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Ekonomika, inflace, 
zaměstnanost, mzdy …





Inflace bude 

kulminovat koncem 

letošního roku, v 

průběhu příštího 

roku bude rychle 

klesat a na horizontu 

měnové politiky se 

sníží do blízkosti 2% 

cíle ČNB

celková inflace, 

meziročně v %, 

barevně intervaly 

spolehlivosti
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Výkon české ekonomiky 

v příštím roce poklesne, 

v roce 2024 se 

ekonomický růst obnoví

meziroční změny v % 

(není-li uvedeno jinak), 

v závorkách změny oproti 

minulé prognóze v p. b



Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)

Ekonomika bude v nadcházejícím období klesat. Ekonomický růst se plně obnoví až v roce 2024.





Dynamika reálného 

objemu mezd a platů 

bude v nejbližších 

čtvrtletích vlivem 

vysoké inflace

hluboce záporná, 

a povede tak 

k utlumenému

vývoji spotřeby 

domácností
objem mezd a platů, meziroční 

změny v %



„Pokles reálných příjmů, 

naší kupní síly je bohužel 

ta ekonomická léčba, která 

pomáhá v boji proti inflaci. 

Nechci říct, že všichni 

zaměstnavatelé a 

zaměstnanci si musí vzít 

náklady na sebe, ale je to 

součást řešení,“ přiznává 

Horská a dodává:



Minimální mzda 2023?



Minimální mzda v EU
k 1. lednu 2022 
(nominálně)

Minimální mzdu máme téměř 

nejnižší v EU. Vyšší „minimálku“ 

mají třeba i v Portugalsku, Litvě 

nebo Polsku. A tyto země ani 

nekrachují, ani nejsou méně 

konkurenceschopné, jak se nám 

„experti“ snaží namluvit. Co brání 

tomu, aby naši zaměstnanci 

konečně začali brát důstojné 

mzdy?



Minimální mzda v 
EU k 1. lednu 2022 
(v paritě kupní síly)
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Česká republika



!



Vývoj veřejného dluhu v % HDP 2019 - 2021



VIII. Sjezd ČMKOS









Manifestační mítink 5. září 2022















Demonstrace 8. října 2022











Další informace k aktuální situaci



17. ledna 2022 - Stávková pohotovost v NEXEN Tire Europa

ČMKOS podporuje 

požadavky odborářů, 

kteří vstoupili do stávkové 

pohotovosti.

Zaměstnance firmy Nexen Tire Europe pobuřuje postoj 

korejských vlastníků ke kolektivnímu vyjednávání. 

Neúspěšné jednání s vedením firmy vyústilo až k vyhlášení 

stávkové pohotovosti, které učinil Výbor Základní organizace 

OS KOVO NEXEN TIRE 17. 1. 2022. Mezi hlavní důvody 

vyhlášení stávkové pohotovosti patří rozdílná stanoviska 

sociálních partnerů k jednotlivým bodům kolektivní smlouvy, 

nepřiměřené protahování jednání o podobě kolektivní 

smlouvy, které bylo zahájeno již 17. 4. 2019, výmluvy vedení 

na překládání textu, špatná komunikace s vedením firmy 

v Soulu, údajná nedostupnost českých právníků a také 

odmítnutí korejského vedení základních norem a zákonů 

České republiky. 

Zdroj: www.oskovo.cz

http://www.oskovo.cz/




OS KOVO vyhlásilo stávkovou pohotovost 

v MEGATECH Industries Hlinsko

Stávkovou pohotovost vyhlásila ZO OS KOVO ETA a.s. Hlinsko dne 13.7.2022 a to na časově 

neomezenou dobu. Důvodem je ukončení výroby v této lokalitě: „S ohledem na skutečnost, že 

MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., již převedl část výroby ze závodu Hlinsko do Jablonce a 

nadále chce převádět výrobu Tesla do Brna, vyhlašuje Výbor Základní organizace OS KOVO 

ETA a.s. Hlinsko, časově neomezenou stávkovou pohotovost,“ uvedla Alena Šírová, 

předsedkyně ZO OS KOVO ETA a.s. Hlinsko.

Odborová organizace vyzývá MEGATECH ke společensky odpovědnému jednání: „V případě, 

že svůj záměr převedení výroby Tesla ze závodu Hlinsko do závodu Brno vedení MEGATECH 

nepřehodnotí, odborová organizace vypoví sociální smír a přistoupí k dalším stávkovým akcím, 

které jsou v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnanců. Za tuto situaci nese plnou 

odpovědnost vedení MEGATECH,“ konstatovala Alena Šírová.

Více informací na: https://www.oskovo.cz/aktuality/os-kovo-vyhlasilo-stavkovou-pohotovost-v-

megatech-industries-hlinsko

https://www.oskovo.cz/aktuality/os-kovo-vyhlasilo-stavkovou-pohotovost-v-megatech-industries-hlinsko


Stávková pohotovost ve firmě Gates Hydraulics s.r.o. 

Dne 31.3.2022 vyhlásila odborová organizace ve firmě Gates Hydraulics

s.r.o. stávkovou pohotovost do doby, než dojde k podpisu nové 

kolektivní smlouvy. Důvodem pro vyhlášení stávkové pohotovosti je 

odmítnutí všech návrhů dílenské odborové organizace Gates (DOOG), 

týkajících se mzdové části KS.

V březnu roku 2021 byl podán návrh kolektivní smlouvy na období 

2022–2024. Během následujících měsíců se smluvní strany dohodly na 

finálním návrhu kolektivní smlouvy. Finální návrh obsahoval mzdového 

navýšení o 5 % všem zaměstnancům po dobu trvání KS, rozšíření 

benefitů, bonusů a odměn.

Osm měsíců čekala odborová organizace na odsouhlasení této finální 

podoby návrhu KS z vedení nadnárodního korporátu. V březnu 2022 

začal zaměstnavatel rozdávat dodatky ke smlouvám, aniž by byly 

odborům poskytnuty jakékoliv informace. Odborová organizace si proto 

vyžádala jednání s vedením společnosti. Na tomto jednání 

zaměstnavatel odborové organizaci direktivně oznámil mzdové navýšení 

v průměru o 3 %. Toto navýšení je pro odborovou organizaci 

nepřijatelné, a to jak z důvodu současné situace, tak i z důvodu poklesu 

reálných mezd oproti roku 2021. Více na: www.oskovo.cz

http://www.oskovo.cz/


Vyhlášení stávkové pohotovosti na Úřadu práce ČR

21. 4. 2022

Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že odborové organizace Úřadu práce 

ČR, sdružené v Podnikovém výboru odborových organizací při ÚP ČR, na dnešním jednání 

schválily vyhlášení stávkové pohotovosti v rámci ÚP ČR od 1. 5. 2022 a žádají ministra práce 

a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečku k zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejné sféře 

pro rok 2022 s termínem do 31. 5. 2022.

https://www.uradprace.cz/


Ukončení stávkové pohotovosti na Úřadu práce ČR

5. 5. 2022

Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že odborové organizace Úřadu práce 

ČR, sdružené v Podnikovém výboru odborových organizací při ÚP ČR, dnešním dnem ukončují 

vyhlášenou stávkovou pohotovost v rámci ÚP ČR. Ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian 

Jurečka splnil požadavek k zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejné sféře pro rok 2022 

tím, že včera 4. května 2022 oznámil termín jednání na den 25. 5. 2022.

https://www.uradprace.cz/


Vyhlášení stávkové pohotovosti v MOTOR JIKOV

Ani čtyři měsíce po podání návrhu na úpravu Kolektivní smlouvy, která je spolu se mzdovým předpisem 

uzavírána vždy do konce března následujícího roku, se nepodařilo v MOTORU JIKOV dohodnout a 

podepsat novou kolektivní smlouvu.

„Oceňujeme, že někteří zaměstnanci s velice nízkým příjmem již nějaké přidání dostali. Někdy je to ale 

jen z důvodu navýšení minimální mzdy. Až při jednání 19. 5. přišel konkrétní protinávrh od vedení 

společnosti na přidání do základů a to o 500 Kč!! Taková částka je pro vyjednávací tým odborové 

organizace, ale hlavně pro zaměstnance absolutně nepřijatelná a nezměnila se ani na dalším jednání. 

Je to nárůst mzdy pouze o cca 2 %, což je při dnešní ohromné a stále rostoucí inflaci žalostně málo. 

Přesto, že zaměstnanci rozhodně chápou složitou situaci podniku, kterému se zdražily veškeré vstupy 

jako energie, materiály, kooperace atd., nemohou souhlasit s tak razantním propadem reálných 

mezd….“ 

Stávková pohotovost byla vyhlášena 1. června 2022

Více informací na: www.oskovo.cz

http://www.oskovo.cz/


Vyhlášení stávkové pohotovosti OS RoPo

14. 6. 2022

Odborové svazy sdružené v ČMKOS a zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 8. června 2022 se 

usnesly, že adekvátní reakcí na dosavadní průběh vyjednávání o valorizaci platů ještě v roce 2022 je vyhlášení stávkové pohotovosti 

v jednotlivých odborových svazech. Odborové svazy ve veřejných službách a správě zároveň jasně deklarovaly, že jsou připraveny se 

dohodnout, což potvrdily příklonem k tzv. variantě II návrhu MPSV dne 7. června 2022.

K 13. červnu 2022 postupně vyhlásily stávkovou pohotovost následující odborové svazy: 

• Odborový svaz státních orgánů a organizací

• Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

• Unie orchestrálních hudebníků ČR

• Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (není členem ČMKOS)

• Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

• Odborový svaz pracovníků knihoven

• Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče

• Unie odborový svaz profesionálních zpěváků ČR

• Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády.

Zároveň následující odborové svazy podporují stávkovou pohotovost: 

• Odborový svaz hasičů

• Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení

• Herecká sociace

• OS UNIOS

Více informací na: https://statorg.cmkos.cz/

https://statorg.cmkos.cz/


- ČMKOS požaduje po vládě vyčíslení dopadů 

drahých energií na konkurenceschopnost Česka.

- Poukazuje na jiné ceny v cizině, varuje vládu také 

před přesunem výroby z ČR jinam. 

- Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly se musí 

možné ztráty a záchrana firem vyvažovat.

- ČMKOS požaduje zvýšit tarify ve všech tabulkách 

o 10 % a zvýšení nemocenské z 60 % na 80 %.

- Rodičovský příspěvek a příspěvek na péči je také 

nutné zvýšit zhruba o inflaci a příspěvek na 

mobilitu na 900 Kč na měsíc.

To vše padlo na jednání tripartity 14. září 2022.



„Dveře HUBu se pro letošní rok 

zavřely a rodina absolventek a 

absolventů Odborové akademie je 

zase o kousek větší. Děkuju všem, 

kdo se podíleli na její realizaci, ale 

především jejím účastníkům. To vy 

děláte z této akademie projekt, který 

přináší nové informace, nové 

pohledy, nová přátelství.“ ..Radka 

Sokolová k účastníkům dalšího 

běhu Odborové akademie.





Veletrh práce Profesia days 2022



Odbory s vámi v regionech

Hradec Králové, Pardubice



Odbory s vámi v regionech

Slaný, Rakovník



Odbory s vámi v regionech

Liberec (2 dny)



Odbory s vámi v regionech

Mělník, Roudnice nad Labem



Odbory s vámi v regionech

20. 9. Opava, Horní náměstí



Odbory s vámi v regionech

21. 9. Šternberk, Hlavní náměstí




