
15. leden 2018, za Vedení ČMKOS Josef Středula

Aktuální informace pro jednání Rady ČMKOS



Predikce některých veličin od MF ČR pro 2017 - 2020 (Kolokvium 12 -2017)

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2017/44-kolokvium-setreni-prognoz-makroekono-30287

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2017/44-kolokvium-setreni-prognoz-makroekono-30287


Úroveň nezaměstnanosti je za 11-2017 opět nejnižší v EU – 2,5%



Úroveň nezaměstnanosti k 31. 12. 2017



HDP v krajích ČR v roce 2016 (PPS)



Minimální mzda je díky odborům od 1. ledna 2018 12 200 Kč



Minimální mzda 2018 v USA a EU

Zdroj: https://i.redd.it/6gj4f69x4j901.jpg

https://i.redd.it/6gj4f69x4j901.jpg


Náklady na zaměstnance v krajích v roce 2016



Vývoj produktivity práce v krajích mezi roky 1996 - 2016



Tři pětiny Čechů jsou nespokojeny s platem.

Průzkum „Místo pro život“ Deník.cz ke mzdám

Tři pětiny 

Čechů jsou 

nespokojeny 

s příjmem.











Akademický sněm Akademie věd s účastí ČMKOS, 12. 12. 2017



TUAC má nového generálního tajemníka, 15. 12. 2017

Novým generálním tajemníkem TUACu (odborového poradního výboru při OECD) byl zvolen 

Pierre Habbard (na fotografii vlevo).



Výkonný výbor EOK v Bruselu, 14. – 15. 12. 2017

Evropská odborová 

konfederace, které je členem 

také Českomoravská 

konfederace odborových 

svazů, jednala v Bruselu 

např. o Evropském pilíři 

sociálních práv, evropském 

semestru a dalších tématech, 

které jsou důležité pro nás 

zaměstnance – odboráře       

v EU.



Kandidát na prezidenta P. Fischer se sešel s ČMKOS, 15. 12. 2017

FB Pavla Fischera: Nová "mzdová opona" začíná připomínat starou železnou oponu. Rozdělení 

Evropy podle výše platů je velmi nebezpečné. I o tom jsem včera mluvil s šéfem odborů Josefem 

Středulou. Souhlasím s odboráři, že prezident musí být hlasem těch, kterým jsou skrze nedůstojné 

pracovní podmínky upírána základní lidská práva. Hovořili jsme také o pomalu rostoucích 

důchodech, nemorálním zneužívání cizinců agenturami, či diskriminaci žen na trhu práce. 



Odboráři DGB Sasko volili nové vedení, 16. 12. 2017



Fórum Hospodářských novin na téma: Cizinci v ČR, 18. 12. 2017

Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-65997070-firmy-nabiraji-pracovniky-po-cele-evrope-neobsazenych-mist-pribyva

Na nedávném Fóru HN se diskutovalo o situaci na trhu práce. 

Úřady práce zaznamenaly v listopadu rekordní množství 

neobsazených pracovních míst. České podniky potřebují nabírat 

lidi. O ty je ale nouze. 

Na pracovníky z Ukrajiny se čeká déle než půl roku, více firem se 

proto snaží do Česka přilákat lidi ze zemí EU. Podle pracovních 

agentur přibylo pracovníků ze Španělska a Itálie. Ti však situaci 

nevyřeší. 

Odbory varují před masivním nabíráním lidí ze zahraničí. Podle 

nich jde často o levnou pracovní sílu.

https://archiv.ihned.cz/c1-65997070-firmy-nabiraji-pracovniky-po-cele-evrope-neobsazenych-mist-pribyva


Nadstandardní spolupráce s velvyslanectvím 
SRN v ČR potvrzena, 19. 12. 2017

Výměna názorů    

na český trh práce 

mezi ČMKOS a 

velvyslanectvím 

SRN v ČR v čele  

s velvyslancem 

Christopherem 

Israngem. Obě 

strany vítají 

otevřený dialog   

na všech úrovních.



Mimořádně s ministryní práce Němcovou o tripartitě, 29. 12. 2017

Ministryně práce Jaroslava Němcová se sešla s některými zástupci sociálních partnerů, se kterými 

hovořila o nastavení spolupráce mezi MPSV a odborovými organizacemi. Schůzky se zúčastnili 

Josef Středula, předseda ČMKOS a Jan Wiesner, prezident KZPS ČR.



Zástupci ČMOS školství a VOS jednali s ministrem Plagou, 2. 1. 2018

Diskuse nad peticí předloženou odbory 

– (zprava) ministr školství Robert 

Plaga, Markéta Seidlová 

místopředsedkyně Českomoravského 

odborového svazu pracovníků školství 

a Petr Baierl předseda 

Vysokoškolského odborového svazu.

Zdroj: FB ČMOS školství



Odbory a zaměstnavatelé o situaci v kultuře, 3. 1. 2018

Unie OH ČR, Unie PZ ČR a OSPKOP v Praze pořádala jednání u kulatého stolu na téma KULTURA za přítomnosti zástupců prakticky 

všech kulturních svazů a asociací. Tématem bylo hledání a potvrzení společných požadavků na novou vládu a Ministerstvo kultury ČR, 

postoj zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů k podobě programového prohlášení vlády v kapitole "Kultura" z 18. 12. 2017, dialog o 

jednotlivých otázkách a způsobu jejich prosazování. Výstupem tohoto jednání by měla být písemná deklarace společných požadavků 

zúčastněných svazů a asociací. To vše hodlají předložit na nejbližším jednání pracovní skupiny RHSD na MK za přítomnosti ministra Ilji 

Šmída.



Pracovní tým RHSD pro kulturu jednal s novým ministrem, 10. 1. 2018

Včera proběhlo první jednání pracovní skupiny RHSD pro kulturu na MK ČR, a to za přítomnosti 

pana ministra Ilji Šmídy. Bohužel pan ministr pokračoval v tradici svého předchůdce a po svém 

vystoupení předčasně jednání opustil. 



Tripartita poprvé s premiérem A. Babišem
k programovému prohlášení, 4. 1. 2018

Více na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-na-svem-prvnim-zasedani-pod-

vedenim-premiera-andreje-babise-projednala-programove-prohlaseni-vlady-162504/tmplid-47/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-na-svem-prvnim-zasedani-pod-vedenim-premiera-andreje-babise-projednala-programove-prohlaseni-vlady-162504/tmplid-47/


ČMKOS pozvána do nově zřizované 
Divácké rady České televize, 8. 1. 2018

Poprvé se sešla nově formovaná Divácká rada ČT

Generální ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák pozval zástupce šedesátky organizací, aby       

s nimi diskutoval o pořadech. Mají se scházet dvakrát ročně, bez nároku na odměnu.

Více informací, včetně seznamu možných členů Divácké rady na: https://www.mediar.cz/poprve-se-sesla-nove-

formovana-divacka-rada-ct/

https://www.mediar.cz/poprve-se-sesla-nove-formovana-divacka-rada-ct/


Společná petice ČMOS školství a VOŠ předána předsedovi M. Štěchovi

Podepsalo: 23 058 občanů. Blahopřejeme!



Nová publikace Mezinárodní organizace práce k min. mzdě

Nová publikace MOP k minimální mzdě: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_508566.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_508566.pdf


Ministerská rada pro evropské fondy s účastí ČMKOS, 11. ledna 2018

Ve Strakově akademii se ve čtvrtek 11. ledna 2018 sešla Rada pro Evropské strukturální a 

investiční fondy (ESIF) poprvé pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše za účasti zástupců 

sociálních parnerů. Hlavním tématem jednání byl aktuální stav a efektivita čerpání evropských 

finančních prostředků v programovém období 2014–2020. Zdroj: www.vlada.cz

http://www.vlada.cz/


Nový projekt §320a – Trh práce, agentury práce a odbory

 Dne 11.1.2018 byl zahájen nový projekt společným jednáním 

zástupců OS, RR OS a ČMKOS



ČMOS školství a VOS s premiérem o platech pro r. 2019, 12. ledna 2018

„Vláda považuje vzdělávání a školství za jednu ze svých priorit. Především by měla být stanovena 

jasná pravidla pro stanovení mezd pedagogů. Platy učitelů by podle plánů vlády měly do konce 

volebního období vzrůst na 150 procent současné průměrné mzdy v ČR,“ uvedl předseda vlády 

Andrej Babiš.



Celovečerní film o zkušenostech novinářky v několika profesích

Máte pocit, že je na pracovním trhu vše v pořádku? Myslíte si, že své pocity z práce neumíte 

popsat tak, jak chcete? Máte idealistické představy o tom, jak se žije obyčejnému zaměstnanci? 

Nebo jste přesvědčeni, jak je agenturní zaměstnávání výborná forma zaměstnávání pro cizince 

apod.? Nebo se zajímáte o skutečné podmínky zaměstnanců, chráníte jejich zájmy a chcete 

ukázat ostatním jak to ve skutečnosti také je v ČR dnes? Potom neváhejte pustit si a zhlédnout 

dokument Apolena Rychlíková v hlavní roli se Saša Uhlová "Hranice práce".  Odkaz na celý film 

zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/216562262600002-hranice-

prace/

https://www.facebook.com/apolena.rychlikova
https://www.facebook.com/sasa.uhlova
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/216562262600002-hranice-prace/


Nový ročník Odborové akademie

Odborová akademie má za cíl v rámci čtyř
víkendových školení poskytnout účastníkům
širokou škálu informací z odborové problematiky a
rozšířit dovednosti v oblasti komunikace,
vyjednávání, argumentace.

Plánované termíny jednotlivých školících bloků:

23. - 25. března 2018

18. - 20. května 2018

22. - 24. června 2018

14. - 16. září 2018
Pozn.: termíny jsou předběžné a může se stát, že 

některý z termínů bude změněn

Termín pro nominace je 9. února 2018

Mezi tématy nebudou chybět:
- Dějiny a ideologická východiska odborového hnutí
- Aktuální ekonomická, politická a společenská situace a z

ní plynoucí výzvy pro odbory v ČR, Evropě a ve světě
- Odborové struktury v ČR a zahraničí a nadnárodní

odborové struktury
- Jaké jsou charakteristiky dobrého odboráře, které z 

nich splňuji a v čem se chci zlepšit? 
- Základní principy a pravidla komunikace a vyjednávání
- Digitalizace a budoucnost práce a odborů
- Základní principy a strategie získávání nových členů
- Argumentační trénink na získávání nových členů
- Kolektivní vyjednávání: Právní rámec a dobrá praxe, co

vše se dá prostřednictvím kolektivní smlouvy vzhledem
k výzvám diskutovaných v průběhu kurzu dosáhnout

- Argumentační trénink ke kolektivnímu vyjednávání za
využití zjištění Indikátoru subjektivní kvality pracovního
života a poznatků z výměny dobré praxe



P Ř I P R A V U J E M E 

Soutěž vyhlásíme v nejbližších dnech a prosíme o její maximální podporu. 



Lednové Sondy Revue




















