
� Dle sdělením in i s t e r s t vavnitra projednávláda v týdnuod 11. 2. 2008návrh novelynařízení vládyč. 37/2003 Sb., o odměnách zavýkon funkce členům zastupi-telstev, ve znění pozdějšíchpředpisů. Návrh novely na-řízení vlády je předkládán  v pů-vodním znění návrhu (navýšeníodměn za výkon funkce členůmzastupitelstev o 5 %). Účinnostse předpokládá od 1. 3. 2008 sezpětnou platností.  
� Všechny ZO OS opakovaněupozorňujeme, že zaměstna-vatel má podle § 287 povinnostinformovat a projednat sezávodním výborem odborovéorganizace  opatření týkajícíse vývoje průměrného platu ajejich jednotlivých složek vroce 2008. To se týká takénavýšení objemu finančníchprostředků na platy a jejichrozdělení. Pokud zaměstnavateltuto povinnost neplní, může mubýt uložena Státním úřadem in-spekce práce sankce podlezákona o inspekci práce. Do-poručujeme všem ZO OS, abyve smyslu výše uvedeného us-tanovení zákoníku práce jednalyse zaměstnavatelem. S ohledem na předpokládanouvysokou úroveň průměrné in-flace v roce 2008 (cca 5,8-6 %)a další dopady reformy veřej-ných financí je rozdělení fi-nančních prostředků do nená-rokových složek platu (osobníohodnocení a odměny) věcí vel-mi citlivou. OS doporučujevšem vedoucím pracovníkům,aby přiměřená část volných fi-nančních prostředků určenýchna platy zaměstnanců v roce2008  byla použita  na úpravu
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10,60  Kč

Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánů a organizací dostávají ča-sopis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředkù VýboruOdborového  svazu státníchorgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz
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osobních příplatků. Dle názoruOS nelze důsledně diferencovatzaměstnance dle výkonnosti vsituaci, kdy průměrná roční in-flace dosáhne téměř 6 % a jejídopady, včetně dalších dopadůrealizované reformy veřejnýchfinancí, mají plošný charakter.Za této situace, která byla před-vídatelná, bylo jediným správ-ným řešením přiměřeně valori-zovat  nárokovou složku platu(stupnice platových tarifů). Natoto řešení však vláda i přesopakovaná jednání kategorickyodmítla přistoupit. Je evidentní,že se jedná o závažnou věcnou apolitickou chybu vlády, jejíždopady  budou ještě  prohloube-ny předpokládaným vývojemprůměrné nominální mzdy vpodnikatelském sektoru,  jejížrůst se v roce 2008 očekává mi-nimálně ve výši 9 %. OS je sivědom toho, že zaměstnavatelépůsobící ve veřejných službácha správě jsou ve složité situaci,přesto však věří, že zaměstna-vatelé i jednotliví vedoucí za-městnanci vezmou při roz-hodování v úvahu doporučeníOS.
� Na jiném místě zveřejňujemezávažné Prohlášení Česko-moravské konfederace od-borových svazů, Odborovéhosvazu zdravotnictví a sociálnípéče ČR, Lékařského odboro-vého klubu – Svazu českýchlékařů, Svazu pacientů ČR,Profesní odborové unie zdra-votnických pracovníků Čech,Moravy  a Slezska k reformězdravotnictví prezentovanénávrhy věcných záměrů zdra-votních zákonů, které předložilministr zdravotnictví.OS státních orgánů a organizacíse ztotožňuje s obsahem výše

Českomoravské konfederace odborových svazů, Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského
odborového klubu – Svazu českých lékařů, Svazu pacientů
ČR, Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech,
Moravy a Slezska
Z věcného záměru zdravotních zákonů, které nyní předložil mi-
nistr zdravotnictví Tomáš Julínek, vyplývá, že vláda chce postup-
ně privatizovat celé české zdravotnictví. A to jak jednotlivá zdra-
votnická zařízení, zejména klíčové fakultní nemocnice, tak
dokonce  i  celý  systém veřejného zdravotního pojištění, včetně
zdravotních pojišťoven.
Chce tak učinit za podmínek výhodných pouze pro nabyvatele to-
hoto obrovského majetku, které jsou zcela nevýhodné nejen pro
zaměstnance,  ale doslova pro všechny občany, neboť zásadním
způsobem ovlivní rozsah i kvalitu poskytované péče.
Věrouka ministra Julínka, že trh vyřeší vše i ve zdravotnictví, je
ztrátou  soudnosti. Jde o antihumánní návrh totální destrukce
dosavadního systému zdravotní péče hrazené z pojištění, které si
povinně pro případ nemoci platí občané.  
Navrhované záměry mají učinit ze zdravotnictví soukromý
byznys se zdravím za veřejné prostředky.  
Peníze vybrané od daňových poplatníků na zdravotní pojištění
poplynou do rukou podnikatelských skupin, které mají ovládnout
a zprivatizovat zdravotní pojišťovny. Ministerstvo se netají tím, že
má jít o jakousi podobu povinného ručení. 
Zdravotní pojišťovny v soukromých rukou mají  hrát klí-
čovou roli v našem zdravotním systému a disponovat všemi fi-
nančními prostředky vybíranými na zdravotní pojištění.
Počítá se  zaváděním dalších plateb pacientů, budou  existovat
tzv. plány řízené péče, které omezují svobodnou volbu lékaře
a nepočítají s rozsahem péče, na který jsou čeští občané zvyk-
lí atd. 
Hrozí, že peníze vybrané na zdravotní pojištění budou místo k
úhradě co nejlepší zdravotní péče sloužit především k vytváření
zisku, jehož většinu budou moci majitelé pojišťoven odvádět mi-
mo zdravotnictví. Pacient se o možnosti poskytnutí kvalitnější, ale

ZDRAVOTNICTVÍ SE NESMÍ STÁT
KŠEFTOVÁNÍM SE ZDRAVÍM

PROHLÁŠENÍ
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dražší péče, ani nedozví, protože pojišťovny i rozsáhlé řetězce
nemocnic mohou být v rukou téhož majitele, jehož zájmem bude
vybírat co nejvíce na pojistném, ale vydávat co nejméně za péči.
Signatáři tohoto prohlášení vážně varují politiky i veřejnost před
následky  připravované  velké  zdravotnické loupeže, která bude
znamenat zhoršení dostupnosti zdravotní péče, omezení jejího
rozsahu a snížení její kvality. 
Nikde v Evropě není zdravotnictví pouze privátní. Soukromé
zdravotní pojišťovny a soukromé nemocnice tvoří ve
vyspělých zemích důležitý a užitečný doplněk, nic víc, nic
méně. 
Na rozdíl od regulačních poplatků jsou tyto ministrem
Julínkem navrhované změny nevratné.
Varujeme  před  riskantním  experimentem,  který  hazarduje  se
zdravím občanů České republiky.

ZABRAŇTE VELKÉ ZDRAVOTNICKÉ LOUPEŽI!!!!
V Praze dne 7. 2. 2008

Pokračování ze strany 1 

ZDRAVOTNICTVÍ SE NESMÍ STÁT
KŠEFTOVÁNÍM SE ZDRAVÍM

Za velkého zájmu sdělovacíchprostředků se konala ve čtvrtek7. 2. 2008 v Domě odborovýchsvazů v Praze tisková konfe-rence k tématům:• Připravuje se rizikový expe-riment s privatizací celéhočeského zdravotnictví, včet-ně systému veřejného zdra-votního pojištění.• Hrozí likvidace zdravotnípéče jako veřejné služby.• Občany čeká další zpoplat-ňování zdravotní péče.Postupně předseda ČMKOS M.Štěch, místopředseda ČMKOSJ. Zavadil a předseda Odbo-rového svazu zdravotnictví a so-ciální péče ČR J. Schlanger

Tisková konference 
k Zabraňte velké zdravotnické loupeži!!!

seznámili přítomné s názoremodborů a dalších sdružení zoblasti zdravotnictví s názory napřipravovanou reformu zdravot-nictví. Upozornili na to, že cílereformy jsou utajovány předveřejností, v tripartitě došlo jenk jejímu formálnímu projed-návání.  K  privatizaci českéhozdravotnictví má dojít na zákla-dě zákonů o velké privatizaci zezačátku 90. let spojované s  tu-nelováním.  J. Schlanger  porov-nal prodej zdravotnictví k ab-surdnosti prodeje Národního di-vadla, upozornil na nevratnostchystané privatizace a vyzvaldalší organizace, aby se připojilik alianci pro dostupné zdravot-nictví, která prohlášením zveřej-něném na tiskové konferencivyzývá veřejnost k zabráněníVelké zdravotnické loupěži. -dě-

Ministr zdravotnictví a vlá-da chtějí postupně privatizovatčeské zdravotnictví, a to jak klí-
čové fakultní nemocnice, tak
celý systém veřejného zdravot-
ního pojištění včetně jeho zdra-
votních pojišťoven, za podmí-nek výhodných pouze pro na-byvatele tohoto obrovskéhomajetku a zcela nevýhodnýchpro zaměstnance, jejich rodiny,děti a důchodce.Po strašných zkušenostech spodobnou „modrou“ transfor-mací bankovního sektoru před
deseti lety, která stála nás všech-
ny, kteří řádně platíme daně, na
nákladech vynaložených na za-
chování stability bankovního
sektoru při řešení důsledků ne-
domyšlené   privatizace   bank
stovky miliard Kč, ČMKOS va-ruje před  podobnými  nevy-zkoušenými experimenty a je-jich důsledky ve zdravotnictví,které ohrozí dostupnost zdra-votní péče pro značnou částobyvatel, a tím i jejich zdraví.
Dnes se máme možnost na

vlastní kůži přesvědčit, že našekritika opatření reformy veřej-ných financí provedené stejnou
vládou v loňském roce, argumen-
ty proti ní a odhady jejích
dopadů na všechny skupiny oby-
vatel, včetně oblasti zdravot-
nictví jsou pravdivé a přesné.
Bohužel.Seznamte se proto včas seStanovisky ČMKOS k navrho-vaným věcným záměrůmzákonů,  jimiž  se  má  „Velkázdravotnická loupež“ provést apomozte zabránit nevratnýmškodám na našem zdraví i ma-jetku v zájmu dostupnéochrany  zdraví  pro všechny,kteří je dnes potřebují a budoupotřebovat i v budoucnosti.(vizwww.cmkos.cz.)Vláda již omezila v rámci re-formy veřejných rozpočtů

příjmy zdravotního pojištění azásadním způsobem změnila fi-nanční toky v neprospěchúhrady zdravotní péče, zejmé-na tím, že 
� výrazně snížila celkové daně
(to se v systému zdravotního po-
jištění projeví zastavením va-
lorizace platby státu za státní po-
jištěnce a velmi pravděpodobně
dlouhodobou nominální stagnací
této částky),
� zastropovala pojistné naúrovni 4násobku průměrnémzdy  (to výrazně sníží příjmů
zdravotních pojišťoven), 
� změnila regulaci cen léčiv,
což v kontextu se zavedením
pětitisícového paušálu na výdaje
(za regulační poplatky a do-
platky za léky) výrazně zvýší vý-
daje zdravotních pojišťoven za
léky. Předseda vlády neutrpí, beredíky „své“ reformě měsíčně occa 20 tisíc Kč více, ale všichniostatní, kteří nemají dostpeněz na nejrůznější připo-jištění (či na přímé hotovostníplatby), budou mít již jenomezený  přístup  k veřejnýmzdravotním službám!Nedopusťme to!
Konečným  důsledkem velké

zdravotnické loupeže bude
zhoršení zdravotní situace v
české společnosti a prohloubení
současných ekonomických prob-
lémů českého zdravotnictví.Tyto nepřijatelné sociálněekonomické důsledky navrho-vané zdravotní reformy nejsounevyhnutelné v případě re-formních opatření zaměřenýchna zlepšení finančních i zdra-votních předpokladů a pod-mínek péče o zdraví občanůmísto pouhých privatizačníchcílů. Proto ČMKOS vládníscénář zdravotní reformyzásadně odmítá www.cmkos.cz

Připravuje seVelká zdravotnická loupež

„Je to brutální útok na dostupné zdravotnictví,“ prohlásil ve čtvrtek Milan
Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Její
místopředseda Jaroslav Zavadil šel ještě dál: „Chystá se velká zdravotnická
loupež a musíme udělat vše pro to, abychom jí zabránili.“ Podle odborářů se
zdravotnictví díky Julínkovým sedmi novým zákonům stane jenom byznysem
a dostupnost zdravotní péče bude ohrožena. Odbory nesouhlasí s tím, aby se
zdravotní pojišťovny i velké, dnes státní, nemocnice, staly akciovými
společnostmi, protože budou omezovat svobodnou volbu lékaře i rozsah péče. 
Jde o trensfer majetku.
Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel soudí, že „za
Julínkovou reformou je třeba vidět transfer majetku do soukromých rukou“. 
Odbory vydaly i prohlášení, v němž tvrdí, že vybrané peníze na zdravotní po-
jištění budou místo k úhradě co nejlepší zdravotní péče sloužit především k
vytváření zisku, jehož většinu majitelé pojišťoven odvedou mimo zdravot-
nictví.
„Varujeme politiky i veřejnost před následky připravované velké zdravotnické
loupeže, která bude znamenat zhoršení dostupnosti zdravotní péče, omezení
jejího rozsahu i snížení její kvality,“ píše se v prohlášení.
„Využijeme  demonstrace,  stávky,  abychom  zabránili  tomu,  že   dostupné
zdravotnictví bude ukradeno,“ řekl Štěch. 

7. 2. 2008. www.novinky.cz
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Vedení sekce veřejné správy

Schůze vedení sekce veřejnésprávy se konala v úterý 5. úno-ra v Praze. Témata jednání bylamj. práce na zákonech o obecnípolicii a o úřednících samo-správných celků. PředsedkyněOS A. Vondrová informovala oněkterých zkušenostech s roz-dělením navýšených mzdovýchprostředků ve státní správě, projejichž nízký objem nemohly býtletos změněny platové tabulky as rozdílnými přístupy k navýšenímzdových prostředků v samo-správě. Dále informovala ochystané reformě zdravotnictví,která spočívá v jeho  privatizacia privatizaci zdravotního po-jištění.Dále se účastníci jednání zabý-vali přípravou výjezdníhozasedání, které se bude konat vednech 22. - 24. května 2008 v re-gionu východní Čechy.Účastníci si zpestřili schůzirozdáním  textu  téměř  sto   letstaré básničky. -dě-

Eduard Bass – Drahota (1913)
Sládci klejí – zatroleněchmel už zase stoupl v ceněchceme-li jen skromně žítpivo musí podražit
Mouka dražší vizte cenykřičí pekař ustrašenýchceme-li jen trochu žíthousky nutno podražit
Ale nám se nejhůř dařínaříkají uzenářichceme-li jen skromně žítbuřty nutno podražit
Pan domácí hned se strašímaso, pivo, chléb je dražšíchceme-li jen skromně žítčinži nutno přirazit
Kdopak by se toho nelekstát tím trpí jako celekaby mohl vyjít nutno daně zvýšit
Konsumentu nelze vícenežli jít a oběsit seučiň to však neprodlenědokud špagát nestoup v ceně

Informace předsedkyně
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uvedeného prohlášení. OS zezásadních důvodů odmítánavrhované  změny  v systémuzdravotnictví, veřejného zdra-votního pojištění a v postavenízdravotních pojišťoven. Bližšíinformace o navrhovanýchzměnách v systému zdravot-nictví včetně změn v systémuveřejného zdravotního pojištěnía v postavení zdravotních po-jišťoven zveřejníme v dalšímčísle  NOS. V této souvislostiupozorňujeme, že v NOS č. 1 zedne 9. 1. 2008  bylo zveřejněnoStanovisko ČMKOS k návrhuvěcného záměru zákona o zdra-votních službách a podmínkáchjejich poskytování (zveřejněnotaké na webové stránce OS) a

Stanovisko ČMKOS k návrhuvěcného záměru zákona o veřej-ném   zdravotním pojištění, nakteré tímto odkazujeme. Soubor sedmi návrhů věcnýchzáměrů zákonů, které majívytvořit právní rámec reformyzdravotnictví byl předmětemjednání mimořádného zasedáníRHSD  tripartita) dne 4. 2. 2008.Uvedený soubor návrhů věc-ných záměrů zákonů bude vnásledujících týdnech předloženvládě k projednání. V Praze dne 7. 2. 2008                                                              Alena Vondrová předsedkyně OS

Konference sekce správy sociálního zabezpečení

Ve středu 30. ledna se v Praze vbudově České správy sociálníhozabezpečení v Praze konala kon-ference delegátů základníchodborových organizací sekcespráv sociálního zabezpečení.  Vúvodní části předsedkyně sekceHelena Šindelářová shrnula čin-nost v uplynulém roce, která by-la soustředěna na sjezd OS,demonstraci Zastavme škrtfor-mu, kolektivní vyjednávání, jed-nání k snižování počtu zaměst-nanců,  platové otázky, pracovnířád, zvýšení pracovního vytíženízaměstnanců a jeho důsledky.Ředitelka ČSSZ JUDr. BoženaMichálková ve svém vystoupenípotvrdila společný postup ohled-ně snižování zaměstnanců, sna-hu vedení zlepšovat finanční o-

hodnocení  pracovníků,  připo-měla zvýšené pracovní nárokyohledně měnících se a připravo-vaných zákonů týkajících se ná-plně činnosti České správy so-ciálního zabezpečení.V diskusi se nejvíce hovořilo ovysokém pracovní vytížení za-městnanců ČSSZ a o finančnímohodnocení.Předsedkyně OS A. Vondrovápřipomněla angažovanost OS vesnaze omezit snižování počtupracovníků a snaze zajistitspravedlivé rozdělení zvýšenýchprostředků na platy.Byly provedeny doplňovací vol-by do výboru sekce a pod-nikového výboru a projednányzásady čerpání FKSP na rok2008.                               -dě-

Na snímku vlevo ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková, vpravo
předsedkyně sekce  Helena Šindelářová.

Česká správa sociálního zabezpečení
evidovala k 31. prosinci 2007
celkem 2 028 865 starobních dů-
chodců a 4 880 187 poplatníků po-
jistného na sociální zabezpečení. Na
jednoho starobního důchodce tak
přispívalo  2,41   poplatníků.   Lidí,
kteří přispívají na jednoho důchodce,
za šest let přibylo - v prosinci 2001
na jednoho starobního důchodce
přispívalo 2,36 poplatníků pojist-
ného. Všech důchodců, tedy penzistů
starobních i osob pobírajících dů-
chody invalidní a pozůstalostní, bylo
ke konci loňského roku 2 719 161.
To znamená, že na jednoho důchod-
ce přispívalo 1,79 poplatníků pojist-
ného. V prosinci 2001 se jednalo o
1,75 poplatníků. Pojistné na sociální
zabezpečení musí platit zaměstnanci,
organizace za své zaměstnance a
OSVČ.
Od prosince 2001 do prosince 2007
přibylo celkem 350 091 poplatníků
pojistného, což znamená nárůst o cca
7 %. Starobních důchodců bylo při-
tom v prosinci 2007 o 106 093 více
(nárůst o cca 5 %) než před šesti lety.

Počet poplatníků pojistného tak roste
rychleji než počet starobních dů-
chodců.
Sociální systém České republiky je
založený na principu solidarity, který
spolehlivě funguje ve všech
vyspělých státech světa. Zdraví lidé
tak  platbami  pojistného  pomáhají
dlouhodobě nemocným, mladí zase
starým. Pojistné na sociální za-
bezpečení zahrnuje platby na dů-
chodové pojištění, na nemocenské
pojištění a příspěvek na státní poli-
tiku zaměstnanosti. Peníze, které
ČSSZ na pojistném vybere, tvoří víc
než 1/3 příjmu státního rozpočtu.
Česká správa sociálního zabezpečení
se v prosinci 2007 starala o záleži-
tosti 7 863 684 klientů. A to po
stránce výplaty dávek důchodového
pojištění (starobní, pozůstalostní a
invalidní důchody) a výplaty dávek
nemocenského pojištění (nemocen-
ské, příspěvek na ošetřování člena
rodiny, peněžitá pomoc v mateřství,
vyrovnávací příspěvek v těhotenství
a mateřství).
Praha 30. 1. 2008      www.cssz.cz

Počet poplatníků pojistného i důchodců roste
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Daňová podpora závodního stra-
vování včetně stravenek je v
řadě zemí Evropské unie běžnou
stabilní záležitostí. Tak tomu by-
lo doposud i v České republice.
Vláda v rámci tzv. reformy ve-
řejných financí navrhovala tuto
výhodu zrušit. Na tomto vlád-
ním návrhu se začali „přiživo-
vat“ korupčně jednající jed-
notlivci úzce spojení s některý-
mi představiteli ODS. Ukvapená
reakce předsedy vlády Mirka
Topolánka, že daňovou uznatel-
nost stravenek, a tím i závod-
ního stravován, í v co nejkratší
době zruší, je přiznáním spolu-
viny a snahou aféru uklidit před
pozorností médií a veřejnosti.
Přijetí takového postupu by zna-
menalo, že za korupční jednání
sahající až do vládních kruhů by
místo viníků byli potrestání za-
městnanci i zaměstnavatelé, kte-
ří závodní stravování zabez-
pečují a využívají. Takovéto jed-
nání předsedy vlády ČMKOS

Společnost  Sodexho  Pass  se  ohrazuje  proti  zavádějícím a jedno-stranně interpretovaným informacím, které se objevily v pořaduReportéři ČT i proti celkovému vyznění této reportáže 15. ledna 2008Prohlášení k reportáži České televize odvysílané dne 14. ledna 2008 vpořadu Reportéři ČTSpolečnost Sodexho Pass se ohrazuje proti zavádějícím a jednostranně in-terpretovaným informacím, které se objevily v pořadu Reportéři ČT i pro-ti celkovému vyznění této reportáže.Je pravdou, že společnost Sodexho Pass uzavřela kontrakt se společnostíno comment! Tato smlouva není rozhodně žádnou tajnou smlouvou, jaktvrdila reportáž, jedná se o běžný obchodní kontrakt, který je plně vsouladu se zákony České republiky a běžnou praxí v oblasti služeb publicaffairs na celém světě a napříč odvětvími.Smyslem a účelem zmíněné smlouvy byla analýza legislativní situace,příprava podkladů pro konkrétní a věcnou argumentaci a předání těchtoinformací zainteresovaným a odpovědným subjektům, včetně zákonodár-ců. Obsah smlouvy mezi společnostmi Sodexho Pass a no comment! je vtomto ohledu zajímavý pouze proto, že podobné smlouvy (stejně jakožádné jiné obchodní smlouvy) se běžně nedostávají do rukou médií apodléhají obchodnímu tajemství. Tvrzení, že si společnost Sodexho Pass zaplatila hlasování ve sněmovně,není pravdivé a důrazně ho odmítáme. Finální podoba zmíněného zákonabyla výsledkem svobodného hlasování jednotlivých zákonodárců, případ-ně politických dohod na úrovni vlády a parlamentu. Role společnostiSodexho Pass byla pouze v tom, že se aktivně účastnila diskuze před-cházející přijetí zákona a přinášela věcné argumenty podporující za-chování stávajícího daňového zvýhodnění stravenek pro zaměstnance izaměstnavatele.V situaci ohrožení daňové uznatelnosti základní zaměstnanecké výhodypovažovalo Sodexho Pass jako jeden z významných hráčů na stra-venkovém trhu za svoji odpovědnost aktivně přispět do diskuse týkající setéto oblasti. S využitím profesionální agentury byly rozhodujícím osobámpředávány argumenty podporující zachováni stávající legislativní úpravy.Byly využity aktuální nezávislé studie potvrzující, ze stravenkový systémje prospěšný pro všechny jeho účastníky, stát nevyjímaje.Rovněž v mnoha evropských zemích i v zamoří jsou stravenky v legisla-tivě zakotveny bez ohledu na politickou orientaci konkrétní vlády.
Prohlášení k záměru vlády znovu otevřít otázku zrušení daňovéhozvýhodnění stravování 16. ledna 2008 Náš názor v tomto směru je dlouhodobě konzistentní - myslíme si, že jeto krok špatným směrem, který není v zájmu žádné strany, tj. prodělají natom zaměstnanci, zaměstnavatelé a v konečném důsledku i stát. Mrzí nás,že tento návrh vznikl jako důsledek politických souvislostí, a jsmepřesvědčeni, že by měl být široce diskutován včetně zvážení všechmožných dopadů. Případné zrušení daňové uznatelnosti se velmi pravděpodobně nedotknejen samotných stravenek, ale celého systému závodního stravování.Závodní stravování a stravenky jsou přitom jedním z mála skutečně efek-tivních nástrojů státní podpory. Podporují produktivitu práce a zdravějšíživotní návyky lidí. Významně též přispívají k rozvoji a stabilizaci seg-mentu stravovacích služeb. A to vše se pozitivně promítá do ekonomiky.Případné schválení takovéto změny zákona by se dotklo téměř 4 milionůzaměstnanců, kteří dnes využívají výhod závodního stravování či stra-venek.Co se týká dopadu podpory stravování na státní rozpočet, podle StudieInstitutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze, která by-la realizována v polovině loňského roku, zaplatí firmy po případnémzrušení daňové uznatelnosti nákladů na závodní stravování ročně na daniz příjmu pouze o 1,1 miliardy korun více. Na druhé straně ale stát přijdeo 1,9 miliardy korun z DPH kvůli poklesu obratu restaurací, maloobchodua  stravenkových  firem.  Roční čistá ztráta pro státní rozpočet tak podlestudie dosáhne až 810 milionů korun, navíc postupně o pětinu klesne za-městnanost a obrat sedmnácti tisíc restaurací, které akceptují stravenky.Stravenky a závodní stravování rozhodně nejsou jen českým specifikem,nýbrž úspěšně fungují ve většině evropských zemí i mimo Evropu. Izkušenosti z nám blízkých zemí (Slovensko, Rumunsko) ukazují, že v pří-padě  přechodu  těchto  zemí k systému rovné daně zůstaly příspěvky nastravování součástí daňově uznatelných nákladů zaměstnavatelů. VMaďarsku, které zdaňuje zisk podniků velmi nízkou sazbou (v součas-nosti 16+4%) zůstávají náklady na stravování také daňově odpočitatelné.www.sodexho.cz 

Korupce likviduje závodní stravování

16. 1. 2008 Premiér Mirek Topolánek veřej-ně  oznámil,  že do konce lednasněmovně navrhne zrušenídaňových výjimek pro stra-venky. Současně se poprvé distancovalod smlouvy, podle níž prosazenívýhody provázela třímiliónováprovize pro soukromou lobbi-stickou společnost. Lobbování za změny zákonů je vČesku zcela běžné, stejně jakoto, že lobbing provázejí finančníodměny. Tentokrát ale lobbi-stickou firmu spojila Česká tele-vize přímo s Topolánkovýmpřítelem Markem Dalíkem anaznačila, že nešlo o standardnílobbing. Televize vystavěla konstrukci naskutečnosti, že společnost Nocomment!, která měla za pro-sazení daňové výjimky inkaso-vat stovky tisíc, řídí bratrDalíkova obchodního partnerave firmě New Deal. Stravenky koaliční vláda neza-hrnula oproti původním plánůmdo vládní reformy, s oficiálnímargumentem, že jinak by poslan-ci Miloš Melčák a MichalPohanka reformní kroky nepod-

pořili. Melčák s Pohankou již dřívepopřeli, že by s lobbistickou fir-mou jakkoli o stravenkách ko-munikovali. "Je to nesmysl.Prosazoval jsem stravenky, pro-tože pro zaměstnance s platemmezi deseti a dvaceti tisíci je tovelmi významná výhoda," řeklAktuálně.cz Melčák Proti zrušení stravenek, kteréchce ODS prosadit, Melčákprotestovat nejspíš nebude. "Poreportáži tak, jak ČT dala věci dosouvislostí, bych si nyní velmirozmyslel, zda tuto zaměstna-neckou výhodu prosazovat," řeklvčera Aktuálně.cz.Od případu se distancoval iDalík a nyní i premiér. Ten dnestaké oznámil, že si hodlá na re-portáž stěžovat na Radě ČT.Topolánkova reakce přišla denpoté, co opoziční sociálnídemokraté oznámili, že zvažujíkvůli případu trestní oznámení avládní kabinet obvinili z poli-tické korupce.Diskuze k článku: Topolánek:Daňovou výjimku pro stravenkyzrušíme: 224 příspěvků k 31. 1.2008. aktualne.cz

odmítá. Za korupci má být
postižen ten, kdo ji provádí a
profituje z ní a ne namísto toho
trestat zaměstnance ČR.
Systém závodního stravování
funguje ve všech vyspělých
zemích, včetně zemí mimo EU,
a i na jiných kontinentech. V
zahraničí tento funkční systém
nikdy nebyl zpochybňován.
Například i na Slovensku, kde
již hluboká reforma proběhla, si
vláda nedovolila tuto zaměstna-
neckou výhodu zrušit nebo ji
omezit. V roce 2005 vznikla pod
patronací Mezinárodní organi-
zace práce (ILO) v Ženevě
rozsáhlá  studie Food at Work
(stravování na pracovišti), která
jasně dokládá, že možnost stra-
vování zaměstnanců ať již for-
mou stravenek, závodních jíde-
len, dovozem jídla a dalšími
způsoby, mají zásadní vliv na
produktivitu práce, bezpečnost a
zdraví zaměstnanců a je tedy
přínosem i pro zaměstnavatele.

www.cmkos.cz

Topolánek:Daňovou výjimku pro stravenky zrušíme

Adresář Odborového svazu státních orgánů a organizací zveřejněný v NOS číslo 2-3/2008 si prosím doplňteúdajem - Jana Štolfová, evidence členské základny tel.: 224 142 471, fax: 224 142 470.



V západní Evropě, kde je větši-
nou důchodový věk 65 let pro
muže i ženy, přestává v současné
době drtivá většina lidí pracovat
těsně po šedesátém roku a hojně
využívají předčasné důchody.
Někteří lidi by i rádi pracovali,
ale dnešní doba je orientovaná
na výkon. Mnozí zaměstnavatelé
se řídí pravidlem, že kdo nestačí
nastolenému tempu a není
schopen si okamžitě osvojit
nové pracovní postupy, má smů-
lu. Vždycky se najde někdo
nový a lepší, kdo ho nahradí.
Situace padesátníků na dnešním
trhu práce není jednoduchá.
Nejvíce padesátníků pracuje ve
skandinávských zemích, kde z
celkového počtu lidí ve věku 55

- 64 let chodí do práce přes
polovina obyvatel - Švédsko
(69,4 %), Velká Británie (56,9
%), Dánsko (59,5 %), Finsko
(52,7 %). Naopak nejméně lidí
ve stejné věkové kategorii
pracuje v Polsku (27,2 %), na
Slovensku (30,3 %) a v
Maďarsku (33,0 %). Lidé ze
skandinávských zemích jsou na
tom po padesátce dle statistic-
kých údajů zdravotně nejlépe, a
tudíž mají mnohem menší prob-
lémy vykonávat i fyzicky ná-
ročnější zaměstnání i v předdů-
chodovém věku. Navíc je v těch-
to zemích zkušený pracovník s
dlouholetými zkušenostmi ce-
něn.

mesec.cz

Mnoho Evropanů však nechce anemůže vykonávat svoji práci aždo státem stanoveného dů-chodového věku, tedy ve většiněčlenských zemí EU do 65 let.Raději odcházejí do penze dřívei za cenu nižší státní penze avyužívají tak možnosti čerpánítzv. předčasného důchodu.Využít možnosti odejít předčas-ně do důchodu nemohou pouzeobčané Irska, Malty, Nizozemí aVelké Británie. Délka předčas-ného důchodu se v Evropě vprůměru pohybuje od dvou dopěti let, nejčastěji to jsou třiroky. Nejdříve mohou dopředčasného důchodu (v 55 le-tech) odejít obyvatelé Francie,Polska, Portugalska a Řecka. Připředčasném odchodu do dů-chodu musí však občan počítat snižší státní penzí. Platí, že čímdříve odejde, tím nižší bude pen-ze od státu. Mnohdy je potompravidelná měsíční státní penzenižší až o 25 %.Například v Německu má napředčasný důchod nárok občanstarší 60 let a splňující pod-

Po šedesátce se Evropanům už moc pracovat nechce

Předčasné důchody jsou čím dál oblíbenější
mínku 35 let pojištění. V doběžádosti musí být nezaměstnaný.V případě, že je nezaměstnanýdéle než dva roky a splňuje pod-mínku počtu let pojištění, můžeodejít do důchodu již v 58letech. Výpočet důchodu upředčasné penze je stejný jako ustarobního důchodu, ve výpoč-tovém vzorci však chybí vý-dělky za poslední roky, a díkytomu je výsledný důchod vždynižší. O kolik je nižší celkem,závisí na výši výdělků a počtuměsíců, o které odešel do dů-chodu dříve. Současný německýsystém však předčasným dů-chodům nepřeje. Spolu seschválením věkové hranice 67let došlo k většímu finančnímuznevýhodnění předčasných dů-chodů, které mají být nižší nej-méně  o  15  % oproti řádnémustarobnímu důchodu. mesec.cz
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ČMKOS k deficitu státního rozpočtu za rok 2007– naše prognózy byly správné
4.1.2008
Dne 3. ledna 2008 zveřejněný první odhad schodku státního rozpočtu
za minulý rok tak jen potvrzuje stanovisko ČMKOS, že hlavním
cílem tzv. reformy veřejných financí není zastavit údajně tragický
vývoj veřejných financí, ale snížit daně nejbohatším skupinám oby-
vatelstva. 
Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek 3. ledna 2008  na
mimořádné tiskové konferenci oznámil, že deficit státního rozpočtu
za minulý rok byl podle předběžných výsledků „pouze“ 66,4 mld. Kč.
Schválený státní rozpočet na minulý rok však počítal s deficitem ve
výši  91,3 mld. Kč. Podle metodiky ESA  (Evropský systém národních
účtů)  byl deficit dokonce pouze 40,4 mld. Kč. S ohledem na ostatní
složky veřejných rozpočtů to znamená, že se deficit veřejných financí
bude pohybovat pod 2 % v poměru k HDP.
Dne 3. 1. 2008 zveřejněné výsledky hospodaření státního rozpočtu za
minulý rok tak jen potvrzují fakt, na který ČMKOS několikrát upo-
zorňovala a to, že východiska pro tzv. reformu veřejných financí v
podání Topolánkovy koaliční vlády byla zcela účelově zmanipulová-
na a problémy veřejných financí nadměrně zveličovány jen proto, aby
vláda měla záminku, proč reformu předložit v podobě, v jaké byla těs-
ně před koncem minulého roku schválena Parlamentem ČR.  
Současná vláda často zdůrazňovala, že loňský „nereformní“ špatný
rozpočet zdědila po předcházející koaliční vládě a ve svých mate-
riálech (např. v Konvergenčním programu ČR) ho kritizovala zejmé-
na proto, že  byl nadměrně rozhazovačný. Nejnovější čísla o
skutečném schodku však ukazují, že vývoj ekonomiky a potažmo
veřejných financí, založený předcházejícími vládami nebyl zdaleka
tak katastrofický, ale naopak. Ještě před přijetím nynější restriktivní a
antisociální reformy veřejných financí byl vývoj v zásadě zdravý a lze
předpokládat, že to bude naopak tato reforma, která povede ke zpo-
malení ekonomického růstu, ale i  k rozrušení sociální soudržnosti
české společnosti.
Hrozí  zásadní  změna přerozdělování ve společnosti a zprivatizování
veřejných  služeb. ČMKOS se právem obává, že to bude právě
nynější reforma veřejných financí, která vyvolá zdražení, citelně
zhorší životní podmínky zaměstnanců, rodin s více dětmi a důchodců
a následně povede k prohloubení zadlužení státních financí v dalších
letech.

Miroslav Kalousek: řekněme na rovinu třicátníkům, že jejich dů-
chody budou nízké!
17. 12. 2007
Tripartita o důchodech
Poslední jednání Rady hospodářské a sociální dohody v roce 2007 by-
lo poznamenáno nízkou účastí ministrů a v jednu chvíli odbory u-
važovaly o přerušení schůze. 
Parametrické změny důchodové reformy, se kterými přichází minis-
terstvo práce v rámci první etapy, odbory odmítají. Dnešní čtyřicátní-
ci či padesátníci nejsou připraveni odcházet do důchodu v 65 letech,
uvedl Štěch. Odbory žádají, aby v rámci pojistné matematiky bylo
přihlédnuto k rezervám, které jsou v platbách do důchodového systé-
mu, a možnostem dřívějších odchodů do důchodu u náročných pro-
fesí. Josef Středula, předseda OS KOVO, a Jan Sábel, předseda OS
hornictví, poukázali na problémy zaměstnanců v rizikových po-
voláních, kteří výrazně platí do penzijního systému, ale dožívají se v
průměru 57 až 60 let. Ministr Petr Nečas několikrát zdůraznil, že je
připraven jednat o podmínkách odchodu do penze těchto zaměst-
nanců.
ČMKOS k důchodové reformě
16. 1. 2008 
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je proti
návrhu důchodové reformy, který se chystá sněmovně i bez shody s

opozicí předložit vládní koalice. Pokud se kabinetu podaří úpravy
prosadit, chtějí odboráři po případné změně vlády po volbách usilovat
o vrácení systému penzí do původní podoby. Novinářům to na
novoroční tiskové konferenci sdělil předseda ČMKOS Milan Štěch.
Vláda rozdělila důchodovou reformu do tří etap. První upravuje
zákon, který počítá s dalším postupným zvyšováním penzijního věku
na 65 let či s prodloužením povinné doby pojištění z 25 na 35 let.
Kabinet chtěl do voleb v roce 2010 prosadit i opt-out, tedy možnost
přesměrovat část odvodů ze státního systému do spoření u fondů.
Odbory jsou proti zvýšení věku, prodloužení doby pojištění i převe-
dení části odvodů do fondů. M. Štěch uvedl,  že ČMKOS ale penzijní
reformu neodmítá a je pro změny. "My jsme pro to, aby se důchodový
systém modernizoval, ale aby tím základním pilířem byl průběžný
systém mezigenerační solidarity," uvedl předák.

Připravuje se důchodová reforma
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BOZP a prevence stresu na pracovištiVzhledem k tomu, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří his-toricky k oblasti prioritního zájmu odborů a dále proto, že odborům patří zezákona významné právo kontroly nad dodržováním předpisů o BOZP, z nichžlze při výuce čerpat, zaměřujeme se na tuto oblast. Naším cílem není jen ko-mentovat platné předpisy, ale zaměřit se na prvenci rizik na pracovištích, tedyspojit teorii s praxí. Přednášky nejsou určeny pouze zástupcům odborovýchorgánů, ale především zaměstnavatelům samotným, neboť na ní je povinnostvytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovníprostředí.Lektorský tým: Ing. P. Šebek, Mgr. M. KosinaZákladní pojmy BOZP● Základní pojmy - informační zdroje BOZP ● Právní předpisy upravujícíBOZP ● Výchova a propagace v oblasti BOZPMěsíc       Termín       Uzávěrka      Var. sym.     Cena (vč. DPH)      MístoDuben       30. 4.          15. 4.            8109             1650,-              DOS Praha
Rovnost příležitostíZcela zákonitě se sociální dialog stal jedinečnou a neodmyslitelnou součástíEvropského  sociálního  modelu,  který  má mimořádnou zásluhu na vysokéefektivitě evropské ekonomiky. Není náhodou, že mezi hospodářsky nej-vyspělejší  země  světa  patří  především  ty  evropské  státy  (zejména skan-dinávské), které přednosti sociálního dialogu využívají nejvíce.Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), vědoma si svéhoposlání v obhajobě práv a zájmů svých členů, se přihlásila k projektu před-loženému Gender Studies o.p.s. v rámci programu EQUAL pod názvem „Půlna půl“. Slaďování profesního a rodinného života je totiž bezprostředně spja-to s nejširšími otázkami trhu práce, odměňování, s otázkami pracov-něprávních vztahů, sociálního zabezpečení, organizace práce (pracovní doby,metod řízení apod.). atd. Zároveň je slaďování profesního a rodinného životanedílnou součástí politiky rovných příležitostí mužů a žen, které se věnuje vposledních letech větší pozornost v celé společnosti, a je tomu tak i v případěČMKOS a jejích odborových svazů.Hlavním a dlouhodobým úkolem pro ČMKOS se stalo předevšímprosazování rovnoprávnosti žen a jejich požadavků v pragmatické neagre-sivní podobě, na základě principů občanské společnosti a především s cílemzměnit postoje a přístupy k této problematice jak v samotných odborech – ato nejen mezi muži, ale podle potřeby i ženami samotnými – tak i v celéspolečnosti.Lektorský tým: JUDr. Zdeňka Kindlová, JUD. Marcela Kubínková, Mgr.Dušan MartinekRovnost příležitostí při kolektivním vyjednávání● Sociální partneři a jejich organizace ● Obsah kolektivních smluv podle ZPod 1.1.2007 ● Kolektivní vyjednávání se zaměřením na rovnost mužů a žen● Kolektivní vyjednávání – strategie a technika ● Genderový slovníčekMěsíc        Termín         Uzávěrka      Var. sym.     Cena (vč. DPH)     MístoKvěten        16. 5.             1. 5.             8111            1650,-        DOS Praha

Sociální dialogSociální dialog, který představují především dvoustranná jednání zástupcůzaměstnanců a zaměstnavatelů (kolektivní vyjednávání) a třístranná jednánísociálních partnerů a zástupců státu (tripartita) může velmi napomoci k u-držení sociálního smíru ve společnosti, důležitého pro její fungování i rozvoj,k řešení i prevenci pracovních konfliktů i hospodářských krizí, k humanizacipráce a dodržování základních lidských práv a svobod, mezi nimiž zaujímajívýznamné místo práva sociální a hospodářská.  Lektorský tým: Mgr. Denisa Heppnerová, JUDr. Renata Letková, JUDr. Marcela Kubínková,JUDr. Zdeňka Kindlová, PhDr. Hana MálkováPodnikový sociální dialog● Odvětvový  sociální dialog  ●  Podnikový  sociální  dialog ● Kolektivnísmlouvy ● Obsah kolektivní smlouvy ● Oprávnění odborových organizací ●Přístup k informacím ● Řešení sporů ● Kontrolní činnost Inspekce práce  Měsíc        Termín         Uzávěrka        Var. sym.      Cena (vč. DPH)      MístoBřezen        26. 3.           15. 3.           8105            1650,-          DOS PrahaČerven      18. – 19.6.       1. 6.             8304              3190,-                  Zlenice

Umění argumentace a přesvědčováníOblast kolektivního vyjednávání je základním stavebním prvkem činnostiodborových organizací. Oddělení RLZ ČMKOS organizuje celou řadu semi-nářů k sociálnímu dialogu v rámci projektu ČMKOS a sociálních partnerů.Proto se v tomto pololetí chceme v naší nabídce více věnovat oblasti psy-chologie, rétoriky a techniky kolektivního vyjednávání.  Lektorský tým: PhDr. P. Beroušek, PhDr. Z. ReimannPsychologické aspekty kolektivního vyjednávání● Základní komunikační dovednosti ● Typy osobnosti ● Technikyovlivňování ● Principy a techniky jednání ve skupině ● Verbální a neverbál-ní komunikace ● Aktivní naslouchání ● Zvládání emocí v procesu komu-nikace ● Pozitivní myšlenková rovina a budování důvěry ● Umění účinné ar-gumentace a zdolávání námitek ● Rozpoznání pokusu o manipulaci a elimi-nace vlivu nátlakuMěsíc       Termín       Uzávěrka      Var. sym.      Cena (vč. DPH)       MístoBřezen        27. 3.         15. 3.         8106             1 650,-            DOS PrahaKvěten         4. 6.          15. 5.           8113              1 650,-             DOS Praha

Vzdělávání ČMKOS, oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnosttel.: +420 234 462 572, tel.: +420 234 462 238, fax.: +420 222 718 994,e-mail: martinek.dusan@cmkos.cz

Naše rekreační středisko se nachází v jižních Čechách mezi
Mladou Vožicí a Pacovem v osadě Blatnice. Středisko je zařazeno
do IV. kategorie, bez zajišťování služeb, není vybaveno sprchami
a jsou zde suchá WC. Stravování, vytápění chat i palivo (dřív z
okolního lesa) si obstarává každý rekreant sám. Pila a sekyra je v
každé chatě. Chaty jsou 4lůžkové a 5lůžkové se zastřešenou ve-
randou, vybavené potřebným nábytkem, nádobím, el. vařičem,
chladničkou a kamny na dříví. Ve společenské budově je barevný
televizor a mrazáky. Ve středisku je možno si půjčit knihy a spor-
tovní potřeby. Dále jsou zde k dispozici 2 pramičky k projížďkám
na rybníku s možností koupání. V okolí jsou krásné lesy a rybníky,
pěkné procházky, po cestách je možno jezdit s dětským kočárkem
i na kole. Možnost sběru hub, malin, borůvek. Nákupy potravin:
cca  2,5 km  od  střediska  v obci Pojbuky je prodejna potravin a
smíšeného zboží. Jednou týdně přijíždí do střediska autíčko
Family Frost a pojízdná masna.
Rekreace  je  provozována  ve  14denních turnusech s nástupním
dnem pátek mezi 16-18 hod. a ukončením opět v pátek do 16 hod.
Pobyt kratší než 14denní je možný podle obsazenosti střediska bez
zajištění dopravy.
Začátek 1. turnus je od 30. 5. 2008. Doprava na rekreaci: vlastním
vozidlem( parkoviště ve středisku) nebo je zajištěna autem s odjez-
dem v pátek ve 14,30 hod. z Mariánského nám. 2, Praha 1 a zpět s
ukončením u stanice metra Roztyly.
Cena: dospělí 125,-Kč/os./den
děti do 15 let: 115,-Kč/os./den
děti do 3 let: 35,-Kč/os./den
Přihlášky na rekreaci je možno vyzvednout na ZV odborové orga-
nizace u pí. Šrámkové na MHMP, Jungmannova 35/29, Praha l, 2.
patro 204b, telefon 236 002 759, 603 550 813.
Informace o středisku též na www.kozak.er.cz

Navštivte středisko KOZÁK
rekreační středisko odborové organizace při Magistrátu hl. m. Prahy
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Zákoník práce v § 89 stanoví, že ně-které přestávky v práci, které majícharakter bezpečnostních přestávek,se započítávají do pracovní doby. Ojaké přestávky se jedná?
Patří mezi ně přestávky, které uvádí
nové nařízení vlády č. 361/2007 Sb., k
ochraně zdraví při práci a to s účinnos-
tí od 1. ledna 2008. 
Zejména se jedná o přestávky v práci
zaměstnanců, kteří pracují s počítači.
Zaměstnavatel musí organizovat čin-
nost zaměstnance tak, aby práce u o-
brazovky byla během dne periodicky
přerušována bezpečnostními přestáv-
kami nebo změnami činnosti, které by
snížily pracovní zatížení vyplývající z
použití obrazovky. Přestávky v práci
nebo  změna činnosti v délce 5-10 mi-
nut po každých dvou hodinách práce
má poskytnout zaměstnavatel při
vysokém zatížení zraku nebo
nepřerušované práci s vysokou za-
tížeností pohybového aparátu. 
Bezpečnostní přestávky musí zaměst-
navatel poskytnout  rovněž zaměst-
nancům, kteří vykonávají monotonní
práce nebo pracují ve vnuceném tem-
pu. Kdyby nemohl poskytnout pře-
stávky,  musí zajistit střídání činností
nebo zaměstnanců. 
Prací ve vnuceném pracovním tempu se
rozumí práce, při níž si zaměstnanec
nemůže volit její tempo sám a musí se
podřídit rytmu strojového mechanismu,

úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance.
Prací spojenou s monotonií se rozumí
práce, při níž je charakteristické
opakování stejných pohybových nebo
úkolových úkonů s omezenou možnos-
tí zásahu zaměstnance do jejich
průběhu.  
Monotonie se dále člení na činnost  
- pohybovou, při které se opakují
jednoduché pohybové manuální úkony
stejného typu,
- úkolovou,  při které se vyskytuje
nízký počet úkolů a jejich malá
proměnlivost. 
Doporučuje se (nejde o povinnost za-
městnavatele), aby alespoň v jedné
přestávce bylo zařazeno několik kom-
penzačních cviků ke zvýšení účinku
aktivního oddechu a předcházení
bolestem a zdravotním potížím. Za-
městnanci by měli mít možnost volit si
přestávky v uvedeném rozsahu indi-
viduálně. Jedná se o přestávky v trvání
5 až 10 minut po každých 2 hodinách
nepřetržité práce spojené s monotomií
nebo ve vnuceném tempu. Rovněž i
zde platí, že pokud by nemohl zaměst-
navatel poskytnout „placenou“ přes-
távku, musí zajistit střídání činností
nebo střídání zaměstnance. Při zvý-
šených požadavcích na psychickou
zátěž nebo vysoký výkon je vhodné
rozčlenit pracovní směnu na čtyři části:
dvě dopoledne a dvě odpoledne i s
vhodnými přestávkami.

Zápočet přestávek do pracovní doby

Ochrana zaměstnance při práci s počitačem
Zavádění výpočetní techniky na pra-coviště se stále více rozšiřuje. Jenmálokterý zaměstnavatel si dokážepředstavit práci bez počítačů. Tovšak má i negativní stránku: možnézásahy do zdraví zaměstnanců.Existuje právní ochrana?
Zaměstnavatel by měl  zejména zajis-
tit zaměstnancům vhodný ochranný
pracovní prostředek na ochranu zraku,
např. filtr před monitorem nebo obra-
zovku s již zabudovaným filtrem. Tuto
povinnost mu ukládá zákoník práce v
§ 104.
Další základní požadavky na zaměst-
navatele k zajištění bezpečné práce a
ochrany zdraví zaměstnanců při práci
na zařízeních se zobrazovacími jed-
notkami (do této kategorie pracovních
pomůcek řadíme počítače a jejich
monitory, klávesnici či jiná vstupní za-
řízení,  software  a další volitelná pří-
slušenství včetně pracovního stolu,
plochy, sedadla apod.), stanoví nové
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., k
ochraně zdraví při práci s účinností od
1. ledna 2008.
Na obrazovce zobrazovací jednotky se
nesmí vyskytovat kmitání, plavání či
poskakování znaků, řádků, střídání
jasů  a  podobně.  Jas a kontrast mezi
znaky a pozadím na obrazovce musí
být snadno regulovatelný i vzhledem k
okolním podmínkám. Obrazovka musí
svou konstrukcí umožňovat posunutí,
natáčení a naklánění podle potřeby za-
městnance. Musí být umístěna tak, aby
na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či
z jiných zdrojů jako jsou okenní
otvory, světlé stěny, nábytek a podob-
ně. Vzdálenost obrazovky od očí pro
obvyklou kancelářskou práci nesmí
být menší než 400 mm, jas obrazovky
nesmí být menší než 35 cd/m2. 
Klávesnice musí být pro trva-lou práci
oddělena od obrazovky, aby zaměst-
nanci umožnila zvolit nejvhodnější
pracovní polohu. Volná plocha mezi

Srážky ze mzdy nebo z platu a z
jiných  příjmů  zaměstnance upravuje
zákoník práce (zákon č. 262/2006
Sb.,- dále jen „ZP“), § 551 občan-
ského zákoníku, na-řízení vlády č.
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu zá-
kladní částky, která nesmí být sražena
povinnému z měsíční mzdy při
výkonu rozhodnutí, § 276 až 302
občanského soudního řádu a zákon č.
110/2006 Sb., o životním a exis-
tenčním minimu. Pro rok 2008 platí
rovněž nové nařízení vlády č.
367/2007 Sb., o stanovení výše nor-
mativních  nákladů na bydlení, které
jsou  součástí  životního  minima  pro
srážky ze mzdy.
Výklad pojmu „mzda“ nebo „plat“,

z nichž může zaměstnavatel provádět
srážky, nečiní v praxi potíže. Jejich
vysvětlení je uvedeno v § 113 a 109
ZP. Jinými příjmy zaměstnance, z
nichž  se  mohou   rovněž   provádět
srážky, jsou  např. odměna z dohody o
pracovní činnosti,  náhrada mzdy
nebo platu (např. za dobu dovolené),
odměna za pracovní pohotovost,
odstupné, případně jiné plnění poskyt-
nuté zaměstnanci v souvislosti se
skončením pracovního poměru (např.
odchodné) a peněžní plnění věrnostní
nebo stabilizační povahy. Do 1. ledna2008 bylo možné provádět srážky zemzdy i z odměny z dohody o prove-dení práce. Novela zákoníku práceč. 362/2007 Sb., s účinností od 1.ledna 2008 tuto možnost zrušila.

Co se sráží
Srážky se provádějí z čisté mzdy a

vypočtou se podle podmínek a sazeb
platných pro povinného zaměstnance,

z jehož mzdy se srážky provádějí, v
měsíci, za který se čistá mzda zjišťu-
je. 
Předmětem srážek výkonem

rozhodnutí (exekucí) není však jen
mzda nebo plat. Může to být i náhra-
da mzdy nebo platu, nemocenské
dávky, peněžitá pomoc v mateřství,
důchody, stipendia, podpora v neza-
městnanosti a při rekvalifikaci,
odstupné, případně odchodné,
peněžitá plnění věrnostní nebo stabi-
lizační povahy, úrazový příplatek atd.
Povinnému nesmí být sražena z

měsíční mzdy základní částka, která
je stanovena v  nařízení vlády č.
595/2006 Sb. Základní částka, která
nemůže být sražena z měsíční mzdy
povinného zaměstnance, je rovna
úhrnu dvou třetin součtu částky život-
ního minima jednotlivce a částky nor-
mativních nákladů na bydlení pro jed-
nu osobu (nezabavitelná částka) na
osobu povinného, a jedné čtvrtiny
nezabavitelné částky na každou os-
obu, které je povinen poskytovat
výživné. Na manžela povinného se
započítává jedna čtvrtina nezabavitel-
né částky, i když má samostatný pří-
jem. Na dítě, jež manželé společně
vyživují, se započítává jedna čtvrtina
nezabavitelné částky každému
manželovi zvlášť, jsou-li srážky
prováděny ze mzdy obou manželů.
Částka, nad kterou se zbytek čisté
mzdy srazí bez omezení, činí  součet
částky životního minima jednotlivce a
částky normativních nákladů na by-
dlení pro jednu osobu.
Od 1. ledna 2007 platí  zákon č.

110/2006 Sb.,  o  životním a exis-

Srážky ze mzdy v roce 2008

předním okrajem desky stolu a spodní
hranou klávesnice musí umožňovat
opření rukou i zápěstí. Povrch kláves-
nice musí být matný, aby na něm
nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a
symboly na tlačítkách musí být dobře
čitelné a kontrastní proti pozadí.
Rozměry desky stolu musí být zvoleny
tak, aby bylo možné proměnlivé us-
pořádání obrazovky, klávesnice a
dalšího  zařízení.  Deska  pracovního
stolu a dalšího zařízení musí být mat-
ná, aby na ní nevznikaly reflexy.
Držák pro písemnosti musí být
umístěn co nejblíže k obrazovce, tak
aby pohyby hlavy a očí byly omezeny
na minimum. Nově se stanoví, že za-
městnavatel musí poskytnout  opěrku
pro dolní končetiny, pokud ji bude za-
městnanec vyžadovat.
Zákoník  práce v § 89 stanoví, že ně-
které přestávky v práci, které mají
charakter bezpečnostních přestávek,
se započítávají do pracovní doby. Patří
mezi ně i přestávky, které uvádí nové
nařízení vlády. 
Zejména se jedná o přestávky v práci
zaměstnanců, kteří pracují s počítači.
Zaměstnavatel musí organizovat čin-
nost zaměstnance tak, aby práce u o-
brazovky byla během dne periodicky
přerušována bezpečnostními pře-
stávkami nebo změnami činnosti, kte-
ré by snížily pracovní zatížení vyplý-
vající z použití obrazovky. Přestávky v
práci nebo změna činnosti v délce 5-
10 minut po každých dvou hodinách
práce má poskytnout zaměstnavatel
při vysokém zatížení zraku nebo
nepřerušované práci s vysokou za-
tížeností pohybového aparátu.JUDr. Ladislav Jouza, MPSV ČR

tenčním minimu. Z toho vychází i
nařízení vlády č. 595/2006 Sb.
Základní částka, z níž  zaměstnavatel
vychází  v  roce  2008  při  provádění
srážek ze mzdy, je 6281 Kč. Skládá se
z životního minima jednotlivce (§ 2
zákona č. 110/2006 Sb.,- pro rok 2008
je to částka  3126 Kč) a z norma-
tivních nákladů na bydlení jed-
notlivce, stanovených pro obec ve-
likosti od 50 tisíc do 99 999 obyvatel
bez ohledu na to, v jaké obci skutečně
povinný zaměstnanec žije (§ 26
odstavec 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve
znění zákona č. 112/2006 Sb). Pro rok
2008 je to podle nařízení vlády č.
367/2007 Sb., částka 3155 Kč.Celkově je to částka 6281 Kč (dřívepřed 1. 1. 2008) to byla částka 5785Kč (tzv. nezabavitelná částka).
Povinnému nesmí být výkonem

rozhodnutí sraženy dvě třetiny z
celkové částky, která je tvořena
součtem částky životního minima jed-
notlivce a normativních nákladů na
bydlení, tedy z 6281 Kč. Jedná se o
částku  4186 Kč. 
Dále se nemůže srazit jedna čtvrti-

na z nezabavitelné částky na každou
osobu, kterou je povinný aměstnanec

povinen vyživovat. Jedná se o částku
1570 Kč.
Další  postup   zaměstnavatele

(mzdové účetní) při provádění srážek
ze  mzdy, např. k vyrovnání nároku
zaměstnavatele na náhradu škody, je
stanoven občanským soudním řádem.
Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení
základní částky a která se zaokrouhlí
směrem dolů na částku dělitelnou tře-
mi a vyjádřenou v celých korunách,
lze srazit k vydobytí pohledávky jen
jednu třetinu. Pro přednostní pohle-
dávky se srážejí dvě třetiny. Uvedené
přednostní pohledávky se uspokojí
nejprve  z druhé třetiny, a teprve, ne-
stačí-li  tato  třetina k jejich úhradě,
uspokojí se spolu s ostatními pohle-
dávkami z první třetiny.

Přednostní pohledávky
Přednostními pohledávkami je

výživné, náhrada škody způsobené
ublížením na zdraví, náhrada škody
způsobená úmyslnými trestnými činy,
daně a poplatky, přeplatky na dávkách
nemocenského a důchodového za-
bezpečení, náhrada za příspěvek na
výživu dítěte a náhrada potřeb dítěte
svěřeného do pěstounské péče.

*
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Bali: PSI se účastní konference Spojených národů proti korupciDelegace PSI se zúčastní konference Spojených národů (UN) proti ko-rupci, která se koná na indonéském ostrově Bali. PSI se aktive účastnila iprvní konference, která se konala v Jordánsku v roce 2006. PSI budou za-stupovat Mourad Tchiko z alžírské SNAPAP a Annie Geron z PSLINK naFilipínách. Oba dva tito zástupci odvážně vystupují a bojují proti korupcive svých zemích, za což byly taky pronásledování. Zástupci PSI budouúzce spolupracovat se zástupci UNICORN, kterou vede Kirstie Drew.Projekt  UNICORN,  který  dlouhou  dobu podporovalo i PSI, má za cílzmobilizovat pracovníky a odbory ke sdílení informací a koordinovaněbojovat proti mezinárodní korupci. Toto setkání na Bali je již druhou kon-ferencí ohledně konvence UN proti korupci. V současnosti podepsalo tu-to konvenci 80 zemí.PSI se připojuje k výzvám na ukončení blokády v pásmu GazyPSI se připojilo k výzvám izraelské vlády, aby ukončila blokádu pásmaGazy. Podle regionálních poboček PSI je výsledkem této blokádypřerušení provozu elektrárny a pásmo Gazy, tak upadlo do úplné tmy.Dále  je  zřejmé,  že  přerušení  zásobování  vedlo  k  tomu,  že   nejsouzabezpečeny ani základní veřejné služby. Významně jsou ovlivněny inemocnice stejně jako dodávka pitné vody a sanitárního materiálu.Obrovský nedostatek pohonných hmot znamenají hrozbu úplného zas-tavení běžného života občanů. Generální tajemník PSI, Peter Waldorff, ktomu řekl: „Pobočky PSI jsou v první linii a snaží se zajišťovat potřebnéslužby jako je zdravotní péče v těch nejtěžších podmínkách. PSI vyzývák okamžitému ukončení blokády, aby se zabránilo prohlubující se huma-nitární krizi, a zároveň povolit znovunastolení služeb pro občany Gazy.“Ekvádor: Porušování odborových práv pokračujeLeden, 2008V návaznosti na dopis s urgentní výzvou, který PSI poslalo v listopadu2007, poslalo PSI druhý protestní dopis prezidentovi země (RafaelCorrea) na podporu Muňoz Pasguel a Girard V. Arroyo. Na oba tyto muže,předáky PSI pobočky v Ekvádoru FENAJE, byl vydán zatykač. PSIvyzývá vládu k odvolání těchto zatykačů, a aby definitivně skoncovala spronásledováním odborářů. PSI se připojilo ke stížnosti FENAJE, kterázaslala svou stížnost k Mezinárodní organizaci pro práci (ILO). PSInedávno obdržela informaci, že ILO tuto stížnost bude řešit s největší ur-gencí. Významná mezinárodní konference o kvalitních veřejných službách vroce 2010Velká mezinárodní konference o kvalitních veřejných službách a odosažení pokroků v novém tisíciletí se bude konat v roce 2010. Na svémlednovém zasedání v Bruselu schválila Rada Globálních odborů návrhPSI a Organizace pro mezinárodní vzdělávání na zorganizování takovékonference. Rada Globálních odborů byla založena minulý rok a skládá sez globálních odborových federací (ITUC – Mezinárodní konfederaceodborů a TUAC – Odborový poradenský výbor OECD). Na svém posled-ním mítinku hodnotila Rada globálních odborů výsledky své posledníkonference, která se konala ve Washingtonu v prosinci 2007. Bylo do-hodnuto vytváření nové strategie na organizování různých iniciativ napříčsektory. Velký důraz by měl být kladen především na proexportně orien-tované rozvojové země, ve kterých je organizování v odborech zakázánoa pracovní podmínky, obzvláště pak pro ženy, jsou extrémně vykořisťu-jící. Rovněž byla diskutována i otázka rostoucích soukromých fondů a je-jich dopad na zaměstnanost. Rada globálních odborů byla založena v led-nu 2007 a skládá se z předsedů, generálních tajemníků a jejich zástupců vodborových organizacích. Člen  EPSU   ver.di si  připisuje vítězství  v  referendu  o  veřejnýchslužbách1. únor 2008, LipskoNěmecký  člen  EPSU  ver.di pomohl  pojistit   vítězství veřejných služebv místním referendu v Lipsku. Referendum bylo iniciováno širokou koa-licí včetně odborů, za účelem zastavení privatizačních plánů starosty vLipsku. Generální tajemnice EPSU, Carola Fischbach-Pyttel, ocenila prá-ci  ver.di  se slovy:  „to  dobře  ilustruje  železné  pouto mezi kvalitnímislužbami a demokratickým řízením“. Text tohoto referenda zakazujeměstské radě veškerou privatizaci základních služeb včetně plánovanéprivatizace municipální dodávky elektřiny. Tyto volby byly první referen-dem v historii tohoto města. Téměř 150 000 občanů z Lipska se zúčastni-lo tohoto referenda a 87,4 % z nich se rozhodlo říct své „ne privatizaci“.35 % ze všech registrovaných voličů podpořilo toto referendum. Kúspěšnému referendu nestačí pouhá většina voličů, ale musí se jednat ale-spoň o 25 % ze všech registrovaných voličů. Toto referendum v Lipsku

bylo spuštěno 20. července 2007 a potřebné podpisy byly sesbírány dokonce listopadu téhož roku. Mzdy a kvalitní pracovní místa musí být prioritou při zajišťováníevropské hospodářské stability – říká ETUC ministrům EU31. leden 2008Předáci Evropské konfederace odborů (ETUC) a zástupci dalších sociál-ních partnerů se sešli s ministry pro zaměstnanost a sociální věci zeSlovinska, Francie a České republiky. Tato tzv. „troika“ současných anásledujících EU předsednických zemí se dnes sešla ve městě Brdo veSlovinsku a bude zde jednat o férových mzdách a kvalitních pracovníchmístech, které by měly být součástí klíčových cílů EU.Tento mítink se koná v době, kdy se množí obavy o budoucí hospodářskývývoj EU. V tomto kontextu bude ETUC zdůrazňovat svou opozici vůčiaktuálním zmírňování mezd a zdůrazňovat důležitost potřeby ochranypráv pracovníků. ETUC přináší dvě hlavní zprávy:- Navzdory  důkazům  v mnoha oblastech ohledně toho, že reálné mzdyklesají a nerovnosti se zvyšují, hospodářská politika EU neustálezdůrazňuje mzdově restriktivní politiku bez jakéhokoliv uznání toho, žedochází ke snižování reálných mezd.John Monks, generální tajemník ETUC, k se k tomu vyjádřil následující-mi slovy: „Evropa riskuje, že bude vnímána jako jednosměrná ulice, kdepodíl mezd neustále klesá. Tomu musíme zabránit.“- I když EU dokázala vytvořit 18 milionů nových pracovních míst běhemposledních 10 let, současná analýza pracovního trhu od našich sociálníchpartnerů ukazuje na to, že příliš mnoho z těchto pracovních míst je méněkvalitních nebo jen dočasných a s rostoucím množstvím dočasných pracía nedobrovolných částečných úvazků. Členské státy dokonce selhávají přiaplikaci  již  existujících  právních  norem EU (například legislativa nasmlouvy na dobu určitou), které jsou důležité pro vytváření kvalitníchpracovních míst. ETUC chce vidět bezpečné pracovní smlouvy a stabilnízaměstnanecké vztahy podpořeny správně nastavenými pracovnímizákony a zavedenou praxí kolektivního vyjednávání.ETUC dále věří, že současné politiky nesplňují potřebu na podporu pop-távky a obnovení spotřebitelské důvěry, a že za těchto podmínek by nemě-ly být členské země EU omezovány při snahách o expanzivní fiskálnípolitiku spolu se strukturálními reformami na zvýšení růstového poten-ciálu.Evropské odborové hnutí vítá fakt, že EU přijala více rovnovážný přístupk principu „flexicurity“ (spojení flexibility a jistoty a bezpečí v zaměst-nání) a uznala potřebu nabídnout pracovníkům s dočasnou smlouvou vícejistoty. John Monks k tomu řekl: „ETUC se vážně obává hrozby plynoucíz rostoucích sociálních nerovností v Evropě: mezi bohatými a chudými,muži a ženami a mezi pracovníky s jistým a bezpečným zaměstnáním apracovníky pracujícími v nejistých podmínkách za ubohé mzdy. Ti zra-nitelnější pracovníci se nesmí stát oběťmi současných globálních pod-mínek.“ Den akcí Světového sociálního fóra – 26. leden 2008Mezinárodní výbor Světového sociálního fóra WSF, jehož je členem iMezinárodní odborová konfederace (MEOK), rozhodl, že 26. ledna 2008se bude konat Světový den akcí WSF. Hlavním tématem odborů je účastv kampani, kterou MEOK zahájila vloni s názvem „Důstojná práce prodůstojný život“. K této kampani se připojila i Evropská odborová konfe-derace a tři sociální nevládní uskupení (Světové pokrokové fórum,Solidar, Social Alert). Jde o to získat podporu občanů, hlavně však vlád asvětových politiků, aby byl naplněn závazek vyjádřený v ministerskédeklaraci ze zasedání Hospodářského a sociálního výboru OSN z čer-vence 2006, „vytvořit prostředí příhodné pro dosažení plné produktivnízaměstnanosti  a  zajištění  důstojné  práce  pro  všechny,  a to jak v me-zinárodním, tak v národním měřítku“. Odborové hnutí považuje důstojnou práci jako jediné udržitelné řešeníchudoby; důstojná práce je základním prvkem k zajištění demokracie asociální soudržnosti. Proto se důstojná práce musí stát ústředním bodempolitiky rozvoje, hospodářské, obchodní, finanční a sociální politiky navšech úrovních. -pm-


