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Všem členům ZO OS a ostatním zaměstnancům,


jak jsme již dříve oznámili uskuteční se demonstrace 9.12.2009 od 9.hodin před Poslaneckou sněmovnou. Místo, datum a čas konání demonstrace bylo  podřízeno programu schůze Poslanecké sněmovny PČR. Od 9.hodin 9.12.2009 bude probíhat třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Bylo by nanejvýš vhodné, abychom se před Poslaneckou sněmovnou shromáždili již kolem půl deváté, tedy v době, kdy poslanci přicházejí do Poslanecké sněmovny. 

Ti, kteří přijedou autobusy či auty použijí metro do stanice Malostranská. V atriu po pravé straně od výstupu z metra bude  přítomen zástupce odborového svazu, který bude držet vlajku s názvem našeho odborového svazu. Od této osoby obdržíte papírové vlaječky s logem odborového svazu a píšťalky. Ti,  kteří mají klobouček a píšťalku z minulých demonstrací vezmou si je s sebou. Pokud někteří účastníci demonstrace půjdou přímo před Poslaneckou sněmovnu obdrží vlaječky a píšťalky, pokud je nemají, přímo na místě od předsedkyně OS, která bude rovněž  držet vlajku s názvem našeho odborového svazu.

 S ohledem na to, že 9.12.2009 je úřední den mají možnost ti, kteří se nemohou uvolnit, zúčastnit se demonstrace se stejným cílem, kterou organizuje před Poslaneckou sněmovnou ČMOS školství za podpory ostatních odborových svazů 8.12.2009 od 14.hodin. Sraz před Poslaneckou sněmovnou je ve 13.30 hodin. Na místě bude předsedkyně OS, která bude označena vlajkou s názvem odborového svazu. I  pro tuto akci platí , že si každý vezme klobouček a píšťalku, pokud je má. Na místě obdrží všichni účastníci vlaječky a píšťalky, pokud je nebudou mít. Účast na demonstraci 8.12.2009 je potřeba nahlásit přímo odborovému svazu na e-mail adresu : statorg@cmkos.cz  nebo na mobil předsedkyně: 604 502 655.

Pro  obě akce platí, že veškeré informace k dopravě sdělí zájemcům  zaměstnanec IPC OS v příslušném regionu, který také zajistí autobus, pokud o to budou požádán.

Pro ty zaměstnance, kteří by se chtěli demonstrace zúčastnit, ale ze služebních nebo pracovních důvodů nemohou, přikládáme v příloze formulář Podpora protestní akci, v němž svým podpisem vyjádří podporu demonstraci. Formuláře zasílejte nikoliv na adresy uvedené ve formuláři, ale na adresu odborového svazu, a to poštou, elektronicky nebo faxem. Nejpozdější zaslání je do 8.12.2009.OS očekává, že Ti, kteří se mohou demonstrace zúčastnit, i když je úřední den, se demonstrace osobně zúčastní. Totéž platí i o příslušnících celní správy a vězeňské služby, pokud nemají služební povinnosti.

Opakovaně upozorňujeme, že není zdaleka jisté, zda předložený pozměňovací návrh bude přijat. K jeho přijetí však může významně přispět co největší účast státních zaměstnanců na demonstraci 9.11.2009. V případě nepřijetí pozměňovacího návrhu by došlo ke snížení stupnic platových tarifů o 7% u civilních zaměstnanců veřejných služeb a správy a  u příslušníků bezpečnostních sborů ke snížení stupnice základních platových tarifů o 6%-7%. Tuto skutečnost si řada zaměstnanců veřejných služeb a správy stále dostatečně neuvědomuje. Z uvedeného důvodu proto žádáme všechny ZO OS, aby zaměstnance v tomto smyslu informovaly.



V Praze dne 29.11. 2009                                                     Odborový svaz státních orgánů a organizací
                                                                                                           Alena Vondrová, v.r.

