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KLÍČOVÁ ZÁSADA NOVÉHO KODEXU BY MĚLA BÝT: „CO NENÍ ZAKÁZÁNO, JE DOVOLENO.“

Návrh nového zákoníku práce připraven
Současný zákoník práce patří k našim nejdéle platným právním předpisům
– byl schválen už před čtyřiceti lety. Tato právní úprava byla mnohokrát, zejména
v posledních patnácti letech, novelizována – počet novelizací překročil číslo
čtyřicet. Vzhledem k tomu, že se situace v pracovněprávní oblasti neustále vyvíjí,
je potřeba na tento fakt reagovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo
a rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh nového zákoníku práce.
Zatímco současná právní úprava je postavena na principu „co není dovoleno, je
zakázáno“, hlavním principem nové úpravy
pracovněprávních vztahů, především nového zákoníku práce, má být zakotvení nové
zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. To
umožní větší liberalizaci v pracovněprávních vztazích a výrazně posílí princip
smluvní volnosti účastníků těchto vztahů.
Větší liberalizace pracovněprávních vztahů má umožnit také propojení úpravy zákoníku práce s úpravou občanského zákoníku při využití delegační zásady. To by se
mělo projevit v úpravě obecných právních
otázek, čímž mají být eliminovány dosavadní neodůvodněné rozdíly mezi pojetím
zákoníku práce a občanského zákoníku.
Nově bude zákoník práce obsahovat
zákony, které dosud „stály“ samostatně.
Bude tedy z věcného pohledu úspornější.
Součástí nové právní úpravy bude odměňování v podnikatelské sféře, dosud upravené zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších

předpisů, úprava odměňování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou napojeni na
veřejné rozpočty, dosud upravená zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, úprava zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních
náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
a úprava zákona č. 120/1990 Sb., kterým
se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve
znění zákona č. 3/1991 Sb.
Nová úprava bude – stejně jako úprava
dosavadní – respektovat závazky, které
České republice vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je vázána, jakož i předpisy Evropských společenství, které je jako
člen Evropské unie povinna naplnit.
Práva zástupců zaměstnanců (odborových
organizací, rad zaměstnanců a zástupců pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
mají zůstat i v nové úpravě zachována.
Porovnání dosavadního a navrhovaného
zákoníku práce najdete na straně 2
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Vzniká Rada seniorů!

FOTO: ŽIVOT 90

Při Ministerstvu práce a sociálních věcí, v rámci komunikační
strategie a na základě rozhodnutí 1. místopředsedy vlády
a ministra práce a sociálních věcí
Ing. Zdeňka Škromacha, vzniká
Rada seniorů při MPSV ČR.
Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje otázku seniorů a stárnutí populace za prioritní záležitost, a proto chce na tuto
problematiku pružně reagovat
s pomocí organizací, které působí v neziskovém sektoru.
Vzhledem k tomu, že rada

bude fungovat jako poradní a iniciativní orgán ministra práce
a sociálních věcí, vyzýváme nepolitické subjekty, které svojí činností pokrývají alespoň 1000
seniorů, aby kontaktovaly
Ing. Světlanu Zvěřinovou na telefonním čísle 603 836 059, na emailové adrese Marcela.Prochazkova@mpsv.cz nebo případně poštou na adresu MPSV ČR
(Na Poříčním právu 1, 128 01
Praha 2), odbor poradců, nejpozději do 28. února 2005 za účelem
zahájení diskuse o složení rady.

SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 SE UŽ PĚKNOU ŘÁDKU LET STARÁ O SPOKOJENOST NAŠICH SENIORŮ I O JEJICH BEZPEČÍ

Mgr. J. Lorman: Stáří musí být otázkou volby
Některým věcem se většina z nás nevyhne. Jednou z nich je stáří. Náš
podzim života může mít mnoho podob. Díky vyššímu věku se stáváme
v mnoha ohledech zranitelnějšími a citlivějšími. Je dobře, že existují
taková občanská sdružení, jako je Život 90, která pomáhají lidem
v této fázi života překonat úskalí, do nichž se dostanou často ne svojí
vinou. Na rohu ulic Karolíny Světlé a Betlémské v Praze, v Domě
Portus, který se stal pražským sídlem Života 90, jsme si povídali se
zakladatelem a zároveň ředitelem tohoto sdružení, panem
Mgr. Janem Lormanem.
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Vaše občanské sdružení Život
90 se už stalo pojmem nejen
mezi seniory. Kdy jste vlastně
přišel na nápad založit takové
sdružení?
Byla to spíš shoda okolností. V roce
1989 jsem si koupil vídeňský Kurier,
kde jsem objevil stránku věnovanou
celou seniorům. To byl takový první
popud. Náhodou jsem také v té době
dostal pozvání do Paříže na kongres
dobrovolníků, kteří se starají o senio-

ry. Poznal jsem tam Abbé Pierra,
který je ve Francii velmi populární.
Pomáhal životním ztroskotancům
vrátit se znovu do života – nikoliv
almužnou, ale dal jim druhou šanci,
při které se museli sami aktivně zapojit. To je klíčová věc.
Někde jsem četl, že k tomu přispěla i nepříliš povzbuzující
návštěva jednoho domova
důchodců…
Ano, kdysi jsem dělal reportáž
o tom, jak se žije v domovech důchodců. Zašel jsem do dnes už naštěstí
neexistujícího domova důchodců
a byl jsem zděšený tamní atmosférou.
Lidi byli redukováni jen na provozní
funkce: snídaně, oběd, večeře… Leželi na postelích, i když nebyli nemocní.
Přestože jich bylo na pokoji několik,
nekomunikovali. Pak jsem se odtam-

tud vracel přes Karlův most, kde jsem
viděl stejně staré Italy, Němce, Rakušany, kteří fotili, povídali si, užívali
života… Tohle byl určitě také jeden
z momentů, který mě ovlivnil.
V jakých městech má Život 90
své pobočky?
Pobočky máme v Jihlavě, Hradci
Králové a Zruči nad Sázavou. Naše
působnost není ale omezena jen na
tato města. Velmi oblíbenou se stala
naše služba tísňové pomoci, takže
přes náš dispečink v Praze hlídáme
i seniory v Mladé Boleslavi, Příbrami, Sedlčanech, zájem je zřídit
pobočku v Písku a v dalších městech.
Kolik stojí zapojení do vašeho
systému tísňové pomoci?
Za instalaci tisíc korun a měsíčně
Pokračování na straně 2
250 korun.

Slovo ministra
Jak je to s důchodovým
pojištěním ve skutečnosti
S koncem roku, jak už
to bývá, se opět vyrojily
nejrůznější úvahy na téma
důchodová reforma. Tak se
dozvídáme,
že
důchodový systém
bude od poloviny
století v deficitu,
a dokonce již
víme, kolik bude
činit jeho deficit
v roce 2100. Už
nikoho nepřekvapí, že
se vždy najde dost těch,
kteří jsou ochotni takovým úvahám naslouchat
a snad je i popularizovat.
Ptejme se však, kde
berou autoři těchto
úvah odvahu „nalinkovat“ budoucnost právě tímto směrem. Odkud berou
takovou namyšlenost či jistotu, že jen oni vědí
s přesností téměř na jednotky, jak velký bude HDP
v roce 2100 (a jistě k tomu přidají i pár dalších
podrobností), a dokonce vědí, za jakých podmínek
se v tomto roce budou vyplácet důchody.
Snad by těchto několik poznámek mělo stačit
k tomu, abychom si uvědomili, do jak absurdních
poloh nás někdy úvahy na toto téma mohou zavést.
A snad také s jakou opatrností a obezřetností
bychom tyto úvahy měli posuzovat! Vždyť co jiného
než sociální inženýrství jsou úvahy, které činíme za
lidi, jejichž rodiče se ještě ani nenarodili. Proč to
raději neponecháme na našich potomcích – tak
chytří, jako jsme my dnes, budou určitě také
a nepochybuji, že budou i chytřejší.
Opravdu víme, jak bude vypadat důchodový
systém za sto let? Možná, že za sto let budou lidé
schopni pracovat po celý život – na částečný úvazek
nebo jinou formou – anebo to bude ještě úplně
jinak. Domnívám se prostě, že o tom, jak bude
vypadat a co všechno se stane s naší společností za
sto let, nevíme vůbec nic, tak proč potom děláme
takové úvahy? Proto, abychom si tím zdůvodnili
některé jiné záměry v důchodovém systému, neskrývaný tlak některých lobby na privatizaci důchodových systémů, nebo ještě něco jiného?
To, co by ale nemělo uniknout naší pozornosti,
jsou dvě skutečnosti. První je tzv. Kokova zpráva,
kterou vydala EU a která hodnotí plnění Lisabonské strategie. Tato zpráva kupodivu není příliš
populární v našich médiích a je to škoda. Navrhuje totiž, aby členské státy EU vypracovaly do dvou
let strategii aktivního stárnutí. Jedním z cílů by
měla být významně vyšší zaměstnanost obyvatel
starších padesáti let a také zvýšení věku, ve kterém
budou lidé skutečně odcházet do důchodu. Důležitá je i další myšlenka – totiž že pro zvýšení míry
zaměstnanosti starších lidí musí vyvinout úsilí obě
strany – jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé,
kteří budou také dbát, aby lidé získávali moderní
pracovní dovednosti, a mohli tak zůstat déle na
trhu práce.
Druhá skutečnost, na kterou se začíná také
„zapomínat“, je fakt, že po provedených parametrických změnách je náš důchodový systém nejméně
do roku 2020 vyrovnaný. Dokonce tak, že se v letošním roce podle odhadů při minimální valorizaci
vybere na příspěvcích na důchodové pojištění
254 mld. Kč, zatímco na důchodech se vyplatí
241 mld. Kč. Vznikne zde tedy přebytek 13 mld. Kč.
A ještě daleko větší přebytek vznikne v letech 2006
a 2007. V souhrnu bude za tyto tři roky přebytek
důchodového účtu pravděpodobně větší než
50 mld. Kč.
Myslím proto, že bychom se měli dohodnout na
dvou základních principech. Za prvé, peníze, které
jsou vybrány na důchodové pojištění, patří pojištěncům a nelze je použít na žádné jiné účely ve
státním rozpočtu než na výplatu důchodů (současných i budoucích).
Pokračování na straně 3
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POROVNÁNÍ DOSAVADNÍHO ZÁKONÍKU PRÁCE S NAVRHOVANÝM

Navrhovaný zákoník práce byl zaslán
na 90 míst k připomínkám a je
očekávána diskuse odborníků,
zaměstnavatelů i odborů.

Podpis kolektivní
smlouvy

20. ledna podepsali vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach
a předsedkyně Závodního
výboru Odborové organizace
MPSV Milena Němečková
kolektivní smlouvu na tento
rok.
Předsedkyně ZV ocenila
vstřícný přístup vedení ministerstva při kolektivním vyjednávání. Podle ní tento dokument zakotvuje významné
dohody a nároky zaměstnanců ministerstva. S podobou
smlouvy je spokojen i ministr
Škromach a dodává: „Je důležité, aby odbory v rámci organizací fungovaly.“

Nechceme likvidovat živnostníky! Zajištění Národního programu výzkumu
V posledních dnech se rozvířila diskuse kolem Neznamená to, že by původní znění bylo špatné.
výkladu paragrafu 13 nového zákona o zaměstna- Docházelo však k různým výkladům tohoto paranosti. Ozývají se kritické hlasy na adresu našeho grafu a mezi živnostníky se zbytečně šířila panika.
ministerstva, podle kterých likviduje tímto práv- Přeformulování pak není v žádném případě legaliním předpisem živnostníky. Po nabytí účinnosti zace „švarcsystému“.
tohoto zákona se zcela
Nové znění
mylně rozšířilo povědoZ nové právní úpravy by
Návrh
mí, že se jedná o novou
už mělo být jasné, že firmy
Z Á K O N ze dne ….. 2005,
právní úpravu, která má kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., mohou skutečně uzavírat
mít negativní dopad na
obchodní vztahy nejen
o zaměstnanosti
podnikatelské prostředí, Čl. I
s podniky, které mají své
zejména na osoby samo- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se mění zaměstnance, ale také
takto:
statně výdělečně činné.
s živnostníky, kteří nikoho
1. V § 13 odst. 3 písm. c) se slova „jinému zaměst- nezaměstnávají. Nesmí se
navateli“ nahrazují slovy „jiné právnické nebo však jednat o zastřený
Formulace, která je
fyzické osobě“.
obsažena v současném 2. V § 13 odstavec 4 zní:
nebo skrytý pracovněznění § 13 zákona „(4) Plnění běžných úkolů podle odstavce 3 písm. c) právní vztah. V praxi to
o zaměstnanosti, byla pře- lze svěřit jen právnické nebo fyzické osobě, která má tedy znamená, že pokud
vzata téměř beze změny činnosti (úkoly), které jí mají být svěřeny, zahrnuty se bude živnostník chovat
z předchozí právní úpra- v předmětu své činnosti a bude je zajišťovat svými ve své činnosti jako
vy. Zákaz tzv. „švarcsysté- zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pra- zaměstnanec (např. práci
mu“ platí už od 1. 1. 1992. covněprávních vztazích podle zákoníku práce, nebo bude vykonávat podle
Cílem tohoto opatření jiné právnické nebo fyzické osobě; je-li pracovněpráv- pokynů
objednatele,
ní vztah zastřen vztahem obchodněprávním nebo
není likvidace drobného občanskoprávním, považuje se za vztah pracovně- v jeho prostorách, z jeho
podnikání, ale zaručení právní.“
materiálů, v určené prapráva na zaměstnání těm, Čl. II
covní době apod.), bude
kteří vykonávají tzv. závis- Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
se jednat o pracovněprávlou práci.
ní vztah, tedy „švarcsytém“, což bude znamenat porušení zákona.
Pro sporné výklady ustanovení paragrafu 13
zákona o zaměstnanosti schválil kabinet návrh
Návrh musí ještě schválit Parlament a podepsat
1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociál- prezident. Novela zákona by měla vejít v platnost
ních věcí Zdeňka Škromacha na jeho upřesnění. dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky podporuje vědu a výzkum a plní na
tomto poli významnou úlohu.
Pro řadu čtenářů jistě není
neznámý pojem Národní politika výzkumu a vývoje České
republiky. Jde o hlavní koncepční dokument v oblasti správy
a řízení výzkumu a vývoje
v našem státě. Jeho místo
v celém systému spočívá v provázání českých aktivit s aktivitami evropskými a ve vyzdvihnutí
vizí a principů bezprostředně se
dotýkajících naší země. Současně určuje cíle, jejich priority
a nástroje k jejich dosažení.
Tento koncepční dokument je
rozpracován do Národního programu výzkumu, ze kterého
vyplývají již konkrétní hlavní
témata pro výzkum a vývoj
České republiky.
V Národním programu výzkumu (dále jen NPV) je v jednom
z hlavních programů určeno
jako gestor právě Ministerstvo
práce a sociálních věcí České republiky. Jde konkrétně
o 5. tematický program s názvem „Moderní společnost a její

proměny“, schválený usnesením vlády ČR č. 417 ze dne
28. 4. 2003. Ministerstvo má ze
své pozice za úkol nejen poskytování finančních dotací na projekty uvedeného programu, ale
také odpovědnost za průběh
veřejných soutěží, kterými jsou
vhodné projekty vybírány.
V souladu se zákonem i zadáním NPV byly k tomuto účelu
zřízeny čtyři nezávislé odborné
komise, které provádějí na
třech úrovních kontrolu a výběr
vhodných kandidátů podpory,
tzv. řešitelů projektů.
Na vrcholku tohoto hodnotícího aparátu stojí Resortní vědecká rada, jakožto nejvyšší odborný a poradní orgán ministra
a nejvyšší resortní záruka
nestrannosti a objektivity rozhodování. Proto bylo při jejím
sestavování dbáno dvou hlavních hledisek, která vycházela
i ze základních materiálů a požadavků NPV. Jednak to byl požadavek odbornosti, aby byla
zajištěna její kompetentnost
v dané problematice, za druhé
i šíře jejího „záběru“, která
právě v oboru společenských

věd hraje neoddiskutovatelnou
roli. Proto ministr jmenoval do
rady jak zástupce akademické
obce z českých největších univerzit, tak i z ostatních vysokých škol, stejně jako zástupce
výzkumné sféry neakademické
a zástupce podnikatelské sféry,
odborů, menšin i církví.
K hlavním úkolům Resortní
vědecké rady podle jejího statutu
patří zejména
• posouzení výsledků hodnocení návrhů projektů přijatých
do veřejné soutěže hodnotícími komisemi a předložení
pořadí doporučených návrhů
ministrovi, přičemž se řídí originalitou, úrovní odborného
řešení a přínosem realizace
v souladu s etickými a morálními zásadami uznávanými
mezinárodní vědeckou obcí,
• výkon kontrolní funkce nad
řádným průběhem veřejné
soutěže a průběhem řešení
projektů.
Tímto přístupem je zajištěna
maximální dosažitelná míra
objektivity při rozhodování
o veřejných prostředcích a jejich
využití pro potřeby společnosti.

věku zneužíváno a týráno.
To je dost vysoké číslo. Jak
pomoci takovým lidem?
Doporučuji jim zavolat na naši
krizovou linku. Když se zneužívaný nebo týraný člověk nebude
bránit, vystavuje se zvyšování
agrese. Typů nebo variant týrání
a zneužívání je celá řada. Obecně
se dá říct, že týrání je jak v rodině, tak v ústavní péči. Starší lidé
často musí čelit fyzickému násilí
od svých potomků, například
proto, že vnučka potřebuje byt.
Takový člověk se to bojí ohlásit,
protože to vidí jako svůj rodičovský debakl. Týrání se týká bohužel i ústavní péče. Existuje velmi
jednoduchý způsob, jak znepříS přibývajícím věkem se mohou stát některé aktivity nerealizovatelné. jemnit život lidem, kteří trpí
FOTO: ŽIVOT 90 například inkontinencí, což je
Proč si ale nenajít jiné? Třeba pétanque...
mimochodem problém poloviny
vykoupat, uvařit si, může to mít asi osmdesát a já věřím tomu, že lidí nad padesát let. Jakmile je
velké dopady na vaše zdraví. Byl každý zde najde svou zálibu člověk inkontinentní, tak s ním
bych rád, kdyby to takový člo- nebo ho něco zaujme.
ošetřující mají větší práci. Takoví
věk pochopil a zkusil k nám do
lidé jsou pak trestáni tím, že
Domu Portus přijít, třeba jen na Jak byste poradil těm, kteří
nedostanou napít, i když by naokávu – do naší otevřené kavár- nemají chuť ani sílu přijít až pak měli pít více. To je typický
ničky v první patře. Může jen k vám?
případ, kterých existují spousty.
„pobejt“ a uvidí své vrstevníky,
Pak ať určitě zavolají na naši
kteří sem docházejí na kurzy bezplatnou krizovou linku Jak se díváte na vznikající
angličtiny, na keramiku nebo 800 157 157.
Radu seniorů při Ministercvičí jógu. Nebo jen vzpomínají
stvu práce a sociálních věcí
v naší místnosti reminiscence. Podle statistik je přibližně
ČR?
Činností je spousta, skupin je tu 20 % lidí v důchodovém
Mám z toho velikou radost.

Když byla loni konference
k Národnímu programu přípravy na stárnutí, upozorňovali
jsme pana ministra na vhodnost
takové rady. Pokud jsme i my
tedy přispěli k jejímu vzniku,
těší nás to dvojnásob.

Mgr. J. Lorman: Stáří musí být otázkou volby
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My podporujeme nezávislost
seniorů a tvrdím, že pokud má
senior doma takovéto zajištění,
kdy se kdykoliv a jednoduše
dožádá pomoci, tak neusiluje
a nemá ani důvod usilovat
o domov důchodců pro nějaký
pocit nejistoty.
Víte, celý život žijeme sami,
v okruhu své rodiny. Proč
bychom se v sedmdesáti letech
měli stát tvorem stádním? Samozřejmě jsou lidé, kteří to chtějí,
ale musí to být otázka volby.
Pobyt v domovech důchodců
stojí měsíčně 12–13 tisíc, tato
naše služba stojí desetkrát méně,
takže je to i pro naši společnost
finančně daleko výhodnější.
Dům Portus, pražské centrum Života 90, nabízí kromě
různých kurzů a aktivit pro
seniory také pobyty v respitním oddělení. Za jakých
podmínek je mohou senioři
využívat?
Máme tu deset lůžek. Zvláštností je, že zde dochází ke spojení respitní a rehabilitační funkce.
Chceme pomoci rodinám, blíz-

kým, kteří pečují o své rodiče,
prarodiče. Protože i ti si potřebují odpočinout, zajet na dovolenou,
vyřídit své záležitosti. Snažíme se
jim tedy ulehčit tím, že převezmeme seniora do své péče –
maximálně na dobu 3 měsíců.
Význam Domu Portus je v tom,
že je zde sestava různých typů
služeb, programů, které spolu
navzájem souvisí. Když člověka
na toto rehabilitační a respitní
oddělení přijímáme, neřeší to jen
vedoucí tohoto úseku, ale i kolegové z jiných sekcí, kteří mají na
starosti aktivizaci, sociální služby
nebo krizovou pomoc. Je to
proto, abychom hned na začátku
seniorovi nabídli určitou sestavu
služeb a jeho problémy se vyřešily celistvě.
Ve stáří se často objevují
pocity samoty, nepotřebnosti. Jak byste poradil tomu,
kdo sedí doma a začíná mít
myšlenky o tom, že je sám
a nepotřebný?
Chtěl bych je především upozornit, že je to nebezpečná fáze.
Pokud rezignujete na to, že se
máte obléknout, že se máte

Pane řediteli, naše tradiční
otázka na závěr: co je podle
vás v životě nejdůležitější,
aby se člověk stal úspěšným?
Kterou vlastnost by si podle
vás měl člověk pěstovat?
Člověk musí mít neustále svůj
program. Nesmí se nechat vláčet tím, že dělá něco, co nechce.
Pokud mne moje zaměstnání
neuspokojuje, pak je potřeba mít
nějaké hobby, svého koníčka,
abych se realizoval, abych ve
stáří díky svým zájmům mohl
rozkvést, měl svůj program.
Někdo má to štěstí, že práce je
pro něj zároveň i hobby, někdo
to štěstí nemá, a pokud nemá
něco, v čem se může podle chuti
realizovat, psychicky strádá.
Člověk je pak frustrovaný,
nespokojený, zahořklý. To je
„nejlepší“ cesta k tomu, aby
s ním nikdo nechtěl komunikovat. Nikdo kolem sebe nechce
mít zahořklé a kyselé obličeje.
TOMÁŠ REZEK
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Slovo ministra

PRO MAMINKY JE VÝHODNÉ ŽÁDAT O VYČERPANÍ DOVOLENÉ NA ZOTAVENOU PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Jak je to s nárokem na čerpání dovolené
„Jsem druhý rok na mateřské dovolené (od února 2004) a za r. 2003 jsem
měla nevyčerpánu dovolenou ve výši 25 dnů. Dělala jsem zástupkyni
vedoucího a vzhledem k malému počtu zaměstnanců nebylo možno si
dovolenou vybrat. Zaměstnavatel mi ji nenařídil. V bližším kontaktu s firmou
po dobu mateřské pochopitelně nejsem. Nedávno se mi zaměstnavatel ozval
s tím, že mi dovolená propadla, protože jsem si ji nevybrala. To, že jsem si
ji měla vybrat, jsem si měla prý zjistit z tisku a televize. Zaměstnavatel mě
na změny neupozornil a nenavrhl řešení. Není mi jasné, jak si mohu
vybrat dovolenou, pokud jsem na mateřské dovolené. Je takové jednání
zaměstnavatele v pořádku?“
Právní úprava dovolené na zotavenou,
obsažená v zákoníku práce (dále jen
„ZP“), ve znění po poslední jeho novele
provedené zákonem č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zaměstnanosti, doznala s účinností od 1. 10. 2004 některé zásadní změny směřující zejména k tomu, aby
v souladu s právem Evropského společenství bylo důsledně zajištěno faktické čerpání dovolené minimálně v rozsahu
4 týdnů v kalendářním roce a aby v tomto
rozsahu, s výjimkou případu skončení pracovního poměru, nebylo možno poskytovat finanční náhradu ve formě náhrady
mzdy za nevyčerpanou dovolenou.
Podle ustanovení § 109 odst. 2 ZP věty
první platí, že jestliže si zaměstnanec
nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil
její čerpání, nebo pro překážky v práci, je
zaměstnavatel povinen poskytnout ji
zaměstnanci tak, aby skončila nejpozději
do konce příštího kalendářního roku.
Podle věty druhé téhož ustanovení je
však zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž
zaměstnavateli trval po celý kalendářní
rok, čerpání alespoň 4 týdnů dovolené
v kalendářním roce, pokud na ně má
nárok.
Druhou z výše uvedených povinností
zaměstnavatel v konkrétním případě zřejmě nesplnil, čímž se dopustil porušení
pracovněprávního předpisu, za které mu
může být uložena sankce příslušným
orgánem práce. Nic to však nemění na
situaci zaměstnance a za daných okolností platí, že čerpání dovolené převedené
z předchozího kalendářního roku je
zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit
tak, aby si tuto dovolenou vyčerpal do
konce následujícího kalendářního roku.
Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci
čerpání dovolené v rozsahu oněch – z hlediska povinnosti faktického čerpání –
„povinných“ 4 týdnů, nevyčerpaných
v předchozím kalendářním roce (v našem
případě v roce 2003), a to ani do 31. října

příštího kalendářního roku (tedy roku
2004), je dnem nástupu zaměstnance na
tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její
část první následující pracovní den,
pokud zaměstnanci v nástupu dovolené
nebrání překážky v práci uvedené v § 108
odst. 3 větě první (viz § 109 odst. 2 věta
třetí). Mezi tyto překážky v práci patří
např. dočasná pracovní neschopnost,
mateřská a rodičovská dovolená. Nevyčerpá-li zaměstnanec tuto dovolenou ani
do konce příštího kalendářního roku
(v našem případě roku 2004), nárok na
tuto dovolenou zaniká (viz § 109 odst. 2
věta čtvrtá). Podle § 110b odst. 2 je
zaměstnavatel povinen zaměstnanci
poskytnout náhradu mzdy za 4 týdny
nevyčerpané dovolené pouze v případě
skončení jeho pracovního poměru.
Ustanovení § 109 odst. 2 v poslední větě
stanoví, že pokud zaměstnanec nemohl
v příslušném kalendářním roce (v našem
případě v roce 2003) z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené, nebo pro
překážky v práci vyčerpat dovolenou,
která přesahuje 4 týdny ani do konce příštího kalendářního roku (tedy roku 2004),
může být s jeho písemným souhlasem
tato část dovolené vyčerpána do konce
dalšího kalendářního roku (tedy do
konce roku 2005). Neudělí-li zaměstnanec tento písemný souhlas nebo nevyčerpá-li tuto část dovolené ani v dalším kalendářním roce (2005), bude mu za ni
poskytnuta zaměstnavatelem náhrada
mzdy. Podle § 110b odst. 2 totiž platí, že
náhradu mzdy za tu část nevyčerpané
dovolené, která přesahuje 4 týdny, je
zaměstnavatel povinen poskytnout nejen
v případě skončení pracovního poměru,
ale i v případě, že zaměstnanec nemohl
tuto dovolenou vyčerpat do konce příštího, popř. dalšího kalendářního roku.
Ze shora uvedeného podrobného přehledu právní úpravy vyplývá, že v dotazovaném případě skutečně zaměstnankyni
zanikl nárok na dovolenou převedenou
z roku 2003 z důvodu jejího nevyčerpání
ani do konce roku 2004 (pro existenci pře-
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kážky v práci spočívající od února 2004 nejprve v mateřské dovolené a posléze v rodičovské dovolené), avšak pouze v rozsahu
4 týdnů (20 dní), a nikoli dalšího jednoho
týdne (5 dní), rovněž převedeného z roku
2003, za nějž náleží zaměstnankyni náhrada mzdy splatná již v lednu tohoto roku,
pokud se se zaměstnavatelem písemně
nedohodne, že tento jeden týden vyčerpá
ještě do konce letošního roku.
V souvislosti s tímto konkrétním případem je třeba upozornit, že zaměstnankyně nevyužila jedinečnou možnost, kterou
jí poskytuje ust. § 108 odst. 4 ZP, v němž
se stanoví, že požádá-li zaměstnankyně
zaměstnavatele o poskytnutí dovolené
tak, aby navazovala bezprostředně na
skončení mateřské dovolené (§ 157 odst.
1 ZP), je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět a dovolenou jí poskytnout.
Navíc v tomto případě v souladu s ust.
§ 11 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994
Sb., kterým se provádí zákoník práce

a některé další zákony, nelze dovolenou
vyčerpanou podle § 108 odst. 4 ZP před
nástupem rodičovské dovolené z důvodu
čerpání rodičovské dovolené krátit.
V dotazu popsaný případ, kdy zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci dovolenou na zotavenou v průběhu kalendářního roku ani v minimálním zákonem požadovaném rozsahu, svědčí o tom, že dodržování a vynucování povinnosti v pracovněprávních vztazích, zejména ze strany
zaměstnavatelských subjektů, je permanentním problémem a lze jen přivítat, že
nová právní úprava obsažená v novém
zákoně o zaměstnanosti, jehož účinnost
nastala k 1. 10. 2004, přináší nové a věřme
i účinnější nástroje k provádění kontrolní
činnosti a ke zvýšení postihu těch, kteří
závažným způsobem porušují pracovněprávní předpisy.
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Za druhé, přebytek, který vzniká na důchodovém pojištění,
bude vždy na konci roku vyčleněn
ze státního rozpočtu a převeden
na zvláštní účet spravovaný
ČNB. Tyto peníze budou dále
zhodnocovány a budou pod kontrolou veřejnosti. O způsobu jejich
správy bude každoročně informován parlament.
Proč je to tak důležité? Veřejnost by totiž měla reálně pocítit,
že stávající důchodový systém je
až do roku 2020 v zásadě v rovnováze. V průběhu těchto patnácti let se, pokud ponecháme
současný systém příspěvků
a výplat, může na tomto účtu
nashromáždit včetně zhodnocení
zhruba 250–300 mld. Kč. Tedy
tolik, kolik činí objem vyplácených prostředků na důchody za
letošní rok, a to tedy rozhodně
není málo. Tím spíše bychom
měli přemýšlet, jak s tímto přebytkem naložit.
Náš důchodový systém rozhodně není v takové krizi, jak se
nám někteří snaží namluvit.
Máme relativně dost času na to,
abychom mohli zodpovědně uvážit, jak postupovat dál. To neznamená, že nemáme dělat vůbec
nic. Jen bychom neměli propadat
panice a snažit se pod tlakem
nejrůznějších lobbistických skupin co nejrychleji přijmout opatření, která nakonec povedou
k odbourání našeho fungujícího
průběžného systému, shodného
s vyspělými zeměmi Evropy.
Je jasné, že dobré zprávy o rovnováze našeho důchodového systému jsou současně špatnou zprávou pro ty, kteří se snaží dokázat
opak, neboť vidiny zisků z privatizace důchodového systému se tím
vzdalují. Snažme se uchovat si
chladný rozum a pokusme se alespoň to minimum, které můžeme
udělat nyní, také učinit.
Dnes máme velmi dobrou příležitost k tomu, abychom myšlenku sociální demokracie na vytvoření samostatné, na rozpočtu
nezávislé Penzijní pojišťovny
mohli realizovat, a není důvod,
proč s tím otálet a neudělat to
právě teď, kdy k tomu máme
všechny předpoklady.
Ing. ZDENĚK ŠKROMACH

Mgr. ZDENĚK SCHMIED
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Další poradny
Nárok na přídavek na dítě a rodičovský příspěvek
Obracím se na vás s následujícím dotazem. Jsem na mateřské dovolené (synovi je 2,5 roku). V říjnu minulého roku
se mi narodil druhý syn. Před mateřskou dovolenou jsem
nebyla zaměstnaná, byla jsem v domácnosti. Můj manžel je
cizinec a výplatu pobírá v eurech v zahraničí, kde též žije.
Chtěla bych se zeptat, na jaké dávky a v jaké výši mám
nárok a kde si o ně mohu zažádat.
Pokud váš manžel žije a pracuje v zahraničí, můžete si o dávky
požádat u příslušného zahraničního úřadu podle místa bydliště vašeho manžela. Tam vám také podají podrobnější informace o vašem
nároku na dávky a o jejich výši. Podmínky nároku na dávky státní sociální podpory v ČR upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře. Podle něj byste mohla mít nárok na přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, popř. na porodné, pokud jste o tuto dávku dosud
nepožádala. Lhůta pro podání žádosti o porodné je 1 rok od narození
dítěte. Výše dávek je odvislá od celkového příjmu rodiny. Do příjmu
rodiny se započítávají i příjmy ze zahraničí. Pro více informací kontaktujte úřad práce příslušný podle místa vašeho bydliště v ČR.

dobu neurčitou, musela jsem prý dělat na toto místo výběrové
řízení podle zákona o úřednících. Mají pravdu? Upozorňuji, že
jsem smlouvu podepsala dne 17. 12. 2002 (tedy ještě před
platností tohoto zákona) s účinností od 1. 1. 2003.
Váš pracovní poměr, jak jste uvedla, se změnil na dobu neurčitou
podle § 56 odst. 2 zákoníku práce (uplynutím doby se změnil na
dobu neurčitou – skončení mateřské dovolené pracovnice, pokud je
uvedeno v pracovní smlouvě zástup za mateřskou dovolenou na
určitou osobu). Dále vám můžeme sdělit, že vámi popisované odůvodnění zaměstnavatele se nezakládá na pravdě. Je sice pravda, že
podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o úřednících územně samosprávných celků, je nutné, aby bylo vyhlášeno
výběrové řízení, pokud se jedná o pracovní pozici na dobu neurčitou. Vy jste však byla přijata na dobu určitou, kde tento požadavek
není. Vzhledem k tomu, že se váš pracovní poměr změnil ze zákona na dobu neurčitou (uplynutím doby), není tedy pravda, že by
muselo být vypsáno výběrové řízení na vaši pozici.

znán podle písm. a) (pojištěnci poklesla schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %), nemáte nárok být zaregistrována na
úřadu práce a zároveň tedy pobírat podporu v nezaměstnanosti.
Pokud však invalidní důchod byl přiznán dle písm. b) (pojištěnec je
schopen pro zdravotní postižení soustavné a výdělečné činnosti jen
za zcela mimořádných podmínek), nárok na podporu vám vzniká
pouze při splnění výše uvedených podmínek.

Předčasný důchod

Pracuji ve dvanáctihodinovém nepřetržitém provozu. Ze
zdravotních důvodů uvažuji o ukončení pracovního poměru. Letos mi bude 55 let. Mohla bych tedy v říjnu požádat
o předčasný důchod, ale nechci to udělat z důvodu jeho
trvalého snížení. Prosím o radu, jak postupovat, je možné
se hlásit i v tomto případě na úřad práce?
Trvalému krácení důchodu v případě, že do něj odejdete předčasně, se nevyhnete. Samozřejmě máte možnost se zaregistrovat
na
úřad práce. Pokud budete mít v době registrace odpracováno
Invalidní důchod a podpora v nezaměstnanosti
30 let (s účastí na sociálním pojištění) a budete starší 55 let, máte
Mám na vás jeden dotaz nárok pobírat podporu v nezaměstnanosti až jeden rok. Závěrem
týkající se nezaměstnavás však musíme upozornit, že pokud byste byla dlouhodobě registZástup za mateřskou dovolenou
nosti. K 31. prosinci
rována na úřadu práce, může se tato skutečnost projevit nepříznivě
Dovoluji si vás požádat o kvalifikovanou odpověď na mé dota2004 jsem obdržela
na výši vašeho důchodu.
zy. Můj první dotaz se týká zástupu za mateřskou dovolenou.
výpověď. Mám změněDne 17. 12. 2002 jsem byla přijata na nejmenovaný obecní
nou pracovní schopnost Péče o osobu blízkou
úřad na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou za kona děsím se toho, že
Rádi bychom se informovali o novele zákona č. 100/1988
krétní osobu. Tato konkrétní osoba se stále do práce nevrátila,
když přijdu o práci,
Sb., o sociálním zabezpečení. Konkrétně se nám jedná
již 2 roky je na rodičovské dovolené. Návrat do práce plánuje
nebudu mít na nájem
o zvýšení finančního příspěvku na péči o osobu blízkou. Na
v létě letošního roku. Má pracovní smlouva nikdy nebyla změapod. Mám plný invaněna. Můj zaměstnavatel však nerozeznává rozdíl mezi termílidní důchod, který činí internetové stránce jsme se dočetli, že se příspěvek zvýšil
z 3712 Kč na 5220 Kč. Podle informace z našeho městnem „rodičovská dovolená“ a „mateřská dovolená“. Zaměstna5800 Kč. Mám nárok
vatel se domnívá, že až se ona pracovnice, za kterou já mám
na podporu v nezaměst- ského úřadu platí pouze částka 3712 Kč a o žádném zvýšezástup za mateřskou dovolenou, vrátí, opět mě vystřídá. Tvrdí,
nanosti, i když pobírám ní neví. Žádáme vás proto, zda nám můžete sdělit nynější
výši tohoto příspěvku.
že její mateřská dovolená trvá až do tří let věku dítěte, termín
důchod?
Je pravda, že se příspěvek při péči o osobu blízkou nezvýšil.
„rodičovská dovolená“ prý platí pouze pro muže. Já už jsem
Výplata podpory v nezaměstnanosti ve vašem případě se zřejmě
se radila s právníky a oni tvrdí totéž, co já: můj pracovní
řídí podle § 25 odst. 2 písm. f) zákona o zaměstnanosti, č. 435/2004 Respektive byl zvýšen pouze o nárůst životního minima (dávka je
poměr již po vypršení mateřské dovolené oné pracovnice přeSb., a dále musíte být za poslední 3 roky účastna na sociálním pojiš- počítána dle násobku životního minima, dle § 84 zákona č. 100/1988
šel automaticky na pracovní poměr na dobu neurčitou. S mým tění minimálně po dobu 12 měsíců. Bohužel neuvádíte, zda vám Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že tato
pracovním místem prý ještě souvisí další problém podle mého bylo o invalidním důchodu rozhodnuto, podle zákona o důchodo- úprava (navýšení na 5220 Kč) se nachází v Poslanecké sněmovně
zaměstnavatele: Kdybych totiž už měla pravdu s tím, že můj
vém pojištění, č. 155/1995 Sb, ve znění pozdějších předpisů, buď před druhým čtením, počítá se se zvýšením nejdříve
pracovní poměr se změnil ze zástupu na pracovní poměr na
dle § 39 odst. 1 písm. a) nebo písm. b). V případě, že důchod byl při- od 1. 3. 2005.
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PROF. O. ŠTĚPÁNKOVÁ: „ZAMĚSTNANEC STRÁVÍ V PRŮMĚRU 18 DNŮ ROČNĚ ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ S POČÍTAČEM.“

Doplnění Dona linky
Bílý kruh bezpečí, o. s., pořádá v Praze od 19. března výcvik pro
nové pracovníky DONA linky (nonstop telefonická pomoc obětem
domácího násilí). Podmínky pro přijetí jsou min. 21 let, dokončené ÚSO, VOŠ, studující a ukončené VŠ a absolvovaný výcvik telefonické krizové intervence akreditovaný ČAPLD. Cena výcviku je
2500 Kč. Přihlášku je možné zaslat do 5. 3. 2005 (zájemci mají přiložit motivační dopis, životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, dosavadní praxi a o absolvování výcviku TKI) na adresu: Bílý
kruh bezpečí, Duškova 20, 150 00 Praha 5. Kontaktní osobou je
pan Vlastimil Zima, tel.: 252 511 919, 604 709 812, e-mail:
dona@donalinka.cz.

S počítačem (nejen) do Evropy
Profesí, kde není zapotřebí prokázat alespoň základní počítačové dovednosti, ubývá. Jak
potenciálního zaměstnavatele přesvědčit, že počítač není pro nás noční můrou? Zdá se, že
nejlepší volbou je opatřit si ECDL (European Computer Driving Licence) - Evropský řidičský
průkaz na počítač. V České republice je hlavním propagátorem a vlastníkem licence ECDL
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. Předsedkyni této společnosti, profesorce
RNDr. Olze Štěpánkové, CSc., jsme za vás položili několik otázek.
s čísly, potřebuje vytvářet tabulky, tak je pro něj důležitý modul
věnovaný tabulkovým procesorům, pro někoho je důležitá znalost internetu a komunikace
pomocí emailové pošty…

Španělská návštěva

Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.

Na našem ministerstvu byla 13. ledna slyšet španělština. Jednalo
se o návštěvu nového španělského velvyslance v Česku Antonia
Pedauyé y Gonzálese. Byl přijat 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Ing. Zdeňkem Škromachem a náměstkem ministra pro oblast EU a mezinárodních vztahů JUDr. Čestmírem Sajdou. Španělsko bylo po vstupu do EU jednou z mála zemí,
která dokázala maximálně využít prostředků ze strukturálních
fondů EU. Pan velvyslanec vyjádřil připravenost španělské strany
v této oblasti s MPSV spolupracovat a předat cenné zkušenosti.

Informace, kontakty a sociálně zdravotní služby
pro seniory
Městské centrum sociálních služeb a prevence v Praze vydalo
aktualizovanou brožuru Informace, kontakty a sociálně zdravotní
služby pro seniory. Pražané v ní získají kontakty na pečovatelské,
ošetřovatelské a asistenční služby, denní stacionáře, respitní
a rehabilitační pobyty. Je uveden i seznam organizací, které půjčují
kompenzační pomůcky, případně nabízejí dopravu pro imobilní
seniory a lidi s postižením. Publikace je určena i pro aktivní seniory - nabízí mnoho užitečných kontaktů pro volný čas – vzdělávání, klubovou a zájmovou činnost a turistiku. Adresář pro seniory
je v prodeji za 50 Kč nejen v KONTAKTu, Infocentru sociální
pomoci, Palackého náměstí – podchod metra B, Praha 2, ale
i v knihkupectví Portál v Jindřišské ulici.

30 dní pro neziskový sektor
Na začátku února byl odstartován již osmý ročník celostátní
informační kampaně na podporu
neziskových organizací 30 dní
pro neziskový sektor. Hlavním
tématem bude letos individuální
dárcovství. „Tématu individuálního dárcovství se věnujeme
záměrně. Nedávná přírodní
katastrofa v Asii ukázala, že lidé
jsou připraveni a ochotni přispět
na dobrou věc. Bohužel si ale
zatím neuvědomují, že největší
přínos má pomoc, která je pravidelná a dlouhodobá,“ vysvětluje
zvolené téma kampaně Marek
Šedivý, ředitel pořadatelské organizace Informační centrum neziskových organizací. Podle něj je také důležité, aby lidé neziskovým
organizacím věřili, a proto je součástí kampaně i propagace webových stránek www.neziskovky.cz, kde si každý může vybrat konkrétní „neziskovku“, které bude přispívat.
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jen za cenu
poštovného a balného!

Objednat lze i na bezplatné lince 800 10 44 10
Objednávám předplatné měsíčníku Práce a sociální politika.
Název organizace: ..........................................................................

Paní profesorko, proč a jak
vznikl koncept ECDL?
Základní informace o konceptu testování ECDL lze nalézt na
www.ecdl.cz. Koncept vznikl za
podpory Evropského projektu
Leonardo v roce 1996, a protože
se pilotní projekt ukázal jako
velmi úspěšný, vznikla nadace
ECDL Foundation, která se stará
o šíření a používání tohoto konceptu a dohlíží na jeho kvalitu.
Právě jasný obsah, spolehlivá
kvalita a jednotná metodika jsou
na testování ECDL to nejcennější. Testy jsou standardizovány
pro všechny země zapojené do
projektu ECDL. To má samozřejmě výhodu v tom, že pokud se
prokážete ECDL certifikátem,
pak každý informovaný zaměstnavatel přesně ví, co od vás může
očekávat, jaká je vaše minimální
znalost, a to je z hlediska přijímání lidí do zaměstnání a svěřování
jim odpovídající práce významné.
Jaký je rozdíl mezi kurzy
Národního programu počítačové gramotnosti a ECDL?
Tato školení se nedají vůbec
srovnávat. Kurzy Národního programu počítačové gramotnosti
mají za cíl odnaučit lidi bát se
počítačů, jsou to kurzy pro lidi,
kteří prakticky neumějí vzít myš
do ruky. Naopak prostřednictvím ECDL prokazuje uchazeč
znalosti asi na úrovni absolventa
střední školy: především to, že
umí pracovat s počítačem tak, že
jej dokáže využívat k zefektivnění svého pracovního nasazení.

zřídí vlastní akreditační středisko,
tak se celý proces výrazně zlevní.
Jediné, co musí zaplatit externě,
je koupě indexu, tedy pomyslné
„žákovské knížky“, a závěrečné
vydání certifikátu, což je dohromady přibližně 700 korun.

Průkaz ale získá jen ten, kdo
absolvuje všech sedm modulů. Je to tak?
Je rozdíl mezi indexem, certifikátem a kartou. Index je něco jako
„žákovská knížka“. V okamžiku
vstupu do procesu testování dostanete tuto "žákovskou knížku" a s ní
chodíte k jednotlivým testům.
V případě, že zájemce složí zkoušky z libovolných 4 modulů, má
právo na tzv. ECDL Start certifikát.
V okamžiku úspěšného složení
všech sedmi modulů má nárok na
Certifikát ECDL základní. Karta
ECDL se podobá kreditní kartě
a je šikovnou kopií tohoto základního certifikátu v kapesní velikosti.

Využívají například úřady
práce projekt ECDL při
rekvalifikacích?
Ano, zejména na severu Moravy.
Úřady práce nabízejí uchazečům
o zaměstnání zakončení jejich
rekvalifikačních kurzů testováním
ECDL. Má to i zajímavý vedlejší
efekt: různá školicí zařízení totiž
tak mohou při závěrečném testování uchazečů o zaměstnání, kteří
v jejich zařízení prodělali rekvalifikační kurz, objektivně srovnat své
výsledky. A to je výborná motivace
k dalšímu zkvalitňování výuky.
Koncept ECDL je výhodný nejen
pro zaměstnavatele, ale i pro lidi
různě znevýhodněné na trhu práce.
Pro někoho ale přeci jen
Pokud svoje přednosti můžete dolo- Jak je na tom Česká republika?
může být cena skoro 3 tisíce žit něčím, co má standardizovanou
U nás se začalo s testováním
korun příliš vysoká.
podobu a je jasně definováno, je to v roce 1999 a od té doby máme
Souhlasím, že cena je limitující pro vás určitě výhoda.
necelých 13 tisíc lidí, kteří se
faktor. Největšími propagátory by
zapojili do procesu testování
ale měli být zaměstnavatelé. Pro- Informační technologie se
ECDL, což je přibližně 0,12 %
tože chci-li investovat do vzdělává- neustále rozvíjejí. Jakou
populace. Určitě máme co dohání svých zaměstnanců, tak bych si platnost má certifikát ECDL? nět. Například v Irsku prošlo testaky měla být jistá, že výsledek je
ECDL certifikát má neomeze- továním už 7,8 % populace.
adekvátní. Pokud nechám lidi pro- nou platnost, ale na certifikátu je
Počítač se stává nejpřirozenějjít jen nějakým školením, aniž označeno, z jaké verze sylabu byl ším prostředkem dalšího vzdělávábych si ověřila, že školení přináší získán. Když probíhaly první ní. Kapacity různých vzdělávacích
následný efekt, tak to nejsou testy v roce 1997, tak samozřejmě zařízení jsou omezené, a proto se
dobře investované peníze.
technologie byla trošku jiná než užívají různé formy samostudia
nyní. ECDL Foundation investuje a mezi nejperspektivnější patří tzv.
Víte o některých českých
do průběžné aktualizace koncep- e-learning. Aby ale někdo mohl
zaměstnavatelích, kteří testo- tu, do vytváření nových produktů, využívat výhod e-learningu, tak
vání ECDL nabízejí svým
a tedy i do nových způsobů testo- s počítačem musí umět zacházet.
zaměstnancům?
vání. Od letošního roku například
Měli bychom si uvědomit, že
Některé velké české firmy si přecházíme na verzi 4 sylabu pro žijeme v takové době, kdy počítazřizují svoje akreditační střediska testování. Pokud ale zaměstnava- čová gramotnost by měla jít ruku
testování ECDL, která používají tel uzná za dostačující testování v ruce s klasickou gramotností –
pro završení vzdělávacího proce- ze starší verze sylabu, může vám tedy schopností číst a psát.
TOMÁŠ REZEK
su svých zaměstnanců. Pokud si certifikát stačit řadu let.

Kolik stojí pořízení průkazu
ECDL?
Aby zájemce získal základní
certifikát ECDL, musí zaplatit
něco kolem 2200 korun. Důležitou vlastností konceptu je, že
definuje jasně obsah pojmu počítačová gramotnost, dělí ho na
sedm modulů a každý si může
vybrat ten modul, který je pro
něj z hlediska aktuální potřeby
nejzajímavější. Někdo pracuje

Časopis Národní pojištění
nepostradatelný pomocník ve vaší práci

Příjmení a jméno: ............................................................................
Ulice a č. p.: ....................................................................................
PSČ, obec: .............. ......, ...............................................................
Telefon: ............................ E-mail: .................................................
Údaje pro fakturaci: IČ: ...................... DIČ: ..................................
Číslo účtu: .......................................................................................
Podpis, příp. razítko

Cena předplatného na 1 rok je 120 Kč včetně DPH.
Vyplněný kupon zašlete na adresu:
Postservis, předplatné, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9

Předplatné je možné si objednat prostřednictvím internetové podoby
měsíčníku na adrese www.noviny-mpsv.cz.

V kolika zemích platí ECDL?
Samozřejmě ve všech státech
Evropské unie. Myšlenka testování se ale stala natolik úspěšnou, že o ni projevily zájem
i země neevropské. Mezi první
patřily Jihoafrická republika,
Austrálie, Kanada… Tam se však
hovoří o ICDL (International
Computer Driving Licence),
i když testování je totožné. K prosinci minulého roku bylo účastno
procesu testování přibližně
4,5 milionu lidí z více než 170 zemí celého světa.
Ve vyspělých zemích je testování ECDL podporováno zaměstnavateli, kteří pochopili, že tato
investice do vzdělávání zaměstnanců se jim vrátí během několika měsíců. V Norsku proběhla
v roce 2000 studie, která upozornila na problémy člověka, jenž
počítač používá jako běžnou součást svého pracovního procesu:
v průměru ztrácí 3 hodiny týdně,
tedy 12 hodin měsíčně, neboli 18
dnů ročně tím, že s počítačem
neumí řádně zacházet. Takovým
ztrátám je nutné čelit vhodným
systémem celoživotního vzdělávání.

Odborný měsíčník Národní pojištění
vydává Česká správa sociálního zabezpečení. Přináší aktuální informace z problematiky pracovního práva, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, lékařské
posudkové činnosti, dávek státní sociální
podpory a sociální péče. Přibližuje nové
zákony, vyhlášky či nařízení vlády. Poskytuje také důležité statistické údaje, závěry
z kontrolní činnosti, stejně jako informace
o mezistátních smlouvách o sociálním
zabezpečení či o programech Evropské
unie. Nedílnou součástí každého čísla jsou
oblíbené konzultace, ve kterých na dotazy
čtenářů odpovídají přední odborníci z dané
oblasti. Přehled o právě vydaném čísle, text
nejdůležitějších článků a objednací lístek

získáte také na webových stránkách
www.cssz.cz.

Předplatné pro rok 2005
činí 606 Kč.
Bližší informace o předplatném:
Redakce časopisu Národní pojištění
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5
tel./fax: 257 062 884,
e-mail: nar.pojisteni@cssz.cz, www.cssz.cz
BMSS-START, s. r. o.,
Starodubečská 43/9,
107 00 Praha 10-Dubeč,
tel./fax: 271736695, e-mail: info@bmss. cz
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Navrhujeme
NOVÉ INSTITUTY V NOVELE ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

NECHCEME BRÁNIT VZNIKU „BABY BOXŮ“

Co je tzv. „pěstounská péče na přechodnou dobu“
zařízení. Pěstouni budou určitým způsobem
spolupracovat s rodiči dítěte a budou se
podílet na sanaci rodiny. K tomuto cíli musí
směřovat i jejich výběr. S největší pravděpodobností to budou žadatelé, kteří jsou již
úspěšnými pěstouny. Zároveň ale musí mít
osobnostní předpoklady pro zvládání mimořádných psychických zátěží vyplývajících
z krátkodobosti péče o děti. Institut je určen
pro děti, které se náhle ocitnou bez péče
rodičů a tuto péči nemůže poskytnout širší
rodina, tj. např. děti z oblastí zasažených přírodními katastrofami, děti náhle hospitalizovaných rodičů atd. Za určitých specifických
podmínek lze pěstounskou péči na přechodnou dobu aplikovat i na děti kojeneckého
věku, vhodné do jiné formy náhradní rodinné péče.

FOTO: EUROPA.EU.INT

Za dobu účinnosti zákona o sociálně-právní ochraně dětí (od 1. dubna 2000) bylo
nashromážděno velké množství praktických poznatků spojených s aplikací již
existující právní úpravy. Tyto zkušenosti nám umožnily navrhnout v některých
oblastech zcela nové přístupy či významné změny dosud platných ustanovení.
V oblasti náhradní rodinné péče je nejvýznamnější změna v navrženém rozšíření
forem náhradní rodinné péče o tzv. pěstounskou péči na přechodnou dobu. Tento institut je odvozen od tzv. profesionální pěstounské péče, která v některých zemích existuje.
Již na počátku úvah o pasáži novely týkající
se tzv. profesionální pěstounské péče bylo
zřejmé, že bude vypracována na ryze teoretických základech, neboť v rámci České
republiky je pěstounská péče chápána jako
dlouhodobá péče o dítě, které nemá předpoklady k osvojení a není v jeho zájmu, aby
dlouhodobě pobývalo v kolektivním zařízení
náhradní péče. Zároveň vznikají mezi dětmi
a pěstouny silné citové vazby, které většinou
přetrvají i do doby, kdy pěstounská péče již
zanikla.
Původně požadovaný institut profesionální
pěstounské péče byl na základě velmi zásadních připomínek odborníků z řad psychologů, pediatrů a právníků, kteří mají praktické

zkušenosti s pěstounskou péčí, transformován do tzv. pěstounské péče na přechodnou
dobu. Autoři se snažili využít pozitiva již prověřeného institutu pěstounské péče a zároveň reagovat na potřebu snížit počty dětí
v zařízeních ústavní výchovy zejména o ty,
kterým kolektivní péče tohoto druhu neprospívá. Nová forma náhradní péče umožní
svěřit dítě vysoce odborně erudovaným pěstounům, kteří budou za tímto účelem vybíráni a proškolováni. Délka pobytu dítěte
v jejich péči bude omezena časově na dobu,
než bude dítě převzato do péče svými rodiči,
nebo do doby, než bude o další jeho péči rozhodnuto soudem.
Význam přechodné a podpůrné pěstounské péče spatřujeme především v tom, že
umožníme dětem, které mají zachované
dobré citové vazby se svými rodiči a nemohou po relativně krátkou dobu pobývat
z velmi závažných důvodů v jejich péči, aby
mohly vyrůstat v rodině, a ne v kolektivním

Z charakteristiky skupiny dětí, kterým je
přechodná pěstounská péče určena, vyplývá,
že se jedná spíše o pečovatelsko-vychovatelskou, vysoce odbornou činnost, poskytovanou v relativně krátkém čase. Lze do
budoucna předpokládat, že pokud se podaří
nalézt dostatek odpovídajících pěstounů,
může dojít k určitému snížení počtu dětí,
které zatím musí žít v kolektivních zařízeních pro výkon ústavní výchovy.
Ze statistických údajů jasně vyplývá, že
v současné době není problém osvojování
dětí, ale pěstounská péče. Ze strany žadatelů
se prudce zvyšuje zájem o informace o dítěti
a jeho biologických rodičích, které mohou
přijmout do své péče. Poklesl zájem pěstounů přijmout do péče děti školního věku a děti
etnicky odlišné. Stejně tak chybí pěstouni,
kteří jsou schopni a ochotni přijmout do pěstounské péče děti s výchovnými problémy a
emočními poruchami. Dle dosud shromážděných poznatků mezi pěstouny převládají
motivace rodičovské, odpovídající spíše institutu osvojení, nad altruistickými, odpovídajícími pěstounské péči. Zde je nutné upozornit, že v oblasti náhradní rodinné péče
nejsou nestátní neziskové organizace pro
stát konkurencí, ale partnery, kteří pomáhají vytvářet odpovídající síť doprovázejících
aktivit na podporu pěstounů.
PhDr. LENKA PRŮŠOVÁ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ–PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Naše ministerstvo (MPSV) nechce a ani nemůže bránit
vzniku tzv. „baby boxů“. Tedy míst, kde by maminky mohly
anonymně odložit své dítě ihned po jeho narození.
S myšlenkou zřízení „baby
boxů“ přišla před časem Všeobecná fakultní nemocnice
(VFN) v Praze. Začátkem ledna
proběhlo jednání zainteresovaných subjektů, na kterém došlo
k vyjasnění vzájemných stanovisek. Zástupci MPSV a Ministerstva zdravotnictví ČR pouze
informovali o určitých formálně
právních
nevyjasněnostech
a také upozornili na zkušenosti
z provozu tohoto zařízení
v Německu, kde už delší dobu
fungují tzv. „Babyklappe“. Sociologické studie ze SRN prokázaly, že zavedení těchto zařízení
nesnížilo počet usmrcených
novorozených dětí, ale naopak
se zvýšil počet dětí, které jejich
rodiče „anonymně“ opustili.
Zahraniční i tuzemské kriminologické výzkumy přitom prokazují, že ženy, které své dítě
usmrtí či úmyslně odloží na
odlehlé místo, jednají v afektu,
momentálním psychickém roz-

rušení, mnohdy i z nepoznaného těhotenství. Naopak ženy,
které jsou schopny uvažovat
racionálně, už dnes využívají
možnosti tzv. utajených porodů
nebo své dítě zanechají na
místě, které zaručuje velmi
brzké nalezení dítěte a zajištění
lékařské péče o ně (např. prostory čekáren nemocnic).
Zřízení „baby boxů“ náš právní řád sice neumožňuje, ale
také nezakazuje. Záleží tedy
zcela na řediteli VFN, zda ho
zřídí nebo ne.

MUDr. PAVEL HORÁK: „KDYBY MĚLY
ZACHRÁNIT JEN JEDNO DÍTĚ…“
Zeptali jsme se ředitele Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze, pana MUDr. Pavla Horáka, MBA, CSc., jak se on
dívá na zřízení „baby boxů“.
Jaký je váš názor na umístění
„baby boxů“ v porodnické klinice u Apolináře?
Je to pilotní projekt, který má za
cíl pokusit se zabránit zbytečné dětské smrti. Kdyby měl zachránit jen
jeden život, vyplatil by se. Proto se
nebráníme projekt vyzkoušet. Funguje i jinde v Evropě.
Domníváte se, že budou „baby
boxy“ úspěšné?
Jde o to, co lze považovat za
MUDr. Pavel Horák,
úspěch. Pokud se v tomto boxu
MBA, CSc.
neobjeví žádné dítě během měsíce, je
to úspěch? A pokud bude někde
v Praze nalezeno jedno dítě v popelnici, je to neúspěch? Odpůrci
pak jistě řeknou, že neplní svůj účel.

ODBOR RODINNÉ POLITIKY A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Křížovka
Nezaměstnanost v České republice je v porovnání s okolními zeměmi, které jsou srovnatelné - Polsko, Slovensko, bývalé východoněmecké země, přibližně poloviční.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach k tomuto výsledku dodává: „Zdá se, že naše aktivní politika zaměsstnanosti (viz tajenka).“
Vyluštěnou tajenku zasílejte
na adresu redakce novin do
konce února. Jeden z vás obdrží
publikaci S počítačem do Evropy
z nakladatelství a vydavatelství
Computer Press. Kniha je tematicky zaměřena na mezinárodní
koncept ECDL, o jehož přínosu
a využití je i rozhovor s profesorkou O. Štěpánkovou na straně 4
našich novin. Kniha je jedním
z mála výukových materiálů,
který byl na základě mezinárodních pravidel schválen jako
vhodný přípravný materiál k testům ECDL podle nejnovější
mezinárodně platné definice
počítačové gramotnosti.
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Tajenka z minulého čísla:
„Tato vláda je vládou spořivou.“
Publikaci Zákoník práce v otázkách a odpovědích získává pan
Ivo Juchelka z Ostravy. Gratulujeme.
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Malý jazykový kurz - III.

Přijímací pohovor do nového zaměstnání – tentokrát německy
V předchozích číslech našich novin jsme vám poradili, jak
odpovědět na všetečné otázky personalistů při přijímacím
pohovoru a jak napsat motivační dopis a strukturovaný životopis,
a to v angličtině. Anglický jazyk je bezpochyby jedničkou mezi
cizími řečmi, nicméně vzhledem k naší zeměpisné poloze by
pro lepší úspěch na trhu práce bylo dobré ovládat i další jazyk
– německý.
Ve spolupráci s jazykovou školou ENTER – CENTREM CIZÍCH
JAZYKŮ (www.ienter.cz) jsme proto stejné vzorové otázky
a odpovědi při přijímacím pohovoru připravili i v jazyce našich
jižních a západních sousedů.
Řekněte nám něco o sobě.
Jmenuji se Karel Novák. Vystudoval jsem střední průmyslovou
školu a mám za sebou sedmiletou
praxi jako obchodní zástupce pro
firmu Koryto, s. r. o. Myslím, že
mám dobré organizační schopnosti, jsem zodpovědný, flexibilní
a odolný vůči stresu.
Sagen Sie uns etwas über sich.
Ich heiße Karel Novák. Ich
absolvierte eine technische Fachmittelschule und ich habe eine siebenjährige Praxis als Geschäftsvertreter der Firma Koryto,
s. r. o., hinter mir. Ich denke, ich
habe gute Organisationsfähigkeiten, bin verantwortungsbewusst,
flexibel und immun gegen Stress.
Jak jste spokojený/á se svou dosavadní kariérou?
Pracovní náplň v minulém/
současném zaměstnání mě naplňovala, ale ve vaší společnosti
vidím příležitost pro svůj profesní
růst a zdokonalení.

Wie ist Ihre Vorstellung von
einem idealen Posten und
warum?
Ich möchte mich in dem Bereich, in dem ich bereits Erfahrungen gesammelt habe, weiter
entwickeln und der von Ihnen
angebotene Posten scheint mir
sehr interessant zu sein, weil er
meinen Fähigkeiten und Interessen entspricht.

Wie sind Sie mit Ihrer bisherigen
Karriere zufrieden?
Die Arbeit an meinem vorherigen bzw. gegenwärtigen Arbeitsplatz hat mich erfüllt, aber in Ihrer
Firma sehe ich für mich die Gelegenheit, professionell aufzusteigen
und mich zu vervollkommnen.

Jaký typ člověka byl váš bezprostřední nadřízený?
Můj nadřízený byl člověk, kterého jsem si vážil pro jeho profesionální kvality. Snažím se oddělovat
profesní a soukromou stránku,
takže si nedovoluji provést jeho
osobnostní charakteristiku.

Co chcete dělat za 5 až 10 let?
Chtěl bych především svou práci
dělat tak, abych mohl být se svými
výsledky spokojený. V případě, že
moje výsledky budou dostatečné
i k firemnímu postupu, určitě se mu
nebudu bránit.

Welcher Menschentyp war Ihr
direkter Vorgesetzter?
Mein Vorgesetzter war ein Mensch,
dessen professionelle Qualitäten ich
schätzte. Ich bemühe mich, das Professionelle vom Privaten auseinander zu halten, sodass ich es mir
nicht erlaube, seine Persönlichkeit
zu charakterisieren.

Was wollen Sie in 5 bis 10 Jahren machen?

Pomoc nezaměstnaným
na Moravě
Společnost AMBRA-Consulting, s. r. o., se zabývá podporou
dlouhodobě nezaměstnaných na severu Moravy už od roku
1999. Nedávno získala finanční prostředky z fondů Phare na
další dva své projekty.

ž eny po mateřské dovolené
Ž
První projekt je určen na podporu nezaměstnaných žen vracejících se po mateřské dovolené na trh práce. U žen, které se
budou účastnit tohoto projektu,
proběhne diagnostika jejich
situace, budou motivovány, školeny, umístěny na řízenou praxi
a dále podporovány v aktivním
hledání pracovního místa.

Vor allem möchte ich meine
Arbeit so machen, damit ich mit
meinen Ergebnissen zufrieden
sein kann. Sollten meine Ergebnisse für einen Aufstieg in der
Firma ausreichen, würde ich
mich gegen einen Aufstieg nicht
wehren.
Jaká je vaše představa o ideální
pozici a proč?
Rád bych se rozvíjel v oboru, ve
kterém jsem už získal zkušenosti,
a vámi nabízená pozice se mi zdá
velmi zajímavá, protože odpovídá
mým dovednostem a zájmům.
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Podpora podnikání
Proč odcházíte (nebo jste odešli)
od svého současného zaměstnavatele?
Můj poslední zaměstnavatel
změnil sídlo společnosti a vzhledem k mým závazkům v místě
svého bydliště jsem byl nucen
ukončit dohodou pracovní poměr.
Měl jsem pocit, že moje kvality
nejsou ve firmě dostatečně využity
a bylo mi naznačeno, že další profesní růst ve společnosti není očekáván.
Warum verlassen (oder
verließen) Sie Ihren gegenwärtigen Arbeitgeber?
Mein letzter Arbeitgeber wechselte den Firmensitz und angesichts meiner Verpflichtungen im
Ort meines festen Wohnsitzes
wurde ich gezwungen, das Arbeitsverhältnis im Wege eines Übereinkommens zu beenden.
Ich hatte das Gefühl, dass
meine Qualitäten in der Firma
nicht genügend genutzt werden,
und es wurde mir angedeutet,
dass ein weiterer professioneller
Aufstieg in der Firma nicht
erwartet werde.

vovat kurzy angličtiny a němčiny.
Myslím, že mám dobré organizační schopnosti, dokážu věci
dotáhnout do konce a znám velkou škálu počítačových programů.
Was sind Ihre Schwächen bzw.
Stärken?
Menschen in meiner Umgebung
sagen oft, ich sei ein zu großer
Perfektionist, falls man so etwas
für eine Schwäche halten kann.
Ich weiß auch, dass meine
Sprachkenntnisse nicht auf einem
hervorragenden Niveau sind, und
deswegen begann ich, einen Englisch- sowie Deutschkurs zu besuchen.
Ich denke, ich habe gute Organisationsfähigkeiten, ich führe
alle Sachen zu Ende und ich
kenne eine große Anzahl von
Computerprogrammen.
Jaký je/byl váš plat?
16 tisíc, ale obě pozice jsou
odlišné a nelze provádět platové
srovnání.

Wie hoch ist bzw. war Ihr
Gehalt?
16 Tausend, aber die beiden
Jaké jsou vaše slabé/silné stránPosten sind unterschiedlich,
ky?
sodass man zwischen den GehälMoje okolí mi často říká, že tern keinen Vergleich machen
jsem přílišný perfekcionista, jestli kann.
se to dá považovat za slabou
PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI S JAZYKOVOU
stránku. Vím také, že moje jazykoŠKOLOU ENTER-CENTRUM CIZÍCH JAZYKŮ
vé znalosti nejsou na výborné
(WWW.IENTER.CZ)
úrovni, a proto jsem začal navště-

Druhý projekt má za cíl podpořit nezaměstnané, pokud se
rozhodnou podnikat. Pro účastníky tohoto projektu je zajiště-

no školení všeobecných podnikatelských znalostí a dovedností a podpora všestranné samostatnosti po dobu prvního roku
podnikání. Pro tyto účely bude
sloužit konzultační středisko
pro podporu podnikání.
V průběhu března se na
webových stránkách společnosti na adrese www.ambra-consulting.cz objeví informace, s jakými úřady práce bude uzavřena
smlouva o realizaci těchto projektů. Zájemci z řad nezaměstnaných se pak mohou informovat na příslušných úřadech
práce na oddělení poradenství.

Z úřadů práce

Nizozemsko hostí
nezaměstnané ze Semil
V polovině ledna odjela
skupina 16 mladých nezaměstnaných ze Semilska do
nizozemského města Driebergen, kde budou tři měsíce
pracovat na rozličných místech. Tento projekt je financován z fondu Leonardo da
Vinci se spoluúčastí Úřadu
práce v Semilech. Účastníci
v rámci projektu „Opportunities – Příležitosti“ získají pracovní i osobní zkušenosti
u rozličných zaměstnavatelů:
budou prodávat cukrovinky
a květiny, pracovat jako
kuchaři i číšníci, zkusí, jaké
je to starat se o důchodce
a handicapované…
Skupina vedoucích zaměstnanců Úřadu práce v Semilech byla
úspěšná i s dalším projektem. S dalšími partnery vytvořili projekt,
na který získali grant Iniciativy společenství Equal. Jedná se
o vytvoření modulárního systému vzdělávacích programů použitelných hlavně ve specifickém prostředí venkova pro skupiny
zaměstnaných i nezaměstnaných se ztíženým přístupem ke vzdělávání.

NEZAMĚSTNANOST V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY - XII.

Zlínský kraj
První státní útvar na našem území – Velká Morava – byl z velké části tvořen
právě tímto krajem. Není proto divu, že se zde setkáme s unikátními památkami
cyrilometodějské tradice. Nejsou ale jediným pozoruhodným jevem, pro
který stojí za to Zlínský kraj navštívit. Zmiňme například poutní místa
Velehrad a Hostýn nebo největší lázeňské město na Moravě – Luhačovice.
Zlínský kraj má přibližně 600 tisíc
obyvatel a rozlohu 3965 km2. Tvoří ho
čtyři regiony: Kroměřížsko, Vsetínsko,
Uhersko-hradišťsko a Zlínsko.

Zaměstnanost
Během prvního pololetí roku 2004
nedošlo téměř k žádnému pohybu
v počtu zaměstnavatelských organizací.
Oproti konci roku 2003
se jejich počet jen
velmi nepatrně zvýšil
(z 13 965 zaměstnavatelů k 31. 12. 2003 na
14 051 zaměstnavatelů
k 30. 6. 2004, tedy
nárůst o 0,6 %).
U
zaměstnavatelů
v drobném a středním
podnikání došlo k nárůstu počtu o 0,8 %.
U organizací zaměstnávajících více než 25
zaměstnanců došlo ke
snížení jejich počtu, a to o téměř jedno
procento.

Volná pracovní místa
Ke konci června 2004 bylo ve Zlínském kraji nahlášeno na úřady práce
celkem 1746 volných pracovních míst

(průměrně bylo v I. pololetí nahlášeno
1615 míst). Nejvíce nahlášených volných pracovních míst vykazoval okres
Uherské Hradiště. Z hlediska struktury
volných míst byla převážná většina volných míst nahlášena pro tzv. dělnické
profese, tedy pro uchazeče s výučním
listem. Mezi nejčetnější místa patřila
místa pro dělníky obuvnické výroby,
dělníky v elektroinstalaci, švadleny,
opraváře a mechaniky
strojů
a
zařízení,
zámečníky, soustružníky, kuchaře, číšníky,
servírky, prodavače
apod.
Důležitým údajem
pro srovnávání situace
na trhu práce je ukazatel počet uchazečů připadajících na jedno
volné pracovní místo.
Nejlepší situace z tohoto pohledu byla v okrese Uherské Hradiště,
kde v prvním pololetí 2004 připadalo
průměrně 13,4 uchazeče na jedno volné
pracovní místo. Naopak nejhorší situace
byla v okrese Vsetín, kde průměrně připadlo 28,1 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Ve Zlínském kraji připadlo
na jedno volné místo v průměru 20,3
uchazečů.

Nezaměstnanost

ského kraje vyskytují rozdíly. Nejnižší
průměrnou délku evidence vykazoval
Vývoj nezaměstnanosti Zlínského okres Uherské Hradiště – 468 dní, nejkraje během prvního pololetí roku 2004 vyšší okres Vsetín – 631 dní. Nejčetnější
se nelišil od vývoje nezaměstnanosti skupinou byli uchazeči s délkou evidence
České Republiky. Stejně jako v ČR nezaměstnanost ve Zlínském kraji v průběhu prvních šesti měsíců roku 2004 klesala. Pokles nezaměstnanosti Zlínského
kraje o 5,4 % je však nižší než pokles
nezaměstnanosti v ČR (o 8,3 %). Přitom
již od června 2002 je míra nezaměstnanosti Zlínského kraje vyšší než republikový průměr.
Vzdělanostní struktura uchazečů
o zaměstnání nedoznala oproti roku
2003 téměř žádných změn. I nadále
zůstala jednoznačně nejčetnější katego- Budova Úřadu práce ve Vsetíně
rie vzdělání střední odborné (kde nejpočetnější skupinu tvoří vyučení).
nad 24 měsíců (24,1 % z celku). Téměř
Podíl absolventů vedených na úřa- každý pátý uchazeč ve Zlínském kraji byl
dech v kraji k celkovému počtu uchaze- v evidenci déle než dva roky.
čů o zaměstnání dosahoval k 30. 4. 2004
podílu 9,1 % (k 30. 9. 2003 – 15,6 %).
Aktivní politika zaměstnanosti
Během prvního pololetí roku 2004 opět
Největší část finančních prostředků
došlo k dalšímu prodlužování průměrné
délky evidence uchazečů o zaměstnání. APZ byla směřována na podporu vytvářeBěhem pololetí se průměrná délka zvýši- ní pracovních míst, zejména pro uchazeče
la o 10,8 % z 482 dní k 31. 12. 2003 na 534 o zaměstnání, kteří by bez této podpory
dní k 30. 6. 2004. V průměrné délce evi- měli jen malé šance na uplatnění na trhu
dence se mezi jednotlivými okresy Zlín- práce. Přiznávání dotací z rozpočtu APZ
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na vznik pracovních míst pro uchazeče
o zaměstnání chápeme jako vyrovnávání
handicapů, se kterými někteří uchazeči
vstupují na trh práce. Dotace jsou tedy
určeny zejména na zaměstnávání absolventů škol, kteří ještě nepracovali, na
uchazeče o zaměstnání se změněnou pracovní schopností, na matky malých dětí
nebo uchazeče starších věkových kategorií či dlouhodobě nezaměstnané.

Předpokládaný vývoj
Hlavním ukazatelem vývoje jistě bude
situace v největších a v nejvýznamnějších
zaměstnavatelských organizacích kraje.
Postavení Zlínského kraje v rámci celé
České republiky se nikterak nezmění
a můžeme očekávat, že míra nezaměstnanosti kraje bude mírně nad hladinou
republikového průměru. Významnější
hromadné propouštění není hlášeno v žádném okrese Zlínského kraje. Jednotlivé
úřady práce budou jistě ve svých okresech
pečlivě monitorovat vývoj u zaměstnavatelů a budou se snažit vyjít vstříc potřebám
trhu práce. Úřady práce budou také nemalou pozornost věnovat aktivní politice
zaměstnanosti a díky ní budou aktivně
vstupovat na pracovní trh celého kraje.
INFORMACE POSKYTL ÚŘAD PRÁCE VE ZLÍNĚ
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Reakce ILO na tsunami

O trendech v automobilovém průmyslu

ILO VYZÝVÁ K INTEGROVANÉ STRATEGII ZAMĚSTNANOSTI JAKO REAKCI NA TSUNAMI – Podle nové zprávy ILO, která byla předmětem diskuse na lednovém zasedání, hrají dodavatelé
autodílů stále větší roli v automobilovém průmyslu. Jejich současný podíl činí dvě třetiny přidané
ASI 1 MILION LIDÍ ZTRATILO ŽIVOBYTÍ
Strategie tvorby pracovních
příležitostí by měla být zahrnuta
do humanitárních plánů a plánů
rekonstrukce, aby se vyřešily
problémy lidí, kteří ztratili možnost obživy a jichž je jen v Indonésii a na Srí Lance kolem 1 milionu. Ve strategickém dokumentu, který byl předložen konferenci dárců v Kóbe, ILO uvádí, že
opatření pro oživení vyžadují přijmout pracovně intenzivní strategii a věnovat zvláštní pozornost
zranitelným skupinám lidí
a obnovení funkce mechanismů
sociální ochrany. ILO současně
slibuje, že bude své úsilí koordinovat s multilaterálním přístupem. (V Indii a Thajsku ILO spolupracuje s místními týmy OSN,
došlo k posílení partnerství s dalšími agenciemi OSN, například
UNDP, UNICEF, WFP a FAO.)
Zaplavení pobřežních území
dočasně ohrozilo dodávky vody
a elektřiny, způsobilo destrukci
obydlí a budov, silnic a mostů,
infrastruktury pro zavlažování
a rybolov a mělo velký vliv na většinu lidí v postižených oblastech.
Největší dopad pocítily převážně
chudé komunity, kde lidé žili
z darů moře a z toho, co vypěstovali na malých kouscích půdy.
Tito lidé přišli o svůj drobný majetek i o jediný zdroj svého příjmu.

Počáteční odhady:
INDONÉSIE:
Asi 600 000 lidí v nejvíce postižených oblastech (provincie
Aceh a ostrov Nias) ztratilo zdroj
živobytí. Většina ztrát připadá na
rybolov, pěstování plodin a neregistrovaný drobný obchod.
Míra nezaměstnanosti v postižených provinciích se zvýšila z 6,8 %
před katastrofou na více než 30 %.
V celé Indonésii se průměrná
míra nezaměstnanosti v důsledku katastrofy dočasně zvýšila
o 6 % (před tsunami bylo 9,7 milionů nezaměstnaných).

hodnoty a u některých výrobců až 75 %. Celosvětové rozdělení zaměstnanosti mezi montážní
závody a dodavatele dílů je nyní 54:46 a pravděpodobně se bude vyvíjet k poměru 33:66.
I když se rozvojové země podílí na vývozu dílů
pouze 12 procenty, ze zvyšování váhy dodavatelů
mají prospěch většinou chudší země, například
země střední a východní Evropy a dále Indie
a Čína. Vývoz dílů pro automobilový průmysl
představuje přes 20 % celkového vývozu v Kanadě,
na Kypru, v Japonsku, Mexiku a na Slovensku
a přes 10 % v Bělorusku, Česku, Maďarsku, Korejské republice, Litvě, Polsku a Slovinsku. Mezi
další významné vývozce patří Jižní Afrika, Turecko
a Spojené státy.
Celkový vývoj ovlivňují snahy výrobců vyspělých zemí o trvalé snižování nákladů pomocí přesouvání částí výrobního cyklu do zemí s „levnější
pracovní silou“. Přitom se vytváří tlak na dodavatele dodržet termíny pro systém „just in time“ (právě
včas). Má to mnohdy negativní dopady na pracov®

ní podmínky u dodavatelů, kde se zejména vyžaduje větší pružnost pracovníků.
Pokud jde o sociální dialog, zajímavým výsledkem jednání je podepsání mezinárodních rámcových dohod výrobců s Mezinárodní federací pracovníků kovoprůmyslu a místními odborovými
představiteli. Tyto rámcové dohody se hlásí
k základním standardům práce ILO včetně úmluv
č. 87 a 98 o svobodě sdružování a kolektivním vyjednávání, úmluv č. 100 a 111 o rovných příležitostech
a zacházení, úmluv č. 29 a 105 o nucené práci
a úmluvy č. 138 o práci dětí. Všichni vedoucí výrobci automobilů podílející se na těchto dohodách očekávají, že dodavatelé dílů se budou řídit stejnými
standardy jako mateřské společnosti a že to bude
podmínkou vzájemných obchodních vztahů.
PŘEKLAD: Ing. ZDENĚK DRABEŠ

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION/CROZET M.

SRÍ LANKA:
V pobřežních okresech na
východě, jihu a západě ostrova
ztratilo zaměstnání a zdroj příjmů
více než 400 000 pracovníků. Většinou to byli rybáři, lidé pracující
v hotelích a pohostinství a v neformální ekonomice. Zaměstnání je
tedy hlavním cílem jakékoli účinné strategie obnovy. Hlavní prvky
integrované strategie, kterou ILO
navrhuje, jsou:
• Pracovně intenzivní rekonstrukce infrastruktury, pomocí které se rychle vytvoří pracovní místa a obnoví příjmy
a současně se vybuduje nová
infrastruktura, lidé získají
novou kvalifikaci a posílí se
sociální soudržnost.
• Místní ekonomický rozvoj podporující rehabilitaci a obnovu.
Programy sociálního financování by měly směřovat do vzniku a rozvoje podnikání a přednost by měly mít investice podporující zaměstnanost.
• Obnova trhu práce a funkce
úřadů práce a posílení škol
a institucí odborného výcviku.

• Projekty zaměřené na pomoc
zranitelným skupinám: dětem,
které ztratily rodiče, mladým
lidem, kteří ztratili práci,
ženám, které se musí samy
starat o rodinu, a migrujícím
pracovníkům, na které se
nevztahují vládní programy
sociální pomoci.
• Vybudování sociálních sítí se
zaměřením na lidi ve formální
i neformální ekonomice
s cílem zajistit sociální stabilitu
a zlepšit vyhlídky na obnovu.
Ve všech těchto oblastech má
ILO rozsáhlé znalosti a zkušenosti s prováděním programů
technické pomoci a může čerpat
z rozsáhlých poznatků z podobných projektů v různých částech
rozvojového světa. Současně
probíhá přesměrování technické
pomoci ILO ve prospěch postižených oblastí a skupin. ILO bude
také realizovat projekty některých dárců (například příspěvek
ministerstva práce USA ve výši
1,5 milionu USD pro Indonésii
a 500 000 USD pro Srí Lanku).

®
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Některé důležité údaje (platnost k 2. únoru 2005)

* hodnoty stanovené zákonem nebo nařízením vlády
** pramen MPSV; *** pramen ČSÚ; **** pramen ČSSZ
1) důchod vyplácen samostatně (bez současně vypláceného pozůstalostního důchodu)
2) předběžné údaje
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