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» Pokračování ze str. C1
„Krize naučila manažery šetřit, zvy-
šovat produktivitu práce, nevyrá-
bět na sklad a přizpůsobovat po-
čet pracovníků očekávané poptáv-
ce na jejich produkty na trhu,“ do-
dává Frolík.

Firmy se podle něj naučily dělat
dostačující objem práce s menším
počtem lidí a se solidním ziskem.
Na luxus nabírání nových zaměst-
nanců však zatím na trhu není do-

statečná spotřeba domácností ani
dlouhodobější zakázky ze strany
zahraničních firem. Podle šéfa od-
borů Kovo Josefa Středuly je navíc
možné, že v důsledku ochranářské-
ho přístupu mnoha evropských
zemí se budou některé zdejší vý-
robní závody stěhovat zpět do ma-
teřských zemí, což odnesou zdejší
zaměstnanci.

V srpnu sice počet lidí bez práce
podle ministerstva práce a sociál-

ních věcí klesl, oproti předcházejí-
címu měsíci o jednu desetinu pro-
centa na 501,5 tisíc, ale tím pohád-
ka zřejmě končí.

Do počtu nezaměstnaných v nej-
bližších měsících promluví pří-
chod propuštěných státních úřed-
níků. „V Praze se očekává příchod
výrazného počtu úředníků. Odha-
dy, jak se promítnou do míry neza-
městnanosti, však nemáme,“ říká
šéf pražského úřadu práce Ivan

Chomát. Na druhé straně by nemu-
sel být tolik cítit příchod absolven-
tů. Značná část z nich se totiž evi-
dovala už v průběhu letních měsí-
ců. Z celkového počtu 28,5 tisíce
absolventů na úřadech práce se bě-
hem prázdninových měsíců evido-
valo asi 4,5 tisíce.

Analytici pak na konec roku od-
hadují míru nezaměstnanosti vý-
razně nad devět procent.

Pavel P. Novotný

PRAHA Necelých osm měsíců zbý-
vá do konce posledních pracov-
ních omezení pro Čechy v Němec-
ku a Rakousku. Po šesti letech od
vstupu České republiky do EU se
1. května příštího roku českým za-
městnancům konečně naplno ote-
vře celý unijní pracovní trh.

V obou zemích je cítit napětí
a obava z přílivu levných pracov-
ních sil nejen z Česka, ale i z dal-
ších devíti nových zemí EU. Politi-
ci se proto předhánějí v návrzích,
jak ochránit domácí zaměstnance
před dumpingovými mzdami za-
hraničních pracovníků.

Podle evropské směrnice musí
pro zahraniční zaměstnance platit
stejné podmínky jako pro místní.
To se týká i platových podmí-
nek. V Německu ovšem není stano-
vena žádná všeobecná minimální
mzda. V jednotlivých profesích
existují pouze tarifní smlouvy, kte-
ré určují i výši výdělku. Podle
zvláštnosti v německé legislativě
by teoreticky v Německu mohly
platit i tarifní smlouvy uzavřené za
německými hranicemi.

„Pokud by například česká pra-
covní agentura uzavřela smlouvu
s českými odbory o výši mzdy, která
je nižší než v německých smlou-
vách, tak by tato smlouva platila
i v Německu,“ vyslovil obavy němec-
kých politiků šéf skupiny pro za-
městnance německých křesťan-
ských demokratů Peter Weiss

(CDU/CSU). Obává se dokonce, že
by některé firmy mohly nutit němec-
ké pracovníky, aby se přihlásili u
českých agentur, a vyplácet jim tak
nižší mzdy, než na jaké mají v Ně-
mecku podle tarifních smluv nárok.

CDU/CSU proto plánuje uzáko-
nit minimální mzdu pro zaměst-
nance pracovních agentur. Ta by
se podle Weisse měla pohybovat
zhruba na hranici minimální mzdy
stanovené v tarifních smlouvách
mezi zaměstnavateli a odbory. V zá-
vislosti na spolkové zemi tedy mezi
6,60 až 7,60 eura za hodinu. Plat
v tomto rozmezí by mohli dostávat
i zaměstnanci českých agentur.

S návrhem ovšem nesouhlasí ko-
aliční liberálové (FDP). Podle je-
jich představitelů k žádnému nápo-
ru východních dělníků na němec-
ký pracovní trh po prvním květnu
nedojde, a je tedy zbytečné hned
stanovovat minimální mzdu. Jako
alternativu navrhují, aby po uply-
nutí určité doby byli agenturní pra-
covníci placeni jako kmenoví za-
městnanci.

Žádný exodus
Podobně aktivní jsou v posled-
ním roce i Rakušané. Tamní mi-
nistr sociálních věcí Rudolf Hund-
storfer minulý týden předložil par-
lamentu zákon, kterým navrhuje
kontroly a přísné pokuty pro fir-
my nedodržující rakouské mzdo-
vé standardy.

Podle představitelů pracovních
agentur působících na českém
trhu se však žádný hromadný od-
chod českých pracujících do zahra-
niční nekoná. „Nemyslím si, že by-
chom zaplavili německý pracovní
trh. Měl bych ovšem obavu u Polá-
ků. Ti si zvykli migrovat za prací
a v současnosti je tady velká skupi-
na, která se kvůli práci může oka-
mžitě přesunout,“ uvedl Marek
Strieborný z agentury Axial.

Opatření politiků tak směřují
spíše k mobilním Polákům než
k Čechům, kteří se kvůli zaměstná-
ní nejsou příliš ochotni stěhovat.

Zásobovat svými zaměstnanci
německý trh po 1. květnu plánuje
agentura Trenkwalder. Podle před-
sedy představenstva společnosti
Jana Koziny však agentura nízký-
mi mzdami svých pracovníků ně-
meckým zaměstnancům konkuro-
vat nehodlá.

„Výdělky by byly stejně vysoké
jako mzdy odpovídajících němec-
kých agenturních zaměstnanců.
Nejde tedy o mzdovou konkuren-
ci, jde o dodání profesí, které jsou
v Německu nedostatkové, nebo do-
dání pracovníků do míst, kde je
jich málo,“ vysvětlil Kozina záměr
firmy. Ani podle něj se ovšem mno-
ho Čechů za prací do zahraničí ne-
chystá. „Nečekáme žádný exodus,
ale spíše příhraniční, denní nebo
týdenní dojíždění,“ dodal Kozina.

Jan Brož

Bulharsko 123
Rumunsko 142
Litva 232
Lotyšsko 254
Maďarsko 272
Estonsko 278
Česko 302
Slovensko 308
Polsko 321
Portugalsko 554
Slovinsko 597
Malta 655
Španělsko 739
Řecko 863
Británie 1 076
Francie 1 344
Belgie 1 388
Nizozemsko 1 408
Irsko 1 462
Lucembursko 1 683

Pramen: Eurostat

Minimální mzda
v Německu
Podle oborů a spolkových zemí
v eurech na hodinu

Obor východ/západ
Odpady a úklid 8,02/8,02
Stavebnictví 9,50/11,90
Těžba černého uhlí 11,17/11,17
Tesaři 10,60/10,60
Elektrikáři 8,20/9,60
Úklid budov 7,00/8,40
Malíři 9,50/9,50
Zdravotnictví 7,50/8,50
Prádelny 6,50/7,65
Bezp. agentura 6,53/6,53

Poznámka: Mzdy pro nekvalifikované
síly, respektive ohodnocení pro nejméně
rizikové pracovní místo
Pramen: Spolkové ministerstvo financí

Minimální mzda v EU
V eurech za měsíc k lednu 2010.
Z evropské 27 má 20 států
zákonem stanovenou minimální
mzdu. V ostatních se často liší
podle odvětví a regionu.

» On-line kalkulačky

Na www.idnes.cz/kalkulacky najde-
te kalkulačky pro výpočet čisté
mzdy, nemocenské, leasingu, hypo-
ték, stavebního
spoření a další.

FAKTA

Okresy a lidé bez práce
Okres míra nezaměstnanosti v %
Praha-východ 3,9
Praha 4,1
Praha-západ 4,2
Karviná 13,9
Děčín 14,6
Bruntál 14,7
Most 15,8

» Pokračování ze str. C1
Nejvíce lidí odešlo z odboru strate-
gie, naopak netknutý zůstal odbor
auditu a evropských fondů. Na
něm jsou lidé placeni přímo z ev-
ropských peněz.

Ministerstvo záměrně nevyužilo
personální audit. „Myslím, že to ni-
čemu nepomůže, jsou to jen vyho-
zené peníze a možná zástěrka pro
nadřízené, kteří sami nejlépe znají
rezervy ve svých útvarech,“ objas-
nil tento postup Franc.

Odchod lidí už ministerstvo pro-
jednalo s odboráři a předalo infor-
maci o organizační změně a počtu
propuštěných na úřad práce.

Odboráři se však netají výhrada-
mi. „Padesát pět procent propuště-
ných jsou lidé nad padesát let, na-
víc ve vyšších platových třídách,“
rozčiluje se šéf ministerské odboro-
vé organizace Karel Urban. Odbo-
ráři však kvůli tomu nechystají na
ministerstvu speciální protestní
akci.

Zaměstnanci ministerstva dosta-
nou spolu s výpovědí také pět mě-
síčních platů. To je více, než zpravi-
dla vyplácejí zaměstnavatelé ze
soukromé sféry.

Ostatní ministerstva zatím ještě
výpovědi nerozdala, ale už větši-
nou vědí, o kolik budou muset od
ledna zeštíhlet.

Podle odborníků budou mít
úředníci na trhu práce zřejmě pro-
blém najít nové zaměstnání. „Ze-
jména typy lidí, kteří byli ve státní
správě kvůli stabilitě a jistotě, to
nebudou mít lehké,“ upozorňuje
Aleš Křížek, šéf personální agentu-
ry Robert Half. Jan Sůra Firmy nenabírají lidi, čekají na nový zákoník

www.nev-dama.cz

LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH
82 středisek a 521 hotelů

7 nocí v hotelu 3 jen 80 m od sjezdovek
včetně all inclusive i skipasů na 6 dní
od 15990Kč
za 2 dospělé a 2 děti

do 30.9.
slevy až 10%

�

ODDLUŽÍME VAŠI
NEMOVITOST

Nebankovní půjčky za bankovní ceny!

Long Credit s.r.o.

RYCHLE • LEVNĚ
BEZ POPLATKŮ

Vyplácíme i zástavní práva a exekuce
vážící se k nemovitostem našich klientů.

e-mail: info@long-credit.cz,
tel: +420 731 965 286

www.long-credit.cz

Hledáme finanční zprostředkovatele z celé ČR.

Automobily-nabídka
Diplomat prodává BMW 318dT, 2,0Lt., 
2009, najeto 8500km, barva Blue Monaco 
Metallic, plná výbava, automatická převodo-
vka, GPS, výborný stav. Cena dohodou.
Kontakt: 777 964 750 

Ford Fiesta r. 09, 170.000Kč. T. 723 212 291 

Ford Fusion automat. Tel.: 602 261 812 

Automobily-popt.
Kupuji auta všech značek, platím na ruku - 
nejvyšší možnou cenu. Přijedu kamkoliv - 
osobně. Tel.: 734 395 011 . 

Nemovitosti-prodej
Apartmány v Jeseníkách od 1kk do 3kk od 
872 000 Kč. Krizová cena, lze hypotéku, při 
dostavbě interiéru svépomocí sleva 25%. 
Inf. 777040766. 

Vzdělání a kurzy
www.psychostudium.cz, tel.: 608 436 475 

Obchodní spolupráce
Nabízím kapacitu na plast. vstřik. lisu 450T.
e-mail: slavoj@cegan.cz 

Prodám
Čerpadlo ponorné Malyš (nerez), výtlak 75 
m, 220 V, (studny, vrty, jímky). Nové, záruka 
5 let, atest. všestranný pomocník. Cena 
1.850,- Kč. Tel. 608 209 818. 

Prodám střesní krytinu Medeiterran Danu-
bia 240 m2, 64 ks krajovek, vše za 45 tis.
Nové, zdarma dovezu. Info i SMS 
728430540 

Zebra Hartmann - kožešina včetně hlavy,
330x180 cm, CITES. Foto zašlu .Cena k jed-
nání - nabídněte.Tel.732 802 115 

Nepromok. plachtu 4x5 m, ze siln. plast.
hm., vh. na přikrytí auta, dřeva, stav. mat. aj., 
nová v orig. bal. Cena 390 Kč. T: 731342476 

CIHLY-41%, 731621999, Ministavebniny.cz 

Pianino n.  křídlo,  po celé ČR.  T:  603  486  247

Sběratelství
Starožitnosti za vaši cenu: dřevěný náby-
tek, chromovaný nábytek, křišťál,hodiny, 
obrazy, zbraně, porcelán, šperky, lustry, 
sklo, hudební nástroje aj. i celé pozůstalosti i 
poškozené do roku 1950. Přijedu kamkoliv, 
solidní jednání. Tel.:774643094, 596783161. 
E-mail: a.karpytova@seznam. cz. 

Nic nevyhazujte! Antikvář s dlouholetou tra-
dicí, solidně ocení celé sbírky i jednotlivosti 
knih, plakátů, časopisů, starých pohlednic,
hraček, kapliček a drobných starožitností.
T: 603114965, e-mail:dan@dantikvariat.cz  

Umění a starožitnosti
Solidní sběratel koupí - obrazy českých i  
cizích malířů (všech žánrů, i nepodepsané). 
hodiny (nástěnné, sloupkové, stolní, zlac., 
1-3 závaž., a jiné i poškoz.),housle, šperky, 
zlato, stříbro, betlém, sošky a jiné. Platba v 
hotovosti; podle aukčního katalogu, solidní
jednání. Tel.: 604 806 535 

Erdély,Mouson,Bokšay,Hála,Majerník,
Benka,Mudroch aj.slov. a ukr.obrazy koupím.
Přijedu 00421905659148,art@degas.sk 

Erdélyi, Kocka, Bokšay, aj. ukrajinské a ru-
ské obrazy. T. 608 774 104. 

Zvířata
Nabízím štěňata dobrmana s PP, urostlí
3 hnědí kluci, tetov., očkov., k odběru ihned, 
pracovní i výstavní předpoklady, návštěva ví-
tána. Tel.: 602 656 557 

Bernský honič - šť. s PP, elegantní a ušlech-
tilé plemeno střed. vzrůstu, dobrá povaha, 
vhodné k dětem, odběr srpen.T. 602223484 
mail: mari.bouckova@centrum.cz  

Franc. buldoček šť., PP, krásná, plavá, čipo-
vaná, očkovaná. T: 607 971 442  

Prod. britská koťátka bez PP v barvě modré 
a whiskas. T: 732 710 808 - Benešovsko 

Tibetský španěl - štěňata. T: 606 949 183 

Anglický kokr zlatá a černá , čistokrevná 
štěňata, očkov. a odčerv.Tel.: 720 157 305  

Cestování a rekreace

PRODEJ ZIMNÍCH
ZÁJEZDŮ ZAHÁJEN

Francie od 4 900 Kč.
(7 x skipas, 7 x ubytování, doprava).
Děti za skvělé ceny od 0 do 3 500 Kč.

Kontakt: 
Beta tour, tel.: 224 214 403, betatour.cz

heute
today

Hoy

INZERCE

Bárta rozdal
výpovědi téměř
pětině úředníků Německý plat i pro Čechy

Příští rok padne omezení pro práci v Německu. Tamní politici chtějí firmám zdražit levné cizince tím, že jim dají minimální mzdu jako Němcům


