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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje 
dobu léčby po úrazech a operacíchInformujte se u svého lékaře.

Více na  www.wobenzym.cz

Po operaci a úrazech 
chce být každý v pořádku co nejdříve

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.  Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice.

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

f jt éh lék ř

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Inzerce

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.
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Objednávky či jakékoliv dotazy zasílejte 
na adresu:  Sondy, s.r.o., 
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
e-mail: sondy@cmkos.cz, telefon: 234 462 319 

JANA KAŠPAROVÁ,
šéfredaktorka
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Průměrná mzda se v Česku vyšplhala na historické 

maximum. Průměrná mzda narostla o devět procent 

a blíží se hranici 32 tisíc korun, její růst je nejrychlejší 

za posledních deset let. Před čtyřmi lety, kdy odborová 

centrála začínala s kampaní Konec levné práce, se nám 

o takové částce určitě nesnilo. Samozřejmě kouzlo 

průměru ve skutečnosti znamená, že téměř dvě třetiny 

zaměstnanců tuto částku ve své peněžence neuvidí, 

a pozornost si proto zaslouží medián – pomyslný střed, 

který dosáhl 27 736 korun.

Ekonomové velmi neradi přiznávají, že za těmito velmi 

příjemnými čísly je i vliv odborů. Někteří z nich jsou 

ale ochotni veřejně připustit to, co ČMKOS prokázala 

ve svých analytických vizích, že tenhle „byznys model“ 

levné práce začíná být totálně přežitý a Česko se už 

moc dlouho prodává levnou pracovní silou. Teprve nyní 

se prý ocitáme ve fázi, kdy máme podmínky pro to, 

abychom se konečně přesunuli vstříc jinému modelu 

české ekonomiky. Zbrzdila nám je prý finanční krize 

a nešťastné intervence ČNB. Na restriktivní politiku 

minulých let, kdy mzdy takřka nerostly a byly záměrně 

drženy nízko, jako by si už nikdo nepamatoval. 

Možná za pár let budou ekonomičtí analytici rozdělovat 

vývoj mezd v ČR na dvě základní období – jedno před 

a druhé po kampani Konec levné práce.

MZDOVÁ DOBA PŘED A PO
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Jednání mezi Evropskou unií a Velkou 
Británií o tom, jak bude konkrétně 
naplněn verdikt brexitu, se táhnou 
a jak se zdá, uvízly už zase ve slepé 
uličce. Ve stejné slepé uličce se ocitlo 
vyjednávání o řešení migrační krize. 
Dublinské dohody, které až dosud 
regulovaly právo na azyl, jsou mrtvé 
a jejich potomek Dublin IV se pro odpor řady člen-
ských států nezrodil. Tato dvojí slepá ulička je o to 
nepříjemnější, že právě migrace hrála v případě 
brexitu nepominutelnou roli.
Jak konstatuje britský publicista Paul Mason, 
o brexitu rozhodly hlasy zaměstnanců především 
ze středních a menších měst. Když v roce 2004 bylo 
do EU přijato deset nových členských zemí, charak-
ter migrace se změnil. Až do té doby byla migrace 

řízena, příchozí z rozvojových zemí dostávali po-
volení k pobytu, avšak ti, kdo začínali přicházet ze 
zemí bývalé východní Evropy, měli na pobyt právo. 
Britské vládě to vyhovovalo, využívala příchodu tří 
milionů lidí z Východu k tlaku na snižování mezd 
a na rozšiřování neplnohodnotných (prekérních) 
pracovních kontraktů. Mason konstatuje, že mzdy 
začaly klesat nejvíce v odvětvích, do nichž se mig-
ranti zapojili.
Zpráva pro britské zaměstnance byla jednoznač-
ná: zde je pokorná a laciná pracovní síla, která se 
odborově neorganizuje a nemíchá se do veřejného 
života. Lidé z bývalé východní Evropy přicházeli 
hlavně do měst střední velikosti, kde byla následně 
podpora brexitu nejvyšší. Odpor britské veřejnosti 
nebyl veden ani tak proti konkrétním migrantům 
jako spíše proti migračnímu systému, který vůbec 
nebere do úvahy důsledky masové migrace.
Jiný britský publicista Ken Loach celou věc ilustruje 
na příkladu malé venkovské farmy ve východní  
Anglii. Agentury zde naverbovaly desítky pracovní-
ků z pobaltských zemí. Pobírali jen minimální mzdu, 
ze které si platili pracovní oděvy, cestu do práce 
a ubytovnu, z níž po práci prakticky nevycházeli. 
Na dotaz, proč nezaměstnává raději místní lidi, 
majitel farmy odpovídá: „Klidně bych je zaměstnal, 
pokud by byli ochotni žít za pár liber na ubytovně.“
Pokud si tyto souvislosti nepřiznáme, riskujeme, že 
neřízená migrace bude Evropskou unii rozkládat 
i nadále.

Brexit a migrace
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J A N A  K E L L E R A

Kompromis vlády a odborů o platech 
ve veřejném sektoru
Vláda se dohodla s odbory na růstu platů 

ve veřejném sektoru od ledna 2019. Většině pracov-
níků veřejných služeb se zvednou platové tarify 
o pět procent, zbývající peníze poputují 
do odměn. Bylo to ozná-
meno na brífinku po jed-
nání obou stran 31. 8. 
2018. Odbory považují 
dohodu za kompromis. 
„Budeme ve spolupráci 
s ministerstvy práce 
a financí dohlížet na přípra-
vu nařízení vlády, aby pro-
středky na nadtarifní složky 
skutečně doputovaly 
k zaměstnancům,“ řekl 
po jednání s delegací vlády 
Pavel Bednář, předseda 
Odborového svazu státních 
orgánů a organizací a mluvčí 
13 odborových svazů z roz-
počtové a příspěvkové sféry.
Ministryně financí Alena 
Schillerová (ANO) zdůrazni-
la, že přidávání nebude ploš-
né a víc by měli dostat lidé 
s nízkými výdělky. Vláda 
původně chtěla celkovou částku na platy zvednout 
o šest procent, což by znamenalo navýšení o 22,3 
miliardy korun. Podle dohody tak přidá ještě další 
tři miliardy. 
Určitou výjimkou v záměrech na navyšování platů 
ve veřejné správě jsou pedagogičtí pracovníci škol. 
Ve státním rozpočtu na rok 2019 se pro ně počítá 
s 15% nárůstem objemu financí (tarify a odměny 
dohromady). Pro odbory však představují velký 
problém i nízké platy nepedagogických pracovníků 
škol. Po jednání se školskými odbory 24. srpna slí-
bil premiér Andrej Babiš navýšit nepedagogickým 
pracovníkům platy o 10 % od 1. 1. 2019.
Zdravotnické odbory mají v plánu dále jednat 
s ministrem zdravotnictví Adamem 
Vojtěchem (ANO) o příplatcích a rozdělení 
odměn. Jde jim zejména o zvýšení objemu financí 
na dotace pro poskytovatele sociálních služeb a také 
aby se mohly o 5 % navýšit mzdy v so- 
ciálních službách v neziskových organizacích, tedy 
i dalším poskytovatelům, na které se nevztahuje 
nařízení vlády. „Víme, že bude výrazná podpora 
směrem k personálu. Pro sestry ve směnném provo-
zu půjde o 5000 korun víc na hlavu. V průměru je 
to asi 15 procent navíc,“ prohlásil mj. ministr 
Vojtěch.

Stalo...    a stane se...
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Stalo...    a stane se...
Minimální mzda na polovině 
státního průměru?
Ministryně práce Jana Maláčová 
(ČSSD) po jednání se zástupci 
Českomoravské konfederace odboro-
vých svazů (ČMKOS) sdělila médiím, 
že minimální mzda v Česku by se 
mohla od roku 2020 zvyšovat tak, aby 
vždy od ledna 
odpovídala 
polovině prů-
měrné mzdy 
z předloňska. 
Podle ministry-
ně je cílem 
dosáhnout 50 
procent průměr-
né mzdy. „Měli bychom směřovat 
minimálně k částce 16 000 korun,“ 
dodala. Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí plánuje nový způsob valori-
zace prosadit do zákoníku práce. 
ČMKOS návrh podporuje. Dosavadní 
záměr dostat nejnižší výdělek na 40 
procent státního průměru není podle 
odborů již dostatečný. 
Návrh růstu minimální mzdy bude 
zřejmě jedním z velkých témat letoš-
ního politického podzimu. Vzbudil 
rozsáhlé mediální reakce, bude bezpo-
chyby i předmětem jednání vládní 
koalice. Zaměstnavatelé sice jsou pro 
jasný mechanismus zvyšování mini-
málních mezd, nesouhlasí ale s navr-
hovanými parametry. Negativně se 
vyjádřil například Jaroslav Hanák, 
prezident Svazu průmyslu a dopravy 
ČR, záměr ministryně označil 
za nezodpovědný: „Navýšení mini-
mální mzdy o 800 korun v příštím 
roce by bylo pro podniky ideální. 
Zvýšení o tisíc korun je pro velkou 
část firem přijatelné. Kdyby ale prošel 
návrh paní ministryně, drtivá část 
firem by tento nárůst nedokázala 
pokrýt zvýšením produktivity práce. 
Zkomplikovalo by to hospodářský 
růst,“ řekl mimo jiné.
Minimální mzda činí od ledna tohoto 
roku 12 200 korun. Odbory pro příští 
rok žádají růst o 1500 korun, tedy 
zhruba o 12 procent. Podle premiéra 
Andreje Babiše by se minimální 
mzda měla pro rok 2019 zvýšit nejvý-
še o tisíc korun.

Ministerstvo chce zvýšit životní 
minimum
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
přišlo ve druhé polovině srpna 
s informací, že by mohlo již v září 
2018 předložit návrh na zvýšení 
životního minima. „V této fázi jde 
o interní diskusi. Propočítáváme část-
ky, o které by se životní minimum 
mohlo navýšit a jaké budou finanční 
dopady. Na základě čísel rozhodneme 
o dalším postupu,“ sdělila ministryně 
Jana Maláčová. 
Výše životního minima se naposledy 
upravovala v roce 2012. Minimum se 
využívá při stanovení výše dávek pro 
lidi v nouzi nebo u výše přídavků 
na děti. Pro samotného dospělého činí 
3410 korun, pro každou další osobu 
v rodině je nižší. Podle odborů by 
zvýšení minima pomohlo poněkud 
omezit míru chudoby v Česku. Vládu 
Andreje Babiše svého času kritizova-
ly, že s jeho navýšením ve svém pro-
gramovém prohlášení nepočítala.

MeROR BoBa: Hodnocení 
dvacetileté spolupráce
Výroční společná konference 
Meziregionální odborové rady Čechy 
– Bavorsko (MeROR BoBa) na téma 
odborové spolupráce Bavorska 
a Karlovarského a Plzeňského kraje 
se uskuteční 25. a 26. 9. 2018 v hote-
lu Klášter Teplá u Karlových Varů. 
MeROR BoBa koordinuje odborovou 
práci na obou stranách hranice již 
od roku 1997. Cílem konference je 
shrnutí 20leté spolupráce. Projedná 
další aktivity pro budoucí období 
a perspektivy vývoje úzké spolupráce 
německých a českých odborů na re- 
gionální úrovni. 

Firmy urychlují výběr 
zaměstnanců, aby neutekli 
ke konkurenci
V nadpoloviční většině firem (54 %) 
trvá výběrové řízení na obsazení pra-
covní pozice maximálně jeden měsíc. 
Téměř třetina firem (31 %) přitom 
potvrdila, že v posledním roce výběr 
zaměstnanců urychlila. Vyplývá to 
z online průzkumu, který mezi 

zaměstnavateli uskutečnila personální 
společnost Předvýběr.CZ.
Důvodem je obava, aby zajímavý 
uchazeč mezitím nepřijal pracovní 
nabídku u jiného zaměstnavatele. 
Tento důvod zkracování výběrového 
řízení v průzkumu potvrdilo 43 % 
firem.
Na druhou stranu nedostatek lidí 
na pracovním trhu pro šestinu firem 
znamená často nutnost hledání 
nových kolegů protáhnout. Dvě třeti-
ny firem (62 %) hlásí, že zájemců 
o volné místo se v posledním roce 
hlásí méně než  
dříve. Uchazečů o práci je podle prů-
zkumu zhruba o čtvrtinu až polovinu 
méně.
Přestože je zájemců o práci nedosta-
tek, přetrvává na straně zaměstnava-
telů často kritizovaný nešvar, a sice 
26 % lidí, kteří se v poslední době 
zúčastnili pohovoru, nedostalo 
od firmy, která je pozvala, žádnou 
odpověď, jak vyplývá z průzkumu 
mezi uchazeči 
o práci. 
Potvrzuje se 
i velký tlak 
na zaměstnava-
tele, kteří se 
snaží reagovat 
rychle: 53 % zájemců o práci dostalo 
vyrozumění o výsledku pohovoru 
do jednoho měsíce.
Máslo na hlavě mají i samotní ucha-
zeči o práci, mezi nimiž se v posled-
ním roce rozmohl velký zlozvyk – 
často na domluvený pohovor vůbec 
nedorazí. 
Nyní je podle průzkumu ve firmách 
fluktuace nejčastěji do 10 % nebo 
v rozmezí 10 až 20 %.

Důchodci nad 85 let si polepší 
o tisícikorunu
Poslanci odsouhlasili zvýšení důchodů 
o tisíc korun lidem nad 85 let. Těch je 
nyní v Česku zhruba 200 000. Změní se 
i složení důchodů, což se odrazí na valo-
rizaci. Příští rok všichni důchodci dosta-
nou k valorizaci ještě 300 korun 
navíc. Penze by měly v průměru vzrůst 
o 900 korun. Státní pokladnu to v roce 
2019 přijde asi na 2,4 miliardy korun.
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Rostislav PALIČKA,  
předseda Sdružení hornických 
odborů OKD Ostrava,  
místopředseda OS PHGN: 

Naše odborová organizace 
působí u společnosti zabývající 
se důlní činností, která je veli-
ce náročná, proto důlní zaměst-
nanci mají zkrácenou pracovní 
dobu danou zákonem. Ostatní 
zaměstnanci OKD mají zkráce-
nou pracovní dobu stanovenou 
v podnikové kolektivní smlou-
vě, kterou se nám letos podaři-
lo uzavřít na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 18 měsíců. 
Z tohoto pohledu to vypadá, že 
můžeme být spolu se zaměst-
nanci v klidu. Bohužel, 
v minulosti se ukázalo, že ani 
zákonem zkrácená pracovní 
doba na 37,5 hodiny týdně 
nezabránila tehdejšímu zaměst-
navateli přijít s nápadem zavést 
desetihodinovou denní pracov-
ní dobu v podzemí. Sdružení 
hornických odborů tehdy 
z obavy o zdraví zaměstnanců 
šlo do tvrdého sporu se zaměst-
navatelem a díky Odborovému 
svazu PHGN a ministerstvu 
zdravotnictví se povedlo 
zaměstnavatele přivést k rozu-
mu. Dál tak u nás platí 7,5 
hodinová pracovní doba. 
Z téhle zkušenosti je patrná 
nutnost, aby odbory byly ostra-
žité a nejen vyjednávaly pra-

covní podmínky do budoucna, 
ale hlídaly si i to, jestli se něja-
ký chytrák nepokouší upravit či 
změnit již věci dohodnuté. 

Roman BENCE,  
předseda ZO OS KOVO,  
Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava: 

Zkracování pracovní doby pod-
porujeme, ale samozřejmě to 
musí být bez snížení již tak 
nízkých mezd a platů.  
V jihlavském Boschi se nám 
v letošním roce podařilo 
dohodnout zkrácení pracovní 
doby bez snížení mzdy o 50 
procent u zaměstnanců tři roky 
před odchodem do důchodu. 
Dohoda je uzavřená do konce 
roku 2024. Tím máme ovšem 
vyřešené jen pracovníky, kteří 
už objektivně nemohou zvládat 
náročné směnové modely 
a zátěže, kde česká legislativa 
nerozlišuje, jestli je zaměstnan-
ci 20 nebo 62 let. Všichni musí 
zvládat fyzické a psychické 
zátěže na 100 procent. To ale 
nestačí, nároky se zvyšují 
a pracovníci je zvládají jen 
za cenu následných zdravot-
ních problémů. Zaměstnavatelé 
a politici musí počítat s tím, že 
zaměstnanci si začnou změny 
v legislativě ve svůj prospěch 
výrazně častěji vynucovat pro-
testy. 

Milan FIŠER,  
předseda ZO OS Stavba, 
Skanska, s.r.o.: 

V naší kolektivní smlouvě pra-
covní dobu zakotvenou nemá-
me, ale nedovedu si představit 
zkrácení pracovní doby v hlav-
ní stavební sezóně. Máme pří-
ručku pro zaměstnance, v níž je 
pracovní doba specifikována 
tak, že pro jednosměnný pro-
voz je stanovená 40hodinová 
týdenní pracovní doba, pro 
dvousměnný provoz platí 38,75 
hodiny a ve třísměnném 
a nepřetržitém provozu se pra-
cuje 37,5 hodiny týdně. V sezó-
ně se snažíme udržet zákonnou 
dobu přesčasů. Nejvíce práce je 
ve stavebnictví vždy koncem 
roku, kdy se všichni snaží utra-
tit evropské peníze. Úsilí 
ČMKOS o zkrácení pracovní 
doby stavební odbory pochopi-
telně podporují.

Martin MACHAČNÝ,  
předseda ZO OS ECHO,  
Česká rafinérská, a.s., Litvínov:

V 18. století pracovali dělníci 
16 hodin denně, v polovině 19. 
století pak 12 až 14 hodin. 
V roce 1914 průmyslník Henry 
Ford zavedl osmihodinovou 
pracovní dobu a o čtyři roky 
později, 19. prosince 1918, 
došlo k uzákonění osmihodino-
vé pracovní doby v Česko-  
slovensku. Zaměstnanci mají 
v dnešní době jiné potřeby než 
zaměstnanci před sto lety. 
Obklopují nás moderní techno-

logie, připravujeme se na 
Průmysl 4.0. Automatizace 
vyžaduje kvalifikované pracov-
níky, bohužel si jich žádá mno-
hem méně. Tomu je třeba při-
způsobovat trh práce. Nelze 
přehlížet ani závěry některých 
psychologů, že povinnost být 
v práci osm hodin denně bez 
ohledu na objem vykonané 
práce u některých zaměstnanců 
často končí syndromem vyho-
ření. Dalo by se také argumen-
tovat problematikou bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při 
práci, rostoucí pracovní a psy-
chickou zátěží ve vazbě na čet-
nost pracovních úrazů. Jako 
zástupci zaměstnanců jsme si 
nedávno stanovili cíl prosadit 
zkrácení zákonné pracovní 
doby v České republice. Nejen 
tedy Konec levné práce, ale 
také konec čtyřicetihodinového 
pracovního týdne, většího 
objemu fondu pracovní doby 
ve srovnání se zeměmi 
Evropské unie. Ve společnosti 
Česká rafinérská, která je 
v současné době součástí spo-
lečnosti Unipetrol RPA, s.r.o., 
jsme v rámci kolektivní smlou-
vy dohodli zkrácení týdenní 
pracovní doby na 37,5 hodiny 
týdně pro všechny zaměstnan-
ce již před více než 17 lety, 
tedy v roce 2001. Zkrácení čty-
řicetihodinového pracovního 
týdne po sto letech jeho uzáko-
nění by byl od našich politiků 
a zákonodárců skvělý dárek 
zaměstnancům a jejich rodi-
nám k letošnímu 100. výročí 
založení Československé 
republiky.

Kratší pracovní týden 
do nových kolektivních smluv
Sondy se zeptaly na zkušenosti předsedů odborových 
organizací, které mají zakotvenou zkrácenou pracovní 
dobu v kolektivní smlouvě. Zajímaly se rovněž, zda se 
zkrácenou pracovní dobou počítají i pro rok 2019. 

Rostislav PALIČKA  Roman BENCE  Milan FIŠER MARTIN MACHAČNÝ
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CO ŘEKLI politici...
...  O ODDĚLENÍ  

DŮCHODOVÉHO ÚČTU
Odbory kritizují záměr vlády oddělit v rámci chystané 
penzijní reformy důchodový účet od státního 
rozpočtu. Jak se k tomu stavíte vy?

jedním z faktorů, kterými jsme začínali, 
bylo právě to, že jsme zásadně proti 
oddělení takzvaného důchodového účtu 
od státního rozpočtu. Účastníci jednání 
za hnutí ANO většinou nechápali proč. 
Podle nás je potřeba uvědomit si, že 
důchodový účet je – především díky 
financování – úzce spjat se státním 
rozpočtem. Jeho odtržení by mohlo přinést 
destabilizaci a možná i zánik, nehledě 
na jeho možné rozebrání. Tím by mohly 
být ohroženy důchody pro současné 
i budoucí seniory. Podle nás je třeba 
především hledat finanční prostředky, aby 
jich byl dostatek nejen pro současné, ale 
i budoucí seniory. 

MARKÉTA ADAMOVÁ 
PEKAROVÁ,  
poslankyně (TOP 09):

Rozhodně to není řešení 
důchodového systému. 

Je to podobné tomu, když si v rámci 
domácího rozpočtu uděláte dva různé 
bankovní účty. To přece neřeší situaci, 
kdo vám na ten účet posílá peníze. Vy 
potřebujete řešit spíš příjmovou složku, ne 
jestli to máte rozděleno do dvou škatulek. 
A tak je to i u důchodů. Nepotřebujeme 
řešit oddělení důchodového účtu 
od státního rozpočtu, ale spíš to, jakým 
způsobem, tedy z jakých peněz budeme 
do budoucna důchody financovat. (ac)

JANA MALÁČOVÁ,  
ministryně práce  
a sociálních věcí (ČSSD): 

Oddělení důchodového 
účtu od státního rozpočtu 

je součástí programového prohlášení vlády. 
Myslím si, že záleží na tom, jak by to bylo 
provedené technicky. Budeme o tom jednat.

ALENA SCHILLEROVÁ,  
ministryně financí (ANO):

Jako ministryně financí 
nejsem zrovna příznivcem 
tohoto kroku, zatím 

v tom nevidím příliš benefitů. Myslím, že 
máme fungující Českou správu sociálního 
zabezpečení, která plní svou roli, a nechtěla 
bych zakládat nějakou další kapitolu. 
Předpokládám, že o tom bude debata, které 
jsem samozřejmě otevřená. 

OLGA RICHTEROVÁ,  
poslankyně (Piráti):

V současné době se má vést 
debata o tom, kde nalézt 
nové zdroje financování. 

Všichni už asi vidíme, že současný způsob 
financování důchodů dlouhodobě nebude 
stačit, kvůli demografickému vývoji se 
zdanění práce postupně dostane do minusu. 
Jednou možností je neustálé dotování 
důchodů ze státního rozpočtu, druhou je 
aktivně najít nové možnosti. Tohle přesně 
říká pirátské usnesení, které přijala celá 
Poslanecká sněmovna. 

HANA AULICKÁ JÍROVCOVÁ,  
poslankyně (KSČM):

Když jsme byli 
u vyjednávání o možné 
podpoře stávající koalice, 

Začíná pracovní doba a ke stolu usedá 
matka, která ráno odvedla dítě do školky. 
Po několika hodinách práce odejde dítě 
vyzvednout a na její místo usedne jiný 
kolega, třeba důchodce. Dvojice si podle 
své dohody rozděluje úkoly i odměnu. 
Popsaný způsob práce by měla umožnit 
zákonná novela navrhovaná ministryní 
práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. 
Mělo by se tak pomoci právě rodičům 
nebo seniorům, kteří 
chtějí pracovat, ale 
nemohou ve firmě 
strávit běžných osm 
hodin denně. Ukotvení 
takzvaného sdíleného 
pracovního místa v zá-
koníku práce slíbila 
koaliční vláda při svém 
vzniku.
Novinka by mohla začít platit od poloviny 
příštího roku, jedno místo by mohlo sdílet 
i více lidí. Místopředseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů Vít Samek 
ocenil, že zákonná úprava přinese mož-
nost lépe sladit práci s rodinou. Sdílená 
místa mohou být zřizována již podle sou-
časných předpisů, nová úprava však má 
přinést zjednodušení. 
Rizikem je podle Víta Samka třeba ne-
schopnost některých zaměstnanců řádně 
se domluvit na plnění úkolů. Upozornil 
i na fenomén, který u nás omezuje napří-
klad zřizování většího počtu pracovních 
míst s polovičním úvazkem. (Pozn.: Podle 
Českého statistického úřadu pracuje 
v Česku na kratší úvazek 7,6 procenta 
lidí.) Jde o stejný důvod, jaký nutí Čechy 
být jedním z nejpracovitějších národů 
s nejvyšším počtem přesčasů – totiž 
nízké platy. Bez jejich růstu se zřejmě 
nezvýší ani atraktivita částečných úvaz-
ků, ani sdílených pracovních míst.
V některých konkrétních případech ale 
chystané opatření pomoci může. Vládní 
záměr trochu připomíná snahu podpírat 
dům, kterému chybí pořádné základy, 
v tomto případě pořádné platy. Avšak 
slovy Jana Wericha, „není to nic proti 
ničemu“.

EVŽEN STANĚK 

PODPORA DOMU 
BEZ ZÁKLADŮ

KOMENTÁŘ
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Proč (ne)oddělit důchodový účet?

PE
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ČMKOS dlouhá léta podporovala myš-
lenku oddělení důchodového účtu 
od státního rozpočtu. Když s tím však 
přišla nová vláda ve svém programo-
vém prohlášení, odbory se nečekaně 
postavily proti. Z čeho pramení tato 
zásadní změna postoje?
Jde o důsledek vývoje, který se nezastavil. 
Požadavek, aby se prostředky důchodového 
pojištění oddělily od státního rozpočtu, 
vznikl v 90. letech. Byl založený na tom, 
že budou vytvořeny jednotné samostatné 
fondy pro všechny sociální systémy – pro 
nemocenské, důchodové, zdravotní a úra-
zové pojištění a pro případ nezaměstnanos-
ti – a vše zastřeší nově zřízená a tripartitně 
spravovaná sociální pojišťovna. Poslední 
pokus ji zřídit proběhl za vlády Miloše 
Zemana. V říjnu 2001 vládní návrh zákona 
o sociální pojišťovně, který byl výsledkem 
několikaleté přípravy, zamítla v rámci  
druhého čtení Poslanecká sněmovna za pří-
znivější politické konstelace, než je ta 
dnešní. Z našeho hlediska jde tudíž o věc, 
kterou lze v současnosti jen velice těžko 
uskutečnit. 
Kromě toho je třeba si uvědomit, že pokud 
by se nerealizovala v podobě, v jaké byla 
tehdy navržena, hrozí zásadní nebezpečí, 
že oddělení financování důchodů od státní-
ho rozpočtu by zbavilo důchodce jistoty, že 
jim budou jejich důchody vyplaceny 
i v případě, že by na ně příslušné odvody 
na pojistném na sociální zabezpečení 
v daném roce nestačily. Dnes se toto pojist-
né odvádí do státního rozpočtu a není nijak 
„omašličkováno“. Tvoří součást všech pří-
jmů státního rozpočtu a nemá přímou sou-
vislost s vyplácenými důchody. Ty se pak 
vyplácejí z veškerých zdrojů, kterými státní 
rozpočet v dané chvíli disponuje. Což je 
ohromná výhoda ve chvíli, kdy vznikne 
deficit – a zdůrazňuji: jakkoliv vysoký 
deficit – na onom virtuálním „důchodovém 
účtu“, tedy v bilanci mezi vybraným pojist-
ným a částkou vyplacenou v daném roce 
na důchody. Jakmile bychom důchodový 
účet od státního rozpočtu oddělili, vystavu-
jeme jej riziku, že se tato garance ztratí. 
Musel by se konstruovat složitý mechanis-
mus, kdo, odkud a za jakých podmínek 

dodá prostředky na důchody, pokud budou 
chybět. 
Můžeme to porovnávat se situací na 
Slovensku, kde je důchodový účet tamní 
Sociální pojišťovny pravidelně v deficitu, 
což je významnou měrou způsobeno tím, 
že část prostředků je vyváděna do důcho-
dového spoření, které u nás bylo z uvede-
ného důvodu zrušeno. Každý rok tam jsou 
vyčerpány případné přebytky jiných sociál-
ních systémů, a pokud to nestačí, řeší se 
improvizovaně, odkud chybějící prostředky 
vzít. Je to nejisté, neprůhledné a ve svém 
důsledku to ničí původní ideu, že jednotli-
vé systémy budou disponovat vlastními 
prostředky oddělenými od státního rozpoč-
tu a samy s nimi budou hospodařit.

Byl jste členem několika odborných 
vládních komisí zabývajících se 
důchodovou problematikou. Proč se 
jen máloco z toho, co jste navrhovali, 
realizovalo a jediným pokusem o větší 
penzijní reformu byla ta již zrušená, 
s níž přišel kabinet Petra Nečase 
a opírala se o zřízení tzv. druhého  
pilíře?
Není pravda, že by se z toho, co tyto komi-
se navrhovaly, realizovalo málo, naopak. 
Dnešní podoba českého důchodového sys-
tému založená na kombinaci parametricky 
upravovaného státního průběžně financova-
ného důchodového pojištění a státem pod-
porovaného doplňkového soukromého pen-
zijního spoření odpovídá variantě 2, s níž 
přišla druhá Bezděkova komise. Tuto va- 
riantu jsem coby její člen navrhl já, ostatní 
členové se vyslovili pro variantu 1, která 
počítala s novým pilířem důchodového 
spoření, který byl zaveden Nečasovou vlá-

Na předcházející straně přinášíme anketu s českými politiky, jaký je 
jejich postoj k případnému oddělení důchodového účtu od státního roz-
počtu. Jak dnes tuto problematiku vidí Českomoravská konfederace 
odborových svazů, přibližuje její místopředseda Vít SAMEK.

dou. Dnes se tedy realizuje návrh 
Bezděkovy komise, který spočívá v jed-
nom silném povinném solidárním důcho-
dovém pilíři, který je spolehlivý, dlouho-
době předvídatelný a finančně stabilizova-
ný, a v jednom dobrovolném soukromém 
systému, který v současnosti využívá zhru-
ba čtyři a půl milionu lidí a jehož úkolem 
je zejména zvýšit zásluhovou složku 
v důchodových příjmech občanů, a to 
i za vydatné pomoci zaměstnavatelů. 
V Potůčkově komisi jsme následně dohod-
li zvýšení daňových pobídek na straně 
zaměstnanců i zaměstnavatelů, aby se 
tento pilíř mohl stát plnohodnotnou sou-
částí důchodového systému a podílet se 
mnohem významněji na důchodových pří- 
jmech v naší stárnoucí společnosti, řešit 
dřívější odchod do důchodu zaměstnanců 
vykonávajících dlouhou dobu namáhavé, 
popř. rizikové práce apod.

Měl by se tedy podle vás český 
důchodový systém v nejbližších letech 
nějak výrazněji reformovat? Pokud 
ano, jak?
Vymýšlet zásadní reformy prvního pilíře 
není zapotřebí, stačí pokračovat v para-
metrických úpravách, které zajistí jeho 
dlouhodobou finanční udržitelnost a pove-
dou k dalšímu růstu reálné výše vypláce-
ných důchodů. Tak se tomu i děje, jak 
ukazují i poslední schválené změny, které 
výrazně zvýší důchody od 1. ledna 2019. 
Reforma by se měla zaměřit na to jak 
zajistit doplňkové penze ze soukromého 
pilíře, ať již z transformovaného fondu 
s plnou garancí výše naspořených pro-
středků, v němž je stále většina účastníků, 
nebo z nového doplňkového penzijního 
spoření, kde účastníci nesou investiční 
riziko. Je třeba vytvářet podmínky pro to, 
aby se stále více zaměstnanců mohlo zapo-
jit do třetího pilíře a mělo reálnou možnost 
odečítat si každoročně z daňového základu 
24 000 korun a aby jim stále více zaměst-
navatelů přispívalo na jejich budoucí 
doplňkové důchody. Předpokladem pro to 
jsou samozřejmě vyšší mzdy. I proto 
ČMKOS vede kampaň Konec levné práce. 
Jak soukromý důchodový pilíř ještě vylep-
šit? Napadá mě opatření, které realizovali 
ve Švýcarsku nebo v Nizozemsku: učinit 
tento pilíř povinný, v prvním kole napří-
klad pro ročníky nově vstupující na trh 
práce. Je to řešení, o kterém se ví, ale 
které vyžaduje politickou odvahu a mandát 
od voličů. Myslím si však, že by tento 
krok mohla podpořit i dnešní pravicová 
opozice, která zdůrazňuje individuální 
odpovědnost a význam soukromého 
důchodového spoření.
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SPRAVEDLIVÝ RŮST MEZD

Účastníci manifestačního mítinku 
Českomoravské konfederace odborových 
svazů  11. 9. 2019, Praha, Arena Sparta

V KOLEKTIVNÍCH SMLOUVÁCH PRO ROK 2019

Konec Levné Práce  

Pomáhá napravovat  vážné zaostávání českých mezd 
a platů – příznivě ovlivňuje růst průměrné mzdy v ČR

Ovlivnila politické strany, mzdy a platy se poprvé staly 
prioritou volebních  programů       

Inspirovala evropské odbory ke kampani Pay Rise 

Přispěla k tomu, že tam, kde působí odbory, si zaměstnanci 
za čtyři roky vydělali o 140 tisíc korun více 

Odhalila, že čeští zaměstnanci i kvůli nízkým mzdám tráví 
v práci delší dobu než ve vyspělých zemích EU 

Kampaň Konec Levné Práce









ČMKOS doporučuje pro kolektivní vyjednávání v roce 2019, 
podle možností a dobrých ekonomických předpokladů, 
vyjednávat růst mezd o 7–9 % a zkrácení pracovního týdne 
na 37,5 hodiny bez snížení mzdy. 
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České zdravotnic-
tví prochází per-
sonální krizí 
na všech úrov-
ních. Některé 
nemocnice fun-

gují jen přetěžováním personá-
lu, které leckdy porušuje platné 
zákony, zejména v množství 
přesčasů.

150 hodin přesčasů 
a dost
Lékařský odborový klub – Svaz 
českých lékařů (LOK–SČL) 
vyzval lékaře, aby se připravili 
na odmítání přesčasů nad 150 
hodin ročně. Jde mj. o reakci 
na nedávná neuspokojivá jedná-
ní s premiérem Andrejem 
Babišem a ministrem zdravot-
nictví Adamem Vojtěchem 
i na nepřátelský postoj vedení 
mnoha nemocnic vůči jejich 
výhradám.
Ministr Vojtěch uvedl, že 
v posledních čtyřech letech 
vzrostly platy ve zdravotnictví 
o více než 30 procent. Nárůst 
prý bude pokračovat i v příštím 
roce. „Odměňování však bude 
cílené tam, kde je to nejvíce 
potřeba. Nejpalčivější situace je 
u sester ve směnném provozu, 
proto jim zvyšujeme příplatek 

za směnnost o pět tisíc korun měsíčně, což znamená meziroční 
nárůst 15 procent.“
Zdravotnické odbory se odvolávají i na to, že jim premiér Andrej 
Babiš na společném jednání začátkem května 2018 slíbil celkový 
desetiprocentní růst. Babiš na to později reagoval tak, že přidání 
podpořil, ale neslíbil. Uvedl, že o navyšování by měli rozhodovat 
zejména zaměstnavatelé, tedy vedení zdravotnických zařízení. 
Premiér chce o růstu platů ve veřejné sféře jednat hlavně ve vládě 
a v koalici při debatě o rozpočtu (což se týká i platů zdravotníků, 
pozn. red.)
Pro odbory však takový přístup není zcela přijatelný. Managementy 
mnoha nemocnic se k jejich požadavkům nestaví kladně. Stále jsou 
silné tlaky na privatizaci zdravotnických služeb, při které jdou zájmy 
řadových pracovníků stranou. Stranou jdou bohužel i potřeby regio-
nů z hlediska kvalitního zajišťování a dostupnosti zdravotní péče. 
Některé služby se již stávají pro občana v určitých krajích téměř 
exkluzivní – namátkou lze jmenovat třeba urologickou péči.

Společný boj za lepší podmínky 
Zdá se, že celý zdravotnický stav si začíná víc a víc uvědomovat 
dlouhodobou neudržitelnost situace a sjednocovat se ve snaze něco 
s tím udělat. Dosud jejich profesní trpělivost udržoval na uzdě příslib 

České zdravotnictví trpí problémem 
podfinancování. Chybějí peníze pro jeho 
dobré fungování od ordinací praktických 

lékařů až po služby nemocnic. Obecně však 
jsou příjmy lékařů, ale zejména zdravotníků 
a dalšího personálu tak nízké, že ubývá lidí 

ochotných v této oblasti pracovat.

Snaha o zlepšení 
začíná spojovat 
všechny v oboru

Lidé v našem 
zdravotnictví

V českém zdravotnic-
tví pracovalo na konci 
loňského roku podle 
Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky 
přes 260 000 lidí. 
Přes 80 000 bylo vše-
obecných sester, 
18 000 sanitářů 
a kolem 40 000 léka-
řů. Dohromady bylo 
přes 45 000 dělníků, 
provozních a technic-
ko-hospodářských 
pracovníků ve zdra-
votnictví. Průměrný 
hrubý plat všeobec-
ných sester byl v roce 
2017 podle MPSV 
ve státní sféře 36 000 
korun, v nestátní 
24 200. Zdravotní asi-
stent ve státní nemoc-
nici pobíral průměrně 
27 900 Kč, v soukro-
mé 24 200 Kč. Zhruba 
3000 zdravotních ses-
ter v českých nemoc-
nicích chybí.

Bolestivá resuscitace českého zdravotnictví
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několika vlád, že platy ve zdravotnictví 
porostou. Nyní však byly tyto sliby opět 
(pokolikáté už?) uvedeny v pochybnost. To 
je důvod, proč Lékařský odborový klub plá-
nuje protest prostřednictvím striktního dodr-
žování předpisů, zejména zákoníku práce 
a legálních přesčasů. Na září 2018 se před-
běžně plánuje velká koordinační porada léka-
řů kdy a jak protest zahájit. 
Podpory se lékařům dostalo od zdravotních 
sester. Tzv. Iniciativa sester vyzvala všechny 
kolegyně, aby se k protestu doktorů přidaly 
napříč celou republikou. Společně jim jde 
o přetěžování v práci či o nedodržený slib 
růstu platů ve zdravotnictví. Někde už to ses-
try praktikují a hodlají své úsilí v této aktivi-
tě dále koordinovat. 

Krizi zdravotnictví přetěžování 
personálu neřeší
Požadavky zdravotních sester stály v minu-
lých letech jakoby v pozadí. Diskuse se kon-
centrovala spíše na problematiku financování 
nemocnic a ohodnocení lékařů. Nízké ohod-
nocení spojené s vysoce namáhavou a odpo-
vědnou prací, často ve více směnách, přines-
lo během let neblahé ovoce. Následovalo 
snížení zájmu o toto povolání, odchody 
z nemocnic za jinou prací, snahy nahradit 
vysoce kvalifikovaný personál cizinci zejmé-
na z východních zemí. Důsledkem je, že 
ve zdravotním systému ČR dnes chybí zhru-
ba 3000 kvalifikovaných zdravotních sester. 
Přetěžování prací již leckde překročilo únos-
nou mez, v neposlední řadě nelze zapomínat 

ani na rizika pro pacienty, způsobená perso-
nální „podvýživou“ mnoha stálých nemoc-
ničních oddělení. 

Co je Iniciativa sester
Organizace Iniciativa sester vznikla pod hes-
lem „Neodcházíme, organizujeme se“ již 
v roce 2016 v nemocnicích v Karlových 
Varech a v Chebu. Do jisté míry uspěla při 
prosazování svých místních požadavků, nyní 
rozšiřuje svoji práci dál.
Iniciativa se postavila za požadavky lékařů, 
vyzvala k podpoře jejich protestu. „Teď se 
chystají vzít personální krizi v nemocnicích 
za lepší konec i lékaři, celostátně. Je to 
dobře. Naše managementy si nezaslouží, aby 
krizi dál řešil svým přepracováním personál. 
Managementy musejí následky krize pocítit 
samy. Poté možná budou při premiérových 
a ministerských návštěvách v nemocnicích 
podávat jiná, pravdivější hlášení o situaci. 
Odmítnutí sloužit přesčasy nad zákonem sta-
noveným limitem 150 hodin ročně je jedna 
z účinných cest,“ praví se mimo jiné v pro-
hlášení Iniciativy sester.
Výzva sester je poměrně rázná a míří 
na jejich kolegyně jak celostátně, tak místně. 
„Je důležité bojovat společně, ale též je důle-
žité nezapomínat, že za sebe musí a může 
bojovat každý sám. Čím víc oddělení 
a nemocnic se k bojkotu přesčasů v republice 
přidá a čím koordinovanější postup bude, tím 
samozřejmě lépe. Význam a sílu však bude 
mít i lokálně, v naší nemocnici. To je dobrá 
zpráva, nemusíme čekat na ostatní, silní 

dokážeme být i u nás doma,“ píše se 
v Iniciativě sester.
Zdravotní sestry vidí bojkot neúměrného 
množství přesčasových hodin jako účinnou 
metodu proti neférovým praktikám manage-
mentů nemocnic. Bojkot podle jejich názoru 
otevře možnost pro koordinovaný postup 
s lékaři. „Ano, jsme dvě svébytné profese, 
mnohdy s vlastními problémy a zájmy. Ale 
práce a vůle udržet kvalitní péči o pacienty 
za důstojných podmínek nás všechny spojuje. 
Pokud lékaři opravdu zahájí bojkot, tím spíše 
bude namístě, aby sestry našly sebevědomí 
i v nemocnicích, kde dosud vyčkávaly a dou-
faly, že je někdo zachrání,“ dodávají sestry.

Na co doplácejí pacienti
Iniciativa ve své výzvě také upozorňuje, že 
nejde zdaleka jen o přislíbené a nesplněné 
navýšení výdělků. Jde i o zavedení státních 
tabulek všude, o lokální pracovní podmínky, 
o přestávky na oběd, dodržování kompetencí, 
bezpečnost práce atd. Odmítnutí přesčasů 
může nejen odlehčit od přepracování, ale 
zároveň tlačit na managementy nemocnic 
a na lepší mzdy.
Přerušení práce v lékařských zařízeních vždy 
nastoluje otázku morálního dilematu: 
Nedoplatí na to zejména pacienti? Podle ses-
ter jde o špatnou úvahu. Pacienti doplácejí 
právě na to, že personál managementům 
ve většině nemocnic pořád pomáhal dlouho-
dobou krizi flikovat, záplatovat, zastírat 
a tím dál situaci zhoršovat. Ve svém důsled-
ku na tento přístup doplácejí všichni.

Bolestivá resuscitace českého zdravotnictví
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Kdy jindy zvedat mzdy a platy  

než právě teď?

Trh a my

Diskuse a hlasování o zvýšení důchodů 
od ledna bylo střetem dvou návrhů, vládní-
ho a senátního. Co vás vedlo k prosazování 
vládní verze? Bylo důvodem, že jste členkou 
vlády?

To rozhodně ne. Senátní verze důchodové 
novely by způsobila kolaps důchodového 
systému. Úředníci by museli ve spisech 
dohledávat datum první výplaty důchodu 
u asi 400 tisíc lidí a jejich dokumenty by 
museli procházet ručně. Nápor by nebylo 
možné zvládnout a zpozdilo by se tím vyři-
zování žádostí o důchody. Jsem moc ráda, 
že to dopadlo takhle. Díky tomu, že se nám 
podařilo svolat Sněmovnu už dříve, než 
bylo původně v plánu, a že se vládní  
novelu zákona o důchodovém pojištění 
podařilo prosadit, bude od ledna navýšena 
základní výměra důchodu o více než 
900 Kč a seniorům od 85 let přibude navíc 
ještě dalších 1000 Kč. Dojde tak ke zlepše-
ní životní úrovně seniorů a seniorek.

Jen týden poté, co Poslanecká sněmovna 
odklepla zvýšení platů, jste si mohla 
odškrtnout další splněnou prioritu, a to 
vyšší platy ve veřejné sféře. Ty jsou ale 
dílem kompromisu. Jste s ním spokojená?

Původně jsem s kolegy z ČSSD ve shodě 
s odbory prosazovala plošné zvýšení platů 
o deset procent. Ty se nakonec zvýší o 8,1 
procenta. Tři miliardy navíc pro zaměst-
nance považuji za obrovský úspěch. 
Veřejná sféra potřebuje kvalitní pracovníky 
udržet a také přitáhnout. Zvýšení ohodno-
cení ve státním sektoru je také jeden 
z účinných nástrojů jak tlačit růst všech 
výdělků. Teď je pro nás prioritou zajistit, 
aby peníze na platy putovaly k těm nejhůře 
placeným.

Když mluvíte o platech, často také připomí-
náte, že ženy jsou proti mužům v naší zemi 
hůře odměňovány. Co s tím?

Je to tak. V platech jde o 22 procent rozdí-
lu, takže jsme zemí s jednou z nejvyšších 
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Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová:

Už měsíc poté, co se Jana Maláčová (ČSSD) ujala funkce 
ministryně, svedla svou první velkou politickou bitvu o zvýšení 
důchodů. O týden později byla u zvedání platů ve veřejné 
sféře. Plánů ve prospěch zaměstnanců má ale mnohem více. 
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vat na rozvoj zaměstnanosti, podporovat 
rodiny s dětmi, myslet na seniory a jejich 
důchody. V neposlední řadě je také nutné 
pamatovat na zdravotně znevýhodněné.

Zmiňujete zlepšování podmínek života pro 
rodiny s dětmi. Co konkrétně v tom chcete 
dělat?

Konkrétně například velmi podporujeme 
fungování a vznik dětských skupin. 
Do konce září představíme návrh financo-
vání dětských skupin ze státního rozpočtu 
tak, aby mohly vznikat plošně. To je totiž 
nástroj, který zásadně pomáhá skloubit 
rodinný a pracovní život. V řadě institucí 
to už pochopili a dětskou skupinu zřídili. 
Jsou i při ministerstvu práce. Díky dětským 
skupinám mohou rodiče chodit do práce 
a o děti je dobře postaráno. Také chci pro-
sadit takzvaná sdílená pracovní místa. Jde 
o jednoduché a velmi efektivní řešení, kdy 
dopoledne na místě pracuje například rodič 
malého dítěte a odpoledne ho vystřídá 
třeba senior, který chce zůstat pracovně 
aktivní, nebo jde o pracovní místo pro dvě 
maminky, které se v práci prostřídají. 
Inspirovat se můžeme například na Slo- 
vensku, kde to už funguje.

Hned po nástupu do funkce jste mluvila 
o zvýšení rodičovského příspěvku. To stále 
platí?

Určitě platí. Chtěla bych v průběhu příštího 
roku dotáhnout krok jedna, čímž bychom 
navýšili příspěvek z 220 000 na 260 000 
korun ročně, a v následujících letech se 
musíme dostat na avizovaných 300 000 
korun ročně.

nespravedlností v platech 
mužů a žen. Je třeba naučit 
české ženy, aby se nebály říct 
si o vyšší odměnu. To totiž 
bývá často jednou z příčin této 
nerovnosti. Dále lze tento roz-
díl snižovat dobře zacílenou 
rodinnou politikou, což je 
jedna z mých priorit. 
A na platy a odměňování 
následně velmi úzce navazují 
penze. Nebojím se říct, že chu-
doba ve staří má u nás žen-
skou tvář. Ženy se u nás doží-
vají vyššího věku a často tedy 
zůstávají samy. Nižší platy 
během produktivního života 
způsobují nižší důchody. 
Ve stáří jsou pak více ohrože-
né chudobou. Tohle je třeba 
systémově změnit.

Zmínila jste tlak na zvyšování 
odměn v soukromé sféře, 
k tomu slouží také minimální 
mzda. Na jejím zvýšení také pracujete?

Ta je u nás velmi nízká, vyšší je i na 
Slovensku či v Polsku. V případě Německa 
se bavíme dokonce o trojnásobku. My 
musíme docílit toho, aby se lidem vyplatilo 
pracovat a ne brát sociální dávky a aby 
pracující neměli existenční starosti. 
Chceme navýšení minimální mzdy alespoň 
o 1500 korun na částku 13 700 Kč, což 
bude podle predikcí ministerstva financí 40 
procent průměrné mzdy. A samozřejmě 
za cíl máme i nastavení takzvaného valori-
začního mechanismu, aby byla minimální 
mzda v dalších letech navyšována automa-
ticky a její výše byla předvídatelná.

Jaké vidíte problémy na trhu práce v době 
nízké nezaměstnanosti? Je třeba jí přizpů-
sobit služby úřadů práce? Měly by lépe pra-
covat s registrovanými uchazeči o zaměst-
nání, aby je opravdu dostaly do práce? Více 
než 231 tisíc nezaměstnaných je totiž zará-
žející počet, když tuzemští zaměstnavatelé 
nabízejí přes 300 tisíc volných pracovních 
míst.

Poptávka po pracovní síle skutečně převy-
šuje počet uchazečů o zaměstnání. Ti však 
nejsou jediným zdrojem pracovních sil. 
Jsou jimi i lidé v produktivním věku, kteří 
z různých důvodů zůstávají ekonomicky 
neaktivní. Například osoby pečující o dítě 
či závislou osobu, osoby se zdravotním 
postižením, ale i některé skupiny studentů 
či seniorů. Je třeba si uvědomit, že vždy 
bude určitá nezaměstnanost. Na té se podílí 
vstup absolventů na trh práce, odchody 
do důchodu, přestěhování či prostá změna 
zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnaní či 
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třeba lidé s kvalifikací, která neodpovídá 
současným potřebám trhu práce… Budu 
usilovat o to, aby práce a zaměstnanost 
byly centrem činnosti Úřadu práce ČR.

Občas zaznívá, že ministerstvo práce opět 
podléhá tlaku odborů a zaměřuje se hlavně 
na témata, která důrazně nastoluje předse-
da ČMKOS. Vnímáte to také tak?

To, že se odbory a sociální demokracie 
v mnohém shodnou, je pochopitelné. 
Koneckonců oba subjekty hájí zájmy 
zaměstnanců. 

Sociální demokracie je historicky stranou 
práce, jejími voliči byli vždy především 
zaměstnanci. Mezi nimi však v posledních 
letech hodně ztratila. Jeden čtenář nám 
napsal, že strana, která se zaměří na to, aby 
v ČR byla hodně početná střední třída právě 
z řad zaměstnanců, a bude prosazovat, že 
nízká cena práce už nemůže být strategií 
pro českou ekonomiku, má šanci 
na úspěch. Co vy na to?

Uvažuji stejným směrem. Konec levné 
práce je sice heslo odborové kampaně, nic-
méně vyjadřuje i názor sociální demokra-
cie. Proto jsme s kolegy z ČSSD prosadili 
zvýšení platů, proto tlačíme i na zvýšení 
minimální mzdy. Myslím, že je pro to ta 
nejlepší doba. Kdy jindy než právě teď, kdy 
je česká ekonomika ve velmi dobré kondi-
ci? V takové době musíme narovnat odmě-
ňování a platovou politiku. Není možné při-
pustit stav, že člověk zodpovědně pracuje 
osm hodin denně a jeho plat je tak nízký 
a náklady na život vysoké, že se dostává 
na hranici chudoby. Dále je nutné pamato- JA
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Ministryně Jana Maláčová s předsedou ČMKOS Josefem Středulou 



Agenturní zaměstnávání 
nesmí být diskriminační

Projekt ČMKOS 2018

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

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:

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



Přechod nájmu bytu
V květnu 2018 mi zemřel dědeček, se kterým jsem žil ve společné 
domácnosti pouze jeden rok. Nájemní smlouvu měl dědeček na dobu 
neurčitou. Můžu dál v bytě bydlet, přešel na mě nájem? Pronajímatel 
mne sice z bytu nevyhání, ale místo původní smlouvy na dobu neurči-
tou se mnou chce podepsat novou, a to už jen na dobu určitou. Může 
takto postupovat?

Nájem bytu na vás přechází přímo ze zákona, pokud jste v den 
úmrtí dědečka s ním žil ve společné domácnosti a nemáte vlastní 
byt. Nájem bytu na vás přechází pouze na dobu dvou let, poté 
nájem bytu skončí, pokud se s pronajímatelem nedohodnete 
jinak, třeba na dalším pokračování nájemní smlouvy. Jelikož 
k přechodu nájmu bytu dochází přímo ze zákona, není třeba uza-
vírat novou nájemní smlouvu, protože vám po dobu dvou let platí 
nájemní smlouva vašeho dědečka.

Poplatek družstvu
Před deseti lety jsem koupila družstevní byt, který pronajímám. Asi 
před třemi roky si zástupci družstva na schůzi odhlasovali, že ti, co 
pronajímají byt, budou platit ročně 2000 Kč. Zatím jsem bez reptání 
platila, nyní mám finanční problémy, tak bych potřebovala poradit, zda 
se proti tomuto rozhodnutí mohu bránit. Připadá mi to nefér. Zaplatila 
jsem za byt stejně jako ostatní, tak proč mám odvádět peníze za to, že 
jej pronajímám a nežiji v něm? Nemám peněz na rozhazování, sama 
živím dvě malé děti, protože nás manžel opustil.

Jako člen družstva vlastníte družstevní podíl, který sice odpovídá 
velikosti vašeho družstevního bytu, ale přímo tento byt nevlastní-
te, nýbrž užíváte na základě nájemní smlouvy. Vlastníkem bytu 
je bytové družstvo. Pokud byt jako nájemce chcete dále dát 
do podnájmu, musíte k tomu mít písemný souhlas bytového druž-
stva – pronajímatele (viz § 2275 občanského zákoníku).
Bytové družstvo jako vlastník bytu má právo stanovit podmínky 
pronájmu, např. ve stanovách nebo rozhodnutím na členské schů-
ze. Může platně odmítnout dát svolení k podnájmu, zároveň 
může podmínky podnájmu výrazně omezit. Častý je například 
zákaz podnájmu cizincům, objevuje se i povinnost platit družstvu 
za souhlas s podnájmem administrativní poplatek – někdy jedno-
rázový, ale někdy taky například roční. Je to poplatek, který není 
nijak stanovený ani omezený zákonem – někde to bude tisícovka 
za rok, jinde dokonce až tisícovka za měsíc.
Pokud o poplatku rozhodovala „jen“ členská schůze, znamená to, 
že není ve stanovách, takže se můžete pokusit předložit členské 
schůzi návrh na změnu nebo zrušení tohoto poplatku. Tento krok 
však velmi důkladně zvažte.

Pronajímatel nemůže zakázat trvalý pobyt v bytě
Uzavřel jsem nájemní smlouvu k bytu a nevšiml jsem si, že je tam 
ujednání o tom, že si na adrese bytu nemohu bez souhlasu pronajíma-
tele zřídit trvalý pobyt. Bez příspěvku na bydlení nájemné z bytu 
nezvládnu, jenže pro tento příspěvek je trvalý pobyt v bytě nutný. Co 
mám dělat?

Pronajímatel vám nemůže bránit v tom, abyste trvalý pobyt 
nahlásil na adrese pronajatého bytu. Ujednání v nájemní smlouvě 
je v této části právně neúčinné. Podle zákona o evidenci obyvatel 
totiž nájemci stačí, pokud doloží oprávněnost užívání bytu, a to 
je nájemní smlouva. Souhlas pronajímatele k ohlášení trvalého 
pobytu zákon nevyžaduje.

Nepřistupujte na bydlení bez nájemní smlouvy
Pronajala jsem si byt od soukromého majitele. I přes moje urgence mi 
nedal žádnou nájemní smlouvu. Peníze dávám do ruky jeho otci. 
Nepřišlo mi to divné, dokud se v bytě neporouchalo topení. Majitel ho 
odmítá dát opravit. Na mé námitky mi vyhrožuje vyhazovem z bytu, kde 
podle něj bydlím načerno – nemám smlouvu ani doklad o pravidelném 
placení nájmu. Jak mám postupovat? 

Z vašeho dotazu vyplývá, že je nutné řešit dvě věci, a to jednak 
nájem bytu bez nájemní smlouvy a placení nájemného, jednak to, 
kdo má hradit opravu topení.

Tuto rubriku připravuje  
redakce Revue Sondy 

ve spolupráci se Sdružením 
nájemníků ČR

Bydlení

>>>
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Když nájemník v bytě nebydlí
V nájemní smlouvě mám uvedeno, že byt je určen k bydlení. Porušuji 
tuto smlouvu, pokud v bytě skutečně nebydlím a mám tam jen „usklad-
něný“ nábytek?

Jedná se o nájemní smlouvu bytu, což je ve smlouvě zdůrazněno 
tím, že nájem je sjednán k účelu bydlení, tudíž vztahy mezi 
smluvními stranami se budou řídit § 2235 a násl. občanského 
zákoníku, kdy celý tento pododdíl je nazván Zvláštní ustanovení 
o nájmu bytu a nájmu domu. 
Podle těchto ustanovení zákona nemá nájemce výslovně stanove-
nou povinnost „byt užívat“, jako tomu bylo podle právní úpravy 
do 31. 12. 2013, kdy pronajímatel mohl vypovědět nájem bytu, 
když nájemce neužíval byt bez vážných důvodů. Podle současné 
právní úpravy je nájemci stanovena „pouze“ povinnost užívat byt 
řádně. Znamená to, že nájemce musí provádět v bytě běžnou údrž-
bu a drobné opravy, hlásit pronajímateli závady, havárie, umožnit 
přístup do bytu ke kontrole měřidel atd. Je jasné, že neužíváním 
bytu může dojít k porušení právě uvedených povinností nájemce.
Samotné neužívání bytu tedy není porušením nájemcových povin-
ností, ale může k takovému porušení vést.

Problémový vlastník, naschvály a opakovaně 
vytopený byt
Bydlím v domě, kde všichni byt vlastníme a máme společenství vlastní-
ků. Bohužel bydlím pod vlastníkem bytu, který zřejmě trpí nějakou 
duševní poruchou. Byt neudržuje, moc z bytu nevychází, sám nedbá 
na svou hygienu a kromě toho nejméně dvakrát ročně pustí všechny 
kohoutky a vytopí mě. Jak by se mělo při náhradě škody postupovat 
a co se vůbec s takovým vlastníkem dá dělat? Výbor SVJ je bezradný 
a domluvy nepomáhají.

Jak je z dotazu patrno, škodu jste již musela řešit několikrát, což 
je nemilé. Obvykle se náhrada škody řeší prostřednictvím pojiště-
ní domácnosti. Za škodu nese odpovědnost ten, kdo ji způsobil; 
výjimkou z tohoto pravidla je princip tzv. vyšší moci (např. půso-
bení přírodních živlů nebo jiná událost, kterou člověk nemohl 
předvídat a ovlivnit). 
Pokud se domníváte, že škoda byla způsobena úmyslně nikoliv 
z nedbalosti, ale že šlo o schválnost, bylo by dobré mimo likvidá-
tora pojišťovny přivolat i policii nebo případ policii ohlásit. Policii 
pak nezapomeňte uvést, že se jedná o opakované úmyslné vytope-
ní bytu a že máte podezření na duševní chorobu vlastníka. Policie 
případ vyhodnotí a zvolí adekvátní postup, popřípadě požádá 
o spolupráci lékaře, může také kontaktovat rodinu vlastníka (to 
můžete i vy) a požádat ji o pomoc apod.

K první část dotazu: Občanský zákoník stanoví pravidlo, že prona-
jímatel nemůže proti vám jako nájemci namítat to, že v bytě bydlí-
te bez nájemní smlouvy. Smlouva sice vyžaduje písemnou formu, 
pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost 
smlouvy pro nedostatek formy. Dále pak platí, že užíváte-li byt 
po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se 
nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
Ve vašem případě bude problém s tím prokázat, že nájem skutečně 
hradíte. Na bydlení bez nájemní smlouvy jste neměla nikdy přistu-
povat a na placení nájmu do ruky a bez dokladu už vůbec ne. 
Doporučuji, abyste se obrátila na právní poradnu, např. Sdružení 
nájemníků ČR. Obávám se, že sama tento problém nevyřešíte.
Pokud jde o opravu topení, lze odpovědět pouze obecně, protože 
dotaz obsahuje málo konkrétních informací. Drobné opravy v bytě 
řeší nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údrž-
ba a drobné opravy související s užíváním bytu. Za drobné opravy 
se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto 
vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle 
věcného vymezení nebo podle výše nákladů. Podle věcného vyme-
zení se za drobné opravy považují mimo jiné opravy kamen 
na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového 
topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíra-
cích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového 
topení a výměny jejich drobných součástí. Za drobné opravy se 
však nepovažují opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení. 
Na základě uvedeného věcného vymezení drobné opravy „topení“ 
si sama vyhodnoťte, kdo má opravu hradit. 
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy 
bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich 
součástí, které nejsou uvedeny v nařízení vlády, jestliže náklad 
na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže 
věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazu-
jí, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady 
na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto 
opravu nezapočítávají a hradí je nájemce. Zároveň uvedené  
nařízení vlády stanoví roční limit nákladů. Přesáhne-li součet 
nákladů za drobné opravy v kalendářním roce částku rovnající se 
100 Kč m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalen-
dářním roce se nepovažují za drobné opravy. Podlahovou plochou 
bytu se pro účely uvedeného nařízení vlády rozumí součet podla-
hových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, 
a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; 
podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová 
plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovi-
nou.
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2. část 
tajenky

chem. zn. 
titanu

slovní 
pomoc

výtažek  
z léčivých 

bylin

sibiřský 
veletok

chemická 
značka 
sodíku

obviňovat

očkovací 
látky

slabika 
výsměchu chvost omyl

Tři vylosovaní luštitelé se mohou 
těšit na velký kuchařský nůž  
s ochranou čepele.

Vyluštěnou tajenku pošlete 
do 30. září 2018 na známou adresu 
Sondy Revue,  
nebo na e-mail redakce:  
sondy-odbyt@cmkos.cz

Výherci z čísla 8 jsou uvedeni 
na straně 30.

Fiskars je předním světovým dodavatelem značkových spotřebitelských výrobků  
pro domácnost, zahradu a pobyt v přírodě. V segmentu zahrady se jedná  
o širokou paletu výrobků od zahradních nůžek, hrábí, rýčů či lopat  
až po vytrhávač plevele a čistič okapů. 
Portfolio kuchyňského nádobí Fiskars pak zahrnuje  
různé druhy hrnců, rendlíků a pánví, ale i nože  
a další drobné kuchyňské náčiní.  
Společnost byla založena v roce 1649  
a je nejstarší ve Finsku.

www.fiskars.cz

Nůž Functional Form kuchařský velký 
s ochranou čepele – ideální  
pro snadné krájení v kuchyni,  
navíc s praktickým  
krytem na  
čepel.
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Agresivní postup akcionáře vyvolal obavy
Problémy koncernu, který je akciovou společností, začaly 
v roce 2016, kdy prostřednictvím své investiční společnosti 
Cascade velkou část jeho cenných papírů (19 %) získal 
rodinný klan Hastorů z bosenského Sarajeva. Šéf klanu Niaz 
Hastor byl v minulosti manažerem jugoslávské automobilky 
TAS, která spolupracovala s koncernem Volkswagen 
a v licenci vyráběla některé jeho modely (např. Caddy,  
Golf II, Jetta II). Po rozpadu Jugoslávie se Niazu Hastorovi 
podařilo závod v Sarajevu a jeho hlavní místní subdodavate-
le ovládnout a začlenit je do vlastní společnosti ASA 
Prevent.  Ta dodávala součástky jak VW, tak také automo-
bilce Daimler. Dostala se však s nimi do konfliktu, když 
za své výrobky začala žádat vyšší ceny, a přerušila jejich 
dodávky. Ty vedly k přerušení výroby ve Volkswagenu. 
S Daimlerem se Hastorové soudí dodnes.
Jejich vstup do Grammeru tudíž vyvolal obavy, aby podobné 
konflikty nevznikly i v jeho případě.
A nejenom to. Podobně jako do Grammer AG pronikli 
Hastorové už předtím do německé společnosti Alno, která 
byla jedním z největších výrobců kuchyňského nábytku. 
Časem se tam tento rodinný klan stal největším akcionářem 
a v podniku nařídil v zájmu „zvýšení efektivity“ restruktura-
lizaci, která znamenala razantní úbytek pracovních míst 
a vedla k úplnému uzavření některých pobočných závodů. 
Ukázalo se, že obavy byly opodstatněné. I v Grammer AG 

Odbory pomohly 
      odvrátit 
      nebezpečí...

Celé dva roky žili zaměstnanci německého 
koncernu Grammer AG, ale i jeho 
management a zákazníci v nejistotě.   
Podnik, který působí v 19 zemích světa 
a zaměstnává celkem 15 000 lidí 
(v mateřském podniku v Ambergu 2000), je 
významným dodavatelem součástek pro 
automobilový průmysl. Automobilkám, jako 
např. VW a Daimler, dodává opěrky hlav 
a rukou, středové konzole a další vybavení 
interiéru vozidel.  Výrobcům užitkových 
vozidel pak sedačky pro nákladní vozy, 
traktory, stavební a zemědělské stroje 
a vysokozdvižné vozíky. Výrobní program 
jeho poboček zahrnuje i sedačky 
do autobusů a železničních vagónů. V České 
republice má Grammer filiálky v České Lípě, 
Mostu, Tachově a Žatci. Jeho zakázky jsou 
však důležité i pro další české závody.

Akce zaměstnanců koncernu Grammer v Německu podpořili i kováci z dceřiných závodů v ČR
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začali Hastorové prosazovat restrukturaliza-
ci s odůvodněním, že podnik „zdaleka 
nedosahuje svých možností a neplní tak 
očekávání jeho akcionářů“.  Vzhledem 
ke svému vlivu žádali výměnu vedení pod-
niku a nové obsazení dozorčí rady, aby 
mohli začít provádět změny k zefektivnění 
produkce.

Odbory se spojily 
k mezinárodnímu protestu
V případě Grammer AG však narazili 
na odpor nejenom odborů IG Metall. Proti 
jejich záměrům se postavili i další včetně 
vedení podniku. Na výroční valné hromadě 
jejich záměry odmítli i drobní akcionáři, 
jejichž akcie rodinný klan usiloval odkoupit 
a navýšit jejich hodnotu tak, aby svůj podíl 
z 19 % rozšířil na 25 % a získal tak práva 
velkoakcionáře, jehož názor ostatní nemo-
hou obejít. 
Ačkoli rodinný klan na valné hromadě  
akcionářů neuspěl, byl přesto dále rozhod-
nut prosadit svoje. Usnesení valné hromady 
napadl u soudu. Postavil se také proti tomu, 
aby se strategickým partnerem koncernu 
stala čínská soukromá společnost Jifeng. 
Investiční společnost Cascade přišla 
s tvrzením, že Číňané se chtějí pouze dostat 
ke klíčovým technologiím. Tvrdili, že 
za Jifeng ve skutečnosti stojí čínský stát 
a že spojení s touto firmou by mohlo ohro-
zit plány Grammer AG v USA…
Aktivity bosenského rodinného klanu vedly 
k mohutným protestním akcím odborů. Ty 
získaly mezinárodní charakter. Zapojili se 
do nich i členové OS KOVO z poboček 
koncernu v ČR, které jejich kolegové z IG 
Metall informovali o tom, jak nebezpečná 
situace vyvstala. Pravidelné konzultace 
o vývoji v koncernu přerostly ve společné 
akce. Zástupci českých kováků svou účastní 
podpořili protesty svých kolegů v Německu. 

A akce odborů výrazně přispěly k tomu, že 
výhrady Hastorů proti strategickému part-
nerství s Jifeng nakonec odmítla i politická 
reprezentace v Bavorsku a dala k němu svůj 
souhlas.
Nastala situace, která 6. srpna investiční 
společnost Cascade vedla k prohlášení, že 
podíl klanu Hastorů v Grammer AG je 
na prodej, byť do dne prodeje vynesl 50 
milionů eur. O tři dny poději bylo oznáme-
no, že ho koupila čínská firma Jifeng, 
jejímž výrobním programem jsou dodávky 
součástí pro automobilový průmysl. 
Investiční banky i odbory jsou s touto 
novou situací spokojeny. Podle bank odcho-
dem Hastorů mohou skončit obavy někte-
rých obchodních partnerů a naopak přijít 
nové zakázky. Podle názoru předsedy místní 
organizace IG Metall a současně člena 
dozorčí rady Grammer AG Horsta Otta je 
odchod Hastorů pozitivním krokem vpřed. 
Angažmá Jifeng podle jeho slov znamená 
to, že Grammer AG nyní „vplul do klidněj-
ších vod“. Předseda závodní rady Lars 
Roder uvedl, že „za současné situace 
a daných okolností bylo dosaženo toho nej-
lepšího řešení“.  Není divu: Jifeng se 
smluvně zavázal, že Grammer AG bude 
moci dále samostatně fungovat na burze 
a že zaručuje existenci všech pobočných 
závodů na 5 let a všechna pracovní místa 
na dobu 7,5 let. Už v pátek 10. 8. akcie 
Grammer AG na burze zaznamenaly růst… 
Odbory ovšem neusínají na růžích. Předseda 
bavorské zemské organizace IG Metall 
Jürgen Wechsler k nové situaci říká: „IG 
Metall bude dávat velký pozor na to, aby 
čínský investor svoje sliby skutečně dodr-
žel. Závazky z kolektivního vyjednávání 
a princip spolurozhodování musí být bez-
podmínečně zachovány.“ FR

AN
TI

ŠE
K 

VO
ND

ER
KA

, F
ot

o:
 a

ut
or

 a
 IG

 M
et

al
l

Akce zaměstnanců koncernu Grammer v Německu podpořili i kováci z dceřiných závodů v ČR

Výstražná stávka IG Metall v pobočce Grammer AG v německém Hardheimu

Grammer vyrábí i sedačky do různých 
druhů automobilů

Do čeho Číňané investují 
v Německu
Čínské podniky investují stále více 
i v průmyslově nejvyspělejších 
státech EU. Německá nadace 
Bertelsmann vypracovala tabulku, 
do kterých oborů proudí nejvíce 
čínské peníze u našich sousedů 
v Německu.

1,8 % čínských účastí v Německu se 
dostává do oblasti výroby zemědělských 
strojů

2,7 % z nich proudí do námořního 
inženýrství a do oblasti výroby lodí 
s high-tech

4,5 % pak do oblasti pokročilých 
železničních dopravních systémů

5,0 % končí v oborech, které se zabývají 
vývojem nových materiálů

6,3 % proudí do odvětví „letectví 
a kosmonautika“

8,0 % je investováno v sektoru „nová 
generace informační technologie“

15,2 % míří do oblasti výroby počítačově 
řízených strojů s CNC a robotů

16,1 % směřuje do oblasti biomedicíny 
a prémiových zdravotnických přístrojů

18,8 % bylo investováno v oblasti 
energetických systémů

20,5 % prostředků putuje do oblasti 
energeticky úsporných automobilů 
a automobilů s alternativním pohonem
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mě vstupuje i podoba ekonomiky a produk-
tivita práce, která je v Česku a Dánsku 
jiná. Pokud máte vysokou produktivitu, 
můžete do pracovní doby zasáhnout jedno-
dušeji bez toho, že by se zaměstnanci kráti-
la odměna. 

Češi pracují hodně za málo 
peněz 
Ekonomický mainstream už sám upouští 
od jednoduchého pohledu na to, že produk-
tivita je u nás nízká kvůli „líné“ pracovní 
síle. Po zhruba 30 letech jednostranného 
popisování reality se dostáváme k jádru 
pudla – potřebujeme novou hospodářskou 
politiku, která nás dostane z pozice subdo-
davatelské ekonomiky. Hospodářská politi-
ka založená na levné práci coby konku-
renční výhodě není udržitelná, stejně tak 
jako není udržitelný stav, kdy nám poměr-
ně rychle vzrůstají jednotkové náklady 
práce (tzn. průměrné pracovní náklady 
na vyrobenou jednotku statku). To vše zna-
mená jedno: Češi pracují hodně za málo 
peněz s poměrně nižší efektivitou vlastní 
práce, což ovšem rozhodně není vina 
zaměstnancova úsilí.

Co především trápí českou 
ekonomiku
Konec levné práce a Konec dlouhé práce 
jsou správně zaměřené kampaně, které 
spolu souvisí a spolupracují. Do morku 
kostí totiž odhalují, co České republice 
chybí. Je to jasná hospodářská strategie, 
jak nás vyprostit z kleští nízkých mezd, 
dlouhé pracovní doby a produktivity, které 
nám vyrobili politici v 90. letech při trans-
formaci. Je to jasná technologická poddi-
menzovanost podniků, kterým nikdo nepo-
dal pomocnou ruku. Je to posléze i jasné 
přetěžování pracovní síly po časové stránce 
a vytěžování zaměstnance po stránce 
finanční. 
Z analýzy Heleny Horské lze mít pocit, že 
se tento systémový problém také snaží 
akcentovat, jen to tam není napsané. Místo 
komplexní změny přístupu státu k firmám 
a jejich investicím je nám opět nabízeno 
řešení skrze levnější náklady práce, tedy 
hlavně osekání sociálních odvodů. Úhrnem 
je tato analýza sympatický pokus dostat 
do debaty o zkracování pracovní doby 
kromě mediálně viditelných dohad a dojmů 
i data, zatím bych ale osobně více věřil 
tomu, co nabízí realita – tedy že díky 
kolektivnímu vyjednávání dostanou 
zaměstnanci zhruba o 4000 korun více než 
bez něj a že díky němu má spousta zaměst-
nanců zároveň vyjednánu i kratší pracovní 
dobu. A ekonomika nekrachuje. Konec 
levné práce si dobře rozumí s kampaní 
Konec dlouhé práce.

Těžko kdokoli s jistotou řekne, jaký 
dopad na českou ekonomiku zkráce-
ní pracovní doby může mít. A není 

zkrácení jako zkrácení – cíl odborů zkrátit 
pracovní den o půl hodiny se relativně drží 
při zemi. Už teď víme, že 37,5 hodiny 
za týden pracují zaměstnanci v 77 % podni-
ků, kde probíhá kolektivní vyjednávání. 

Zkracování pracovní doby není 
žádná novinka
V historii jsme mohli zažít i daleko radi-
kálnější řezy v odpracované době. Pro eko-
nomy nejzajímavější bylo utnutí pracovní-
ho týdne na tři dny ve Velké Británii 
během hornických stávek v 70. letech. 
Argumentace tehdy byla jasná: nebude dost 
elektřiny, tak buďte doma! Podobně se dá 
považovat za poměrně revoluční prosazení 
volné soboty v Československu v roce 
1968. Není bez zajímavosti, že pětidenní 
pracovní týden byl u nás zaváděn souběžně 
s předními zeměmi západní Evropy. 
Z novějších příkladů může posloužit zkrá-
cení doby ve Francii na 35 hodin týdně, 
experimenty jednotlivých firem ve Švédsku 
se šestihodinovým pracovním dnem nebo 
čtyřdenní pracovní týden na Novém 
Zélandu.

Jediná nepřesvědčivá česká 
analýza
Jak jsem již uvedl, nikdo není schopný říct 
s jistotou, co by zkrácení udělalo s hospo-
dářstvím. Zevrubné analýzy, které by se 
vztahovaly k českým podmínkám, neexistu-
jí. Jen jedna se o to pokouší, vypracoval ji 
tým Heleny Horské z Raiffeisenbank. 
Ovšem třebaže tento text hezky shrnuje teo-
retické koncepty a historický vývoj, není 
schopný přesvědčivě vyargumentovat jed-
noznačně skeptický pohled na zkracování. 
Jde hlavně o to, že analýza si nijak nestano-
vila, co konkrétně sleduje (zkrácení pracov-
ní doby o den nebo o půl hodiny denně je 
rozdíl), přesto formuluje jasné závěry, 
například že kampaň za vyšší mzdy je 
v konfliktu se snahou zkrátit pracovní dobu. 
Mluví o střetu odborářských kampaní 
Konec levné práce a Konec dlouhé práce. 
Tento závěr považuji za zbrklý. Proč?
Když se podíváme na statistiky Eurostatu 
a srovnáme odpracovanou dobu se mzdo-
vou hladinou v jednotlivých státech 
Evropské unie, uvidíme dva jasné trendy. 
Ten první ukazuje, že čím více jdeme geo-
graficky od severozápadu na jihovýchod, 
tím nižší jsou mzdy. Ten druhý ukazuje, že 
čím více jdeme geograficky stejným smě-
rem, tím více času zaměstnanci stráví 
v práci. Například Dánova hodinová mzda 
je cca třikrát vyšší než Čechova, přesto 
Čech odpracuje za rok o 349 hodin více. 
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Evropská praxe v podstatě na první pohled 
ukazuje, že zkracování doby jde ruku 
v ruce s vysokým ohodnocením práce, 
chcete-li přesněji s celkově vysokými 
náklady práce.
Ale i tento pohled je značně zjednodušený 
a nepřesný, respektive odhaluje jen vrcho-
lek ledovce. Do schopnosti efektivně zve-
dat mzdy a zkracovat dobu práce samozřej- RA
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Zkrácení pracovní 
doby se stalo 

poměrně 
atraktivním 
mediálním 

tématem. Kromě 
specializovaných 

ekonomických 
deníků se ho ujala 
i masová média, 

která informovala, 
že až třetina 

malých 
a středních 

podniků by se 
zkrácení 

nebránila. 
Na druhou stranu 
jsme mohli číst 
množství článků 

o těch 
podnikatelích, 

kteří tento nápad 
odborů považují 

za nemístný.
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nických, státních a hospodářských orgánů 
a aby se zaměřily především na obhajobu 
zájmů pracujících. S vizemi Šikovy eko-
nomické reformy v zásadě souhlasily 
a podporovaly snahy o přizpůsobení hos-
podaření zásadám tržní ekonomiky, záro-
veň si však uvědomovaly, co budou nové 
ekonomické podmínky znamenat pro 
život lidí, jejichž zájmy měly chránit. 
V této souvislosti se pak nezbytně zača-
lo uvažovat o starších pozapomenutých 
způsobech odborové práce. Konkrétně 
se nejvíc mluvilo jak o právu na stávku 
a o zákonu, který by ho vymezoval, 
tak o zákonu o socialistickém podni-
ku, který by byl zapojen do tržních 
vztahů a na jehož řízení by se podíle-
la rada pracujících. (Tyto rady mohly 
mj. velmi výrazně omezit působení 
KSČ na závodech.) Na tomto zákla-
dě vznikl Nástin programu ROH, 
projednaný celostátní poradou  
základních organizací ROH 19.–20. 
června 1968. 

>>>

Obrodný proces vedení zaskočil 
Na „obrodný proces“, zahájený ledno-
vým plénem ÚV KSČ, vrcholné odboro-
vé orgány zpočátku nereagovaly. Situace 
se změnila až na plenární schůzi Ústřední 
rady odborů (ÚRO) 21.–22. března 1968. 
Pod náporem kritiky, týkající se direktiv-
ních metod, přílišné centralizace apod., 
odstoupil dosavadní předseda Miroslav 
Pastyřík a jeho spolupracovníci. Novým 
předsedou byl zvolen Karel Poláček, 
do té doby místopředseda ÚRO a před-
seda odborového svazu kováků. V ná-
sledujících dnech a měsících probíhala 
na všech úrovních a za vydatné účasti 
odborového tisku, zvláště deníku  
Práce, vedeného novým šéfredaktorem 
Ladislavem Velenským, diskuse o po-
stavení a úloze odborů v nových pod-
mínkách. Diskutující odmítali závislost 
na KSČ, zapojování odborů do výrobních 
úkolů a naopak požadovali, aby se od-
bory staly důstojným partnerem stra-

Pochmurnému obrazu socialistického Československa se vymykají šedesátá 
léta, často označovaná jako „zlatá“. Byla to doba, v níž si lidé přes všechny 
potíže mohli myslet, že poměry se zlepšují, že jejich svoboda postupně roste 
a že do toho, co se děje, mohou mluvit a že se jim občas podaří také něco 
prosadit. Tento vývoj vyvrcholil a bohužel také skončil před padesáti lety.

  Rok 1968  
a odbory
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Naděje pražského jara
Na situaci v odborech měla velký dopad 
ještě jiná okolnost. Odbory těžce poci-
ťovaly, že jim KSČ předpisovala organi-
zační strukturu. Pokud chtěly skutečně 
pracovat, musely přijmout takovou orga-
nizaci, jakou si přáli jejich členové. Svo-
boda pražského jara znamenala pro mno-
ho odborářů především svobodu rozdělit 

dosavadní odborové svazy, 
chápané jako umělé a nuceně 
vytvořené, na jiné, menší, 
ale dobrovolně vzniklé. Tato 
partikularizace, někdy ze-
směšňovaná, měla zásadní 
důsledek. V odborech se 
nevyměnilo jen nejvyš-
ší vedení, nýbrž došlo 
k volbám na všech úrov-
ních, všude se objevili 
noví lidé, kteří to mys-
leli s reformami vážně, 
a kteří právě proto 
získali důvěru členské 
základny a nechtěli ji 
ztratit. Jednota odbo-

rového hnutí se přitom nenarušila, 
mimo dosavadní odborovou strukturu 
odešla jen Federace lokomotivních čet, 
založená jako samostatný subjekt v dub-
nu 1968.

Právě proto zapustil obrodný proces 
v odborech hluboké kořeny. Za těchto 
okolností je naprosto přirozené, že ÚRO 
jednoznačně odmítla okupaci Česko-
slovenska vojsky SSSR a dalších států 
Varšavské smlouvy; ve Výzvě k odboro-
vým organizacím světa žádala odboráře 
o pomoc a solidaritu vůči intervenci. Tato 
stanoviska jednoznačně podporovaly 
desítky rezolucí ze závodů.
I po srpnu 1968 pokračovaly odbory 
energicky ve svém reformním kurzu, 
přípravy organizačních změn se ještě 
prohloubily v souvislosti s federalizací 
státu. Kromě dosavadních aktivit spo-
lupracovaly některé odborové svazy se 
Svazem vysokoškolského studentstva. 
V reformním duchu se podařilo ještě 
v lednu 1969 uspořádat sjezdy Českého 
revolučního odborového hnutí a Slo-
venského revolučního odborového hnutí, 
na něž navázal VII. všeodborový sjezd, 
konaný ve dnech 4.–7. března 1969. 
Sjezd schválil základní dokumenty  
a zaujal stanovisko k návrhu zákona o so- 
cialistickém podniku. V nově zvolených 
orgánech převládli stoupenci reformního 
hnutí, čeští a slovenští odboráři byli za-
stoupeni paritně. Předsedou se stal opět 
Karel Poláček. 

Likvidace reformy,  
nástup normalizace
I ve změněných podmínkách se odbo-
ráři snažili udržet alespoň zásady, podle 
nichž se měla provádět ekonomická 
reforma. Ze všech velkých organizací 
vzdorovaly nejdéle, prakticky až do pod-
zimu 1969, normalizačnímu procesu, 
jehož protagonisté později konstatovali, 
že „pravice, která začínala ztrácet půdu 
ve stranických a státních orgánech, se 
zcela záměrně orientovala na odbory 
ve snaze přeměnit je v politickou sílu, 
která bude v opozici proti KSČ a státu 
a které by mohla využívat…“ Na jejich 
opětovném podřízení si proto dali sku-
tečně velice záležet. 
Nejdříve se normalizátorům podařilo 
zasáhnout v redakci Práce, kterou ozna-
čovali za „druhé centrum“ odborového 
hnutí, propagující a organizující zásady 
polednového procesu. V květnu 1969 
musel redakci opustit šéfredaktor Ve-
lenský a další propouštění následovala. 
V září 1969 byla odvolána usnesení k 21. 
srpnu 1968. Listopadové plénum Čes-
koslovenského revolučního odborového 
hnutí v roce 1969 přehodnotilo některé 
dokumenty VII. všeodborového sjezdu 
a zahájilo „očistu“.
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Proč němečtí odboráři 
volí krajní pravici 
a jak tomu zabránit?

Poslední dobou ovšem v řadách odborů 
přibývají jednotlivé hlasy, které přebírají 
protiuprchlický slovník Pegidy („Patrioté 
proti islamizaci Západu“) nebo spojují 
své politické naděje se stranou Alterna-
tiva pro Německo (AfD). Navíc dochází 
i k pokusům přebrat odborářská témata 
ze strany pravice a v některých firmách 
vznikly i podnikové rady sestavené z lidí 
napojených na krajně pravicovou scénu. 
Právě za tímto účelem se uskutečnil ne-
dávno zveřejněný sociologický výzkum 
nazvaný Dělnické hnutí zprava? Motivy 
a hranice imaginární revolty. Výzkum 
nabízí hloubkovou sondu do představ 
a motivací odborově organizovaných pří-
znivců nové pravice a je tak specifičtěj-
ším doplňkem mnoha dalších výzkumů, 
které se zabývaly vzrůstem nové pravice 
v Německu. Jak uvádějí autoři studie, 
voliče AfD můžeme nalézt ve všech 
společenských třídách, mezi pracujícími 
a odborově organizovanými je jich ovšem 
mírně nadprůměrný procentuální podíl. 
AfD získala ve volbách do parlamentu 
12,6 procenta, mezi odboráři patnáct 
procent a mezi pracujícími obecně deva-
tenáct procent.

Racionální jádro pravicové 
vzpoury
Autoři výzkumu varují před tendencí chá-
pat příklon lidí k nové pravici jako projev 
„falešného vědomí“, pouze jako výsledek 
ideologické masáže nebo nedostatečné 
schopnosti odolávat falešným zprávám. 
Jejich politické postoje mají částečně 
„racionální jádro“, které se opírá o jejich 
každodenní zkušenost.
Sociální situace zde hraje zásadní roli. 
Autoři připomínají, že i podle liberálních 
ekonomů je Německo jednou z nejnerov-
nějších společností v industrializovaném 
světě a tato tendence se prohlubuje. Ne-
naplnily se také sliby pracujícím z bývalé 
NDR, že jejich platy se časem dostanou 
na úroveň, která je běžná v západních 
spolkových republikách. Za jednu z pří-

čin nejistoty také považují všudypří-
tomný modus konkurence, který vládne 
ve společnosti, a to i při přerozdělování 
bohatství. Právě tyto podmínky přispěly 
ke vzniku hnutí, které se již nesoustředí 
na boj těch dole proti těm nahoře, ale 
na konkurenční boj proti ostatním, kteří 
jsou na tom stejně špatně nebo ještě hůře 
(nezaměstnaní, imigranti).
Z tohoto základu vycházejí strany nové 
pravice, jako je AfD, které se pokoušejí 
celý konflikt rámovat prostřednictvím 
biologicky pojatého národa, v němž je 
třeba se spojit proti zrádné politické třídě 
držící moc a příchozím zvenčí. Příchod 
migrantů do Evropy je pak využíván 
jako populistický moment, skrze který 
se formuje opozice mezi těmi, kdo jsou 
„s námi“, a těmi, kdo jsou „proti nám“.
Je zajímavé, že strana, která byla původ-
ně radikálně protržní, se nyní stále více 
pokouší zahrnout do svého programu 
sociální tematiku. Podle reprezentanta 
radikálně pravicového křídla strany  
Björna Höckeho, který proslul svými 
výroky zpochybňujícími německou 
vinu na holokaustu, již nespočívá řešení 
sociální otázky v přerozdělování shora 
dolů. „Nová německá sociální otázka 
21. století spočívá v přerozdělování 
zevnitř ven,“ tvrdí Höcke a vědomě tak 
rýsuje sociální konflikt podle národnost-
ního principu. Právě spojení národnostní 
identity se sociální otázkou vede autory 

Jakub Ort pracuje jako externí 
redaktor v Českém rozhlase    
– Radiu Wave a přispívá 
na komentářový web A2larm. 
Je organizován v odborech 
Filosofického ústavu Akademie 
věd České republiky a usiluje 
o společenskou spravedlnost účastí 
v sociálních hnutích.

Německé odbory jsou 

tradičně antifašistické. 

Bývají obvyklou 

součástí širokých 

občanských koalic proti 

pochodům neonacistů 

ulicemi německých 

měst a spolupracují 

i s antifašistickými 

aktivisty. Důkazem 

je kongres německé 

Antify, který (i přes jisté 

kontroverze) proběhl 

v sídle odborových 

svazů v bavorském 

Mnichově. Odbory 

se přitom jasně hlásí 

k podpoře pracujících 

bez ohledu na jejich 

původ nebo barvu 

kůže, ale také na útlak, 

který zažily ze strany 

nacistického režimu. 



25Výzvy současnosti – nový pohled

JA
KU

B 
OR

T

>>>

studie k tomu, že tento přístup nazývají 
„nacionálně-sociálním“. (To, že tento 
termín vzbuzuje asociace na nacistickou 
diktaturu, není náhoda. Právě Hitlerův 
šovinistický nacionalismus a antisemitis-
mus byl mj. odpovědí na sociální situaci 
v tehdejším Německu.) 
Na tento typ přerámování sociální otázky 
reagují i někteří politici na levé straně 
německého politického spektra. I zde se 
objevují hlasy, že je třeba na prvním mís-
tě chránit zájmy německých pracujících 
a migraci je třeba omezit, protože může 
znamenat větší soutěž o placenou práci. 
Reprezentantkou tohoto opatrnějšího 
postoje k migraci (který ovšem nelze 
zaměňovat s otevřeně xenofobními ná-
zory zaznívajícími z AfD) je např. Sarah 
Wagenknechtová ze strany Die Linke 
(česky Levice). 

Není to tak jednoduché
Autoři varují před příliš zjednodušujícím 
uchopením obratu části populace k nové 
pravici. Sociální otázka je sice zásadním 
(a podle autorů také legitimním) zdrojem 
nespokojenosti, nelze z toho však vyvo-
zovat jasné rovnice, podle kterých by ti 
nejchudší měli k nové pravici nejblíže. 
Obecně nelze říct, že by konkrétní so- 
ciální podmínky automaticky vedly k ně-
jakému společenskému názoru, jde spíš 
o látku, kterou lze uchopit různě. Velkou 
roli hraje také kontrast, který zažívají 
někteří lidé mezi svou každodenní zkuše-
ností a mediálně prezentovaným světem, 
a obecně pocit, že o jejich problémy ne-
jeví většina společnosti zájem.
Paletu problémů, které mohou vzbuzovat 
nespokojenost, líčí jeden z odborových 
sekretářů: „Na Východě žije mnoho 
z nich v místech, ze kterých se odchází, 
a ne ve městech, kam se přichází. Mno-
ho z nich má pocit, že nedokážou držet 
krok s prosperující společností, nemají 
k ní přístup. Tyto problémy ale nejsou 
předmětem žádné veřejné diskuse. O pra-
cujících se nikde nemluví. A pak přijdou 
uprchlíci a získají pozornost, kterou oni 
sami nedostanou. Jsou tu investice, učite-
lé, personál pro jazykové kurzy a pracov-
ní kvalifikace. To mnozí z nich považují 
za nespravedlivé.“
Mezi zpovídanými lze zaznamenat velký 
důraz na demokracii. Mluví o referen-
dech a odkazují k přímé demokracii švý-
carského typu. Staví se přitom kriticky 
k současné politické elitě a institucím 
liberální demokracie, protože jsou pře-
svědčeni, že na ně neberou ohled.
Autoři upozorňují, že konspirační teorie, 
které mají spíš význam emocionálního 

potvrzení jejich nenávisti k politickým 
představitelům a „těm nahoře“, se v mys-
lích zpovídaných propojují s konkrétními 
křivdami. Příznivci nové pravice tak 
spojují podporu bank z veřejných peněz 
po ekonomické krizi s rozhodnutím o při-
jetí uprchlíků, které považují za stejně 
nedemokratické.
Touhu po přímé demokracii na celospo-
lečenské úrovni ovlivňuje v případě ak-
tivních odborářů jejich každodenní zku-
šenost z „malého světa“ jejich podniku. 
Tam jsou často terčem šikany ze strany 
vedení a připadají si bezmocní v důsledku 
slábnoucího vlivu odborů.
Konflikty, které na pracovišti vznikají 
mezi místní pracovní silou a dočasně 
najatými zahraničními pracovníky, mo-
hou podnítit rasismus a xenofobii, jež se 
z podniku přenesou na rovinu celospole-
čenskou. Stejné protiklady, ovšem řešené 
vzájemnou spoluprací, mohou naopak 
vést k nečekané zkušenosti mezinárodní 
solidarity. Studie uvádí příklad odboráře 
a člena podnikové rady, který se v rozho-
voru neostýchal uvést, že by obnovil kon-
centrační tábor v Buchenwaldu, aby tam 
internoval uprchlíky. Stejný člověk hrál 
nakonec klíčovou úlohu v úspěšném boji 
za trvalé smlouvy pro dočasné pracovní-
ky z Česka a Slovenska v jeho podniku.

Jak zastavit nacionálně sociální 
nebezpečí?
V českém prostředí podobný průzkum 
zatím bohužel nevznikl. Lze ale před-
pokládat, že u některých odborově or-
ganizovaných pracujících se vyskytují 
podobné tendence a i další jevy popsané 
v německé studii lze v české společnosti 
pozorovat. 
Například ultrapravicový ideolog Petr 
Hampl, spolupracovník bojovníka proti 
islámu Martina Konvičky, se pokouší 
oživit termín třídy, který podobně jako 
Björn Höcke z AfD spojuje s konfliktem 
bílých a českých pracujících proti při-

stěhovalcům na jedné a kosmopolitním 
elitám na druhé straně. 
Zároveň lze pozorovat snahu o ožive-
ní diskuse o podmínkách pracujících 
z prostředí antirasistické a neautoritářské 
levice. Za všechny můžeme jmenovat 
redaktorku webu A2larm Sašu Uhlovou 
a její sérii reportáží Hrdinové kapitalistic-
ké práce. Právě Uhlová ve videu pro web 
Aktualne.cz mluví o mnoha podobných 
problémech jako německá studie. „Nás 
ani západní elity dlouho netrápil feno-
mén železné mzdové opony. Přitom je 
to fenomén, který může ohrozit budouc-
nost Evropské unie. Ovládli jsme média 
a nastolili témata, i když je nás menšina,“ 
vzkazuje Uhlová elitám, které podle ní 
zapomněly na pracující a vehnaly část 
z nich do náruče autoritářů a fašistů. 
Autoři německé studie varují, že v ně-
mecké společnosti existuje podhoubí 
pro nacionálně sociální nebezpečí, které 
se živí ze skutečných sociálních a kul-
turních motivů. Zároveň však tvrdí, že 
tento pohyb není nezastavitelný. Klíč 
k jeho oslabení leží ve změně každodenní 
zkušenosti lidí, kterou se živí ideologie 
a důvěryhodnost nové pravice. A to platí, 
troufám si tvrdit, v České republice stejně 
jako v Německu.
Tuto zkušenost je třeba začít brát vážně 
a především o ní stejně jako o příčinách, 
které ji způsobují, začít mluvit. Rovno-
stářské a protirasistické postoje neza- 
ujmou pracující na základě pouhého 
moralizování shora, ale je třeba rozvíjet 
jejich vlastní zkušenost solidarity z pra-
coviště, která překračuje etnika a národ-
nosti. Nelze na jedné straně vyžadovat 
respekt k demokratickým hodnotám 
a na druhé straně nechat pracující trávit 
většinu života v autoritářských podmín-
kách jejich podniků. Právě zde je třeba 
rozvíjet možnost participace a spoluroz-
hodování. V řešení těchto nelehkých vý-
zev mohou hrát odbory klíčovou roli.

Část tohoto materiálu přineslo ve formě 
zamyšlení minulé číslo Sondy Revue.
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„Velkým tématem byla směrnice o vysílání 
pracovníků do zahraničí, sociálním dum-
pingu či důstojných podmínkách v kamio-
nové dopravě a podobně. Výsledky ale 
nejsou moc uspokojivé, což bohužel uka-
zuje na fakt, že zejména Evropská komise 
příliš nepočítá s prohlubováním sociálního 
rozměru EU. Pro ni to není na pořadu dne. 
Předseda Jean-Claude Juncker po brit-
ském referendu o odchodu z EU přišel 
s pěti scénáři jejího budoucího vývoje. 
Malá pozornost sociálním otázkám mě 
zarazila, možnosti rozšíření spolupráce 

v Evropském parlamentu v rámci tzv. sil-
ničního balíčku. Troufám si říct, že se jedná 
o jeden z nejdůležitějších a zároveň nejkon-
troverznějších legislativních dokumentů, 
na kterém budeme s největší pravděpodob-
ností pracovat až do konce mandátu,“ řekla 
Dlabajová.

Problém daňových rájů
A co takzvané daňové ráje? „Musí být jasně 
určeno, co je legální daňovou optimalizací 
a co už je překračováním zákona. Pomocí 
reportingu zisků v každé zemi zvlášť 
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Jak se Evropský parlament
věnuje postavení 
zaměstnanců?

dovedností pro Evropu. Téma ochrany 
a práv zaměstnanců je diskutováno přede-
vším s postupující globalizací, modernizací 
pracovního trhu a rozšiřováním nestan-
dardních a flexibilních pracovních úvazků. 
V tomto ohledu podporuji především dosa-
žení rovnováhy mezi ochranou pracovníků 
a podporou vývoje pracovního trhu 
a nových forem zaměstnávání.“
Velkým tématem je podle ní nastavení  
pravidel pro přeshraniční vysílání řidičů 
kamionové dopravy. „Téma od konce 
minulého roku intenzivně projednáváme 

v sociální oblasti zmiňují pouze dva 
tyto scénáře. Jeden z nich zavádí více-
rychlostní EU, což by mohlo České 
republice dost uškodit, a druhý řeší pro-
blémy EU tím, že jí dá více pravomo-
cí,“ říká Kateřina Konečná (KSČM) 
a doplňuje: „Současnou Komisi – 
a do značné míry i ty předchozí – zají-
má primárně otázka jednotného trhu. 
Prohlubující se nerovnosti v otázkách 
sociálních před sebou tlačí jako balvan, 
o kterém zřejmě bude jednou tvrdit, že 
si ho nevšimla. EU přežila ekonomic-
kou krizi, s největší pravděpodobností 
přežije krizi migrační, ale pokud neza-
čne předcházet krizi sociální, zahrává si 
jak se svou podstatou, tak se samotnou 
existencí.“

Vliv postupující globalizace
Podle slov europoslankyně Martiny 
Dlabajové (nestraník za ANO) se poda-
řilo například přijmout novou moderni-
zovanou podobu Europassu, který 
usnadňuje hledání a získávání práce 
po celé Evropě. „Podobně byl rozšířen 
a modernizován také portál pracovních 
příležitostí Eures,“ uvedla pro Sondy 
Revue. „Zaměřuji se mimo jiné 
na zaměstnanost mladých lidí a v roce 
2015 Evropský parlament přijal mou 
zprávu o propojování dovedností 
a požadavků trhu práce, na kterou poz-
ději navázala Evropská komise, když 
představila svůj návrh Nové agendy 

bychom mohli konečně uvést v život 
pravidlo, že zisk se má danit tam, kde 
vznikl. Obecně musí docházet k co nej-
větší výměně informací a samy státy 
EU se musí přestat předcházet v pre-
zentaci co nejlepších daňových podmí-
nek pro nadnárodní společnosti. Ráda 
bych se na úrovni EU bavila o možnosti 
odebírání licencí bankám, které se 
na nekalých daňových praktikách podí-
lejí,“ řekla Konečná. Organizace 
Glopolis odhaduje, že ČR přichází 
v daňových rájích o 21 až 57 miliard 
korun ročně. O tyto peníze by se podle 
Konečné mohly zvednout platy učite-
lům, doktorům, zdravotním sestřičkám 
či policistům, peníze by mohly pomoci 
i důchodcům, daly by se za ně postavit 
například nemocnice... 
Dlabajová se domnívá, že z dlouhodo-
bého hlediska by nejúčinnějším bojem 
s daňovými ráji byl apel na morální 
odpovědnost podniků, respektive jejich 
vlastníků a manažerů, na řádné placení 
daní v místě, kde vykonávají svoji čin-
nost. „Aktuálně se však z krátkodobého 
hlediska jeví jako jediná možnost zave-
dení tzv. společného konsolidovaného 
základu daně z příjmů právnických 
osob. Jako velmi důležité také vnímám 
zřízení povinných a veřejně přístupných 
registrů skutečných vlastníků firem,“ 
dodala. Zmínila také, že letos vznikl 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, 
vyhýbání se daňovým povinnostem 
a daňové úniky.

Jaké důležité dokumenty, týkající 

se postavení a práv zaměstnanců 

či pracovních příležitostí, 

projednává či projednával 

Evropský parlament? Na to pro 

Sondy odpovídaly europoslankyně 

Kateřina Konečná (KSČM) 

a Martina Dlabajová (ANO).
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BERANI

Do 22. září můžete spoléhat jen sami na sebe. Bát se 
nemusíte. Myslíte rychle a závěry, k nimž dospějete, 
jsou nenapadnutelné. V následujících dnech však 
musíte věnovat pozornost i názorům partnerů.  
Když je při rozhodování vezmete v úvahu, bude to 
rázem lepší. 

BÝCI

Pokud má váš životní druh dojem, že se věnujete více 
práci a praktickým záležitostem než jemu, má pravdu. 
Ve vlastním zájmu byste si měli den rozčlenit tak, aby 
v něm kromě práce zbyl i čas na soukromí. Budete se 
mít na co těšit! 

BLÍŽENCI

O zábavu se vám stará Mars, který se od 11. září 
až do konce období pohybuje vaším sektorem dětí. 
Ratolesti přijdou s dlouhým seznamem kroužků, které 
chtějí navštěvovat. Vy jim zase vysvětlujete, že si jich 
vybrali tolik, že se to stihnout prostě nedá. 

RACI

To, že vám záleží na úspěchu vašeho zaměstnavatele, 
vás dostane do obtížné situace. Musíte mu sdělit, že 
to, co vymyslel, je sice zajímavé, ale s realitou mnoho 
společného nemá. Musíte to stihnout do 22. září. 
Merkur bude ve vašem sektoru komunikace a vy 
dokážete zaměstnavatele přesvědčit. 

LVI

Kombinace Venuše ze Štíra a Marsu z Vodnáře je 
pro vás opravdu náročná. Občas budete mít pocit, že 
narážíte právě tam, kde byste potřebovali pochopení 
a podporu. Pozor si musíte dávat na všechno, co 
podepisujete. Důsledky vašich rozhodnutí budou 
dlouhodobé! 

PANNY

Konečně přišlo období, kdy můžete diktovat své 
požadavky. Na vaší straně je harmonický vztah mezi 
Saturnem a Uranem. Díky němu se dokážete chovat 
tak, abyste z nabízených možností získali maximum. 
Výsledkem bude radost na duši a velice příjemný 
finanční efekt.  

Vaše práce – Zaměstnání – Mezilidské vztahy

ZÁŘÍ – HOROSKOP od astroložky Jarmily Gričové

VÁHY

Konečně si můžete trochu oddechnout. Mars se 
přesunul do Vodnáře, odkud se vám stará o inspiraci 
jak v pracovních, tak v soukromých záležitostech. 
V obou těchto oblastech se můžete těšit na úspěch, 
který vám plně, štědře a velkoryse vynahradí veškeré 
dosavadní strádání. 

ŠTÍŘI

Práce není zajíc, takže neuteče. Ve dnech, které proží-
váte, se můžete klidně a bez výčitek svědomí věnovat 
především svému soukromí. Přesto nezaškodí, když 
si budete po očku všímat svých kolegů. Pak možná 
pochopíte, že jeden z nich je na vás naštvaný proto, 
že na vás po pracovní stránce upřímně žárlí…

STŘELCI

Kdybyste nahlas přiznali, že se do práce těšíte, 
budou se na vás všichni dívat jako na blázna. Vy však 
do práce chodíte opravdu rádi. Díky Marsu, který se 
nachází ve vašem komunikačním sektoru, konečně 
dokážete prosadit to, na čem jste dlouho pracovali 
a na čem vám záleží.  

KOZOROZI

Saturn, který pomalu postupuje vaším znamením, vás 
nutí, abyste se vážně zamysleli nad sebou, svou další 
pracovní kariérou i nad svou celkovou budoucností. 
O nové práci nepřemýšlíte, kdyby ale taková nabídka 
padla, měli byste o ní uvažovat. 
 

VODNÁŘI

Mars, který se vrátil do vašeho znamení, vám dává 
spoustu energie, ale taky zbrklosti. Všechno opravdu 
nemusí být hned, teď a přesně podle vašich představ. 
Do svého jednání přidejte pár kapek diplomacie. Bude 
se vám to moc hodit. 

RYBY

Na vaší straně je po celou dobu Venuše s Jupiterem. 
Když necháte její energii vhodně působit, zjistíte, že 
vás brzdí, ale tím vám prospívá. Najednou vám dojde, 
že jsou věci, o něž se nemusíte snažit. Když budete 
jen trochu trpěliví, osud vám je naservíruje na zlatém 
tácu sám. 

Na to, že „kdysi“ byla dovolená, jste skoro zapomněli. Veškerou pozornost vyžadují pracovní 
záležitosti, jimž se musíte věnovat naplno. Zároveň musíte zapojit svůj detektivní smysl. To, 
co se nahlas říká a co se vám předkládá jako čistá pravda, nemusí mít s realitou mnoho 
společného. Pátrejte, a s tím, co najdete, taky rozumně zacházejte. 
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Jsme v srdci Strimonského zálivu, spojující-
ho poloostrov Chalkidiki s pevninským 
Řeckem. Zde se nachází historická vesnička 
a zároveň oblíbené moderní letovisko 
Vrasna se širokými, nepřelidněnými pláže-
mi, jež do moře přecházejí velmi pozvolna, 
což ocení především rodiny s dětmi. Stavros 
s Vrasnou tvoří jednu aglomeraci, jedná se 
však o samostatné letovisko, tvořené „sta-
rým“ a „novým“ Stavrosem s dlouho 
do noci pulsujícím životem. Ani se nechce 
věřit, že týdenní zájezdy s autobusovou 
dopravou jsou nabízeny již od 3980 korun!
Historie oblasti sahá do doby antické, kdy 
zde v bitvě u místa zvaného Amfipolis spart-
ský vojevůdce Vrasidas porazil aténská voj-
ska. Proč to zmiňujeme? Až se totiž rekrean-
ti nabaží slunění a plavání, rádi si vybírají 
z nabízených fakultativních výletů. 
V nich hrají prim starověké památky 
a archeologická naleziště. My jsme 
s novinářským blokem navštívili to 
nejatraktivnější.

Starobylé místo Filipi
Archeologické naleziště bývalého 
města Filipi se nalézá ve východ-
ní Makedonii při rušné silnici mezi 
městy Drama a Kavala a od Kavaly 
je vzdálené pouhých 14 kilometrů. 

Září a říjen obyčejně uzavírají letní sezónu na mořských březích. V tento čas 

vyjíždí do přímořských letovisek tzv. druhá vlna turistů, kteří preferují v místě 

pobytu klid, stabilní počasí a zlevnění cen, které vždy s koncem léta v jižních 

krajích přichází. Nejinak je to i v řecké Makedonii s vyhlášenými rekreačními 

centry Stavros a Vrasna, které najdete hodinku jízdy od letiště v Soluni či 

Kavale. Let tam trvá dvě hodiny, finančně výhodná cesta expresním autobusem 

z Prahy cca 30 hodin.

Tato lokalita nese jméno po významném 
makedonském králi Filipovi II., který zde 
zvítězil v roce 356 př. n. l. nad Thráky, 
původními obyvateli tohoto území. Tím se 
zmocnil jejich zlatých dolů v Pangajském 
pohoří. Římané, známí budovatelé silnic, 
zde postavili důležitou spojnici Via Egnatia 
a Filipi se stalo nejvýchodnějším městem 
jimi okupované Evropy.
A znovu sáhneme do historie, která nás tu 
obklopuje takřka na každém kroku.  
Ta nejdůležitější bitva se odehrála v roce 42 
př. n. l. Možná si z dějepisu ještě vybavíte, 
že život Julia Caesara skončil kvůli zákeř-
ným ranám dvou „dobrých“ kamarádů Bruta 
a Cassia. Ale ani oni nedopadli dobře. 
Vydali se totiž do Makedonie, některá území 
zde dokonce i ovládli, jenže nepočítali s tím, 
že budou mít v patách nepřátele, jimiž byli 
někdejší Caesarovi spojenci Markus 
Antonius a Octavius. Na pláni u Filipi došlo 
ke dvěma bitvám. Brutus a Cassius porážku 
neunesli a oba pak spáchali sebevraždu.

Nejen úchvatná architektura
Co dnes ve Filipi najdete? Impozantní pozů-
statky antického města, rozloženého po obou 
stranách už zmiňované významné římské 
silnice Via Egnatia, která svému účelu slouží 
dodnes. Jsou zde zbytky fóra, veřejných 
budov, bazilik i osmibokého kostela se slou-

pořadím. V 6. století našeho letopočtu se 
stavitel pokoušel vylepšit bazilikální archi-
tekturu přidáním kupole, ale celá východní 
zeď se zřítila. Uprostřed pozůstatků římské-
ho fóra zůstal stát centrální oblouk a několik 
pilířů. Pozornost turistů však nejvíce upou-
tává řecké divadlo. A také zbytky padesáti 
mramorových veřejných záchodků z antické 
doby, což je jistě světová rarita. Celkový 
obraz této lokality dotváří moderní budova 
muzea, v němž je vystavena spousta cen-
ných předmětů, které se tu našly.
Toto místo je spojeno s dalším významným 
obdobím, totiž se vznikem křesťanství. Když 
se svatý Pavel vydal do Evropy, jeho cesta 
vedla právě do Kavaly a do Filipi. Začal zde 
křtít, a tak zde vznikla první křesťanská 
komunita v Evropě. Za svou činnost byl uvr-
žen do vězení, ale díky zemětřesení se žalář 
otevřel a Pavel vyšel ven. Můžete navštívit 
ruiny krypty, kde byl vězněn, a nedaleko 
Filipi se nachází další památné místo. Zde 
sv. Pavel pokřtil vodou z potoka první ženu, 
barvířku pláten Lydii. Před časem zde byla 
postavena novodobá bazilika s bohatou 
malířskou výzdobou. V roce 2016 bylo 
Filipi zapsáno do Seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. 

Více na www.nikolas.cz 
nebo www.experitour.cz 

Výhodná rodinná dovolená 
v řecké Makedonii



Cafeteria Gallery 
Beta v sobě spojuje 
jednoduchou, přehlednou 
a přitom sofi stikovanou 
on-line správu Vašich 
benefi tních programů. 
Jde o efektní systém 
s nekonečnou 
přizpůsobivostí Vašim 
konkrétním potřebám.

Chcete vědět víc? / Zavolejte nám: 241 043 111 / Napište nám: gb@upcz.cz

Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 | Telefon: 241 043 111 | Fax: 241 043 911 | E-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Potěšení 
každý den

Zvolte jedinečný, moderní a uživatelsky přívětivý 
on-line benefi tní systém na českém trhu, který 
můžete neustále rozšiřovat o další potřebné funkce.

Dopřejte svým zaměstnancům pocit svobody 
výběru, rovnosti a motivujte je tak k většímu 
pracovnímu výkonu a spokojenosti.

Ušetřete fi rmě náklady, využívejte efektivně čas strávený 
výpočty, rozdělováním odměn a hodnocením zaměstnanců 
a přemírou administrativy spojené se správou benefi tů.

Sami si určete, jak bude Vaše Cafeteria vypadat. Co vše přes ni budete chtít 
zaměstnancům prezentovat a nabídnout jako Vaše nadstandardní fi remní benefi ty. 

Chtějte víc než jen 
spokojenost se 
svým stávajícím 
systémem benefi tů.

Cafeteria 
Gallery Beta 
– moderní 
on-line systém
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BLAHOPŘEJEME VÝHERCŮM!
Tajenka křížovky v čísle 8/2018 zněla: 
„V letních měsících je otevřen vodní svět“. 

Výherci Eva ČEJKOVÁ, Mladá Boleslav; 
Petr BARTOŇ, České Budějovice získávají 
rodinné vstupné do Parku Mirakulum.

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.

Nové aktualizované vydání v prodeji

HOSPODAŘENÍ  
ODBOROVÝCH  
ORGANIZACÍ  
A SPOLKŮ ODBOROVÝCH

ORGANIZACÍ
A SPOLKŮ

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

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

Přináší konkrétní příklady 
zaúčtování jednotlivých účetních 
operací.

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

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

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

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

e-mailem: sondy-odbyt@cmkos.cz, telefonicky na číslo 234 462 319 nebo 
na www.e-sondy.cz 

Předplatitelé Revue Sondy mají slevu 15 %, pokud uvedou odběrové číslo.
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Potěšení 
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Rakytník řešetlákový „Leikora“ 
– plody mají  skvělé léčivé účinky 
a   vysoký obsah vitamínů 

Mandarinka Miyagawa 
– roubovaná velkoplodá 
mandarinka, velké a velmi 
sladké plody.

Obří brusinka Cranberry Red 
opravdu obrovské plody, větší 
než borůvky, plodí již 2.rokem

Roubované ořešáky – 
velkoplodé polopapíráky, 
které  velmi brzy spolehlivě  
plodí,   sazenice v kontejneru

Ibišek  Jazberry Jam
obrovské růžové květy( až 25cm!) 
 září do dálky, excelentní  
nádhera, mrazuvzdorný   

Kalisie vonná  
– jedna z nejléčivějších rostlin, 
je ale i nenáročná a dekorativní 
pokojovka  

Ostružinomalina Boysenberry 
– beztrnná, mrazuvzdorná a 
velmi úrodná, sladké  
a šťavnaté plody 

Obří kanadská borůvka
 – jediná opravdová borůvka 
pro Vaši zahradu, je  velmi 
odolná  a bohatě plodící. 

Černý maliník Black Jewel
velmi odolný a úrodný maliník 
s černými sladkými plody, 
které nehnijí

Balkonová zakrslá borůvka 
– keřík nižšího vrůstu je 
doslova obalený slaďoučkými 
borůvkami.

Líska velkoplodá Halská   
–  známá také jako „Halský obr“ 
plodí již druhým rokem. Obří 
plody a jádra lahodné chuti 

Zimolez Kamčatský Wojtek 
– jedna z nejchutnějších a 
nejúrodnějších odrůd, dozrává 
již v květnu 

Angínovník – Belamcanda
vynikající čínská léčivka 
na angíny ,  krásně kvete, 
nevymrzá 

Rebarbora -Rheum 
rhabarbarum  – vytrvalá 
zelenina, která každé jaro 
přináší lahodné  růžové lodyhy

Moruše Bzenecká –  plody mají 
sladkou šťavnatou a velmi 
lahodnou chuť, lze ji pěstovat 
jako keř či stromek. 

Červená ostružina Dorman 
red – nejodolnější ostružina 
s překrásnými červenými plody   

Fíkovník mrazuvzdorný „Peretta
v teplejších oblastech lze 
pěstovat i venku.  Při pěstování 
v nádobě dává dokonce dvě 
úrody ročně.  

Sibiřský jilm – nejrychleji 
rostoucí živý plot, dokáže za 
rok vyrůst i 2m zasíláme silné 
kontejnerované sazenice  

Muchovník Thiesen 
–   10-15kg vynikajících plodů 
z každého keře, nepotřebuje 
rašelinu!!  

Ovocné stromky – Jabloně, 
hrušně, třešně, višně, meruňky, 
slivoně  atd. Kontejnerované 
stromky 

1ks/69 Kč, 
1 pár samec+ samice 138 Kč

NOVINKY Z KRUHU PRO BYT A ZAHRADU

    89,- 

Angrešt žlutý sladký Lady Sun®
NOVINKA – velmi sladké a hlad-
ké plody, netrpí padlím.    

    99,- 

   59,- 

Rybíz černý NOIROMA®  
odrůda s  lahodnou chutí 
plodů, která zachutná i těm,
 co černý rybíz dosud  nemu-
seli.  

   keř 99,- 

Rakytník řešetlákový  
plody mají vynikající léčivé 
účinky a   vysoký obsah vita-
minů.

                                                                  1 ks/69,- 
                      1 pár samec + samice = 138,- 

  SUPERCENA

    NOVINKA

   keř 59,- 

Josta – kříženec  
to nejlepší z angreštu a rybízu 
se spojilo do jedné odrůdy, 
které netrpí chorobami a bo-
hatě plodí. 

    129,- 

Růžová borůvka Pink 
Lemonade   
první borůvka s růžo vými plo-
dy, které vám nesklidí ptáci.

    79,- 

Jiaogulan – Bylina nesmrtelnosti    
lidé v oblastech, kde se pije čaj 
z této rostliny se často dožívají 
více než sta let.

    89,- 

Brahmi – Bacopa monnieri  
„zázračná bylina vracející pa-
měť“ má mimořádné účinky 
na činnost mozku

   1 ks 49,- 

Bylinky a koření  
různé druhy voňavých mát 
(jahodová, ananasová, man-
darinková, peprná...) vytrvalá 
majoránka, šal věj anana sová

    NOVINKA

Plodící citrusy 
citroníky, mandarinky, pomer-
anče a kumquaty 199,-Kč, 
vhodné  i do bytu, brzy plodící

Velkoplodá aronie  
sladkoplodý černý jeřáb,  plody 
bohaté na vitamíny se hodí 
i  k výrobě šťáv a džemů  49,-Kč.

   49,- 

Zimolez    kamčatský  „K2“ 
SAMOSPRAŠNÝ  
velmi sladké plody dozrávají již 
v květnu!!!   

    99,- 

Réva Kardinál 
neskutečně veliké až 4kg 
hrozny můžete sklízet ve 
skleníku či foliáku.

    99,- 

Roubovaný ořešák 
samosprašný a velmi brzo 
plodící polopapírák

    239,- 
Fíkovník mrazuvzdorný 
„Dotato“ 
lze v teplejších oblastech pěsto-
vat i venku.  Při pěstování v ná-
době dává dokonce dvě úrody 
ročně. 

    79,- 

Levandule „Aromatico Blue“ 
nádherně kvetoucí a mimořád-
ně vonná  odrůda levandule  

    49,- 
Obří ostružina Čačanská 
beztrnná  
mimořádně veliké sladké plo-
dy na beztrnných výhonech. 

    99,- 

Líska velkoplodá Purpurea   
velké plody a nádherně vy-
barvené listy, to je dokonalá  
kombinace krásy a užitku.

    89,- 

Obří borůvka   
opravdové borůvky pro vaši 
zahradu,  velmi úrodné a brzy 
plodící rostliny

    89,- 

    NOVINKA

Amelanchierova borůvka    
10–15 kg z  každého keře, 
nepotřebuje rašelinu, plody 
exkluzivní chuti.

    89,- 

Obří brusinka Cranberry      
1–2cm veliké kulaté plody 
mají silné léčivé účinky a jsou 
ideální i na zpracování .

    49,- Moruše černá Trnavská   
plody moruší jsou podobné os-
tružinám, ale mají daleko sladší 
chuť, je to keřová a velmi úrodná  
odrůda.

    149,- 

Ovocné stromky    
bohatý výběr kontejnerovaných 
ovocných stromků k  osobnímu 
odběru:  jabloně, hrušně, třešně, 
višně, broskvoně, meruňky   

Belamcanda – Angínovník       
krásně kvetoucí vytrvalá léčiv-
ka, která mimo jiné pomáhá 
při krčních zánětech

    49,- 

STÉVIE – sladký zázrak        
neuvěřitelně sladká rostlina 
bez kalorií, ideální pro diabe-
tiky i na hubnutí   

    59,- 

Citronová tráva         
nenáročná rostlina s  nezamě-
nitelným aroma citrusů, používá 
se v asijské kuchyni.

    99,- 

Lahodný Chřest  Gijnlim         
mrazuvzdorný chřest s vynikající 
křehkou chutí. Mladé výhonky 
jsou opravdová delikatesa.   

     119,- 

Stromkové rybízy          
červené bílé i černé v kontejne-
ru a  za super cenu 

     99,- 

Stromkové angrešty          
červené žluté i bílé  odrůdy 
včetně rezistentních. Kontej-
nerované sazenice za 119,-Kč

     119,- 

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, přes e-shop, nebo písemně.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225
e–shop: www.zahradnictvikruh.cz   

    NOVINKA

Angrešt Captivator  keřový 
rezistentní a prakticky bez-
trnný angrešt, který netrpí 
padlím.  Velmi chutné červené 
plody. 

Maliník Polka 
stáleplodící maliník s velkými 
a velmi chutnými plody.  Ne-
skutečně úrodná a odolná 
odrůda. 

69,– Kč

89,– Kč 69,– Kč

69,– Kč
89,– Kč

89,– Kč
89,– Kč

99,– Kč

49,– Kč

49,– Kč
99,– Kč149,– Kč

209,– Kč 149,– Kč

129,– Kč 149,– Kč

od 249,– Kč od 249,– Kč

89,– Kč

Kompletní nabídku najdete na  www.zahradnictvikruh.cz  
Zasíláme i poštou. Osobní odběr po-pá 8-15,30  a březen až říjen i  v sobotu 9-12hod.  

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 51401 p. Jilemnice, tel.481587225  

Sazenice jahod, malin, borůvky, ostružiny, ovocné stromky a keře a mnoho dalšího. 

OD NÁS TO ROSTE … 

NOVINKY Z KRUHU PRO BYT A ZAHRADU

    89,- 

Angrešt žlutý sladký Lady Sun®
NOVINKA – velmi sladké a hlad-
ké plody, netrpí padlím.    

    99,- 

   59,- 

Rybíz černý NOIROMA®  
odrůda s  lahodnou chutí 
plodů, která zachutná i těm,
 co černý rybíz dosud  nemu-
seli.  

   keř 99,- 

Rakytník řešetlákový  
plody mají vynikající léčivé 
účinky a   vysoký obsah vita-
minů.

                                                                  1 ks/69,- 
                      1 pár samec + samice = 138,- 

  SUPERCENA

    NOVINKA

   keř 59,- 

Josta – kříženec  
to nejlepší z angreštu a rybízu 
se spojilo do jedné odrůdy, 
které netrpí chorobami a bo-
hatě plodí. 

    129,- 

Růžová borůvka Pink 
Lemonade   
první borůvka s růžo vými plo-
dy, které vám nesklidí ptáci.

    79,- 

Jiaogulan – Bylina nesmrtelnosti    
lidé v oblastech, kde se pije čaj 
z této rostliny se často dožívají 
více než sta let.

    89,- 

Brahmi – Bacopa monnieri  
„zázračná bylina vracející pa-
měť“ má mimořádné účinky 
na činnost mozku

   1 ks 49,- 

Bylinky a koření  
různé druhy voňavých mát 
(jahodová, ananasová, man-
darinková, peprná...) vytrvalá 
majoránka, šal věj anana sová

    NOVINKA

Plodící citrusy 
citroníky, mandarinky, pomer-
anče a kumquaty 199,-Kč, 
vhodné  i do bytu, brzy plodící

Velkoplodá aronie  
sladkoplodý černý jeřáb,  plody 
bohaté na vitamíny se hodí 
i  k výrobě šťáv a džemů  49,-Kč.

   49,- 

Zimolez    kamčatský  „K2“ 
SAMOSPRAŠNÝ  
velmi sladké plody dozrávají již 
v květnu!!!   

    99,- 

Réva Kardinál 
neskutečně veliké až 4kg 
hrozny můžete sklízet ve 
skleníku či foliáku.

    99,- 

Roubovaný ořešák 
samosprašný a velmi brzo 
plodící polopapírák

    239,- 
Fíkovník mrazuvzdorný 
„Dotato“ 
lze v teplejších oblastech pěsto-
vat i venku.  Při pěstování v ná-
době dává dokonce dvě úrody 
ročně. 

    79,- 

Levandule „Aromatico Blue“ 
nádherně kvetoucí a mimořád-
ně vonná  odrůda levandule  

    49,- 
Obří ostružina Čačanská 
beztrnná  
mimořádně veliké sladké plo-
dy na beztrnných výhonech. 

    99,- 

Líska velkoplodá Purpurea   
velké plody a nádherně vy-
barvené listy, to je dokonalá  
kombinace krásy a užitku.

    89,- 

Obří borůvka   
opravdové borůvky pro vaši 
zahradu,  velmi úrodné a brzy 
plodící rostliny

    89,- 

    NOVINKA

Amelanchierova borůvka    
10–15 kg z  každého keře, 
nepotřebuje rašelinu, plody 
exkluzivní chuti.

    89,- 

Obří brusinka Cranberry      
1–2cm veliké kulaté plody 
mají silné léčivé účinky a jsou 
ideální i na zpracování .

    49,- Moruše černá Trnavská   
plody moruší jsou podobné os-
tružinám, ale mají daleko sladší 
chuť, je to keřová a velmi úrodná  
odrůda.

    149,- 

Ovocné stromky    
bohatý výběr kontejnerovaných 
ovocných stromků k  osobnímu 
odběru:  jabloně, hrušně, třešně, 
višně, broskvoně, meruňky   

Belamcanda – Angínovník       
krásně kvetoucí vytrvalá léčiv-
ka, která mimo jiné pomáhá 
při krčních zánětech

    49,- 

STÉVIE – sladký zázrak        
neuvěřitelně sladká rostlina 
bez kalorií, ideální pro diabe-
tiky i na hubnutí   

    59,- 

Citronová tráva         
nenáročná rostlina s  nezamě-
nitelným aroma citrusů, používá 
se v asijské kuchyni.

    99,- 

Lahodný Chřest  Gijnlim         
mrazuvzdorný chřest s vynikající 
křehkou chutí. Mladé výhonky 
jsou opravdová delikatesa.   

     119,- 

Stromkové rybízy          
červené bílé i černé v kontejne-
ru a  za super cenu 

     99,- 

Stromkové angrešty          
červené žluté i bílé  odrůdy 
včetně rezistentních. Kontej-
nerované sazenice za 119,-Kč

     119,- 

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, přes e-shop, nebo písemně.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225
e–shop: www.zahradnictvikruh.cz   

    NOVINKA

Angrešt Captivator  keřový 
rezistentní a prakticky bez-
trnný angrešt, který netrpí 
padlím.  Velmi chutné červené 
plody. 

Maliník Polka 
stáleplodící maliník s velkými 
a velmi chutnými plody.  Ne-
skutečně úrodná a odolná 
odrůda. 

NOVINKY Z KRUHU PRO BYT A ZAHRADU

    89,- 

Angrešt žlutý sladký Lady Sun®
NOVINKA – velmi sladké a hlad-
ké plody, netrpí padlím.    

    99,- 

   59,- 

Rybíz černý NOIROMA®  
odrůda s  lahodnou chutí 
plodů, která zachutná i těm,
 co černý rybíz dosud  nemu-
seli.  

   keř 99,- 

Rakytník řešetlákový  
plody mají vynikající léčivé 
účinky a   vysoký obsah vita-
minů.

                                                                  1 ks/69,- 
                      1 pár samec + samice = 138,- 

  SUPERCENA

    NOVINKA

   keř 59,- 

Josta – kříženec  
to nejlepší z angreštu a rybízu 
se spojilo do jedné odrůdy, 
které netrpí chorobami a bo-
hatě plodí. 

    129,- 

Růžová borůvka Pink 
Lemonade   
první borůvka s růžo vými plo-
dy, které vám nesklidí ptáci.

    79,- 

Jiaogulan – Bylina nesmrtelnosti    
lidé v oblastech, kde se pije čaj 
z této rostliny se často dožívají 
více než sta let.

    89,- 

Brahmi – Bacopa monnieri  
„zázračná bylina vracející pa-
měť“ má mimořádné účinky 
na činnost mozku

   1 ks 49,- 

Bylinky a koření  
různé druhy voňavých mát 
(jahodová, ananasová, man-
darinková, peprná...) vytrvalá 
majoránka, šal věj anana sová

    NOVINKA

Plodící citrusy 
citroníky, mandarinky, pomer-
anče a kumquaty 199,-Kč, 
vhodné  i do bytu, brzy plodící

Velkoplodá aronie  
sladkoplodý černý jeřáb,  plody 
bohaté na vitamíny se hodí 
i  k výrobě šťáv a džemů  49,-Kč.

   49,- 

Zimolez    kamčatský  „K2“ 
SAMOSPRAŠNÝ  
velmi sladké plody dozrávají již 
v květnu!!!   

    99,- 

Réva Kardinál 
neskutečně veliké až 4kg 
hrozny můžete sklízet ve 
skleníku či foliáku.

    99,- 

Roubovaný ořešák 
samosprašný a velmi brzo 
plodící polopapírák

    239,- 
Fíkovník mrazuvzdorný 
„Dotato“ 
lze v teplejších oblastech pěsto-
vat i venku.  Při pěstování v ná-
době dává dokonce dvě úrody 
ročně. 

    79,- 

Levandule „Aromatico Blue“ 
nádherně kvetoucí a mimořád-
ně vonná  odrůda levandule  

    49,- 
Obří ostružina Čačanská 
beztrnná  
mimořádně veliké sladké plo-
dy na beztrnných výhonech. 

    99,- 

Líska velkoplodá Purpurea   
velké plody a nádherně vy-
barvené listy, to je dokonalá  
kombinace krásy a užitku.

    89,- 

Obří borůvka   
opravdové borůvky pro vaši 
zahradu,  velmi úrodné a brzy 
plodící rostliny

    89,- 

    NOVINKA

Amelanchierova borůvka    
10–15 kg z  každého keře, 
nepotřebuje rašelinu, plody 
exkluzivní chuti.

    89,- 

Obří brusinka Cranberry      
1–2cm veliké kulaté plody 
mají silné léčivé účinky a jsou 
ideální i na zpracování .

    49,- Moruše černá Trnavská   
plody moruší jsou podobné os-
tružinám, ale mají daleko sladší 
chuť, je to keřová a velmi úrodná  
odrůda.

    149,- 

Ovocné stromky    
bohatý výběr kontejnerovaných 
ovocných stromků k  osobnímu 
odběru:  jabloně, hrušně, třešně, 
višně, broskvoně, meruňky   

Belamcanda – Angínovník       
krásně kvetoucí vytrvalá léčiv-
ka, která mimo jiné pomáhá 
při krčních zánětech

    49,- 

STÉVIE – sladký zázrak        
neuvěřitelně sladká rostlina 
bez kalorií, ideální pro diabe-
tiky i na hubnutí   

    59,- 

Citronová tráva         
nenáročná rostlina s  nezamě-
nitelným aroma citrusů, používá 
se v asijské kuchyni.

    99,- 

Lahodný Chřest  Gijnlim         
mrazuvzdorný chřest s vynikající 
křehkou chutí. Mladé výhonky 
jsou opravdová delikatesa.   

     119,- 

Stromkové rybízy          
červené bílé i černé v kontejne-
ru a  za super cenu 

     99,- 

Stromkové angrešty          
červené žluté i bílé  odrůdy 
včetně rezistentních. Kontej-
nerované sazenice za 119,-Kč

     119,- 

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů na pěstování. 
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. Objednávky přijímáme telefonicky, přes e-shop, nebo písemně.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225
e–shop: www.zahradnictvikruh.cz   

    NOVINKA

Angrešt Captivator  keřový 
rezistentní a prakticky bez-
trnný angrešt, který netrpí 
padlím.  Velmi chutné červené 
plody. 

Maliník Polka 
stáleplodící maliník s velkými 
a velmi chutnými plody.  Ne-
skutečně úrodná a odolná 
odrůda. 

NOVINKy  Z KRuHu 


