
� Na opako-vané četné do-tazy sdělujeme,že o způsoburozdělení fi-nančních pro-středků, stano-vených ve státním rozpočtu narok 2009 na platy zaměst-nanců veřejných služeb asprávy, se jedná. Odborypožadují,  aby pro rok 2009byly valorizovány stupniceplatových tarifů. Současně sejedná o možnosti zrušit základnístupnici platových tarifů (přílo-ha č. 1 příslušného nařízenívlády). V této souvislosti odka-zujeme na již zveřejněné bližšíinformace v NOS č. 22 z loň-ského roku, které stále platí. Znovu upozorňujeme, že po-kud se podaří zrušit uvedenoustupnici a prosadit valorizaciostatních stupnic platovýchtarifů (tarifních tabulek), paktato valorizace by s největšípravděpodobností byla prove-dena k 1. 4. 2009. I v případě,že by nedošlo ke zrušení uve-dené stupnice, je nutné před-pokládat,  že  by  k valorizaci
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kraje lektor datum místo a doba konání 
Praha Dr. Kindlová 24.2.2009 DOS Praha 3, W. Churchilla 2, Sál Přítomnost, 9 hod.
Středočeský Dr. Kindlová 26.2.2009 DOS Praha 3, W. Churchilla 2, Sál Přítomnost, 9 hod.
Ústecký Dr. Kindlová 10.3.2009 DK, Velká Hradební 19, Ústí n/Labem, 9 hod,

přednáškový sál
Liberecký Dr.Kindlová 17.3.2009 ÚZSVM OOP, nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec, 9 hod.,

zasedací místnost
Jihočeský Dr.Kindlová 19.5.2009 Dům techniky, Plzeňská 2/1, České Budějovice, 9 hod.,

přednáškový sál
Plzeňský Dr.Kindlová 7.4.2009 Hotel Central, nám. Republiky, Plzeň, 9,30 hod.
Karlovarský Dr.Kindlová 9.4.2009 Hornický dům, Sokolov, 9,30 hod.
Pardubický + Královehradecký Dr.Kindlová 28.4.2009 DOS Hradec Králové, 9,30 hod.
Jihomoravský + Zlínský + Vysočina Dr.Kindlová 31.3.2009 Hotel Slovan, Lidická ul., Brno, 9 hod.
Olomoucký Dr.Kindlová 19.2.2009 DOS, Palackého 21, Olomouc, 9,30 hod. 
Severomoravský Dr.Kindlová 17.2.2009 Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí, 9,30 hod.

stupnic platových tarifů ne-došlo k 1. 1. 2009, ale později.OS z věcných důvodů pokládáza nanejvýš potřebné, aby by-lo nejpozději do konce lednadohodnuto, zda dojde v tomtoroce k valorizaci stupnic pla-tových tarifů. V tomto smyslujedná předsedkyně OS. Obce akraje by měly vzít při přípravěsvých rozpočtů a rozpočtů jimizřizovaných organizací tuto si-tuaci v úvahu. Organizacím, je-jichž zaměstnanci mají platyhrazené ze státního rozpočtu,doporučujeme, aby z důvodůuvedených výše vyčkaly srozhodnutím o způsobu rozdě-lení volných finančních pro-středků.OS opakovaně doporučujevšem ZO OS působícím v or-ganizacích zřízených územní-mi samosprávnými celky a vorganizacích majících podlepříslušného zákona statutveřejné výzkumné instituce(VVI), aby se snažily dohod-nout nárůst objemu prostřed-ků na platy zaměstnanců pro

Časově neomezená stávka v dopravě bude!
Společné prohlášení  odborových organizacípůsobících v dopravě

Dne  12.  ledna  2009  se  uskutečnilo  jednání zástupců odborových
svazů působících v dopravě, jehož cílem bylo stanovit další společný
postup, jak zabránit realizaci záměru Ministerstva financí a vlády ČR
zdanit celou řadu příjmů a zaměstnaneckých benefitů občanů.
Konstatovali jsme, že ani po osobním jednání s ministrem financí
Miroslavem Kalouskem ze dne 9. ledna 2009 nebyl splněn zásadnípožadavek, kterým mělo být písemné ujištění, že se od likvidacedosavadních daňových výjimek ustupuje. Ministr financí naopak
na svém záměru dále trvá. 
Na základě těchto skutečností a především proto, že byly k již dřívestanovenému termínu dnešního dne 12. ledna 2009 vyčerpányvšechny možnosti, jak zabránit porušení sociálního smíru, přijí-
máme toto rozhodnutí:Odborové svazy zastupující zaměstnance v dopravě zahájí v nej-bližších dnech časově neomezenou stávku! 
Přesný  termín jejího zahájení neprodleně oznámíme po zajištění ně-
kterých technických a organizačních opatření a v neposlední řadě také
po dohodě s kolegy z několika dalších odborových centrál, jež jsou s
touto naší protestní akcí solidární. 
V Praze dne 12. ledna 2009Zúčastněné odborové organizace:
Federace strojvůdců ČR - Petr Čechák, Svaz odborářů služeb a do-
pravy - Pavel Holešta, Odborový svaz dopravy - Luboš Pomajbík,
Odborový svaz DOSIA - Jan Rejský, Odborové sdružení ZO DP –
Autobusy Praha, Jiří Čada, Odborová organizace DP Metro - Jiří
Obitko, OSPEA - Vratislav Feige, ZO OSD Odbory DP Praha - Luboš
Olejár, Federace vlakových čet - Jan Fridrich, Federace železničářů -
Milan Lokvenc, ZO OS PJA DP Praha - Karel Černý, ZO strojve-
doucích a dozorčích DP Praha - Oldřich Schneider, ZO OS DP-

Přehled vzdělávacích seminářů pro funkcionáře ZO OS k  zákoníku práce
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Evropská odborová demonstrace
ve Štrasburku 16.12. 2008 byla úspěšná

155 zástupců odborových svazů sdružených v ČMKOS se zúčastnilodemonstrace,  kterou  pořádala  Evropská  odborová konfederace veŠtrasburku dne 16.12. 2008 v předvečer hlasování Evropského parla-mentu o revizi směrnice o pracovní době.Demonstrace se zúčastnilo na 15 000 odborářů ze zemí EU a bylaúspěšná. Evropský parlament totiž ve druhém čtení přijal absolutnívětšinou všechny klíčové pozměňovací návrhy obsažené ve zprávěčlena Evropského parlamentu A. Cercase a vyjádřil tak nesouhlas spostojem Rady EU (konkrétně ministrů práce a sociálních věcí zemíEU) z června 2008.Evropský parlament odmítl, aby ve směrnici o pracovní době bylyvýjimky (opt-out) z maximálně stanovené pracovní doby, která by po-dle EP neměla překračovat 48 hodin týdně. Výjimky by totiž mohlyznamenat, že zaměstnanci by pracovali až 65 hodin týdně ! EP přijalvelkou většinou hlasů 421 (bylo jich třeba 393) ustanovení, podle nějžby měly být veškeré výjimky z provádění směrnice zrušeny do 36měsíců od jejího vstupu v platnost. Dále EP žádá, aby pracovní poho-tovost byla považována za pracovní dobu. Příslušný pozměňovacínávrh byl přijat 576 hlasy. Kromě toho byly přijaty pozměňovacínávrhy např. týkající se výpočtu pracovní doby a slaďování pracov-ního a rodinného života.Evropský parlament je volen přímo občany zemí EU. Nyní půjde o to,aby Evropská komise a Rada vzaly vážně jeho rozhodnutí v do-hodovacím řízení, které bude následovat. Jednání budou zahájena zře-jmě ke konci ledna a odboráři ve všech zemích EU je budou bedlivěsledovat.

rok 2009 alespoň o 4 %. Jednáse o analogické navýšení pro-středků na platy jaké obsahu-je schválený státní rozpočet narok 2009 pro zaměstnanceveřejných služeb a správy, vyj-ma pedagogických pracovníkůregionálního školství, jejichžplaty jsou hrazeny ze státníhorozpočtu. Doporučujeme, abyobdobně postupovaly takéúzemní samosprávné celky aVVI, v jejichž organizacíchodbory nepůsobí. Všechny relevantní informacebudeme průběžně zveřejňovatna webové stránce OS a násled-ně v NOS. Případné dotazy zod-poví buď přímo předsedkyněOS, mobilní telefon 604 502655, nebo ing. M. Fabiánová,telefon 224 142 256.
� Dne 5. 1. 2009 projednala aschválila vláda ČR Nařízenívlády, kterým se mění nařízenívlády č. 37/2003 Sb., o od-měnách za výkon funkce čle-nům zastupitelstev, ve zněnípozdějších předpisů. Nařízenívlády nabývá účinnosti dnemvyhlášení.
� OS státních orgánů a orga-nizací organizuje v letošnímroce, spolu s ČMKOS, v rámciprojektu „Posilování sociál-ního dialogu s důrazem namodernizaci institucí, rozvojlidských zdrojů a rozvoj kvali-ty služeb sociálních partnerů“(zkráceně „Posilování sociál-ního dialogu“) vzdělávací semi-nář k zákoníku práce profunkcionáře ZO OS.Přehled vzdělávacích semi-nářů pro funkcionáře ZO OSk  zákoníku práce zveřejňu-jeme na jiném místě NOS a nawebové stránce OS. Upozor-ňujeme, že zveřejněné termínyseminářů a místa konání jsou zá-vazné! Účast předsedů ZO OS jenezbytná. Žádáme proto uve-dené funkcionáře ZO OS, aby sijiž nyní zahrnuli tuto vzdělávacíakci do svého pracovního pro-gramu. Pozvánku obdrží  každáZO OS poštou s dostatečnýmčasovým předstihem. Vzdělá-vací semináře povede lektorkaČMKOS pani JUDr. Z. Kin-dlová.Vzhledem k zaměření a obsahusemináře pokládá OS za nezbyt-

né, aby se semináře zúčastnilizástupci všech ZO OS. Tedy i ti,kteří absolvovali obdobný semi-nář v roce 2007. Všechny ZOOS, které se semináře  zúčastníobdrží, obdobně jako tomu bylov minulost, zdarma manuál.Vzdělávací seminář trvá včetněhygienických přestávek cca šesthodin (9. hod.-15. hod.). Je pro-to zapotřebí tomuto časovémurozvrhu přizpůsobit příjezd aodjezd účastníka tak, aby ab-solvoval celý seminář. Účastnícibudou moci v průběhu seminářevznášet dotazy lektorovi. Do-poručujeme ZO, aby si připravi-ly případné dotazy z praxe pře-dem v písemné formě, neboťseminář bude využit, jak vy-plývá z jeho zaměření, také kekonzultaci praktických pro-blémů z pracovněprávní oblastivčetně problematiky auditů.Náklady semináře jsou z částihrazeny z projektu, v jehož rám-ci se seminář organizuje, a zčásti jsou hrazeny z rozpočtuOS. Upozorňujeme, že zaměst-navatel je povinen uvolnit za-městnance (funkcionáře ZO) vsouladu s ustanovením § 203odst. 2 písm.c) zákoníku práce auhradit mu prokazatelné nákla-dy na dopravu v souladu s us-tanovením § 277 zákoníku prá-ce. Případné dotazy organizačnětechnické povahy zodpoví pra-covník Informačního a poraden-ského centra OS v příslušnémregionu.Náhradní seminář nebude or-ganizován. Z tohoto důvodu jeúčast na řádném seminářinezbytná! Pokud dovolí kapaci-ta školící místnosti, je možnáúčast více zájemců. Bližší infor-mace případným zájemcům sdě-lí pracovník regionálně přís-lušného Informačního a po-radenského centra OS. 
� V minulém čísle NOS jsmezveřejnili informaci o projektušetření zaměřeném na pro-blematiku stresu, jehož součástíbyl také dotazník „Subjektivníhodnocení zátěže pracovníkůstátní a veřejné správy faktorypracovního prostředí a pra-covních podmínek“. Šetřeníbylo náhodné, to znamená, ženepokrývalo všechny zaměst-nance, anonymní a účast v němbyla dobrovolná. Přesto, že jsmepůvodně sdělili, že šetření po-mocí dotazníku bude ukončeno31. 12. 2008 bylo, zejména ztechnických důvodů, šetření po-mocí online dotazníku ukončeno

9. 1. 2009 a šetření pomocítištěného dotazníku 5. 1. 2009.Předběžně lze konstatovat, ženávratnost vyplněných dotaz-níků, a to oběma uvedenýmizpůsoby, je vysoká. Bližší údajebudou zveřejněny později.Jak jsme již dříve uvedli bylOdborový svaz státních orgánů aorganizací spoluiniciátorem za-měření projektu na stres aspolupodílel se také na formu-laci některých otázek v dotaz-níku. Vzhledem k závažnosti ajedinečnosti šetření měl protomimořádný zájem na co největšínávratnosti vyplněných dotazní-

ků. OS se bude podílet také nadalším zpracování šetřenímzískaných informací, které za-jišťuje Výzkumný ústav bez-pečnosti práce. Závěry šetřeníbudou  předmětem   semináře,který se uskuteční v dubnupříštího roku v Praze v rámcičeského předsednictví v RaděEU.  Závěry  šetření  odborovýsvaz zveřejní. Obdobné šetřeníbude probíhat i ve vybranýchčlenských   zemích   Evropskéunie. V Praze dne 10. 1. 2009Alena Vondrová  předsedkyně OS
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Časově neomezená stávka v dopravě bude!
Elektrické dráhy - Krištof Veselka.
Kontakt na mluvčího: PhDr. Libor Poláček, tel. 606 114 138, po-
lacek@fscr.cd.cz Proč se uskuteční časově neomezená stávka zaměstnancův dopravě?
Odborové svazy působící v dopravě důrazně odmítají návrh věcného
záměru zákona o daních z příjmu. Ze stávajících cca pěti set daňových
výjimek jich má být zrušeno 42, a to pouze těch, jež se týkají zaměst-
nanců. Na druhé straně se tyto restriktivní kroky prakticky nedotknou
zaměstnavatelů a OSVČ! Ministerstvo financí chce zrušit dokonce i
několik výjimek, které podporují slaďování rodinného a pracovního
života zaměstnanců. Mezi ty patří například stravenky, zlevněné za-
městnanecké jízdné apod.
Bohužel ani přímo ministrem financí Miroslavem Kalouskem 9. led-
na 2009 předložená vysvětlení k věcnému záměru zákona o dani z
příjmu a nabídka k dialogu o jednotlivých parametrech tohoto zákona
nejsou zárukou, že připravované restriktivní kroky celkově ještě dále
nezhorší dopady hospodářské krize na zaměstnance a širokou občan-
skou veřejnost. 
Zavedený a lety v praxi prověřený systém má nyní nahradit realizace
opatření, jehož budoucnost je značně nejistá. V neposlední řadě pro-
to, že ministerstvem navrhovaný výdajový paušál (zaměstnanecký a
důchodcovský)  se  může  stát  do  budoucna z nějakých důvodů ne-
udržitelným anebo může dokonce dojít k jeho postupné redukci až
zániku.
Mnohé ze zaměstnaneckých benefitů, jichž se to týká, až doposud by-
ly významným stabilizačním nástrojem a motivačním prvkem.
Zejména pak v odvětvích, kde vzhledem k náročnosti a charakteru
práce vždy bylo problematické získat a hlavně udržet vysoce kvali-
fikované a kvalitní pracovníky. Zavedením paušálů bude tento
důležitý moment zcela bezpředmětný a evidentně zůstanou jen nega-
tivní dopady. Je zarážející a překvapivé, že proti tomu nevystupují
také sami zaměstnavatelé. 
Jsme přesvědčeni, že realizace návrhu věcného záměru zákona o
daních z příjmu v jeho stávající podobě bude mít vážný a velmi tvrdý
dopad na občany, firmy a instituce, a to obzvláště v nynější době
probíhající hospodářské krize. Zde uvedený přehled daňových
výjimek, které mají být zrušeny, je důkazem, že se tyto restriktivní
změny dotknou naprosté většiny našich spoluobčanů.
Vyzýváme proto občany, aby naši protestní akci – časově
neomezenou stávku, jež bude zahájena už v nejbližších dnech – podle
svých možností podpořili.
V Praze dne 12. 1. 2009
Přehled položek navržených ke zrušení (anebo k omezení) u fyz-ických osob Příjmy od daně dosud osvobozené:
- příjmy z prodeje nemovitostí,
- příjmy z prodeje movitých věcí (omezit),
- příjmy z energetických ekologických zařízení,
- odměny za odběr krve,
- plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům a žákům vojen-
ských škol,

- kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a
bezpečnostních sborů,

- výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u příslušníků ozbro-
jených sborů,

- příjmy z převodu členských práv družstva (s výjimkou bytových
družstev) a účasti na obchodních společnostech,

- úroky z vkladů ze stavebního spoření,
- příjmy z prodeje cenných papírů,
- příjmy nabyvatele nemovitosti při vzájemném vypořádání prostřed-
ků podle zákona č. 72/1994 Sb.,

- příjmy  plynoucí  ve  formě  povinného  výtisku  a  autorské  roz-
množeniny,

- kursový zisk při směně peněz u účtu vedeného v cizí měně,
- příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické
zahrady,

- příjmy z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílu, fúzi
společností nebo rozdělení společnosti,

- příjmy bývalého prezidenta,
- hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci
formou nepeněžního plnění na pracovišti nebo v rámci závodního
stravování zajišťovaného prostř. jiných subjektů,

- hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem
zaměstnanci na pracovišti formou nepeněžního plnění ze sociálního
fondu nebo ze zisku po zdanění a pod.,

- nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z
FKSP nebo ze zisku po zdanění,

- bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavatelem
provozujícím veřejnou dopravu svým zaměstnancům a jejich rodin-
ným příslušníkům,

- peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované
příslušníkům ozbrojených sborů

- náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům
bezpečnostních sborů

- hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní
cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění

- mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši
rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění

- náhrady za ztrátu na důchodu přiznané podle zákoníku práce před
1.1.1989

- zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbro-
jených sil a bezpečnostních sborů

- odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb. vyplácené pracovníkům v
hornictví

- částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s
výplatou mzdy a se srážkami mzdy, s placením příspěvku na po-
jistné ve prospěch zaměstnance

- příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu
movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby neprovozo-
vané podnikatelem a příjem z včel

- výhry z loterií, sázek a podobných her
Je rovněž navrženo zrušit až doposud nezdanitelnou část základudaně: členské příspěvky zaplacené odborové organizaciZ položek navržených ke zrušení u právnických osob – příjmy do-sud osvobozené od daně:
- příjmy za smluvní církevní úkony (příjmy z kostelních sbírek bu-
dou osvobozeny jako dary a příspěvky členů budou osvobozeny v
jiném ustanovení)

- příjmy z cenově regulovaného nájemného v případě kalkulace
zisku

- příjmy z ekologických energetických zařízení (řešit jinými nástro-
ji)

- příjmy Fondu dětí a mládeže
- příjmy z loterií a jiných podobných her
- příjmy spořitelních a úvěrních družstev z úroků a jiných výnosů z
vkladů u bank (pozn.: toto zrušení je již navrženo v současné no-
vele zákona o dani z příjmu)

- příjmy České konsolidační agentury
- ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů
- osvobození veřejných neziskových ústavních zdravotnických za-
řízení

Zrušena má být i sleva na dani: 1. sleva na dani pro zaměstnance se
zdravotním postižením (řešit jinými nástroji); 2. investiční pobídky
(zdroj ČTK podle podkladů Ministerstva financí ČR – stav ke dni 30.
říjnu 2008)
Na zasedání Rady ČMKOS již 15. 12. 2008 vyjádřili předsedové
všech 32 odborových  svazů  sdružených  v  Českomoravské  kon-
federaci odborových svazů plnou podporu chystané stávce odborářů v
dopravě. Odborové sdružení železničářů (člen Asociace samostatných
odborů) nesouhlasí se zrušením zaměstnaneckých benefitů a je
připraveno k důrazným protestům pokud sporné body nebudou z věc-
ného návrhu zákona o dani z příjmu odstraněny a bude je obsahovat
paragrafované znění návrhu zákona.                                           -dě-
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Jméno a příjmení nar.          
Bydliště
Zaměstnavatel
(pracoviště) tel. číslo
(u rehabilitační péče uveďte údaje všech osob)Jméno a příjmení nar.

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"
I./A REKREAČNÍ POBYT (nástup a ukončení pobytu v sobotu)                I./B VÍKEND min. 3 dny

Délka pobytu: v termínu  od  -  do                                                      tj.  počet týdnů  
Počet účastníků:  celkem                      z toho: členů OS a jejich rod. příslušníků (manžel/ka,  druh/žka, nevýdělečně činné děti)nečlenů OS (vnuk, babička apod.)

II.   PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Počet účastníků           od              do                 ,  tj.  týdnů                 indikace č. 

III.  REHABILITAČNÍ (REKONDIČNÍ) PÉČE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZCena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2009 činí: 381,- Kč 
Počet účastníků:            Počet dnů pro 1 účastníka:                indikace č.           léčebný program č.

STRAVOVÁNÍ v jídelně Lázní Libverda, a.s., při ubytování I., II., III.
NEVYPLŇUJTE

ve dnech         tj.      počet jídelcena r. 2009 plná penze   odděl.   zakroužkujte       od      d o        dnů     osob celk. Kč
Snídaně               55,-             59,-       ANO  -  NE
Oběd                   99,-            111,-      ANO  -  NE
Večeře 66,-             72,-       ANO  -  NE

Celkem    220,- c e l k e m
Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky                                         ANO  -  NE       (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu                    ANO  -  NE       (zakroužkujte)

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis ZV

Smrk, Lázně Libverda



Název základní organizace
(otisk razítka)
Adresa
Evidenční číslo ZO                                                 Číslo běžného účtu/kód banky
K 31. 12. 2008 ...................................................    
Počet členů celkem:             _____________           Identifikační číslo (IČ přidělené ČSÚ)
a) z toho žen                        _____________
b) z toho mladých do 30 let _____________            ..................................................
c) z toho důchodců              _____________            

Vyúčtování členských příspěvků
Za rok 2008

Měsíc 100% výběr 36% odvod Datumčl. přísp. OS odvoduv Kč v Kč
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Vyúčtování zpracoval: jméno (čitelně)_______________________ telefon č.:  ________________

e-mail        _______________
Předseda ZO: jméno (čitelně)______________________________ telefon č.:   _______________

e-mail        _______________
Datum:                                            Podpis:

ZO OS zašle výkaz do 27. 2. 2009 na adresu: OS st. orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
kontakt: e-mail: pechova.vera@cmkos.cz, tel.: pí Štolfová 224 142 471, fax: 224 142 470



NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizacíVychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, e-mail: statorg@cmkos.cz; http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: 271 771 239, e-mail:dedovska@volny.cz. Objednávky předplatného přijímá redakce. AdministraceVěra Černochová, Schulhoffova 857, 149 00 Praha, tel. 272 932 840. Tisk Regleta s.r.o.Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilekpovoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j.3443/96-P ze dne 20. 11. 1996. ISSN 0862-9633, MK ČR 4664

PSI, Peter Waldorff: Novoroční přání
Peter Waldorff, Generální tajemník PSI, vyslovil své novoroční přání:
Ohlédnu-li se zpátky za rokem 2008, napadá mně slovo změna. Viděli
jsme dramatickou změnu ve světové ekonomice, což bylo i klíčové té-
ma v amerických prezidentských volbách. Výhled pro globální
ekonomiku se velice rychle změnil z růstu na recesi a nyní se dostává
do deprese. Absence předvídatelnosti vlád, zneužití naší důvěry v
banky a série podvodů a skandálů nás všechny hodně stála. Miliony
pracovníků a jejich rodiny nyní za toto platí ztrátou zaměstnání nebo
daněmi určenými na záchranné plány. Plány na masivní investice do
veřejných služeb v USA a v dalších zemích jsou dobrou příležitostí
připomenout politikům jejch důkežitou roli, kterou v ekonomice ma-
jí. Kvalitní veřejné služby jsou klíčové pro vytvoření dobrých a zdra-
vých společenství. Spolu s našimi pobočkami po celém světě za-
jistíme,  že názory  pracovníků  ve veřejných službách budou rány v
úvahu.
Na konci roku 2008 je rovněž nutné světu připomenout, že k potřeb-
né změně doposud nedošlo v zemích, které pokračují v porušování
odborářských práv. Z těchto zemí bych zmínit především Zimbabwe,
kde naší členové čelí otřesným životním a pracovním podmínkám.
Smekáme před těmi, kteří nadále poskytují veřejné služby, čímž
riskují vlastní životy. Tito pracovníci potřebují okamžitou pomoc, a
tak vyzýváme africké i světové představitele, aby učinili odpovídající
kroky. 
Došlo však i k pozitivním změnám, když po intenzivním vyjednávání
mezi  PSI  a  EPSU  (Evropská federace odborových svazů veřejných
služeb) došlo ke spojení evropských aktivit těchto dvou organizací.
Pracovníci obou organizací již začali blíže spolupracovat. 
Nakonec bych touto cestou rád poděkoval vám všem za to, jak jste mě
uvítali jako nového generálního tajemníka. Vaše podpora a
povzbuzení mě inspirovali!
Vítězství u pracovní doby! Pracovníci veřejných služeb děkují
Evropskému parlamentu
17. prosinec 2008
Evropský parlament (EP) dnes ve Štrasburku převážnou většinou hla-
sů schválil ponechání směrnice o pracovní době v její stávající
podobě. Volba se týkala tří hlavních témat:
a) férová doba, za kterou by se měl počítat průměrný pracovní týden
b) počítání práce na zavolání na pracovišti (pohotovostní služba) jako
pracovní doby
c) možnost nepřijmout tuto směrnici
Takto hladké vítězství předčilo i ta nejoptimističtější očekávání za-
stánců stávající  směrnice. Generální tajemnice EPSU, Carola
Fischbach-Pyttel, řekla: „Tato volba je vítězstvím pro Evropský par-
lament, vítězstvím pro pracovníky ve veřejných službách a vítězstvím
pro sociální Evropu. Jménem doktorů, zdravotních sester, požárníků a
pracovníků záchranné služby bych chtěla poděkovat poslanci
Cercasovi za jeho boj za jejich bezpečné pracovní podmínky.“
Poslanec EP a člen sociální strany, Alejandro Cercas, poděkoval
členům  Evropské  odborové konfederace (ETUC) za jejich okamži-
tou reakci a plnou podporu a dodal, že tento výsledek je příležitostí k
usmíření sporů s Evropskou radou.
Stres v práci: Dohoda EU znamená změnu
15. prosinec 2008
Za přítomnosti evropského komisaře V. Špidly prezentovaly CEEP,
BUSINESSEUROPE, UEAPME a ETUC  svou společnou zprávu o
implementaci samostatné rámcové dohody o stresu v práci, která by-
la přijata na úrovni EU v roce 2004. Evropští sociální partneři se
shodli na tom, že s prací související stres je všeobecným problémem
první dekády nového tisíciletí. V roce 2005 22 % pracovníků přizna-
lo, že je ovlivňováno stresem. Dohoda z roku 2004 poskytuje rámec
pro boj s tímto fenoménem, když definuje vzájemné odpovědnosti za-
městnavatelů a pracovníků.Tato rámcová dohoda navrhuje metody na
přípravu pro obě strany výhodné řešení boje proti stresu. Pro dohodu

je klíčový její závazek identifikovat, předcházet a řídit problémy
vzniklé díky stresu v práci. Společná zpráva ukazuje, že tato
samostatná rámcová dohoda v sobě skrývá opravdovou přidanou hod-
notu. Zvýšila povědomí o důležitosti řešení problémů vzniklých z
pracovního stresu a pomohla urychlit jednání sociálních partnerů
napříč Evropou. Omezování stresu v práci zvyšuje efektivitu a zlepšu-
je zdraví pracovníků, což je ekonomickým a sociálním přínosem ne-
jen pro zaměstnavatele a pracovníky, ale i pro celou společnost.
Notorické porušování práv odměněno systémem obchodních
preferencí EU
12. prosinec 2008
Jak Mezinárodní konfederace odborů (ITUC), tak ETUC jednoznačně
odsoudily rozhodnutí Evropské komise o přidělení dalších tzv. GSP
(všeobecný systém preferencí) obchodních výhod 16 zemím včetně
těch, které vážně porušují základní práva pracovníků.
Generální tajemník ITUC, Guy Ryder, komentoval toto rozhodnutí
slovy: „Seznam beneficientů EU systému GSP pro období 2009-2011
zahrnuje i země, ve kterých dochází k největšímu porušování lidských
práv včetně Kolumbie, Guatemaly a Gruzie. Kolumbie by měla ob-
držet zvýhodnění pouze výměnou za garanci zlepšování v oblasti do-
držování mezinárodně uznávaných pracovních práv.“ 
Generální tajemník ETUC, John Monks, řekl, že by u všech zemí mě-
lo být použitých stejných měřítek: „V případě zemí Salvador a Srí
Lanka, kde probíhá vyšetřování ohledně zavedení systému GSP,
Evropská komise dala jasně najevo, že to s požadavkem na do-
držování pracovních a lidských práv myslí vážně. To by ale měla
udělat ve všech případech. V případě Gruzie využila EU systém GSP
k započetí procesu sociálního dialogu. K zajištění slušné práce musí
EU využít systém GSP i v dalších zemích.“
Odhadovaná hodnota zvýhodnění GSP je 357 mil. EUR ročně. Jejími
příjemci jsou: Arménie, Azerbajdžán, Bolívie, Kolumbie, Kostarika,
Ekvádor, Salvador, Gruzie, Guatemala, Honduras, Mongolsko,
Nikaragua, Paraguaj, Peru, Srí Lanka a Venezuela
ETUC vyzývá EU k rozhodnému jednání k ukončení násilí v Gaze
5. leden 2009
ETUC odsuzuje zabití tuctů nevinných civilistů a vyzývá k okamžité-
mu zastavení násilí jak ze strany hnutí Hamas, tak ze strany Izraele a
vyzývá k okamžitému stažení izraelských vojsk z pásma Gazy. ETUC
dále vyzývá Evropskou unii k rozhodnému jednání, které pomůže
urychlit složení zbraní a návrat k vyjednávání.
John Monks, generální tajemník ETUC, řekl: „Izraelská reakce na
opakované provokace ze strany Hamasu je naprosto neadekvátní a jen
dále podporuje pouze extremisty v Palestině. Země, které byla jen
před pár týdny prodloužena privilegia v rámci vztahů s EU, musí jed-
nat zodpovědně, jinak na ní dopadnou patřičné sankce. Dosavadní
reakce EU je pro mě zklamáním.“
Odbory hledají nové způsoby, jak přilákat mladé lidi
Je  zapotřebí, aby do odborového hnutí byli co nejvíce zapojováni i
mladí lidé. Odbory musí přijmout nové organizační metody a přizpů-
sobit své služby – prvním krokem při získávání nových mladých
členů je práce s nimi a zjištění jejich potřeb. AUPE (Spojená oborová
organizace státních zaměstnanců v Singapuru) představila jeden ze
svých plánů již v prosinci 2005, kdy začala pořádat hry a venkovní
aktivity, aby tak vyšla vstříc svým mladým členům. Jedním z cílů
takových akcí je shromáždění informací o potřebách mladých a
zároveň i přilákat pozornost ostatních mladých lidí.

-pm-


