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Žijeme ještě 
v kapitalismu??

rozhovor 
s přední českou 

ekonomkou



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

Projekt ČMKOS 2018

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

Členy odborů  
se mohou stát  
i agenturní  
zaměstnanci

Od července 2017 platí nová 
pravidla ve zprostředkování 
zaměstnání agenturami 
práce. Důvodem těchto 
změn byla doslova 
společenská potřeba 
reagovat na zaměstnávání 
agenturních zaměstnanců, 
kteří byli často ve zjevně 
nevýhodném, až 
diskriminačním postavení 
ve srovnání s kmenovými 
zaměstnanci.

Nově vydaný leták  
ve zkratce seznamuje 
s nejdůležitějšími 
změnami.

Členy odborů se mohou stát  
i agenturní zaměstnanci 

www.cmkos.cz
„Projekt ČMKOS 2018 §320a ZP – Trh práce, agentury práce a odbory“

         Projekt ČMKOS 2018

Co byste měli znát  
o nových pravidlech  
agenturního zaměstnávání

Nová pravidla ve zprostředkování práce

ČMKOS vydala v rámci Projektu pro rok 2018 – Trh práce, agentury 
práce a odbory tuto publikaci:
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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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Asi málokdo má čas zabývat se touto na první pohled 

záludnou otázkou. Často se asi setkáváte s názorem, 

že se prostě nacházíme v našem kapitalismu po česku, 

kde se svobodný trh vyvíjel spíše od slovesa trhnout. 

Politické elity, které se u nás pasovaly na ty pravé 

vykladače pravicových zásad, nebyly schopny nikdy 

připustit, že naopak podporují to, co klasický tržní 

systém nahlodává. Způsob podnikání, kterým se dnešní 

kapitalismus ubírá, je stále více orientován na vydělávání 

na veřejných penězích, na státu a dotacích. 

Dokonce i na prestižním ekonomickém fóru v Davosu, 

kde se každoročně artikulují problémy, které světová 

ekonomika má, letos zaznělo, že vývoj kapitalismu 

opouští svou podstatu. Velmi výstižně se tomuto tématu 

věnujeme v rozhovoru s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou. 

Pro odbory to rozhodně není vzdálené téma, ba naopak, 

protože lidé práce – zaměstnanci, spolehliví daňoví 

poplatníci – jsou stále více zdaňovanou společenskou 

většinou, zatímco vývoj daňové struktury lépe nahrává 

nejbohatším korporacím. Ve stati Kateřiny Smejkalové 

se rovněž v jiné souvislosti v tomto čísle dočtete, že jen 

odhalené podvody kolem Panama Papers stály evropské 

státy na daních 170 miliard eur.   

A život jde dál a běžní občané, kteří žijí ze své práce, 

jsou systematicky přesvědčováni, že ekonomické 

problémy způsobují jisté faktory, jako by to byly přírodní 

zákony.

V JAKÉM SPOLEČENSKÉM 
ŘÁDU ŽIJEME? 
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Jedním z důvodů, proč se v evrop-
ských institucích tak dlouho vlekl 
spor o mzdách vysílaných pracovní-
ků, byla skutečnost, že se problém 
týká i řidičů dálkové nákladní a au-
tobusové dopravy. Dodržet zásadu 
navrhovanou Komisí, tedy za stejnou 
práci ve stejné zemi stejnou mzdu, je 
vzhledem k charakteru jejich práce zvlášť obtížné 
a provozovatelé toho dokážou dokonale využít.
Směrnici o vysílaných pracovnících bylo nakonec 
možno přijmout mimo jiné díky tomu, že o balíčku 
dopravy se rokovalo zvlášť. O to prudší spory ov-
šem nastaly při rozhodování o samotné dopravě.
Opět ožil argument, že nízké platy našich řidičů 

jsou jedinečnou komparativní výhodou firem z bý-
valé východní Evropy. Chtějí-li západní firmy férově 
konkurovat, ať srazí své náklady pod náklady firem 
z Východu. Znovu také zazněl protiargument, že 
nedůstojně nízké mzdy nemohou být prosazovány 
jako komparativní výhoda, neboť v tom případě 
by byly ekonomicky nejprogresivnějšími zeměmi 
světa Bangladéš a Burkina Faso. S perspektivou 
mzdově se zemím tohoto typu vyrovnat přece jen 
Evropská unie budována nebyla...
V případě dálkové dopravy navíc ke sporům o výši 
mezd přibyly neméně prudké konflikty týkající se 
celkových pracovních podmínek řidičů. Představy 
těsné většiny europoslanců z výboru pro dopravu 
ohledně toho jak pracovní podmínky řidičů zlepšit 
se velmi výrazně lišily od představ jejich kolegů 
z výboru pro zaměstnanost a sociální otázky. Ne-
byla to náhoda, ve druhém ze jmenovaných výborů 
pracuje několik europoslanců zvolených z řad 
odborářů.
Původně měli za celý Evropský parlament vyjed-
návat v této věci jen zástupci dopravního výboru. 
V bouřlivém hlasování na plenární schůzi ve  
Štrasburku se prosadil názor, že není možné, aby 
v tak vysoce sporné záležitosti mluvil za celý par-
lament jen jeden názorový tábor.
Odboráři z dopravy, kteří během celého jednání de-
monstrovali před budovou Evropského parlamentu, 
přijali tento dílčí úspěch s uspokojením.

Neshody ohledně vysílaných 
pracovníků přetrvávají 
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O růstu platů ve veřejném sektoru bude 
premiér jednat s odbory 9. července
Zástupci vlády se 20. června nedohodli s odboráři 

na růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory požadují pro 
učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pra-
covníky veřejného sektoru zvýšení tarifů až o deset pro-
cent, a to od října. Jednání k platům ve veřejném sektoru 
má pokračovat 9. července. Premiér Andrej Babiš uvedl, 
že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc 
než letos. 
„Co není v tarifech, je pouze virtuální realita. Odměňování 
zpravidla funguje tak, že ti nejvýše postavení dostanou 
nejvíce, zatímco u těch nejnižších je otázka, jestli jim 
někdo něco dá. My chceme ochránit ty, kdo na tom jsou 
nejhůře, aby přidáno skutečně dostali,“ řekl po jednání 
s premiérem předseda ČMKOS Josef Středula. 

Předseda odborů odvolán z dozorčí rady 
Rokycanské nemocnice
Plzeňský kraj odvolal z dozorčí rady Rokycanské nemocni-
ce předsedu místních odborů Františka Kuneše, který se 
domáhá vyšších platů pro nezdravotnické pracovníky. 
Odboráři nemocnice nadále zůstávají ve stávkové pohoto-
vosti.
„Pan Kuneš zastupuje odbory a zároveň byl členem dozorčí 
rady ve stejné nemocnici. V některých situacích se z etické-
ho pohledu dostával do střetu zájmů. Do tisku prohlásil, že 
v Rokycanské nemocnici jsou zaměstnanci, kteří nepobírají 
ani minimální mzdu. To už je podle nás za hranou,“ uvedla 
krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD). 
Stárková tak zřejmě reagovala i na článek „Trpělivost odbo-
rářů rokycanského špitálu je u konce. Přetekla ve stávkovou 
pohotovost“, který vyšel v minulém čísle Sond. 
V předcházejících letech nedostali zaměstnanci Rokycan-
ské nemocnice ani jednou přidáno, jak umožňuje rozhod-
nutí vlády. „O neudržitelné situaci v odměňování jsme 
v posledních letech opakovaně jednali s představiteli 
Plzeňského kraje, s managementem Nemocnice Plzeňského 
kraje, a.s., což je společnost založená krajem. Na nesprave-
dlnost v odměňování jsme upozorňovali i vládu. Zatím bez 
výsledku,“ řekla e-sondám místopředsedkyně Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální péče Ivana Břeňková.

Rekordní zvýšení mezd v Českém Foxconnu
Foxconn se v České republice dohodl s odbory na rekord-
ním navýšení mezd zaměstnanců. Na pozici operátor 
porostou mzdy o více než 10 %, u ostatních pozic až o 6 %. 
Hrubá mzda dělníků nyní činí až 30 000 Kč. Změny vstou-
pily v platnost od 1. června.
Kromě navýšení základní mzdy do ní společnost na přání 
svých zaměstnanců převedla v celé výši také docházkový 
bonus. Všem zaměstnancům pracujícím na plný úvazek 
tedy přibylo 1000 Kč, ostatním zaměstnancům částka 
poměrná k výši jejich úvazku. Těm na dělnických pozicích 

Stalo...    a stane se...
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Stalo...    a stane se...
bude zároveň vyplacena mimořádná odmě-
na zpětně dorovnávající rozdíl ve výši 
mzdy za duben a květen. Do plné výše byly 
dorovnány také nástupní mzdy. 

Odbory v obchodních řetězcích 
vyjednaly vyšší mzdy
Boj o pokladní pokračuje
Penny Market navýší od prvního srpna 
mzdy. Přidá jim nejméně 2000 korun 
u plného úvazku. Řetězec tak přilepší 
zaměstnancům již počtvrté. Kromě poklad-
ních dostanou přidáno i zaměstnanci v lo- 
gistických centrech. „Jsme velmi rádi, že se 
společností Penny se dlouhodobě vede kva-
litní sociální dialog. Výrazné navýšení mezd 
od 1. srpna 2018 je toho důkazem. 
Zaměstnanci obchodu si za svou nelehkou 
práci zaslouží odpovídající ohodnocení,“ 
říká Renáta Burianová, prezidentka Unie 
zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb.

Tesco zvýší mzdy o 17 procent
Obchodní řetězec Tesco Stores ČR následu-
je kroky dalších řetězců a od 1. července 
svým zaměstnancům výrazně zvýšil mzdu. 
Zaměstnanci si v průměru přilepší o 17 
procent. Část zaměstnanců se může těšit 
dokonce na 24procentní růst mezd.
„Vyjednaný výsledek je uspokojivý, podaři-
lo se nejen docílit zásadního navýšení 
základních mezd, ale i zachovat a rozšířit 
balíček benefitů,“ řekli zástupci odboro-
vých organizací Tesca Milan Matušík 
a Ivan Předinský.

Pokladní v Makru si polepší až o 1100 Kč 
měsíčně
Společnost Makro Cash & Carry ČR navý-
šila od 1. července mzdy všem svým pro-
vozním zaměstnancům. Prodavači či sklad-
níci si tak polepší měsíčně o 500 až 1100 
korun. Poslední dva roky Makro navýšilo 
mzdy na provozních pozicích v průměru 
o pětinu. Od ledna letošního roku kromě 
toho všichni zaměstnanci mají pět týdnů 
dovolené namísto zákonných čtyř. Dalším 
benefitem bude odměna za věrnost, tedy 
odpracované roky ve společnosti. 

Kováci protestovali před branami 
plzeňského Zodiacu
Kolem tří stovek protestujících se 25. červ-
na shromáždilo před branami podniku fran-
couzského koncernu Zodiac Aerospace 
v Plzni. Odboráři a zaměstnanci manifesto-

Populismus nebo odbory v dnešní společ-
nosti – tradice versus trendy a samozřejmě 
digitalizace patřila mezi hlavní témata jubi-
lejního desátého setkání mladých středoev-
ropských odborářů CEYTUN. Konalo se 
v Berlíně pod názvem Mladý hlas střední 
Evropy – Příběh a úspěchy sítě mladých 
odborářů. Mezi účastníky z Německa, 
Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska 
měla své zastoupení také Rada mladých 
Českomoravské konfederace odborových 
svazů (ČMKOS).
Čeští účastníci také využili možnost sejít se 
s předsedou ČMKOS Josefem Středulou, 
který byl mezi hosty konference.
„Podobné akce, diskuse a výměna zkušenos-
tí s kolegy ze zahraničí jsou pro mě vždy 

velkým obohacením. Získané informace se 
pak snažím využít při každodenní práci. 
Účast na těchto akcích bych doporučila 
všem, kteří mají o práci mladých odborářů 
zájem a chtějí se jí věnovat naplno,“ zhod-
notila účast předsedkyně Rady mladých 
ČMKOS Lea Michálková, která je rovněž 
předsedkyní základní organizace ČMOS 
civilních zaměstnanců armády v Ústřední 
vojenské nemocnice v Praze. „Je velmi 
důležité, aby si mladí zaměstnanci uvědo-
movali, jak je pro ně důležité mít zastoupení 
v odborech. Pouze tak mohou ovlivnit svoje 
pracovní podmínky.“
Příští setkání mladých středoevropských 
odborářů CEYTUN se bude konat 23. až 25. 
listopadu 2018 v Bratislavě. 

Na snímku čeští 
účastníci setkání 
CEYTUN a členové 
Rady mladých 
ČMKOS (zleva)  
Jan Horecký 
Radim Hejduk,  
Lea Michálková, 
Martin Kaplán 
a Michal Horník

vali za jednotnou pracovní dobu, příplatek 
za práci v odpolední směně, příspěvek 
na penzijní připojištění pro všechny a další 
sociální výhody, které u jejich kolegů 
v zemi galského kohouta jsou již řadu let 
naprosto běžné. Akci zorganizovali místní 
kováci za podpory Odborového svazu 
KOVO. Na shromáždění přišlo i francouz-
ské vedení firmy a slíbilo, že bude o poža-
davcích s odbory jednat.
„Vedení společnosti Zodiac v květnu přeru-
šilo jednání s odborovou organizací – sesku-
pením členů a požádalo o odložení dalších 
kol kolektivního vyjednávání. Po vstupu 
nového zahraničního vlastníka pak bylo 
kolektivní vyjednávání přerušeno zcela. 
Proto se kovácké odbory v této společnosti 
rozhodly k veřejnému protestu,“ uvedl 
vedoucí plzeňského Regionálního pracoviště 
(RP) OS KOVO Ivo Kužel.
Plzeňský Zodiac v únoru zvedl mzdy o 4,5 
procenta, ale ne pro všechny. Někdo dostal 

přidáno výrazně méně. Odboráři proto poža-
dují sedm procent navíc pro všechny. 
Většina dělníků ve firmě bere kolem 21 tisíc 
hrubého bez odměn, což je výrazně méně, 
než dostávají zaměstnanci okolních firem 
v plzeňské průmyslové zóně Borská pole, 
kde Zodiac sídlí. Rozbuškou k protestnímu 
shromáždění bylo i odměňování agenturních 
zaměstnanců, kterých je zhruba 250 a berou 
údajně i dvakrát tolik než kmenoví zaměst-
nanci. O poměrech ve firmě napovídá i sku-
tečnost, že odboráři jsou organizovaní 
v takzvaném utajeném seskupení členů. 
Na akci demonstranti přišli s hesly Není 
problém nasytit chudé, ale bohaté, Férová 
odměna nebo Stop levné práci. „U vyjedná-
vacího stolu se dá dosáhnout mnohé, ale 
pokud chceme víc, tak se musíme všichni 
zvednout a ukázat, že si to už nenecháme 
líbit. Je důležité přivést vedení zpátky k jed-
nacímu stolu,“ řekl na mítinku místopředse-
da OS KOVO Libor Dvořák. 

V Berlíně zazněl mladý hlas střední Evropy
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Vladislav JANDÁSEK,  
předseda ZO OS ECHO  
Mitas, a.s., Zlín a člen 
předsednictva OS ECHO:
Odborovou akademii vnímám 
jako úžasný vzdělávací projekt 
pro odboráře, zasluhující abso-
lutní podporu, ne-li rozšíření. 
Když jsem měl na druhém stu-
dijním setkání letošních absol-
ventů možnost poznat i kolegy 
z předchozích dvou ročníků, 
jasně jsem se utvrdil v názoru, 
že hrdost na pozvání k účasti 
na akademii je oprávněná. 
Poznání toho, že odbory napříč 
svazy disponují tak jedinečný-
mi osobnostmi, mě uklidňuje 
při diskusích o současných pro-
blémech společnosti. 
Jedinečnost a rozhled akademi-
ků mi otevřely v mnoha ohle-
dech dveře k novému poznání, 
za což jim, stejně jako organi-
zátorům akademie, děkuji. 
Dokonalá synergie týmu akade-
miků jasně potvrdila, že „víc 
hlav víc ví“, a tím také odboro-
vé „v jednotě je síla“. Ucházet 

se o možnost být účastníkem 
Odborové akademie mohu kaž-
dému členu odborů jednoznač-
ně doporučit. A to nejen díky 
naprosto špičkové teoretické 
i praktické přípravě komuni-
kačních dovedností, ale také 
díky podnětnému historickému 
ohlédnutí za historií práv 
zaměstnanců i široké analýze 
současného stavu společnosti.

Zuzana CIVIŠOVÁ,  
členka výboru ZO OS  
zdravotnictví a sociální péče ČR 
v Psychiatrické nemocnici 
Dobřany:
Z Odborové akademie si toho 
odnáším strašně moc. Nejsem 
v odborech dlouho a díky aka-
demii jsem se dozvěděla více 
o struktuře českých odborů. 
Zjistila jsem, jaké jsou hlavní 
problémy, které odbory chtějí 
řešit. Velice se mi líbily bloky 
s Ladislavem Peterkou, které 
jsou zaměřeny na komunikaci 
a prezentaci činnosti odborů. 
Dozvěděla jsem se, jak správně 

argumentovat a jaké jsou mož-
nosti získávání nových členů. 
Seznámila jsem se se zkuše-
nostmi z jiných odborových 
organizací a také z jiných 
svazů. Přínosem je pro mě i to, 
že jsem poznala nové lidi. 
Určitě bych akademii doporuči-
la všem odborářům a odborář-
kám. Je to skvělá zkušenost 
a možnost získat nové infor- 
mace.

Michal HORNÍK,  
předseda ZO ČMOS pracovníků 
školství na SPŠE a VOŠ 
Pardubice II a předseda  
republikového výboru sekce 
mladých ČMOS pracovníků 
školství:
Poznal jsem mnoho nových 
kamarádů, se kterými se mohu 
podělit o různé zkušenosti 
v jiných svazech. Lektoři 
Odborové akademie mi pomoh-
li zlepšit moji pozici při vyjed-
návání se zaměstnavateli a zna-
losti různých komunikačních 
technik, zvýšit moje sebevědo-
mí na tomto poli. Doplnil jsem 
si informace z různých oblastí, 
jako jsou historie celého odbo-
rové hnutí nebo výhled do ne 
zas tak vzdálené budoucnosti. 
Například změny, které nás 
čekají s nástupem Společnosti 
4.0. Osobně si velmi cením 
zlepšení komunikační techniky. 
Dovednosti, které jsem získal, 
jsem si prakticky vyzkoušel 

navzájem s dalšími kolegy. 
Díky této zpětné vazbě jsem si 
jistější v komunikaci „naostro“, 
více si věřím, jsem spontánnější 
a přirozenější. Účast 
na Odborové akademii bych 
rozhodně doporučil každému, 
kdo má zájem na sobě pracovat. 
Získáte nové zajímavé kontakty 
a rozhodně zlepšíte svoji pre-
zentaci. 

Pavlína MELUZÍNOVÁ, 
předsedkyně podnikové  
odborové organizace Nová 
Mosilana, členka předsednictva  
OS pracovníků textilního,  
oděvního a kožedělného  
průmyslu:
Na Odborové akademii jsem 
získala mnoho nových přátel, 
sešla se parta fajn lidí, a to 
zejména mladých. To, že se 
o odborovou práci stále ještě 
zajímají mladí lidé, mne naplni-
lo nadějí, vírou v pozitivní 
změnu odborů a v jejich kladné 
vnímání v naší zemi. Odborová 
akademie mi dala novou inspi-
raci do práce a hodně nových 
nápadů. Ukázala mi vize jak 
měnit odbory k obrazu 21. sto-
letí, jak pomáhat lidem. 
Každopádně nám odborářům 
v „prvních liniích“, kteří půso-
bíme na pozicích odborových 
předsedů ve firmách, může tato 
forma vzdělání velmi pomoci 
k větší profesionalitě. Osobně 
bych akademii doporučila 
všem, kteří chtějí pomáhat věci 
měnit. Mě tato idea nadchla 
natolik, že jsem ve své organi-
zaci založila malou odborovou 
akademii, snažím se podobným 
stylem vzdělávat i svůj podni-
kový výbor. Zaměřuji se přede-
vším na právo a techniku efek-
tivního vyjednávání.

Učíme se lépe  
argumentovat a vyjednávat,  
získáváme sebevědomí
Odborová akademie, kterou pořádá ČMKOS ve spolupráci 
s nadací Friedricha Eberta, se stává vyhledávanou 
možností mladých představitelů odborových organizací 
z firem a institucí, jak získat poznatky pro úspěšnou práci 
v odborech. Z názorů účastníků letošního již třetího 
ročníku se dozvíte, co jim přinesly víkendy strávené na 
přednáškách. 

Vladislav JANDÁSEK Zuzana CIVIŠOVÁ Michal HORNÍK Pavlína MELUZÍNOVÁ



 
 

První malé vítězství pro odboráře a zaměst-
nance ve veřejných službách a správě přinesl 
červnový protestní mítink odborů. Zaplněným 
sálem pražského Domu odborových svazů 
a oprávněně rozhořčenými hlasy kolegů ze 
všech koutů republiky se nám podařilo přivést 
k jednacímu stolu premiéra Andreje Babiše. 
Takže to vítězství bylo malé jen zdánlivě. 
Sociální dialog je to, o co usilujeme.
Důvod, proč jsme mítink do Prahy svolali? 
Požadujeme pro zaměstnance ve veřejném 
sektoru, tedy i státní správu či příslušníky bez-
pečnostních sborů, navýšení platových tarifů 
o 10 procent, a zvýšení objemu prostředků 
na platy pedagogických 
pracovníků o 15 procent, 
a to od 1. října 2018.
O požadavcích na zvý-
šení platů za poctivě 
odvedenou práci mlu-
víme už nějakou dobu. 
Reakce premiéra však 
nebyla k jednání nikterak 
vstřícná. K jednacímu 
stolu jsme se jej snažili 
dostat už od března. 
Marně. Hnul s ním teprve mítink a hrozba 
dalších protestů. A také solidarita ze strany 
jiných odborových svazů a ČMKOS. Za ni jsme 
vděčni, solidarita je naší zbraní a stejně tak 
my podpoříme oprávněné požadavky odborářů 
z jiných odvětví, pokud bude třeba.
Pan premiér sice usedl k jednacímu stolu, 
nicméně stále se drží již od starého Říma 
proslulého rčení: Rozděl a panuj. Tvrdí totiž, že 
přidáno dostane jen někdo. Raději se nepídím 
po metodě, podle níž by rozhodoval, kdo si 
přidat zaslouží a kdo ne. My se domníváme, 
že zvyšování platů má být plošné. Plošné 
zvyšování předseda vlády koneckonců zná 
ze Sněmovny či ze Senátu. Tam kupodivu 
neprosazuje zvyšování nebo naopak zmražení 
výše příjmů zákonodárců podle toho, kolik 
kvalitní práce odvedou. Zda oni odvádí dobrou 
práci, nechám bez komentáře. Bez komentáře 
naopak nenechám snahu vrazit klín mezi 
zaměstnance. Ve státní a veřejné sféře je 
výkonnost velmi obtížně měřitelná, na rozdíl 
například od sféry soukromé.
Začátkem července, tedy možná ve chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, se má konat další jed-
nání na Úřadu vlády o našich požadavcích. 
A já doufám, že jednání bude konstruktivní 
a vstřícné a že obě strany postupně najdou 
kompromis, který bude přijatelný jak pro 
zaměstnance veřejných služeb a správy, státní 
zaměstnance a příslušníky bezpečnostních 
sborů na jedné straně, tak pro stát jako za-
městnavatele na straně druhé.

PAVEL BEDNÁŘ,
předseda OS státních orgánů a organizací

Názory
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Pracujeme poctivě,  
přidání si zasloužímeCO ŘEKLI politici...

KOMENTÁŘ

...  O PLATECH  
VE VEŘEJNÉM  
SEKTORU

Měly by být plošně navýšeny 
platy zaměstnanců ve státní 
správě? Nebo jen platy určitých 
skupin, případně jakých?

KATEŘINA VALACHOVÁ,  
poslankyně (ČSSD):

Rostou mzdy v soukro-
mé sféře, i ve veřejné by 
tomu tak mělo být. Musí-

me být konkurenceschopní a udržet kva-
litní zaměstnance pro službu občanům. 
Jsem pro navýšení o stejné procento 
u všech státních zaměstnanců a dodržení 
vyššího růstu u učitelek a učitelů, tedy 
o nejméně patnáct procent pro narovná-
ní jejich platů s ostatními vysokoškolá-
ky ve státních službách.

PETR GAZDÍK,  
poslanec (STAN):

To je samozřejmě věcí 
státního rozpočtu a toho, 
zda si to můžeme do-

volit. Určitě by měly být navýšeny 
platy učitelů, které jsou velmi pozadu 
a podfinancované. Měli bychom se bavit 
o zdravotních sestrách. Nějakým pro-
centem by mělo být přidáno ostatním 
státním zaměstnancům. 

OLGA RICHTEROVÁ,  
poslankyně (Piráti):

Plošně jsme pro snížení 
daně z příjmu u těch 
nejchudších, což by se 

aplikovalo na všechny. Nízké platy jsou 
totiž obecně jedním z hlavních problé-
mů České republiky. Dobře víme, že 
chceme-li od úředníků dobrou a kvalifi-
kovanou práci, je mnohdy potřeba, aby 
měli vyšší platy než dnes, na druhou 
stranu máme příliš vysoký počet úřed-
níků. Uvědomujeme si, že pro výkon 
státní správy je potřeba na jednu stranu 
snížit jejich počet a na druhou ty lidi 
opravdu dobře zaplatit, aby úřednickou 
práci mohli dělat co nejlíp. (ac)

 
ANDREJ BABIŠ,  
premiér (ANO): 

Chceme navyšovat platy 
především zaměstnancům 
s nízkými příjmy a tam, 

kde lidé chybějí. Platy za minulé i sou-
časné vlády významně stoupají, a proto 
je dnes průměrný plat ve státní sféře 
podstatně vyšší než celkový průměrný 
plat. Od roku 2013 prostředky na platy 
ve veřejném sektoru stouply o 77 miliard 
korun, to je o 61 procent. Za šest let, tedy 
včetně roku 2019, je nárůst platů mini-
málně deset procent ročně. Průměrný plat 
se navýšil z 23 857 na 35 212 korun mě-
síčně, to je o 47,6 procenta. Státní rozpo-
čet na rok 2019 pak počítá se zvýšením 
objemu prostředků na platy o 6 procent 
u ostatních zaměstnanců placených ze 
státního rozpočtu, tedy například přísluš-
níků bezpečnostních sborů, nepedagogic-
kých pracovníků či úředníků. Tarify by se 
měly zvýšit o dvě procenta. Je potřeba ře-
šit především ty resorty, kde mají zaměst-
nanci nejnižší platy. Jedná se například 
o zaměstnance v sociální oblasti, kultuře 
a o učitele. Další důležitou oblastí jsou ty 
profese, kde chybějí zaměstnanci. 

MILOSLAVA VOSTRÁ,  
poslankyně (KSČM):

Myslím si, že by to nemě-
lo být plošně. Spíš bych 
vybrala určité skupiny 

státních zaměstnanců, a to takové, které 
jsou nedostatečně finančně ohodnoceni, 
kteří pobírají nejméně. U státních zaměst-
nanců je potřeba nerozevírat, ale naopak 
narovnat sociální nůžky.
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Chceme se rozšiřovat 
o nová odvětví i profese 
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Kombinovaný tiskařský a výsekový stroj  
LMC 1230 byl v den tragického úrazu v pláno-
vané odstávce kvůli pravidelnému čištění. Stroj 
byl v pohotovostním režimu, byly zapnuty pří-
vody elektrické energie, vody a vzduchu. 
Zkušený čtyřicetiletý zaměstnanec Antonín H. 
dokráčel na ranní šichtě ke stroji asi v 6.20 se 
záměrem čerpat zabarvenou vodu z odpadní 
jímky, umístěné v podlaze na jižní straně stroje. 
Voda se čerpala pomocí ponorného čerpadla 
trvale umístěného v jímce. V 7.00 hodin se 
ke stroji vrátil z přípravy nástrojů strojmistr 
Zbyněk J. a kouká, že Antonín leží na podlaze 
u jímky na břiše, s pravou rukou ponořenou 
v jímce u ponorného čerpadla. Čerpadlo bylo 
zapnuté, ale hladina jímky neklesala. „To jsou 
mi móresy, válet se při práci,“ pomyslel si mistr. 

Bylo mu ale divné, že Tonda u práce leží, když 
u této činnosti vždycky klečel. „Koukej vstávat, 
spát jsi měl v noci, a ne dovádět s manželkou,“ 
zvolal na ležícího kolegu. Ten neodpovídal, tak 
ho otočil a odtáhl bezvládné tělo. 
Zbyňkovi s hrůzou došlo, co se asi stalo, a poslal 
pomocníka zavolat záchranku a někoho z vedou-
cích na pomoc. Okamžitě začal s oživovacími 
pokusy a po příchodu pomocníka se v oživování 
střídali. Byli při tom ve spojení s operátorkou 
zdravotní záchranné služby, která jim radila. 
Po příjezdu záchranné služby převzal resuscitaci 
postiženého lékař. Po asi 45 minutách však kon-
statoval Antonínovo úmrtí. Na místo dorazila 
Policie ČR, která provedla ohledání místa úrazu. 
Bylo zjištěno, že v zásuvce použité k připojení 
ponorného čerpadla je uvolněno připojení nulo-
vého vodiče na kolík. Na základě šetření bylo 
zjištěno, že použitá zásuvka nebyla v rozporu 
s návodem výrobce na obsluhu ponorného čer-
padla připojena na proudový chránič 30 mA. 
Postižený neodpojil přípojnou šňůru ze zásuvky 
dřív, než se zřejmě snažil rukou vyjmout čerpa-
dlo z kalové jímky, aby se přesvědčil, proč hla-
dina v jímce neklesá. A to byla Toníkova osudo-
vá chyba.
Ze šetření smrtelného pracovního úrazu jedno-
značně vyplynulo, že za jeho vznik je plně odpo-
vědný management společnosti, protože nezajis-
til bezpečnou práci svému zaměstnanci s ohle-
dem na rizika možného ohrožení jeho života.

Toník nespal, už nežil

Jak hodnotíte průběh a výsledky sjezdu?
Považuji jej za úspěšný. Bez nadsázky mohu říci, že jsme na něm 
symbolicky zahájili novou éru. Chceme být moderní a profesio-
nální organizací, která dokáže účinně hájit zájmy svých členů 
a být důstojným partnerem zaměstnavatelům při kolektivním 
vyjednávání. Děkuji také delegátům za důvěru, kterou mi projevili 
tím, že mě zvolili do funkce prezidentky. A jsem velmi ráda, že 
viceprezidentkou se stala Kateřina Kavalírová, s níž úzce spolu-
pracuji už dlouhá léta a jsem přesvědčená o jejích lidských i pra-
covních kvalitách.

Odborový svaz pracovníků obchodu je už minulostí. Co vás vedlo ke změně 
názvu a loga vaší organizace?
Na OSPO, který lidé znali od začátku 90. let minulého století, jsme samozřejmě 
nezapomněli, na jeho činnost budeme v mnohém navazovat. Přechod k názvu Unie 
zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb se zkratkou UZO symbolizuje novou stra-
tegii naší organizace a cestu, kterou se chceme v budoucnu ubírat. Jde především 
o rozšiřování naší členské základny o nová odvětví i profese. Nakročeno tímto smě-
rem už máme. V minulém období vznikly v rámci OSPO nové základní organizace, 
které působí nejen v obchodě, ale také v logistice, cestovním ruchu, pečovatelství 
a podobně. Za všechny můžu jmenovat logistické centrum Amazonu, společnost 
IKEA Purchasing Services či rodinnou firmu Karlovarské minerální vody. 
Samozřejmě že stěžejní pro nás vždycky budou zaměstnanci obchodu. Počítáme 
však s tím, že v důsledku digitalizace a robotizace se obchod i další odvětví v příš-
tích letech zásadně promění, vzniknou zcela nové profese a některé stávající naopak 
zaniknou. Ve spolupráci se zaměstnavateli i státními institucemi se chceme na tyto 
změny připravit, například prostřednictvím profesního vzdělávání. Odbory v obcho-
dě byly velmi úspěšné a obchodní řetězce zvedají mzdy. Od začátku loňského roku 
tak vzrostly výdělky v obchodních řetězcích průměrně o pětinu. Nyní se mzdy pro-
davaček pohybují v průměru mezi 17 000 a 18 000 korunami. Ve firmách, kde odbo-
ry působí, je mzdový nárůst přibližně o třetinu vyšší než ve společnostech, v nichž 
nejsou.

Jaké jsou vaše hlavní programové cíle pro nadcházející šestileté období?
Shrnula jsem je do určité vize, kterou jsem delegátům představila na sjezdu. Tvoří ji 
čtyři hlavní body. Především chceme dosáhnout obecného uznání a respektu profese 
prodavače. S tím souvisí také odpovídající výše mezd – naším cílem je jejich pravi-
delné navyšování. Ještě nenastal čas ukončit kampaň Konec levné práce. Pro letošní 
rok je naším cílem průměrný nárůst mezd o 20 %, stejně jako jsme požadovali loni. 
Totéž se týká pravidelného nárůstu minimální mzdy. A spolu s Českomoravskou 
konfederací odborových svazů, jejímž jsme členem, požadujeme zrušení karenční 
doby, tedy aby zaměstnanci měli hrazenou nemocenskou už do prvního dne.

Do nového kabátu se oblékly odbory 
v obchodě. Na svém sjezdu, který 
proběhl na konci května v Praze, 
rozhodly o změně názvu a vybraly si 
nové vedení. Prezidentkou Unie 
zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb se stala dosavadní 
předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) Renáta 
BURIANOVÁ, s níž jsme hovořili o novinkách, které sjezd přinesl, i o její 
vizi do budoucnosti.
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kvalitní brýle 
za dobrou cenu  

V nabídce První optiky najdete všechny 
druhy dioptrických brýlí, a to i slunečních, 
široký výběr tvarů a barev jak kovových, tak 
plastových obrouček. Dioptrická skla jsou 
vždy té nejvyšší kvality a lze si vybrat skla 
multifokální, bifokální nebo jednoduchá. 
První optika samozřejmě nabízí i dioptrické 
čočky a připravuje nabídku atestovaných 
dioptrických bezpečnostních brýlí za dobrou 
cenu ve vysoké kvalitě. 

I na vaši odborovou akci může  
přijet mobilní První optika
Využít této nabídky můžete kdykoli během roku. 
Pokud se jedná o akci mimo Prahu, je třeba, aby 
se jí účastnilo alespoň 150 lidí; v Praze alespoň 
130 lidí. 
Již v minulosti vám Sondy Revue přinesly 
informace o možnostech, které nabízí První 
optika, jeden z dlouholetých partnerů programu 
Odbory Plus.  
V tomto roce mohli služby této společnosti 
osobně využít delegáti již čtyř akcí pořádaných 
odbory. 
Nejdříve to byl březnový Sněm ČMKOS. Delegáti 
si mohli nechat zdarma opravit nebo vyčistit 
stávající brýle včetně zjištění dioptrií, přeměřit 
zrak nebo objednat nové brýle za exkluzivních 
podmínek. S První optikou se pak mohli seznámit 
i účastníci VII. sjezdu ČMKOS, sjezdu OS ECHO 
a sjezdu Unie zaměstnanců obchodu, logistiky 
a služeb. Mnozí z delegátů se do První optiky 
jako zákazníci vracejí, protože s ní mají dobré 
zkušenosti už z minulosti.

Kontaktní e-mail pro domluvení akce:  
dana.cerna@prvnioptika.cz 
Celou nabídku První optiky najdete 
na webových stránkách www.prvnioptika.cz,  
nabídku pro program Odbory Plus pak 
na http://odboryplus.cz 
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Koncem května 

Evropský 

parlament schválil 

směrnici o vysílání 

pracovníků a tato 

nová pravidla, která 

budou muset země 

převést do svého 

práva do poloviny 

roku 2020, potvrdily 

o měsíc později 

i členské země 

Evropské unie 

na zasedání Rady 

EU v Lucemburku.

Průlomová směrnice
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Cílem dlouho diskutované nove-
ly je zajistit spravedlivé platové 
podmínky pro vysílané pracov-
níky, kteří působí v jiné zemi 
Unie. Vyslaní pracovníci jsou 

zaměstnanci, které jejich zaměstnavatel 
vyslal do jiného členského státu EU za úče-
lem dočasného výkonu práce. O změny 
v pravidlech vysílání, především pokud jde 
o platové podmínky, usilovala hlavně 
Francie. Česko, Slovensko a další země 
východu EU žádaly, aby byla otázka dopra-
vy a dopravních společností řešena speciální 
právní úpravou. To se nakonec podařilo pro-
sadit a situace pracovníků v mezinárodní 
automobilové dopravě bude vzhledem 
ke specifickým podmínkám řešena zvláštní 
právní úpravou v rámci takzvaného silniční-
ho balíčku. V praxi nastávala řada problémů, 
protože některé země už opatření vyžadova-
ly ještě před schválením směrnice, včetně 
minimální mzdy i pro tranzitní dopravu, 
uvedl pro Sondy Luboš Pomajbík, předseda 
Odborového svazu dopravy. Rozhovor s ním 
přineseme v srpnovém vydání Sond.

Většina českých europoslanců 
hlasovala proti
Vyslání zaměstnanců nebude moci trvat déle 
než 12 měsíců s možností prodloužení o dal-
ších šest měsíců. Původně komise navrhova-
la 24 měsíců. Po překročení maximální lhůty 
se na vyslaného zaměstnance bude pohlížet 
jako na domácího.
Deklarovaným cílem novely je zajistit spra-
vedlivé mzdy a rovné podmínky pro vysílají-
cí i místní společnosti v hostitelské zemi při 
zachování volného pohybu služeb. Podle 
posledních oficiálních údajů pracovaly v jiné 
členské zemi jako vyslaní pracovníci dva 
miliony lidí. Hlavně ve stavebnictví a prů-
myslu.
Zajímavý byl postoj českých europoslanců, 
většina z nich v Evropském parlamentu hla-
sovala proti směrnici. Podle europoslankyně 

a spravedlivější podmínky pro zaměstnance.
„Jsem velmi rád,“ uvedl předseda 
Českomoravské konfederace odborových 
svazů Josef Středula, „že směrnice 
otevřela téma, kterému se Evropa vyhýbala 
dlouhodobě. Faktem však je, že jestliže 
chceme mít jinou EU, musíme se soustavně 
bavit i o mzdové konvergenci, české 
odbory plně podporují princip stejné 
mzdy za stejnou práci na stejném místě. 
Vidím ve směrnici velmi pozitivní krok 
v přibližování našich mezd západním, 
jak o to už od roku 2016 usilujeme v naší 
kampani Konec levné práce. Hlavním cílem 
nových pravidel pro vysílání pracovníků 
je zajistit stejnou mzdu za stejnou práci 
na stejném místě.“ Po jejím přijetí je EU 
lépe připravena na řešení případů zneužívání 
v podobě sociálního dumpingu, tedy praxe, 
kdy se pro různé kategorie pracovníků 
používají různá pravidla v oblasti mezd 
a sociální ochrany, což vede k nekalé 
konkurenci.
K tématu se vyjadřuje i europoslanec Jan 
Keller na straně 4.

Jaké jsou hlavní cíle směrnice?
●    Na vyslané pracovníky se od prvního dne budou vztahovat stejná pravidla odměňo-

vání jako na místní pracovníky hostitelského členského státu a jasnější pravidla 
upravující náhrady.

●   Zavádí se dlouhodobé vysílání: dlouhodobé vyslání pracovníka je možné po 
12 měsících s první možností prodloužení o šest měsíců. Po uplynutí této lhůty se 
na vyslaného pracovníka budou vztahovat téměř všechny aspekty pracovního práva 
hostitelské země.

●  Zvýší se počet možných kolektivních smluv.
●    Agentury práce musí vyslaným pracovníkům zaručit stejné podmínky, jaké platí pro 

agenturní zaměstnance, kteří uzavřeli pracovní poměr v členském státě, kde je práce 
vykonávána.

●    Bude posílena spolupráce v oblasti boje proti podvodům a zneužívání v kontextu 
vysílání pracovníků.

●   Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu a datum použitelnosti budou 
dva roky po vstupu směrnice v platnost.

Martiny Dlabajové (ANO) jde o porušení 
rovnováhy mezi volným pohybem služeb 
a ochranou pracovníků. Kvůli směrnici bude 
podle Dlabajové vysílání pracovníků složité. 
Poslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) 
pro ČTK uvedla, že europoslanci ze starých 
členských zemí EU připustili „budování  
bariér na vnitřním trhu pro volný pohyb slu-
žeb. To je velká hodnota, kterou Evropská 
unie má a která nepomáhá jen těm novým 
členským státům“. Konkurenceschopnost 
na vnitřním trhu je podle ní užitečná pro 
firmy na západě i na východě Evropy. 
„Nesouhlasím s administrativními bariérami 
a s byrokracií, která umožňuje protekcionis-
mus a korupci,“ dodala. Upozornila nicméně, 
že konkrétní dopady na Česko budou záležet 
i na tom, jakým způsobem bude směrnice 
přenesena do českého práva.

ČMKOS: směrnice pomůže  
mzdové konvergenci
Přijetí směrnice nadšeně podporují odbory, 
které v novém návrhu spatřují silnější práva 

Za stejnou práci 
stejnou mzdu 
na stejném místě



Trh a my>>>12

Přechod na elektrické pohony by mohl stát pracovní 
místa desetitisíců zaměstnanců v německém 

automobilovém průmyslu. K tomuto závěru dospěla 
v červnu zveřejněná studie s názvem Dopady 

elektrifikace dopravních prostředků v Německu (ELAB), 
kterou vypracoval renomovaný Fraunhoferův institut 
pro ekonomiku a organizaci práce IAO. Svá data k ní 

poskytla většina německých automobilek a jejich 
subdodavatelů, a má tudíž mimořádnou validitu. 

V  Německu už řeší 
dopady výroby  
elektromobilů  
na zaměstnanost

Studie, k jejímž iniciátorům patřil 
i největší německý odborový svaz  
IG Metall, podrobně prezentuje možné 
dopady elektromobility na zaměstna-
nost v automobilovém odvětví a také 
podněty k jejich řešení. Vycházelo se 
z faktu, že elektromotory mají méně 
součástek než současné spalovací 
a ke své výrobě potřebují menší počet 
lidí. Všechny možné scénáře přitom 
předpokládaly, že součástky pro hyb-
ridní vozidla i elektromobily se budou 
vyrábět hlavně v Německu.

IG Metall: Již dnes je třeba nastavit  
potřebné výhybky
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Jörg Hofmann,  
předseda Odborového svazu 

IG Metall

Rok 2030: Až 90 % nových vozů 
může mít elektrický motor?
Ten nejtvrdší scénář, k němuž vědci 
dospěli, vycházel z toho, že elektric-
kými motory bude v roce 2030 vyba-
veno 90 procent nových vozů. Pokud 
by k tomu došlo, o práci by přišla 
více než polovina lidí, kteří jsou dnes 
v Německu zaměstnaní ve výrobě 
pohonných jednotek. Loni v němec-
kém automobilovém průmyslu praco-
valo 840 000 lidí, z toho asi 210 000 
v ohrožených oborech.
Obecně se ovšem má za to, že trans-
formace k elektromobilitě bude 
pomalejší. Mimo jiné kvůli nedosta-
čující síti dobíjecích stanic. Určují-
cím byl proto scénář, podle kterého 
do roku 2030 bude jedna čtvrtina 
vozidel poháněna čistě elektricky, 
u 15 procent se bude jednat o Plug In 
hybridy a 60 % vozů bude mít benzí-
nový nebo dieselový motor.
Ale i za tohoto předpokladu ubude 
v důsledku elektrifikace a růstu pro-
duktivity v roce 2030 cca 75 000 
pracovních míst, třebaže 25 000 
nových vznikne ve výrobě baterií 
a elektronických součástek. 

Dopady mohou být někde 
drastické
Z pohledu celkového počtu zaměst-
nanců v Německu, který přesahuje 
44 milionů, se podle ředitele Fraun-
hoferova institutu profesora Olivera 
Riedela ztráta v automobilovém 
průmyslu může zdát nízká. V případě 
konkrétních podniků a regionů dopa-
dy mohou být drastické. Třeba když 
menší podniky nebudou schopny 
nahradit ztráty z výroby součástek 
pro spalovací motory nebo se v prů-
myslově slabých oblastech nenajdou 
alternativy pro zaměstnání v jiných 
oborech.
Člen koncernové rady BMW 
Hartwig Geisel v této souvislosti 
uvedl např. závody v Homburgu 
a Bambergu, které se věnují téměř 
výlučně výrobě součástek pro spalo-
vací motory. 
Jádrem elektromobility je baterie, kde 
drží trumfy v rukách hlavně čínští 
a jihokorejští výrobci. Baterie podle 
předsedy IG Metall Jörga Hofmanna 
představuje „motorový píst zítřka,“ 
a bude na ní záviset i budoucnost ně-
meckého automobilového průmyslu. 

Jednodušší montáž znamená 
méně pracovních míst
Šéf závodní rady firmy Volkswagen 
Bernt Osterloh proto chce, aby byla 
v Evropě vyvinuta minimálně nová 
generace pevných bateriových člán-
ků. Další investování do konvenční 
lithium-iontové technologie (Li-On) 
považuje za chybu.

Osterloh je přesvědčen, že navzdo-
ry značným investicím do elekt-
romobility (jen Volkswagen je pro 
příštích pět let avizoval ve výši 
kolem 30 miliard eur) ubydou 
v automobilkách pracovní místa. 
Elektrický pohon má kolem 200 
částí, spalovací sestává asi ze 1200 
součástek. Doba montáže jednoho 
auta klesne ze současných 20 na 15 
hodin. 

Budoucnost mají podle odborů 
auta s hybridním pohonem
Podle IG Metall je třeba pro každý 
podnik vypracovat menší studii, 
která ukáže konkrétní dopady 
na tamní pracovní místa. Odbory 
rovněž přikládají velký význam 
rozvoji hybridů. Nabízejí totiž oba 
pohony a mají pozitivní dopady jak 
z hlediska klimatu, tak i zaměstna-
nosti. 
Jak při prezentaci studie uvedl 
předseda IG Metall, její závěry ne-
jsou důvodem ke strachu: „Výzva 
je to velká, ale dokážeme ji zvlád-
nout. Příští roky musíme využít 
k tomu, abychom potřebné změny 
začali uskutečňovat, výhybky k nim 
ale musí být nastaveny už nyní.“ 
Co to konkrétně znamená? Politika 
musí podle Jörga Hofmanna nutnou 
strukturální změnu v automobilo-
vém průmyslu doprovodit cílevě-
domou politikou zaměstnanosti. 
Samotné podniky pak musí masivní 
kvalifikační ofenzívou zabezpečit, 
aby zaměstnanci během změn ne-
propadli soukolím. 
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Vláda konečně začala vyjednávat 
o platech ve veřejné sféře

Odborové svazy působící 
ve veřejné a příspěvkové sféře se 

od března snažily přimět vládu 
k vyjednávání o svých návrzích 

na růst platů zaměstnanců. 
Sledovaly cíl, aby byl nalezen 
kompromis ještě předtím, než 

vláda schválí návrh státního 
rozpočtu. Bohužel ke schůzce 
premiéra a ministryně financí 

s odboráři došlo až 19. června, 
tedy v den, kdy Babišův kabinet 

schválil obrysy státního rozpočtu 
na příští rok. 

Přesto podle mluvčího odborových svazů 
rozpočtové a příspěvkové sféry Pavla 
Bednáře a předsedy ČMKOS Josefa 
Středuly „je dobré, že jsme konečně 
zasedli k jednacímu stolu, protesty nejsou 
a nebyly naším cílem“. K tomu už mohlo 
dojít 12. června, kdy odbory svolaly 
schůzku, která se změnila na velkou pro-
testní akci. Dorazilo na ni přes 300 zástup-
ců odborových organizací ze 13 svazů 
veřejného sektoru.
Vláda se nikdy netajila tím, že prioritou 
pro příští rok je hlavně školství a učitelům 
by tak měly platy stoupnout o 15 procent. 
Celkově ve státní správě, tedy hasičům, 
policistům či úředníkům, se částka 
na platy zvýší o šest procent. „Ale budeme 
dále diskutovat o tom, kam ty peníze 

půjdou, protože nechceme jako vláda při-
dávat plošně,“ uvedla po jednání ministry-
ně financí Alena Schillerová. Další schůz-
ka se má konat 9. července.
Pokračovat tak bude debata například 
o penězích pro začínající lékaře, o navýše-
ní platů nepedagogických pracovníků 
ve školství, o termínu navýšení, poměru 
rozdělení přidávané sumy na tarify 
a odměny a o případném rušení platové 
tabulky pro lidi s nejnižším výdělkem. 
Podle Josefa Středuly a Pavla Bednáře 
budou odbory navrhovat možnosti změny 
v poměru mezi tarifním navýšením a tím, 
co by zůstalo nadřízeným na nadtarifní 
složku. Kompromis by se dal hledat 
i v termínu, v poměru mezi objemem 
a faktickým přidáním do tarifů a v mož-
nosti zrušení první tabulky pro nejhůře 
odměňované.
Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že by 
se výdělky ve veřejném sektoru neměly 
zvedat plošně. Růst by měly nejhůře pla-
ceným pracovníkům a tam, kde zaměst-
nanci chybí. O odměňování by měli rozho-
dovat nadřízení. Odboráři ale žádají navý-
šení tarifů. „Pokud se víc nenavýší tarifní 
složka platu, tak peníze k lidem nedoputu-
jí, proto trváme na růstu tarifů,“ zdůraznil 
předseda ČMKOS.
Ve veřejných službách a správě loni podle 
informačního systému ministerstva práce 
za průměrný výdělek pracovalo přes 
634 700 zaměstnanců. 

Pavel Bednář, 
mluvčí třinácti 
odborových svazů 
působících 
ve veřejné 
a příspěvkové 
sféře, seznámil 
novináře 
s požadavky 
odborářů 

Sál Přítomnost 
v sídle odborových 
svazů na Žižkově 
praskal ve švech. 
Sponánní 
atmosféra, 
vzájemná solidarita 
a pádné argumenty 
proč by platy těch, 
které platí stát, 
měly růst plošně

S premiérem Andrejem Babišem 
a ministryní financí Alenou Schillerovou 
zasedli za jednací stůl předsedové 
odborových svazů a předseda ČMKOS, 
zprava: František Dobšík, Pavel Bednář, 
Josef Středula, Dagmar Žitníková, Anna 
Machová a Jiří Jílek    



Prodloužení nájmu na dobu určitou
Uzavřel jsem nájemní smlouvu na dobu určitou, a sice na dobu jednoho 
roku od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016. V nájemní smlouvě je uvedeno, že 
prodloužení nájemní smlouvy je možné formou číslovaného dodatku. 
V bytě bydlím dál, ale žádný dodatek nemám. Domáhal jsem se dodat-
ku o prodloužení doby nájmu bytu, ale pronajímatel řekl, že to není 
potřeba. Je to pravda?

Vedle vaší nájemní smlouvy, kde máte zmínku o dodatku nájemní 
smlouvy, je možné zároveň použít občanský zákoník a jeho 
§ 2285, podle kterého platí, že pokračuje-li nájemce v užívání 
bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu 
skončit, a pronajímatel písemně nevyzve v této době nájemce, 
aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, 
na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to 
neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Pokud tedy v bytě dále 
bydlíte a pronajímatel vás písemně do konce července 2018 
nevyzve k ukončení nájmu, budete moci v nájmu bytu pokračo-
vat, a to do 30. 4. 2019. 

Jistota a předčasné ukončení nájmu bytu
Má majitel bytu právo ponechat si jistotu ve výši 14 000 Kč, pokud 
odejdu z bytu dříve, než skončí smlouva, tedy dříve než uplyne rok, kdy 
smlouva zaniká, pokud dám řádnou tříměsíční výpověď? Není toto 
ujednání v nájemní smlouvě protizákonné?

V případě nájmu bytu musí pronajímatel mimo jiné respektovat 
§ 2239 občanského zákoníku, který řeší tzv. zakázaná ujednání.
Podle tohoto ustanovení občanského zákoníku se nepřihlíží 
k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli 
smluvní pokutu ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, 
která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Jinými 
slovy: jestliže je ve vaší nájemní smlouvě uvedeno, že v případě 
předčasného ukončení nájmu bytu na dobu určitou je pronajíma-
tel oprávněn si ponechat vámi složenou jistotu jako pokutu, je 
takovéto ujednání nicotné, jako by neexistovalo. Ale vaši nájemní 
smlouvu jsem neviděla, může to být ujednání přímo k jistotě 
a jejímu použití. Podle občanského zákoníku (§ 2254) pak platí, 
že při skončení nájmu vrátí pronajímatel jistotu nájemci a má 
právo si přitom započíst, co mu nájemce případně z nájmu dluží. 
Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí ales-
poň ve výši zákonné sazby.
Věc je však ještě trochu složitější, protože nájem bytu na dobu 
určitou lze vypovědět jen za podmínek zákona, tj. abyste mohla 
dát výpověď z takovéto nájemní smlouvy na dobu určitou, musí 

dojít ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku ze 
smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci 
nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval; například se 
vám narodí dítě a byt je na základě této změny okolností malý. Je 
třeba pamatovat na to, že po celou dobu běhu výpovědní doby 
a dále, jak je vysvětleno v příkladu číslo 2 níže, i po celou dobu 
trvání nájemní smlouvy jste povinna platit nájemné a zálohy 
na služby spojené s bydlením (ty jsou pak vyúčtovány).
Uveďme to na příkladech. 
1.  Budeme vycházet ze situace, že skutečně máte zákonný důvod 

k výpovědi nájmu na dobu určitou, uzavřenou do 31. 12. 2018. 
Dne 1. června 2018 doručíte pronajímateli výpověď z nájmu 

bytu. Od 1. července 2018 začne běžet tříměsíční výpovědní 
doba a nájem bytu skončí 30. 9. 2018. Až do 30. 9. 2018 musí-
te hradit nájemné a zálohy na služby spojené s bydlením. 
Pokud uvedené nebudete platit, může pronajímatel na úhradu 
použít jistotu.

2.  Nemáte zákonný důvod k výpovědi nájmu bytu na dobu urči-
tou, uzavřenou do 31. 12. 2018. Dne 1. června 2018 i přesto, 
že nemáte zákonný důvod k výpovědi, doručíte pronajímateli 
výpověď z nájmu bytu. Pronajímatel vaši výpověď zpochybní 
u soudu a bude v soudním sporu úspěšný. Nájem a zálohy 
na služby spojené s bydlením jste pak povinna uhradit až 
do konce doby trvání nájmu bytu, tj. do 31. 12. 2018. Pokud 
tak neučiníte, může pronajímatel použít jistotu. 

Tuto rubriku připravuje  
redakce Revue Sondy 

ve spolupráci se Sdružením 
nájemníků ČR

Bydlení
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ství v bytovém družstvu by se také mohlo jednat o porušení 
povinností člena družstva se všemi důsledky (nahlédněte 
do vašich stanov).
Pokud nedojde k nápravě, musela byste se obrátit na soud, který 
by po prošetření případu mohl nájemci uložit, aby se takového 
chování zdržel. Problémem v tomto případě mohou být důkazy, 
které soudu předložíte – snad jedině soudu navrhnout výslech 
ostatních spolubydlících v domě.
Dále uvádíte, že soused v bytě zřejmě podniká, ať již oficiálně, 
nebo „načerno“ (vaří ve velkém pro bistro). I zde nahlédněte 
do stanov vašeho družstva, zda podnikání v bytě umožňují. Pokud 
ne, mohlo by se jednat o hrubé porušení povinností nájemce člena 
družstva a ten by mohl být i vyloučen z družstva a o byt přijít.
Vyloučení člena družstva je velmi závažná věc, proto by muselo 
být vše ohledně porušení povinností člena družstva jasné a prů-
kazné.

K podnájmu bytu potřebujete písemný souhlas 
pronajímatele
S manželem a dcerou bydlíme v nájmu v malé garsonce. Uvažovali 
jsme, že si najdeme větší byt, garsonku budeme pronajímat a až dcera 
doroste, půjde do ní bydlet samostatně. Můžeme to takto udělat, aniž by 
to pronajímatel věděl?

Uvádíte, že bydlíte v nájmu, byt byste opustili, nájem bytu by 
pokračoval a místo vás by v bytě bydlel jiný další nájemce čili 
podnájemník. K takovému podnájmu bytu potřebujete písemný 
souhlas pronajímatele. Občanský zákoník uvádí, že pokud nájem-
ce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu 
byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Žádost 
o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují 
písemnou formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k žádosti ve lhůtě 
jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný; to neplatí, pokud 
byl ujednán zákaz podnájmu. Bez souhlasu pronajímatele by bylo 
vaše jednání považováno za hrubé porušení povinností nájemce 
a pronajímatel by vám mohl dát z tohoto důvodu výpověď 
z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou.
Pokud by vaše dcera v budoucnu chtěla v bytě bydlet, museli 
byste vy řádně ukončit nájem bytu a dcera by pak mohla s prona-
jímatelem uzavřít novou nájemní smlouvu.

Pro úplnost dodávám, že kromě výpovědi a uplynutí času lze 
nájemní smlouvu na dobu určitou skončit také písemnou dohodou 
mezi pronajímatelem a nájemcem.

Nepravdivé důvody výpovědi
Bydlím sama s malým dítětem v nájmu uzavřeném na dobu neurčitou. 
Po roce mi pronajímatelé dali výpověď z nájmu a jako důvod uvedli, že 
byt potřebují pro maminku pronajímatelky. Před rokem mi tvrdili, že je 
po cévní mozkové příhodě a už se do bytu nikdy nevrátí, ale prý se její 
stav takřka zázračně zlepšil a že tady opět bude bydlet sama. Je to 
od nich podle všeho jen záminka. Jak mám postupovat, pokud si mys-
lím, že jejich důvod výpovědi se nezakládá na pravdivé skutečnosti?

V dotaze poukazujete na to, že jste obdržela ze strany pronajímate-
le výpověď, kde je uvedeno, že byt potřebuje pro svoji matku, 
tedy osobu blízkou. Zároveň jste vyslovila pochybnosti o tom, zda 
tento výpovědní důvod je pravdivý.
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a s § 2288 odst. 2 písm. b) může pronajímatel 
vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní 
době mimo jiné v případě, že potřebuje byt pro svého příbuzného 
nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší 
linii v druhém stupni.
Výpověď nájmu bytu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé 
straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Ve výpovědi 
musí pronajímatel uvést poučení nájemce o jeho právu vznést proti 
výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpově-
di soudem, jinak je výpověď neplatná. Také musí náležitě popsat 
důvod výpovědi (například že chce mít maminku blíže svého byd-
lení, aby o ni mohl denně pečovat). Pokud tyto náležitosti výpo-
věď nesplňuje a chcete se proti takovéto výpovědi bránit, musíte 
proti ní podat námitky a do dvou měsíců od doručení výpovědi 
žalobu na neplatnost výpovědi (přezkoumání výpovědi soudem).
Občanský zákoník na takovouto situaci pamatuje i jinak, a sice 
v ustanovení § 2289. V případě, že by pronajímatel nevyužil  
byt do jednoho měsíce po vyklizení bytu nájemcem k účelu uvede-
nému ve výpovědi, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo 
mu nahradit škodu. Tato lhůta (1 měsíc od vyklizení bytu) neběží 
po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato  
nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokra-
čováno.
Při hledání bytu se jako matka samoživitelka zkuste obrátit 
na sociální nebo bytový odbor místně příslušného obecního nebo 
městského úřadu. 

Zápach od sousedů nás obtěžuje
S manželem bydlíme v družstevním bytě. Nedávno se do do bytu pod 
námi přistěhoval nový nájemce. Chová se dost bezohledně a asi nejvíc 
nám vadí, že z jeho bytu jde intenzivní zápach jídla. Proniká k nám stou-
pačkami a teď v létě i oknem. Dotyčný nájemce totiž v bytě vaří jídlo 
ve velkém množství a dováží ho do nedalekého bistra. Jak se můžeme 
bránit?

V první řadě byste se měli písemně obrátit na vedení bytového 
družstva s žádostí o řešení situace. Vedení družstva by nájemci 
mělo napsat upozornění, že svým chováním a intenzivním zápa-
chem linoucím se z bytu nemůže nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžovat ostatní nájemce bydlící v domě, tedy že narušuje sou-
sedské vztahy v domě a může jít o porušení ustanovení § 1013 
občanského zákoníku. Z pohledu nájmu družstevního bytu a člen-JU
Dr

. J
IT

KA
 K

OC
IA

NO
VÁ

16
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chemická 
značka 
vápníku
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závěr zpěvohra ledovcový 
kotel

1. část 
tajenky

ubytování 
u dálnic

tropické 
šílenství

podpisová 
zkratka

alkaloid 
oměje

anglicky  
to

cenná 
známka

slovenská 
řeka

evropský 
stát

hrdina 2. část 
tajenky

pevné 
palivo

osahání

orientační 
plán

zpěvný 
hlas

ženské 
jméno

izotop 
radonu

email

svatební 
květina
něha

římský 
císař

německy 
on

český 
hokejový 

repre- 
zentant

místo 
sešití

kajícnost

vojenská 
jednotka

zkr. vydav. 
archů

výrůstky 
na sliznici
mužské 
jméno

tělovědec kruto-
vládci

pohád- 
ková 

postava

tekutý 
odpad

august

útočná  
řeč

krůpěj

nábytkář- 
ský  

gigant

ožehnutí

kloudní

anýzový 
likér

chemický 
prvek
osobní 

zájmeno

venkovská 
zábava

prý 
(básn.)

špička

průvodní 
jev  

bouřky

biografy

místo 
věčné 

blaženosti

kovová 
ruda

část  
hlavy

stavební 
výkresy
plemeno 
(hovor.)

jméno 
spiso- 
vatele 

McBaina

stavební 
sloh

mongol- 
ký

pastevec

nástroj  
na 

výškrab
azbest

pálená 
hlína

ponětí
orientální 

duch
africká 

republika

bylina 
krvavec

franc. urč.
člen

druh 
koření

ukazovací 
zájmeno

vyhřívací 
těleso

činoro-
dost

lahodný 
nápoj

hořký ža- 
ludeční lék
chem. zn. 

platiny

část úst
značka 

písku na 
nádobí

osobní 
zájmeno

vlast

RÁJ PONOŽEK je internetový obchod, který nabízí kvalitní české 
zboží značek VOXX, GINA, JITEX atd. V našem e-shopu najdete 
kompletní nabídku pánských, dámských a dětských ponožek, 
podkolenek a punčochového zboží. Máme i speciální ponožky 
Optifan proti klíšťatům, antibakteriáni, modalové, bambusové, 
kompresní, trendy barevné, thermo, trekingové, cyklistické a také 
zdravotní s extra volný lemem. Dále u nás najdete kvalitní funkční 
prádlo VOXX a JITEX, bambusové spodní prádlo, noční košile, 
pyžama nebo značkové trenýrky  
STYX a CLIMBER za bezkonkurenční cenu. 

Pět šťastných správných 
luštitelů obdrží  
z Ráje ponožek 

 dárkový balíček.

Vyluštěnou tajenku pošlete 
do 30. července 2018 na známou adresu 

Sondy Revue, nebo na e-mail redakce:  
sondy-odbyt@cmkos.cz

Výherci z čísla 6 jsou uvedeni na str. 30.

Více informací na www.rajponozek.cz
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Když se řekne sociální dialog mezi 
zaměstnavateli a odbory, každý si logicky 
představí kolektivní vyjednávání 
o pracovních a sociálních podmínkách 
zaměstnanců. Již před několika lety se 
však sociální dialog dostal i do jiné fáze. 
Pod patronací Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR (MPSV) se v rámci 
projektu EU rozvíjí dialog mezi Konfederací 
zaměstnavatelských a podnikatelských 
vztahů a Českomoravskou konfederací 
odborových svazů na téma předčasných 
odchodů do důchodu pro pracovníky tzv. 
těžkých profesí. A obdobný dialog, byť 
s trochu jiným zaměřením, se uskutečňuje 
i v českém zemědělství.

O sociálním dialogu 
v českém zemědělství

Mezi Zemědělským 
svazem ČR a Odbo- 
rovým svazem pracov-
níků zemědělství 
a výživy – Asociace 
svobodných odborů 
ČR (OSPZV-ASO) se 
v rámci sociálního dia-
logu uskutečňuje pro-
jekt „Zlepšování pra-
covních podmínek, 
adaptability zaměst-
nanců a konkurence-
schopnosti podniků 
v zemědělství pro-
střednictvím sociální-
ho dialogu“, zkráceně 
nazvaný Agrodialog II. 
Podle předsedy 

OSPZV-ASO Bohumíra Dufka, který je zároveň i předse-
dou Asociace samostatných odborů (ASO), je cílem tohoto 
projektu zlepšit pracovní podmínky a adaptabilitu zaměst-
nanců v zemědělství a tím i posílit konkurenceschopnost 
našich zemědělských podniků. Tento dialog je časově 
vymezen do roků 2016–2019.

Bohumír Dufek, předseda 
Odborového svazu pracovníků 
zemědělství a výživy – Asociace 
svobodných odborů ČR
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Zemědělský svaz ČR a OSPZV-ASO se 
také rozhodly v rámci vzájemného dialogu 
uskutečnit sociologický průzkum mezi 
zemědělskými podniky, který by byl 
zaměřen na problém generační obměny, 
na otázku nedostatku mladých a kvalifiko-
vaných pracovníků a také na zkreslené 
představy společnosti o zemědělství. 
O provedení tohoto průzkumu byla  
požádána společnost Trexima, která se  
již 25 let zaměřuje na podnikové poraden-
ství.

Automatizace a robotizace 
– cesta k náhradě chybějících 
pracovníků
S výsledky průzkumu byla veřejnost 
seznámena na odborné konferenci, která 
se uskutečnila 25. května v Praze v hotelu 
Olšanka pod názvem „Vliv digitalizace 
a robotizace na charakter práce a roli so- 

ciálního dialogu v zemědělství“. Jejím 
hlavním cílem bylo nastínit možnosti, 
řešení stárnutí pracovníků v zemědělství, 
a to formou sociálního dialogu. 
V úvodu konference předseda Zeměděl- 

ČR se této otázce začal intenzivně věno-
vat před pěti lety, kdy zahájil na středních 
a základních školách osvětu ve snaze mlá-
deži přiblížit, co jí může práce v zeměděl-
ství přinést. Organizují se dny otevřených 
dveří a další obdobné akce.
Problém spočívá také v tom, že jsou u nás 
lidé, kteří s moderními technologiemi 
vůbec neumějí pracovat. „Střední školy 
a učiliště samy nemají moderní technolo-
gická zařízení, jež potřebují pro názornost 
výuky, ani pedagogy, kteří by byli schopni 
žáky s novými technologiemi seznamovat. 
Mnozí mladí lidé proto ztrácejí svůj počá-
teční zájem o zemědělství,“ dodal Martin 
Pýcha.

Kolektivní vyjednávání – základní 
právo zaměstnanců
Za OSPZV-ASO vystoupil Milan Šubrt, 
protože předseda Bohumír Dufek se tou 
dobou zúčastnil jednání Evropského hos-
podářského a sociálního výboru v Bruselu. 
Šubrt zdůraznil, že v souvislosti s postu-
pující robotizací a automatizací v země-
dělství a s odchodem řady zaměstnanců 
do jiných oborů, případně do důchodu, 
roste význam kolektivního vyjednávání 
a uzavírání kolektivních smluv. Lidem, 
kteří i nadále budou v zemědělství praco-
vat, je potřeba zajistit patřičné pracovní 
a sociální podmínky. Podtrhl význam 
kolektivní smlouvy vyššího stupně 
(KSVS) pro růst minimálních mzdových 
tarifů pro celé odvětví zemědělství.
Na jeho vystoupení reagoval už zmiňova-
ný předseda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha. Kolektivní vyjednávání 
v zemědělství je podle jeho názoru na 
dobré úrovni a má dlouhou historickou 
tradici.

Je třeba začít hledat odpovědi 
na důležité otázky
Kateřina Duspivová ze společnosti 
Trexima účastníky konference velmi 
podrobně seznámila s výsledky průzkumu. 
Po ní se ujali slova další přizvaní odborní-
ci, např. Igor Červený z ČVUT či 
Jaroslav Vaňous ze ZD Sloupnice, který 
na konkrétních příkladech uvedl, jak robo-
tizace postupuje v jejich podniku. O potře-
bě další automatizace ve světě pak hovořil 
ekonom Vladimír Pikora.
Význam této konference pro české země-
dělství dodatečně shrnul Bohumír Dufek: 
„Traktory bez řidiče či automatizované 
dojení krav, to je v našich zemědělských 
podnicích již běžné. Ale je třeba se začít 
ptát, kde všude roboti nahradí zemědělské 
pracovníky, a odborníci by měli začít hle-
dat odpovědi na to, jakou jinou práci pro 
tyto lidi zajistíme.

ského svazu ČR Martin Pýcha zmínil 
reálné nebezpečí, že „do deseti let odejde 
do důchodu třetina pracovníků v zeměděl-
ství“, což je podle odhadu zhruba 30 000 
lidí. „Právě zavádění automatizace a robo-
tizace je tak jedinou možnou cestou, jak 
hrozící nedostatek zaměstnanců v země-
dělství nahradit. Mladí lidé sice vycházejí 
ze středních zemědělských škol a učilišť, 
ale ne všichni míří do zemědělství, řada 
z nich odchází pracovat do jiných oborů,“ 
uvedl Pýcha. Podle něho jsme v situaci, 
kdy na trhu práce dochází k dynamickému 
vývoji, který není příliš ve prospěch země-
dělců. „Zatímco v roce 2013 tvořili lidé 
v předdůchodovém věku 13 % pracovníků 
v zemědělství, v roce 2016 to bylo již 
36 %,“ zdůraznil varovně.

Nedostatek mladých lidí 
v zemědělství
Podle Martina Pýchy hrozí, že zaměstnan-
ce, kteří postupně odcházejí do důchodu, 
nikdo nenahradí, protože z čerstvých 
absolventů středních zemědělských škol 
a učilišť jich začne v oboru pracovat jen 
třetina – dvě třetiny míří jinam. Vedení 
zemědělských podniků se to snaží řešit 
dovozem pracovních sil z Ukrajiny či 
jiných států, což je však velice náročné 
organizačně i z hlediska jejich odborné 
přípravy. I proto vedení řady agrofirem 
vidí cestu v tom, že se do zemědělské 
výroby začne zavádět další automatizace 
a robotizace. 
Pýcha zároveň uvedl perličku – z průzku-
mu prý vyplývá, že „20 % nákupů nových 
technologií hospodářská vedení podniků 
učinila ne proto, že by jim to přinášelo 
ekonomický profit, ale kvůli nedostatku 
pracovníků potřebných pro zajištění další 
zemědělské výroby. 85 % podniků se 
potýkalo s nedostatkem pracovní síly 
a jsem přesvědčen, že toto číslo poroste“. 
konstatoval a doplnil, že Zemědělský svaz 
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Martin Pýcha, předseda 
Zemědělského svazu ČR
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myslnější si přáli, aby prezident nabídl jed-
nání o vládě předsedovi druhé nejsilnější 
strany Petru Fialovi z ODS, aby také 
zakusil pocit nemohoucnosti z chování vět-
šiny politických stran. Jenže skutečným 
překvapením bylo, když s tímto návrhem 
ústy předsedy KDU-ČSL Pavla 
Bělobrádka přišla opozice. Nejvíc tenhle 
nápad údajně zaskočil Piráty. Bylo to ale 
opravdu absolutně nepřipravené. Například 
poslankyně Miroslava Němcová a Alena 
Gajdůšková to považovaly za nereálné. 
Jenže on ten nápad zas tak slabomyslný 
nebyl. Tradiční strany s výjimkou KSČM 
chtěly pro svůj záměr získat za programové 
ústupky i podporu hnutí ANO. To by logic-
ky spolupráci odmítlo. A tak by byl k dis-

>>>

Doba je někdy zlomyslná, jako za Jana 
Nerudy, kdy „čas oponou trhnul a změněn 
svět“. Jednání ANO s ČSSD se nejdříve 
zadrhlo až tak, že byl údajně překvapen 
i prezident. Alespoň jak pravil pre- 
miér, tehdy premiér v demisi, abych neza-
pomněl pomalu povinně připojit, jak tomu 
bylo. 
Andrej Babiš raději situaci moc neko-
mentoval s tím, že zajede za Milošem 
Zemanem do Lán. A hned k němu chtěla 
řada dalších předních politiků. A jednání 
ANO – ČSSD se znovu obnovilo. A opět 
mířili k prezidentovi málem všichni, i ti, 
kteří mu nemohou přijít na jméno.
Jeden z komentátorů to označil jako spo-
léhání se na deus ex machina. Ti nejzlo-

Letní prázdniny a vánoční 
svátky jsou dvě období, 

kdy po pár dnech 
oddechu máme 

příležitost a čas zamyslet 
se nad uplynulou 

polovinou roku 
a popřemýšlet co dál. 

Uplynulých šest měsíců 
u nás nejvíc 

poznamenalo, že se 
někteří politici 

a komentátoři nebyli 
schopní vypořádat 

s vítězstvím Miloše 
Zemana v prezidentských 
volbách, což bylo spojeno 

s komplikacemi při 
sestavování Babišovy 

vlády. Asi bychom si měli 
v naší demokracii udělat 

trochu pořádek. Ani 
ve světě není situace 
nejlepší, možná jsme 

na tom nakonec relativně 
lépe.

K letnímu 
zamyšlení 
o nás a o světě
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pozici další argument, že si stabilní vládu 
s důvěrou nepřeje, chce svou menšino-
vou.
Tato nepříliš potěšitelná situace není pří-
činou, ale důsledkem selhání liberální 
demokracie v její neoliberální podobě. 
Tradičním stranám by už mělo dojít, že 
liberálně demokratické hodnoty jsou 
darem tisíciletého evropského vývoje 
od antiky přes Velkou francouzskou revo-
luci do dneška, nemohou se osvědčit jako 
ideologie a bez úspěšného řešení věcných 
problémů zůstávají prázdnou rétorikou. 
Dost značná část lidí už neví, co vlastně 
tradiční strany chtějí. A tak jim nezbývá 
než volit ty, jejichž vedoucí představitelé 
alespoň dávají najevo, že chtějí pracovat. 
A nevyhne-li se Miloš Zeman kritice, 
jakože se jí vyhne málokdy, jak by si asi 
v takové složité situaci počínal zcela poli-
ticky nezkušený Jiří Drahoš, kdyby se 
býval stal prezidentem?

Situace nad síly sociální 
demokracie
Sociální demokracie po volebním deba-
klu, v personální krizi a s prázdnou 
pokladnou měla bez váhání přejít do opo-
zice a pokusit se stranu na pokraji kata-
strofy postavit na nohy, nebo přesněji 
ozdravět její hlavu. Nové vedení se roz-
hodlo jinak – zachraňovat krizovou situa-
ci vstupem do koalice s ANO. 
Vládnout je cílem všech politických stran. 
Je ale nutné zvážit, jakou odpovědnost 
tím na sebe vedení strany s více než sto-
čtyřicetiletou historií bere, jaká jsou s tím 
spojená rizika a má-li k tomu zajištěnu 
podporu strany.
Rizikem přitom nebylo ani tak neustále 
připomínané stíhání předsedy ANO, které 
se vyřeší, dostane-li se k soudu. Je jím 
spíše fakt, že ČSSD spoluvládnutím 
s ANO, jehož předseda a zároveň premiér 
disponuje (jakkoliv legislativně omezova-
nou) politickou, ekonomickou a mediální 
mocí, de facto napomáhá formování kor-
porativistického státu. 
Bylo nutné se ptát, zda představitelé  
sociální demokracie dokážou dát tomuto 
typu státu pozitivní podobu, která by zne-
možnila deformovat základy naší parla-
mentní demokracie. Raději si to proto 
nechali schvalovat stranickým referen-
dem. Naštěstí úspěšně.

Nebezpečné historické paralely
Zahrávat si s historickými analogiemi je 
jako dotýkat se elektrických drátů 
i na zem spadlých. Varuje nás před tím 
výstražná tabulka pod každým sloupem 
vysokého napětí. Přesto jsme jako kluci 
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i na ně lezli. Jedinci se této mladické 
nerozvážnosti nejsou schopni zbavit 
do konce života.   
Některým komentátorům nešlo na rozum, 
že se čeští občané, na rozdíl od těch slo-
venských, zas tak nehnali, aby naskočili 
do expresu dvourychlostní Evropské unie, 
a klidně se spokojí s osobákem, když jim 
zrovna nehrozí náklaďák. Mají v podvě-
domí uloženou stále potvrzovanou zkuše-
nost, že když jim někdo nabídne lacinější 
elektřinu nebo francouzský parfém, větši-
nou zaplatí víc než v obchodě, nebo jde 
o padělek. Proč by jim to totiž někdo 
nabízel, kdyby na tom nevydělal? 
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. 
Největší nebezpečí hrozilo od spojení 
francouzského prezidenta Emmanuela 
Macrona a německé kancléřky Angely 
Merkelové, kteří v duchu vícerychlostní 
Evropy chtěli reformovat Evropskou unii. 
Teď mají jiné starosti: Macron se sociál-
ními problémy a s terorismem, kdy výji-
mečný stav jednoduše změnil tak, že jeho 
pravomoci přenesl přímo na policii, 
a Merkelová má problémy s horko těžko 
ustavenou novou vládou. 
A tak do toho jako deus ex machina 
vstoupil předseda Evropské komise  
Jean-Claude Juncker, který záměr více-
rychlostní Evropy odmítl. Jenže záhy poté 
se začalo mluvit o „Dublinu 4“, který by 
opět vrátil do hry povinné migrační kvóty. 
I kdyby nám EU náklady na povinně při-
jaté migranty dotovala, nevím, jak by se 
čeští občané tvářili, kdyby dostávali pod-
poru v trojnásobné výši naší minimální 
mzdy či důchodů nebo rovné českým prů-
měrným mzdám.
Nakonec to možná bude všechno jinak, 
budeme mít jiné starosti. Zvláště poté, co 
americký prezident Donald Trump 
zahrozil sankcemi, pokud Velká Británie, 
Francie a Německo stejně jako Spojené 
státy neodvolají jadernou dohodu 
s Íránem.

V čem vězí příčina napětí 
ve světě?
Hledáme-li nějaké obrazné přirovnání, 
nabízí se desková tektonika. Je to kom-
plexní vědecká teorie zabývající se dyna-
mickým vývojem systému tektonických 

desek na povrchu Země, závislém na proce-
sech a struktuře zemského pláště. Když 
do sebe začnou desky nebo zemské kry 
narážet, vzniká zemětřesení.
Zůstaneme-li u tohoto podobenství 
a u posledního půlstoletí, až do přelomu 
osmdesátých a devadesátých let jako kdyby 
do sebe bipolárně narážely jen dvě desky – 
USA a SSSR. Poté jako by se Sovětský 
svaz na jedno desetiletí potopil a unipolární 
svět se vyvíjel v režii Američanů. Francis 
Fukuyama toto na první pohled šťastné 
období nazval koncem civilizace – defini-
tivním vítězstvím liberální demokracie. 
Byla to v historii asi nejnadějnější příleži-
tost. Ale nové století a tisíciletí jako by o ni 
nestálo, nechtělo se jí chopit nebo na ni 
mocenské elity nebyly připraveny a převá-
žily národní zájmy. Navíc do světového 
dění vstoupil nový fenomén, totiž islámský 
svět, který útokem své radikální části 
nastartoval 11. září 2001 vývoj ve výrazně 
opačném gardu. Reakce Spojených států, 
podporovaná západními spojenci, 
v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi i jinde 
nebyla příliš sofistikovaná, oslabila USA 
a nepřispěla ani k jednotě Evropské unie. 
Podařilo se sice do určité míry společně 
postavit proti islámskému světu, ale 
Američané významně ztratili svůj světový 
leadership. Rusko to pod vedením 
Vladimira Putina využilo k pokusu obno-
vit své velmocenské postavení a Čína 
k tomu stát se supervelmoci a do poloviny 
století se ujmout role hegemona.
Vznikl multipolární svět, v němž se do sebe 
zakleslo pět tektonických desek: Spojené 
státy, Evropská unie, Rusko, Čína a hetero-
genní islámský svět. Aktuální krize kolem 
útoku na bývalého sovětského rozvědčíka 
Skripala potvrdila rozložení sil: USA pře-
staly podceňovat své vztahy s Evropou, 
Rusko podpořila Čína a radikální islamisté 
v tu dobu dali najevo svou existenci teroris-
tickým útokem v jižní Francii. Čínský pre-
zident si legislativně zajistil celoživotní 
vládnutí, ruský si svou moc upevnil výraz-
ným vítězstvím v prezidentských volbách. 
Trump se z této situace zatím nejeví jako 
muž do globální nepohody a Evropskou 
unii oslabila nepromyšlená migrační politi-
ka. Jak tomu obvykle bývá, začaly stmelo-
vací procesy a využívají se k tomu jakékoli 
události a příležitosti. Nesvědčí to o ničem 
dobrém. To se vždycky dělo před mocen-
ským zemětřesením.
Jako by lidstvo nemělo jiné problémy než 
sociální nerovnost a migraci. A ty zcela 
základní – energii, vodu a potraviny.  
V oceánech je šest rozsáhlých ploch napla-
venin odpadků, jejichž přirozený rozpad 
může trvat tisíciletí. Lidstvo potřebuje jiný 
stmelovací proces.

K letnímu 
zamyšlení 
o nás a o světě



Říkáte, že jsme se dostali do fáze, kdy už 
se nedá hovořit o klasickém kapitalismu, 
protože je čím dál více těch, kteří nemají 
zisk z toho, že něco vytvářejí, ale pobírají 
rentu za to, že něco vlastní. Můžete to roz-
vést? 

Kapitalismus jako systém je postaven na tom, 
že kapitalista-podnikatel něco vydává 
a následně dostává zpátky, přičemž přebytek 
je zisk. Je to koloběh s produktivní účinností. 
Změna, kterou pozorujeme v posledních 
zhruba třiceti letech, spočívá v tom, že vzrůs-
tá role renty, což je patologické, protože renta 
je spojována s feudalismem, lidé znají hlavně 
rentu pozemkovou. Renta se ale může vysky-
tovat v mnoha různých podobách. Obecně 
dnes vidíme situace, kdy výnosy z toho, že 
něco vlastním, převyšují výnosy z produkce. 
Když to řeknu lidově: mnohem výhodnější je 
mít nějaké výhradní právo, respektive privile-
gium, než něco vyrábět. 
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Státy stále častěji slouží 
k dobývání renty,

 to už není 
 kapitalismus

K čemu to vede?

K mnoha patologickým jevům, tím nejzná-
mějším je právě dobývání renty, kdy soukro-
mé subjekty různými vynalézavými způsoby 
parazitují na veřejných rozpočtech. Toto téma 
je tak žhavé, že mu byl dokonce věnován 
jeden z panelů Světového ekonomického fóra 
v Davosu, kde by to člověk asi úplně nečekal. 
Nazývali to tam rentiérským kapitalismem, 
který patřil k zásadním tématům. 

Přeneseno do českých reálií, dobýváním 
renty lze nazvat třeba to, když ministerstvo 
přenechá nějakou službu soukromé spo-
lečnosti? 

Ano, klasickým příkladem dobývání renty je 
privatizace penzijního systému nebo pokusy 
o to zrušit či omezit úřady práce a místo nich 
předat roli soukromým agenturám. Existují 
i vychytralejší způsoby dobývání renty, třeba 
doložka ISDS, která umožňuje nadnárodním 
firmám žalovat národní státy, přičemž obráce-
ně to neplatí. V posledních třiceti letech byla 
součástí všech možných obchodních dohod. 
Možností je opravdu hodně.

Co rostoucí míra renty způsobuje?

Projevuje se ve vyšší nerovnosti. Čím větší 
role renty, tím větší nerovnost v ekonomice, 
což se týká hlavně Spojených států, ale 

i Velké Británie. Vlastně všech vyspělých 
zemí, ale tyhle dvě anglosaské jsou pro dobý-
vání renty nejtypičtější. Typickým dobyvate-
lem renty je americký miliardář Warren 
Buffett, který říká, že jeho obchodní model je 
vykopat příkopy. To znamená zařídit to tak, 
aby firmy, které koupí, neměly konkurenci 
a on mohl čerpat monopolní rentu. Na řadě 
trhů jsou koncentrované dvě tři velké firmy 
a je snaha takovou pozici monopolizovat. 
Tím se navyšuje ona nerovnost, snaha vytvá-
řet/vyrábět nedává takové výnosy jako dobý-
vání renty.

Když se opět vrátíme do českých luhů 
a hájů, stačí vzpomenout třeba Veolii, 
výhradního distributora pitné vody v hlav-
ním městě, přičemž pražští politici nedáv-
no schválili parametry zpětného odkupu 
akcií. 

Ano, to, co má Veolia z pitné vody, není zisk, 
ale renta. Pokud ponecháte zahraničnímu sub-
jektu možnost bez ostychu čerpat rentu tím, 
že mu přenecháte odvětví, které má monopol-
ní charakter, je to s prominutím čirá idiocie. 
Rozhodně je proto dobře, že Praha toto roz-
hodnutí přehodnotila a akcie odkoupí. Bude 
zapotřebí odvětví regulovat, ideálně tak, aby 
to byl městský podnik pod městskou demo-
kratickou kontrolou. 

Exkluzivní rozhovor s ekonomkou 

ILONOU ŠVIHLÍKOVOU
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Jak si Česká republika ve světovém 
nebo evropském srovnání stojí v dobý-
vání renty?

Přesná čísla vám nikdo neřekne. Renta 
byla hodně spjatá s Nečasovou vládou, 
která byla na tomto systému postavená. 
Třeba změny v postavení úřadů práce, to 
jsou úplně učebnicové příklady. Když se 
dobývání renty hodně rozroste, říkáme 
tomu zajetí státu, to znamená, že stát se 
ocitne v naprostém područí různých 
zájmových skupin a není schopen plnit 
svoji základní veřejnou roli. Poslední fáze 
zmíněné nečasovsko-kalouskovské vlády 
šla výrazně tímto směrem. A pořád je to 
u nás silné. S dobýváním renty jsou spoje-
né dotace. Podle posledních tuzemských 
výzkumů řada dotačních titulů dominantně 
směřuje k velkým firmám. A opět je to 
typické v USA. Dotace velkým firmám 
neslouží k narovnávání podnikatelského 
prostředí, ale naopak k větší diferenciaci, 
větší firmy jsou ještě bohatší, umějí líp 
dosáhnout na kvazi pomoc státu.

Existuje cesta ven?

Na zmíněném ekonomickém fóru 
v Davosu zazněla řada návrhů, nejsilnější 
z nich bylo vyhlásit válku právě dotacím. 
Další věc je, jak fungují antimonopolní 
zákony a jak se postupuje proti koncentra-
ci na trhu, to znamená, jak je podporována 
konkurence, jakým způsobem se zachází 
s patentovým právem, jak stát uzavírá 
zahraniční smlouvy, zda tam jsou doložky 
ISDS a podobně. Příkladem je i GDPR, 
což je další nesmyslný tlak na soukromé 
subjekty, které musí vynaložit specifické 
náklady pro určitou skupinu, přitom tako-
vý náklad není důležitý a minimálně 
v normální ekonomice je neopodstatněný. 
Je třeba posuzovat to komplexně, renta se 
může objevovat opravdu v mnoha různých 
polohách a mě samotnou, ač to analyzuju, 
neustále překvapuje ta pestrost, kde všude 
se s dobýváním renty setkáváme. Často to 
je i legislativa. Určitá skupina si ušije 
zákon na míru. Nebo je tak komplikovaný, 
že specializovaná právní agentura poradí, 
jak se vyhnout třeba zdanění. 

S Miroslavem Tejklem jste napsala 
knihu Kapitalismus, socialismus 
a budoucnost, v níž se otázkou renty 
zabýváte...

V knize se zabýváme nejen rentou, ale 
celkově vývojem kapitalismu jako spole-
čenského systému, který je specifický tím, 
že jednotlivé subjekty jsou na sebe vzá-
jemně odkázané – na rozdíl od předcho-
zích systémů tam není prvek silné 
soběstačnosti. V knize sledujeme legitimi-
tu kapitalismu, nikoli jeho morálku. I když 

to byl systém krutý a vykořisťovatelský, legiti-
mita tam byla, kapitalista investoval do produk-
ce a následně dostával zpátky. Pro Karla Marxe 
byl kapitálem především tento mechanismus, 
tedy systém vydávám/dostávám. Zatímco dnes 
se čím dál víc prosazuje ona renta, tedy nevydá-
vám, nevyrábím a snažím se parazitovat 
na veřejných penězích. A tím se vracím na začá-
tek: v knize si klademe zásadní otázku, jestli je 
vůbec možné nazývat současný systém kapita- 
lismem a do jaké míry se jedná o legitimní sys-
tém.

Jaké vyvozujete závěry?

Docházíme k tomu, že legitimní není, což ukazu-
jeme mimo jiné na vývoji daňové struktury, kde 
je krásně vidět, že nejbohatší korporace mají 
řadu způsobů, jak se zdanění zcela vyhnout. 
Naopak komplexně ve vyspělých zemích je 
snaha čím dál víc zdaňovat společenskou většinu, 
tedy běžné lidi, a to hlavně nepřímými daněni, 
což jsou degresivní daně, které mají dopad na ty 
nejchudší. Lidem se čím dál víc odebírá, od státu 
dostávají méně a méně, a to proto, že stát do jisté 
míry slouží právě k dobývání renty. 



Bylo by to skutečně příliš 
drahé?
Reakce, která s velkou jistotou zazní vždy 
jako první, je taková, že vyplácení nepod-
míněného základního příjmu by bylo pří-
liš drahé. To je však jen otázka perspek-
tivy a odhodlanosti ve prospěch zavedení 
určitého společenského modelu zpochyb-
nit a překopat zavedené pořádky. Faktem 
je, že svět jako celek neustále zvyšuje 
celkovou úroveň svého blahobytu. Ten je 
ale čím dál tím nerovněji rozdělen. Podle 
organizace Oxfam 82 procent všech zisků 
generovaných v posledním roce plynulo 
jednomu procentu nejbohatších a pouhých 
42 lidí nyní vlastní tolik jako celá chudší 
polovina planety, tedy 3,7 miliardy lidí. 
Problémem obrovských rozměrů jsou také 
masivní daňové úniky. Evropský parla-
ment spočítal, že jen podvody odhalenými 
v rámci kauzy Panama Papers uniklo ev-
ropským státům na daních kolem 170 mi-
liard eur, tedy částka odpovídající zhruba 
čtyřem státním rozpočtům České republi-
ky, a to je Panama pouze jedním daňovým 
rájem z mnoha. 
Pak už těžko překvapí, že v této situaci ne-
zbývají státu peníze v podstatě na nic. Jen-
že není to zcela jistě tím, že by prostředky 
nebyly vůbec ─ a oněch 42 lidí či ti s kon-

ty v Panamě si musí náramně mnout ruce 
nad každým, kdo to tvrdí. Zároveň však 
lze pozorovat, že i bohatí lidé a vlastníci 
firem začínají podporovat masivnější pře-
rozdělování, mimo jiné i prostřednictvím 
nepodmíněného základního příjmu. Do-
chází jim totiž, že stávající nerovnost za-
číná již nyní ohrožovat sociální smír a že 
v případě, kdy by se dále dramaticky zvý-
šila hromadnou nezaměstnaností, budou 
mít brzy problém i s tím, kdo bude jejich 
zboží a služby za co kupovat. Kromě toho 
je třeba obecně zvážit, zda otázka financo-
vání není druhotná a vždy se nějak nevy-
řeší, bude-li panovat široká společenská 
shoda, že určitý projekt ztělesňuje civili-
zační pokrok. I na jihu Spojených států se 
koneckonců obávali, že konec otroctví je 
hospodářsky zhola neúnosný, a tak by asi 
čistě na základě ekonomických úvah zru-
šeno zřejmě nebylo nikdy.

Smyslem práce není pouze 
finanční příjem
Další výhrady k nepodmíněnému základ-
nímu příjmu se úzce pojí s otázkou, jakou 
vlastně výdělečná práce hraje v životě je-
dince roli. Oponenti, a to zejména ti z řad 
tradiční levice a také odborů, mají za to, že 
nepodmíněný základní příjem funkci vý-
dělečné práce pro člověka redukuje právě 
pouze na příjem. Oni naopak zastávají ná-
zor, že kromě mzdy propůjčuje výdělečná 
práce lidskému životu strukturu a smysl, 
emancipuje ho a poskytuje mu důležité so-
ciální vazby. Zde se klade otázka, zda tato 
představa není značně romantická a spíše 
než realitou ideálem, který se nadto v době 
postupující prekarizace práce realitě pořád 
více vzdaluje. Realitou je naopak čím dál 
tím častěji práce fyzicky a zejména psy-
chicky nezdravá, nejistá a odcizená, mo-
notónní či přímo nesmyslná, se stírajícími 
se hranicemi mezi ní a volným časem, 
v často se měnícím kolektivu či úplně 
mimo něj, práce, jejíž ohodnocení nepo-
krývá náklady na důstojný život, do něhož 
se nepromítá její společenská důležitost 
či která odpovídá příliš malému podílu 
na spoluvytvářených ziscích. Kromě toho 
člověku nutnost věnovat se výdělečné prá-
ci často naopak bere čas a energii zabývat 
se věcmi, které opravdu určitý neodcize-
ný smysl mají – trávení času s blízkými 
a rozvíjení komunit, cestování, vyrábě-
ní věcí a pěstování koníčků. Tváří v tvář 
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V jistém ohledu se tedy dá považo-
vat za spravedlivé, aby se část těchto 
zisků ve vyšší míře, než jak ji zajiš-
ťuje současný odvodový systém, také 
všem přerozdělovala. Nad rámec 
těchto spíše abstraktních úvah však 
pozornost věnovaná konceptu nepod-
míněného základního příjmu v sou-
časné době roste na základě jedné 
poměrně konkrétní hrozby: totiž že 
vlivem postupující automatizace vel-
mi rychle a nenávratně zmizí velká 
část nynějších pracovních míst a ne-
zaměstnaným bude třeba dlouhodobě 
zajistit důstojný život mimo segment 
výdělečné práce i stávajících so-  
ciálních systémů, které jsou nízkou 
výší dávek uzpůsobeny tomu, že lidé 
z trhu práce většinou vypadávají pou-
ze dočasně. Vyplatí se tedy otázkou 
nepodmíněného základního příjmu 
zabývat podrobněji. 

Je (výdělečnou) prací člověk živ?

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

Nepodmíněný základní 
příjem, tedy pravidelné 
vyplácení určité částky 
všem bez povinnosti plnit 
pro to jakékoli podmínky, 
zejména odvádět práci či 
se snažit o její získání, není 
novým konceptem. Debatuje 
se o něm dlouhodobě 
bez ohledu na aktuální 
společenskou situaci jako 
o nástroji pro uplatnění 
jistého typu přemýšlení 
o společenské spravedlnosti 
– v podstatě všechny 
aktuálně generované zisky 
bazírují alespoň do určité 
míry na kolektivním 
vědění nahromaděném 
předchozími generacemi, 
na využití společných 
nerostných a dalších zdrojů 
či na původně veřejných 
investicích. 
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takové diagnóze současné podoby práce 
se příznivci nepodmíněného základního 
příjmu ptají, zda by nebylo rozumnější 
využít aktuálních technologických změn 
k osvobození od takové práce, než se ji 
s argumentací o nedostižném ideálu snažit 
za každou cenu udržovat.
Za pádný argument proti nepodmíněnému 
základnímu příjmu bývá zejména na levi-
ci a v odborech dále považováno, že by 
svou univerzální výší údajně poškozoval 
lidi se zvláštními potřebami. Přitom je ale 
myslitelná i varianta, kdy platba veške-
rých dnes uznaných zvláštních potřeb ze 
sociálních systémů zůstane vedle výplaty 
nepodmíněného základního příjmu zacho-
vána. S právě takovou podobou počítá 
celá řada jeho proponentů. Z podobného 
ranku je výhrada, proč by příjem měli 
dostávat i dobře zaopatření lidé. To nic-
méně jednak vyplývá z jeho odůvodnění 
jako dividendy ze společného bohatství 
lidstva, ze které by z principu neměl být 
nikdo vylučován, a také ze skutečnosti, že 
podpora zejména bohatých je při potřebné 
vyšší úrovni přerozdělování k jeho finan-
cování klíčová. Pragmaticky je zde však 
také úvaha, že by individuální zjišťování 
výše příjmů a majetku celou věc význam-
ně zdražilo. 

Dividenda z bohatství lidstva
Často také zaznívá výhrada, že není v po-
řádku něco dostávat „zadarmo“ a že „kdo 
nepracuje, ten ať nejí“. Zde lze jako pro-
tiargument opět nabídnout pojetí základ-
ního příjmu jako zmíněné dividendy ze 
společného bohatství lidstva, které v di-
gitální éře, kdy se významným zdrojem 
generování zisku stávají data o nás, které 
všichni svou běžnou, neplacenou aktivi-
tou v digitálním prostoru generujeme, na-
bývá na nové aktuálnosti. V případě hrozí-
cí technologické nezaměstnanosti o něm 
také můžeme přemýšlet jako o svého dru-
hu odškodnění za ztrátu pracovního místa 
v důsledku zaměstnavatele racionalizovat 
– a ušetřit tak. Kromě toho lze ale též na-
mítnout, že když jde o nejbohatší, zmíně-
né principy přece dávno neplatí již dnes, 

pomysleme na všechny rentiéry, dědice, 
vlastníky firem a manažery, výše jejichž 
odměn je již dávno mimo jakýkoli princip 
přiměřené zásluhovosti. Tímto směrem 
však paradoxně málokdy obracíme svou 
pozornost, daleko vášnivěji debatujeme 
o tom, zda si jednotlivec zaslouží pár tisíc 
korun nepodmíněného základního příjmu.
Dalším argumentem skeptiků je, že by si 
lidé bez existenčního donucení vykonávat 
placenou práci nevěděli, co se sebou počít, 
že by bujely patologické jevy, jako alko-
holismus a hazard, a že na lidi je zkrátka 
jistý typ disciplinace třeba (zde si odpůrci 
nepodmíněného základního příjmu zají-
mavě protiřečí, když mají výdělečnou prá-
ci pro člověka tu za požehnání, ale z toho 
zároveň za potřebné zlo). Tato domněnka 
se těžko potvrzuje či vyvrací. Faktem je, 
že jsme všichni socializováni ve světě, je-
hož je výdělečná práce stěžejním pilířem. 
Připravuje nás na ni škola, definujeme se 
jako jedinci jejím prostřednictvím, zabí-
rá nám velkou část života, živí nás, a tím 
vším je naše přemýšlení o ní poznamená-
no. V současnosti to je skutečně tak, že je 
většina dlouhodoběji nezaměstnaných se 
svou situací nešťastná a vykazuje vyšší 
nemocnost včetně tendence k závislostem. 
Jenže to také může být tím, že v součas-
né podobě společnosti nezaměstnaní jsou 
vyloučení, stigmatizovaní a finančně bo-
jují o přežití, nemusí to ale být tak, že by 
bez výdělečné práce nutně chřadli a byli 
demoralizovaní za jakýchkoli rámcových 
podmínek.

O flákače samozřejmě nikdo 
nestojí
Zde je třeba zdůraznit, že ani zastánci ne-
podmíněného základního příjmu nepočíta-
jí se společností osamocených bezcílných 
flákačů. Jednak se většinou debatuje o ne-
podmíněném příjmu ve výši potřebné pro 
zajištění důstojného, ale skromného živo-
ta. Mnoho lidí by si proto zřejmě i s ním 
práci hledalo, byť třeba již jen na kratší 
úvazek. Kromě toho ale také věří, že lidé 
osvobození od donucení vykonávat práci 

z existenčních důvodů si najdou či spo-
lečně vytvoří smysluplnou činnost, byť 
k tomu samozřejmě může být potřeba jistá 
přechodná doba a dlouhodobější celospo-
lečenská změna přemýšlení. Vzdělávání 
by v takové situaci mohlo lidi vychová-
vat daleko víc právě k tvořivé podnika-
vosti bez ohledu na výdělečnou kariéru, 
mohla by vzniknout komunitní místa, 
která by umožnila se jí věnovat a potká-
vat ostatní. Jistým zárodkem jsou v tomto 
ohledu například veřejné dílny, kde si lidé 
mohou podle instrukcí personálu vyrobit 
nejrůznější věci pro svou potřebu – jsou 
hojně využívány a lidem taková práce, 
nevýdělečná a neodcizená, přináší podle 
všeho velké uspokojení. V zemích, kde se 
nepodmíněný základní příjem v omeze-
ných rozměrech testuje, každopádně dr-
tivá většina zúčastněných příjem již nyní 
využila způsobem, který by se dal podle 
stávajících měřítek označit za individuál-
ně a často i celospolečensky přínosný, byť 
to pro jeho plošné zavedení nemusí být 
zcela vypovídající.

Diskuse o nepodmíněném příjmu 
je důležitá
Podobně obtížné je dělat výpovědi o tom, 
jak by na takovou změnu reagovalo hos-
podářství jako celek, i zde by do velké 
míry záleželo na výši příjmu a tempu jeho 
přijetí. Oprávněná je zřejmě obava o výši 
inflace. Zajímavé by bylo sledovat, zda by 
se naplnily naděje o tom, že by nepodmí-
něný základní příjem významně zvýšil vy-
jednávací sílu pracujících – najednou by 
nemuseli z existenčních důvodů přijmout 
jakoukoli práci, což by mohlo vytvořit 
tlak na zvyšování mezd v náročných, ale 
potřebných, obtížně automatizovatelných, 
aktuálně však špatně placených oblas-
tech. Musela by se najít nová rovnováha, 
ve které by byly navzdory nepodmíněné-
mu příjmu všechny nezautomatizovatelné 
úkoly potřebné pro chod společnosti vy-
konány, a tato přechodová fáze jistě skýtá 
určitá rizika.
Ať se již přikláníme na stranu odpůrců 
či zastánců nepodmíněného příjmu, je 
důležité v debatě otevřeně a kriticky po-
kračovat a zpochybňovat některé zdánlivě 
přesvědčivé argumenty, které v ní pada-
jí, uvědomovat si, že určitá interpretace 
aktuálního stavu věcí je vždy někomu ku 
prospěchu a jinému méně. Debata o ne-
podmíněném základním příjmu je nadto 
dobrou příležitostí reflektovat, jak práci 
definujeme a co pro nás znamená, co je 
a co není spravedlivé a jak chceme či ne-
chceme žít. 
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V polovině pětiletého mandátu tradičně 
rotují v EHSV funkce mezi skupinami 
zaměstnavatelů, odborářů a neziskových 
organizací. Novým předsedou EHSV se 
stal dosavadní předseda Skupiny III, ital-
ský novinář Luca Jahier, jeho místo-
předsedkyněmi pak Milena Angelova, 
zastupující bulharské zaměstnavatele, 
a španělská odborářka Isabel Caňo 
Aguilarová.
Nový předseda EHSV Luca Jahier před-
stavil své priority ve čtyřech oblastech: 
jedná se o udržitelný rozvoj, prosazování 
míru, posílení významu kultury a zohled-
ňování postojů mladých Evropanů.
„Vybízím všechny, aby se spolu se mnou 
občansky angažovali v zájmu udržitelné 
evropské budoucnosti. Vybízím vás, 
abyste se mnou sdíleli vizi o Evropě 
oplývající novou vitalitou a společně usi-
lovali o druhou evropskou renesanci!“ 
Luca Jahier dodal, že Evropě, která se 
ještě stále potýká s vysokou mírou chu-
doby, s nevyřešenou migrační krizí a se 
slabou důvěrou v demokratické instituce, 
by prospěla mohutná humanistická revo-
luce a transformace po vzoru té, jež 
nastala během renesance. Vyjádřil naději, 
že díky jeho čtyřem prioritám pro sjedno-
cující agendu do budoucna by tato  
„rEUnaissance“ mohla mít reálnou šanci.

Prioritou je udržitelný rozvoj EU
V programu předsedy je kladen největší 
důraz na udržitelný rozvoj, o který by se 
měly opírat veškeré změny, jež budou 

ovlivňovat budoucí vývoj Evropy. Patří 
k nim například čtvrtá průmyslová revo-
luce, oběhové a nízkouhlíkové hospodář-
ství, stále častější zpochybňování hodnot 
EU, ohrožení míru a stability na hranicích 
EU a mnohé další. Podstatnou roli v této 
agendě budou hrát iniciativy vycházející 
zdola se zapojením místních a regionál-
ních orgánů, občanů a občanské společ-
nosti, aby se dosáhlo hospodářské prospe-
rity, jež musí jít ruku v ruce s envi-
ronmentální udržitelností a sociálním 
začleňováním.
Prohlásil, že se EHSV bude aktivně podí-
let na příštích strategických setkáních, 
například na summitu EU věnovaném 
budoucnosti Evropy a na konzultacích 
s občany, ke které vyzval francouzský 
prezident Emanuel Macron. 
Nejvýše postavenou Češkou v EHSV je 
nyní Lucie Studničná, nominována 
Českomoravskou konfederací odboro-
vých svazů (ČMKOS). Byla opětovně 
zvolená do čela Komise pro průmyslovou 
změnu (CCMI). Jde nepochybně o oceně-
ní její dosavadní práce; Studničná nadále 
zůstává i členkou Byra EHSV. 
Bohumil Dufek, předseda Asociace 
samostatných odborů (ASO), byl znovu 
potvrzen jako člen stálé pracovní skupiny 
pro udržitelné potraviny, kde hájí zájmy 
českých zemědělců již od roku 2016.

Nejvýše postavená Češka v EHSV je z ČMKOS

Evropský hospodářský 
a sociální výbor (EHSV) 
zastupuje různé 
hospodářské a sociální 
složky občanské 
společnosti. Jeho 
významnou součástí je 
i využívání sociálního 
dialogu, což umožňuje 
i přímou účast organizacím 
zaměstnavatelů 
a zaměstnanců.  Tato 
instituce byla zřízena 
v roce 1957 Římskou 
smlouvou. Poradní úloha 
umožňuje členům Výboru 
a tudíž i organizacím, 
které zastupují, aby se 
účastnili rozhodovacího 
procesu Evropské unie. 
Výbor se skládá z 350 
členů z evropských zemí, 
kteří jsou jmenováni Radou 
Evropské unie.

Zahájí Luca Jahier  
druhou evropskou rEUnaissanci?

Lucie Studničná, 
vedoucí oddělení  
pro evropské  
a mezinárodní 
vztahy ČMKOS
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BERANI

Kromě prodlouženého víkendu, na který se těšíte 
a který bude opravdu krásný, počítejte s většími výdaji. 
Vedle toho, co utratíte za svou relaxaci, musíte přispět 
v práci na kolegu, který odchází. Naštěstí jde o milého 
člověka, na nějž pár korun rádi dáte.

BÝCI

Pozitivní bude 10. červenec. Venuše se posouvá 
do Panny a Jupiter se otáčí do přímého chodu. Najed-
nou se kupředu pohne všechno, co dosud stagnovalo. 
Navíc i váš pracovní partner uzná, že toho máte hodně, 
a rozhodne se, že vám alespoň s něčím pomůže. 

BLÍŽENCI

Bez obav se můžete opřít o energii Merkura, který se 
po celé období nachází ve vašem sektoru komunikace. 
Po 26. červenci byste se však měli ve svých projevech 
mírnit. Opravdu není potřeba, abyste nahlas mluvili 
o všem, co máte v plánu podniknout. 

RACI

Konečně se vám vrací dlouho postrádané sebevědomí! 
Využijte energii Slunce, které je až do 22. července 
ve vašem znamení. Ze zatmění, které v Raku probíhá 
13. července, si dokážete bez problémů vybrat to 
přínosné. Chováte se opatrně a jednáte tak, abyste 
zbytečně nenarazili. 

LVI

Jupiter, který se 10. července obrací do přímého cho-
du, je tak trochu ošidný. Pod jeho vlivem děláte pro 
svou rodinu všechno, co se jen dá, ale na sebe totálně 
zapomínáte. Kdybyste to dokázali vyrovnat, měla by 
z toho větší prospěch jak vaše rodina, tak vy.  

PANNY

Říkáte si, že vám letní lásky nehrozí, protože máte plné 
ruce zavařování a práce na zahradě? Omyl! Letos vás 
v tomto směru čeká zásadní překvapení. 12. července 
se o ně postará trigon mezi Venuší a Uranem. Spolehli-
vě ve vás probudí city, na které jste dávno zapomněli. 

Vaše práce – Zaměstnání – Mezilidské vztahy

ČERVENEC – HOROSKOP od astroložky Jarmily Gričové

VÁHY

Můžete si slibovat, že se v práci a kvůli práci rozčilovat 
nebudete, ale stejně se vám to nepodaří. Stačí, abyste 
narazili na kolegu, který v době dovolených zastupuje 
šéfa. Dotyčný má pocit, že si může vyskakovat. Vy mu 
rádi vysvětlíte, že na ostatní možná ano, ale na vás 
ne...

ŠTÍŘI

Až do 10. července nebudete vědět kam dřív skočit. 
Kromě toho, co děláte normálně, musíte dotahovat cizí 
resty z minulého pololetí. Odměnu, kterou za napravo-
vání nezaviněných chyb máte slíbenou, sice dostanete, 
ale doma a v klidu pak s partnerem zkonstatujete, že to 
za ty nervy vlastně nestálo. 

STŘELCI

Problematický vliv Neptuna z vašeho sektoru rodiny 
jste se naučili zvládat. Když vám příbuzní vysvětlí, že 
byste se jim během jejich dovolené měli starat o děti 
nebo domácí zvířata, dokážete je odmítnout. Nebude to 
příjemné, ale kdybyste podlehli, bude to horší. 
 

KOZOROZI

Pracovním i soukromým partnerům musíte poskytnout 
širší prostor a dát jim větší slovo. Když vám něco 
vymlouvají, neodmítejte, ale přemýšlejte, zda nemají 
pravdu. Důležité rozhovory plánujte na dny po 10. 
červenci, kdy bude atmosféra daleko příznivější. 
 

VODNÁŘI

Zatmění, jež ve vašem znamení probíhá 27. července, 
nabádá k obezřetnosti. V aktuálních krizích vám sice 
může radikální řešení připadat jako ten nejlepší nápad, 
ale měli byste si to rozmyslet. Krok, který uděláte, zpět 
nevezmete!

RYBY

Od 10. do 22. července patříte k vyloženě šťastným 
lidem. Vaším sektorem romantiky prochází Slunce 
a sektorem partnerství Venuše. Nemusíte se vůbec 
snažit, ale přesto vám většina lidí, s nimiž přijdete 
do styku, vychází vstříc. Nepřemýšlejte, proč to dělají, 
ale pořádně si to vychutnejte. 

První prázdninový měsíc obohacují dvě zatmění, proto je doporučeníhodný klid. Nikomu 
nic nevnucujte silou. Bylo by to zbytečné. Dohoda bude v každém případě lepší než 
stav, kdy se vlastní názory stroze prosazují, ale na to, co si myslí a potom i říkají 
ostatní, se nehledí. Když zvítězí rozum, bude to lepší. 
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Mar Menor a La Mangu najdeme mezi his-
torickou Cartagenou a přístavem Alicante. 
La Manga je vyhlášena i tzv. Mrtvým či 
Malým mořem, což je obrovská, značně 
slaná laguna s léčebnými účinky svého 
bahna. To se klientům a rekreantům aplikuje 
v rámci lázeňské zdravotní kúry buď v ofi- 
ciálních lázních Lo Pagán v centru Aguas 
Salinas, nebo „divoce“ a vlastnoručně 
na pobřeží nedalekého Jeleního ostrova. 
Najít ho lze po pár desítek minut trvající pří-
jemné procházce po pobřeží z hotelu Las 
Gaviotas, který česká klientela ráda vyhledá-
vá nejen pro jeho perfektní služby, ale také 
díky slevovým zájezdům mimo hlavní turis-
tickou sezonu. 
(více na www.dotovanezajezdy.cz)

Poznávací cesta do Cartageny
Jak už bylo naznačeno, ideální je kombinace 
zdravotního pobytu na Mar Menor s výlety 
po pevnostech, bojištích i vojenských 
muzeích, které se vztahují k občanské válce. 
My jsme se sem vypravili s partou nadšenců 
z Klubu vojenské historie.
Cartagena je jedno z nejstarších měst na 
Iberském poloostrově. Pro Římany to byl 
strategický přístav a správní centrum. Dnes 
jde o významné turistické středisko, lákající 
hosty na úžasné památky právě z římských 
časů.
Nás ale zajímá muzeum v krytech, kdysi 
vystavěných pro pět a půl tisíce osob, jehož 
expozice připomíná, jak občané města žili 
v době bojů. Během druhé poloviny občan-
ské války celý systém krytů vyhloubili hor-
níci z nedalekého La Unionu. Mihotavé 
světlo žárovek sotva osvětluje prostory 

tvoří důležitou námořní křižovatku, vévodí 
hrad sv. Barbory na vrchu Benacantil, kde 
Alfons X. roku 1247 porazil muslimy. 
Středověká pevnost se rozkládá na holé 
skále nad městem a pomyslně střeží okolní 
vody. Koncem třicátých let minulého století 
zde byla umístěna dělostřelecká obrana 
města i ochrana přístavu, o čemž svědčí 
stará děla, u kterých se návštěvníci rádi foto-
grafují.
Procházka tímto druhým největším městem 
regionu Valencie je báječným zážitkem. 
Alicante je totiž známo také gigantickými 
fíkovníky v nejstarším parku světa 
v Canalejas a jeho pláže jsou na seznamu 
nejkrásnějších městských pláží na světě. 
Doporučit lze také prohlídku úžasného 
archeologického muzea nebo muzea umění, 
v jehož sbírce se nacházejí i skvosty slovut-
ných autorů, jako jsou Piccaso, Miró nebo 
Dalí.

Autor děkuje CK Quality Tours  
za zprostředkování reportážní cesty.

a vytváří pochmurnou válečnou atmosféru. 
Některé části krytů jsou velké jako byt, jiné 
připomínají sál. Všude jsou vitríny s dobo-
vými předměty včetně ukázek nejrůznějších 
typů zbraní, uniforem a další výstroje. 
Poté míříme do přístavu, který je dodnes 
zčásti vojenský. Mimo kotvící armádní pla-
vidla si můžeme prohlédnout i legendární 
ponorku konstruktéra Isaaca Perala. Ta je 
umístěna v Muzeu námořnictví a jedná se 
o španělskou ponorku, která byla jako první 
na světě (už v roce 1888) kompletně pohá-
něna elektrickým proudem a také jako první 
střílela torpéda.
Na závěr jsme navštívili ještě vojenské 
muzeum v centru města. Je ohromující 
svými obrovskými sbírkami jak historic-
kých, tak současných zbraní a dalšího 
vojenského vybavení. 

Prohlídka „města hrdiny“
Alicante se přezdívá město hrdina, protože 
jak známo, přežilo 71 bombardování fašis-
tických letadel. Městu s přístavem, jenž 

Po stopách 
španělské občanské války

Před osmdesáti lety vyslal radista generála Franca 
do éteru smluvený signál k puči: Obloha nad celým 
Španělskem je čistá. Situace se brzy změnila nejen 
v občanskou válku, ale i v předehru ke 2. světové 
válce. U příležitosti tragického výročí porážky 
republikánských sil bojujících za demokracii 
a svobodu, v jejichž řadách působilo i přes dva tisíce 
československých interbrigadistů, máme možnost díky 
novému turistickému projektu navštívit vybraná místa 
ve Valencii a Murcii, kde v roce 1939 probíhaly 
poslední bitvy zmíněné občanské války.

Expozice nejrůznější válečné výzbroje v námořním 
muzeu v Cartageně

Ponorka Isaaca Perala
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BLAHOPŘEJEME VÝHERCŮM!
Tajenka křížovky v čísle 6/2018 zněla: 
„Pojďte ven“.  Výherci Marie MYSLIVEČKOVÁ, 
Havlíčkův Brod; Petr SKŘIVÁNEK, Třebíč; 
Pavla VYSOUDILOVÁ, Olomouc získávají 
od společnosti Geis CZ s.r.o. tričko. Jan 
ŠINDELÁŘ, Praha 4 získává od společnosti 
Geis CZ s.r.o. hlavní výhru reproduktor. 

Zasláním znění tajenky dává její odesílatel souhlas nakladatelství 
a vydavatelství SONDY s.r.o. se zpracováním osobních údajů v roz-
sahu jméno, příjmení a bydliště odesílatele za účelem vyhodnocení 
soutěže o tajenku magazínu Sondy Revue. V případě vylosování 
bude výherce požádán o písemný souhlas s uveřejněním svého 
jména, příjmení a bydliště v magazínu. Osobní údaje o odesílateli 
budou SONDY s.r.o. evidovat nejdéle po dobu 1 roku a nebudou 
poskytnuty třetím osobám.

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 
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NEPROPÁSNĚTE  
SRPNOVÉ  
VYDÁNÍ  
SONDY REVUE

V Sondách č. 8 bude v příloze Právní servis 
publikováno aktualizované vydání brožury 
Pracovněprávní sebeobrana do kapsy, 
která vyšla vloni v omezeném množství 
v rámci projektu ČMKOS. Oprávněně 
vzbudila rozruch a vyvolala zájem i ze strany 
čtenářů našeho časopisu. Rozhodli jsme se 
proto tuto původně neveřejnou publikaci 
poskytnout všem čtenářům Sondy Revue.

Autorem Pracovněprávní sebeobrany 
do kapsy je JUDr. David Šmíd, Ph.D., 
spolupracovník magazínu Sondy. Takříkajíc 
v kostce se zabývá těmi nejzákladnějšími 
oblastmi pracovního práva, se kterými se 
zaměstnanci prakticky denně setkávají 
na svých pracovištích. 

ZÍSKÁTE
!

V případě zájmu o více výtisků tohoto čísla Sond pište s předstihem 
na e-mailovou adresu sondy-odbyt@cmkos.cz nebo volejte na číslo 
234 462 319.  




