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Většina lidí je pro zákaz
kouření v restauracích

Zdravotníci asi budou
zaneseni v novém registru

Zhruba tři pětiny Čechů souhlasí s tím,
aby v restauracích bylo zakázáno kouření,
proti zákazu je 38 procent. Od roku 2011
odpůrců kouření v restauracích přibylo.
Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra
pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
V roce 2011 v průzkumu souhlasilo se
zákazem kouření v restauracích 51 procent lidí a nesouhlasilo s ním 44 procent
dotázaných.

Zdravotníci budou možná zaneseni v novém registru, který bude neveřejný. Vznik
evidence novelou zákona o zdravotních
službách podpořila v pátečním úvodním
kole Poslanecká sněmovna. Původní registr
zanikl před třemi lety kvůli nálezu Ústavního soudu; podle ministerstva zdravotnictví
v praxi chybí. Předloha nyní míří k posouzení do zdravotnického výboru.
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Češka Novotná je ve vedení
mise EU v Kosovu
Krnáčová: „Situace je výtečná.“ Babiš:
„V TOP 09 kradnú.“ Kalousek: „Babiš má
střet zájmů.“ Stropnický: „Jsem strašná
oběť.“ Svoboda: „TOP 09 nás podvedla.“
@HudecekTomas
Tomáš Hudeček, pražský zastupitel, bývalý pražský primátor
za TOP 09

Češka Jaroslava Novotná povede exekutivní divizi justiční a policejní mise Evropské
unie v Kosovu (EULEX), v níž dosud působila jako vedoucí prokurátorka. Oznámilo
to Nejvyšší státní zastupitelství ČR s tím,
že výběrem Novotné na tento vysoký
post byla potvrzena její bezúhonnost.
V loňském roce se spekulovalo o tom,
že Novotná byla v misi EULEX zapojena
do korupce.

Singer k odborům: Josef cítí krev

GUVERNÉR CENTRÁLNÍ BANKY MIROSLAV SINGER A ŠÉF ODBORŮ JOSEF STŘEDULA SE NA FÓRU
HN NESHODLI, ZDA OSLABENÍ KORUNY INTERVENCEMI ČNB ČESKÉ EKONOMICE POMOHLO.
Singer. „Firmám rostou zisky, po
čet dostupných lidí na trhu práce
klesá, takže se nedá čekat, že by se
odbory v tuto chvíli chovaly jinak,“
tvrdil Singer. Podle něj rostoucí po
díl průmyslu na českém HDP doka
zuje, že odbory těmto firmám ne
škodí. „Kdyby tomu tak bylo, tak se
ten podíl nezvyšuje,“ řekl guvernér.
Síla českých odborů je koncen
trována především v průmyslu.
V mezinárodním srovnání jsou ale
poměrně „slabé“ – do odborářské
činnosti je podle údajů Organiza
ce pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj zapojeno pouze něco málo
přes třináct procent zaměstnan
ců. V sousedním Německu se od
borářsky angažuje téměř 18 pro
cent pracujících. To ale není nic
proti skandinávským zemím: na
příklad v Dánsku, Švédsku či Fin
sku je v odborech skoro 70 procent
všech zaměstnanců.
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O

dbory si stojí za svým
požadavkem na pětipro
centní růst mezd. V due
lu s guvernérem České
národní banky Miroslavem Singe
rem to potvrdil šéf Českomoravské
konfederace odborových svazů Jo
sef Středula. A vytáhl rovnou i další
těžký kalibr – stejné navýšení mezd
bude po firmách chtít i v dalších le
tech, pokud se jim bude dařit tak
dobře jako loni.
„Končí pětadvacet let, během
kterých firmám pomáhal polštář
levné práce. Já jsem teď v pozici
šéfa konfederace odborů a počítej
te s tím, že pokud budou mít firmy
dobré výsledky i v dalších letech,
tak i naše požadavky zůstanou stej
né,“ řekl Středula naslouchajícím
byznysmenům na Fóru HN.
Dobrými výsledky má šéf odborů
na mysli růst hrubého provozního
zisku firem, který v roce 2014 po
prvé po pěti předchozích těžkých

krizových letech výrazně vzrostl
více než o třináct procent.
Nicméně Středula přítomné byz
nysmeny ujistil, že odbory nechtějí,
aby mzdy vyskočily o pět procent
v každém podniku. „Nejsme šílen
ci a požadujeme individuální pří
stup. Tento růst platů proto bude
me chtít v těch firmách, kterým se
daří,“ tvrdil odborářský předseda.
Odbory dělají svou práci
Své požadavky na růst mezd se sna
žil podpořit odkazy na předpovědi
centrální banky. Ta pro příští rok
počítá s růstem mezd pracovníků
v soukromém sektoru výrazně přes
čtyři procenta.
Naopak u zaměstnanců ve veřej
ném sektoru centrální banka počí
tá s růstem platů těsně pod třemi
procenty. Středula však naznačil,
že odbory budou tlačit na to, aby
i státním zaměstnancům nakonec
vzrostly mzdy ještě o něco více.
Středulu v jeho požadavku
v podstatě podpořil i guvernér Čes
ké národní banky Miroslav Singer.
„Josef cítí krev,“ řekl s úsměvem

Duel přilákal byznysmeny
Debaty guvernéra centrální
banky Miroslava Singera
a šéfa odborů Josefa
Středuly (na snímku
nahoře) se zúčastnily známé
osobnosti českého byznysu.
Přišla například Libuše
Šmuclerová, generální
ředitelka mediálního domu
Czech News Center, Jan
Žůrek, řídící partner KPMG,
a podnikatel Libor Kudláček
(snímek dole vlevo). Fóra
HN se zúčastnili i finanční
ředitel vydavatelství
Economia Mojmír Boucník,
šéfredaktor HN a moderátor
diskuse Martin Jašminský
a mluvčí ČNB Marek Zeman.
Foto: HN – Jiří Koťátko

Je třeba investovat, tvrdí firmy
Průmyslové firmy, které na Fóru
HN reprezentoval Petr Jonák, člen
představenstva Svazu průmyslu, se
zvyšování mezd nebrání, pět pro
cent se jim zdá ale příliš. Raději by
část svých zisků investovaly do no
vých strojů a technologií, aby zů
staly konkurenceschopné.
„Průmyslové podniky byly z krize
poměrně vyčerpané. Myslím, že by
bylo velkou chybou využít součas
ného ekonomického růstu ke sko
kovému zvýšení mezd a těšit se, že
to zvýší spotřebu lidí, a tak se všich
ni proutrácíme k prosperitě,“ nará
žel Jonák v diskusi na jeden ze Stře
dulových argumentů, proč by měly
firmy lidem výrazněji přidat.
Podle něj by namísto toho měly
podniky masivně investovat do no
vých technologií, aby byly schopné
vyrábět kvalitnější výrobky s vyšší
přidanou hodnotou. „Tím vytvoří
me lépe placená pracovní místa,
protože podniky budou požadovat
více kvalifikovanou pracovní sílu,“
zdůvodnil Jonák.
Takováto strategie by zvýšila
i produktivitu práce zaměstnanců.
V mezinárodním srovnání si česká
ekonomika právě v této klíčové ob
lasti nevede moc dobře. A přitom
výkonnost pracovníků zásadně
ovlivňuje částku, o kterou jim fir
ma bude ochotná zvýšit plat.
Středula: Údaje jsou zkreslené
V produktivitě práce čeští zaměst
nanci zaostávají za polskými i slo
venskými sousedy. Je pak otázka,
zda je růst mezd o pět procent, kte
rý odbory požadují, oprávněný.
Středula na tento dotaz přímo
neodpověděl. Pouze připustil, že
česká produktivita práce v mezi
národním srovnání vypadá neslav
ně. Podle něj však nejsou tato čísla
objektivní, protože některé firmy
se zahraničními vlastníky s těmito
daty údajně manipulují. „Například
prostřednictvím vnitropodniko
vých cen či pomocí daňové optima
lizace,“ tvrdil Středula. Konkrétní
firmy ovšem nejmenoval.
Singer v této souvislosti zmínil,
že Česko má v evropském srovná
ní extrémně regulovaný trh práce.
„Tento systém pak vytlačuje práci
ven z oficiálních statistik. A to není
úplně dobré třeba právě pro měře

Firmám rostou
zisky, počet lidí
na trhu práce klesá,
tak se nedá čekat,
že by se odbory
chovaly jinak.
Miroslav Singer
guvernér České národní banky

Končí 25 let, kdy
firmy využívaly
levné práce.
Očekávejte, že naše
požadavky na růst
mezd budou trvalá
záležitost.
Josef Středula
předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů

ní produktivity práce – prostě pro
to, že firma pak možná formálně
vykazuje jenom polovinu lidí, kteří
tam skutečně pracují,“ řekl Singer.
Ach, ty intervence...
Středula a Singer se ani téměř dva
roky od listopadových intervencí
ČNB neshodnou, zda tento krok
ekonomice prospěl. Česká národ
ní banka tehdy oslabila kurz ko
runy téměř o pět procent na 27 Kč
za euro kvůli obavám z trvalého po
klesu cen. Zatímco Singer pochopi
telně tvrdí, že zásah centrální ban
ky ekonomice prospěl, šéf odborů
má jiný názor.
„Intervence nepřišly ve vhodný
čas. A ČNB měla jediné štěstí, že
s nimi přišla v době, když už začí
nala ekonomika růst. To ale neby
la zásluha centrální banky,“ stál si
na svém Středula. Podle něj ČNB
tímto krokem znehodnotila ná
růst mezd zaměstnanců za celé
čtyři roky. „Chudí lidé samozřej
mě nebudou utrácet, což je přes
ný opak toho, co bychom si přáli,“
tvrdil Středula.
Podle guvernéra je to nesmysl.
„Oslabením měny neklesly reálné
mzdy u nás, ale v zahraničí,“ upo
zornil Středulu s poukazem na to,
že průměrná domácnost ze svých
celkových výdajů vynaloží na útra
ty v cizině necelá tři procenta.

