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10,70  Kč

Případným autorùm  
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového  svazu  státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového  svazu státních
orgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
V roce 2010 jsme byli svědky zásadní změny na
politické scéně v naší republice. Po květnových
parlamentních volbách byla vytvořena vládní
koalice, která si vytkla za cíl boj proti korupci a
zásadní snížení schodku státního rozpočtu.
Proběhla řada jednání v rámci rady hospodářské
a sociální dohody (tripartita), mezi zástupci
odborů a vládou a mezi odbory a zaměstnavateli.
Při všech těchto jednáních byl ze strany zástupců
odborů  zdůrazňován jeden zásadní aspekt „sou-
hlasíme se snižováním schodku jak státního
rozpočtu tak i se snižováním veřejných rozpočtů
jako  celku, ovšem za předpokladu citlivého pří-
stupu  k  občanům  této  republiky tak, aby tato
úsporná opatření nezhoršila zásadním způsobem
životní úroveň“. Vládní koalice však přistupovala
ke všem jednáním s jediným cílem. Tím byla
zásadní redukce výdajové stránky státního
rozpočtu a příjmová oblast zůstala na okraji zá-
jmu. O průběhu všech jednání jste byli průběžně
informováni jak prostřednictvím NOS, web
stránek našeho Odborového svazu, tak i prostřed-
nictvím vašich zástupců v orgánech odborového
svazu, resp. jednotlivých sekcích. 
Jako reakci na postoj vlády a následně
Parlamentu České republiky jsme byli přímými
účastníky demonstrace v září 2010 a následně
jednodenní protestní stávky v prosinci 2010. Na
obou akcích jste dali jednak jako členové odborů,
jednak jako občané této republiky, jasně najevo

svůj postoj a názor na dosavadní postup vládní
koalice.
Tento jednoznačný postoj však nebyl vzat v úva-
hu a státní rozpočet včetně doplňujících zákon-
ných opatření byl přijat v původním scénáři, tak
jak byl nastíněn vládní koalicí. 
Chtěli bychom všem členům našeho odborového
svazu a funkcionářům poděkovat za jejich
odvahu projevit veřejně svůj postoj a názor na
celou situaci. Poděkování rovněž patří všem za-
městnancům odborového svazu za jejich maxi-
mální úsilí při zabezpečování všech akcí včetně
zajištění běžného provozu.
V novém roce 2011, který je před námi, nás čeká
další  mravenčí práce ve prospěch všech, které za-
stupujeme. V březnu 2011 se bude konat VI. sjezd
našeho odborového svazu, který vytýčí program na
další období. Toto období nebude jednoduché a
bude znamenat maximální úsilí nás všech ve
prospěch nejen naší členské základny, ale všech
našich spoluobčanů a to v úzké spolupráci s ostat-
ními odborovými svazy sdruženými v Česko-
moravské konfederaci odborových svazů. 
Do roku 2011 Vám všem přejeme hodně zdraví,
štěstí a elánu v tomto složitém období a věříme,
že společným úsilím budeme schopni zajistit důs-
tojnou prezentaci a fungování našeho odbo-
rového svazu.

Ing. Jan Rovenský, Pavel Bednář
místopředsedové OS SOO  

Nabídka zbývajících volných poukazů zimní svazové rekreace 2011
(Stav ke 4. lednu 2011)

středisko termín kapacita pokojů cena dosp. 
polopenze

Hotel Zadov 5. 2. -   5. 3. 2011 2, 2+1, 4lůžk. 4650,- Kč
okr. Prachatice 5. 3. - 19. 3. 2011 2, 2+1, 4lůžk. 3950,- Kč

plná
penze

Hotel Engadin 29. 1. - 19. 3. 2011 2-3-4lůžk. STANDARD 3530,- Kč 3880,- Kč
Železná Ruda, okr. Klatovy TURISTIK 2830,- Kč 3180,- Kč 

APARTMÁN 3880,- Kč 4230,- Kč

Celková nabídka ZIMNÍ SVAZOVÉ REKREACE  2011 (popisy středisek s foto, termíny, ceny,
tiskopis objednávky) byla zveřejněna v NOS č. 17-18 ze dne 20.10.2010 -  http://statorg.cmkos.cz
Kontaktní osoba: Věra Pechová, tel. 224 142 773, fax 224 142 470, 

e-mail Pechova.Vera@cmkos.cz

Stanovisko a návrhy ČMKOS
k "malé" důchodové reformě
Českomoravská konfederace
odborových  svazů   nesouhlasí
s navrhovaným řešením důsled-
ků Nálezu Ústavního soudu
České republiky ze dne 17. dub-
na 2010 ve věci návrhu Kraj-
ského soudu v Ostravě na zru-
šení ustanovení § 15 zákona
č.155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění (Pl. ÚS 8/07, vyhlá-
šený pod č. 135/2010 Sb.,), kte-
rý  napadené ustanovení zrušil
dnem 30. 9. 2011,  a to zejména
z důvodu, že navrhované řešení
zhorší do budoucna důchodová
práva 80 % občanů ve prospěch
vyšších důchodů pro 10 % nej-
bohatších.
Celé Stanovisko ČMKOS k ná-
vrhu zákona, kterým se mění zá-
kon č. 155/1995 Sb., o důcho-
dovém pojištění, ve znění po-
zdějších předpisů, zákon č.
589/1992 Sb., o pojistném na so-
ciální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 582/1991 Sb., o organi-
zaci a provádění sociálního za-
bezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, si můžete přečíst na
cmkos.cz.                           -dě-

Rekreační zařízení
Smrk v Libverdě,
rok 2011
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Vyúčtování členských
příspěvků za rok
2010

str. 7



2 NOS 1/2011

Přes tři tisíce lidí přišlo před
Janáčkovo divadlo v Brně pro-
testovat proti vládním škrtům a
tím i podpořit probíhající mítink,
pořádaný jako podpora stávky.
Mimo   pracovníků   sdružených
v našem  OS, zde byli  i odboráři
zdravotnických, kulturních a škol-
ských OS. Mítink přijeli podpořit
také představitelé Slovenských
odborů a představitelé zemské or-
ganizace Rakouských odborů
ÖGB ve Vídni. 
V provolání, odeslaném vládě,

upřednostňují sociální dialog.
Během dvacetileté historie si vy-
dobyly vlivné místo v občanské
společnosti právě tím, že přede-
vším vyjednáváním významně
ovlivňovaly zaměstnaneckou a so-
ciální politiku. Neobstojí žádný
politik, který by jim chtěl dávat
nálepku stávky chtivých odborů. 
Mezi účastníky demonstrace byl i
hejtman Jihomoravského kraje

účastníci protestního shromáždění
konstatují, že odbory v ČR
prokázaly mnohokrát za posled-
ních 20 let, že jsou konstruktivní a

Michal Hašek, který stál v popředí
mezi odboráři Nejvyššího soudu a
Městského soudu v Brně.
Prohlášení našeho OS přečetl

PROVOZNÍ FOND OS rok 2011
(z rozpočtu OS SOO schváleného VOS 9. 12. 2010)

v tis. Kč
Výnosy
Tvorba PF z podílu člen. Příspěvků 15.567,6
Úroky – výnosy z vkladů u peněž.ústavů 600,0
Splátky půjček z PSF 100,0
Výnosy celkem 16.267,6
Náklady
Zasedání orgánů a komisí 151,7
Porady, aktivy, semináře 41,8
Školení 110,0
Činnost sekcí 1.676,4
Cest.náhrady pracovníků a funkc.OS 85,0
Publikace, časopisy, noviny 33,0
Mezinárodní činnost 80,0
Právní zastup. a poradenství 300,0
Péče o funkcionáře 6,0
Mzdové náklady 5.467,5
Zákonné pojištění 1.882,0
Příděly SF 132,4
Provozní náklady 1.089,0
Péče o pracovníky 45,0
Nákup drobného majetku 120,0
Náklady autoprovozu 288,0
Náklady IPC 4.276,5
Náklady spojené s vyd.čas. NOS 911,2
Příspěvek na činnost ČMKOS 2.069,3
Příspěvek na činnost BOZP 110,6
Příspěvky PSI 322,6
Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR 44,0
Příspěvek Evropskému hnutí v ČR 0,5
Systém podpor a dotací pro čl.OS (PSF) 1.800,0
Náklady celkem 21.042,5
Výnosy celkem 16.267,6
Výsledek hospodaření (schodek) -4.774,9

Ještě k prosincovému protestnímu shromáždění v den stávky v Brně

místopředseda základní odborové
organizace při Nejvyšším soudu
ČR v Brně pan Knetig (na sním-
ku).

Jaroslav Svoboda
IPC Brno

V Brně bude porada
Celostátní  porada zástupců zá-
kladních organizací členských
odborových  svazů  sdružených
v Českomoravské konfederaci
odborových svazů se bude konat

19. února v Brně. Zúčastnit se
má přes 800 odborářů, z našeho
odborového svazu pak poměrně
podle velikosti sekcí OS to bude
celkem 59 zástupců.             -dě-

Blíží se VI. sjezd našeho odborového svazu
Ve dnech 18. a 19. března
proběhne v pražském hotelu
Pyramida VI. sjezd našeho
odborového svazu.  V rámci
přípravy na sjezd se do poloviny
února uskuteční jednodenní
konference sekcí, na kterých bu-
dou projednány sjezdové mate-
riály, zvoleni delegáti VI. sjez-
du, zvoleni členové Výboru
odborového svazu a jeho před-
sednictva a zástupci sekcí do re-
vizní komise odborového svazu.
Delegáti sjezdu budou voleni na
základě stavu členské základny
k 30. 6. 2010 v poměru jeden

delegát s hlasem rozhodujícím
na každých započatých 115
členů OS sdružených v jed-
notlivých sekcích.  Celkem tak
bude zvoleno 226 delegátů,
dalšími delegáty sjezdu pak bu-
dou předsedkyně a oba místo-
předsedové našeho odborového
svazu.  Samotný sjezd projedná
zprávu o činnosti za  uplynulé
volební období, přijme program
na léta 2011 – 2015, projedná
zprávu revizní komise, projedná
a schválí stanovy OS a zvolí ve-
dení odborového svazu.   

-dě-

Naopak v po-
slední době o so-
bě dávají hlasitě
vědět především
odboráři z řad
policistů a hasi-

čů. Rekordním nárůstem členské
základny, který zaznamenali po-
licejní odboráři, jdou jako jedni
z mála proti proudu.
Jejich počet v minulém roce
vzrostl o téměř čtyřicet procent.
Jejich předseda Milan Štěpánek
považuje současnou situaci za
vhodnou nepříznivý trend zvrá-
tit. "Členská základna u odbo-

rových svazů klesá a my jsme
výjimkou. Ale  myslím,  že  vý-
znam odborů stoupá a lidé si to
brzy uvědomí. V současné si-
tuaci jsou odbory vlastně jedi-
nou opozicí v tomto státě.
Odbory by si to měly uvědomit a
zkusit získat zpět renomé, tak
jak se to podařilo nám," říká
Štěpánek. 
Podobně to vidí i šéf Odboro-
vého svazu hasičů Zdeněk Jin-
dřich Oberreiter. Hasiči s poli-
cisty úzce spolupracují. "Žádost
po odborech je poměrně velká.
Lidé vidí, co se děje okolo a cítí
potřebu zastání. Ty odbory, které
pro ně něco dělají, pak pociťují
nárůst," říká Oberreiter.

6. 12. 2010 idnes.cz
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Změny v náhradě mzdy
za pracovní neschopnost

Od 1. ledna 2011 dochází ke změnám v nemocenském pojištění. Mění se
výše náhrady mzdy poskytovaná zaměstnavatelem místo nemocenských
dávek a prodlužuje se doba, po kterou tato náhrada mzdy náleží od za-
městnavatele. 

Nové redukční hranice
V důsledku zvýšení redukčních hranic se zvýší i náhrada mzdy poskyto-
vaná zaměstnavatelem místo nemocenských dávek. První redukční hra-
nice (dále 1. RH)  od 1. ledna 2011 je 825 Kč (do 31. 12. 2010  to bylo
791 Kč, druhá redukční hranice (dále 2. RH) je 1237 Kč (1186 Kč) a třetí
redukční hranice (dále 3. RH) je 2474 Kč (2371 Kč). To jsou ovšem re-
dukční hranice pro potřeby výpočtu nemocenských dávek, nikoliv pro
náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti, kterou  poskytuje zaměst-
navatel. Vztahují se k dennímu vyměřovacímu základu.

Náhrady mezd za hodinu
Redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku pro účely náhrad mezd
místo nemocenských dávek musí být odvozeny převodem na hodinu pří-
slušným koeficientem. Tyto redukční hranice jsou denní a upraví se pro
redukci zjištěného hrubého průměrného hodinového výdělku (PHV) pro
rok 2011 násobkem 0, 175. Koeficient 0, 175 je stanoven tak, že 7
kalendářních  dnů v týdnu se vydělí 5 pracovními dny 7:5= 1, 4. Tento
denní koeficient 1,4 se převede na  hodinový tak, že se vydělí obecnou,
t.j. 8hodinovou  pracovní  dobou  1,4 : 8 = 0,175.  Tímto  koeficientem
(0, 175), se vynásobí uvedené redukční hranice (§ 192 odstavec 2 ZP). 1.
RH pro náhradu mzdy je tak 144,38 Kč (825 Kč x 0,175), 2. RH je 216,48
Kč (1237 Kč x 0,175) a 3. RH pro náhradu mzdy je 432,95 Kč (2371 Kč
x 0,175). Jedná se tedy o redukční hranice hodinové, které jsou odlišné od
denních redukčních hranic  pro účely nemocenských dávek. Z těchto re-
dukčních hranic se pak vychází při zjišťování náhrady mzdy, kterou
poskytuje zaměstnavatel při pracovní neschopnosti zaměstnance. Vychází
se přitom z § 21 odstavec 1 zákona o nemocenském pojištění a z § 192
odstavec 2 ZP. Až do částky 1. RH se započítává z průměrného hodi-
nového výdělku zaměstnance částka ve výši 90 % - částka 129,95 Kč
(144,38 Kč x 90 %). Z částky nad 1. RH do 2. RH se počítá 60 % z to-
hoto výdělku - částka 43,26 Kč. Zjistí se tak, že se z částky přesahující 1.
RH do 2. RH započte 60 % (216,48 Kč – 144,38 Kč=72,10 Kč x 60 %).
Z částky nad 2. RH do 3. RH se počítá 30 % výdělku – částka 64,95 Kč.
Zjistí se tak, že se od  3. RH (432,95 Kč) odečte 2. RH (216,48 Kč) a
vynásobí 30 %.  K částce průměrného hodinového výdělku nad 3. RH se
nepřihlíží. 

Výdělek pro rok 2011
Z takto zjištěných redukčních hranic bude zaměstnavatel vychází při
poskytování náhrady mzdy od dne dočasné pracovní neschopnosti. Tato
náhrada mzdy je 60 % z redukčních hranic pro účely náhrady mzdy.
Dosáhne-li zaměstnanec vyššího denního průměrného výdělku, respektu-
je zaměstnavatel uvedené redukční hranice. Průměrný výdělek pak násobí
60 % a vychází  náhrada mzdy poskytovaná místo nemocenských dávek.
Pro tento případ platí, že hodinový průměrný výdělek je vyšší než 3. RH
(432,95 Kč). Nedosáhne-li průměrný hodinový výdělek této hranice, up-
latní se redukční hranice v závislosti na jeho výši. 
Příklad:
- Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši 16 000 Kč měsíčně. Jeho
průměrný hodinový výdělek  při 40hodinové pracovní době činí  120 Kč.
Vzhledem k tomu, že nepřekračuje 1. RH, to je 129,95 Kč, je náhrada
mzdy ve výši 78,00 Kč (129,95 Kč x 60 %).
- Pokud by zaměstnanec měl vyšší průměrný hodinový výdělek nad 1. RH,
např. 150 Kč, bude zaměstnavatel zjišťovat náhradu mzdy s přihlédnutím
k redukčním hranicím. Do 1. RH  bude započítáno 129,95 Kč, nad 1. RH
do 2. RH bude započítáno 60 %  z částky nad 1. RH do  průměrného
výdělku, tedy do 150 Kč. To představuje částku 12,63 Kč (150,00 Kč –
129,95 Kč x 60 %). Náhradu mzdy bude zaměstnavatel poskytovat  ve výši
60 % z takto  zjištěného  průměrného hodinového výdělku, tedy z částky
142,58 Kč (129,95 Kč + 12,63 Kč). Náhrada mzdy bude činit 85,50 Kč.

Delší doba pro náhradu mzdy
Od 1. ledna 2011 po dobu 3 roků, to je do 31. 12. 2013, budou zaměst-
navatelé poskytovat náhradu mzdy za po dobu 21 kalendářních dnů trvání

pracovní  neschopnosti.  Doba poskytování náhrady mzdy se prodlužuje
o 7 dnů (ze 14 na 21 dnů). Nadále náleží náhrada mzdy  jen za pracovní
dny a  až od  čtvrtého pracovního dne.
Problémy mohou nastat v případech, kdy se pracovní neschopnost
vzniklá v roce 2010 „protáhne“ až do roku 2011. Vznikla-li pracovní
neschopnost v roce 2010 a trvá ještě v roce 2011, poskytuje se náhrada
mzdy a nemocenské podle předpisů platných do 31. 12. 2010. To zna-
mená, že náhrada mzdy náleží v období prvních 14 dnů pracovní
neschopnosti a nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti.
Příklady: 
- Zaměstnanec byl uznán práce neschopným od 31. 12. 2010. Pracovní
dobu má rozvrženu na pondělí až pátek.
Náhrada mzdy náleží od 5. ledna 2011 (od 4. pracovního dne) do dne 13.
ledna 2011, který je 14. dnem trvání pracovní neschopnosti. Od 14. led-
na 2011 náleží zaměstnanci nemocenské.
- Zaměstnanec byl uznán práce neschopným sice od 31. 12. 2010, ale v
tomto dnu měl směnu již odpracovanou, proto pracovní neschopnost za-
číná 1. ledna 2011.
Náhrada mzdy náleží za pracovní dony v období do 21. ledna 2011 (od 4.
pracovního dne), od 22. ledna náleží nemocenské.

Kratší podpůrčí doba pro seniory
Z důvodu prodloužení období poskytování náhrady mzdy o 7 kalen-
dářních  dnů se zkracuje podpůrčí doba pro poskytování nemocenského
u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a pro poživatele
starobního důchodu. Těmto osobám náleží nemocenské od 1. ledna 2011
po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů. Dosud náleželo po dobu až 70
kalendářních dnů v kalendářním roce při téže pracovní neschopnosti.
Kratší podpůrčí doba se u těchto osob uplatní tehdy, vznikne-li jejich pra-
covní  neschopnost  v  roce 2011.  Vznikla-li  jim pracovní neschopnost
v roce 2010 a trvá-li i v roce 2011, náleží nemocenské i nadále po dobu
70 dnů.                                                                                           -ou-                 

§ ODPOVÍDÁME §

Sluneční brýle patří mezi osobní
ochranné prostředky (OOP), jak
je  definuje  evropská směrnice
č. 89/686/EHS. Její požadavky
jsou v České republice převzaty
nařízením vlády č. 21/2003 Sb.,
kde je zařazení těchto brýlí uve-
deno v § 3, odst. 2, písm. f). 
Osobní ochranné pracovní pro-
středky (OOPP) jsou podmnoži-
nou OOP, neboť mezi ně nepatří
ochrana poskytovaná pro sport a
volný čas. Ochranné brýle proti
oslnění jsou zařazeny mezi
OOPP podle nařízení vlády č.
495/2001 Sb., příloha č. 2.
Při posuzování slunečních brýlí
se použijí normy, které jsou har-
monizovány k příslušnému
nařízení vlády a směrnici. Pro
běžné  (proti)sluneční  brýle
platí ČSN EN 1836 + A1
"Osobní prostředky k ochraně
očí -  Protisluneční brýle, proti-
sluneční filtry pro všeobecné
použití a filtry k přímému po-
zorování slunce". Pro (pro-
ti)sluneční brýle pro průmyslové
použití platí EN 172 "Osobní
prostředky pro ochranu očí.
Protisluneční filtry pro profe-
sionální    použití",     společně
s ČSN EN 166 "Osobní pro-
středky k ochraně očí - Základní
ustanovení". 

Sluneční brýle pro řidiče jako osobní
ochranný prostředek

Ochranu proti UV záření, včetně
minimálních požadavků na
pevnost brýlí a zohlednění poža-
davků na rozpoznání signálních
světel při řízení vozidla, obsahu-
jí obě normy. Výrobce, který
deklaruje využití ČSN EN 172 a
ČSN  EN  166,  však  prověřuje
u výrobku více požadavků pro
širší okruh rizik. Patří sem
například zvýšená odolnost pro-
ti nárazu a řada dalších para-
metrů, o nichž musí výrobce in-
formovat v návodu.
Závěr: Pro běžné řízení automo-
bilu vyhovují sluneční brýle, kte-
ré jsou označeny CE, přičemž na
obrubě, přiloženém štítku nebo
v návodu musí být odkaz na nor-
mu EN 1836 + A1, včetně
dalších doplňujících informací.
Pokud požadujete zvýšenou
odolnost brýlí proti nárazu pří-
padně  i dalším rizikům, zvolte
sluneční   brýle   označené   CE
s odkazem na EN 172 a EN 166,
přičemž v návodu musí být uve-
deny druhy ochrany, které brýle
poskytují. 

Poradce bezpečnosti 
a ochrany zdraví - 

Otázky a odpovědi 5/2010



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E  O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1 pí Pechová, tel. 224 142 773,

fax 224 142 470
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2011

Z Á V A Z N Á  O B J E D N Á V K A - rok 2011

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 RZ
Cena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2011 činí: 389,- 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 jídel

cena r. 2011      plná penze   odděl.   zakroužkujte       od        do        dnů     osob celk. Kč

Snídaně                 70,-          80,-       ANO  -  NE

Oběd                   140,-         160,-      ANO  -  NE

Večeře 140,-         160,-      ANO  -  NE

Celkem    350,- 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. 2010                                                        ...................................................    

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 2010

Měsíc 100% výběr 36% odvod Datum
čl. přísp. OS odvodu

v 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 28. 2. 2011 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
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USA: Je čas bránit se
Americká  federace  státních,  okresních a obecních zaměstnanců
(AFSCME) vyzývá k akci k zastavení šíření lží o pracovnících ve
veřejných službách. Předseda AFSCME ve své zprávě napsal: „Tyto
útoky  jsou brutální a jsou pouze začátkem. Každým dnem přibývají
hlasy našich oponentů, kteří volají po snižování rozpočtu a daní, po
privatizaci veřejných služeb a zrušení našich práv na kolektivní vy-
jednávání. Vracíme tento úder, abychom zajistili, že i náš pohled na
věc se dostane k veřejnosti. Minulý měsíc se sešlo 200 odborářů z naší
organizace s klíčovými experty a spojenci na konferenci o penzích ve
Washingtonu. Diskutovalo se zde o výzvách, kterým čelíme, vyměňo-
valy se zkušenosti a vytvářely se inovační odkazy a strategie k obraně
našich malých penzí před tímto bezprecedentním útokem. Nenechte
se mýlit. Toto je otevřená válka proti veřejným službám a proti
mužům a ženám, které je poskytují. Je to největší boj našich životů. A
k postavení se této výzvě potřebujeme každého člena AFSCME, aby
se přidal k tomuto boji.“
Thajsko: Státní zaměstnanci se konečně mohou sdružovat v od-
borech
Mezinárodní odborová organizace PSI uvítala zprávu o tom, že nové
právo v Thajsku umožňuje státním pracovníkům sdružování v od-
borech. PSI mnoho let vyjednávala a zastávala odborářská práva thaj-
ských státních zaměstnanců. A tak s radostí vítá tento historický
úspěch.  Legislativa  umožňuje  čtyři  typy  odborů,  pro  pracovníky
v samosprávě, pracovníky ministerstev, vlády a provincií. Podle ofi-
ciálních zpráv odpověděl thajský premiér na otázku, zda se nebojí to-
ho, že takto vzniklé odbory zvýší vyjednávací sílu těchto pracovníků
proti vládnoucím politikům, těmito slovy: „Je to jejich právo“. Jeden
z právních poradců, Jessada Prakobsap, řekl reportérům thajské infor-
mační agentury, že tento zákon je založen na již existujícím zákonu.
Prakobsap dále řekl, že očekává vytvoření více než 200 odborových
organizací napříč celou zemí. Podle něj by odbory měly pomoci
chránit práva státních zaměstnanců a zajistit oficiální právní pomoc
jejich členům. Podle tohoto nového zákona by neměly být odbory za-
kládány z politických důvodů a nesmí být financovány žádnou poli-
tickou stranou. Registr odborů má pravomoc rozpustit takovou
odborovou organizaci, která by jakékoliv toto pravidlo porušila.
Zákon současně zakazuje odborům organizovat jakoukoliv stávku
nebo protest proti vládě. 
PSI žádá alžírského prezidenta, aby intervenoval za Rachida
Malaoui
Ve svém dopise z 6. prosince generální ředitel PSI, Peter Waldorff,
apeluje na alžírského prezidenta, aby zasáhl do případu odborového
předáka Rachida Malaoui. Tento předseda alžírské pobočky PSI má
zákaz vycestovat do Evropy kvůli byrokratické chybě související se
zákonem, která se datuje již k roku 2006. P. Waldorff ve svém dopise
napsal: „Je pro nás těžké přehlížet takovou situaci, za kterou není pan
Malaoui nijak zodpovědný, a která je pouze byrokratickou překážkou
s účelem omezení tohoto výjimečného odborového předáka při
návštěvě Evropy za účelem udržení a dalšího rozvíjení vztahů mezi
jeho odborovou organizací a jeho evropskými kolegy. Jedná se tak
vlastně o porušení práva na volný pohyb a odborových práv. Je
nezbytné, aby pan Malaoui získal zpět svou svobodu pohybu, která by
měla být fundamentálním právem pro odborového předáka ve všech
demokratických zemích.“
Odboroví předáci bojují za budoucnost ukrajinského veřejného
sektoru
Předsedové největších ukrajinských odborových organizací v oblas-
tech vzdělání a vědy, zdravotnictví, veřejných služeb a kultury apelu-
jí na předsedu parlamentu, aby zastavil mzdovou diskriminaci pra-
covníků ve veřejném sektoru. Ve svém návrhu zákona pro rok 2011
totiž ukrajinská vláda navrhuje změny sjednoceného mzdového systé-
mu pro veřejnoprávní pracovníky. Odboroví předáci napsali v prosin-
ci předsedovi parlamentu dopis, ve kterém vyzývají k setkání vlád-
ních představitelů s představiteli odborů. Zde je výňatek z tohoto
dopisu: „Apelujeme na vás jménem čtyř milionů pracovníků ve škol-
ství, zdravotnictví, vědě, kultuře a sociální sféře kvůli obavám z nově
navrženého zákona o státním rozpočtu pro rok 2011. Zdravotní sektor

trpí kvůli chronickému nedostatku financí a pracovníci v tomto sek-
toru mají uměle podhodnoceny mzdy, které jsou mezi těmi nejnižšími
v rámci všech sektorů. Přesto by v navrženém rozpočtu mělo zdra-
votnictví přijít o miliardu hriven. Snížení rozpočtu pro kulturu povede
ke snížení počtu kulturních zařízení a v konečném důsledku ke sní-
žení počtu odborníků nebo jejich odchod do lépe placených odvětví.
Navrhovaný rozpočet navíc nebere v úvahu principy sociálního part-
nerství. Návrhy odborů nebyly zváženy. Nebyly poskytnuty ani žád-
né záruky nebo rezervy na mzdové fondy v souvislosti se zvýšením
minimální mzdy a očekávané inflace, což by mohlo vést až k úplné
destrukci veřejných služeb. Odboráři jsou silně znepokojeni plány
vlády na antisociální kroky, které povedou k zavírání a drastickým
změnám  v  sektorech vzdělávání, zdravotnictví a sociální a kulturní
sféře a zhoršování životních  podmínek  pracovníků  a jejich rodin,
což  znamená negativní dopad na prakticky celou populaci a obzvláště
pak v oblastech vesnic a menších měst. Odbory varují, že to by moh-
lo  vést  k  nestabilitě a masivním protestům, které by mohly přerůst
v sociální nepokoje.
Maďarsko: ETUC kritizuje nový zákon o kontrole médií
Evropská odborová konfederace (ETUC) vyjádřila své hluboké
znepokojení ohledně nového zákona schváleného maďarským parla-
mentem, který by měl zvýšit vládní kontrolu nad médii. ETUC varu-
je, že Maďarsko tímto porušuje dohody a hodnoty EU. Maďarsko 1.
ledna přebralo půlroční předsednictví EU, ale jeho vstup do tohoto
roku je poněkud nešťastný kvůli schválení mediálního zákona, který
porušuje právo na svobodné slovo a právo na vydavatelskou nezávis-
lost. Navíc vytvoření nového úřadu, který by měl zkoumat, soudit a
udělovat vysoké pokuty vydavatelům i poskytovatelům zpráv, pokud
nezabezpečí „vyrovnané pokrytí“, zvyšuje obavy z nezávislosti
takového mediálního regulátora a vytváří opravdovou hrozbu pro
demokracii. Tento nový zákon zjevně ukazuje, že maďarská vláda
chce kontrolovat názor a omezit svobodnou veřejnou diskusi.
Cenzura do demokracie nepatří a nepatří ani do země, která aktuálně
předsedá EU. 
ETUC odmítá návrh EK ohledně pracovní doby, protože ne-
garantuje ochranu všem pracovníkům 
Zástupci ETUC jsou zklamání výsledkem druhého jednání Evropské
komise (EK) a sociálních partnerů ohledně revize Směrnice o pracov-
ní době, když to ukazuje na chybějící politickou vůli na ukončení opt-
out (možnost nepřijmout tuto Směrnici) a prodloužených zaváděcích
období  bez o chrany  přes  kolektivní  smlouvy. Podle představitelů
ETUC musí být ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků hlavním
cílem jakýchkoliv změn této Směrnice. ETUC již šest let trvá na
následujících klíčových bodech: 
1. Konec opt-outu
2. Ekvivalentní kompenzační odpočinek jako základní právo
3. Žádné prodloužení zaváděcích období bez dostatečných garancí
4. Maximální pracovní doba musí být počítána na pracovníka a ne na
kontrakt.
Ve  své  zprávě EK spekuluje, že potřeba používat opt-out může být
snížena jejími navrženými opatřeními. Generální tajemník ETUC,
John Monks, daný problém komentoval slovy: „Přijetí práce na tele-
fonu  jakožto  běžné pracovní doby Evropskou komisí jen potvrzuje
status quo po rozhodnutích Evropského soudního dvoru. Fakt, že
nebyl navržen žádný konec nebo alespoň postupné ukončování opt-
outu ukazuje, že EK nebere vážně své závazky vůči Chartě základních
práv a svobod; garantovat každému pracovníkovi v EU právo na
omezení  jeho/její pracovní doby za účelem respektování jeho/jejího
zdraví, bezpečí a úcty v práci. Neumím si představit, že by odbory
mohly schválit návrh, který zachovává opt-out a prodlužuje zaváděcí
období bez jasných garancí.“

-pm-


