřícnost. Docílil však pouze intenzivnější reakce a akce od odborů, a to je dobře. 
Jsme nuceni zkoušet postupy, které jsme nikdy nezkoušeli, a neuvěřitelně nás to 
posiluje a motivuje. 

Váš odborový svaz vyhlásil už vloni stávkovou pohotovost. Kromě ČSOB 
jste v ostatních bankách a pojišťovnách nalezli při vyjednávání 
kompromis?
Aktuálně se také v České spořitelně jedná o prodloužení kolektivní smlouvy, 
která končí k 30. 6. 2018. Především jsme ještě nenalezli shodu na úrovni sekto-
ru, kde proběhla pouze dvě jednání od vyhlášení stávkové pohotovosti, a to 
z důvodu neochoty zaměstnavatelů jednat častěji a především konstruktivněji. 
Řekli jsme, že budeme medializovat dění v jednotlivých subjektech, kde je pro-
blém s dohodou – což se děje v případě ČSOB. Po akcích, které jsme udělali 
v zimě, jsme dali zaměstnavatelům šanci změnit přístup k vyjednávání. K tomu 
v lednu došlo a jednání, které bude následovat, rozhodne také o tom, jak budeme 
v akcích pokračovat a jak budou silné v případě, že jednání nebudou směřovat 
k podpisu kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Čistý zisk ČSOB byl loni historicky vůbec nejvyšší a stoupl o 16 procent 
na 17,5 miliardy korun, přesto vedení banky nekompromisně odmítalo 
snahy tamní odborové organizace (Moderní odbory ČSOB), která 
požaduje tomu adekvátní růst mezd. Jde jí přitom především 
o nízkopříjmové zaměstnance, protože i v bankovnictví vydělávají 
někteří lidé pouhých 16 tisíc korun hrubého. Vývoj situace samozřejmě 
pečlivě sleduje Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, 
v jehož čele stojí František HUPKA. 
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Hlavní programové cíle      
•  Zkrácení týdenní pracovní doby pro všechny zaměstnance  

na 37,5 hod. týdně bez snížení mzdy.

•  Přijetí takového zákonného rámce, který umožní zaměstnancům 
v profesích s vysoce exponovaným zdraví škodlivým prostředím 
dřívější odchod do důchodu.

•  Stanovení základní výměry dovolené ve výši 5 týdnů  
pro zaměstnance jak státu, tak privátní sféry.

• Zrušení karenční doby v ČR.

•  Stejné odměňování zaměstnanců bez ohledu na zemi jejich původu, 
pohlaví a ostatní diskriminační aspekty včetně účinné kontroly.

• Zjednodušení právní úpravy evidence odborových organizací.

• Další rozvoj sociálního dialogu v ČR.

•  Pokračování v kampani Konec levné práce na podporu oprávněných 
požadavků na růst mezd a platů.

#SpolecneSilnejsi

#KonecLevnePrace

#KonecDlouhePrace

#SocialniDialog

duben 2018
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„Společně silnější“ – takové bylo motto VII. sjezdu 
Českomoravské konfederace odborových svazů.  
Sjezd největší odborové centrály v ČR proběhl ve dnech 
27. a 28. dubna 2018 v Praze v Hotelu Olšanka. Bylo pozváno 
197 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří reprezentovali  
29 odborových svazů sdružených v ČMKOS. 

Odborovou centrálu  
ČMKOS povede  
na další čtyři roky  
Josef Středula

Odborovou centrálu ČMKOS povede 
na další čtyři roky Josef Středula

Závěr prvního dne jednání sjezdu 
patřil volbám nového vedení 
konfederace a členů revizní 
komise. Do funkce předsedy 
ČMKOS byl zvolen Josef Středula, 
místopředsedy byli zvoleni  
Vít Samek a Radka Sokolová. 

Úvod sjezdu byl věnován sugestivní vizuální faktografické prezentaci, kterou komentoval Josef 
Středula. Dokumentovala klíčové události a fakta za minulé čtyři roky, které významně ovlivnily 
postavení zaměstnanců v ČR, zejména v úrovni mezd a platů, jež v tomto období zaznamenaly 
historický nárůst. „Česká republika se nenachází tam, kde si zaslouží. Myslíme si, že mzda ve výši 
deseti eur včetně odvodů denně v zemi, která má slušný výkon ekonomiky, není v pořádku. Čeští 
zaměstnanci mají rozhodně na víc,“ mimo jiné řekl Středula.  

Milan Štěch, předseda 
Senátu, zavzpomínal na své 
působení v čele konfederace 
a připomněl její úspěchy, 
kdy ČMKOS výrazně přispěla 
k tomu, aby se zabránilo 
zrušení zákoníku práce 
a průběžného důchodového 
systému a masivní privatizaci 
zdravotnictví. Uvedl, že 
rozhodně podporuje požadavky 
odborů na vyšší mzdy a snížení 
fondu pracovní doby.

Premiér Andrej Babiš si pochvaloval 
spolupráci s odbory a zdůraznil, že je 
s nimi připraven kdykoliv jednat nejen 
v rámci tripartity. Zmínil nutnost zvyšovat 
starobní důchody a zlepšit odměňování 
zejména ve zdravotnictví a školství. 
Za největší současný problém ČR označil 
rekordně nízkou nezaměstnanost, 
přesněji řečeno s ní spojený nedostatek 
pracovních sil.  

Jan Hamáček, místo-
předseda Poslanecké 
sněmovny ČR, hovořil 
mj. o nutnosti zrušení 
karenční doby. S odbory 
se shoduje také na po-
třebě zvyšování mezd, 
platů a důchodů, stejně 
jako na tom, že je třeba 
čelit pokusům o privati-
zaci veřejných služeb.
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Odborovou centrálu ČMKOS povede 
na další čtyři roky Josef Středula

Premiér Andrej Babiš si pochvaloval 
spolupráci s odbory a zdůraznil, že je 
s nimi připraven kdykoliv jednat nejen 
v rámci tripartity. Zmínil nutnost zvyšovat 
starobní důchody a zlepšit odměňování 
zejména ve zdravotnictví a školství. 
Za největší současný problém ČR označil 
rekordně nízkou nezaměstnanost, 
přesněji řečeno s ní spojený nedostatek 
pracovních sil.  

Jan Hamáček, místo-
předseda Poslanecké 
sněmovny ČR, hovořil 
mj. o nutnosti zrušení 
karenční doby. S odbory 
se shoduje také na po-
třebě zvyšování mezd, 
platů a důchodů, stejně 
jako na tom, že je třeba 
čelit pokusům o privati-
zaci veřejných služeb.

Jaroslav Hanák, prezident 
Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, vyjádřil radost z dosažení 
sociálního smíru v Česku 
v posledních letech, 
podtrhl význam tripartity 
a vyzval budoucí vládu, aby 
nezapomněla své programové 
prohlášení projednat se 
sociálními partnery. 

VII. sjezd ČMKOS také podpořil společnou výzvu 
ČMOS pracovníků školství a Vysokoškolského 
odborového svazu k budoucnosti vzdělávání. 
František Dobšík ji na snímku předává ministrovi 
školství Robertu Plagovi. Odbory mají bytostný 
zájem, aby ve vzdělanostní ekonomice našlo 
uplatnění co nejvíce zaměstnanců. Úspěch 
každé profese začíná již ve škole. Účinné kroky 
k zajištění růstu kvality českého školství nelze 
dále odkládat.

Zájem novinářů 
o jednání sjezdu 
byl mimořádný, 
akreditováno bylo téměř 
40 zástupců médií. 
V úvodu byla pozornost 
soustředěna na tiskovou 
konferenci Josefa 
Středuly a Andreje 
Babiše, který zdůraznil, 
že je důležité, aby 
odbory a vláda byly 
partneři, nikoliv soupeři.

Jedním z klíčových 
bodů bylo přijetí 
nového Programu 
ČMKOS do roku 2022, 
který představil 
místopředseda  
Vít Samek. 

Úvod druhého dne jednání proběhl netra-
dičně, protože připadl na 28. duben, který 
je Mezinárodním vzpomínkovým dnem, 
jímž odbory na celém světě uctívají pa-
mátku obětí pracovních úrazů. Symbolické 
světelné svíce připomněly, že v loňském 
roce v ČR zahynulo v práci nebo zemřelo 
následkem pracovního úrazu 95 lidí. 

Generální tajemník Evropské 
odborové konfederace Luca 
Visentini (vlevo) ocenil přínos 
ČMKOS, která svou kampaní 
Konec levné práce důrazně 
upozornila na mzdovou oponu 
a propast mezi východními 
a západními zeměmi EU. 
ČMKOS označil za jednoho 
z nejaktivnějších členů EOK. 
Zdůraznil, že v celé EU musí platit 
rovná práva v sociální oblasti. 
Další zahraniční host sjezdu, 
prezident KOZ SR Jozef Kollár, 
pak ocenil velmi prospěšnou 
a takříkajíc příkladnou spolupráci 
slovenských a českých odborů.

Pokračování na straně 14
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Politici se stále 
dohadují, zda budeme 
mít i začátek našeho 
onemocnění hrazen, 
tedy zda dojde 
ke zrušení karenční 
doby, nebo bude 
zachována. 
V současnosti se 
musíme po prvních 
příznacích 
onemocnění 
rozhodnout. Jít 
k lékaři, vzít si 
pracovní neschopnost 
a zůstat doma 
v prvních třech dnech 
bez peněz? Anebo si 
vzít dovolenou, 
případně jít nemocní 
do práce a ohrožovat 
sebe i kolegy? 

V minulém období si inženýři našeho života 
usmysleli, že ušetří na zaměstnancích, když 
jim nezaplatí první tři dny neschopnosti. 
Domnívali se, že tak budou ochraňovat 
zaměstnavatele především před simulanty. 
A nazvali tento z medicínského hlediska 
nesmysl „karenční dobou“. 
Rád bych řekl něco o rozvoji infekčního 
onemocnění a jeho časového rozvržení. 

Podstatná je imunita
Přijdete-li do styku s choroboplodnými 
zárodky, a to jak formou kapénkové infekce, 
nebo přes špinavé ruce, rozvoj onemocnění 
závisí především na tom, zda jste se s těmito 
infekčními zárodky již setkali, anebo se 
do vašeho organismu dostaly poprvé. 
V obou případech zareaguje vaše tělo obran-
nými mechanismy – rozvojem imunity. Ale 
odlišně. Pokud jste se nesetkali s choro-
boplodnými zárodky, vytvoření  obrany-
schopnosti trvá pět až sedm dní. Abychom 
předešli náhlému prvnímu setkání s choro-
boplodnými zárodky, proti řadě infekcí 
očkujeme, ale zdaleka ne proti všem. Navíc 
virová onemocnění (zvláště chřipka) stále 
mění částečně, vzácně pak i celkově svoji 
strukturu a my je potom přijímáme jako 
zcela nový choroboplodný zárodek, na který 
se imunita musí teprve vytvořit. Dokonce 
v tomto období může dojít k hromadnému 
šíření, tedy k epidemii, kdy onemocnění 
u lidí bez imunity může vést až k úmrtí. 
Onemocnění se může rozšířit na všechny 
obyvatele (celosvětová pandemie). 
Každé onemocnění v závislosti na tom, zda 
je již tělo imunní (je schopno se již bránit 
krátce po vstupu například bakterie do orga-
nismu), anebo ještě není (nikdy se s ní nese-
tkalo a imunitu si musí vytvořit), má určitou 
inkubační dobu. V tu dobu, kdy se začnete 
cítit špatně (příznaky zánětu), již ve vašem 
těle onemocnění je a oslabuje organismus. 

Onemocnění je třeba vyležet
V tomto momentu se řada z vás rozhoduje, 
zda ulehne, nebo zda se pokusí onemocnění 

Karenční doba 
 očima  
 imunologa
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„přechodit“. Je jasné, že při tomto rozhodo-
vání může finanční stránka (neplacené tři 
dny) sehrávat významnou roli. Ovšem ne 
každý si uvědomuje, že právě tyto tři dny, 
kdy vám stát nic nedá, mohou být velmi 
důležité pro rozvoj vaší obranyschopnosti, 
tedy imunity. Pokud se zánět správně nevy-
hojí, v oslabeném organismu nastoupí infek-
ce bakteriemi, které u zdravého člověka sice 
osídlí tělo, ale neškodí. Při oslabení se 
ovšem stávají zdrojem pokračující nadstav-
bové infekce z relativně krátké doby tří dnů, 
kterou byste potřebovali k uzdravení, vznik-
nou komplikace a z banálního onemocnění 
se může stát chronické, protáhnout se o řadu 
dní i týdnů. Navíc v tomto období jste stále 
infekční a onemocnění dál šíříte nejen 
na pracovišti, ale i cestou do práce 
v dopravních prostředcích atd. 
Zaměstnavatel díky karenční době možná 
vychytá několik simulantů, ale výrazně zatí-
ží organismus řady zaměstnanců, potažmo 
zdravotnictví a státní finance. Tím že se 
kvůli komplikacím prodlouží pracovní 
neschopnost, projeví se to nakonec 
i ve výdělcích zaměstnavatele. 
Proto je karenční doba škodlivá. 
Onemocnění je třeba vyležet, neohrožovat 
se komplikacemi, nenechat se poškozovat. 
Nedojde-li k řádnému uzdravení, stav se 
může stát chronickým a potom vám trvalé 
obtíže s dechovým, zažívacím i pohybovým 
aparátem výrazně znepříjemní život. Při 
celosvětovém studiu stoletých lidí výzkum-
níci zjistili, že byli v podstatě celý život 
zdraví a žádná chronická onemocnění 
neprodělali a nemají.

 Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.,
lékař, univerzitní profesor a člen 
výkonné rady Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR
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Z průzkumu vyplývají i další zajímavé 
údaje. Podle 42,8 % oslovených má karenční 
doba (na základě které nejsou zaměstnancům 
propláceny první tři dny nemoci) za důsle-
dek přecházení nemocí a následně dlouho-
dobou nemocnost či hospitalizaci. Podle 
40,9 % respondentů je důsledkem přenášení 
nemocí na spolupracovníky při přecházení 
nemoci. Jen 7,1 % zaměstnanců si myslí, že 
důsledkem je zabránění simulace nemoci. 
Podle 28,2 % oslovených karenční doba 
trestá lidi za to, že onemocní, podle 24,9 % 
ohrožuje zdraví lidí a podle 17,3 % měla být 
dávno zrušena. Celých 48,7 % respondentů 
odpovědělo, že v případě onemocnění chřip-
kovou virózou nebo jinou formou virového 
onemocnění jdou do práce a nemoc přechází, 
14,3 % zaměstnanců jde s virózou do práce 
podle situace, 13,5 % do práce nejde a vezme 
si raději dovolenou, 11,2 % jde do práce 
vždy a jen 4,8 % do práce nejde a navštíví 
lékaře. 

Jednoznačné odpovědi
„Výsledky bleskového průzkumu mezi 
zaměstnanci na téma karenční doby ukazují 
jednoznačnou a téměř absolutní podporu zru-
šení karenční doby. Ta má totiž za následek 
u většiny zaměstnanců přecházení nemocí, 
což ve svém důsledku vede jak ke zhoršení 
zdravotního stavu nemocných, tak k přenáše-
ní nemocí na jejich spolupracovníky,“ uvedl 
v komentáři k výsledkům průzkumu ředitel 
společnosti SANEP Oldřich Zajíc. 

nad 50 tisíc korun. Věkově se průzkumu 
nejvíce zúčastnili zaměstnanci ve věku 
30–44 let, tvořili téměř rovné tři pětiny do-
tazovaných. V Poslanecké sněmovně je ná-
vrh ČSSD na zrušení karenční doby a bude 
zajímavé sledovat, nakolik politici vezmou 
hlas zaměstnanců vážně. Českomoravská 
konfederance odborových svazů zrušení 
karenční doby jednoznačně požaduje od té 
doby, co byla zavedena. 

V rámci průzkumu byli osloveni výhradně 
plnoletí lidé v zaměstnaneckém poměru. 
Celkově se jej (v rámci respondentního 
panelu více než 220 tisíc registrovaných 
uživatelů) zúčastnilo 14 581 dotázaných. 
Statistická odchylka může být plus minus 
2,5 %. Průzkumu se zúčastnilo 61,6 % 
mužů a 38,4 % žen; 62,2 % respondentů 
je v příjmové kategorii do 20 tisíc korun 
měsíčně, 36,1 % od 20 do 50 tisíc a 1,7 % 

Průzkum SANEP:
   většina zaměstnanců 
je pro zrušení karenční doby
S návrhem na zrušení karenční 
doby souhlasí 65,5 % zaměst-
nanců, spíše jich souhlasí 19,8 %, 
dohromady tedy souhlas vyjádřilo 
85,3 % zaměstnanců. Vyplývá to 
z průzkumu Střediska analýz 
a empirických průzkumů (SANEP), 
který se uskutečnil letos v dubnu. 
Se zrušením karenční doby 
naopak nesouhlasí 5,9 % a spíše 
nesouhlasí 4,6 % zaměstnanců, 
4,2 % neví.
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Němec odpracuje o devět let  
          méně než Čech, 
odbory to chtějí změnit
Pracovní den kratší o půl hodiny, 

což by za týden dalo méně 
o 2,5 hodiny. K tomuto cíli by 

ráda došla Českomoravská 
konfederace odborových svazů. 
Pracovní doba by se tak zkrátila 

ze 40 na 37,5 hodiny týdně. 
Podle slov makroekonoma 

ČMKOS Martina Fassmanna 
Česko v tomto směru zaostává 

za vyspělými zeměmi o padesát 
let. Tématem se zabývala 

panelová diskuse Perspektivy 
zkracování pracovní doby v ČR, 

konaná v rámci VII. sjezdu 
ČMKOS.

Zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně, 
aniž by zaměstnanci byli kráceni na svých 
příjmech, je jednou z priorit ČMKOS. 
Stejně tak kupříkladu to, aby pětitýdenní 
dovolená byla garantována nejen ve veřej-
ném, ale i soukromém sektoru. V rámci 
panelové diskuse Agnieszka Piasna 
z Evropského odborového institutu uvedla, 
že k regulaci pracovní doby došlo ve 30. 
letech minulého století, kdy nabraly na síle 
odbory i sociální demokracie, a v 60. letech 
se přestalo povinně pracovat každou sobotu. 
Od té doby se čtyřicetihodinová týdenní pra-
covní doba nepohnula. „Pracovní doba se 

v Evropské unii zkracuje především proto, 
že stoupá počet zkrácených úvazků, což se 
týká hlavně žen. Pracovní vyhlídky těch, 
kteří takto pracují, jsou špatné, náklady 
nesou zaměstnanci,“ podotkla. 
Někteří pracovníci čekají na práci a zaměst-
navatel zaplatí jen odpracované hodiny, 
nikoli dobu, kdy čekají. „To jsou výhody jen 
pro zaměstnavatele,“ uvedla Piasna. 
V České republice je podle jejích slov jedna 
z nejdelších pracovních dob v celé Evropě. 
„Každý pátý člověk zde pracuje i 48 nebo 
49 hodin týdně,“ řekla. Chybí pak rovnová-
ha mezi pracovním a osobním životem. 
V diskusi následně zaznělo, že pracovní 
doba navíc mnohdy není měřitelná – někteří 
lidé v práci tráví více hodin, než za kolik 
mají zaplaceno. Piasna zdůraznila, že zkra-
cování musí být co nejefektivnější a vždy je 
třeba, aby se jednalo o vzájemnou dohodu 
zaměstnance a zaměstnavatele. Zmínila 
německý příklad. V Deutsche Bahn zvolili 
individuální přístup, zaměstnancům dali 
na výběr, zda chtějí raději šest dnů dovolené 
navíc, nebo zvýšit plat. „V Dánsku vedlo 
zkrácení pracovní doby k větší zaměstnanos-
ti lidí pracujících na plný úvazek,“ uvedla 
též Piasna v rámci diskuse, kterou modero-
val místopředseda ČMKOS Vít Samek. 

Za vyspělými zeměmi ČR 
zaostává o padesát let
Podle slov makroekonoma ČMKOS 
Martina Fassmanna zaostává Česká repub-
lika, co se týče pracovní doby, o padesát let 
za výspělými zeměmi. Zatímco v některých 
jiných zemích došlo během sto padesáti let 
ke snížení pracovní doby o polovinu, ze tří 
tisíc na 1500 hodin ročně, pro nás to neplatí. 
V roce 1870 (v dobách Rakouska-Uherska) 
byla v českých zemích pracovní doba 2935 
hodin, v roce 2015 v ČR činila 756 hodin. 
„To rozhodně není pokles na polovinu, 
dostali jsme se zhruba tam, kde se vyspělé 
země nacházely v 70. letech,“ zdůraznil. 
„Za celý pracovní život, počítám-li od 18 
do 65 let věku, odpracuje Němec asi o devět 
let méně než Čech,“ řekl. Dán odpracuje 
o osm let méně než Čech a Francouz o šest. 
Znovuzvolený předseda ČMKOS Josef 
Středula v průběhu sjezdu uvedl, že zatím-
co Čech odpracuje asi 1340 hodin ročně, 
Němec 1077, což je roční rozdíl 263 hodin. 

Podle Fassmanna se „musíme posunout 
doleva k vyspělým zemím, to znamená zvy-
šovat mzdy a snižovat pracovní dobu“. 
Důležité je podle jeho slov přejít na jiný 
princip ekonomického růstu, a sice opustit 
model levné práce, nízkého zdanění a kursu 
a vydat se cestou sázky na vzdělání a um, 
abychom se prosadili na světových trzích.

Přetěžování, stres a nemoci 
z povolání
Marek Nechvátal z Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce hovořil o pracovním vytí-
žení, které podle jeho slov způsobuje stres 
a fyzickou reakcí na něj jsou různé nemoci 
(například neurózy nebo vysoký krevní 
tlak), psychickou reakcí pak stavy úzkosti, 
apatie, agrese nebo deprese, člověk se méně 
soustředí, hůře rozhoduje, zvyšuje se spotře-
ba antidepresiv. 
Uvedl příklad žen pracujících v automobilo-
vém průmyslu, které při práci zažívaly 
lokální svalovou zátěž, musely proto pod-
stoupit operaci a mají trvalé následky. 
„Mnoho lidí je ohroženo nemocemi z povo-
lání,“ řekl. Častá jsou kupříkladu respirační 
onemocnění, méně četnější jsou duševní 
poruchy, které ale zase vyžadují delší pra-
covní neschopnost.
Mnohdy přitom stačí nepřetěžování, úprava 
pracoviště nebo dodržování bezpečnostních 
přestávek. Pokud toto není zajištěno, vedle 
negativního dopadu na zdraví zaměstnanců 
to i snižuje jejich pracovní výkon. 

Podle Agnieszky Piasne z Evropského 
odborového institutu každý pátý člověk v ČR 
pracuje až 49 hodin týdně, chybí rovnováha 
mezi pracovním a osobním životem

Padesát let za vyspělými zeměmi zaostává 
Česko, co se týče pracovní doby. V panelové 
diskusi to uvedl makroekonom ČMKOS 
Martin Fassmann  



Dědictví družstevního podílu
Žiju s ženou, která je již 20 let rozvedená. Nikdy však nedošlo k vypo-
řádání společného jmění manželů, do kterého spadá i družstevní byt 
(družstevní podíl), ve kterém spolu bydlíme, udržujeme ho a hradíme 
veškeré náklady s tím spojené. Bývalý manžel mé přítelkyně se znovu 
oženil, ale bohužel nedávno zemřel. Vdova po něm chce družstevní 
podíl vypořádat a požaduje polovinu jeho tržní hodnoty. Může si má pří-
telkyně započíst polovinu toho, co jsme po celou dobu za byt společně 
uhradili? Tedy zohlednit, že v čase, kdy se její manželství rozpadlo, 
nebyl dům zateplený, nebyla vyměněna okna atd., byl prostě starý 
a neudržovaný a teprve nedávno došlo k velké rekonstrukci tohoto 
domu? Jak má postupovat?

Již z vašeho dotazu je patrno, že je vám jasné, že úmrtím bývalé-
ho manžela vaší přítelkyně teprve dochází k vypořádání společ-
ného jmění manželů a vdova po zemřelém se hlásí o svá práva 
(dědí po svém manželovi) a vlastně „nastupuje“ na místo bývalé-
ho manžela vaší přítelkyně.
Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění 
nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občan-
ského zákoníku (3 roky od zúžení, zrušení nebo zániku společné-
ho jmění). Vypořádává se dohodou manželů; nedohodnou-li se 
manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby 
o vypořádání rozhodl soud. Soud určí, kterému z manželů připad-
ne družstevní podíl v bytovém družstvu. Družstevní podíl má 
podle zákona připadnout do vlastnictví toho z manželů, který jej 
výlučně jako vlastník užívá. Užívají-li družstevní podíl v byto-
vém družstvu oba manželé (např. obývají-li rozvedení manželé – 
dříve společní členové družstva – společně družstevní byt), bude 
družstevní podíl v podílovém spoluvlastnictví obou bývalých 
manželů (§ 32 odst. 5 zákona o obchodních korporacích). 
Případné vypořádání spoluvlastnictví družstevního podílu se pro-
vede podle obecných pravidel zrušení spoluvlastnictví (§ 1140 
a násl. občanského zákoníku).
Jde-li o družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, 
tj. manželé byli společnými členy bytového družstva, přechází 
družstevní podíl na pozůstalého manžela a k tomu se přihlédne 
při vypořádání dědictví. Ostatním případným dědicům nevzniká 
žádný nárok vztahující se k právu nájmu družstevního bytu nebo 
k právu na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 
Současně však se toto právní nástupnictví pozůstalého manžela 
vzhledem k ostatním dědicům zohlední při vypořádání dědictví. 
Kromě toho, že dojde k zániku práva společného členství a spo-
lečného nájmu a jediným členem a nájemcem se stane pozůstalý 
manžel, vyjádřil již dříve Nejvyšší soud názor, že při vypořádání 
dědiců nelze vycházet ze zůstatkové hodnoty členského podílu, 
ale ani z hodnoty vypořádacího podílu, protože jde o majetková 

práva, jejichž cena se pro účely dědického řízení stanoví cenou 
obvyklou (tj. tržní), kterou by bylo možno za převod těchto člen-
ských práv a povinností – nyní převod družstevního podílu – 
v rozhodné době a místě dosáhnout. Od této tržní ceny se budou 
odvíjet i notářské poplatky. 
Ptáte se, zda při vypořádání s vdovou po zemřelém je možné 
zohlednit vaše platby za byt a zhodnocení domu. Obávám se, že 
nikoliv. V bytě zůstala bydlet vaše přítelkyně a vy, takže bylo 
vaší povinností vše platit. To, že se dům zhodnotil, nemůže být 
k tíži pozůstalé vdovy. V rámci dědického řízení však není vylou-
čena dohoda na jiném způsobu řešení, než bylo uvedeno.

Tuto rubriku připravuje  
redakce Revue Sondy 

ve spolupráci se Sdružením 
nájemníků ČR

Bydlení

>>>
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teli do kapsy. Žádná ústní dohoda o vyrovnání neexistuje, je to pro nás 
překvapení, jelikož jsme vše poctivě platili. Myslím si, že je to chyba 
podnajímatele, jelikož nastavil zálohy za elektřinu pro dva lidi na 200 Kč 
měsíčně bez našeho vědomí, přičemž již první rok mu na výpisu energe-
tická společnost psala, že je to málo a doplácel (předtím ze svého, ale 
jen proto, že mu za vodu a plyn přišel proti elektřině přeplatek). Vždyť 
není moje chyba, že si nepožádali o zvýšení nájmu na základě jejich 
zvýšených záloh. Ve smlouvě je jasně dáno, že změna nájmu musí být 
dopředu ohlášena, takhle podle mě nemá žádný nárok na vyrovnání. 
Záloha na jednu osobu by podle statistik, které jsem našel, měla být 
alespoň 400 Kč měsíčně, přičemž on to sváděl na to, že jsme si pořídili 
dítě. Přijde mi protiprávní po nás požadovat doplatek 8214 Kč, když 
na nájmech jsme jim zaplatili 150 000 Kč. Nechceme jim to platit, je to 
podle mě nesmysl. Za celé tři roky nám podnajímatel neposkytl žádné 
vyúčtování a z podnájemní smlouvy vyplývá, že se jedná o paušál. Jaký 
je váš názor? Ve smlouvě je mj. uvedeno: „Nájemné ve výši 7500 Kč je 
uvedeno včetně měsíční zálohy cen za plnění spojená s užíváním bytu 
(elektřina, vytápění, voda, plyn, užívání společných prostor apod.) 
V nájemném jsou zahrnuty ceny za následující služby spojené 
s nájmem: odvoz odpadků.“

Celkově se dá říct, že podnájemní smlouva je velmi špatně napsa-
ná. Je nejasná a nesrozumitelná, i odcitovaná část se dá vyložit 
různě a je nekonkrétní a zmatená. Jednou je to „záloha cen 
za plnění spojená s užíváním bytu“ a podruhé se uvádí „služby“. 
Přitom se jedná o totéž, jsou to služby.
Ve smlouvě je napsáno, že nájemné je včetně měsíční zálohy cen 
za plnění spojená s užíváním bytu. V závorce je sice uvedeno, 
za co jsou zálohy, ale není uvedeno konkrétně „nájemné činí XY 
Kč“, „záloha za elektřinu činí XY Kč“, „záloha za plyn činí XY 
Kč“ atd. 
Nedá se sice jednoznačně říct, že se jedná o jakýsi smluvními 
stranami dohodnutý paušál, ale jelikož se dva roky podnajímatel 
choval tak, jako by se o paušál jednalo, přikláněla bych se k tomu-
to názoru, třebaže je ve smlouvě uvedeno „záloha“, a ta se přece 
musí vyúčtovat. Takto nejasně a nekonkrétně si to však smluvní 
strany ujednaly a za celou dobu podnájmu nikdy nedošlo k žádné-
mu vyúčtování služeb. Nelze však vyloučit, že soud by na celou 
situaci nahlížel jinak.

Nájemce odpovídá za škody způsobené návštěvou
Bydlím v nájmu. Naši sousedé mají zřejmě početnou rodinu, protože 
návštěvy jsou u nich de facto denně. Navíc tyto návštěvy jsou hlučné, 
často hodně „veselé“ až do rána. Při odchodu pak v domě ničí věci 
(zvonky, zábradlí, schránky apod.) Kdo za tyto škody odpovídá, jaký práv-
ní předpis to upravuje?

Za tyto škody jednoznačně odpovídá nájemce bytu, někdy je ale 
problém s dokazováním odpovědnosti za vzniklou škodu. Zrovna 
tak nájemce odpovídá za to, že návštěvy jsou hlučné do pozdních 
nočních hodin (od 22 hodin do 6 hodin). Tato odpovědnost se dá 
odvodit od povinnosti vyplývající z ustanovení § 2256 občanského 
zákoníku, kde je uvedeno: „Nájemce dodržuje po dobu nájmu pra-
vidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímate-
le pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních 
poměrů.“

Dodržováním pravidel obvyklých pro chování v domě se rozumí 
dodržování zásad občanského soužití. To znamená např. nerušit 
noční klid, neznečišťovat společné prostory, neubližovat ostatním 
nájemcům v domě (fyzickými či slovními útoky, schválnostmi, 
popř. jiným hrubým jednáním) a rovněž tak nepoškozovat cizí 
majetek v domě.
Rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku 
v domě mohou být nájemci sděleny pronajímatelem individuálně 
(například v reakci na předchozí chování nájemce) i všeobecným 
způsobem (např. v podobě domovního řádu dopadajícího 
na všechny nájemce v domě). 
Porušování této povinnosti ze strany nájemce může být v závislos-
ti na jeho intenzitě posouzeno i jako hrubé porušení povinností 
nájemce nebo zvlášť závažné porušení povinností nájemce oprav-
ňující pronajímatele nájem vypovědět podle § 2288 odst. 1 
písm. a) nebo § 2291 občanského zákoníku. 
Ovšem jak už bylo zmíněno v úvodu, vše musí být nájemci řádně 
prokázáno, což někdy nebývá jednoduché.

Je to paušál?
Stěhujeme se z bytu, který máme v podnájmu. Majitel, respektive 
nájemce tohoto družstevního bytu za námi přišel a vyžaduje po nás 
doplatek za energie. Normálně bychom bez řečí zaplatili, ale problém je 
v tom, že v podnájemní smlouvě, jejíž kopii přikládáme, není definováno, 
jaká část nájmu jde na pokrytí energií a vody a jaká část jde podnajíma-JU
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Pěti vylosovaným výhercům zašleme tento jedinečný výrobek. Vyluštěnou tajenku pošlete  Výherci z čísla 4  
do 27. května 2018 na známou adresu Sondy Revue, nebo na e-mail redakce: sondy-odbyt@cmkos.cz jsou uvedeni na str. 30.
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Arthrocann gel s koloidním 
stříbrem je obohacen 
o nenasycené mastné 
kyseliny Omega 3-6.  
Unikátní funkční kombinace 
10 účinných látek přispívá 
k rychlému pocitu úlevy. 
Prostřednictvím masáže kůže 
intenzivně podporuje 
regeneraci, zmírnění svalové 
únavy po sportu i fyzické 
námaze. Díky své konzistenci 
se gel dobře roztírá, nemastí 
a je snadno vstřebatelný.  
Je vhodný i pro vegany.

ARTHROCANN...  (dokončení v tajence)

www.annabis.cz
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Nadnárodní skupina Valeo, která působí 

v České republice od roku 1995, 

zaměstnává celkem 4500 lidí v pěti 

pobočkách. Závod v Humpolci patří 

k předním výrobcům kompresorů pro 

klimatizační jednotky osobních 

automobilů. Pracuje zde více než 1150 

zaměstnanců a jejich stav by se měl 

navyšovat. Mezi zákazníky společnosti 

patří přední světoví výrobci automobilů, 

jako Renault, PSA Peugeot Citroën, 

Mercedes, Toyota, Volvo, Nissan a další.

Kolektivní vyjednávání 
někdy bez nátlakové akce 
není úspěšné

Zaměstnancům 
ve Valeo Humpolec 

porostou mzdy 
o 11,5 procenta

Výbor základní 
odborové orga-
nizace KOVO 
Valeo Humpolec 
demonstruje 
před branami 
závodu semknu-
tost, která 
nakonec vedla 
k úspěšnému 
završení nároč-
ného kolektivní-
ho vyjednávání
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mum a jejich kontrola je žalostná. A to 
nemluvím o kvalitě odvedené práce, která 
je na straně kmenových zaměstnanců 
nepoměrně vyšší. Podnikání není pouze 
o zisku, ale i o zodpovědnosti firem za- 
městnávat především domácí lidi z místa 
působiště, ať už jde o obec, město nebo 
celý region, a uzavírat s nimi pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Důležité je 
s kvalifikovanými zaměstnanci stále pra-
covat a umožnit jim rozvíjet se. Dlouho-
době se to každé firmě musí vyplatit.“ 

Ve Francii se běžně stávkuje, my 
to také umíme 
Odborový předák v humpoleckém Valeu 
je přesvědčen, že za ta léta, co odbory 
a vedení společnosti vyjednávají a uzaví-
rají kolektivní smlouvy, byl sociální dia-

log ve skupině Valeo nastaven na dobrou 
úroveň. „Rozhodující je, jací lidé k vyjed-
návání proti sobě usednou. Pokud mohu 
porovnat s některými jinými podniky, 
nemůžeme si stěžovat,“ říká. „A to i přes-
to, že jsme několikrát museli přejít k tvrd-
ším formám vyjednávání. To ke kolektiv-
nímu vyjednávání patří. Snažíte se za- 
městnavatele přesvědčit, předkládáte kon-
krétní argumenty a chcete prosadit svoje 
požadavky. Vedení podniku má také své 
představy a určitá nařízení ještě vyšších 
manažerů, protože Valeo je nadnárodní 
skupina a do průběhu kolektivního vyjed-
návání zasahují i ,matky‘ ze zahraničí. 
O to je potom vyjednávání pro obě strany 
složitější, náročnější a někdy i dost dra-
matické. Dojde ke sporu a jednání se pro-
táhne. Valeo Humpolec je součástí fran-
couzského koncernu a stávkování je ve 
Francii zcela běžná součást firemní i ná- 
rodní kultury. Já jsem rád, že jsem měl jis-
totu, že případnou stávku by naši zaměst-
nanci podpořili,“ uzavírá Miloš Král.       

nevaří, ale dováží a jeho kvalita není 
dobrá.
Dalším problémem je počet a vybavení 
toalet na některých úsecích výroby. 
Rovněž odpočinková zóna pro kuřáky i ta 
pro nekuřáky neodpovídá úrovni nadná-
rodní firmy. Někomu se to zdá podružné, 
ale tyto otázky jsou pro naše zaměstnance 
mimo financí také důležité. I o tom jsme 
jednali a úspěšně. Valeo má nového gene-
rálního ředitele, je to Čech, člověk velice 
rozumný a vnímavý k problémům lidí. 
Těší nás, že během letošního roku dojde 
k výraznému zlepšení kvality závodního 

stravování i odpočinkových zón. Jde nám 
o zatraktivnění naší firmy, aby přilákala 
české zaměstnance z okolí, kteří jsou 
ve svých firmách nespokojeni a hledají 
lépe ohodnocenou práci. Firma musí být 
schopna nabídnout nejen lepší finanční 
podmínky ale i pracovní prostředí,“ 
vysvětluje předseda Král.

Agenturní zaměstnávání je 
o zneužívání lidí 
Odbory ve Valeu kladou důraz na to, aby 
firma zaměstnávala jako kmenové pracov-
níky především lidi z okolí. „Systém 
agenturního zaměstnávání se nám nelíbí,“ 
netají se Miloš Král. „Podle nás jde 
o nový, dokonce legalizovaný způsob zne-
užívání lidí. Pro mnohé firmy je to zřejmě 
lákavá možnost. Agenturní zaměstnance 
může firma kdykoliv vyhodit. I když pod-
nik a agentury dodrží všechny zákonitosti 
a pravidla, v konečném výsledku jsou 
agenturní zaměstnanci pro firmu dražší 
než kmenoví. Slušných agentur je mini- PE
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Významu celé skupiny odpovídá i úroveň 
nové kolektivní smlouvy v humpoleckém 
závodě Valeo Compressor Europe, uzavře-
né v únoru letošního roku. Smlouva zajiš-
ťuje zaměstnancům v dělnických profe-
sích růst tarifních mezd o 2200 korun, což 
činí 11,5 procenta z průměrné dělnické 
tarifní mzdy. Dále zvýšení platby do pen-
zijního připojištění o 1,5 procenta na pět 
procent měsíční hrubé mzdy. Technicko- 
-hospodářským pracovníkům se přidává 
v průměru 6,5 procenta tarifní mzdy 
a také 1,5 procenta do penzijního připojiš-
tění. Průměrná měsíční mzda činila v pod-
niku v loňském roce přibližně 29 000 
korun v dělnických profesích a více než 
50 000 korun u technicko-hospodářských 
pracovníků.

Kováci zažehnali stávku
Za optimistickými čísly se ale skrývá 
dlouhé a nelehké vyjednávací období. 
Nová kolektivní smlouva přišla na svět 
ve velkých porodních bolestech. K doho-
dě nedošlo ani po jednání před zprostřed-
kovatelem – jeho návrhy byly pro odbory 
přijatelné, ale nepřistoupilo na ně vedení 
podniku. Odbory reagovaly vyhlášením 
stávkové pohotovosti s tím, že 1. března 
začne sbírání podpisů nutných k vyhlášení 
stávky. Těsně před uplynutím lhůty vedení 
podniku ustoupilo a přišlo s nabídkou, 
která byla pro zaměstnance dokonce 
výhodnější než dohoda navržená zpro-
středkovatelem. Odboráři se navíc s vede-
ním podniku dohodli, že společně zapra-
cují na zlepšení image firmy. 

Šest týdnů dovolené a další 
benefity
„Kolektivní smlouva dále zajišťuje, tak 
jako ta minulá, všem šest týdnů dovolené 
a k dosavadním pěti týdnům se přidává 
týden placeného volna, které si nemusí 
zaměstnanci vybrat a mohou si je nechat 
proplatit v následujícím roce. Valeo 
Humpolec je tak druhou firmou 
na Vysočině, která svým zaměstnancům 
nabízí šest týdnů dovolené. Za úspěch lze 
považovat také fakt, že zůstaly zachovány 
všechny benefity z loňského roku, ačkoliv 
management v průběhu vyjednávání usilo-
val o jejich redukci,“ řekl Sondám předse-
da odborové organizace KOVO Valeo 
Humpolec Miloš Král a přiblížil některé 
zajímavé podrobnosti. „Ve Valeu zaměst-
nance dlouhodobě trápí několik věcí. 
V první řadě je to kvalita závodního stra-
vování. Před dvěma lety jsme zaměstnan-
cům rozdali píšťalky a oni si přímo 
na pracovišti vypískali větší závodní jídel-
nu. V té stávající si připadali jako sardin-
ky v plechovce. V závodě se jídlo dosud 

Předseda ZO OS KOVO ve Valeu Humpolec Miloš Král
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skými zeměmi a Beneluxem skryt poten- 
ciál, jen ho dokázat využít. 

Spolupráce není bez problémů
Nejvíce jsme spoléhali na V4. Vládnutí 
Jaroslawa Kaczyńského a Viktora 
Orbána však některým lidem připomíná 
dobu před druhou světovou válkou. Zvláště 
hlásí-li se k odkazu Józefa Pilsudského 
a admirála Miklóse Horthyho. Není snad-
né přesvědčit, zvláště ty dříve narozené, 
o tom, že nejsme opět osamělým ostrůvkem 
demokracie ve střední Evropě. Dobré jsou 
jen naše vztahy se Slovenskou republikou, 
ale zatím nevíme, jak se budou vyvíjet 
po tamní politické krizi v důsledku zavraž-
dění investigativního novináře a jeho snou-
benky.
Problémy jsou i v našich vztazích s pobalt-
skými státy nebo zeměmi Beneluxu. 
Nizozemsko, Belgie a Lucembursko mají 
teď jiné starosti, zvláště s migrací. 

>>>

Členství v Evropské unii patří k prioritám 
naší zahraniční politiky. Při našem sporu 
s EU o zbraních jsme si ale museli položit 
otázku: Máme se při prosazování našich 
zájmů o koho opřít? Podobně tomu bylo 
při jednání o uprchlických kvótách. Platí 
to i aktuálně – Budou země eurozóny 
souhlasit s návrhem našeho premiéra, 
abychom dostali status pozorovatele 
a mohli se účastnit jejich jednání? 
Musíme se zbavit naivní představy, že 
podoba EU je společným dílem. Je stále 
výsledkem střetu národních zájmů, 
v němž rozhodující slovo mají její politic-
ky a ekonomicky nejsilnější členové 
a malým a středním zemím k prosazení 
zájmů nezbývá než se spojovat. To je 
budoucí role nového premiéra a ministra 
zahraničních věcí.
Není to jednoduché, i mezi těmito země-
mi dochází k diferenciaci zájmů. Přesto je 
ve spolupráci s V4, pobaltskými a balkán-

Bilanční vládní 

hodnocení naší 

zahraniční politiky 

v posledním pětiletí 

obvykle končí 

konstatováním, že se 

naše postavení ve světě 

zlepšilo a prioritu má 

ekonomická diplomacie. 

Opozice a zahraničně-

političtí komentátoři jsou 

poněkud kritičtější.

Máme se ve světě 
o koho opřít?
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Na Litvě, Lotyšsku a Estonsku zase 
mnoha lidem vadí jejich benevolentní 
vztah k veteránům Waffen SS. 
Zbývá Balkán, jemuž nerozumějí pomalu 
ani balkanisté. Jde o otevřený, politicky 
nezmapovaný prostor, kterému je nutné 
z bezpečnostního hlediska věnovat mimo-
řádnou pozornost. Naštěstí mu EU v po- 
slední době věnuje zvýšenou pozornost.

Rozhodující roli chtějí hrát 
Německo a Francie
Na rozhodování o reformě EU, která se 
nás bude bezprostředně týkat, se spolu 
s německou kancléřkou Angelou 
Merkelovou chce podílet i francouzský 
prezident Emmanuel Macron. Ten nám 
kvůli neplnění migračních kvót vyhrožo-
val sankcemi.
Ve vystoupení po německých volbách byl, 
pokud jde o vícerychlostní Evropu, poně-
kud mírnější. Uvědomil si, že kancléřka 
bude mít po jistou dobu starosti s novou, 
nelehko sestavovanou vládou. Příčina je 
zřejmá: třetí nejsilnější stranou se stala 
Alternativa pro Německo (AfD). Jde 
o přímý důsledek německé vstřícnosti 
k migrantům.
To neznamená, že bychom vícerychlostní 
Evropě neměli věnovat pozornost. Proč 
by ale v EU neměly být po určitou dobu 
členské země platící eurem a jiné s vlastní 
měnou? Stejně tak země vzhledem ke své 
historické zkušenosti dávající přednost 
multikulturnímu a jiné národnímu rozvoji 
bez krajního nacionalismu nebo jedny 
s větší kontrolou vlastnictví zbraní a jiné 
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považující ozbrojování obyvatelstva jako 
ve Švýcarsku za součást přípravy na obra-
nu země? Ani v Schengenu nejsou všech-
ny země. 

Různé cesty k jednotě
Stačí se přesvědčit, jakou rozmanitost 
bychom v této souvislosti mohli najít 
v USA. K jednotě lze dojít různými cesta-
mi. Bude na to čas, Macrona 
i Merkelovou čekají vážnější problémy 
spojené s obchodní politikou se 
Spojenými státy a s brexitem. 
Některým komentátorům nešlo a nejde 
na rozum, proč se čeští občané stejně jako 
ti slovenští zas tak nehnali, aby naskočili 
do expresu dvourychlostní Evropské unie, 
a klidně se spokojí s osobákem. Mají 
v podvědomí uloženou stále potvrzova-
nou zkušenost, že když jim někdo nabíd-
ne lacinější elektřinu nebo francouzský 
parfém, většinou zaplatí víc než v obcho-
dě, nebo jde o padělek. Proč by jim to 
totiž někdo nabízel, kdyby na tom nevy-
dělal? O našich historických zkušenostech 
mezi dvěma světovými válkami i po té 
druhé ani nemluvě. 
Jeden z komentátorů dokonce země euro-
zóny, které mají tvořit první vlak více-
rychlostní Evropy, nazval zdravým 
jádrem. Omlouvá ho jedině to, že léta žil 
v emigraci. Dříve narození občané neza-
pomněli, že zdravé jádro strany tu v nor-
malizaci vládlo málem dvacet let. 
Třebaže by nám EU náklady na povinně 
přijaté migranty dotovala, nevím, jak by 
se čeští občané tvářili, kdyby tito migranti 
dostávali podporu v trojnásobné výši naší 
minimální mzdy nebo rovné platům prů-
měrným.

Ve světě je stále těžší se 
orientovat
V zahraniční politice se musíme vyrovnat 
s tím, že se zhoršováním mezinárodní 
situace začínají ve světě kolem nás převa-
žovat stále kritičtější postoje. 
Ne tak naší vinou, ale důsledkem toho, že 
stále větší počet zemí mění pod tlakem 
vnitropolitických problémů svou zahra-
niční politiku. V poslední době je to 
zvláště patrné ve Velké Británii 
a na Slovensku. Vede to k oslabování spo-
jeneckých vazeb, což komplikuje i naše 
vztahy s dosud nezpochybnitelnými spo-
jenci. 

Rozhodující jsou vztahy mezi 
velmocemi
I přes zřejmý přechod od unipolárního 
k multipolárnímu světu si Spojené státy 
udržují významné postavení. Mezi politi-

ky, analytiky a komentátory ale převládá 
názor, že americká zahraniční politika se 
po nástupu prezidenta Trumpa stává méně 
předvídatelnou, některým se dokonce jeví 
jako chaotická, jejíž turbulence zatahují 
do neurovnaných vztahů i značnou část 
ostatního světa. 
Rozhodující jsou především vztahy mezi 
Spojenými státy, Ruskem a Čínou, jak se 
mezi sebou dohodnou Donald Trump, 
Vladimir Putin a Si Ťin-pching. Ať už je 
situace jakkoli složitá, mají před sebou vzor 
spojenectví Franklina D. Roosevelta, 
Josifa Stalina a Winstona Churchilla. 
Aktuálním kritériem této spolupráce je 
řešení korejské krize, která od druhé světo-
vé války představuje nejvážnější bezpeč-
nostní hrozbu s možnými katastrofickými 
konci. Bez společného úsilí se tato krize 
nevyřeší. Těžko lze předpokládat úspěch, 
bude-li jedna z těchto velmocí považovat 
druhou za bezpečností hrozbu a vzájemně 
se budou sankcionovat. 
Česká zahraniční politika by si měla vyjas-
nit vztah k těmto velmocím. Naše orientace 
je historicky a aktuálně západní, což nezna-
mená neudržovat dobré vzájemné vztahy 
i s těmi na východ od nás. Ale pokud jde 
o výraznější orientaci některých lidí 
východním směrem, tak kdyby se měli 
vystěhovat, kam by asi zamířili? 

Naše vztah se Spojenými státy
My jsme si zpočátku dětinsky slibovali, že 
díky Ivaně Trumpové budeme 
u Američanů na výsluní jako za Václava 
Havla. Jenže Bílému domu podle médií 
zjevně víc vadí vstřícnost Miloše Zemana 
k Rusku a Číně, a tak se mu dlouho připra-
vovaná návštěva sídla prezidenta USA 
vzdálila. 
Nejednotný názor vlády, prezidenta a opo-
zice na naši zahraniční politiku, zejména 
ve vztahu k Rusku a Číně, ale i k EU 
a NATO, prohlubuje i rozpolcenost naší 
politické scény. 
Přitom je dost důvodů k tomu, abychom 
měli se Spojenými státy dobré vztahy. 
Aktuálně Američané potřebují naši pomoc 
v Afghánistánu a Iráku a jednáme s nimi 
o nákupu zbraňových systémů, konkrétně 
letecké techniky. 
Takto podstatně se situace změnila během 
jednoho volebního období. Na začátku 
vlády Bohuslava Sobotky byla jiná než 
nyní. Před volbami a krátce po nich jsou 
zahraničněpolitické vztahy obvykle 
na okraji. Jejich stav ale nelze podceňovat. 
Měly by se přece jen podstatněji prodisku-
tovat a výrazněji se angažovat. Zdá se, že 
premiér Andrej Babiš to pochopil, a proto 
více jezdí do evropských orgánů a vystupu-
je a jedná v nich. 

Máme se ve světě 
o koho opřít?



Víc peněz na dohodu 
o provedení práce, ze 
kterých by brigádník 
nemusel odvádět 
zdravotní a sociální 
pojištění. To prosazuje 
poslanec Dominik Feri, 
podle kterého by to 
pomohlo pracujícím 
studentům, matkám 
nebo seniorům.

„V současné době je to tak, že při doho-
dě o provedení práce se do deseti tisíc 
korun měsíčně neplatí žádné odvody. 
Částka deset tisíc nebyla asi sedm let 
vůbec valorizována, a to bez ohledu 
na společenský a ekonomický vývoj. 
Mám za to, že částka by měla být navý-
šena. Jednám i se zástupci jiných poli-
tických stran, hledám podporu. V sou-
časné době ladíme výši, do kolika by si 
lidé mohli měsíčně na tento typ smlouvy 
vydělat, aniž by odváděli zdravotní 
a sociální pojištění. Přikláním se k tomu, 
aby to bylo navázáno na minimální 
mzdu, která nyní činí 12 200 korun,“ 
uvedl pro Sondy poslanec Dominik Feri 
(TOP 09). Cílem podle jeho slov je, aby 
lidé, kteří pracují na DPP, dostávali víc 
peněz. „Pracující maminka, senior, pří-
padně studenti by mohli ušetřit až 1500 
korun měsíčně,“ dodal. 
Se záměrem souhlasí kupříkladu i zastu-
pitelka Prahy 12 Eva Tylová (za Piráty, 
Zelené a LES). „Opatření podporuji. 
Z praxe místostarostky, kterou jsem 
v minulosti byla, vím, že řada samoživi-
telek žije pod hranicí chudoby, nemohou 
sehnat práci na plný úvazek a právě 
dohody o provedení práce jim umožňují 
pracovat z domova nebo určitý počet 
hodin. Kdyby se částka, kterou si lze 
bez placení odvodů měsíčně vydělat, 
navýšila, výrazně by jim to pomohlo, 
dobrá je pro ně každá tisícovka. 
Z nových údajů Českého statistického 
úřadu vyplývá, že nejhůř se životem 

protloukají právě rodiny samožitelek 
s dětmi nebo samostatně žijící senioři. 
I těm by novela zákona pomohla,“ uved-
la pro Sondy. 

Fassmann: Vznikly by díry 
v systému pojištění
Zcela jinak na navrhované opatření 
nahlíží makroekonom Českomoravské 
konfederace odborových svazů Martin 
Fassmann. „Naše stanovisko bude zřej-
mě odmítavé, a to z jednoho prostého 
důvodu. Pokud by se částka odvíjela 
od minimální mzdy, je to pro nás v zása-
dě nepřípustné. Za tuto částku pracuje 
nemalé množství lidí, a pokud by tyto 
peníze nebyly zatíženy pojistným, 
vytvořilo by to poměrně výrazné díry 
v systému sociálního pojištění (to má tři 
složky: důchodové pojištění, nemocen-
ské pojištění a příspěvek na státní politi-
ku zaměstnanosti – pozn. red.), které 
funguje na principu solidarity. Byl by to 
okamžitý výpadek přímých zdrojů pro 
důchodce. To samé platí pro systém 
zdravotnictví, který je postaven na celo-
národní solidaritě – ti, kteří mohou, platí 
a solidarizují s těmi, kteří jsou nemocní. 
Bylo by to razantní narušení přerozdělo-
vacích systémů, proto to považuji 
za naprosto nepřijatelné,“ uvedl pro 
Sondy Revue. „Je zajímavé, že to chce 
na minimální mzdu vázat poslanec, 
který je zrovna z politické strany, jíž je 
minimální mzda trnem v oku. Myslím, 
že tak, jak to funguje dnes, tedy hranice 

deset tisíc korun měsíčně na dohodu 
o provedení práce bez odvodů pojistné-
ho, je to až až,“ poznamenal.

Obava z vytváření prekérního 
zaměstnání
Fassmann se obává i toho, že „opatření 
by výrazně posílilo vytváření prekérního 
zaměstnání, kde by si lidé poskládali 
příjmy do více typů takových příjmů 
a za chvíli by na zdravotní a sociální 
pojištění neplatil pomalu nikdo“. Podle 
něj by bylo daleko lepší, kdyby lidé, 
kteří dnes pracují na dohodu o provede-
ní práce, byli „zaměstnáni normálně“. 
Přidal i obecnější zamyšlení. „Nelze 
pálit svíčky z obou stran, křičet, že 
na něco není, že rozpočet dává málo 
na zdravotnictví, na důchody, na sociální 
ochranu atd., a na druhou stranu dál 
a dál snižovat zdanění, do kterého počí-
tám i pojištění. Bylo by to prodloužení 
politiky, kterou tady prováděly TOP 09 
nebo ODS, kdy výsledkem byly vysoké 
deficity veřejných financí. Někdo ale 
služby zaplatit musí – a buď se budou 
platit na základě celonárodní solidarity, 
anebo to bude směřovat k tomu, že 
všichni si budou veřejné služby, které 
dostávají takzvaně zadarmo, i když 
zadarmo samozřejmě nejsou, hradit 
sami. Je to kapka ke kapce, za chvíli 
bychom tady měli privatizaci veřejných 
služeb, což by bylo ve stejné logice, 
jakou bohužel vidíme už víc než dvacet 
let,“ uzavřel makroekonom ČMKOS.
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Pomoc brigádníkům, 
nebo nabourání solidarity?
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ců, taková filozofie vyplatí. Ředitelka Firmy 
pro zdraví Yvona Hartlová v souvislosti 
s letošním 100. výročím vzniku samostatné-
ho Československa připomněla Tomáše 
Baťu, zakladatele baťovské tradice příklad-
né péče o zaměstnance. „Ti byli motivováni 
nejen penězi, ale také sociálně-zdravotní 
péčí včetně prevence, stravováním, volnoča-
sovými aktivitami, benefity i bydlením,“ 
uvedla. 

Zákaz kouření na pracovišti 
přináší klady
Profesorka Eva Králíková, vedoucí Centra 
pro závislé na tabáku III. interní kliniky 
1. LF UK a VFN v Praze, dodala, že u Bati 
se nikde nekouřilo. Může to být motivací 
i pro jiné společnosti. Nestačí podle ní jeden 
seminář, je třeba jednat s lékaři či sestrami. 
Lékař by měl kuřákovi nabídnout léčbu a to, 
zda ji kuřák přijme, nebo ne, už záleží 
na něm. „Léčba je v našem centru hrazena, 

samotné léky ale nikoli, na ty pojišťovny jen 
přispívají. Firma tedy může pomoci zaměst-
nanci třeba tím, že mu tyto léky uhradí,“ 
poskytla další radu. Na zákaz kouření 
na pracovištích myslí jak zákoník práce, tak 
vládní nařízení z roku 2001. Jelikož v jiných 
zemích to byli zaměstnanci pohostinství, 
kdo sám o zákaz kouření žádal, Králíkovou 
překvapilo, že v České republice se naopak 
vůči opatření zvedlo hodně kritiky. Zákaz 
kouření na pracovišti podle ní přispívá 
k image podniku, prospěje mu i ekonomicky 
– nebude už prokouřen čas, zvýší se produk-
tivita práce. 
Adiktoložka Kateřina Mladá z Ústřední 
vojenské nemocnice Praha informovala 
o opatřeních proti kouření v areálu nemocni-
ce. Zredukovali tam místa pro kuřáky, kon-
krétně na dvě pro pacienty a veřejnost 
a na nulu pro zaměstnance. V areálu nelze 
koupit tabákové výrobky a zaměstnanci, již 
se rozhodnou se svým nešvarem skončit, 
dostávají kasičku-prasátko, kam si v průbě-
hu odvykání mohou dávat peníze, které dřív 
utratili za cigarety. 

Fyzioterapeutické pauzy při šití 
srdečních chlopní
V Kauflandu podle slov vedoucí péče 
o zaměstnance Viery Uríkové realizují pro-
gram Zdraví nás baví, zahrnující praktické 
ukázky běhu, Nordic Walking (severská 
chůze s holemi, která zlepšuje kondici – 
pozn. red.), různé přednášky či poradenství. 
Anna Frymlová, jež je personální ředitel-
kou společnosti Edwards, která se speciali-
zuje na inovace pro pacienty se srdečními 
chorobami, představila program pro pracov-
nice, jež šijí srdeční chlopně, přičemž výro-
ba jedné činí v průměru 24 hodin. 
„Pracovnice ji steh za stehem vyšívají, dáva-
jí do toho city. Zajistili jsme, aby s nimi při 
pauzách cvičili fyzioterapeuti,“ uvedla. 
Personální ředitelka firmy Ept Connectors 
(jež se zabývá výrobou, prodejem a montáží 
elektromateriálu a součástek) Martina 
Pádrová uvedla, že dvakrát do roka pořádají 
Dny zdraví. Ty zahrnují odborné přednášky 
či preventivní vyšetření, týkající se kupříkla-
du prevence onkologických onemocnění, 
nemocí zraku, problémů s pohybovým ústro-
jím nebo s kouřením. Personální ředitel 
České pošty Ivan Feninec informoval o tom, 
že prevence rakoviny prsu, kterou ČP pro 
zaměstnankyně zařídila, zachránila život 
dvěma ženám. Osvědčilo se i preventivní 
vyšetření kůže: včas byly nalezeny  
melanomy. Podle slov profesora Petra 
Arenbergera, specialisty v oborech derma-
tologie a venerologie, je pro poštovní dor-
učovatelky prevence melanomu důležitá, 
neboť jsou hodně v terénu a přijdou často 
do kontaktu se slunečním zářením.

„Pokud by naše zaměstnankyně a zaměst-
nanci nebyli sami v pořádku, těžko by mohli 
poskytovat péči někomu jinému,“ uvedla 
ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany 
Daniela Davidová. Proto začala spolupraco-
vat s Firmou pro zdraví, s jejíž pomocí byly 
uspořádány odborné přednášky o potravi-
nách či duševním zdraví, zaměřující se také 
za prevenci karcinomu prsu. V podniku 
přednášela například profesorka Jana 
Dostálová, která je odbornicí na to, jak stra-
vování a životní styl ovlivní celkovou vitali-
tu. Dostálová v rámci konference uvedla, že 
po internetu i jinde koluje plno mýtů o jídle 
a je třeba si na ně dávat. Centrum sociální 
pomoci Vodňany získalo na konferenci 
za svůj přístup ocenění, stejně jako společ-
nosti Kaufland, Edwards, Ept Connectors, 
DHL a již podruhé Česká pošta. 
Záštitu nad konferencí převzal místopředse-
da Senátu Ivo Bárek (ČSSD), podle kterého 
se podnikům, které myslí na prevenci růz-
ných zdravotních komplikací u zaměstnan-

Péče o zdraví 
zaměstnanců 
zachraňuje 
lidské životy

Jak zaměstnavatelé pečují 
o zdravotní stav svých 

zaměstnanců? Co vše mohou 
učinit pro zlepšení celkové situace 

v tomto směru? V rámci 
konference Péče o zdraví 

zaměstnanců, kterou již potřetí 
pořádala nezisková organizace 

Firma pro zdraví a uskutečnila se 
v jednacím sále Senátu, bylo 

představeno několik praktických 
zkušeností.



„Strach ze sociálního propadu v Německu. 
Rozšířenost a důvody v časech pravicové-
ho populismu“ napovídá, že motivace 
materiálního charakteru pro určitý politic-
ký postoj nemusí být nutně dány pouze 
objektivní aktuální výší příjmu. Ukazuje 
se, že jestli je voličům a voličkám AfD 
napříč příjmovými i vzdělanostními skupi-
nami něco společné, pak to je právě pocit 
sociálního znejistění a obava ze sociálního 
propadu.
Kohlrauschová provedla začátkem minulé-
ho roku reprezentativní šetření, aby oba 
tyto fenomény pro německou společnost 
lépe popsala. Odchýlila se přitom od do té 
doby běžného měření jejich rozsahu, totiž 
od prosté otázky po strachu ze ztráty práce 
– tu v jejím průzkumu označila za urgentní 
nebo spíše urgentní asi „jen“ čtvrtina dotá-
zaných. Výrazně rozšířenější jsou však jiné 
typy obav. 39 procent dotázaných uvedlo, 
že si dělají velké nebo obzvlášť velké sta-
rosti o svou finanční situaci, což implikuje, 
že zhoršení finanční situace se zčásti oče-
kává i při zachování pracovního místa, 
a jde tak zřejmě na vrub obavě z prekariza-
ce práce spíše než z její ztráty. 
Pětina respondentů přitom v podstatě 
najisto počítá s tím, že v následujících 
třech až pěti letech se jejich finanční situa-
ce zhorší, 49 procent účastníků průzkumu 
si dělá velké nebo velmi velké obavy 
o své finanční zajištění ve stáří a jen o dva 
procentní body méně z nich souhlasí 
s výpovědí, že si nebudou schopni natrva-

lo udržet svůj životní standard. Skoro tře-
tina dotázaných má pocit, že se mají hůř 
než generace jejich rodičů a pětina jich 
vychází z toho, že se jejich děti budou mít 
hůř než oni sami. 
Kohlrauschová tedy německé společnosti 
diagnostikuje masově rozšířený strach 
před materiálním a souvisejícím společen-
ským propadem. Nalézt ho je přitom 
možné ve všech vrstvách. Silně zasahuje 
až do střední třídy, nejméně rozšířený 
(i když stále přítomný) je ve vyšší střední 
třídě a poněkud překvapivě zase stoupá 
v horních příjmových vrstvách (i když ne 
na úroveň nejnižších příjmových skupin). 
A konečně ti lidé, kteří ve všech příjmo-
vých skupinách trpí strachem ze zhoršení 
své situace, zároveň signifikantně často 
přitakávají dojmu, že jsou polapení 
v nejistých nízkopříjmových pracích, že 
digitalizace práce přináší především větší 
a větší kontrolu nebo že o vlastním životě 
se rozhoduje někde daleko. 

Ne bída, ale strach
Studie dochází k závěru, že to, jak lidé 
vnímají aktuální společenskou situaci, 
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Skloňují se především dvě možná 
vysvětlení, totiž materiální a identitně 
kulturní. Podle prvního se k naciona-
listicky konzervativním postojům utí-
kají ti materiálně a sociálně deprivo-
vaní, podle druhého bez ohledu 
na své materiální postavení ti, kteří 
mají pocit, že se svět mění příliš 
rychle, staré společenské pořádky při-
tom ale měly své opodstatnění a je 
třeba je v případě nouze hájit klidně 
i pevnou rukou. 
Pohled na voliče a voličky Donalda 
Trumpa nebo německé AfD dává 
zdánlivě za pravdu druhé hypotéze. 
Zastoupeni jsou totiž mezi nimi lidé 
ze všech příjmových skupin, a tak by 
se mohlo zdát logické vyloučit mate-
riální stránku věci jako rozhodující 
faktor. 
Za pozornost proto stojí hned tři 
německé analýzy situace z poslední 
doby. Ty naznačují, že takovýto závěr 
by byl mylný a tím nesprávná i veš-
kerá politická opatření, která by z něj 
snad chtěla vycházet. Zároveň ale ani 
nedávají za pravdu jednoduše pojaté-
mu materiálnímu vysvětlení.

Pocit sociálního znejistění
První z výzkumů si od socioložky 
paderbornské univerzity Bettiny 
Kohlrauschové nechal zpracovat 
think-tank německých odborů Hans- 
-Böckler-Stiftung. Již jeho název 

Za politickou radikalizací  
je strach ze sociálního propadu

Kateřina Smejkalová je politoložka, 
pracuje jako vědecká pracovnice 
v organizaci  
Friedrich-Ebert-Stiftung

V analýzách, co přesně se aktuálně děje se západními společ-
nostmi a z jakých důvodů, stojíme zatím na samém počátku. 
Region zažívá poměrně razantní a donedávna málokým před-
vídaný nástup nacionalisticky konzervativních nálad a příklon 
k autoritářství, které mají sice stát od státu trochu odlišnou, 
specifickou podobu, jinak je ale jasné, že probíhá něco, co je 
v jádru společné USA i bývalému východnímu Německu, 
Maďarsku i Francii, skandinávským zemím i Rakousku. 
Národní specifika a rozdělení Evropy na Východ a Západ či 
Jih a Sever mají očividně moc vysvětlit pouze drobné národní 
odchylky od obecnějšího trendu.
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z čehož následně odvozují své politické 
postoje, není v žádném případě vysvětli-
telné pouhým pohledem na nejobecnější 
ukazatele typu míry nezaměstnanosti či 
růstu HDP (v obou případech v Německu 
více než příznivých). Nestačí ani zohled-
nění jejich objektivní příjmové situace či 
prostých obav o práci. 
A právě při takovém diferencovanějším 
pohledu na rozpoložení německé společ-
nosti se ukazuje, jak masivně je v ní rozší-
řen pesimismus a strach daný vlastní 
finanční a společenskou situací v budouc-
nosti, která se zdá lidem s tímto dojmem 
zároveň jen velmi málo změnitelná vlast-
ním přičiněním. A právě z těchto lidí se 
většinově napříč ostatními charakteristika-
mi rekrutují voliči a voličky AfD. 
Strach, nicméně opět zase spíš ten mate- 
riální než obava z jiných kultur nebo roz-
mělnění zaběhnutých genderových rolí, je 
rozhodující veličinou na pozadí všech stá-
vajících politických posunů v německé 
společnosti také podle další analýzy, tento-
krát od sociálně demokratické politické 
nadace Friedrich-Ebert-Stiftung. Nese 
název „Strach v sociálním státě“ a centrál-
ní hypotéza autorského týmu, profesorky 
sociologie na ekonomické vysoké škole 
v Berlíně Sigfrid Betzeltové a profesora 
sociální politiky na Univerzitě v Kasselu 
Inga Bodeho, zní, že německá společnost 
nyní sklízí politické důsledky dvojího  
strachu. 
První vlna strachu byla vyvolána cíleně 
a od přelomu tisíciletí sloužila k dosažení 
jakési akceptace neoliberálních reforem 
sociálních systémů. Říkalo se, že lidé si 
žili do té doby nad poměry a pokud si 
výrazně neutáhnou opasky, půjde vše 
úplně z kopce. Druhá vlna strachu pak 
znejistělou společnost zasáhla v podobě 
reálných sociálních důsledků takto „zre-
formovaných“ systémů. Kupříkladu zave-
dení takzvaných Harzových reforem pra-
covního trhu přišlo ruku v ruce se zruše-
ním principu ochrany dosaženého spole-
čenského statusu. Kdokoli tedy najednou 
mohl spadnout na úplné dno, s masivní 

stigmatizací nezaměstnanosti a bezohled-
nou represí. 
Ze sociálního státu s cílem poskytnout 
bazální jistotu a ochranu se stal rázem sys-
tém vyvolávající především stud a strach. 
Nyní nastala doba, kdy už s ním v této 
jeho podobě přímo či nepřímo přišel 
do styku v podstatě každý, a on tak naplno 
rozvinul svůj destabilizační vliv. Autoři 
analýzy za pomoci teorií sociální psycho-
logie argumentují, jak naivní bylo myslet 
si, že to zůstane bez závažných celospole-
čenských dopadů. Místo toho se ve velké 
části německé společnosti vyskytují zne-
jistění, agresivita, kolektivní zkratkovité 
pudové reakce, ale také letargie a ode-
vzdanost poměrům. 

Nikdo neřeší běžné každodenní 
problémy
Poslední studií, která v tomto ohledu stojí 
za pozornost, je kvalitativní průzkum ber-
línského think-tanku Progressives Zentrum 
čítající na 500 rozhovorů v německých 
a francouzských strukturálně slabých re- 
gionech, kde při posledních volbách slavili 
nadprůměrně velké úspěchy pravicoví 
populisté. Účastníci a účastnice rozhovorů 
v drtivé většině případů jmenují jako 
ústřední motiv pocit, že politika a média 
na ně zapomínají a že každodenní problé-
my, se kterými se potýkají, nikdo neřeší. 
Centrální požadavky pravicových populis-
tů, tedy například ochranu vlastní kultury 
před migrací, nezmiňují buď vůbec, nebo 
je chápou jako nepřímo související se 
svými primárními starostmi, tedy povětši-
nou mizením lokální infrastruktury všeho 
druhu v důsledku škrtání veřejných výda-
jů. Jejich odpor k migrantům nepochází 
ani tak z odporu k odlišnosti či strachu 
z cizího, ale z potřeby vyhoupnout se jako 
marginalizovaný člověk symbolicky 
o jeden společenský stupínek výše margi-
nalizací někoho jiného.
V Německu se tak začíná postupně rýso-
vat hrubý obrázek toho, s čím mají aktuál-
ní posuny v politických postojích co 

do činění. Zdá se, že byly nejen významně 
přeceněny pozitivní celospolečenské efek-
ty neoliberální politiky, ale že se přede-
vším brutálně podcenily ty negativní psy-
chologické efekty, které mají své podobně 
neblahé celospolečenské důsledky. 

Neoliberální politika nikoho 
nezachrání
Nedomyslelo se, že predátorská soutěži-
vost, všudypřítomná materiální a tím 
i sociální nejistota, privatizace a ziskovost 
jako primární hledisko jaksi nejsou kom-
patibilní se stabilní, soudržnou, sebevědo-
mou otevřenou společností, protože vytvá-
ří vystrašené, vyčerpané, stigmatizované 
a v neustále hrozícím nedostatku žijící 
rezignované a agresivní lidi připravené se 
v každém okamžiku utkat o cokoli v boji 
s některým svým soukmenovcem. A ti 
jako celek můžou těžko takovou komunitu 
vytvořit. Přední německý sociolog Heinz 
Bude diagnostikuje v tomto smyslu neoli-
berálním společnostem poruchu postkom-
petitivního zatrpknutí. 
K adekvátní politické reakci je i v Ně- 
mecku jistě ještě velmi dlouhá a trnitá 
cesta. Odstranit strach, nedůvěřivost 
a nejistotu není věcí jednoho politického 
kroku, ale zásadnější proměny kolektivní-
ho pohledu na svět a na obecné cíle a pro-
středky politiky, z níž musí vyrůst soubor 
konkrétních politických opatření s teprve 
dlouhodobým transformačním potenciá-
lem. 
Němcům však lze přece jen závidět, že 
jsou o krok napřed: alespoň na zde nastí-
něné analýze situace začíná být ve střed-
ním proudu shoda. U nás jsme většinové-
mu přijetí této diagnózy na hony vzdáleni. 
Naopak s novou vládou dost možná přijde 
další vlna osekávání sociálního státu 
a stigmatizace potřebných, mnohde jinde 
se zase zoufale prázdně apeluje na demo-
kracii a slušnost. Menšina zastánců popsa-
né analýzy je zároveň vystavena nutnosti 
bojovat za to, že naší největší hrozbou 
není návrat před rok 1989, ale naopak 
neschopnost překonat kvůli strachu 
z komunismu odpor k jedinému myslitel-
nému způsobu jak překonat nesoudržnost 
a strach. Rozumějte odpor k důsledné 
a v kontextu panující neoliberální hege-
monie zdánlivě radikální levicové politice 
s důrazem na materiální zajištění a partici-
paci.

Text původně vyšel 3. 4. 2018 pod názvem 
„Německou společnost mění strach“ 
v Deníku Referendum.
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V deseti zemích EU je minimální mzda 
na úrovni 50 procent mediánové mzdy 
nebo hluboko pod ní, což představuje 
značné problémy pro ty, kteří pracují 
za minimální mzdu.
V ČR patří minimální mzda i po letošním 
rekordním růstu mezi nejnižší v Evropské 
unii. Ukazuje to nové porovnání, které 
zveřejnil statistický úřad Eurostat. Při 
zohlednění rozdílné kupní síly by skonči-
lo Česko čtvrté od konce v rámci zemí 

EU, podle hodnoty v přepočtu na eura je 
na sedmém místě od konce. Proti před-
chozímu roku si nicméně polepšilo o dvě 
příčky. Lépe než ČR jsou na tom i Polsko 
a Slovensko.

Požadavky ČMKOS
Od 1. ledna 2018 se zvýšila základní 
sazba minimální mzdy o 1200 korun 
na 12 200 Kč za měsíc, a to i díky stálé-
mu tlaku ČMKOS. Odborová centrála 
navrhuje, aby od příštího roku došlo 
k navýšení minimální mzdy o 1500 korun 
na 13 700 korun. Minimální mzda 
v Česku loni tvořila podle odborářů zhru-
ba 38,6 procenta průměrné mzdy. Poměr 
mezi průměrnou a minimální mzdou si 
ČMKOS představuje mezi čtyřiceti až 
padesáti procenty.

Požadavky EOK
„Minimální mzdy jsou příliš nízké,“ říká 
Esther Lynchová, tajemnice EOK. 
„Evropská unie by měla stanovit koneč-
nou hranici pro zvýšení zákonné mini-
mální mzdy na nejméně 60 procent me- 
diánu mzdy. Je jasné, že to nelze udělat 
přes noc, ale cíl by měl být stanoven 
v celé EU. Členské státy by měly zased-
nout s odbory a zaměstnavateli a diskuto-

vat o tom. Zvýšení minimální mzdy na 60 
procent mediánové nebo průměrné mzdy 
v každé zemi by výrazně snížilo pracující 
chudobu a podpořilo ekonomický růst,“ 
je přesvědčena Lynchová. 
Cíl EU pro zákonné minimální mzdy by 
podle odborů nezasahoval do kolektivně 
vyjednávaných minimálních mezd. EOK 
bude vyžadovat, aby minimální mzdy 
byly zvýšeny v rámci realizace evropské-
ho pilíře sociálních práv.

Minimální mzda v EU
Jednoznačně nejvyšší částku mají nejhůře 
placení zaměstnanci garantovanou 
v Lucembursku – 1999 eur (zhruba 54 
tisíc korun), což je téměř osmkrát více 
než v nejhorším Bulharsku. Největší 
nárůst během posledních deseti let – proti 
začátku roku 2008 – zaznamenaly v pře-
počtu na eura Rumunsko (o 194 procent), 
Bulharsko (o 132 procent) a Slovensko 
(o 99 procent). Česká minimální mzda 
za tu dobu stoupla o 59 procent.
Z 28 členských států EU má celostátní 
zákonem stanovenou minimální mzdu 22 
zemí. Rakousko, Dánsko, Finsko, Itálie 
a Švédsko mají odvětvové minimální 
mzdy stanovené kolektivními smlouvami. 
Kypr má zákonné minimální mzdy pro 
určité profesní skupiny.

Evropské odbory požadují, aby byl poměr minimální 
a průměrné mzdy v každé zemi 60 procent 

Podle zprávy Evropské odborové konfederace (EOK) jsou 
v řadě členských zemí Evropské unie minimální mzdy 
hluboko pod oficiální hranicí chudoby. Minimální mzdy by 
se musely zvýšit například v Estonsku o 46 procent, 
ve Španělsku o 62 procent a v České republice o 51 
procent, aby dosáhly hranice příjmové chudoby, kterou 
stanovila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) ve dvou třetinách národní mediánové mzdy. V ČR by 
to znamenalo částku kolem 18 tisíc korun.

Minimální mzdy v 10 zemích EU 
jsou hluboko pod hranicí chudoby
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BERANI

Zajímavé podněty vám přinesou dny po 15. květnu. 
Může za ně Uran, který se po sedmi letech, kdy 
pobýval ve vašem znamení, přesouvá do Býka. Těšte se 
na zajímavé nabídky finančního charakteru. Musíte je 
promyslet, ale už to, že vůbec padly, vám lichotí. 

BÝCI

Zajímavě se rýsuje třetí květnová dekáda. Hlídat 
si musíte nejen výdaje, ale i příjmy. Kdyby se stalo 
a na vašem účtu se objevily peníze neznámého původu, 
neváhejte a začněte pátrat. Veškerou komunikaci 
s bankou veďte pro jistotu písemně. Vyplatí se to!

BLÍŽENCI

Ve vašem případě opravdu platí, že kdo si počká, 
ten se dočká. Všechno důležité ponechte na dny 
po 30. květnu. Merkur se přesune do vašeho znamení 
a zaručí, že rozhodnete tak, abyste na tom získali 
podstatně víc, než si vůbec umíte představit. 

RACI

Opravdu musíte pečovat o všechny lidi, kteří se kolem 
vás proženou? Je sice pravda, že vás k tomu nutí 
Venuše, která od 19. května prochází vaším znamením, 
ale vy byste měli jejímu tlaku dokázat odolat. Bude 
lepší, když je necháte, aby se starali sami o sebe. 

LVI

Mars, který od 16. května prochází vaším partnerským 
sektorem, z vás dělá bojovníka, který se ničeho 
neobává. Do všeho se vrháte po hlavě a o následcích 
nepřemýšlíte. Není divu, že vás kolegové žádají, abyste 
si šli se šéfem promluvit o tom, na co jim chybí odvaha.

PANNY

Do 21. května bojujete o místo na slunci. Pracovní 
spory vybuchují i kvůli tak banální záležitosti, jako je 
dovolená. Kolegové jsou zvyklí na to, že se podřídíte 
a dobu dovolené si necháte určit. Letos je však 
překvapíte, protože chcete jet v termínu, který jste si 
vybrali sami. 

Vaše práce – Zaměstnání – Mezilidské vztahy

KVĚTEN – HOROSKOP od astroložky Jarmily Gričové

VÁHY

Kombinace Marsu ve vašem sektoru lásky a Venuše, 
která od 19. května prochází vaším sektorem profese, 
vás dostane do opravdu náročné situace. Najednou 
pochopíte, že si musíte vybrat mezi láskou a prací. 
Hoďte si korunou, protože jinak se k rozumnému 
závěru nedopracujete. 

ŠTÍŘI

Je sice fakt, že čas ubíhá, ale vám to nijak zásadně 
nevadí. Vaše kouzlo osobnosti funguje stále naplno! 
O úspěch u opačného pohlaví se bát nemusíte. Počet 
ctitelů zvláště po 19. květnu strmě poroste. Kdybyste 
mluvili pravdu, přiznali byste, že jste v práci rádi, 
protože si od všeho odpočinete.  

STŘELCI

Uran, který se 15. května přesouvá do Býka, vám může 
přinést nejedno překvapení. Určitě uděláte dobře, 
když začnete uvažovat o pojištění pro případ choroby 
a ztráty zaměstnání. Bude to stát pár korun, ale jistota, 
kterou získáte, je k nezaplacení. 
 

KOZOROZI

To, že jste v práci naštvanější než obvykle, má logické 
vysvětlení. Zatímco pro kolegy, kteří nepracují tak, 
jak by měli, hledá každý omluvu, po vás se za všech 
okolností vyžaduje plný výkon. Zatím to zvládáte, ale 
cítíte, že se výbuch rychle blíží.  
 

VODNÁŘI

Ovlivňují vás náročné aspekty. Na jedné straně víte, 
že vás čekají zásadní životní rozhodnutí, na druhé se 
jich bojíte. Když opravdu nevíte kudy kam, vsaďte 
na intuici. Zvláště kolem 1. června vás povede tou 
nejlepší cestou.  

RYBY

To nejzajímavější se přihodí kolem 25. května, kdy 
jste pod vlivem trigonu mezi Jupiterem a Neptunem. 
Klidně a bez obav spoléhejte na štěstí. Pokud usoudíte, 
že je to k dobrému, klidně se přesuňte do ciziny. Vaše 
okolí může mít sice pocit, že zbytečně riskujete, ale vy 
musíte trvat na svém.

Na zásadní pracovní změny jsou vhodné dny mezi 14. a 19. květnem. Jde o období, 
do něhož musíte vtěsnat všechno, co se dá. Naštěstí se můžete těšit z podpory všech 
lidí, kteří jsou vám blízcí. Stejně ale musíte fungovat vy ve vztahu k nim. To, že je to 
jediný možný způsob jak všechno zvládnout, se potvrdí v prvních červnových dnech. 
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Vedle stého výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu a konstituování vlastní 
národní měny patří k historickým mezníkům 
také založení národní tiskárny bankovek 
a cenin, od něhož tento rok uplyne 90 let. 
V souvislosti s tímto významným výročím 
připravila Státní tiskárna cenin výstavu, 
která nabízí jedinečnou příležitost nahléd-
nout do světa historie, vývoje a výroby čes-
kého oběživa, akcií, dluhopisů, osobních 
dokladů a dalších cenin. 

Jak šel čas
Výstava odráží historický, politický a kultur-
ní vývoj České republiky. Návštěvníci mají 
po dlouhém čase možnost se seznámit se 
zajímavými exponáty z období první repub-
liky, například s prvními československými 
bankovkami od výrazných výtvarných uměl-
ců té doby (Švabinský, Mucha, Mudruňka 
aj.). Nechybí ani slavná tisícikorunová ban-
kovka s portrétem Františka Palackého 
podle návrhu Maxe Švabinského, která zís-
kala ocenění na mezinárodní výstavě 
v Paříži. Pozoruhodné je u ní srovnání origi-
nálních ryteckých rozkreseb od nejlepších 
tehdejších českých rytců Karla Wolfa 
a Bohumila Heinze. 
Výstava neopomíjí ani válečné období (pro-
tektorátní oběživo, peněžní poukázky pro 
koncentrační tábor v Terezíně nebo bankov-

vidět, jak se rodí dnešní bankovka od čisté-
ho papíru přes stadium návrhu a rytecké 
zpracování až po detaily výroby. 

K vidění jsou nejen bankovky
Unikátními exponáty jsou originální návrhy 
a rytiny bankovek, ať už vydané do oběhu, 
nebo navždy skryté v trezorech Státní tiskár-
ny cenin. Raritou je funkční gilošírovací 
stroj, který kromě mnoha dalších zajíma-
vých exponátů zapůjčila Česká národní 
banka. Milovníky historie bezesporu potěší 
i řada dobových fotografií.
Kromě bankovek Strahovský klášter  
(www.strahovskyklaster.cz) v prostorách 
zimního refektáře na ploše přibližně 160 m2 
s téměř 40 výstavními panely představuje 
i další produkty Státní tiskárny cenin, které 
nás provázejí celým životem. Akcie, dluho-
pisy a další ceniny nebo osobní doklady, 
na kterých je zřetelný rozmach v designu, 
technologických postupech, trendech zpra-
cování, kombinaci ochranných prvků a per-
sonalizaci. V interaktivní části výstavy se 
veřejnost mimo jiné může poprvé seznámit 
s novými technologiemi občanských průka-
zů s čipem, které bude od 1. července 2018 
vydávat ministerstvo vnitra. Návštěvníci 
nahlédnou do „nitra“ občanského průkazu 
a budou si moci sami ověřit funkcionalitu 
implementovaného čipu.

ky pro Slovenský štát autora Aurela 
Kajlicha). Následují československá padesá-
tá a šedesátá léta, před- a polistopadové 
období i současnost (autoři Svolinský, 
Medvecká, Hruška, Lukavský, Brunovský, 
Kulhánek a další). Návštěvníci mohou 

Unikátní výstava
připomíná výročí vzniku 
Státní tiskárny cenin

Ve Strahovském 
klášteře v Praze se 
do konce května koná 
jedinečná kulturní akce 
pod záštitou prezidenta 
České republiky, 
guvernéra České 
národní banky, 
ministryně financí ČR 
a ministra vnitra ČR. 
Dostala všeříkající 
název 90 let se Státní 
tiskárnou cenin. Výstavu zahájila tisková konference
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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 2. 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
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Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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Vychází 12x ročně.
Číslo 5 vyšlo 10. května 2018.
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BLAHOPŘEJEME 
VÝHERCŮM!

Tajenka křížovky v čísle 4/2018 zněla: 
„Tradice i turistická atrakce“. Výherci 
Jiřina KOLOVSKÁ, Jílové; Eva HOFMANOVÁ, 
Kladno; Jarmila KLUSOVÁ, Dobrá; Jaroslav 
MRZENA, Bechyně; Renata LAGOVÁ, 
Bílovice získávají skleněná těžítka 
z produkce Florianovy huti.

PRO SEBEVĚDOMÉ ZAMĚSTNANCE, FIREMNÍ KULTURU A PRACOVNÍ PRÁVO
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Nové aktualizované vydání již v prodeji

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

Nov
ě: 

Po
sta

ve
ní 

od
bo

rov
ýc

h o
rga

niz
ac

í 

a j
eji

ch
 po

vin
no

sti
 

vů
či 

rej
stř

íko
vé

mu s
ou

du

k p
ráv

ním
u s

tav
u 

31
. 1

. 2
01

8

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 
kontrolou ze strany státních 
orgánů.

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

Rozsah 212 stran, 
formát A5, brožované, 
cena 279 Kč. 
K ceně se připočítává poštovné a balné.

Objednávky zasílejte 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.


