
11. prosinec 2017, za Vedení ČMKOS Josef Středula

Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS



Vývoj mezd za 3. čtvrtletí 2017 – dle odvětví



Vývoj mezd za 3. čtvrtletí 2017 – dle krajů



Vývoj mezd za 3. čtvrtletí 2017 – dle pohlaví



Průzkum „Místo pro život“ Deník.cz ke mzdám

/INTERAKTIVNÍ 

INFOGRAFIKA/ Češi jsou 

pracovití, jenže se neumějí 

prodat, a berou proto 

málo. Mzdy by ale letos 

mohly vyrůst o desetinu.

Zdroj: 

https://data.denik.cz/data/tri

-petiny-cechu-jsou-

nespokojeny-s-platem-o-

jeho-zvyseni-si-ale-

neumeji-rict-20171114.htm

l

Tři pětiny Čechů jsou nespokojeny s platem.               

O jeho zvýšení si ale neumějí říct.

https://data.denik.cz/data/tri-petiny-cechu-jsou-nespokojeny-s-platem-o-jeho-zvyseni-si-ale-neumeji-rict-20171114.htm




Podpořte vyjednávání mezd pro rok 2018!



Nezaměstnanost v ČR láme rekordy



Nezaměstnanost v ČR láme rekordy
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Všeobecná deklarace lidských práv slaví 70 let

Ilustrovaná verze v ČJ zde: http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf

Článek 23

(1) Každý má právo na práci, na svobodnou volbu 

zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní 

podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. 

(2) Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok         

na stejný plat za stejnou práci. 

(3) Každý pracující má právo na spravedlivou a 

uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu 

samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské 

důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo 

třeba, jinými prostředky sociální ochrany. 

(4) Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat  

s jinými odborové organizace a přistupovat k nim. 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf








Stávková pohotovost v OS PPP, 14. 11. 2017



Specifický druh protestu v ZO Moderní odbory OS PPP v ČSOB



Mimořádný summit EU také s účastí ČMKOS, 17. 11. 2017

EU podepsala na mimořádném 

summitu Evropský pilíř 

sociálních práv. Je to poprvé, 

kdy EU tak silně vnímá nutnost 

budování silnějších sociálních 

práv.

Více (včetně českého překladu) 

na: https://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/aktualne/Evropsky-pilir-socialnich-

prav.pdf a 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deep

er-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_cs

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Evropsky-pilir-socialnich-prav.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_cs


Sněm ČMKOS o přípravě na VII. sjezd, 21. 11. 2017



Po stávkové pohotovosti byla uzavřena PKS v Moravia Cans, 22. 11. 2017

Ve společnosti MORAVIA CANS a.s. byla dne 22. 11. 2017 

uzavřena kolektivní smlouva na rok 2017 a 2018. Statutární 

orgán Odborového svazu KOVO zrušil stávkovou pohotovost 

vyhlášenou dne 27. 9. 2017 a konstatoval uzavření sociálního 

smíru u tohoto zaměstnavatele.

Obsahem uzavřené kolektivní smlouvy jsou garance mzdového 

vývoje a nároků zaměstnanců pro roky 2017 a 2018, a to 

zejména:

- Zvýšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2017 

nejméně o 3 %.

- Zvýšení základní mzdy všem zaměstnancům v roce 2018 

nejméně o 5 %.

- Roční bonus v cílové částce průměrného výdělku 

zaměstnance.

- Rozšíření osobního ohodnocení ve výši 1000 Kč/měsíc pro 

zaměstnance, kteří pracují ve směnném provozu.

- Cafeterie benefitů ve výši 6 000 Kč za rok na zaměstnance.

- Vyšší příplatky za práci v nepřetržitém provozu.

Odborový svaz KOVO očekává nový sociální dialog ke 

spokojenosti obou sociálních partnerů.
Zdroj: www.oskovo.cz

http://www.oskovo.cz/


Meror BoBaCom slavil 20. výročí existence, 22. 11. 2017

20. výročí velmi dobré spolupráce mezi 

odboráři České republiky a Bavorska si 

připomněli ve Weidenu představitelé DGB a 

ČMKOS. 

Děkujeme všem, kteří se na této skvělé 

spolupráci podílejí.



Na výročním zasedání SČMVD také o mzdách, 24. 11. 2017



V rámci projektu se setkali zástupci FNV a ČMKOS, 24. 11. 2017



Karlovarská tripartita hodnotila uplynulé období, 27. 11. 2017

Pod vedením hejtmanky Jany 

Vildumetzové se hodnotilo roční 

působení nového vedení 

Karlovarského kraje a další 

záležitosti sociálního dialogu. 



Spolupráce s KOZ SR úspěšně pokračuje, 27. – 28. 11. 2017

Hlavními tématy společného jednání 

vedení KOZ SR a ČMKOS byly 

důchody, růst mezd pro další 

období, aktuální informace z obou 

zemí, a také možnosti pro 

uspořádání společného 1. máje 

2018 na Slovensku.



„Kam kráčíš Česko?“ také s ČMKOS, 29. 11. 2017

Podle Středuly je označení montovna pro Česko 

hanlivé. "Přestaňme snižovat vlastní úroveň. Nová 

vláda musí podpořit národní ekonomiku včetně 

zvyšování platů. Jako odbory samozřejmě na vyšší 

platy tlačit budeme," uvádí Středula. Česko by podle 

něj mělo podporovat, aby se místní firmy dostávaly 

ke špičkovým technologiím

Video: https://domaci.ihned.cz/c1-65971700-zive-

proc-je-na-tom-cesko-v-nekterych-oblastech-hure-

nez-by-mohlo-byt-pta-se-konference-aspen-institutu-

doporuceni-vlade-na-ni-da-i-exguverner-cnb

https://domaci.ihned.cz/c1-65971700-zive-proc-je-na-tom-cesko-v-nekterych-oblastech-hure-nez-by-mohlo-byt-pta-se-konference-aspen-institutu-doporuceni-vlade-na-ni-da-i-exguverner-cnb


S DGB Sasko o Evropském pilíři sociálních práv, 30. 11. 2017

DGB Sasko uspořádalo mezinárodní 

konferenci "Za sociální Evropu! Dobrá práce 

a mobilita za spravedlivých podmínek          

v Evropě a v pohraničních regionech", která 

se konala v Drážďanech. Akci zahájil                

M. Schlimbach. Konference se za české 

odbory účastnila D. Žitníková (OSZSP ČR),             

L. Francl (OSZSP ČR), P. Bednář (OS 

SOO), M. Jánská a M. Borovička (RROS 

ČMKOS Ústeckého kraje) a R. Sokolová.  

Na konferenci také vystoupil k tématu 

„Evropský pilíř sociálních práv" předseda 

ČMKOS.



Informace pro přeshraniční pracovníky o podmínkách 
v ČR, Polsku a Německu

Zdroj: http://www.eures-triregio.eu/arbeitsrecht-226.html

Podrobné informace v češtině, polštině  

i němčině o pracovním právu                  

v jednotlivých zemích, nárocích          

pro zaměstnance, délce dovolené, 

náhradách mzdy nebo platu v nemoci,  

výpovědi apod. najdete v nové publikaci 

Eures Tri Regio, kterou najdete na níže 

uvedeném odkazu.

http://www.eures-triregio.eu/arbeitsrecht-226.html


Kulatý stůl RROS ČMKOS Karlovarského kraje, 1. 12. 2017

Kulatý stůl v Karlovarském kraji jednal                  

o budoucnosti regionu a společném 

prosazování námětů se zástupci Hospodářské 

komory v kraji. Zúčastnění poděkovali všem 

za aktivitu, včetně výborné práce týmu 

vládního zmocněnce zastoupeném na jednáni 

Gabrielou Nekolovou.



Tripartita Královéhradeckého kraje také o zaměstnanosti, 1. 12. 2017

Královéhradecká 

tripartita projednávala 

např. vztahy mezi 

vzděláním a trhem 

práce, vývoj 

nezaměstnanosti a také 

otázku zaměstnávání 

zahraničních 

pracovníků, dopravu, 

školství, zdravotnictví 

atd.



RROS ČMKOS Pardubického kraje, 1. 12. 2017



OS ZPTNS zahájil petici na podporu vyšších mezd, 5. 12. 2017

OS ZPTNS sestavil petici za spravedlivou úhradu nákladů 

základních poštovních služeb. Petice je adresovaná Poslanecké 

sněmovně PČR, Senátu PČR a Vládě ČR. Je k dispozici             

u základních organizací a věříme, že ji podepíší všichni pošťáci, 

abychom získali další finanční prostředky především na mzdy!

Podporu máme od ČMKOS, dalších odborových svazů a věřím, 

že i u veřejnosti.

Petice je ke stažení 

http://www.odboryceskeposty.cz/files/2017_Petice_za_zme

nu_zakona_o_postovnich_sluzbach.pdf

http://www.odboryceskeposty.cz/files/2017_Petice_za_zmenu_zakona_o_postovnich_sluzbach.pdf


S Bankovní radou o roce 2018 a také o EURu, 5. 12. 2017

Českomoravská konfederace odborových 

svazů (ČMKOS) jednala s Bankovní radou 

České národní banky také o pohledu odborů 

na vývoj ekonomiky, mezd a platů pro rok 

2018 a také pohledu na možnost vstupu do 

eurozóny a o pohledu ČNB na vývoj 

ekonomiky.

Tato jednání se konají každoročně.

https://www.facebook.com/CMKOS/


Poradní výbor EK pro BOZP, Lucemburk 5. – 6. 12. 2017

Zasedání se za Českou republiku 
zúčastnili Radka Sokolová (ČMKOS) a 
Jaroslav Hlavín (MPSV). 

Jednalo se mj. o Evropském pilíři 
sociálních práv, chemických látkách     
na pracovišti, carcinogenních látkách 
atd.



Projekt EOK k závěrům COP 21 v Praze, 6. 12. 2017



Beseda se studenty VŠTE v Českých Budějovicích, 6. 12. 2017



Vítězná škola se setkala s ministrem Štechem, 6. 12. 2017



Výbor OS SOO jednal o aktuální situaci, 7. 12. 2017

Výbor Odborového svazu státních orgánů a 

organizací projednával také aktuální povolební 

situaci v souvislosti s platností zákona o státní 

službě.



Plzeňská tripartita zasedala s hejtmanem, 7. 12. 2017

Hlavními tématy zasedání 

plzeňské tripartity byly 

např.: stav zdravotnických 

zařízení kraje, včetně 

ekonomiky, 

nezaměstnanost, vývoj 

dopravní obslužnosti atd. 



Zlínská tripartita také o rozpočtu na rok 2018, 7. 12. 2017

Tripartita Zlínského kraje 

projednávala za účasti 

hejtmana J. Čunka také 

Koncepci zdravotnictví 

Zlínského kraje, aktuální 

stav na trhu práce, 

výběrové řízení na linkovou 

dopravu ve Zlínském kraji a 

další body. 



V DPMB hrozí stávková pohotovost, 8. 12. 2017



Sjezd OS TOK zvolil nové vedení, 8. – 9. 12. 2017

Blahopřejeme ke zvolení předsedovi Zdeňkovi Hellerovi a místopředsedovi Ondřeji Habartovi.



Setkání po práci! Skvělý nápad! Děkuji za podporu mladých 

„Ahoj, chtěl bych poděkovat všem organizátorům a 

organizátorkám za včerejší setkání a také těm, kteří 

dorazili. 

Na našem prvním setkání jsme si povídali o tom, co 

nás vedlo ke vstupu do odborů, jakou zkušenost s 

odbory máme, co nás v práci trápí a jak by na tyto 

nedostatky mohly odbory adekvátně reagovat. 

Na závěr našeho setkání jsme si povídali o tom, jak 

tato střetávání se po práci do budoucna organizovat a 

dále rozvíjet. 

Hodně dětí, hodně myšlenek a skvělé párky na závěr. 

Další Setkání po práci plánujeme na ….. Tak doražte.“



ČMOS pracovníků školství s mladými o budoucnosti, 24. 11. 2017

Republiková konference 

sekce mladých ČMOS PŠ 

se konala v pátek 24. 11. 

2017. Byl na ní mimo jiné 

zvolen nový předseda sekce 

Michal Horník. Sekce 

mladých se dohodla na 

vypracování prezentace 

ČMOS PŠ do konce ledna 

2018, pro představení svazu 

na pedagogických fakultách. 

Chce se podílet i na přípravě 

kampaně k získávání 

nových členů v rámci krajů. 

Fotografie z konference v 

lepším rozlišení naleznete 

na Google Plus na adrese: 

https://plus.google.com/colle

ction/kMvxVE

https://plus.google.com/collection/kMvxVE


Mladí OS KOVO bilancovali a plánovali r. 2018, 8. 12. 2017

Nastupující kovácká generace 

bilancovala na jednání Komise 

mladých OS KOVO svou práci           

v právě končícím roce, který 

byl rovněž rokem VII. sjezdu 

svazu. Účastníci debatovali 

také o tom, na co ve své práci 

zaměří v roce 2018. K hlavním 

úkolům bude patřit získávání 

mladých lidí do řad OS KOVO. 

Hovořilo se také o rozvíjení 

spolupráce s mladými 

německými odboráři z DGB –

Jugend. S aktuální informací  

o dění v OS KOVO a ČMKOS 

vystoupil místopředseda 

svazu Tomáš Valášek.

Zdroj: Facebook profil OS KOVO



OdboryPlus pokračují



Mediální aktivita ČMKOS pokračuje

http://tn.nova.cz/clanek/pridejte-nam-kolem-10-chteji-odborari-zamestnavatele-se-brani.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/217411000371204/video/586291

http://tn.nova.cz/clanek/pridejte-nam-kolem-10-chteji-odborari-zamestnavatele-se-brani.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/217411000371204/video/586291


Celosvětový úspěch kampaně ČMKOS #KonecLevnePrace

Naše úspěšná kampaň se dostala jako jedna z referenčních do celosvětové studie Nadace 

Friedricha Eberta a je k dispozici v angličtině zde:   

https://www.fes.de/gewerkschaften/TU_in_Transformation.php

https://www.fes.de/gewerkschaften/TU_in_Transformation.php


Nové Sondy Revue




