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� V návaznostina informace zve-řejněné v NOSč. 4 zveřejňu-jeme na jinémmístě NOS dalšíinformace týka-jící se problematiky zaměstna-neckých výhod (benefitů), s tímsouvisející novely zákona o daniz přidané hodnoty a stávky vy-hlášené koalicí dopravních od-borových svazů, která byla dne26. 2. 2010 odložena na 4. 3.2010. Zveřejňujeme rovněž plnéznění Prohlášení předsedy vládyJana Fischera po mimořádnémjednání vlády dne 25. 2. 2010.Tyto informace doplňujeme onásledující:Vláda předložila dne 26. 2. 2010návrh novely zákona o dani z při-dané hodnoty vypouštějící § 36aodstavec 3 písmeno d) Posla-necké sněmovně PČR. 1. místo-předsedkyně PS vyhlásila nanávrh vlády stav legislativní nou-ze od 1. 3. 2010 do 30. 4. 2010.
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OMLUVA
V čísle NOS 4/2010 byla omylem informace o konferenci sekce katastrálních
úřadů zveřejněna pod chybným titulkem. Za chybu se omlouváme.

K. Dědovská

Prohlášení Sněmu ČMKOSke stávce připravované dopravními odborovými svazy
Účastníci Sněmu ČMKOS oceňují dlouhodobou aktivitu odborovýchsvazů a organizací v dopravě, které svým nekompromisním postojemuž v loňském roce zabránily zrušení výhod zaměstnaneckých bene-fitů, které vládě navrhnul tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek.  Nyní mají opět všichni zaměstnanci přijít o všechny své výhody, jakoje například závodní stravování, které jsou v EU naprostou samozřej-mostí pro motivaci a zdraví zaměstnanců, díky nově zavedené povin-nosti odvádět DPH u zaměstnaneckých výhod, jako z „ceny obvyklé“.Dopravní  odborové  svazy  jsou  připraveny, obdobně jako loni, vy-hlásit stávku, pokud by Parlament nepřijal na návrh vlády pozměňo-vací návrh, který by měl tento nesmysl s „cenou obvyklou“, zrušit.Tento návrh odborů napadl veřejně představitel TOP 09 MiroslavKalousek a snaží se rozeštvávat a vzbudit nenávist mezi zaměstnanci,když je obecně známo, že některé benefity jsou historicky vázány nakonkrétní odvětví a zbytek je poskytován na principu solidarity asoučasně platné znění naopak zatěžuje firmy a brání mobilitě zaměst-nanců.Slova M. Kalouska „že sebevědomý daňový poplatník by se nemělnechat vydírat zaměstnanci jiné profese,“ považují účastníci SněmuČMKOS, kteří naopak zastupují zaměstnance všech profesí, za štvavéa nenávistné.Sněm plně podporuje aktivity odborových svazů v dopravě a vy-jadřuje jim plnou solidaritu v přípravě stávky a ocenění za to, že bo-jují za všechny zaměstnance.Vyzýváme poslance a senátory Parlamentu ČR, aby zejména v doběkrize nelikvidovali běžné výhody pro zaměstnance a návrh připravenývládou schválili.Vyzýváme neprodleně vládu, aby předložila návrh proti likvidaci za-městnaneckých benefitů a poslance, aby tento návrh urychleně přijali.Pouze bezodkladným jednáním vlády a poslanců je možné odvrátithrozící stávku. V Praze dne 25. 2. 2010Účastníci Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů 

(To mimo jiné znamená, že návrhzákona bude projednán ve zkrá-ceném jednání s vynecháním 1.čtení). Projednání návrhu zákonabylo navrženo na pořad mi-mořádné 76. schůze, která byla zatímto účelem svolána a bude za-hájena dne 2. 3. 2010. Návrh pro-gramu mimořádné schůze obsa-huje pouze jediný bod a to návrhnovely zákona o dani z přidanéhodnoty. Informace vztahující sek jednání 76. schůze PS PČR bu-dou neprodleně zveřejněny nawebové stránce OS. Vzhledem ksoučasné situaci v PS nelze před-vídat průběh a výsledek projed-návání návrhu novely zákona.Proto zveřejňujeme, pro případ,že by se dne 4. 3. 2010 uskutečni-la stávka, materiál zpracovanýprávním oddělením ČMKOS „Kestávce koalice dopravních odbo-rových svazů  (dopady do pracov-něprávní oblasti)„. Upozorňujeme, že problemati-ka zvýšeného zdanění zaměst-naneckých výhod (benefitů) setýká všech zaměstnanců  tedy i

Prohlášení koalice dopravních odborových svazůKoalice dopravních odborových svazů se dne 23. února 2010 shodlana následujícím společném prohlášení:K dnešnímu dni zůstalo bez pozitivní odezvy prohlášení odborovýchsvazů ze dne 5. 2. 2010, kterým byli všichni členové Poslanecké sně-movny a Senátu Parlamentu ČR vyzváni, aby bezodkladně realizovalidohodu sociálních partnerů uzavřenou na Plenárním jednání RHSDČR dne 2. února 2010 spočívající v okamžitém zrušení ustanovení §36a odstavec 3 písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidanéhodnoty.Tento zásadní problém nebyl vyřešen, a proto trvají všechny důvodyke stávce.Koalice dopravních odborových svazů rozhodla, že dne 1. března2010 od 04:00 do 09:00 hodin se uskuteční stávka zaměstnanců vdopravě.Tato akce je v zájmu všech zaměstnanců a má podporu všechodborových subjektů v České republice.V Praze dne 23. února 2010

NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizacíVychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, e-mail: statorg@cmkos.cz; http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: 236 181 173, e-ma-il:dedovska@volny.cz. Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace VěraČernochová, Schulhoffova 857, 149 00 Praha, tel. 272 932 840. Tisk Regleta s.r.o.Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilekpovoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j.3443/96-P ze dne 20. 11. 1996. ISSN 0862-9633, MK ČR 4664

Sněm ČMKOS na svém 9. zasedání konaném v pondělí 22. února ve-dle aktuálních odborových otázek posoudil obsahovou a organizačnípřípravu V. sjezdu ČMKOS.  Uložil vedení ČMKOS dopracovat pod-kladové materiály pro jednání V. sjezdu ČMKOS ve smyslu doplňu-jících informací předkladatelů a diskuse na Sněmu ČMKOS a před-ložit je k projednání V. sjezdu ČMKOS.Dále Sněm ČMKOS vyjádřil podporu generální stávky řeckýchodborů - 24. 2. 2010 a schválil prohlášení Sněmu ČMKOS k zákonuo DPH a k připravované stávce dopravních odborových svazů.

ČMKOS

http://statorg.cmkos.cz
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Prohlášení předsedy vlády Jana Fischera
po mimořádném jednání vlády

Vláda České republiky dnes na svém mimořádném jednání schválila
návrh novely zákona o DPH vypouštějící paragraf 36a, odstavec 3
písmeno d) týkající se zaměstnaneckých benefitů. K tomuto kroku se
vláda rozhodla především z těchto důvodů: 
1/ Před dvěma týdny došlo k dohodě poslanců, premiéra, ministra fi-
nancí a reprezentace dopravních odborů o změně zákona o DPH for-
mou podání poslaneckého pozměňovacího návrhu. Stav v Poslanecké
sněmovně, který odbory považují za patový, však způsobuje, že reál-
ně není možné tuto dohodu naplnit. 
2/ Za této situace se vláda rozhodla využít mimořádného prostředku a
požádat Sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze. Je to v tuto
chvíli jediný nastroj, jak lze reálně zajistit, aby Poslanecká sněmovna
novelu zákona o DPH včas projednala. 
3/ Vláda považuje stávku jako formu nátlaku za krajní řešení a po-
važuje proto za svoji odpovědnost udělat vše pro odvrácení takové
hrozby. Hlavním úkolem této nepolitické vlády je přivést v klidu ze-
mi k parlamentním volbám, a tento svůj úkol vláda nadřazuje nad
možné  politické  interpretace  tohoto  svého rozhodnutí a snahu ně-
kterých politických stran využít celou věc v předvolebním boji. 
4/ Vláda očekává, že Poslanecká sněmovna rozhodne o návrhu nove-
ly zákona o DPH neprodleně příští týden ve dnech 2. až 3. března
2010 a věří, že svým rozhodnutím přispěje k uklidnění vyhrocené
situace. Vláda současně vyzývá odborové svazy v dopravě, aby
odvolaly pondělní stávku a vyčkaly na rozhodnutí Parlamentu České
republiky. 
25. 2. 2010 

zaměstnanců veřejných služeba správy. Jedná se nejen o režijníjízdenky železničářů, ale i o na-příklad závodní stravování, re-kreace, rehabilitace, podnikovéubytování, příspěvek na dopravua  další  zaměstnanecké výhody,které zaměstnavatel poskytujesvým zaměstnancům. Tyto za-městnanecké výhody byly až do31. 12. 2009 výhodně zdaněnyobdobně, jako tomu je i v jinýchevropských státech. Pokud by ne-došlo k novelizaci zákona o daniz přidané hodnoty, reálně hrozíriziko, že by byly některé benefi-ty zaměstnavateli zrušeny pro je-jich finanční nákladnost. V zájmuvšech zaměstnanců, ale i zaměst-navatelů je, aby benefity byly za-chovány v rozsahu a v režimu, vněmž dosud byly zaměstnavateliposkytovány. Zaměstnanecké vý-hody jsou zaměstnancům zaměst-navateli poskytovány mimo jinétaké z důvodů motivačních a sta-bilizačních. V Evropě jsou jiždesítiletí běžně používány, neboťpéče o zaměstnance je považová-na za nedílnou součást firemníkultury. Z výše uvedených důvo-dů proto odborový svaz společněs  ostatními  odborovými  svazysdruženými v ČMKOS vyjádřilpodporu koalici dopravníchodborových svazů.
� Dle sdělení náměstka minis-tra financí P. Chrenka nebudenávrh zákona o Celní správěČeské republiky a návrh záko-na,  kterým  se  mění některézákony v souvislosti s přijetímzákona o Celní správě Českérepubliky předložen vládě. Nazákladě připomínkového řízeníbude návrh zákona o Celní sprá-vě České republiky upraven,především v důvodové a před-kládací části, a znovu postoupendo vnějšího připomínkového

řízení. Kdy se tak stane, není do-sud známo. V této souvislostiupozorňujeme, že StanoviskoOS k návrhu zákona bylo zveřej-něno v NOS č. 1/2010 a infor-mace o výsledku vyrovnánízásadních připomínek OS bylyzveřejněny v NOS č. 4/2010. Naoba materiály tímto odkazu-jeme. O legislativním procesutýkajícím se návrhu zákonabudeme aktuálně informovat vněkterém z dalších čísel NOS.Ve věci přetrvávajících zásad-ních připomínek OS týkajícíchse věcné stránky návrhu zákonajednala, a bude v nejbližší doběopět jednat, předsedkyně OS snáměstkem ministra financí P.Chrenkem. 
� Dne 25. 2. 2010 projednávalaLegislativní rada vlády návrhzákona, kterým se mění zákonč. 531/1990 Sb., o územních fi-nančních orgánech, a některédalší zákony. Dle sdělení minis-terstva financí z důvodu nega-tivního stanoviska Legislativnírady a na základě doporučeníLegislativní rady rozhodl mi-nistr financí o stažení návrhuzákona z legislativního procesua jeho nepředložení vládě ČR.Výhrady Legislativní rady setýkaly formální stránky návrhuzákona. O dalším postupu neby-lo dosud rozhodnuto. S největšípravděpodobností bude postu-pováno obdobně jako v případěcelní správy, to znamená, žebude připraven návrh novéhozákona, který se věcně nebudelišit od stávajícího návrhu, for-málně se však bude jednat onovou právní úpravu a to včetněnázvu. (Obdobně jako tomu by-lo v případě zákona o celnísprávě bude připraven návrhzákona o finanční správě).V Praze dne 26. 2. 2010Alena Vondrová předsedkyně OS

Prohlášení koalice dopravních odborových svazů
ze dne 26. února 2010

Po obsáhlé diskusi dospěla koalice dopravních odborových svazů k
rozhodnutí, s ohledem na vstřícný krok vlády, která dne 25. 2. 2010,
schválila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, jež obsahuje
zrušení sporného ustanovení, které se týká zdanění veškerých za-
městnaneckých benefitů pro všechny zaměstnance. Vláda se rovněž
zavázala předložit tento návrh Parlamentu ČR k projednání ve stavu
legislativní nouze. 
Koalice dopravních odborových svazů sleduje záměr umožnit projed-
nání uvedené novely s očekáváním, že Parlament ČR ve stavu legi-
slativní nouze ve zkráceném legislativním řízení novelu projedná a
schválí.
Koalice dopravních odborových svazů proto rozhodla, že přeloží za-
hájení stávky z pondělí dne 1. 3. 2010 na čtvrtek 4. 3. 2010. O rozsahu
stávky rozhodne koalice dopravních odborových svazů na jednání ve
středu 3. 3. 2010.

Jaroslav Pejša (OSŽ), Luboš Pomajbík (OSD), 
Jindřich Hlas, Federace strojvůdců), 

Jan Rejský (DOSIA), Jaromír Dušek (SASaD)

Pro zaměstnance, kteří budoustávkou dotčeni – nebudou semoci např. včas a řádně dostavitdo práce, se o překážku v prácinejedná. Podle nařízení vlády č.590/2006 Sb., kterým se stanovíokruh a rozsah jiných důležitýchosobních překážek v práci, jedůležitou osobní překážkou v prá-ci pouze nepředvídatelné přeruše-ní dopravního provozu nebozpoždění hromadných dopravníchprostředků (bod 3. Přílohy cito-vaného nařízení vlády „Pracovní

volno bez náhrady mzdy neboplatu se poskytne na nezbytně nut-nou dobu pro nepředvídanépřerušení dopravního provozunebo zpoždění hromadných do-pravních prostředků, nemohl-li za-městnanec dosáhnout včas místapracoviště jiným přiměřeným způ-sobem.“).Podmínkou, aby se v případěpřerušení dopravního provozunebo zpoždění hromadných do-pravních prostředků poskytlo pra-covní volno (omluvená nepřítom-nost v práci) je to, že musí jít onepředvídané přerušení do-pravního provozu nebo zpožděníhromadných dopravních prostřed-

ků a že zaměstnanec nemohldosáhnout včas místa pracovištějiným přiměřeným způsobem.O tento případ překážky v prácise v případě uvažované stávkynejedná, neboť není splněnapodmínka nepředvídatelnosti.Stávka koalice dopravníchodborových svazů byla včas avi-zována. Pro případ, že zaměstnan-ci v důsledku stávky nebudou mo-ci dosáhnout včas, nebo vůbecmísta pracoviště, doporučuje se,aby odborové organizace, popř.zaměstnanci, řešily nastalousituaci předem podle konkrétníchpodmínek a provozních možnostízaměstnavatele např.:

- dohodnout se zaměstnavatelemvýjimečné posunutí začátku smě-ny-  čerpat náhradní volno za prácipřesčas, ve svátek apod.- omluvit nepřítomnost zaměst-nance v práci s dohodu o napra-cování (tzv. neplacené volno),- určit čerpání dovolené- dohodnout výjimečně výkonpráce mimo pracoviště zaměstna-vatele (práce doma) aj. ČMKOS(celý text Ke stávce koalice do-pravních odborových svazů z 26.2. 2010 - O dopadech do pracov-něprávní oblasti najdete nacmkos.cz)

Zaměstnancům stávkou dotčeným v případě uvažované stávky odborových svazů v dopravě!!!
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Minulý týden bylo zveřejněno v
novinách vyjádření pana
Miroslava Kalouska, místo-
předsedy TOP 09 k aktuálnímu
problému souvisejícímu se změna-
mi v oblasti daně z přidané hodno-
ty od 1. ledna 2010 pod titulkem
„Nezdanění zaměstnaneckých
benefitů je diskriminační a ne-
spravedlivé“. Miroslav Kalousek v
něm napadá požadavek ČMKOS,
aby  byla  přijata  novela zákona,
která odstraní znevýhodnění zda-
nění zaměstnaneckých benefitů.
ČMKOS požaduje, aby se touto
novelou, pokud jde o stanovení
daně z přidané hodnoty u plnění
poskytovaných v pracovněpráv-
ním poměru zaměstnancům, při-
jala právní úprava, která platila do
konce roku 2009. 
Dlouhodobým postojům pana
Kalouska by spíše slušel titulek
„Nezdanění  výhod, kromě těch,
které jsem si nezdanil  já, bývalý
ministr financí a poslanec
Miroslav Kalousek, je hluboce
nespravedlivé a diskriminační.“
Je zajímavé, že velmi nadstandard-
ní „zaměstnanecké“ výhody a
výjimky, které pobírají poslanci
nikdy M. Kalousek z hlediska
daňové čistoty, o kterou mu prý
jde nejvíce, nekritizoval.
Pro ČMKOS je naprosto nepři-
jatelné, že tak důležité právo, jaké
představuje možnost zaměstna-
vatelů poskytovat daňově zvýhod-
něná plnění svým zaměstnanců,
zneužívá Miroslav Kalousek rámci
předvolebního boje bez férového
informování o přínosu těchto
daňových úlev.
Celospolečenský efekt z odstra-
nění, resp. nahrazení tohoto
nástroje plošným paušálem, kte-
ré Kalousek jako kompenzaci
navrhuje,  je stejně negativní
jako efekt zavedení rovné daně.
Stejně jako rovná daň i zdanění
benefitů (či jejich nahrazení
plošným paušálem) finančně
podpoří a dále vylepší podmínky
pouze bohatým občanům, zatím-
co pro zaměstnavatele a pro za-
městnance s průměrnými a nižšími
příjmy, kterých je dnes naprostá
většina (více než 75 %), bude
přínos Miroslavem Kalouskem
navrhovaného zrušení daňového
zvýhodnění benefitů negativní
nebo v nejlepším případě nulový.
Zaměstnanci musí počítat s tím,
že Kalouskovým návrhem se je-
jich reálná mzda opět o několik
procent sníží.
Miroslav Kalousek však sleduje
jiné cíle: „Zastávám totiž názor, že
náročnost práce se má promítat ve
výši mzdy, nikoli v daňových
úlevách. Pod tlakem odborů je

nyní do Sněmovny předkládán
návrh na zrušení odvodu DPH z
ceny obvyklé, což by snížilo příjmy
veřejných  rozpočtů  minimálně o
stamiliony korun.“ ... a cudně při-
tom přiznává slabinu svého
návrhu: „Netvrdím, že tato částka
veřejné rozpočty zachrání. Poklá-
dám to však za klíčové rozhodnutí
o tom, zda se vydáme směrem k
průhlednému a spravedlivému
daňovému systému“.
ČMKOS v žádném případě
neusiluje o plošné odstranění „ce-
ny obvyklé“ pro účely odvodu
DPH zejména tam, kde směřuje v
souladu s evropskou směrnicí pro-
ti daňovým únikům. O ty se však v
případě zaměstnaneckých bene-
fitů, které mají svůj hluboký eko-
nomický a sociální smysl ve vzta-
zích mezi zaměstnanci a zaměst-
navateli, nejedná.
Zdůrazňuje přitom, že ani úředníci
Ministerstva financí nedokázali
jednoznačně odpovědět na otázku,
zda uplatnění ceny obvyklé pro
určení výše daně z přidané hodno-
ty v případě zaměstnaneckých
benefitů bude pro státní rozpočet
přínosem (pokud je budou např.
poskytovat bezplatně, výnos daně
z přidané hodnoty se sníží).
Mylné je i tvrzení, že náročnost
práce se má promítat do mzdy a ne
do daňových úlev. Bohužel, a bý-
valý ministr financí by to měl
vědět, v reálném světě mezi
náročností práce a výší mzdy
bezprostřední souvislost neexistu-
je. Výše mzdy (platu) v členských
státech EU a v dalších vyspělých
zemích světa spíše odráží bohat-
ství společnosti, poptávku a nabíd-
ku na trhu práce a manažerskou
schopnost si přisvojit mnohem
více peněz než ponechají ostatním
zaměstnancům. Naprostá většina
vyspělých zemí proto uplatňuje
progresivní zdanění příjmů (ne jen
typu milionářské daně), které do
určité míry působí jako „vestavěný
stabilizátor“, který alespoň částeč-
ně eliminuje příjmové rozdíly ne-
mající souvislost s náročností
práce.
Trvající skandál kolem nehoráz-
ných odměn vrcholového manage-
mentu v peněžním sektoru, který
má lví podíl na pokračující fi-
nanční, ekonomické a sociální
krizi, je jasným důkazem nezbyt-
nosti takového opatření. Demokra-
ticky fungující sociální stát by měl
ctít zásadu, že “není důstojné státu
obohacovati se na úkor vrstev nej-
chudších“. U křesťansky založe-
ného politika bychom takové
vnímání role státu očekávali.
Miroslav Kalousek nás místo toho
poučuje: „Sebevědomý daňový

poplatník by se neměl nechat vy-
dírat ani státem, ani zaměstnan-
cem jiné profese“.
Jde o  velmi laciný záměr rozeš-
tvávat a vzbudit závist mezi za-
městnanci, když je obecně známo,
že některé benefity jsou historicky
vázány na konkrétní odvětví a
zbytek je poskytován na principu
solidarity.
ČMKOS je hluboce přesvědčena,
že sebevědomí českého daňového
poplatníka, zaměstnance ani pod-
nikatele není ohroženo existencí
určité míry solidarity v českých
daňových zákonech. Právě na-
opak, sebevědomí českého daňo-
vého poplatníka mnohem více trpí
tím, že daně z jeho těžce vy-
dělaných peněz rozhazují politici
nezdaněnými náhradami, posla-
neckou turistikou, předraženými
státními zakázkami aj. obdobnými
benefity, o nichž se může zaměst-
nancům jen zdát. Pan Miroslav
Kalousek prostě káže zaměst-
nancům pít vodu a sám pije plný-
mi doušky víno.
Proti zvýšení daně z přidané
hodnoty u stravování ve vlast-
ním zařízení zaměstnavatele,
přechodného ubytování a do-
pravy zaměstnanců do a ze za-
městnání, jízdného pro zaměst-
nance veřejné dopravy atd. ne-
protestuje pouze sama ČMKOS,
ale proti se ohradila i RHSD –
tripartita.
Vyzvala poslance, aby usta-
novení (§ 36 odst. 3 písm. d) zá-
kona o dani z přidané hodnoty)
bylo zrušeno. Vstřícnost tomuto
společnému požadavku sociál-
ních partnerů vyjádřil i předse-
da české vlády Jan Fischer.
Nyní je na Poslanecké sně-
movně, aby si uvědomila svoji
společenskou odpovědnost a
urychleně odstranila svoji chy-
bu.
Text článku:
Kalousek: Nezdanění zaměstna-
neckých benefitů je diskrimi-
nační a nespravedlivé
Místopředseda TOP 09 Miroslav
Kalousek se ve středu vyjádřil ke
stanovisku odborových svazů, kte-
ré chtějí u zaměstnaneckých bene-
fitů odpuštění z daně z přidané
hodnoty. Takové řešení by podle
Kalouska bylo diskriminační a ne-
spravedlivé ke všem ostatním
daňovým poplatníkům. 
"Nemáme vůbec nic proti zaměst-
naneckým benefitům, naopak nám
to připadá sympatické. Co však
nechápeme a pokládáme za
nesystémové a nespravedlivé,
proč na tyto benefity mají ze
svých peněz přispívat i všichni
ostatní daňoví poplatníci bez

Vyjádření ČMKOS k článku Miroslava Kalouska „Nezdanění zaměstnaneckých benefitů je diskriminační a nespravedlivé“
rozdílu, aniž by rozhodnutí o
výši benefitů mohli jakkoliv
ovlivnit," vysvětlil Kalousek. 
"Ta diskuze mi velmi připomíná
loňskou diskuzi o stravenkách,
režijních jízdenkách a jejich zda-
ňování. Neexistuje žádný ra-
cionální důvod, aby jedno odvětví
mělo  různé  daňové  výhody,  na
které všichni ostatní musí při-
plácet," pokračoval místopředseda
TOP 09.
Protože je podle Kalouska napří-
klad u stravenek osvobozena daň z
příjmů jak u zaměstnance tak u za-
městnavatele, vyplácí se firmám
nezvýšit plat, ale navýšit tyto be-
nefity: "Je to výhodné pro zaměst-
nance i zaměstnavatele, ale škod-
né  jsou na tom daňové rozpočty,
tedy všichni ostatní daňoví poplat-
níci. To považujeme za diskrimi-
nační a nespravedlivé vůči všem,
kteří tyto výhody mít nemohou." 
"Nejvíce těchto výhod mají ta
odvětví, jejichž argumenty bývají
v případě stávkové pohotovosti
nejpádnější, jde například o veřej-
nou dopravu. Takovéto výhody
nenalezneme například u pracov-
níků  muzeí. Bohužel, kdyby
kunsthistorici vyhrožovali stáv-
kou, tak by to pravděpodobně
nikoho nevyděsilo," prohlásil
Kalousek s tím, že náročnost práce
má být ohodnocena výší mzdy,
nikoliv mírou daňových úlev, na
kterých se musí podílet všichni
občané. 
"Za TOP 09 proto prosazujeme je-
den uznatelný daňový paušál pro
všechny zaměstnance bez rozdílu
a odstranění všech parciálních
výjimek. Já jsem nikdy nechápal,
proč odborové svazy v případě
daňových úlev u zaměstnanec-
kých benefitů odmítají rovné pod-
mínky pro všechny. Logicky bych
si myslel, že je to jejich zájem, ale
asi není," vyjádřil se Miroslav
Kalousek. 
Místopředseda TOP 09 uvedl, že
strana poslaneckou iniciativu, kte-
rá chce u zaměstnaneckých bene-
fitů odpustit odvod daně z přidané
hodnoty, nemůže podpořit. Ka-
lousek se naopak domnívá, že by
měla být doplněna ještě systé-
movým krokem u daně z příjmu.
Tím má být zmiňovaný jednotný
výdajový paušál.
"Sebevědomý daňový poplatník
by se neměl nechat vydírat ani
státem, ani zaměstnancem jiné
profese," dodal Kalousek.
(Mediafax, 10. 2. 2010)



Řecko: Pracovníci ve veřejném sektoru nesmějí být položkou k vyrovnánístátního rozpočtu
Od začátku hospodářské krize PSI neustále varuje před tím, aby pracovníci ve
veřejných službách dopláceli na dopady krize, kterou nezpůsobili, a rovněž na
to, že by to mohlo vést k rozsáhlé sociální krizi. Je nepřijatelné, aby státní za-
městnanci a jejich rodiny nesli břímě neefektivní vládní politiky, která vyústi-
la v současnou finanční krizi v Řecku. PSI plně podporuje protestní kroky
svých řeckých poboček v boji proti plánovaným vládním reformám, které ma-
jí omezit zaměstnanecké benefity bez toho, aby došlo ke zlepšení samotného
systému. PSI a EPSU apelují na řeckou vládu, aby zhodnotila dopad těchto
opatření, a aby zajistila, že státní zaměstnanci budou mít i nadále garantovány
slušné životní standardy.Velká Británie:  Pracovníci  ve veřejných službách budou svými hlasyrozhodovat o stávce 
270 tisíc pracovníků ve veřejných službách hlasuje od 4. února o stávce.
Hlasování pořádá pobočka PSI Odbory ve veřejných a komerčních  službách
(PCS),  která  tímto chce bojovat proti jednostranným změnám rozvrhu náhrad
u státních zaměstnanců. Hlasování by mělo trvat do 25. února a následuje po
naléhání ministerské rady na provedení jednostranných změn u podmínek
propouštění pro pracovníky ve veřejných službách, což by pro některé z těch-
to pracovníků mohlo znamenat ztrátu až třetiny jejich nároků na náhradu v pří-
padě nuceného propuštění. PCS říká, že vláda chce ušetřit 500 mil. liber na
základě výrazného propouštění, které provedla během posledních 3 let. Škrty
v rozvrhu náhrad by mohly vládu vést k propuštění až 100 tisíc pracovníků.
PCS bojuje spíše za své právo konzultace takového rozhodnutí, než by se
chtěla stavět do role jednoznačné opozice. Na svých webových stránkách PCS
uvádí, že tento návrh rovněž nechává právně přezkoumat s tím, že se domnívá,
že takové rozhodnutí musí být konzultováno s odbory a nestavět zástupce
odborů rovnou před hotovou věc.Nenechte spekulace na finančních trzích vládnout Evropě
15. únor 2010
Na dnešním mítinku Makroekonomického dialogu varovali zástupci ETUC
(Evropská odborová konfederace) před nebezpečím navrácení hospodářské re-
cese. Političtí představitelé z celé Evropy jsou posedlí předčasným ukončením
vládních stimulačních opatření a zmrazováním a snižováním mezd. Taková
politika ale zahubí domácí poptávku, v boji podniků o konkurenční výhodu
nižších nákladů spustí mzdovou spirálu, rozloží vnitřní trh a zvýší nezaměst-
nanost a sociální nepokoje. John Monks, generální tajemník ETUC, k tomu
řekl: „Vlády a centrální banky v Evropě v masivním měřítku zachránili banky.
Nyní, když se finanční trhy obracejí proti veřejným financím, musí se vlády
semknout, aby se uchránily před spekulanty. Evropa urgentně potřebuje evrop-
skou ratingovou agenturu a nová pravidla pro zdaňování zisků včetně
transakční daně.“                                                                                 -pm-

Z konferencí sekcí
Správy sociálního zabezpečení

Státní zastupitelství ČR

Zasedací místnost ČSSZ v Praze by-la 11. února místem výročního jed-nání sekce  správy sociálního zabez-pečení. Čtvrt stovky delegátek adelegátů, kteří zastupovali základníorganizace z celé republiky, přivíta-lo ve svém středu zástupce vedeníČSSZ v čele s vrchním ředitelemekonomicko-správního úseku Ing.Martinem Kottem, MBA, a ředitel-kou personálního odboru Paedr. Mi-luší Hájkovou.Přítomna byla taképředsedkyně OS paní Alena Von-drová.Po zprávě o činnosti vedení sekce  apodnikového  výboru, kterou před-nesla předsedkyně Helena Šin-delářová, byli přítomní Ing. Kotteminformováni o hlavních krocích ve-dení ČSSZ v uplynulém období a o

základních úkolech v roce letošním.V diskusi se hovořilo zejména ohodnocení zaměstnanců, optimali-zaci sítě pracovních míst, kariérnímrůstu vedoucích zaměstnanců. Došlotaké na zhodnocení stávající kolek-tivní smlouvy a byly projednányzměny v zásadách pro používáníprostředků FKSP. Po vystoupení píA. Vondrové, která mj. připomnělakroky, jimiž se podařilo v Poslanec-ké sněmovně prosadit nesnížení ta-rifních platů i pro rok 2010, byladelegáty schváleno kolektivní smlou-va pro letošní rok. V průběhu jed-nání se uskutečnila rovněž doplňo-vací volba do podnikového výboru.Za pět odstupujících členů bylo zvo-leno jednomyslně pět nových. (pam)

Konference sekce státní zastupitel-ství ČR se konala v Domě odbo-rových svazů  Praha ve čtvrtek 18.února. Dostavily se tři čtvrtiny  po-zvaných delegátů (projevila senemocnost) ze dvaceti  základníchorganizací. Ty sdružují  odboráře zestátních zastupitelství, soudů, Pro-bační a mediační služby ČR aInstitutu pro kriminologii.Přišli také hosté z Ministerstvaspravedlnosti, Nejvyššího státníhozastupitelství, Vrchního státního za-stupitelství a Unie státních zástupců.Ze Slovenska přijeli přátelé odborářize svazu SLOVES a OS  Justícia.Po zprávě o činnosti sekce, kteroupřednesla předsedkyně sekce dr. Ni-

na Brozová, se ve svém vystoupenívěnovala nejvyšší státní zástupkynědr. Renata Vesecká zejménaotázkám platů, skutečnostem kolemsnižování tabulkových míst proodborný personál, zavedení da-tových schránek. To připomněl  takéIng. Kocourek  z  ministerstva, kterýpředevším upozornil na to, žezměny  v  odměňování  státních zá-stupců si vyžadují dlouhodoboudiskusi, která by měla vyústit v to,aby sféra justice jako celek nebyladestabilizována vždy, když dojde kekonomické kolizi ve státě. Kodměňování odborného aparátu azměnám v katalogu prací  se věno-vala rovněž prezidentka Unie stát-

ních zástupců dr. Lenka Bradáčová.Připomněla, že dochází postupně kezlepšování komunikace mezi UniíSZ a Soudcovskou unií. Slovenští hosté mj. vysvětlili vesvých vystoupeních způsoby práce sčlenskou základnou a připomnělisvou výhodnější  vyjednávací pozi-ci, kterou na Slovensku garantujeuzavřená kolektivní   smlouva    vyš-šího  stupně.Předsedkyně svazu pí A. Vondrováreagovala na některá vystoupení,vyjádřila se ke způsobům nakládánís odměnami na ústředních orgánech

(klientelismus) a také upozornila, žeprovoz datových schránek je značněnákladný a že kromě ČR  jsou zave-deny pouze v Nizozemí a to teprverok. Vrchní státní zástupce Mgr.Rampula  připomněl, že bude nove-lizován příslušný zákon, aby idosavadní způsoby komunikacemezi úřady byly nadále rovnocennés datovými schránkami a tyto bylyvnímány jako jedna z variant komu-nikace.V závěru konference bylo schvá-leno usnesení a rozpočet pro činnostsekce v roce 2010.                (pam)

Vedení sekce veřejné správyjednalo v Praze 11. února opřípravě výjezdního zasedánívýboru sekce. To se bude konatve dnech 3. – 5. června v obciDíly v Západočeském kraji.Jeho hlavním bodem budepříprava sjezdu odborového sva-zu v roce 2011. Dalšími bodypak je problematika BOZP,

KRÁTCE
právní poradenství a aktuálníotázky.  Host jednání vedení,předsedkyně OS A. Vondrová,hovořila k mzdové problema-tice, novelizaci zákona o DPH apřípravě školení k zákoníkupráce pro základní organizace ve2. pololetí tohoto roku. Vedenínavrhlo zástupce sekce dokomisí k přípravě sjezdu OS aprojednalo čerpání rozpočtusekce za rok 2009. -dě-


