
NÁRAMKY PRO TRESTANCE SE OPĚT ODKLÁDAJÍ
EElleekkttrroonniicckkéé nnáárraammkkyy pprroo vvěězznněě ssee vv pprraaxxii

nneezzaaččnnoouu vvyyuužžíívvaatt lleettooss nnaa jjaařřee,, jjaakk mmiinniisstteerr--
ssttvvoo sspprraavveeddllnnoossttii ppůůvvooddnněě ooddhhaaddoovvaalloo.. 

Probační a mediační služba podepsala smlou-
vu s vítězným uchazečem výběrového řízení,
firmou SuperCom, loni v září. Ministr spravedl-
nosti Robert Pelikán (ANO) pak nejprve věřil,
že zařízení by se mohlo začít využívat na přelo-
mu letošního února a března. Později minister-
stvo uvádělo, že se tak stane »v jarních měsí-
cích«. Při dubnových interpelacích ve Sněmov-
ně odhadl Pelikán start ostrého provozu »do
měsíce, do dvou«.

»Oproti původnímu harmonogramu testuje
ministerstvo spravedlnosti a Probační a media-
ční služba elektronický monitorovací systém

déle, než jsme předpokládali,« připustila LLuucciiee
MMaacchháállkkoovváá z tiskového oddělení ministerstva.
»Pro resort je klíčové, aby systém po zavedení
do praxe fungoval spolehlivě,« zdůraznila.

Podle ministerstva jsou nyní náramky před
poslední fází testování. »Specialisté elektronic-
kého monitoringu jsou připraveni, soudci a stát-
ní zástupci proškoleni. Čas zbývající do spuště-
ní ostrého provozu využíváme ke zpřesnění spo-
lupráce Probační a mediační služby s monitoro-
vacím centrem a k dokončení interních metodic-
kých postupů,« doplnil úřad. Doplnila, že ostrý
provoz by měl být spuštěn v červenci.

Vybrat dodavatele technologie, která má kon-
trolovat především pachatele odsouzené k tres-
tu domácího vězení, trvalo státu osm let. ((nngg))

V Lidicích byl včera zahájen 46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.
FFOOTTOO -- ČČTTKK//OOnnddřřeejj DDEEMMLL

Odboráři v obchodu
chtějí vyšší mzdy

PPrrůůmměěrrnnýý nnáárrůůsstt mmeezzdd oo ddvvaacceett pprroocceenntt,, ttaakk
jjaakkoo ttoommuu bbyylloo vv llooňňsskkéémm rrooccee,, ssii kkllaaddee zzaa ccííll
lleettooss ppřřii kkoolleekkttiivvnníícchh vvyyjjeeddnnáávváánníícchh pprreezziiddeenntt--
kkaa UUnniiee zzaamměěssttnnaannccůů oobbcchhoodduu,, llooggiissttiikkyy aa sslluu--
žžeebb ((UUZZOO)) RReennááttaa BBuurriiaannoovváá..

Unie vznikla přejmenováním Odborového
svazu pracovníků obchodu na jeho sedmém
řádném sjezdu. Vedle mzdových podmínek se
UZO bude podle ní snažit pro své členy také
zlepšit pracovní podmínky a vzdělání a vrátit
profesi prodavače dobré jméno. Buriánová upo-
zornila, že do deseti let se díky digitalizaci
obchod zásadně promění, bude se více týkat
poskytování služeb, na což musejí být prodava-
či připraveni.

»V posledních letech jsme výrazně rozšířili
svou působnost. Naši členové se už nezabývají
jen obchodem, ale také logistikou, pečovatel-
stvím, cestovním ruchem a dalšími oblastmi.
Nový název organizace má podstatně širší poje-
tí a mnohem lépe odráží směr, kterým se chce-
me do budoucna ubírat,« uvedla nově zvolená
prezidentka.

V loňském roce odborový svaz rozšířil svou
působnost například o velké obchodní řetězce
Marks&Spencer a H&M, logistické centrum

společnosti Amazon nebo firmu IKEA Purcha-
sing Services. V každé z těchto velkých společ-
ností vznikla základní odborová organizace,
která hájí zájmy zaměstnanců a se zaměstnava-
teli vyjednává výši mezd a pracovní podmínky.
»Za velký úspěch považuji, že jsme pronikli
i do nepotravinářských řetězců,« dodala Buria-
nová.

Od loňska se výrazně zvýšilo tempo růstu
mezd v tuzemských obchodech, navýšila je vět-
šina velkých obchodních řetězců, některé
i vícekrát. Nutí je k tomu nedostatek provoz-
ních pracovníků a snaha udržet si ty stávající.

V českém maloobchodě je v odborech pět až
sedm procent zaměstnanců. Podle odhadu
odborů pracuje v maloobchodě a velkoobchodě
v ČR 180 000 lidí. Podle údajů portálu
Platy.cz se průměrná mzda prodavače letos
zvýšila na pouhých 17 262 korun.

Odborový svaz UZO, který je členem Česko-
moravské konfederace odborových svazů, vede
kolektivní vyjednávání se svazy zaměstnavatelů
a s profesními sdruženími. Zastupuje zhruba
deset procent zaměstnanců obchodních řetězců.
Pro své členy mimo jiné zajišťuje poradenskou
činnost. ((nngg))
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l NNeeddáávvnnoo jjssttee ssee zzúúččaassttnniillaa vveeřřeejj--
nnééhhoo ssllyyššeenníí kkee vvzzdděělláávváánníí vv SSeennááttuu..
OOčč ppřřeessnněě ššlloo??

Senátní výbor pro vzdělávání pro-
jednával na veřejném slyšení odborář-
skou petici za kvalitní podmínky ve
vzdělávání, kterou podpořilo 23 tisíc
lidí. Cílem této petice je upozornit

politiky, že úroveň školství na všech
stupních nelze zvyšovat bez lepších
materiálních platových podmínek.
Jde tedy o zvýšení učitelských mezd
a také výdajů na vzdělávání.
l NNeejjssttee žžááddnnýý ppoozzoorroovvaatteell zzvveennččíí,,
vvee šškkoollssttvvíí jjssttee llééttaa pprraaccoovvaallaa.. JJaakkéé
cchhyybbyy ssee vv ppoosslleeddnníícchh lleetteecchh uudděěllaallyy
ppooddllee vvááss ppřřeeddeevvššíímm??

Ve školství pracuji od roku 1981
s malou přestávkou čtyř let, kdy jsem
byla zvolena poslankyní Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. A za těch
37 let již opravdu mohu srovnávat.
Především bylo rozbito jednotné škol-
ství. Dnes každá škola má svůj vlastní
vzdělávací plán, z předních míst v hod-
nocení v celosvětovém měřítku jsme
se propadli na spodní místa, stát je
rozebraný - a co mu zbylo? Jen zdra-
votnictví a školství! Takže musí oslabit
i tyto dvě zmíněné oblasti. Ve školství
je jeden z prostředků oslabování tzv.
inkluze, kdy se nesmyslně v hlavním
vzdělávacím proudu snažíme integro-
vat a vzdělávat děti s podpůrnými
opatřeními, což má neblahé následky.
l MMůůžžeettee bbýýtt kkoonnkkrrééttnněějjššíí??

Pokud se sníží počet dětí ve třídě,
je škola »potrestána« snížením limitu

zaměstnanců a zároveň také snížením
finančních prostředků.

V minulém volebním období byl
dán slib, že na inkluzi je dostatek
peněz! Bývalá paní ministryně škol-
ství Kateřina Valachová z ČSSD nám
poslancům ve Sněmovně tehdy tvrdi-
la, že je to vyjednané s ministrem

financí Andrejem Babišem (ANO).
Peníze na tolik proklamovanou inklu-
zi však školy bohužel v dostatečné
míře neobdržely.

Každá vláda po listopadu 1989 tvr-
dila a tvrdí, že školství je její priori-
tou. Pokud by ovšem své priority jed-
notlivé polistopadové vlády opravdu
plnily, jsme už dávno na té slibované
částce 130 procent průměrného celo-
republikového platu pro pedagogické
pracovníky. Ale zatím zůstává jen
u slibů z předvolebních období. Po
volbách se na ně obvykle zapomene,
neplní se, a vyspělým zemím Evrop-
ské unie, které vydávají na školství
šest procent HDP, se již více než dva-
cet let stále nepřibližujeme.
l CCooppaakk ssee uuččiitteellůůmm ppoossttuuppnněě
nneezzvvyyššuujjíí ppllaattyy?? LLoonnii ččiinniill pprrůůmměěrrnnýý
ppllaatt ppeeddaaggooggůů vv ČČRR 3311 663322 KKčč,, ppřřii--
ččeemmžž pprrůůmměěrrnnáá mmzzddaa vv ČČRR bbyyllaa
2299 550044 KKčč hhrruubbééhhoo mměěssííččnněě.. ZZaa ttřřii
rrookkyy bbyy ssee ppooddllee pplláánnůů mmiinniisstteerrssttvvaa
mměěll ppllaatt uuččiitteellůů zzvveeddnnoouutt vv pprrůůmměěrruu
kk 4466 ttiissííccůůmm kkoorruunn mměěssííččnněě……

Média veřejnost informují o tom,
jak se pedagogickým pracovníkům
zvyšují platy - a svým způsobem jsou
na učitele naštvaní, protože se jim

»zase přidává«. A jak je to v praxi? Je
pravda, že se jim přidá, ale do tarifu,
a na druhé straně se sníží osobní
ohodnocení a konečné navýšení je
tak opravdu minimální!
l OOpprraavvdduu uuččiitteelléé zzee šškkoollssttvvíí
ooddcchháázzeejjíí jjeenn kkvvůůllii ppllaattůůmm??

Slíbené navýšení učitelských platů
je například podle předsedkyně Aso-
ciace ředitelů gymnázií Renaty
Schejbalové minimem, ale nezaručí
nutnou generační obměnu učitelů,
z nichž většině je už přes 55 let. Polo-
vina absolventů pedagogických
fakult dává mimo jiné i kvůli nízkým
platům ve školství přednost soukro-
mému sektoru. Nejde však jen o pla-
tové podmínky, problémem jsou také
počty žáků ve třídách. Pokud bych
měla hovořit za svůj obor mateřských
škol, který pochopitelně znám nejlé-
pe, v nich je nejen podle mého názo-
ru neúnosný počet 28 dětí ve třídě -
a to včetně dětí mladších tří let.
Pokud třídy nejsou takto naplněné,
musí být sníženy úvazky, jak už jsem
o tom hovořila. Také toto měla mimo
jiné řešit odložená reforma financo-
vání regionálního školství.
l KKddoo ssee vveeřřeejjnnééhhoo ssllyyššeenníí vv SSeennááttuu
zzúúččaassttnniill aa jjaakkéé zzaajjíímmaavvéé nnáázzoorryy
bbyyssttee cchhttěěllaa nnaaššiimm ččtteennáářřůůmm ppřřiibbllíí--
žžiitt??

Otázku bych nejspíš položila opač-
ně: Kdo se veřejného slyšení v Sená-
tu neúčastnil? 
l ZZeeppttáámm ssee tteeddyy zznnoovvuu –– kkoohhoo
bbyyssttee rrááddaa nnaa ssllyyššeenníí rrááddaa vviidděěllaa
aa ssllyyššeellaa vvyy aa zzřřeejjmměě ii ddaallššíí úúččaassttnnííccii,,
aallee ddoottyyččnnýý ttaamm nneebbyyll??

Odpověď je jednoduchá a zároveň
alespoň pro mě osobně trochu smut-
ná: Nezúčastnili se ministři školství
a financí. Chápu, že menšinová vláda
ANO právě měla výjezdní zasedání
na Vysočině, ale veřejné slyšení

v horní parlamentní komoře bylo
dlouhodobě plánované. Jak ministry-
ně financí Alena Schillerová, tak
ministr školství Robert Plaga za sebe
sice poslali své náměstkyně, ale na
slyšení byla přítomna řada lidí z praxe
a zajímal je názor členů současné
vlády. Bývalá paní ministryně škol-

ství Kateřina Valachová sice přítom-
ným vysvětlila, jak se tvoří státní roz-
počet, ale to učitele až tak moc neza-
jímá - oni požadují naplnění slibů!
l CCoo bbyy nneejjvvííccee nnaaššeemmuu šškkoollssttvvíí
pprroossppěělloo?? 

Řeknu to velmi stručně.
Určitě by celé naše školství
mělo být jednotné, měly by
být jednotné osnovy, které se
KSČM snaží dlouhodobě
prosazovat.
l ŘŘííkkáá ssee,, žžee kkrriittiizzoovvaatt jjee
ssnnaaddnnéé,, nnaajjíítt řřeeššeenníí jjee uužž sslloo--
žžiittěějjššíí.. TTaakkžžee ccoo bbyyssttee jjeeššttěě
nnaavvrrhhoovvaallaa vvyy oossoobbnněě??

Je evidentní, že současný
způsob financování nevyho-
vuje a vytváří de facto rozdíl-
né podmínky pro stejné typy
škol. A tak v podstatě máme
14 způsobů financování dle
priorit krajů. A – což je pod-
statné – s různou výší kraj-
ských normativů! Nápravou
tohoto stavu měla být podle
KSČM reforma financování
regionálního školství, která
se opět odložila. Učiněný slib
zůstal opět nesplněn. Nedi-

vím se proto učitelům, že jim dochá-
zí trpělivost a odcházejí pracovat
mimo obor.

Je mi líto, že mnoho bývalých
i současných politiků – a netýká se to
zdaleka jen různých vlád – nevnímá,
že peníze vložené do vzdělávání se
mnohonásobně společnosti vrátí,

pokud samozřejmě vlády mají před
sebou jednoznačný cíl, vzdělané
občany České republiky. Nebo je
snad cílem současné kapitalistické
společnosti mít nevzdělané občany?

MMaarriiee KKUUDDRRNNOOVVSSKKÁÁ

Učitelé žádají: Už žádné sliby, ale činy!
Rozhovor Haló novin s Alenou Nohavovou, předsedkyní Jihočeského krajského výboru KSČM

Pokud se sníží počet dětí ve třídě, je škola
»potrestána« snížením limitu zaměstnanců

a zároveň také snížením finančních prostředků.

Vyspělým zemím EU, které vydávají 
na školství šest procent HDP, se již více

než dvacet let stále nepřibližujeme.


