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KONFERENCE SOCIÁLNÍ EVROPA
Dne 4. září 2015 se v sídle ministerstva zahraničních věcí, v Černínském
paláci konala konference na téma sociální
Evropa s podtitulem Jak snížit nerovnost a
zajistit vyvážený růst v různorodé Evropě.
Konferenci zahájila Anne Seyfferth, ředitelka Friedrich-Ebert-Stiftung. Tato nadace
společně s Masarykovou demokratickou
akademií byly organizátory konference.

sociálně vyloučenými. Je proto nutné zajistit vzdělání pro sociálně vyloučené. Cílem
musí být dobře fungující sociální státy podporující zaměstnanost a sociální smír vč.
snahy o odstraňování nerovností mezi bohatými a chudými.

Dále vystoupil László Andor, bývalý eurokomisař pro zaměstnanost a sociální věci. Vyjádřil názor, že budoucnost EU
Nad konferencí převzal záštitu je provázena pocity, že se ztratilo něco dopremiér Bohuslav Sobotka, kterému patřil i brého a dochází k určité erozi sociálního
úvodní projev. Ve svém projevu se zabýval státu. Nerovnosti se zvýšily ve všech evropúkoly vyplývajícími z přijaté Strategie EU ských státech a nerovnost se stala středem
2020, která znamenala pro Českou repu- pozornosti. Nerovnost je podle jeho názoru
bliku úkol snížit počet osob ohrožených nejen nespravedlivá, ale vede i k nižšímu
chudobou o 30 tisíc osob. Tento cíl Česká ekonomickému výkonu. Odstranění nerovrepublika splnila a pro budoucí období při- ností posílí sociální soudržnost. Snížení míjala ambicióznější cíl, a to snížit počet osob ry chudoby je obtížnější než snižování míry
ohrožených chudobou a sociálním vylouče- nerovnosti. Aby bylo možné se vypořádat s
ním o 100 tisíc osob. Vláda si klade rovněž nerovností, je nutné zabývat se všemi kateza cíl sledovat dopady sociální politiky a za goriemi společnosti a je nutné se zaměřit
prioritu považuje důstojný příjem, kvalitní na střední vrstvu, která se ztrácí. Zatímco
práci a dostupné bydlení. Velkou pozornost příjmová nerovnost je měřitelná, tak nerovje potřeba věnovat zaměření na nové tech- nost bohatství lze pouze odhadovat. Pro
nologie. Zhodnotil dopady krize na evrop- řešení problému nerovnosti je důležité proskou společnost. V Evropské unii je v sou- gresivní zdanění, přičemž daňový systém
časné době nezaměstnanost ve výši 7 % a v musí být efektivní. Vzniku nerovnosti je
některých státech Evropské unie až 25 %. nutno předcházet, přičemž mzdové a praRoste dlouhodobá nezaměstnanost, každý covní podmínky jsou v tomto ohledu zásadpátý mladý Evropan je bez práce, což při- ní. Změny na trhu vedly k polarizaci příjnáší riziko růstu extremistických sil. Přibliž- mů. Za důležité považuje využívat koncept
ně 5 milionů občanů Evropské unie je minimální mzdy a kolektivní vyjednávání.
ohroženo chudobou. Dochází k rozevírání Důchodový příjem je významný proto, aby
nůžek mezi jednotlivými společenskými nebyl možné upadnout do chudoby, a je
skupinami. Nejrizikovějšími skupinami jsou proto nutné usilovat o přiměřenou výši
mladí, dlouhodobě nezaměstnaní a senioři. penzí. Za významné považuje reformování
Zmínil i problémy související s migrační kri- EMU za účelem posílení sociální dimenze a
zí, která může mít negativní vliv na sociální odstraňování divergence mezi evropskými
situaci v Evropě. Migranti se mohou stát státy.

Dále vystoupil Petr Drulák, politický tajemník a ředitel kabinetu ministra zahraničních věcí. Ve svém vystoupení připomněl knihu T. Masaryka - Sociální otázka,
ve které Masaryk sice kritizoval marxistické
ideje, ale současně se přihlásil k demokratickému socialismu. Uvedl tři základní faktory, které mohou ovlivňovat sociální nerovnost. Pro její odstranění je velmi důležitá
důstojná práce, umožňující zapojení do
společnosti. Práci nelze ztotožňovat se zbožím. Dále je to daňový systém, který je cestou ke spravedlivému růstu za předpokladu
jeho efektivity. Efektivní výběr daní je podmíněn vzhledem ke globalizaci mezinárodní
spoluprací. Negativním faktorem jsou rozpočtové úspory, zj. pak ty, které postihují
veřejné výdaje. Tento postup dusí hospodářský růst, dusí práci a daňový systém.
Tzv. rozpočtová odpovědnost vědomě maskuje nezodpovědnost. Považuje za významné nevyhýbat se diskusi o sociální Evropě.
První diskusní panel moderoval
Jan Drahokoupil z Evropského odborového
institutu. Uvedl, že proces konvergence se
mezi členskými státy EU po krizi v roce
2008 zastavil a od té doby stagnuje. Setrvává tak nerovnovážná úroveň členských
států EU.
Zajímavé bylo vystoupení Franto
Říčky, ekonoma Mezinárodního měnového
fondu. I on sdílí názor, že nerovnost zpomaluje ekonomický růst. Uvedl poněkud
překvapivou tezi, kdy pokud se zvýší příjmy
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Vincent Aussiloux, ředitel odd. hos- nování řešen í pro eurozónu a Evropskou
podářských a finančních strategií ve veřej- unii. V tomto panelu vystoupila Maria Joao
ném think-tanku France Stratégie se zabýval Rodrigues, poslankyně Evropského parlaspodních 20 %, kteří pobírají 3 % příjmů z vlivem kapitálových trhů v EU na přímé in- mentu, Luboš Blaha, předseda výboru pro
celku, tak ekonomika vzroste o 0,4 %. Po- vestice, který ovlivňuje úvěrové bubliny na evropské záležitosti Národní rady SR, Vladikud by se však zvýšil příjem 20 % těch, kteří úkor obchodovatelných statků. V zemích mír Špidla, hlavní poradce premiéra ČR,
pobírají nejvyšší příjmy z celku, tak vývoj SVE roste produktivita, ale nerovnovážným Štěpánka Griffith-Jones z Kolumbijské uniekonomiky klesne do záporných čísel. Jeho způsobem a tyto nerovnováhy je nezbytné verzity a Sony Kapoor z think-tanku Re-Defiteze je o to překvapující, že se sám označuje řešit. Důraz by měl být kladen na necenovou ne. Jejich vystoupení byla zaměřena na otázjako pravicově zaměřený člověk. Dále uvedl, konkurenceschopnost. Problémem je nedo- ky nerovnováhy uvnitř měnové unie, a zda
že nerovnost se za posledních 20 let zvýšila statečný přístup určitých skupin na pracovní by se sociální dimenze měla týkat pouze eurozóny nebo i ostatních členských států. Vyna celém světě a v letech 2009 - 2013 ve trh, zj. mladých a žen.
jadřovali se rovněž k premise, že EU a eurostarých i nových členských státech EU.
Vystoupení Jana Mládka, ministra zóny jsou dlouhodobě nastaveny sociálně neDále vystoupil Josef Středula, před- průmyslu a obchodu bylo zaměřeno na hod- citlivě, zatímco jiná premisa vychází z toho,
seda ČMKOS. Ve svém vystoupení se zabý- nocení účinnosti národní fiskální politiky v že sociální krize v mnoha členských zemích
val příjmovou nerovností zaměstnanců ČR. kontextu otevřené evropské ekonomiky, po- je dopadem výjimečné finanční a hospodářPozitivně hodnotí současnou úroveň jednání kud jde o posílení poptávky v okamžicích kri- ské krize. Diskutovány byly i nové nástroje
v rámci Rady hospodářské a sociální doho- ze a zajištění dostatečných strukturálních re- evropské politiky. Byl vyjádřen i názor, že
dy. Kritizoval vývoz kapitálu z České republi- forem a investic v dlouhodobějším horizontu. členové eurozóny se k sobě často chovají
ky vyprodukovaný nadnárodními společnost- Za značný problém EU považuje schopnost asociálně, což lze pozorovat na sociálně nemi, který se odhaduje na více než 300 mld. produkce. V národních podmínkách je pro- citlivých podmínkách tzv. ozdravných problémem nedostatek technicky kvalifikova- gramů. Diskutovány byly i chyby, které uděKč.
ných zaměstnanců a nedostatečná podpora lala EU při řešení hospodářské krize.
Zuzana Zajarošová, ředitelka odbo- vědy a výzkumu. Zmínil též iniciativu Průmysl
Jednání konference uzavřel Vladiru MPSV se pokusila zodpovědět otázku, zda 4.0.
mír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické
se mají nařízení a jiné nástroje EU zaměřovat
Třetí panel moderoval Aleš Chme- akademie.
na příjmovou nerovnost a sociální problémy
PhDr. Dagmar Gavlasová
v jednotlivých členských státech a proč soci- lař z Úřadu vlády ČR a byl zaměřen na defiální politiku neponechat na členských státech. Z. Zajarošová uvedla, že EU se těmto
otázkám věnuje a jedná se o politiky sdílené.
např. v boji proti chudobě je role EU právně
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a jeho členská Asociace
nezávazná a koordinační. V oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochraně může EU českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) plně podporuje stanovisko Minipřijímat opatření pouze jednomyslně. Jedná- sterstva pro místní rozvoj ČR v záležitosti novely zákona č. 159 o podmínkách podniní o mzdách je zcela vyloučeno z kompeten- kání v cestovním ruchu, který prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Postoj
ce EU. Pozornost je věnována zavedení mi- SOCR ČR a AČCKA je zcela v souladu s nálezem Ústavního soudu z 21. 7. 2015, ponimálních sociálních příjmů, odstranění dět- dle kterého jsou pojišťovny povinny poskytnout plnou náhradu zákazníkům cestovní
ské chudoby, integraci Romů a ochraně před kanceláře v případě jejího úpadku.
sociálním vyloučením. Evropský cíl odstranění chudoby se v rámci EU nepodařil. Výbor
Shrnujeme novinky, které schválený návrh zákona přináší zejména pro spopro sociální ochranu hodnotí tento cíl ve
třebitele:
všech státech, současně hodnotí reformy a
- Limit pojistného plnění musí být ujednán tak, aby v případě pojistné události byly
navrhuje opatření. Neplní-li jednotlivé členuspokojeny všechny nároky zákazníků. Toto ustanovení je v souladu s principem směrské státy dané cíle, tak to může ovlivnit i čerpání strukturálních fondů, resp. jeho omeze- nice o zájezdech, schválené letos Evropským parlamentem, Komisí a Radou, a rovněž
ní. Závazkem je stanovit minimální příjem nálezem Ústavního soudu ČR z letošního roku. Návrh zákona jasně formuluje, že
pro účely sociální ochrany, vč. požadavků na sjednané pojištění musí v případě úpadku CK pokrýt všechny zájezdy prodané v dozvýšení míry zaměstnanosti, příjmů, vzdělání bě platnosti pojistky. Je odpovědností pojišťovny, aby pojistila CK na takový limit pojistného plnění, který v případě úpadku CK uspokojí veškeré nároky jejích zákazníků,
a zdraví.
KONFERENCE SOCIÁLNÍ EVROPA
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Zvyšuje se ochrana zákazníků cestovních kanceláří

nikoliv pouze část. Pojišťovna má zákonný přístup ke všem dokladům, které souvisejí
s pojištěním zájezdů jak před uzavřením pojistné smlouvy, tak i kdykoliv během trvání
pojištění.
- Vítáme zpřesnění povinnosti cestovní agentury, která prodává zájezdy cestovních
kanceláří prostřednictvím internetu, informovat spotřebitele o pořadateli zájezdu. Již
ve stávající legislativě byly cestovní agentury (prodejci) povinny sdělit pořadatele zájezdu před podpisem cestovní smlouvy. Nyní však tuto informaci obdrží zákazník zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu.
- Novela zavádí přísný státní dozor, institut správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob a přestupků, s možností uložit sankce až 1 mil. Kč! Pokud CK
nesplnila některou z povinností uložených tímto zákonem a neodstranila zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě, Ministerstvo při výkonu dozoru může zakázat uzavírat
smlouvy o zájezdu.
- Vedle pojištění CK pro případ úpadku novela zakotvuje alternativní formu zajištění,
Ivan Lesay, státní tajemník sloven- a to bankovní garanci. AČCKA se po dlouholetém úsilí podařilo prosadit více forem
ského ministra financí spatřuje jako zásadní zajištění CK a vytvořit tak konkurenční prostředí pojišťovnám, které pojišťují pro příproblém investice v celé EU. Evropský fond pad úpadku.
Ve druhém diskusním panelu, který moderoval Lukáš Veselý z Evropského
parlamentu, vystoupila Ilona Švihlíková z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
v Praze. Ve svém vystoupení se věnovala
vnitřním a vnějším aspektům nerovnováhy.
K vnějším řadí hospodaření sektoru vlády a
nezaměstnanost. K vnitřním běžný účet,
strukturu ekonomiky a hospodářskou politiku. EU se podle ní nachází v setrvalé stagnaci, kdy se jedná o svět přebytku úspor nad
investicemi doprovázený vysokou nezaměstna-ností a nízkou poptávkou.

pro strategické investice, který byl založen
na podporu investic, není schopen plnit svou
roli. Za priority považuje bankovní dohled,
pojištění vkladů a společné evropské pojištění nezaměstnanosti.

V ČR nyní působí okolo 942 cestovních kanceláří (k 1. 9. 2015), které v loňském roce na našem trhu prodaly 2,212 mil. pobytů.
Marta Nováková prezidentka SOCR ČR, Roman Škrabánek prezident AČCKA

HRAJE DIVADLO, FOTÍ A VAŘÍ
Někoho z našich čtenářů to možná již napadlo a spojil si jméno našeho stálého autora Jiřího Štrébla se jménem v současnosti stále obsazovanějšího herce stejného jména. Opravdu to není jen shoda
jmen, ale jedná se otce a syna. A jak to tak
bývá, jablko ani zde nepadlo daleko od
stromu. Nejen Jiří Štrébl st. se věnuje gastronomii, ale našel v ní zalíbení i syn.

cela těší. A jinak většinou vařím podle fantazie.

Kolik chodů připravujete v menu pro
toto setkání?

To je každý rok skoro stejné. Bývá
tam bílá polévka nebo bramborová, je tam
To má všechno moje maminka. vždycky hovězí vývar a také rybí polévka.
Podle maminky dělám bílou polévku a vá- Bývají dva druhy salátu - šopský a pak jenoční rybí polévku. A pak dělám kulajdu, den salát, co je můj vlastní recept. Jako
na kterou mám vlastnoručně psaný recept hlavní chod bývá bramborový nebo housod Libušky Šafránkové, který mi napsala kový knedlík, bílé a červené zelí, dvě až tři
Když v roce 1958 stály nad koléb- asi před 27 lety. A to je báječná kulajda, kachny, půl krůty a kilo bůčku.K tomu peču
kou Jiřího Štrébla mladšího tři sudičky, da- protože Libuška je vynikající kuchařka.
svůj štrúdl, někdy bábovku. Dělám to tak tři
ly mu do vínku dovednosti ve třech umělecdny a všechno se to sní!
kých oborech. A to doslova, ale i v přene- Čím si zpříjemňujete vaření, když máseném slova smyslu. Jiří Štrébl se úspěšně te čas vařit?
Co považujete za svůj "majstrštyk"?
věnuje herectví, fotografování, ale našel se
i ve vaření a i na tomto poli slaví nemalé
To vlastně ani nevím. Možná se
Vínem! Když vařím narychlo nebo
úspěchy u svých blízkých a přátel. Jako třeba pro děti, tak ne, ale když vařím něco, vám to bude zdát obyčejné, ale moje babičdlouholetý člen souboru Divadla Komedie co trvá dlouho, tak si ho rád dám. Ale to ka dělala naprosto skvělé bramboráčky, taexceloval ve spoustě jeho inscenací. Nyní dělá hodně lidí. Když přijdu k herečce Ná- kové malé, tenké a křupavé a nedávala tam
je na tzv. volné noze a můžeme ho vidět na rodního divadla Evě Salzmannové, a ta va- česnek. Já, ač jsem obrovský milovník česscénách Národního divadla, Divadla Na zá- ří, tak má vždycky u toho červené víno.
neku, ho tam taky nedávám a půlku brambradlí, Činoherního klubu, Divadla Palace,
bor strouhám najemno a půlku nahrubo a
ale i dalších.
Jsou nějaké práce v kuchyni, které ono to udělá takové ty krásně křupavé
okraje. Pak mám ten svůj salát, ale to vám
vás vysloveně nebaví?
Dalším uměleckým oborem, kteréneprozradím recept.
mu se Jiří Štrébl věnuje, je fotografie, a to
Myslím, že mě nikdy nebavilo myzejména z divadelního prostředí. O tom, že tí nádobí, ale teď když mám myčku, tak to Co je vaše nejoblíbenější jídlo?
fotografovat umí, svědčí i samostatné vý- není problém. Krájení cibule mi třeba vůstavy, které byly velmi úspěšné. V našem bec nevadí, protože díky tatínkovi umím
Těch věcí je víc, ale třeba miluju
Espressu se budeme věnovat velkému ko- krájet cibuli jako dobří kuchaři. To se mi tatarský biftek nebo takovou zvláštnost, janíčku Jiřího Štrébla, a to je vaření. S vel- hodilo zejména na vojně, kde jsem vařil asi ko předkrm, černé čínské vejce . Můžete si
kou ochotou nám opověděl na pár otázek. pro 1.365 lidí. A nebaví mě nandavání jídla ho dát jen v čínské restauraci, ale opravdu
na talíře, takové to zdobení. To rád přene- to stojí za to.
Souhlasíte s tím, že muži vaří lépe chám jiným.
než ženy a proč?
Bez jaké suroviny byste se v kuchyni
Pro jaký největší počet hostů jste již vůbec neobešel?
To si rozhodně nemyslím, že muži doma vařil?
vaří lépe než ženy. Ženy jsou vyzrálejší ve
Úplně ze všeho nejvíc, co používaření. Muži mají možná větší drzost nebo
Já pořádám každý rok mezi Váno- vám neustále, je zelenina. Skoro denně si
fantazii, protože si dovolí do jídla dát třeba i ci a Silvestrem pro společnost mých přátel, dělám si zeleninové saláty. Kilo zeleniny
něco, co by tam žena nedala, protože to většinou herců, zpěvaček, režisérů, drama- denně pro mě není problém!
tam prostě nepatří. Muži asi víc experimen- tiků apod., takové setkání, kde vařím. A
tují, ale že by vařili lépe, to si nemyslím.
předloni mám rekord 23 lidí, což byl v A chodíte na farmářské trhy?
mém malém bytě už docela problém. Ale
Vaření vás bavilo vždy nebo to nejdří- protože to jsou většinou herci, kteří hrají i
No, jéje! To miluju! Nejradši chove byla nutnost, ze které se postupně mezi svátky, tak chodí různě a při jídle se dím asi na Náplavku a teď, když zkouším v
stal koníček?
vystřídají. Oni sice zůstanou, ale jedí po- Paláci Akropolis, tak chodím na trhy na
stupně. Navíc kuřáci chodí kouřit na balkón Jiřáku. Ty se mi taky moc líbí, je to tam
Asi spíš nutnost, protože když a pak se také chodí pro pivo se džbánkem takové milé. Přes léto tam byly farmářské
jsem se odstěhoval od rodičů, tak už se mi a ten, kdo tam jde, tam taky chvíli zůstane, trhy každý den. Ale nejradši mám tu Nápo nějaké době nechtělo jíst jenom jídla z takže se to tak hezky rozloží.
plavku, kde bývají trhy v sobotu. To má
konzervy. Občas jsem se zeptal rodičů, měl
prostě svojí atmosféru a je tam toho asi
jsem taky nějakou kuchařku, podle které
nejvíc.
jsem vařil. Pak jsem po vysoké škole na
vojně dělal v kuchyni hlavního kuchaře.
Vyhledáváte při svých cestách ven
Pod sebou jsem měl asi čtyři kluky, kteří
místní nebo přímo lokální kuchyni?
byli fakt dobří kuchaři. Jeden z nich snad
dokonce vařil v InterContinentalu. A já
To zcela jistě! Teď, z poslední dojsem měl skvěloul možnost se od nich hoby mám největší zážitek z Izraele. Byl jsem
dně přiučit.
tam v rybí restauraci a třeba jen pro předkrm nám skoro ani nestačil stůl. Všechno
Vaříte podle receptů nebo podle fanbylo strašně dobré, skvělá byla třeba naklátazie? Experimentujete?
daná zelenina! A pořád nám nosili nové a
nové misky s jídlem. Jen jsme trochu ujedli
Obojí. Vařím hodně omáčky a ty,
a hned nám to sebrali a přinesli novou plsamozřejmě, znám. Ale mám speciální renou. Tak to byl opravdu zážitek!
cepty na omáčky, kde si třeba najdu něco,
Zdroj - foto: TV NOVA
KaJi
co jsem ještě nikdy nedělal a to mě pak doMáte nějaké staré rodinné recepty?

ÚROVEŇ MEZD SE PODLE ODBORŮ ZVEDÁ POMALU
Na 1.500 odborových předáků
rokovalo 16. 9. 2015 v Praze,
chtějí skoncovat s levnou prací.
V hale pražské Areny Sparta se sešlo okolo 1.500 odborářů,
aby se připravili na vyjednávání
mezd pro příští rok.
Předáci ČMKOS doporučují
vyjednávat v podnicích o přidání o
pět procent. Současnou úroveň považují za nízkou, přičemž výdělky
rostou příliš pomalu. Podle místopředsedkyně Českomoravské odborové konfederace odborových svazů Radky Sokolové je třeba říct konec levné práci v České republice.
Výše finančního hodnocení práce
se rozvíjí velmi pomalu.
Dlouhodobě na to upozorňuje předseda ČMKOS Josef Středula. „Po 25 letech jsme v žádném
případě nedosáhli tam, kde jsme si
v roce 1989 mysleli, že bychom
mohli být. Říkali jsme si tehdy, že
za pět let bychom se mohli dostat
na úroveň Rakouska. Ti pesimističtější mluvili o osmi letech. Podle
dnešních údajů bychom se na úroveň Rakouska a Německa dostali
za 115 let,“ zdůraznil Středula.

zvuků hromové hudby se objevilo
vysvětlení, co je kolektivní vyjednávání. Text se střídal se záběry továrních provozů, těžkých strojů, krajiny a zpomalených sekvencí s pracujícími lidmi. ČMKOS sdružuje 29
odborových svazů s 5.600 organizacemi, zastřešuje přes 300 tisíc
odborářů. Centrála už dřív doporučila pracovníkům firem vyjednávat
pro příští rok se zaměstnavateli o
reálném růstu mezd o tři až pět
procent, nominálně tedy zhruba o
4,5 až 6,5 procenta.
Mzdu loni pobíralo 2,86
milionu osob. V průměru dosahovala 27.046 korun, medián činil
22.399 korun. Přes 60 % zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhne. V úterý 15. 9. 2015 už odboroví předáci jednali s premiérem
Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a
ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) o mzdách ve veřejném
sektoru. Dohodli se, že platy ve
státní sféře vzrostou o tři procenta.
K tomu by se měl zvýšit o 1,5 až
1,75 procenta fond kulturních a
sociálních potřeb, z něhož se poskytují stravenky a další benefity. O
další dvě procenta navíc si pak od

edna přilepší ti, kteří spadají pod
služební zákon. I pro zdravotníky
by měl být nárůst platů ve zdravotnictví od Nového roku ještě o (něco
vyšší, než jsou už domluvená tři
procenta. Před jednáním se zdravotnickými odbory to řekl premiér
Sobotka. „Abychom lidem ve zdravotnictví kompenzovali fakt, že ke
zvýšení dojde o něco později než u
učitelů a hasičů,“ uvedl Sobotka.
Prostředky na navýšení by
měl stát mít například díky rostoucí
ekonomice, která přináší i vyšší zaměstnanost a odvody. Ministr zdravotnictví
Svatopluk
Němeček
(ČSSD) nabízel pětiporcentní růst,
na to však odbory zatím nepřistoupily s tím, že žádají navýšení o deset procent. Pětiprocentní navýšení
podle zdravotníků neřeší kritickou
personální situaci ve zdravotnictví a
nestačí ani v kontextu zvyšování
platů ostatních profesí. Letos stouply tarifní platy ve státních nemocnicích o pět procent. Krajské a
menší nemocnice většinou přidaly
méně nebo vůbec s tím, že prostředky od zdravotních pojištoven
na přidání nestačily.
Zdroj: e-sondy

Jelikož česká ekonomika po
krizi znovu zaznamenává růst, měl
by se podle něj pozitivní stav odrazit na výdělcích. Přidávání podle
předáka brzdí mnohdy zaměstnavatelé, kteří jsou tak „zdrojem neklidu“. Odmítl, že by čeští pracovníci
měli menší produktivitu. Podotkl,
že pokud firmy zajistí moderní vybavení, je produktivita srovnatelná
s vyspělými státy.
Odborářské setkání začalo
zhruba desetiminutovým promítáním. Na velkoplošné obrazovce za

foto ČMKOS

Foto: Jiří Turek, Copyright - ČMKOS
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