
� Jak jsme jižuvedli v NOS č.22/2009 platípro rok 2010pro zaměstnan-ce   veřejnýchslužeb a správyodměňovaných podle zákoní-ku práce stupnice platovýchtarifů platné od 1. 6. 2009 svýjimkou zdravotnických pra-covníků poskytujících zdra-votní péči ve zdravotnickémzařízení,  zařízení záchrannéslužby nebo zařízení sociál-ních služeb, pro které platí prorok 2010 stupnice platovýchtarifů platná od 1. 7. 2009. To znamená, že i pro rok 2010platí nařízení vlády č. 130/2009Sb., kterým se mění nařízenívlády č. 564/2006 Sb., o pla-tových poměrech zaměstnan-ců ve veřejných službách asprávě, ve znění nařízení vládyč. 74/2009 Sb.. (Účinnost od 1.6. 2009). A pro zdravotnicképracovníky poskytující zdravot-ní péči ve zdravotnickém  za-řízení,  zařízení záchranné služ-by nebo zařízení sociálních slu-žeb nařízení vlády č. 201/2009Sb., kterým se mění nařízenívlády č. 564/2009 Sb., o pla-tových poměrech zaměstnancůve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů.(Účinnost od 1. 7. 2009).Pro příslušníky bezpečnost-ních sborů odměňovaných po-dle  zákona č. 361/2006 Sb., oslužebním poměru příslušníkůbezpečnostních sborů platí od1. 1. 2010 nařízení vlády č.477/2009 Sb., kterým se sta-noví stupnice základních tari-fů pro příslušníky bezpečnost-ních sborů. Nařízení vlády za-chovává stupnice základníchtarifů na úrovni respektive vevýši platné od 1. 6. 2009.Díky přijetí pozměňovacího
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služeb  a  správy. A  zejména ti,kteří zpochybňují, či nedoceňujíroli odborů jako zástupců za-městnanců. Bez důsledného tla-ku odborů v roce 2008 a zejmé-na v roce 2009 by situace v úrov-ni odměňování zaměstnancůveřejných služeb a správy bylajiná.Je potřeba si uvědomit, že se po-dařilo v rámci dané ekonomickésituace přijatelným způsobemvyřešit pouze platy v roce 2010.Znovu opakujeme, že způsobřešení platů zaměstnanců veřej-ných služeb a správy v roce2011 závisí především na eko-nomické situaci země a na způ-
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návrhu poslance B. Sobotky anáslednému schválení zákona ostátním rozpočtu na rok 2010 sepodařilo zachovat pro rok 2010úroveň platů zaměstnanců veřej-ných služeb a správy na úrovniroku 2009. Tím byl dosažen cíl,který si vytkly odborové svazyzastupující zaměstnance veřej-ných služeb a správy. Sku-tečnost, že se podařilo pro rok2010 udržet stupnice platovýchtarifů a stupnice základních ta-rifů (u příslušníků bezpečnost-ních sborů) na úrovni platné od

1. 6. 2009 respektive 1. 7. 2009(zdravotničtí pracovníci posky-tující zdravotní péči) je nezbyt-né pokládat za úspěch, na kte-rém se významně podílely odbo-ry. Za dané situace bylodosaženo maxima možného. Toby si měli především uvědomitvšichni zaměstnanci veřejných

sobu řešení problému předevšímpříjmové strany státního rozpoč-tu. I když vláda předpokládá veschváleném  střednědobém vý-hledu státního rozpočtu na léta2011 a 2012 zmrazení platů za-městnanců veřejných služeb a
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správy, může být situace veskutečnosti jiná. Lze předpoklá-dat, že z hlediska ekonomickéhoi sociálního bude situace i v roce2010 velmi složitá. Zaměstnanciveřejných služeb a správy byproto měli být připraveni pod-pořit své zástupce kdykoliv tobude potřeba, obdobně jako to-mu bylo nyní. Odborový svaz a předsedkyněosobně děkuje všem, kdo pod-pořili a ocenili úsilí odboro-vého svazu o zachování stáva-jící úrovně platů zaměstnancůveřejných služeb a správy i vroce 2010. Vyjádřená podporaa ocenění nás těší a zavazuje.Děkujeme.
� Předsedkyně  odborovéhosvazu obdržela dne 16. 12.2009 dopis předsedy posla-neckého klubu ČSSD Mgr.Bohuslava Sobotky, jehož ob-sah se vztahoval k průběhu pro-jednávání a výsledku hlasováníPoslanecké sněmovny o zákonuo státním rozpočtu na rok 2010.V  dopise  se  mimo jiné uvádí,citujeme:„… Vážená paní předsedkyně,vím, že se Vaši členové musejídenně potýkat s řadou problémů.Vím také, že práce řady z nich jenedoceněna a jejich mzda v řaděpřípadů nedosahuje výše, se kte-rou bychom mohli být spoko-jeni. Velmi Vás však prosím,abyste  vzali v úvahu současnýstav veřejných financí, a to zej-ména s ohledem na krizové ob-dobí, kterým procházíme. Vě-řím, že s vědomím těchto sou-vislostí pochopíte, že prosazenínašeho návrhu je v současnédobě maximum možného. Dě-kuji všem členům Vašeho svazuza důvěru a přeji Vám i jim všedobré v novém roce…“.  
� Na jiném místě N0S zveřej-ňujeme Stanovisko OS státních

orgánů a organizací k návrhuzákona o Celní správě Českérepubliky a k návrhu zákona,kterým se mění některé zá-kony v souvislosti s přijetímzákona o Celní správě Českérepubliky. Podle sdělení před-kladatele uskuteční se vyrovnánízásadních připomínek s největšípravděpodobností v nejbližšíchdnech. V době uzávěrky NOSnebyl termín znám. Bližší infor-mace zveřejníme v příštím čísleNOS. 
� Dle sdělení ministerstvapráce a sociálních věcí budenávrh nařízení vlády, kterýmse stanoví katalog prací veveřejných službách a správěpředložen vládě pravděpodobněkoncem ledna. Předpokládanáúčinnost nejdříve 1. 3. 2010. 
� Vzdělávací semináře proZO OS v roce 2010 - upozor-nění pro funkcionáře ZO OS:ČMKOS ve spolupráci s odbo-rovými svazy uskuteční v tomtoa v následujících letech 170vzdělávacích seminářů v rámcinového projektu „Posilování so-ciálního dialogu – služby pro za-městnance„. V rámci 17 témat jezařazeno i téma pracovní právo.Semináře budou realizovány odzáří 2010 a budou kontinuálněpokračovat v roce 2011. Odbo-rové svazy v nejbližších dnechobdrží od ČMKOS všechnypotřebné informace. Současněbudou vyzvány k účasti v uve-deném projektu. Odborový svazjiž předběžně požádal o 11 vzdě-lávacích seminářů z oblasti pra-covního práva. Vzdělávací se-mináře pro ZO OS budou s nej-větší pravděpodobností zaháje-ny v září 2010. Bližší informaceo projektu „Posilování sociál-ního dialogu – služby pro za-městnance“ a souvisejícíchvzdělávacích seminářích zveřej-níme v některém z dalších číselNOS.V Praze dne 9. 1. 2010Alena Vondrová předsedkyně OS

Stanovisko OS státních orgánů a organizacík návrhu zákona o Celní správě České republikya k návrhu zákona, kterým se mění některé zákonyv souvislosti s přijetím zákonao Celní správě České republiky. 
Obecně k návrhu zákona o Celní správě České republiky: 
Z důvodové i předkládací zprávy k návrhu zákona jednoznačně vy-
plývá, že předložený návrh je úzce svázán s programem Projektu JIM.
Tuto skutečnost přiznává v důvodové zprávě sám předkladatel, když
konstatuje, že „Předložený návrh zákona je dočasným řešením, resp.
mezifází mezi současným stavem a realizací Projektu JIM …“. OS
státních orgánů a organizací v této souvislosti odkazuje na své ne-
souhlasné stanovisko k institucionální reformě v rámci reformy
daňového systému z června 2008 a následně i k později předložené-
mu programu Projektu JIM. Na svých stanoviscích k oběma mate-
riálům trvá. Z tohoto důvodu zásadně nesouhlasí s předloženým
návrhem zákona a odmítá jej jako celek. OS státních orgánů a organi-
zací trvá na zachování stávající právní úpravy. Tato připomínka je
zásadní. Další připomínky je nutné brát v kontextu s tímto výchozím
stanoviskem OS.
Předkládací zpráva se odvolává na usnesení vlády č. 1336 z 3. 11.
2008, kterým byl schválen materiál tzv. Projekt JIM. Zda bude k 1. 1.
2014 v plném rozsahu Projekt JIM realizován je věcí odborné i poli-
tické diskuze, která dosud v úplnosti neproběhla. Již dnes je zřejmé,
především v souvislosti s projektem KIM (systém integrované kon-
troly, jehož základem bude CS), že pokud bude Projekt JIM reali-
zován, pak ve významně modifikované podobě. Vyloučit nelze ani
možnost upuštění od Projektu JIM. Na tuto skutečnost předkládací ani
důvodová zpráva nereaguje a již z tohoto důvodu nejsou obě zprávy
aktuální a vyžadují přepracování. Text předkládací i důvodové zprávy
je však zatížen dalšími vadami, s nimiž nesouhlasíme. Na některé z
nich poukazujeme níže.
V předkládací zprávě se například konstatuje, že citujeme „Přípravě
návrhu zákona o CS předcházelo mapování hlavních procesů v čin-
nosti orgánů CS, analýza funkcionality organizačního uspořádání a
průběžně prováděný audit personálních potřeb v jednotlivých agen-
dách, a to v reakci na změny právní úpravy kompetencí orgánů CS a
změny v zatížení jejich útvarů.“ Provedený personální a procesní au-
dit není do dnešního dne dokončen pro celou CS a mapování procesů
nemá žádné prokazatelné výstupy. Text neodpovídá skutečnosti.  
K bodu 2.1. důvodové zprávy
Na rozdíl od předkladatele se nedomníváme, že „Nezbytnost nové
právní úpravy vyplývá zejména z déletrvajících požadavků na moder-
nizaci současné CS a racionalizaci její organizační struktury, a to s
ohledem na skutečnost, že byl vyčerpán potencionál organizačních a
jiných vnitřních opatření, které by mohly přispět ke zvýšení efektivity
CS“ (bod 2.1 důvodové zprávy). Jsme naopak přesvědčeni o tom, že
současná struktura CS v podobě třístupňové soustavy orgánů umož-
ňuje díky své značné flexibilitě další modernizaci CS ve smyslu zefek-
tivnění struktury CS a není tedy z velké míry překonána, jak tvrdí
předkladatel. Předkladatel přitom obecně argumentuje provedenými
analýzami, aniž by sdělil konkrétní důvody, o které svá tvrzení opírá.
Výše uvedené tvrzení předkladatele pokládáme za účelové nikoliv věc-
ně podložené. Text této části důvodové zprávy je navíc vnitřně roz-
poruplný, neboť předkladatel v jiné souvislosti sám připouští, že “…
současný zákon o CS je moderní kompetenční normou …“ 
Nelze rovněž souhlasit s argumentací, že citujeme: „Podpůrné čin-
nosti, které jsou v současné době zajišťované CŘ, nelze považovat za
natolik důležité, aby zakládaly důvod pro existenci tohoto stupně
řízení. Tyto činnosti lze z větší míry centralizovat na nejvyšší úrovni,
resp. do středisek sdílených služeb, která budou detašovanými pra-
covišti GŘC a jejichž vytvoření bude vycházet z faktických potřeb a
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disponibility odborného personálu pro jejich výkon.“ I když by došlo
ke zrušení středního stupně řízení, fakticky nedojde ke změně u pod-
půrných agend stávajících CŘ, pouze dojde k jejich transformaci na
detašovaná pracoviště GŘC. Je otázkou, zda navrhovaná změna by
byla ve skutečnosti efektivní. V žádném případě ji nelze považovat za
důvod ke zrušení středního stupně řízení. Přitom některé obslužné
činnosti lze centralizovat i při zachování středního stupně řízení
(např. personalistika a mzdové účetnictví). Argumentace je evidentně
účelová.
Rovněž úpravu práv a povinností celníků a ostatních zaměstnanců lze
provést novelou stávajícího zákona o Celní správě ČR, kam tato úpra-
va nepochybně patří,  obdobně jako tomu již je v případě úprav práv
a povinností příslušníků a ostatních zaměstnanců jiných bezpečnost-
ních sborů. Potřeba této úpravy přímo v zákoně o Celní správě ČR
nemůže být relevantním důvodem pro nový zákon o Celní správě ČR.
Argumentaci předkladatele  pokládáme za účelovou.
Nelze rovněž akceptovat tvrzení, že „V souvislosti s rozvojem infor-
mačních technologií, prosazováním klientského přístupu, zjedno-
dušováním a diverzifikací postupů dle jejich potřeb v zákonných
mezích lze do budoucna předpokládat další významný pokles přímého
kontaktu veřejnosti s orgány CS v oblasti výkonu fiskálních činností“.
Elektronizace je dlouhodobý proces a stále se musí počítat s tím, že
ne všichni poplatníci (klienti) budou schopni s celními orgány komu-
nikovat elektronicky. Vzdalování se od klientů musí být efektivní ne-
jenom pro fiskální činnost státních orgánů, ale i pro samotné klienty.
A především tato podmínka pro daňového poplatníka při možném zre-
alizování návrhu splněna evidentně nebude, riziko opaku je poměrně
značné.
K bodu 3.1.
Nemůžeme souhlasit s tvrzením předkladatele, že „Navrhovanou
změnou bude primárně posílen přímý výkon celní služby při součas-
ném snížení počtu zaměstnanců, zejména na řídících článcích.“ Toto
tvrzení z textu jednoznačně nevyplývá a není ani podloženo žádnou
analýzou. Pro podporu názoru předkladatele chybí celkové řešení
návrhu z hlediska personálního .
Nelze souhlasit s konstatováním, že „Je předpoklad, že počet
funkčních míst v CS by se snížil se současných 6690 na 5100 míst.“
Předkladatel bez předložení jakékoli analýzy a věcných argumentů
navrhuje zásadní snížení počtu funkčních míst, aniž byl tento návrh
předem předložen k řádné odborné diskusi. Je evidentní, že, pokud by
k navrhovanému snížení došlo, dojde nepochybně k omezení výkonu
některých kompetencí celní správy a to zejména kontrolních činností
V této souvislosti je alarmující, že předkladatel neaktualizoval text a
uvádí nesprávné údaje o současném počtu funkčních míst, který je ve
skutečnosti nižší! Předkladatel rovněž nevzal na vědomí dopady rea-
lizace projektu KIM v personální oblasti. Je zřejmé, že text nereflek-
tuje současnou situaci. Přístup předkladatele proto pokládáme za
neodpovědný, nesvědčící o seriozním přístupu k dané problematice. S
předpokládaným razantním snížením počtu funkčních míst, i po aktu-
alizaci údajů, nelze, jak z důvodů uvedených výše, tak i z hlediska
projektu KIM, souhlasit. Konstatování z výše uvedených a dalších
důvodů pokládáme za věcně nesprávné a ve svých důsledcích za zcela
neodpovědné. Text vyžaduje revizi.
Nesdílíme názor předkladatele, že „Ve vztahu k hospodářským sub-
jektům, resp. daňovým poplatníkům nebude navrhovaná změna snižo-
vat dosavadní komfort poskytovaných služeb.“ Navrhovaná změna,
dle  našeho  názoru,  bude  pro významnou část klientské veřejnosti
znamenat velké problémy pro řádné plnění svých povinností vůči CS.
Dosavadní komfort poskytovaných služeb se dramaticky sníží!
Text neobsahuje analýzu rizik. Výčet negativ či rizik je povrchní.
Nesouhlasíme s tvrzením, že např. „Toto riziko lze eliminovat zejmé-
na tím, že výkon některých agend GŘC nebo CPÚ bude detašován v
místech současných CŘ, což umožňuje stabilizovat kvalifikovaný per-

sonál, který tyto agendy dosud zabezpečoval.“ Toto tvrzení opět jasně
dokladuje, že i když by došlo ke zrušení středního stupně řízení, fak-
ticky nedojde ke změně u některých agend stávajících CŘ, pouze do-
jde k jejich transformaci na detašovaná pracoviště GŘC nebo CPÚ.
Je otázkou zda navrhovaná změna by byla ve skutečnosti efektivní.
Argumentace je evidentně účelová.
K bodu 6 Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrho-
vané právní úpravy na státní rozpočet 
Text vyžaduje zásadní revizi. Jak jsme již uvedli k bodu 3.1 neod-
povídá uváděný počet funkčních míst skutečnému počtu funkčních
míst. Veškeré v této souvislosti uváděné ekonomické údaje nejsou
relevantní! Z důvodů, které jsme uvedli výše, nelze zásadně souhlasit
s konstatováním, že „Předložený návrh zákona je dočasným řešením,
resp. mezifází mezi současným stavem a realizací Projektu JIM, na
němž byly práce zahájeny na základě usnesení vlády č. 1462 ze dne
20. prosince 2006 …“.
Všechny připomínky jsou zásadní. 
V Praze dne 20. 12. 2009

Alena Vondrová 
předsedkyně OS



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E  O B R A T E Morganizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací110 00 Praha 1 pí Pechová, tel. 224 142 773,fax 224 142 470Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2010
Z Á V A Z N Á  O B J E D N Á V K A - rok 2010

Jméno a příjmení nar.          
Bydliště                                                                                                PSČ
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 1-2-3 noci

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 2010 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. 2010      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,telefon 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. 2009 ...................................................    
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 2009

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 26. 2. 2010 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



PSI vyzývá vyspělé země k přijetí zodpovědnosti za klimatické změnyVíce než 20 odborových předáků se v Kodani zúčastnilo jednání o rám-cové dohodě o klimatických změnách. Byli zde zastoupeni odborovípředáci z různých zemí včetně Uruguaje, Kanady, Filipín nebo Austráliea také z mnoha sektorů, mezi kterými nechyběl ani sektor státní správy asamosprávy, vodohospodářství nebo zdravotnictví. PSI věří, že klima-tické změny jsou největší environmentální a sociální výzvou pro dnešnígeneraci. Řešení klimatických změn musí být založena na principech pre-vence a  sociální  spravedlnosti  a na respektování lidských práv včetněklíčových pracovních standardů. K udržení průměrné globální teplotypod 20 stupňů celsia se musí rozvinuté země zavázat ke snížení emisí ale-spoň o 30 % do konce roku 2020. Pracovníci ve veřejných službách jsouv první  linii  mezi  ohrožovanými klimatickými změnami. Zvýšená po-ptávka po záchranných službách, zdravotnictví, zabezpečení pitné vody,energiích, veřejné dopravě a dalších veřejných službách přinese těmtopracovníkům obrovský stres. Bude zapotřebí najímat nové pracovníky,školit je a poskytnout jim k práci potřebné podmínky. 
Řecko: Úsporná opatření dolehnou na veřejný sektorŘecko přijalo velké škrty v rozpočtu za účelem snížení veřejného defici-tu, který aktuálně činí 300 mld. euro. Mezi opatřeními, která řecká vládapřijala, je i rozhodnutí o nenabírání žádných nových pracovních sil veveřejných  službách  během  roku  2010.  Řecká  odborová organizaceADEDY PSI informovala, že toto rozhodnutí se netýká sektoruvzdělávání, zdravotnictví nebo policie. S případným nabíráním novýchpracovníků se začne až v příštím roce, ale to pouze při dodržení pravidla„jeden nový pracovník za pět pracovníků, kteří odejdou“. Předseda řeckévlády George Papandreou naznačil i další změny včetně 10% snížení vý-dajů v oblasti sociálního zabezpečení a snížení výdajů na obranu státu.Zástupci ADEDY varují před škrtáním výdajů ve veřejných službách,když tyto škrty by mohly mít negativní dopad na kvalitu veřejných slu-žeb. ADEDY oznámila plány na 24hodinovou stávku jako protestu protivládním krokům.
ETUC tvrdí, že klimatické zákony musí být tahounem sociálníhopokrokuEvropská odborová konfederace (ETUC) pořádala v Kodani konferenci osnižování skleníkových plynů v průmyslu. Evropské odborové hnutí věří,že klimatické zákony mohou a musí mít ambici stát se tahounem udr-žitelného růstu a sociálního pokroku při kombinaci boje proti klimatic-kým změnám a boje proti chudobě a sociálním nerovnostem. Generálnítajemník ETUC John Monks na této konferenci řekl: „Rozhodnutí přijatána Kodaňském summitu budou klíčovými při posuzování, zda Evropa azbytek světa jsou odhodláni činit nezbytné změny jak k ochraně klimatutak k posílení sociální koheze“.  Vzhledem k současné situaci je v zájmuodborového hnutí spojit výzvy klimatických změn s výzvami na trhupráce a průmyslu a dostat problematiku klimatických změn do kontextuširších diskusí. Musí být navržena radikální hospodářská a průmyslovátransformace  se  středně  až dlouhodobým horizontem, která by brala vúvahu fakt, že klimatické změny zvyšují nerovnosti mezi různými re-giony na celém světě. Přišel čas hovořit o spravedlivé transformaci, kteráby představovala výzvu udržitelného rozvoje pro každý region na světě.John Monks se domnívá, že k dosažení tohoto cíle musíme nadále pod-porovat iniciativy, sdílet vědecké poznatky a rozvíjet zelené technologiev globálním měřítku.
Peter Waldorff (PSI): Z novoročního přání Minulý  rok  byl  po mnoha stránkách plný dramatických momentů. Připsaní těchto řádků pořád není jasné, zda v Kodani dojde k dosažení am-biciózní dohody ohledně klimatických změn. Ať už s touto dohodou nebobez ní, tento rok jasně ukázal odhodlanost řešit problémy životníhoprostředí a my v PSI jsme si plně vědomi, jak úzce jsou propojeny bojproti klimatickým změnám s našim hlavním cílem poskytovat kvalitníveřejné služby. V roce 2009 jsme pokračovali v boji s hospodářskou krizí.Spolu s GUF (Globální odborová federace) a ITUC (Mezinárodníodborová konfederace) jsme připravili konstruktivní návrhy pro přednípředstavitele zemí G20. Je povzbuzující vidět ve světě rostoucí odhodláníke změnám v mezinárodní regulaci finančního sektoru, který vedl svět knejhorší krizi, jakou jsme zažili. Chtěl bych touto cestou poděkovat vám všem za vaši podporu toho, co v

PSI děláme. V příštím roce očekáváme v mnoha zemích rostoucí tlak naveřejné služby. Globální hospodářská krize určitě zanechá svou stopu,což můžeme vidět již nyní v zemích, které byly touto krizí nejvíc zasaže-ny. Musíme držet spolu při obhajování důležitosti veřejných služeb a přistavění světa zpět na své nohy. Přeji vám všem úspěšný rok 2010!
Izrael: Odborová organizace Histadrut umožní přistěhovalým pra-covníkům plné členstvíIzraelská pobočka ITUC odborová organizace Histadrut umožní přistěho-valým pracovníkům plné členství, což je významný krok směrem kukončení vykořisťování a zároveň tím i pomáhá zajistit plné respektovánípracovních práv těchto pracovníků. Rozhodnutí z 28. prosince 2009 takodstraňuje neobvyklé pravidlo, při kterém platilo, že členem nebofunkcionářem Histadrut se mohou stát pouze domácí občané a rezidenti.V Izraeli pracují přistěhovalci z východní Evropy a různých asijskýchzemí a tisícovky Palestinců pracujících ať už legálně nebo nelegálně.Přistěhovalci tvoří v Izraeli 7 % celkové pracovní síly a nešetrnézacházení s těmito pracovníky je obvyklé obzvláště v zemědělství, kdebyly zaznamenány ubohé pracovní podmínky, přehnaně dlouhé pracovnídoby, neúměrně nízké mzdy a další formy zneužívání. V červnu 2009vyzvala ILO (Mezinárodní organizace práce) na Mezinárodní konferencio práci představitele Izraele k tomu, aby zajistili stejná pracovní práva provšechny pracovníky. Generální tajemník ITUC Guy Ryder uvítal totorozhodnutí se slovy: „Zatímco dopady izraelské blokády pásma Gazy jedobře známé, neutěšené situaci přistěhovalých pracovníků ať už zPalestiny nebo jiné země byla věnována je minimální mezinárodní po-zornost. Rozhodnutí vedení Histadrut může jenom pomoci zlepšit jejichsituaci a to my vítáme.“ 
Dánsko vydává brožuru o pracovním stresuSociální partneři v Dánsku společně vydali brožuru, ve které prezentují,jak implementovali evropskou rámcovou dohodu o stresu souvisejícím sprací. Tato brožura popisuje společnou snahu předejít stresu z práce namunicipální a regionální úrovni. Jedná se o užitečný nástroj pro odbory,který nabízí návody na to, jak identifikovat, předcházet a řídit problémyspojené s pracovním stresem. Tato brožura byla připravena představitelidánské samosprávy, kteří zastupovali více než 98 samosprávních jed-notek, a na jejím vzniku se podíleli i zástupci 46 dánských odborovýchorganizací.  
Výkonný výbor EOK přijal rezoluci Hlavní směry pro koordiancikolektivního vyjednávání v roce 2010 s motem: Ne zmrazování a sni-žování mezd!” Zaměstnanci v Evropě nebudou platit náklady krize, kte-rou nezpůsobili. Nikoli inflační růst mezd či příliš silná práva zaměst-nanců způsobily tuto krizi. "Toxický koktejl" vysokých a stoupajícíchnerovností v příjmech, cen majetku a dluhových bublin vytvořila deregu-lace práv zaměstnanců spolu s deregulací finančních trhů - což obojeprobíhalo po desetiletí. A tento toxický koktejl exploduje do nejhlubší re-cese za desetiletí. Připravovat nový a podobný "koktejl" tím, že pracujícízaplatí za krizi pracovních míst, je nejen vysoce cynické, ale prostě topovede k další spekulativní bublině a krachu a k další recesi. Aby instituce kolektivního vyjednávání ustály tlak na směřování dolůzpůsobený krizí, musí být posíleny. Zvláštní pozornost je třeba věnovatzaměstnancům, kteří se již nyní nacházejí ve slabé vyjednávací pozicivůči svým zaměstnavatelům a jsou na dně trhu práce. EOK vyzývá svéčleny, aby vypracovali iniciativy, návrhy a kampaně s cílem prosazovánía rozšiřování na co nejvíce zaměstnanců "běžné" sazby mezd a zvýšenímezd, jak bylo dohodnuto v kolektivních smlouvách. S cílem zajistit pre-venci před snižováním mezd na úroveň "bídných" mezd EOK rovněžnaléhavě vyzývá své členy, aby realizovali praxi kolektivního vyjed-návání. Mzdová iniciativa není neslučitelná s vyjednáváním o zaměst-nanosti v podnicích a odvětvích během krize. Obrana pracovních míst vtakové době představuje prioritu, která může být realizována prostřed-nictvím smluv o zkrácení pracovní doby nebo veřejnou podporou kom-penzace mezd.                                                                              -pm-
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