
�Dle sdělenístátního tajemní-ka – náměstkaministra práce asociálních věcí P.Šimerky předložím in i s t e r s t v opráce a sociál-ních věcí do vnějšího zkrácenéhopřipomínkového řízení v týdnuod 16. 2. 2009 návrh novelynařízení vlády č. 564/2006 Sb., oplatových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě. Z jednání předsedkyně OSs ministrem práce a sociálních věcídne 6. 2. 2009 vyplývá, že  obsa-hem předkládané novely nařízenívlády bude pouze zrušení základnístupnice platových tarifů (přílohač. 1 platného nařízení vlády) súčinností od 1. 4. 2009. JakmileOS obdrží návrh novely nařízenívlády k připomínkám zveřejnízákladní informaci na webovéstránce OS.O tom, zda budou valorizoványzbývající dvě stupnice platovýchtarifů, se dále jedná.Ve věci budejednat v nejbližších dnech předsed-kyně OS také s ministrem financí adle dohody z jednání 6. 2. 2009také opakovaně s ministrem prácea sociálních věcí. Otázka valo-rizace stupnic platových tarifů by

měla být předmětem jednání vládya to v rámci projednávání výšeuvedeného návrhu novely nařízenívlády. Odbory již dříve, v rámcipříslušných jednání, předložilynávrh valorizace stupnic platovýchtarifů. Návrh vycházel mimo jinétaké z vyhodnocení situace vletech 2008 -2010 kdy v roce 2008nedošlo k valorizaci stupnic pla-tových tarifů z důvodů nízkéhonárůstu objemu prostředků naplaty, stejná situace se z důvodůekonomických bude s největšípravděpodobností opakovat i vroce 2010. Pokud by nedošlo kvalorizaci stupnic platových tarifůani v roce 2009 dojde k bezprece-dentní situaci, kdy tři roky nebudevalorizována nároková složkaplatu, což je   věcně i politickynepřijatelné, zvlášť vezmeme-li vúvahu, že stávající nároková slož-ka platu je relativně nízká. Jak vy-plynulo z jednání dne 6. 2. 2009 jesi této situace plně vědom i ministrpráce a sociálních věcí.Doporučujeme průběžně sledovatwebovou stránku OS, kde budouzveřejňovány všechny relevantníinformace vztahující se k tomutoproblému. V Praze dne 14. 2. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS
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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

Informace předsedkyně

Pokračování na straně 2

Ve středu 28. ledna se konalakonference sekce správy sociál-ního zabezpečení. ŘeditelkaČeské správy sociálního zabez-pečení JUDr. Božena Michál-ková informovala o pozastavenísnižování počtu zaměstnanců.Po snížení v roce 2007 o 260míst a v roce 2008 o 200 míst, jezatím od dalšího snižování upuš-těno až do náběhu všech agenddo začátku roku 2010. Sděliladále, že preferuje rozdělenínavýšených prostředků na platydo tabulek. Pokud k němu nedo-jde, bude navýšeno osobní ohod-nocení tak, že dojde k navýšeníplatu v průměru o 5-6 %.Předsedkyně OS Alena Vondro-vá informovala o podílu od-

borového svazu při jednáních sministrem práce a sociálníchvěcí o zastavení propouštění vrámci ČSSZ. Předsedkyně sekceHelena Šindelářová informovalao jednáních podnikového výboruk otázkám propouštění, pře-chodu lékařské posudkové služ-by, k změnám organizační struk-tury ČSSZ, čerpání rozpočtusekce, návrhu kolektivní smlou-vy na rok 2009 a zásad čerpáníFKSP na rok 2009. V diskusihovořili delegáti konference kpracovním problémům napřiklads nově vyplácenými nemocen-skými dávkami, diskutovalo setradičně o pružné pracovní době. Konference se z 3 zvolenýchdelegátů z 30 ZO zúčastnilo 24. 

Z konferencí sekcí
Správy sociálního zabezpečení

Občanští pracovníci ministerstva vnitra ČR
Ve čtvrtek 12. února se v Prazekonalo jednání členů orgánůodborových organizací sdru-žených v sekci občanských pra-covníků ministerstva vnitra ČRVe zprávě o činnosti shrnulpředseda sekce Petr Tachecí jed-nání se zaměstnavatelem, kteráse týkala převážně reorganizacePolicie ČR, která znamenalavelké přesuny i občanských za-městnanců. Ubylo dělnických

profesí, někde došlo ke sni-žování dělnických platů.Ohledně využití 1,5% navýšeníprostředků na platy sdělil P.Tachecí, že každý ve svépeněžence toto navýšení pocítil.Výbor sekce řešil se zaměstna-vatelem jeden konkrétní problé-mový přístup vedoucího k za-K závěrům z jednání mimořádné tripartity svolané k řešení kri-zového stavu ekonomiky ČR a ke stanovisku ČMKOS k záměrůmvlády zneužít krizi k oslabení práv zaměstnanců se dne 16. února2009 konala tisková konference ČMKOS. Více na straně 3.
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V úterý 3. února proběhlo jed-nání vedení sekce veřejné správynašeho odborového svazu. Pokontrole zápisu z podzimníhovýjezdního zasedání informovalpředseda sekce ing J. Rovenskýo aktuálním stavu vyjednávání ozpůsobu využití navýšenýchprostředků na platy ve státnímrozpočtu, když OS prosazujeúpravu tarifních tabulek. Dálebylo projednáno konání školenív regionech k zákoníku práce aškolení v regionech prohospodáře základních organiza-cí. Vedení sekce se dále zabýva-lo plněním rozpočtu sekce za rok2008 a otázkami čerpání rozpoč-tu sekce na rok 2009.  Účastnícijednání obdrželi pro informaci

písemný materiál ČMKOS kekonomickým otázkám a textnařízení vlády upravující nověodměny uvolněných a neuvol-něných funkcionářů obcí a měst.Vedení projednalo přípravu vý-jezdního zasedání výboru sekce,které se bude konat ve dnech 21.– 23. května v HorníchLučanech nedaleko Jablonce nadNisou. V rámci zasedání se budekonat tradiční setkání sfunkcionáři regionu, dáleproběhne seznámení s prob-lematikou BOZP, zaměstnanciOS podají informace z oblastiodměňování a pracovněprávníoblasti. Zasedání se zúčastnívystoupením předsedkyně OS A.Vondrová.                           -dě-

Změny v odvodu pojistného zaměstnanců v roce 200923.1.2009 Změnou zákona o pojistném na sociální z-abezpečení a příspěvku na státní politikuzaměstnanosti realizovaná zákonem č.2/2009 Sb., kterým se mění zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněnípozdějších předpisů, a některé další zákony,došlo k úpravám odvodů na sociální po-jištění na straně zaměstnance. S účinností od 1. ledna 2009 byla zrušena povinnost zaměstnanceodvádět pojistné na nemocenské pojištění (doposud výše pojist-ného na nemocenské pojištění činila 1,1 % z vyměřovacího základu)i povinnost odvádět příspěvek na politiku zaměstnanosti (dosud každýzaměstnanec odváděl 0,4 % z vyměřovacího základu).V souladu s novým zněním ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) a § 7odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. jsou od ledna 2009 za-městnanci poplatníky pouze pojistného na důchodového pojištěnía pojistné odvádí ve výši 6,5 % vyměřovacího základu.ČMKOS tuto změnou odmítla jako nesystémovou a považuje ji zapolitický handl, který umožnil zachovat daňovou sazbu ve výši 15 %i pro rok 2009. Připomínáme, že návrh na toto snížení pojistného bylzapracován vládou do návrhu novely zákona o dani z příjmů až poskončení řádného připomínkového řízení. Tímto opatřením se v roce2009 sníží výběr pojistného o 18 mld Kč, z toho 13 mld. Kč před-stavuje snížení příjmů nemocenského pojištění, takže již v roce 2009

Občanští pracovníci ministerstva vnitra ČR

městnancům, věnoval se taképřechodu spojařů k České poště.Host konference, ředitel řízení

vaném dělení krajských ředitel-ství, která by měla kopírovat stá-vající kraje. Prohlásil, že spolu sodbory bude zaměstnavatelvždy hledat při přechodu za-

lidských zdrojů Policejníhoprezidia ČR plk. Ing. RomanFidler ocenil spolupráci s odbo-ry a informoval o rozdělení2,5% navýšení prostředků naplaty občanských zaměstnanců,které formu nadtarifní složkypřinese každému zaměstnancizvýšení platu o 400 Kč.Komentoval  proběhlé organi-zační změny a hovořil o pláno-

městnanců  či  propouštění conejpřijatelnější způsob prodotčené zaměstnance.S aktuálními informacemi k pla-tovým otázkám vystoupilapředsedkyně OS A. Vondrová.Konference v usnesení navrhlazměnu stanov ohledně zastou-pení sekcí v orgánech odbo-rového svazu.        
-dě-
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Vedení sekce veřejné správy

Informace z Českomoravské konfederace odborových svazů

Místopředsedkyně ČMKOS JUDr. Marcela Kubínková kekonci loňského roku na vlastní žádost skončila ve funkci.  Řízenímúseku místopředsedy ČMKOS pro legislativu je pověřen  JUDr. VítSamek, vedoucí právního oddělení ČMKOS.

lze očekávat, že se systém nemocenského pojištění ocitne o zhruba 2-3 mld. Kč v deficitu. Máme vážné obavy, že takové snížení příjmůnemocenského pojištění ohrozí vyváženost příjmů a výdajů toho-to systému a může být prvním krokem k  likvidaci veřejného sys-tému nemocenského pojištění. ***

Vláda v pondělí schválila třetí
fázi důchodové reformy. Podle ní
bude například možné převádět
část peněz na důchodové po-
jištění do soukromých fondů.
V budoucnu bude zřejmě možné
převádět část peněz na dů-
chodové pojištění do soukro-
mých  fondů.  Počítá  s tím třetí
etapa důchodové reformy, jejíž
zásady v pondělí schválil kabi-
net.
Novinářům to po jednání vlády
řekl ministr práce a sociálních
věcí Petr Nečas (ODS). 
Věcný záměr zákona, který
opatření třetí fáze reformních
kroků v oblasti důchodů upřesní,

by měla vláda dostat na stůl do
července. Převádění části peněz
z důchodového pojištění na fon-
dy bude dobrovolné, zdůraznil
Nečas. Zatímco nyní sazba
odváděná zaměstnanci a zaměst-
navatelem na důchodové po-
jištění činí 28 procent příjmu, v
případě zavedení možnosti
převést část peněz do soukro-
mého sektoru, odborně nazývané
opt-out, by si lidé z této částky
mohli čtyři procenta převést do
soukromých finančních společ-
ností. Další dvě procenta by si
doplatili sami. Společnosti by
spravovaly prostředky od klientů
anonymně; nevěděly by tedy, čí

Nová éra důchodů: Vláda začíná třetí etapu reformy
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Závěry 
z jednání zástupců

ČMKOS, Svazu průmyslu a dopravy ČR 
a Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů
Účast:
ČMKOS
Milan Štěch, Josef Středula
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Jaroslav Hanák
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Jan Wiesner
Zástupci sociálních partnerů se shodli na těchto společných bodech,
které by měly směrovat ke zmírnění dopadů hospodářské krize v ČR:
1. Požadujeme skutečné zapojení všech tří sociálních partnerů.
Veškeré kroky, které jsou či budou připravovány v reakci na
prohlubování krize v ČR, musí být předem projednány se sociálními
partnery. Není akceptovatelný dosavadní přístup vlády, který sociální
partnery a princip sociálního partnerství nerespektuje a nepodporuje!
2. Požadujeme od vlády takový postup, který donutí banky změnit své
chování  a  umožní  podnikům  přísun  k tolik potřebným finančním
zdrojům. Současný postoj bank je nepřijatelný a vážně ohrožuje reál-
nou ekonomiku. 
3. Vyzýváme  vládu ČR, aby podpořila společné kroky Evropské unie
v  boji s krizí a  zasadila se z pozice předsedající země o jeho rychlou
realizaci.
4. Požadujeme přímou pomoc podnikům formou úhrady nákladů v
případě, kdy bude zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem za účelem
získání dalších znalostí a dovedností.
5. Za zásadní považujeme opatření, která povedou ke zpružnění fi-
nancování projektů v rámci operačních programů. Pokud ke
zpružnění nedojde, jsou ohroženy možnosti uplatnění finančních
prostředků EU pro podporu zlepšení konkurenceschopnosti firem pů-
sobících v ČR!
6. Požadujeme zrychlení odpisů!
7. Požadujeme zavedení tzv. „šrotovného“ i v ČR. 
8. Požadujeme snížení cen elektrické energie a plynu v ČR.
9. Požadujeme takovou formu odvodu DPH, která bude realizována
pouze z faktur, které byly  odběratelem uhrazeny. 
V Praze dne 11. února 2009 

Po ranním jednání mimořádné
tripartity RHSD, na kterém
odboráři i zaměstnavatelé měli
poprvé možnost seznámit se s
dokumentem Národní protikri-
zový plán, který tentýž den pro-
jednávala vláda ČR, seznámili
zástupci ČMKOS, předseda
ČMKOS Milan Štěch, předseda
OS KOVO Josef Středula a ve-
doucí právního oddělení
ČMKOS Vít Samek novináře se
stanoviskem ČMKOS k zámě-
rům vlády zneužít krizi k osla-
bení práv zaměstnanců. ČMKOS
několikrát během loňského i na
začátku letošního roku bez-
výsledně upozorňovala na zne-
pokojující hospodářský vývoj a
předpokládané další dopady
způsobené hospodářskou  recesí
ve světě. Ve středu 11. února se
proto sešli zástupci odborů za-
městnavatelů a dohodli se na 9
bodech, které by měly směrovat
ke zmírnění dopadů hospodářské
krize v ČR.
M. Štěch na tiskové konferenci
kritizoval fakt, že vláda nejedná
se sociálními partnery, navrho-
vaná protikrizová opatření vlády
jsou pokračováním Modré
šance. Snižování sociálního po-
jištění nepřinese slibované za-
chování pracovních míst, vláda
podceňuje investice do infra-
struktury, nedoceňuje význam
např. „šrotovného“, podceňuje
význam povzbuzení domácí
poptávky, nemá reálný plán, jak
podpořit  financování podniků,
které mají zakázky a přitom ma-
jí potíže s průběžným financo-
váním.

ČMKOS akceptuje požadavek
nedopustit národní protekcionis-
mus, upozorňuje na nebezpečí
sociálního dumpingu během
krize a s tím souvisejícím snižo-
váním nákladů práce. Na údajích
srovnávajících situaci v evrop-
ských zemích byla na konferenci
prezentována nesmyslnost
tvrzení o vysoké ceně práce v
ČR, nízké flexibilitě pracovníků,
příliš ochranářském zákoníku
práce. Tyto parametry navíc ma-
jí minimální vliv na efektivitu
podnikání.
Odbory považují za nezbytné
podpořit plán hospodářské ob-
novy EU, pro zachování sociál-
ního smíru je nutné udržovat so-
ciální dialog a ne mu věnovat
formálně pár minut před jed-
náním vlády.  Vzhledem k růstu
nezaměstnanosti a změnám na
trhu práce je vysoce pravdě-
podobné, že sociální systémy
přestanou být funkční, Tyto sys-
témy je třeba přizpůsobit reálné
situaci.
Vláda v naprosto nevhodnou
dobu chce přistupovat ke
změnám v důchodovém po-
jištění či měnit zákoník práce.
Českomoravská konfederace
odborových svazů má za to, že
vláda nechává negativní důsled-
ky finanční a hospodářské krize
dopadnou na řadové občany, za-
městnance, důchodce, kteří ne-
nesou žádnou odpovědnost za
vývoj hospodářství, vláda
naopak vychází svým postupem
vstříc radikálním tendencím ve
stylu Modré šance. 

-dě-

peníze konkrétně obhospodařují
a v jakém rozsahu.
Prostředky by nejprve vybírala
Česká správa sociálního zabez-
pečení (ČSSZ), jež by je poté
posílala   do  fondu,  který by si
klient vybral. Fondy by peníze
investovaly na kapitálových
trzích, po zhodnocení by výnosy
klientům opět připisovala ČSSZ. 

16. 2. 2009  iHNed.cz
***

ČMKOS permanentně upo-
zorňuje vládu i veřejnost na
všechna rizika s tím spojená a
odložení  projednávání této III.
etapy důchodové reformy ve
vládě proto považuje i za svůj
úspěch. Zavedením opt-outu by

podle ní došlo k oslabení
solidárního základního důcho-
dového systému, který lidem
garantuje na rozdíl od soukro-
mých fondů jejich penze.
To by vedlo k dalším změnám
dávkového systému a ke snížení
úrovně jak nově přiznávaných
důchodů, tak vzhledem k nízkým
valorizacím i vyplácených dů-
chodů. Podle ČMKOS je absurd-
ní, že vláda uvažuje o přenesení
části prostředků ze státního sys-
tému do soukromých fondů v
době, kdy světová finanční krize
ukázala na všechny slabiny
hospodaření soukromých fondů
a dalších finančních institucí a
nejistotu vkladů. 

Odborová organizace OZ Policie ČR SJmk
Brno nabízí k prodeji chatku, která je situ-
ovaná v katastru ÚMČ Brno-Bystrc
(Brněnská přehrada). Kapacita chaty – 8
lůžek. Bližší podrobnosti upřesní pí.
Dagmar Zimčíková, VPŠ MV Brno, tele-
fon 776 060 499.

Vláda zneužívá krizi
Tisková konference ČMKOS dne 16. února 2009
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Naše rekreační středisko KOZÁK se nachází v jižních Čechách mezi Mladou Vožicí aPacovem v osadě Blatnice. Středisko je zařazeno do IV. kategorie, bez zajišťování služeb, není vy-baveno sprchami a jsou zde suchá WC. Stravování, vytápění chat i palivo (dříví z okolního lesa) siobstarává každý rekreant sám. Pila a sekyra je v každé chatě. Chaty jsou 4lůžkové a 5lůžkové se za-střešenou verandou, vybavené potřebným nábytkem, nádobím, el. vařičem, chladničkou a kamny nadříví. Ve společenské budově je televizor a mrazáky. Ve středisku je možno si půjčit knihy a spor-tovní potřeby. Dále jsou k dispozici 2 pramičky k projížďkám na rybníku s možností koupání. Vokolí jsou krásné lesy a rybníky, pěkné procházky, po cestách je možno jezdit s dětským kočárkemi na kole. Možnost sběru hub, malin, borůvek. Nákupy potravin: cca 2,5 km od střediska v obciPojbuky je prodejna potravin a smíšeného zboží. Jednou týdně přijíždí do střediska autíčko FamilyFrost a pojízdná masna. Rekreace je provozována ve 14denních turnusech s nástupním dnem pátekmezi 16.-18. hod. a ukončením opět v pátek do 16,00 hod. Pobyt kratší než 14denní je možný po-dle obsazenosti střediska bez zajištění dopravy.Začátek 1. turnusu je od 29. 5. 2009. Doprava narekreaci: vlastním vozidlem (parkoviště přímo vestředisku) nebo je zajištěna autem s odjezdem vpátek ve 14,30 hod. z Mariánského nám.2, Praha1 a zpět s ukončením u stanice metra Roztyly.Cena: dospělí-125,-Kč/os/denděti do 15 let: 115,-Kč/os/denděti do 3 let: 35,-Kč/os/denPřihlášky je možné vyzvednout na ZV OO upí.Šrámkové na MHMP, Jungmannova 35/29,Prahal-2patro, č. dv. 204b, telefon: 236002759,603550813. Informace o středisku též nawww.kozak.er.cz

Německá odborářská nadace
Hans-Böckler-Stiftung s pade-
sátiletou tradicí, financovaná z
odměn odborářů v dozorčích
radách firem nad dva tisíce za-
městnanců, uspořádala kaž-
doroční tradiční Evropský
rozhovor v tomto roce v Praze.
Tématy bylo Volit sociální
Evropu?  Volby do Evropského
parlamentu. Setkání hledalo
odpověď související s finanční a
hospodářskou krizí, jaké jsou její
příčiny, které je třeba odstranit,
aby se v budoucnu neopakovaly,
a dále se zabývalo otázkami so-
ciální dimenze evropské inte-
grace v souvislosti s blížícími se
volbami do Evropského parla-
mentu.
K výsledkům Evropského roz-
hovoru 2009 se uskutečnila
tisková  konference,   na které vy-
stoupili také představitel
Německé odborové centrály -
DGB Michael Sommer a
předsedkyně švédských odborů
LO Wanja Lundby-Wedinová.
Vyjádřili se k roli odborů v
hrozícím sociálním vyostření fi-
nanční krize ve světovou
hospodářskou krizi. Odbory
nechtějí připustit situaci, aby
pracující jednotlivých států stáli
proti sobě, požadují rovné
zacházení, odmítají kalkulace
firem s horšími podmínkami pro

cizince nebo při přesouvání výro-
by.  Odbory budou na národní
úrovni vyslovovat podporu kan-
didátům do Evropského parla-
mentu, kteří preferují sociální di-
menzi Evropské unie. Podle
odborů krize znamená konec neo-
liberalismu, odbory požadují reg-
ulaci rámce finančního a hos-
podářského sektoru. Volby do
Evropského parlamentu jsou
příležitostí přispět k řešení krize.
Odbory budou pořádat akce se
zaměřením na volby s cílem pod-
pořit určité kandidáty.
Evropského rozhovoru se účast-
nilo i 60 zástupců z České repub-
liky. Na tiskové konferenci
předseda ČMKOS Milan Štěch
uvedl, že se přesvědčil o tom, že
kolegové z evropských zemí
chtějí  stejně  jako ČMKOS poj-
menovat hlavní příčiny krize, což
je první krok k jejímu řešení.
Kritizoval velkou společenskou
polarizaci, příliš volný prostor
pro finanční skupiny a tzv.
kasínový kapitalismus. Čeští
odboráři požadují, aby kapitalis-
mu byl vstřícný k zaměstnancům.
ČMKOS   seznámí  veřejnost  s
hlasováním českých poslanců v
Evropském parlamentu v klíčo-
vých hlasováních. Již nyní
ČMKOS podporuje volbu
Richarda Falbra poslancem EP.

-dě-

Evropský rozhovor 2009 v Praze
V lednu 2009 Evropský hos-podářský a sociální výbor (EHSV)na svém plenárním zasedání přijaldůležitá stanoviska a uspořádalakce, které reagují na prohlubujícíse finanční a ekonomickou krizi.Stanovisko EHSV k Plánu evrop-ské hospodářské obnovy zkoumástrategii navrhovanou k překonáníhospodářské krize za použitíprávních předpisů, jejichž účelemje ochrana nejohroženějších vrstevspolečnosti  a  podpora   podniků,které se ocitly v nesnázích. EHSVse vyslovuje ve prospěch okam-žitého uskutečnění tohoto plánu. Ve stanovisku ke sdělení Evrop-ské  komise  k  obnovené  sociálníagendě vyjádřil potřebu ambi-cióznějších cílů v důsledku roz-sáhlé světové finanční a hos-podářské krize. EU se musí vícezasazovat za silnou sociální a kon-kurenceschopnou Evropu - stano-visko vyzývá k posílení a zlepšeníotevřené metody koordinace,zdůrazňuje, že Evropa naléhavěpotřebuje moderní politiky trhupráce a silné, udržitelné sociálnísystémy příznivé pro zaměst-nanost. Sociální dialog zůstávánadále jedním z nejdůležitějšíchpilířů evropského sociálního mod-elu, a sociální partneři by protoměli být zapojeni do přípravy,provádění a kontroly všechopatření v rámci obnovené sociál-ní agendy.Další stanoviska se týkala per-spektiv rozvoje vnitřním trhu v ob-dobí krize. Ve stanovisku o pod-poře malých a středních podnikůje zdůrazněna nutnost předloženíkonkrétních opatření ve prospěchmalých a středních podniků, poža-davek detailního plánu postupu kprosazování těchto opatření (ter-míny, prostředky, financování) apotřeba konkrétních návrhů čin-nosti na evropské úrovni a kon-krétních opatření na národníúrovni. Stanovisko EHSV týkajícíse sociálního a environmentálníhorozměru vnitřního trhu uvádí, žepokud si chce Evropa z dlou-hodobého hlediska zachovat svojikonkurenceschopnost, musí býtzajištěn dlouhodobě udržitelnýrůst na vnitřním trhu, což také zna-mená zohlednit environmentálnírozměr. Ve stanovisku se vyzývajíinstituce EU, aby nezanedbávalylegitimní zájmy podniků a potřeburespektovat  základní  sociálnípráva, která uznává právo EU,mezinárodní pracovní normy a

Evropský hospodářský a sociální výbor sezabývá dopady finanční a hospodářské krize
legislativu jednotlivých členskýchstátů, včetně práva na kolektivnívyjednávání.Ve dnech 22. a 23. lednaEvropský hospodářský a sociálnívýbor uspořádal konferenci nazva-nou „Konec sázek – Možnosti ob-
novy evropské sociálně tržní
ekonomiky“, která se zabývalasoučasnou mezinárodní finančnísituací a jejími riziky pro evropskéekonomiky.Evropský hospodářský a sociál-ní výbor touto první konferencí za-hájil  cyklus  diskusí se všemi zá-stupci občanské společnosti i sesubjekty dotčenými krizí – evrop-skými institucemi, finančnímikruhy, ekonomy a sociálními part-nery, a to s cílem najít konkrétníopatření k vyřešení krize. Bylapozvána celá řada řečníků zastu-pujících odbory, sdružení zaměst-navatelů, evropské instituce, fi-nančních subjekty a organizaceobčanské společnosti.Předseda EHSV Mario Sepi vesvém úvodním projevu zdůraznil,že doba, kdy nebyly finanční trhyničím omezeny a nepodléhalyžádné kontrole, již minula:
„Neviditelná ruka Adama Smitha
byla pouhou utopií!“ Podle něj jednes nezbytné definovat kvalita-tivní systém, jenž by byl regulo-vaný a transparentní a opíral by seo evropský sociální model – uvedl,že „musíme opustit ideologie a býtkonkrétní“ a zavést novoubankovní etiku.               cmkos.cz
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§ ODPOVÍDÁME §

Jednou z činností je dohled nadzdravím zaměstnanců a jehozměnami při lékařských, resp.pracovně-lékařských preven-tivních prohlídkách. Cílem lé-kařských preventivních prohlí-dek  (PP)  obecně  je  zjištění  zdra-votního stavu populace. Pracov-ně-lékařské PP se znalostíkonkrétních pracovních pod-mínek jsou rozhodující prosprávné posouzení zdravotnízpůsobilosti k práci obecně i prozařazení pracovníka na pozicikde se vyžaduje zvláštní zdra-votní způsobilost a kde by mohlohrozit  zdraví  a  život jinýchosob. Dalším účelem těchtoprohlídek je časné zjištěníohrožení zdraví pracovníka.Proto je třeba identifikovat kom-plexně všechny rizikové faktorynepříznivě ovlivňující zdravotnístav  a to nejen faktory profesní,ale také faktory spojené s ne-správným chováním a zvyklost-mi, nevhodnou životosprávouposuzovaného apod. Zhodnoceníuvedeného rizika musí být vždydoprovázeno praktickým do-poručením nápravy, jak směremk posuzovanému konkrétním do-poručením a propagací zdravéhozpůsobu života, tak i směrem kekolektivu doporučením k opti-malizaci pracovních podmínek apracovního prostředí. Preventivní prohlídky zaměst-nanců provádí lékař, s nímž mázaměstnavatel uzavřenou smlou-vu o poskytování pracovně-lékařské péče, tato péče je vyj-muta ze svobodné volby lékaře.Provádění těchto prohlídek bybylo vhodné zabezpečit lékařemse specializací v pracovnímlékařství. Rozlišujeme několik druhůprohlídek v pracovně-lékařsképéči (závodní preventivní péči) –vstupní, periodické, řadové, mi-mořádné, výstupní a následné. Vstupní prohlídka má mi-mořádný význam. Provádí se uosob ucházejících se o zaměst-nání před uzavřením pracovníhopoměru, ale i před převedenímna jinou práci nebo práciprováděnou za jiných podmíneku stejného zaměstnavatele.Správné zařazení osob nakonkrétní práci do konkrétního

pracovního prostředí sníží mož-nost zhoršování jejich zdravot-ního stavu nebo možné poš-kození zdraví jiných osob.Zvláštní pozornost je třeba věno-vat pracovníkům, kteří budouvykonávat práce spojené surčitým rizikem (např. prach,chemické noxy, hluk, vibrace,tepelná nebo chladová zátěž,ionizující a elektromagnetickézáření a lasery, celková fyzickázátěž, lokální svalová zátěž,nepříznivé pracovní polohy, psy-chická zátěž, zraková zátěž, bio-logické činitelé, práce v extrém-ních podmínkách, práce na smě-ny, noční práce, práce vevýškách,  řidiči  apod.) včetněosobám  vykonávajícím epi-demiologicky závažné práce –potravinářství, úpravna vod, hro-madné ubytovávání, zotavovacízařízení, aj. Periodické prohlídky se pro-vádějí 1) u pracovníků vykoná-vajících podle rozhodnutí Or-gánu ochrany veřejného zdravírizikové práce tj. práce zařazenév kategorii 2R, 3 nebo 4, dále 2)u pracujících, jejichž činnostmůže ohrozit zdraví spolupra-covníků nebo obyvatelstva (řidičz povolání, pracovníci železnic,letci, obsluha stavebních strojů,obsluha transportního zařízení,vysokého napětí atd., pracovníciškolských zařízení a sociálníhozabezpečení) a 3) u pracovníků,u  nichž je vyžadována zvláštnízdravotní způsobilost (pracovní-ci podzemních pracovišť, důlnízáchranáři, hasiči z povolání,pracující ve výškách, potápěči,aj.). Intervaly těchto pravidel-ných prohlídek jsou stanovenybuď obecně závaznými  předpisynebo, v případě výkonu rizi-kových prací, na základě roz-hodnutí orgánu ochrany veřej-ného zdraví. Účelem je včasnézjištění ztráty zdravotní způso-bilosti k práci, omezení vysta-vení rizikovým faktorům a tudížochrana zdraví.   Řadové prohlídky se provádějíu všech zaměstnanců, u nichžnejsou předepsány prohlídky pe-riodické a to nejdéle jedenkrát za5 let u osob do padesáti let věkua nejdéle jedenkrát za 3 roky uosob nad padesát let věku. Řa-

dové preventivní prohlídky nej-sou hrazeny z veřejného zdra-votního pojištění.Cílem oboudruhů prohlídek (periodická,řadová) je včasné odhalení pos-tižení zdraví z práce neboodhalení změn zdravotního sta-vu, které se neslučuje s dalšímsetrváním v původní profesinebo pracovním prostředí, za-měří se na odhalení tzv. kon-traindikací k práci vlivem nověvzniklých obecných onemoc-nění (záchvatovitá onemocnění,smyslové vady, kardiovasku-lární onemocnění, psychiatrickáonemocnění, aj.). Cílem preven-tivních prohlídek podle § 29zákona č. 48/1997 Sb. je včasnézjištění jakéhokoliv počínajícíhoonemocnění a jejich včasnéléčení. Mimořádné prohlídky, jsouprováděny mimo termín perio-dické nebo řadové prohlídky navyžádání orgánu ochrany veřej-ného zdraví po zjištění zá-važných závad na pracovišti (§84 odst. 1 písm. v, zákona č.258/2000 Sb.), nebo z podnětuzaměstnavatele (§ 13 odst. 4 a §14 odst. 2 směrnice MZ č.49/1967 Věst. MZ ČSR), za-městnance, ošetřujícího lékařena základě podezření, že došloke změně zdravotní způsobilostik práci (změna chování jedince,stavy po těžších úrazech,onemocnění spojené s bezvě-domím, uznaná nemoc z po-volání, po delší pracovníneschopnosti, aj.). Výstupní prohlídky jsouprováděny u pracovníků předukončením pracovněprávníhopoměru, nebo před převedenímna práci s nižší zdravotní nároč-nosti, než byla práce dosud vy-konávaná. Při výstupní prohlíd-ce se zjišťují změny zdravotníhostavu, které mohly být v důsled-ku expozice sledovanému fak-toru na pracovišti. Tyto prohlíd-ky  nejsou hrazeny z veřejnéhozdravotního pojištění. Následné prohlídky se provádíu pracovníků po pracovním vy-stavení škodlivinám s dlou-hodobou latencí účinku, kdy jereálný předpoklad, že se zdra-votní důsledky mohou mani-festovat až řadu let po ukončenípráce. Tyto prohlídky jsou sta-noveny rozhodnutím orgánuochrany veřejného zdraví  zákonč. 258/2000 Sb., ve zněnípozdějších předpisů a zákonemč. 18/1997 Sb.)   

Preventivní prohlídky pracovníků

Náklady za provedení preven-tivní prohlídky v pracovně-lékařské péči hradí v naprostévětšině zaměstnavatel (vycházíse z čl.12  vyhl. 145/1988 Sb., oÚmluvě o závodních zdravot-ních službách, podle něhož:„dohled  na  zdraví pracovníkůve vztahu k práci nesmí být proně spojen se  ztrátou  navýdělku; musí být bezplatný akonat se pokud možno v pracov-ní době.“). Z veřejného zdravot-ního pojištění jsou hrazenypouze  zdravotní  úkony,  kteréjsou vyjmenovány v §35 zákonač. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-votním pojištění, v platnémznění za předpokladu, že zdra-votnické zařízení má pro danývýkon smlouvu se zdravotní po-jišťovnou. Hrazená péče zahrnuje (§ 35 z.48/1997 Sb., v platném znění): a) zdravotní výkony provedenév rámci první pomoci b) periodické preventivníprohlídky zaměstnanců vykoná-vajících činnosti epidemiolog-icky   závažné, zaměstnanců  narizikových  pracovištích, za-městnanců,  jejichž činnostmůže ohrozit zdraví ostatníchzaměstnanců nebo  jiných  osob,a zaměstnanců,  u  nichž  je  vy-žadována zvláštní zdravotnízpůsobilost, v rozsahu sta-noveném § 12, 13 a 14 směrniceMinisterstva zdravotnictví č.49/1967 Věst.MZ o posuzovánízdravotní  způsobilosti k práci,ve znění směrnice č. 17/1970Věst. MZ ČSR, reg. částka2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb. c) mimořádné prohlídkynařízené ze zdravotních důvodů d)  dispenzární  prohlídky  osobs hlášenou nemocí z povolání aosob, u kterých vlivy pracovníchrizik působí i po ukončení ex-pozice riziku. Náklady za vstupní prohlídku(tj. u uchazeče o zaměstnánípřed vznikem pracovníhopoměru) hradí zaměstnanecnebo zaměstnavatel (úhradanákladů za tuto prohlídku neníupravena právními předpisy; vpraxi se často uplatňuje princip,že vstupní prohlídku hradí za-městnanec a zaměstnavatel muji po ukončení zkušební lhůtyproplatí).   
Pokračování na straně 6

Pracovně-lékařská péče (závodní preventivní péče) má preven-tivní charakter. Je definována v právních předpisech (zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů avyhláška č.145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních služ-bách). Podle ustanovení §40 zákona 20/1966 Sb., v platném znění,je každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost akaždá právnická osoba povinna zajistit pro své zaměstnancezávodní preventivní péči. 
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Nedílnou součástí vstupních, pe-riodických, řadových a mi-mořádných prohlídek je posu-zování zdravotní způsobilost kpráci. Po provedení prohlídky aobdržení všech vyžádaných la-boratorních nebo jiných odbor-ných výsledků vyšetření a nazákladě znalostí pracovníchpodmínek a zdravotní náročnos-ti práce (včetně nezbytnostipoužívání osobních ochrannýchpracovních prostředků) vydáválékař závodní preventivní péčelékařský posudek o zdravotnízpůsobilosti k práci. Tento po-sudek je pro zaměstnavatele zá-vazný. Zaměstnavatel nesmí při-pustit, aby zaměstnanec vykoná-val práce zakázané a práce je-jichž náročnost by neodpovídalajeho schopnostem a zdravotnízpůsobilosti (§ 103 odst. 1,písm. a) zákoníku práce – zákonč. 262/2006 Sb., v platnémznění). Proti závěru posudku jemožno do 15 dnů ode dne jehoprokazatelného obdržení podatodvolání  –  návrh na jeho pře-zkoumání podle ustanovení § 77zákona č. 20/1966 Sb., o péči ozdraví lidu, v platném znění a toprostřednictvím lékaře, kterýposudek vydal. Preventivní prohlídky jsousoučástí pracovně-lékařské péče(závodní preventivní péče) anezbytným předpokladem proposouzení zdravotní způso-bilosti k práci, avšak zdaleka ne-jsou jedinou činností lékařeposkytujícího pracovně-lékař-skou péči (závodní preventivnípéči) a zdaleka nejsou jedinoučinností komplexní pracovně-lékařské péče.    szu.cz

POHYB A RELAXACE 
Krátký, akutně pů-
sobící, i když silný
stres nemusí ještě
znamenat ohrožení
zdraví, avšak dlou-
hodobě působící,
chronický stres je

třeba vždy považovat za významné
riziko. 
Stresu je možné předejít. V současné
společnosti je sice velmi obtížné se mu
zcela vyhnout, lze však zvýšit schop-
nost vyrovnávat se s ním. Základem
zvyšování osobní odolnosti vůči stresu
je pravidelná životospráva s dostatkem
aktivního odpočinku, jehož ústředním
principem je dostatek přirozeného po-
hybu.  Není  důležité,  zda je to ten či
onen sport, závodní nebo rekreační,
nebo zda jsou to jen pravidelné
procházky jen tak pro potěšení, nebo
cvičení prováděné neuvědoměle třeba
při výcviku psa. Tělesné a duševní
funkce jsou v lidském organizmu v
těsném sepětí a jedny ovlivňují druhé.
Pozitivně či negativně. 
Pravidelný tělesný pohyb snižuje
duševní napětí, a dokonce se může
podílet i na formování osobnosti.
Sportovci a pohybově aktivní lidé ma-
jí obvykle vyšší sebedůvěru, snadněji
zvládají problémy, které život přináší,
a jsou tvořivější ve všech druzích čin-
nosti, tedy i v duševní práci. To vše má
své funkční příčiny. Při intenzivním
pohybu  vylučuje  organizmus  látky
zvané endorfiny, které jsou jakousi
drogou, složením podobnou morfinu.
Ty vyvolávají pocit uspokojení a po-
hody, a dokonce i jako drogy jsou
návykové. Proto ten, kdo si zvykne na
pravidelnou tělesnou aktivitu, nemůže
si život bez pohybu představit. 
Pohyb má přinášet radost a potěšení,
proto je nutné vybrat si takovou čin-
nost, která je zvládnutelná a subjek-
tivně příjemná. Každý, i když je sebe-
méně obratný, určitě rád jezdí na kole,
plave nebo chodí na procházky.
Pohybu by měl průměrný člověk věno-
vat alespoň půl hodiny každý druhý
den. 
Jaké jsou zdroje a příčiny stresu? 
Nejčastějšími příčinami jsou osobní
nespokojenost a konflikty v mezilid-
ských vztazích. Častým průvodcem
našeho života jsou frustrace, čili pocit
zklamání nebo zmaření něčeho, čemu
jsme přisuzovali značný význam. Do
stresu nás může vehnat též časová
tíseň. Příčinou bývá i očekávání
ohrožení  nás  nebo  našich blízkých,
citové strádání, nedostatek pozitivních
citů a nedostatek přátelského
prostředí. 
Snad nejčastější zdroje stresu jsou v
pracovní oblasti. Týkají se zaměstnání
a všeho, co s ním souvisí, jako je
úspěch a cesty, vedoucí k jeho
dosažení, denní program, organizace
práce, vztah podřízeného k nadřízené-
mu a naopak. Důležitými zdroji stresu
jsou poruchy mezilidských vztahů vy-

plývající z chybné komunikace.
Nejčastějšími chybami je nedostatek
schopnosti stručně a jasně sdělit, co
chci, neschopnost naslouchat druhé-
mu, nízká schopnost vžít se do potřeb,
motivů a zájmů lidí kolem nás a
pohlédnout na svět jejich očima (tzv.
empatie) a tendence partnera v diskusi
spíše překřičet, než se zamyslet nad je-
ho argumenty. Významným zdrojem
stresu je nedostatek společenského
uznání, ocenění vlastní práce nebo
úspěchu. I ekonomický standard,
neboli peníze a hlavně jejich neutucha-
jící potřeba jsou velice záludné.
Usilovat o zaslepené hromadění věcí,
služeb, radovánek, zájezdů znamená
předem prohrát v nevyhratelném
závodě s chamtivostí a vystavit se
chronickému a velmi silnému stresu. A
konečně zdraví, zvláště jeho ne-
dostatek a obava o ně jsou silnými
stresory. 
Předejít stresu, eventuálně zvládnout
jeho nástup není nemožné. Dokonce se
zdá, že to je v silách každého z nás.
Pokusme se shrnout do malého desa-
tera zásady, které by nás měly před
rizikem stresu ochránit: 
1) Otevřený, tolerantní a přátelský
kontakt s ostatními lidmi, postavený
na otevřené a vnímavé komunikaci. 

2) Předpokladem efektivní komunikace
je nejen umění vyjádřit přesně, ob-
jektivně a stručně to, co vyjádřit
chceme, ale také umění naslouchat
druhému včetně toho, že to umíme
dát dostatečně najevo. 

3) Náš názor nemusí zastávat všichni a
měli bychom si zvyknout naopak na
myšlenku, že názor druhých lidí,
třebaže odlišný od našeho, může být
právě ten správný. 

4) Nahraďme nepřátelské, agresivní a
podezřívavé myšlenky a představy
jejich pozitivně laděnými protikla-
dy. Pokusme se přeladit způsob
našeho uvažování tak, že nebudeme
neustále podezřívat okolí z úkladů,
nepřátelství a pletich vůči nám.
Pokud snad máme za sebou
skutečně nějakou reálnou smutnou
zkušenost s nepřátelskými projevy
druhých, pokusme se být velkorysí a
zapomeňme na to. 

5) Nedaří-li se nám zbavit se nepřátel-
ství, podezřívavosti a nadměrných a
zbytečných obav a předsudků,
zkusme nějaký čas (asi dva týdny)
sami pro sebe dokumentovat způsob
našeho uvažování vedením záznamů
o podstatě, příčinách a souvise-
jících okolnostech těchto pocitů. S
odstupem času uvidíme, že valná
část všeho toho byla neopodstat-
něná nebo přinejmenším nepři-
měřená. 

6) Pokusme se v běžném každodenním
kontaktu s lidmi, zvláště hrozí-li
konflikt, vcítit se co nejpřesněji do
pocitů, ale i motivů, zájmů a snah
druhých, vžít se do jejich kůže a
podívat se na problém jejich očima.

Můžeme tak často pochopit zdánlivě
nevysvětlitelné a iritující. 

7) V  situacích  hrozících  konfliktem
uplatňujme co nejčastěji osvědčený
prostředek – humor. Smích dokáže
rychle odstranit dusnou atmosféru,
musíme však umět zasmát se i sami
sobě,  abychom se mohli uvolněně
smát s ostatními. 

8) V konfliktech, pokud k nim snad
přece jen dojde, se snažme zachovat
chladnou hlavu, držet se věci a ne-
rozšiřovat podstatu sporu na osob-
ní vztahy. Snažme se zamezit
zbytečným konfrontacím a buďme
racionální. V afektu se nic kloudně
nevyřeší. Rozhodně se zbavme
myšlenek na pomstu. A mějme na
paměti, že pracovní rozpor nesmí
změnit kamarádství. 

9) Buďme asertivní, to jest ani ne agre-
sivní, ani pasivně odevzdaní. Do-
kažme přiměřeným způsobem buď
obhájit své zájmy a cíle anebo od
nich, na základě věcných argumen-
tů, odstoupit. 

10) Zvyšme  svoji  tělesnou aktivitu a
dbejme na dobrou životosprávu.
Dvacetiminutová denní rychlá
procházka, jízda na kole, plavání,
nebo jiný sport již samy o sobě za-
hánějí přízrak stresu. Přiměřená
výživa, umírněné požívání alkoholu
a nekuřáctví pohybu významně
pomáhají. 

Jsou ale i další metody ke zvládání
stresu a jeho důsledků, které se vyvi-
nuly, zejména během posledních let, k
velké rozmanitosti a dokonalosti. Jsou
to relaxační metody. 
Relaxační metody 
Umění relaxovat, uvolnit se, zbavit se
napětí, odpočinout si a nabrat sil je
jedním z nejvýznamnějších způsobů
zvládání stresu, který přestal být na
počátku 21. století výjimkou, ale stal
se součástí každodenního života lidí –
příslušníků civilizované společnosti. 
Ovládnutí tohoto umění je proto velmi
důležité pro zdravý život jak
dospělých, tak dětí. V obou případech
se schopnost relaxovat rozvíjí na stej-
ných či velmi podobných výchozích
principech: využití představivosti
(imaginace), jež hraje v nácviku rela-
xace velmi důležitou roli, spojení
nácviku relaxace s pohybovou aktivi-
tou, jež tomuto nácviku výrazně
napomáhá, a založení nácviku na
správném předpokladu, že relaxace
tělesná umožňuje vzhledem k propo-
jení tělesné a duševní složky člověka
poměrně snadné navození relaxace
duševní. Důležité je též postavit
nácvik relaxace na schopnosti diferen-
covat zcela jednoznačně mezi stavy
napětí a uvolnění, přičemž zvláště u
dětí je třeba tuto schopnost diferenci-
ace založit a dále pěstovat nikoli na
významech slov, ale na vlastním ak-
tuálním prožitku obou těchto stavů. Relaxační metody u dospělých 
Nácvik relaxace u dospělých lze za-
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ložit více na verbální instrukci, nácvik
může být delší a instrukce může obsa-
hovat i slova abstraktního významu a
pojmy vztahující se k poměrně po-
drobné diferenciaci jednotlivých
oblastí těla, ale i duševních stavů, po-
citů a procesů. 
Protistresová dechová cvičení 
Patří mezi nejrozšířenější relaxační
metody vůbec. Vycházejí ze sku-
tečnosti,  že  dýchání je jednou ze zá-
kladních životních funkcí, tudíž se jed-
ná o rozvíjení jedné z přirozených lid-
ských potřeb, ale i z okolnosti, že
nácvik těchto cvičení se může
provádět bez přímého dohledu lékaře
či trenéra. Dýchání je kromě toho vel-
mi dobře ovlivnitelné vůlí, a může tak
samo sekundárně ovlivňovat další
funkce těla i ducha. 
Při nácviku preferujeme břišní typ
dýchání (oba zbývající typy dýchání,
tj. krátké, rychlé nadechnutí, kdy
dochází ke zvětšení objemu hrudníku
shora, pokrčením ramen při prožívání
náhlých emočních stavů, i klasické
hrudní dýchání, při kterém se poměrně
rychlými, ale ne příliš hlubokými
vdechy rozšiřuje hrudní koš, popíšeme
a vysvětlíme, že pro relaxaci nejsou
vhodné), při němž se kapacita plic
rozšiřuje i ve spodní části trupu. Jde o
pomalé a hluboké dýchání, navozující
celkový pomalý, klidný a stabilní ži-
votní rytmus. 
Základem pro protistresová dýchací
cvičení, ostatně jako pro všechny re-
laxační metody, je zaujetí pohodlné a
uvolněné pozice vsedě nebo vleže.
Vypustíme z mysli všechny stresující
myšlenky a zaženeme je daleko za
hranice našeho vědomí. Soustředíme
pozornost na pokyny, které můžeme
buď sami sobě podávat prostřed-
nictvím tzv. vnitřní řeči („v duchu“),
nebo je můžeme vyslechnout od tera-
peuta. 
Začínáme hlubokým a pomalým
nádechem nosem, v jehož průběhu po-
malu počítáme asi do osmi až deseti
podle kapacity plic a aktuálního tempa
vdechování vzduchu. Užíváme břišní
dýchání. Při počítání usilujeme
nenásilně o dosažení co nejvyššího
čísla, ale bez pocitu napětí a
nepřirozeného přemáhání či nad-
měrného úsilí – nesmí jít o stres sám o
sobě ve snaze dopočítat se vyšších
čísel. 
Na vrcholu nádechu následuje
zadržení dechu opět s nevysloveným
počítáním pokud možno do stejné či
podobné hodnoty jako při nádechu a
pak co nejdelší výdech nosem do-
provázený opět počítáním. Po celou
dobu je samozřejmě nutné myslet
pouze na dýchání a nepřipustit
narušení této koncentrace jakýmkoli
rušícím podnětem. Hlavní část relaxa-
ce se odehrává během zadržení dechu
a následně při vydechování, a proto
zde musí být oproštění od rušících
podnětů zcela důsledné. 
Rychlost počítání můžeme v počátcích
nácviku této techniky korigovat
metronomem, při dalším osvojování a

zdokonalování metody by již tempo
mělo být přirozené a poměrně stabilní. 
Soustředění a odvedení pozornosti 
Rovněž tyto metody patří mezi ty, jež
lze nacvičovat a zdokonalovat bez
přímé účasti tera-peuta. Další výhodou
těchto metod je to, že jsou proveditel-
né přímo „v akci“, tj. v situaci, kdy
hrozí nástup či eskalace konfliktu
spolu s nástupem a rozvojem stresové
reakce. Platí to jak o protistresových
dýchacích cvičeních, tak o postupu
využívajícím soustředění a odvedení
pozornosti. Takové metody jsou
využitelné v práci, v konfliktních si-
tuacích, jež se mohou vyskytnout
kdykoli a kdekoli mezi lidmi, kdy
nemůžeme jen tak z ničeho nic vstát a
odejít, začít cvičit, plavat nebo si
lehnout. Tyto metody jsou proveditel-
né i tak, že na nás nemusí být vůbec
nic znát. 
Usilujeme hned od počátku o uvol-
něný, relaxovaný postoj nebo, pokud
je to možné, zaujmeme vhodnou pozi-
ci vsedě. Nejsme-li právě v rozhovoru
s někým dalším, co nejrychleji za-
pudíme všechny pracovní, interper-
sonální a další rušící a nepříjemně
prožívané podněty a soustředíme se
plně na prostředí, které nás obklopuje. 
Nacházíme-li  se  právě  v  místnosti,
která je pro nás spojena s nepříjemný-
mi zážitky, přesuneme se jinam, do
vedlejší místnosti, haly, klubovny,
vestibulu atd. 
Představíme si sami sebe v roli
správce budovy, v níž se nacházíme.
Máme za úkol provést revizi či inven-
turu místnosti, v níž právě jsme.
Prohlédneme si pomalu a pečlivě
celou  místnost, její tvar, počet dveří,
oken, vybavení nábytkem, koberci, zá-
clonami, závěsy, způsob vymalování
či vytapetování, druh větrání, vytápění
a event. i dalšího vybavení (v
kanceláři či pracovně např. telefony,
faxem, kopírkou, počítačem, tiskárnou
apod.). Posoudíme vhodnost osvětlení
a případného doplnění vybavení míst-
nosti dalším, nadstandardním za-
řízením (např. použitím klimatizace či
pračky nebo čističky vzduchu). 
Všimneme si barevného sladění míst-
nosti, posoudíme funkčnost us-
pořádání z hlediska obsluhy (tzv. er-
gonomická hlediska) a zvážíme
celkový dojem (image), který v nás
místnost vyvolává. Zhodnotíme, zda
místnost může dobře sloužit svému
účelu a zda se v ní její uživatelé mo-
hou cítit dobře, tj. zda celkový dojem z
místnosti navozuje pocity uspokojení
a pohody. Na závěr uvažujeme o
prognóze dalšího využití, případně o
jeho možné změně, potřebě doplnit či
obměnit inventář a zhruba posuzujeme
a odhalujeme potřebné investice pro
tyto změny. Po celou dobu myslíme
pouze na tyto problémy, zcela vážně a
na 100 procent se jimi zabýváme a po-
važujeme za momentálně nej-
důležitější činnost, kterou vy-
konáváme. Usilujeme o racionální, ob-
jektivní a konstruktivní vnímání a
hodnocení. 

Po skončení této inventury se naše
mysl, očištěná a osvěžená touto dosti
rozsáhlou odbočkou, pravděpodobně
nebude chtít hned vrátit k předcháze-
jícím problémům. Můžeme proto bez
větších obav opustit roli správce bu-
dovy a vrátit se k práci či k přerušené-
mu jednání. Celá metoda trvá – přes
uvedený poměrně rozsáhlý popis –
pouze několik málo minut. Je proto
využitelná téměř za všech výchozích
situací. 
Rychlé tělesně-duševní relaxační
cvičení 
Cvičení je založeno na sledu
jednoduchých tělesných cviků, s nim-
iž je spojena relaxace celková, včetně
odstranění duševního napětí. 
Výchozím bodem je uvolnění těla v
pozici vsedě, pohodlné usazení nej-
lépe v křesle s opěrkami pro ruce.
Nohy jsou volně položeny před
křeslem, přibližně v pravém úhlu k
podlaze. Ruce jsou volně položeny na
opěradlech křesla, pokud máme k dis-
pozici pouze židli, položíme ruce na
nohy tak, že konce prstů jsou kousek
za koleny. 
Vlastní cvičení zahájíme postupným
uvolňováním  prstů na dominantní
(nejčastěji pravé) ruce. Zvedneme nej-
prve palec na této ruce, chvíli jej
ponecháme v nejvyšším bodu a poma-
lu jej spustíme zpět do výchozí polo-
hy. Znovu jej zvedneme, tentokrát až
do nejvyššího bezbolestně, či jen s
mírně prožívanou bolestí dosažitel-
ného místa zdvihu, opět jej chvíli
ponecháme nahoře, uvědomíme si
pocit mírnějšího, v podstatě ještě pří-
jemného napětí a opět jej pomalu
spouštíme dolů. Potřetí zvedáme palec
jen asi do tří čtvrtin výše maximálního
zdvihu, opět jej chvíli ponecháme na-
hoře, uvědomíme si pocit tohoto
mírnějšího napětí a pak jej vlastní va-
hou necháme spadnout dolů. 
Toto je obecný návod postupu
provádění všech dalších cviků.
Postupně takto procvičujeme všechny
prsty na pravé ruce, pokračujeme
prsty na levé ruce, potom následuje
pravé zápěstí, levé zápěstí, pravé a
levé předloktí, celá pravá a levá paže,
následuje krk, hlava a ramena. Když
docvičíme   poslední   část   těla,  zů-
staneme  chvíli (asi 2 minuty) v rela-
xovaném stavu a nerušeně necháváme
doznít jeho důsledky. Souběžně (či
těsně následně) s tělesnou relaxací se
dostavuje relaxace duševní. 
Metody využívající představivosti 
Mezi tyto metody spadá vlastně
naprostá většina relaxačních metod,
nebo – s malými výjimkami – jde
většinou a představování si něčeho, co
relaxaci buď přímo vyvolává, nebo jí
alespoň vydatně napomáhá. 
Metody mohou být využívány buď
samostatně, nebo jako navazující
prodloužená reakce např. po tělesně-
duševním relaxačním cvičení. 
Po zaujetí vhodné a pohodlné pozice,
podobně jako u metod předchozích,
vypuštění z hlavy všech nepříjemných
myšlenek a soustředění se na relaxaci,

začínáme v mysli navozovat obraz
příjemné a uklidňující krajiny. Může
jít o krajinu již dříve skutečně
navštívenou nebo 
o krajinu vysněnou. Vzhledem k to-
mu, že ne všichni lidé mohou s
dostatečnou přesností odhadnout
úroveň a kvalitu své představivosti, je
vhodnější navozovat představu takové
krajiny, kterou jsme již někdy dříve
reálně viděli. 
V zásadě jsou nejlépe využitelné dva
základní druhy představované krajiny.
V případě, že účastníci relaxace mají v
oblibě vodu, vodní sporty a rádi tráví
dovolenou u vody, je žádoucí navodit
představu vodní (mořské, říční, jezer-
ní,  rybniční  atd.) hladiny. V případě
strachu z vody či pouze menší obliby
vodního živlu je nejvhodnější před-
stavou strom či les. 
Instrukce je podávána tak, aby navo-
zovaná představa byla co nejvěrnější a
nejživější. Každý z účastníků by si
měl  vybrat  takovou  představu,  na
kterou si skutečně dobře vzpomíná, a
měl by se pokusit obraz krajiny
„rekonstruovat“ s co nejvyšší jasností
a živostí. 
Obraz přírody by neměl být rušen žád-
ným arteficiálním prvkem (např. mo-
torovým člunem na hladině, plavci,
davy lidí, stánky a prodavači, v pří-
padě představy lesa dřevorubci či
traktory). Krajina by měla být ozářena
slunečním svitem, za mírného, sla-
bého vánku. 
Místnost, kde se relaxace provádí, by
měla být alespoň minimálně
odhlučněna, aby bylo možno elimino-
vat vlivy sluchových podnětů. Před
zahájením utváření představ zavřeme
oči, aby byly co nejvíce oslabeny též
zrakové podněty. Vyvolávaná předsta-
va by měla být postupně stále více a
více konkretizována, tj. od prvního,
spíše  obecně  laděného  obrazu   pří-
slušné přírodní scenérie by měla smě-
řovat k postupnému vybavování co
nejvyššího počtu detailů (např.
malých vlnek na vodní hladině,
odlesků slunce, písku na pláži, mráčků
na obloze, průzračnosti nebo naopak
temnosti vody, rytmického pohybu
vln, mořských či vodních řas a trav,
vodní tříště v oblázcích atd.). Podobné
detaily je samozřejmě žádoucí pro-
dukovat i v případě představ lesa či
stromu. 
Hlavním kritériem úspěšnosti je v
tomto případě právě jasnost a živost
vyvolávaných představ spolu s množ-
stvím a kvalitou detailů, kterými jsou
vybavované scenérie doplněny. Pokud
se v průběhu relaxace podaří dosáh-
nout takové věrnosti detailů a propra-
covanosti celkového obrazu, že se
představa vyvolávaná v naší mysli v
podstatě rovná či těsně blíží vnímané
realitě, je možno předpokládat, že cíle
bylo dosaženo a relaxace by v ta-
kovém případě měla být vysoce efek-
tivní. 
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PSI na Světovém sociálním fóru 2009
Přes 100 tisíc lidí se na konci ledna zúčastnilo Světového sociálního
fóra v brazilském Belemu. PSI zde měla silné zastoupení v čele se S.
Robinsonem J. Drummondem. Vice prezident PSI, Juneia Batista, a
regionální tajemnice, Monica Valente vedli diskusi o problémech
rovnosti pohlaví. Pan Drummond ve svém projevu zdůraznil důleži-
tou roli odborů při boji proti neférovým dohodám. S. Robinson
předsedal jednání o obchodu a slušné práci, a také se aktivně účastnil
přednášky o klimatických změnách. Během jednoho týdne trvání to-
hoto fóra vystoupilo i 5 jihoamerických prezidentů, včetně venezuel-
ského Hugo Cháveze. Nechybělo zde ani 2 tisíce domorodých obyva-
tel z oblasti Amazonie, kteří poukazovali na necitlivé ničení přírody.
Zástupci PSI zdůraznili klíčovou roli veřejných služeb při boji s
globální  finanční  a  klimatickou  krizí  a  rovněž  poukázali  na ne-
smyslnost privatizace.
Itálie: Odbory ve veřejných službách spolu s odbory v metalur-
gickém průmyslu  13. února společně stávkují
Odborová federace v metalurgickém průmyslu (FIOM CGIL) a odbo-
ry ve veřejných službách (FP CGIL) se dohodly na společném protes-
tu proti vládní politice. Podle odborů totiž vláda napadá pracovníky
ve  veřejném  sektoru,  omezuje  veřejné  služby a potlačuje progres
směrem k rovnosti nejen u mužů a žen, ale i rovnosti mezi domácími
a přistěhovaleckými pracovníky. Berlusconiho vládní opatření
oslabují práva pracovníků jak ve veřejném, tak i v soukromém sek-
toru. 13. února se vydaly tři různé tábory k pochodu Římem, aby se
pak všechny sešly na římském náměstí Piazza San Giovanni.
ETUC : Evropa potřebuje aktivní fiskální politiku
10. únor 2009
Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) se sešla k pro-
jednání strategie úniku z rostoucích deficitů veřejných rozpočtů a
veřejných dluhů. Evropská odborová konfederace (ETUC) sdílí tyto
obavy s ECOFIN a naléhá na ministry financí zemí EU a na
Evropskou komisi, aby přijali fakt, že model finančního kapitalismu
selhal a soukromé výdaje nebudou v příštích několika letech schopny
táhnout růst a poptávku. Evropa tím pádem potřebuje fiskální poli-
tiku, která by podpořila růst reálné ekonomiky a zároveň by zajistila
jeho udržitelnost ve střednědobém horizontu.
Ke stimulaci ekonomiky a k udržitelnosti fiskální politiky by politici
měli:
- snížit úrokové sazby poblíž nule a přepnout na kvantitativní uvol-
ňování měnové politiky, aby vládní investice mohly být financovány
při nízkých úrocích;
-  zvýšit výdaje do veřejných investic, což má větší a jasnější dopad
na ekonomiku, než prosté snižování daní;
- zřídit evropskou dluhovou agenturu, která by podporovala jed-
notlivé státy, které musí čelit vyšším úrokovým sazbám kvůli nera-
cionálnímu chování finančních trhů;
John Monks, generální tajemník ETUC, řekl: „Existují lidé, kteří si
myslí, že je nutno si vybrat mezi záchranou reálné ekonomiky nebo
záchranou veřejných financí. Tento přístup je odsouzen k neúspěchu.
Naopak potřebujeme fiskální politiku, která umožní reálné ekonomice
dostat se pomocí růstu z dluhu.“
Sankce proti zaměstnavatelům ilegálních přistěhovalců: ETUC
odsuzuje tento bezzubý a kontraproduktivní nástroj
4. únor 2009
Poslanci Evropské parlamentu dnes přijali kompromisní řešení s
Evropskou radou ohledně legislativy, která by měla trestat zaměstna-
vatele, kteří zaměstnávají přistěhovalce bez dokladů. Zástupci ETUC
kritizují tuto volbu, protože evropští poslanci nedokázali při svém
rozhodnutí dosáhnout rovnováhy mezi odrazující a adekvátní sankcí
na jedné straně a nutnou ochranou pracovních práv na straně druhé.
ETUC vítá všeobecné pravidlo zpětné platby výplat přistěhovalým
pracovníkům a představení administrativních sankcí vůči zaměstna-

vatelům. Tato opatření by mohla hrát odrazující úlohu u nepoctivých
podniků. Směrnice se ale bude těžko zavádět do praxe, protože
schválený text nedokáže jasně rozšířit odpovědnost a možnost uvalit
sankce na celý dodavatelský řetězec. Text totiž předpokládá, že pokud
dodavatel zaměstná ilegálního přistěhovalce, je za to rovněž odpověd-
ný i hlavní zadavatel kontraktu. Pokud však dodavatel funguje pouze
jako prostředník a přijímá pracovníky od svého dodavatele, pak
hlavní zadavatel může uniknout sankcím s tvrzením, že o ilegálních
přistěhovalcích nevěděl. Zadavatel je tak nepostižitelný i v případě, že
zřejmě o ilegálních pracovnících moc dobře věděl vzhledem k neob-
vykle nízkým cenám. Tento text je tak nejen neefektivní, ale i
nebezpečný,  když  jen  dále  podpoří  zaměstnavatele  ve  vytváření
složitých dodavatelských sítí. Konfederační tajemník ETUC, Catele
Passchier, k tomu řekl: „Jsem velice zklamán, že veliké politické
skupiny v Evropském parlamentu volí hned první neuspokojující
návrh místo toho, aby důkladně zhodnotily globální výhody a ne-
dostatky návrhu. Evropské instituce tak znovu posílají signál toho, že
jejich prioritou je represivní politika proti přistěhovaleckým pracov-
níkům, zatímco by se měly spíše soustředit na přijetí jasných opatření
proti vykořisťování pracovníků. Ilegální přistěhovalci jsou většinou
zaměstnáváni zprostředkovatelskými společnostmi nebo menšími do-
davateli, zatímco velké společnosti se vyhýbají jejich přímému na-
jímání.  Máme  velké  obavy z toho, že ti „dobří“ zaměstnavatelé se
stanou ještě lepšími a ti „špatní“ budou brání jako ještě horší. Tento
text ještě více přitíží přistěhovaleckým pracovníkům místo toho, aby
jim navrhoval možnosti, jak se dostat z ilegality.“
Davos: Žádný návrat k protekcionismu z 30. let minulého století
29. leden 2009
Generální tajemník ETUC, John Monks, který se účastnil Světového
ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, zdůraznil hrozbu protek-
cionismu z 30. let minulého století, který by se mohl rozšířit do
hospodářství a do celé společnosti. Pan Monks rovněž zdůraznil zod-
povědnost určitých finančních institucí a podniků a vyzval je k zod-
povědnému zacházení s veřejnými prostředky, ze kterých těžili.
J. Monks řekl: „Zjišťujeme, že tváří tvář recesi neustále sílí pokušení
držet se pravidla „každý sám za sebe“. Viděli jsme již mnoho důkazů
takového jednání, když většina zemí přichází s vlastním plánem na
záchranu své ekonomiky, což může vést k rozporům s jinými
ekonomikami. Mnoho zemí, včetně USA nebo Ruska, které zvyšuje
dovozní cla na auta, přichází s ochranářskými opatřeními. Již při ame-
rické prezidentské kampani se rozhodovalo o nynějším protekcioni-
stickém opatření v ocelářském průmyslu. Víme ale kam protekcionis-
mus  a  uzavírání  ekonomik  vede  –  ukázala nám to historie. Je to
opravdu to, co chceme? Každý ví, že se nacházíme v těžkém období.
Avšak tato krize by mohla snadno přerůst v krizi politickou. Neustále
se množí stávky a protesty pracovníků, které začaly v Řecku a pos-
tupně se rozšířily do zemí jako je Island, pobaltské země, Bulharsko
nebo Francie. Pracovníci by neměli platit za chyby a chamtivost ne-
zodpovědné menšiny. Musíme pomoci nejenom bankám, ale i pra-
covním trhům a samotným pracovníkům. Vyzývám určité banky a
podniky, aby si uvědomily svou zodpovědnost. Mnohé banky obdrže-
ly státní pomoc již dvakrát, ale přesto zůstaly zcela svobodné ve svém
rozhodování a bez přijetí odpovědnosti, což je neuvěřitelné. Bez
globální  politické  a hospodářské reakce a bez změny chování těch,
kteří nás do této krize dostali, se budou věci jen zhoršovat. 26. ledna
došlo během jednoho dne na světě ke zrušení 70 tis. pracovních míst.
Nezaměstnanost narůstá a v roce 2010 by mohla dosáhnout 10 %.
Odpovědnost vést evropskou odpověď na současnou krizi bez dog-
matismu leží na předsednictví České republiky a Evropské komise.

-pm-


