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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ 2003-2006
Předkládaná zpráva o činnosti OS za období od  IV. sjezdu OS státních orgánů a organizací, konaného v břez-
nu 2003 do V.Sjezdu konaného v březnu roku 2007 shrnuje informace o nejdůležitějších činnostech OS v ob-
dobí 04/2003 – 12/2006. Činnost OS byla v daném období podstatně ovlivněna podmínkami vyplývajícími z
pokračujícího celospolečenského transformačního procesu, přípravou na vstup ČR do EU a zejména vlastním
vstupem ČR do EU 1. 5. 2004. Především se jednalo o intenzivní    legislativní proces spojený s harmonizací
právního řádu ČR s právním řádem EU, pokračující reformu státní správy  zejména realizaci  II. fáze reformy
územní veřejné správy (1. 1. 2003), na ni navazující dílčí transformace (např. převod státní sociální podpory na
ÚP (2005)), zahájení reformy ústřední státní správy (2004), transformaci celní správy v souvislosti se vstupem
ČR do EU (2003-2004), transformaci ČÚBP na SÚIP (2005), transformací ČSSZ (2004-2005) a organizačními
změnami  spočívajícími v optimalizaci případně v restrukturalizaci organizačních struktur a funkčních míst v
organizačních složkách státu a územních samosprávných celků a zejména státních příspěvkových organizacích,
z nichž část byla transformována počínaje 1.1.2007 na veřejnoprávní subjekty (veřejné výzkumné
instituce).Nelze opomenout také účast OS na legislativním procesu souvisejícím s přípravou a přijetím nového
zákoníku práce a na přijetí a realizaci   zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
OS pomocí svých orgánů plnil úkoly vyplývající z usnesení sjezdu OS, stanov OS, organizačního řádu OS, pro-
gramu činnosti OS, dalších vnitrosvazových předpisů a obecně závazných právních předpisů zvláště ZP. Od
března 2003 do září 2004 bylo předsednictvo OS šestnáctičlenné, po rezignaci místopředsedy ing. Urbana dne
22. 9. 2004 bylo předsednictvo patnáctičlenné. Rozhodnutím VOS byla funkce 1. místopředsedy OS od 1. 7.
2004 vykonávaná jako funkce uvolněná. Předsednictvo se sešlo celkem 36x z toho 1x mimořádně (projednání
stanoviska k návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a k ná-
vrhu nařízení vlády- katalog prací). Plenární zasedání VOS bylo svoláno celkem 13x (9x 2denní, 4x 1denní) a
to v souladu se stanovami OS, které uložily předsednictvu svolávat VOS nejméně 3x v kalendářním roce.Tato
periodicita zasedání VOS se plně osvědčila. Předsednictvo OS pracovalo na základě předem schváleného pro-
gramu činností, který vycházel z programu činnosti OS. Program jednání byl aktualizován o nově vzniklé situ-
ace či problematiky, které bylo nezbytné projednat nebo přijmout příslušná stanoviska. Analogicky bylo postu-
pováno při sestavování programu jednání VOS. Součástí každého jednání VOS byla také zpráva o činnosti VOS
za předchozí období, která byla předkládána v písemné formě s ústním doplněním o aktuální stav.
Během celého funkčního období měl OS zastoupení také ve Sněmu ČMKOS a to, kromě předsedkyně, dalšími
čtyřmi zástupci. Předsedkyně OS se pravidelně zúčastňuje jednání Rady ČMKOS, což je orgán ČMKOS, který
zasedá podle předem schváleného harmonogramu jednou měsíčně a dle potřeby i mimořádně. Předsedkyně OS
byla po celé období členkou pracovního týmu RHSD pro mzdy a platy a pracovního týmu RHSD pro veřejné
služby a správu. Do těchto funkcí byla jmenována Radou ČMKOS. Současně byla jmenována jako náhradní člen

výkonného výboru Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), jehož jednání se zúčastňuje podle potřeby a
vždy tehdy, projednává-li se problematika, která byla předmětem jednání pracovních týmů, popř. dotýká-li se
projednávaná problematika otázek platů ROPO nebo přímo zájmů OS. V průběhu sledovaného období vyko-
návala předsedkyně funkci mluvčí odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy, čle-
nů ČMKOS. Tato funkce, jejíž hlavní náplní je koordinační činnost, je funkcí volenou. Předsednictvo OS i VOS
byli průběžně informováni o závěrech  jednání a o stanoviscích orgánů ČMKOS a vyjadřovali se k návrhům
stanovisek obou orgánů tj. Rady i Sněmu ČMKOS. Rovněž členská základna byla prostřednictvím NOS a  we-
bové stránky OS průběžně informována o nejzávažnějších otázkách a problémech, projednávaných ve všech
uvedených orgánech a institucích. OS úzce spolupracuje s odbornými odděleními ČMKOS. zejména s právním
a sociálně-ekonomickým oddělením Tuto spolupráci považuje za nezastupitelnou.OS má stálé zastoupení v le-
gislativní radě ČMKOS. Členem legislativní rady byl na návrh OS jmenován Radou ČMKOS odborný poradce
OS  JUDr. V. Samek. OS má rovněž své zastoupení v Evropském integračním týmu ČMKOS a v Evropském
integračním týmu RHSD, a to rovněž JUDr. V. Samkem. OS měl v letech 2003-červen 2006 zastoupení v Pra-
covní komisi náměstků ministrů pro reformu veřejné správy, jmenované ministrem vnitra, kde OS zastupovala
předsedkyně. Po nástupu první vlády premiéra Topolánka není Pracovní komise náměstků ministrů pro reformu
veřejné správy svolávaná. OS má zastoupení ve správní a dozorčí radě Zdravotní pojišťovny MV ČR. OS spo-
lupracuje se Svazem obcí a měst a v letech 2003-2004 s Asociací tajemníků městských a obecních úřadů.
Základním informačním médiem pro potřeby ZO jsou: noviny OS (NOS), které OS vydává v nákladu 4150
výtisků (1258 adres) 22x ročně a webová stránka OS. Noviny OS (NOS) jsou počínaje 1. 1. 2006 vydávány také
v elektronické podobě a rozesílány na 228 e-mail adres. Proti očekávání OS je počet adres nízký a to, jak z hle-
diska počtu ZO (749), tak z hlediska rozsahu internetizace organizací veřejné správy, kde 90 % institucí je dle
sdělení MI ČR internetizováno. Od téhož data jsou také zveřejňovány na webové stránce OS (stránka NOS-di-
gitálně). Praxe ukazuje, že většina  ZO dává zejména z technických důvodů stále přednost tištěné formě NOS.
Webová stránka OS, která byla registrována 29. 11. 2001 je v provozu již  šestým rokem. Jejím cílem je rych-
le zprostředkovat informace ZO, členské základně i ostatním zaměstnancům, nečlenům odborů, jak z oblasti za-
městnanecké problematiky, tak i o činnosti a poslání OS. Proto kromě aktuálních informací, stanovisek a dalších
zpráv jsou zde zveřejněny také Stanovy OS a další informace vztahující se k činnosti OS. Webová stránka se
plně osvědčila, zejména při realizaci různých organizačních změn ve veřejné správě a službách. V předchozím
funkčním období se osvědčila zvláště při realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy, kdy sloužila jako ús-
třední informační zdroj pro zaměstnance okresních úřadů, obcí III. typu a jiných správních úřadů. Byla proto po-
zitivně hodnocena jak zaměstnanci tehdejších okresních úřadů a funkcionáři ZO OkÚ, tak i ministerstvem vnit-
ra.a vedením všech výše uvedených institucí. Na tyto pozitivní zkušenosti bylo navázáno při přípravě a realiza-
ci transformace celní správy v souvislosti se vstupem ČR do EU v letech 2003-2004, kde bylo postupováno ob-

vzniklých v legislativním procesu.
Novela nebude řešit otázky kon-
cepčního charakteru (např. vazbu
zákoníku práce na občanský
zákoník, postavení a pravomoci
odborů v pracovněprávních vztazích
apod.), neboť jsou, jak je konsta-
továno, předmětem dvou návrhů s
nimiž se skupina poslanců a sená-
torů Parlamentu ČR obrátila na Ús-
tavní soud. MPSV vyčká na rozhod-
nutí Ústavního soudu. Dále se v
dopise sděluje, že ministr práce a so-
ciálních věcí rozhodl, že nebude
zpracován věcný záměr ani teze věc-
ného řešení, ale do připomínkového

řízení bude předložen návrh změn v
paragrafovém vyjádření. Návrh
novely zákoníku práce bude před-
ložen do připomínkového řízení při-
bližně v polovině března. Ministr
práce a sociálních věcí předpokládá
osobní projednání připomínek
ČMKOS s předsedou ČMKOS. 
OS obdrží návrh novely zákoníku
práce k připomínkám prostřednic-
tvím ČMKOS. O Stanovisku OS a
ČMKOS přineseme informace,
případně je zveřejníme, v NOS a na
webové stránce OS. OS předpo-
kládal, že bude v průběhu tohoto ro-
ku MPSV připraven návrh novely
zákoníku práce, avizovalo to samo
MPSV. Očekával však, že MPSV
předloží návrh novely až ve druhé
polovině roku, tedy v době, kdy již
bude více praktických zkušeností z
aplikace zákoníku práce. Takový po-
stup pokládá OS za vhodnější.
V této souvislosti upozorňujeme, že
v minulých dnech informoval minis-
tr práce a sociálních věcí prostřed-

nictvím médií, že hodlá připravit ná-
vrh nového zákoníku práce. OS ne-
vidí žádný věcný důvod, který by
opravňoval kohokoliv k takovým
úvahám. Proto OS s názorem minis-
tra práce a sociálních věcí nesouhla-
sí. 
v Dne 16. 3. - 17. 3. 2007 se
uskuteční V. sjezd OS. Delegátům V.
sjezdu OS bude předložena také
zpráva o činnosti OS za období
2003-2006, kterou v plném znění
zveřejňujeme. Přílohou zprávy o
činnosti OS je také plnění Programu
činnosti OS v období 2003-2006.
Tento materiál bude společně s něk-
terými dalšími sjezdovými materiály
zveřejněn v dalším čísle NOS.
Žádáme funkcionáře ZO, aby zprávě
o činnosti OS, i přes rozsáhlost tex-
tu, věnovali náležitou pozornost.
Případné dotazy zodpoví osobně
předsedkyně OS. 
V Praze dne 3. 3. 2007Alena Vondrová předsedkyně OS  

V Praze se 16. 3. - 17. 3. 2007 koná
V. sjezd OS státních orgánů a organizací
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dobným způsobem  s tím, že byla v daleko větším rozsahu využita možnost poskytování právního poradenství
prostřednictvím webové stránky příslušníkům celní správy a později také příslušníkům Vězeňské služby ČR.
Obdobně jako při transformaci celní správy bylo využito webové stránky také pří převodu agendy státní sociál-
ní podpory na úřady práce (2005) a transformace SÚBP na SÚIP (2005).Zveřejňované informace byly vyhle-
dávány a pozitivně hodnoceny jak řadovými zaměstnanci, tak i vedoucími pracovníky. O tom svědčí i vysoká
návštěvnost příslušných stránek.
Pro nečleny odborů byla webová stránka OS svými informacemi také vodítkem pro navázání kontaktu s OS,
který v některých případech vyústil v založení nové odborové organizace. O rozsahu využívání webové strán-
ky mimo jiné svědčí  každoroční výrazný  růst počtu návštěv. Jestliže OS evidoval v roce 2003 58 000 návštěv,
pak v roce 2004 činil počet návštěv 74 000, v roce 2005 104 000 návštěv a v roce 2006 145 000 návštěv. Ze
statistických přehledů jednoznačně vyplývá, že naprostá většina návštěv se uskutečňuje v pracovní době, což je
do jisté míry ovlivněno stupněm internetizace českých domácností. Návštěvnost webové stránky OS velmi po-
zitivně ovlivňuje zavádění vysokorychlostního internetu a postupná internetizace domácností, která se promítá
zejména v mírném avšak stálém růstu počtu návštěv o sobotách a nedělích a ve dnech pracovního volna. OS
po celé sledované období usiloval o to, aby nejen funkcionáři ZO, ale i ostatní zaměstnanci, které OS zastupu-
je, měli možnost přístupu na webovou stránku OS a v této věci  opakovaně jednal, jak s funkcionáři ZO, tak i
ze zástupci zaměstnavatelů.Záměr OS se postupně daří uskutečňovat, jak vyplývá i z rostoucího počtu návštěv.I
když je zapotřebí pro objektivitu informací uvést, že webová stránka je veřejnou webovou stránkou, kterou na-
vštěvují také subjekty, které nejsou v žádném vztahu k OS. Jedná se však především o subjekty ze sektoru ve-
řejných služeb a správy a to jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele.
Ve sledovaném období byl OS členem Mezinárodní internacionály veřejných služeb (PSI) a Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU). OS je členem Stálé komise pro národní a evropskou administrati-
vu Výboru EPSU a Stálé komise pro regionální a komunální administrativu Výboru EPSU. Jednání se zúčas-
tňuje předsedkyně OS. Zasedání obou Stálých komisí probíhají vždy dvakrát ročně. V rámci činnosti Stálých
komisí konsultuje předsedkyně OS zejména legislativní problematiku a to s příslušnými zástupci PSI, EPSU či
jinými odbornými experty, přítomnými na těchto jednáních. 
OS využíval a dále využívá svého členství v PSI a v EPSU ke konsultaci zejména legislativní problematiky, pro-
blematiky kolektivního, respektive tarifního vyjednávání, sociálního dialogu a v neposlední řadě též problema-
tiky veřejných služeb a správy, v posledních třech letech zejména problematiku uplatnění PPP (partnerství ve-
řejného a soukromého sektoru) ve veřejném sektoru a uplatnění nových metod řízení a hodnocení zaměstnanců
v rámci modernizace veřejné správy včetně  e-governmentu. OS se rovněž zúčastnil semináře k pracovním a
sociálním podmínkám zaměstnanců ve vězeňství pořádaného EPSU a ETUI v roce 2004 (Lucembursko) a v ro-
ce 2006 (ČR), seminář k e-governmentu  v roce 2003 (Španělsko) a opakovaných seminářů vztahujících se k
problematice PPP ve veřejných službách.
OS se se svými zástupci zúčastnil demonstrace v březnu 2005 v Bruselu proti původnímu znění návrhu směr-
nice o službách na vnitřním trhu a demonstrace na podporu schválení upraveného znění   návrhu směrnice o slu-
žbách na vnitřním trhu v únoru 2006 ve Štrasburku, Upravený návrh směrnice považovala  EOK (Evropská od-
borová konfederace) za úspěšný výsledek velmi komplikovaných politických jednání. Směrnice o službách na
vnitřním trhu ve výrazně upraveném znění proti původnímu návrhu byla přijata v prosinci 2006 Evropským par-
lamentem.

Členská základna
Na IV. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací (21.3. – 22.3. 2003) byl uveden stav členské zá-
kladny k 31. 12. 2002. OS k tomuto datu sdružoval v 866 základních organizacích 43 645 členů, z toho 34 488
aktivních členů, 9157 důchodců, a 126 individuálních členů. K 30. 6. 2006 OS sdružuje v 749 základních or-
ganizacích celkem 30 725 členů, z toho 25 387 aktivních členů, 5338 důchodců a 204 individuálních členů. Jak
z přiložených přehledů vyplývá poklesla členská základna OS  v období od 30. 6. 2003 do 30. 6. 2006 o 8293
členů z toho bylo 2098 důchodců. Počet ZO klesl o  88 ZO. Ve stejném období bylo evidováno 24 nových ZO,
které k datu evidence u OS vykazovaly 363 členů a 112 ZO s 2033 členy bylo zrušeno (z toho 1 ZO zrušil VOS
pro neplnění povinností vůči OS a 3 ZO (celkem 263 členů) zrušily evidenci u OS z důvodu vystoupení z OS
z toho 2 ZO přešly do jiného OS či odborového sdružení a 1 ZO se samostatně evidovala u MV ČR). Počet in-
dividuálních členů  průběžně mírně roste. Pokud bychom vycházeli ze stavu členské základny k 31. 12. 2002,
jak bylo prezentováno na IV. sjezdu OS, pak by celkový pokles členů činil 12.920. Rozdíl 4627 členů jde na
vrub 1. pololetí roku 2003, kdy se ze zpožděním do  stavu členské základny negativně promítly dopady rušení
okresních úřadů k 31. 12. 2002. Z přiložených statistických přehledů vyplývá, že počínaje obdobím od 30. 6.
2003 se poklesy počtu členů postupně zmírňují, ale i zde jsou v roce 2004 a 2005 významně ovlivněny zejmé-
na důsledky transformace celní správy v souvislosti se vstupem ČR do EU (2004), dopady přechodu státní so-

ciální podpory z obcí III. typu na úřady práce (1. 4. 2005) a dopady rozhodnutí vlády o snížení počtu zamě-
stnanců ve veřejných službách a správě v letech 2004-2006 o 2 % ročně.
Stále přetrvává, jak ukazují přiložené statistické přehledy, pokles počtu členů ve stávajících ZO. Z bližší ana-
lýzy však vyplývá, že tento pokles není plošný a týká se jen části ZO, u většiny ZO vykazuje stav členské zá-
kladny pozvolný růst, případně stagnaci. U většiny ZO vykazujících pokles členů se jedná o pokles v řádu jed-
notek, z nichž u mnohých lze hovořit o běžném statisticky nevýznamném pohybu v rámci dané členské zá-
kladny, který však, vzhledem k relativně vysokému počtu ZO, hraje významnou roli v celkově vykazovaném
počtu.U ZO vykazující významný pokles, v počtu 10 a více členů, jsou vždy zjišťovány důvody tohoto pokle-
su. Praxe ukázala, že ZO s velmi nízkým počtem členů jsou velmi nestabilní s výraznou tendencí k zániku. Na-
prostou většinu zrušených ZO reprezentují ZO s velmi malým počtem členů.
Počet individuálních členů zvolna stoupá.Institut individuálního členství je výhradně využíván zaměstnanci or-
ganizací, kde odborová organizace nebyla založena nebo zanikla. Z hlediska struktury jsou mezi individuálními
členy jak zaměstnanci v pracovním poměru, tak i osoby samostatně výdělečně činné, nezaměstnaní a důchod-
ci.
V období 2003-2006 pokračovala rovněž restrukturalizace ZO z hlediska jejich velikosti. Zvyšuje se počet ZO
s počtem členů 10-50 a stagnuje  počet ZO o velikosti 100 a více členů. V současné době zcela převažují ZO
do 50 členů. (V podstatě se jedná o stejnou situaci jako v minulém funkčním období). Příčinou tohoto jevu jsou
pokračující transformační procesy, jejímž důsledkem je snižování počtu zaměstnanců. Významný vliv však má
také klesající počet odborově organizovaných zaměstnanců. Tato skutečnost podstatným způsobem ovlivňuje
způsoby a metody práce OS s jednotlivými ZO. Struktura členské základny, z hlediska platového zařazení čle-
nů se oproti minulému funkčnímu období nezměnila. To znamená, že převažují členové, kteří jsou zařazeni  v
nižších platových třídách, což má podstatný vliv nejen na výši členského příspěvku, ale i na odbornou a pora-
denskou činnost OS. Ze statistického přehledu rovněž vyplývá, že vývoj členské základny  je nestejnoměrný,
jak z hlediska jednotlivých sekcí, tak jednotlivých zaměstnaneckých skupin.  
Důvody poklesu členské základny jsou jak objektivní, tak subjektivní. Z objektivních důvodů to byly především
průběžně prováděné organizační změny a racionalizační opatření, které vedly ke snížení počtu zaměstnanců, což
často byli také zaměstnanci odborově organizovaní. Stav členské základny v roce 2003 byl významným způso-
bem ovlivněn  realizací II. fáze reformy územní veřejné správy k 1. 1. 2003 (zrušení okresních úřadů a převod
agend na obce III. typu a z části na UZSVM, Pozemkové úřady případně na jiné subjekty). V roce 2004 byl po-
kles členské základny ovlivněn transformací celní správy v souvislosti se vstupem ČR do EU, v roce 2005
ovlivnil stav členské základny zejména převod státní sociální podpory z obcí III. typu na úřady práce. Stav člen-
ské základny v letech 2004-2006 významně negativně ovlivnilo, kromě již výše uvedených skutečností, také
rozhodnutí vlády o snížení počtu zaměstnanců ve veřejných službách a správě v letech 2004-2006 ročně o 2 %.
K optimalizaci počtu zaměstnanců průběžně docházelo také v organizačních složkách územní samosprávy ze-
jména u obcí III. typu. Dlouhodobě se potvrzuje, že organizační změny či jiné racionalizační opatření většího
rozsahu, zvláště pak ty, které jsou spojeny se změnou místa výkonu práce vedou ve svém důsledku k poklesu
členské základny a to i tehdy, kdy nejsou spojena se snížením počtu zaměstnanců. A to i přes veškerá opatření
ze strany OS. 
Za stejně závažné důvody poklesu členské základny považujeme subjektivní důvody, které lze charakterizovat
jako nezájem o další členství v odborech, pramenící zejména z nepochopení smyslu odborového sdružování
nebo neschopnosti se zorganizovat (nezájem o výkon volené funkce zejména z důvodu časové náročnosti či
obav z diskriminace). Závažným důvodem poklesu organizovanosti v ZO je i problematická úroveň činnosti
některých ZO respektive jejich funkcionářů a s tím spojená nedostatečná informovanost členů i ostatních za-
městnanců o činnosti ZO i OS a o poslání odborů všeobecně. V posledních třech letech je tento důvod ne-
jčastější příčinou zrušení ZO. Z opakovaných šetření OS jednoznačně vyplývá, že početní stav členské základ-
ny v ZO je především závislý na kvalitě a autoritě funkcionářů ZO. Velmi závažným důvodem však je přetr-
vávající strach zaměstnanců z negativních důsledků v zaměstnání budou-li odborově organizováni, který spo-
čívá jak v jejich nedostatečném právním vědomí a malé míře sebevědomí, tak i v tlaku některých vedoucích
pracovníků, kteří svůj negativní vztah k odborům zpravidla ústně deklarují nebo volí sofistikovanější formy ná-
tlaku na zaměstnance. Jen výjimečně své negativní stanovisko však uvádějí písemně. Se strachem z negativních
důsledků v zaměstnání z důvodů  členství v odborech se však OS setkává i tam, kde pro to  nejsou žádné věcné
důvody. 
Po celé funkční období se proto OS, ve spolupráci se sekcemi i přímo, snažil o co nejširší vzdělávací a infor-
mační činnost, a to prostřednictvím specializovaných seminářů, svazových novin, webové stránky OS, v ome-
zené míře pomocí médií, i přímými návštěvami předsedkyně, místopředsedy OS a dalších volených funkcionářů
v ZO a na členských schůzích.Závažnou a v podstatě nezastupitelnou roli sehrály návštěvy zaměstnanců OS
zejména zaměstnanců IPC v základních organizacích. V této vzdělávací a informační činnosti je nutné dále in-
tenzívně pokračovat i v následujícím funkčním období. Tato činnost musí být stálou prioritou činnosti OS.
Stav členské základny se zjišťuje dvakrát ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku, i když se stále upře-
sňuje, zejména v souvislosti s kontrolou odvodu členských příspěvků. Od roku 2005 uvádí OS v oficiálních
přehledech  členské základny pouze stav členské základny k 30. 6. příslušného kalendářního roku, neboť úda-

Sekce r. 2003 k 30.6. r. 2004 k 30.6. r. 2005 k 30.6. r. 2006 k 30.6. Rozdíl r.. 2003 - 2006
členů ZO členů ZO členů ZO členů ZO členů ZO

Ústřední orgány státní správy 5.423 99 4.954 91 4.574 90 4.127 82 -1.296 -17
Státní správa a samospráva 16.920 405 15.398 379 14.239 366 13.387 353 -3.533 -52
Územní finanční orgány 1.799 45 1.788 46 1.740 47 1.739 47 -60 +2
Státní zastupitelství ČR 520 26 543 28 472 26 407 24 -113 -2
Celní správa 3.506 27 2.801 26 2.230 25 1.971 25 -1.535 -2
Katastrální úřady 1.952 59 1.697 60 1.484 58 1.371 57 -581 -2
Výpočetní technika 347 14 221 12 120 8 105 8 -242 -6
Vědecko-výzkumná základna 1.280 34 1.321 39 1.277 38 1.175 37 -105 +3
Statistika 803 24 728 22 680 19 637 17 -166 -7
Občan.pracovníci MV ČR a VS ČR 4.964 50 4.707 46 4.458 46 4.274 45 -690 -5
Správy soc. zabezpečení 964 36 906 35 818 33 806 32 -158 -4
Úřady práce 370 18 583 23 527 23 522 22 +152 +4

Individuální členové 170 176 187 204 +34Celkem 39.018 837 35.823 807 32.806 773 30.725 749 -8.293 -88Členů celkemt 39.018 35.823 32.806 30.725 -8.293
z toho: aktivních členů 31.582 = 80,9% 29.245 = 81,6% 26.947 = 82,1% 25.387 = 82,6% -6.195

důchodců 7436 = 19,1% 6.578 = 18,4% 5.859 = 17,9% 5.338 = 17,4% -2.098
mladých do 30 2960 = 7,6% 2.549 = 7,1% 2.298 = 7,0% 1.927 = 6,3% -1.033

Za období: 30.6.2003 30.6.2004 - 30.6.2005 - 30.6.2003 -
- 30.6.2004 30.6.2005 30.6.2006 30.6.2006

Počet nových ZO/členů +14/+283 +1/+11 +9/+69 +24/+363
Počet zrušených ZO/členů -44/-648 -35/-487 -33/-898 -112/-2.033
Úbytek členů ve stávajících ZO -2.830 -2.541 -1.252 -6.623Celkový rozdíl členů -3.195 -3.017 -2.081 -8.293

Vývoj členské základny OS v letech 2003 až 2006 v jednotlivých sekcích
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zultovala návrhy závažných stanovisek OS případně konzultovala problémy vztahující se k řešení některých
naléhavých zaměstnaneckých problémů Jednalo se zejména o problémy související s reformou státní správy a
navazujícími organizačními změnami, návrhy právních předpisů aj. V zastoupení P-VOS se předsedkyně OS
rovněž pravidelně zúčastňovala všech plenárních zasedání a konferencí sekcí, z jejichž usnesení pak buď sama
plnila jí svěřené úkoly, nebo dále přenášela do P-VOS úkoly, které řešilo P-VOS.Díky různým organizačním
změnám došlo mezi lety 2003 – 2006 u některých sekcí z důvodů kolektivního vyjednávání k transformaci na
koordinační výbory případně podnikové výbory. Jedná se celkem o 5 sekcí, u nichž  se vedení sekce  transfor-
movalo na podnikový nebo koordinační výbor.
Zvolený způsob spolupráce OS a jeho vedoucích funkcionářů se sekcemi OS se v praxi osvědčil a není proto
důvod k jeho revizi. 

Spolupráce OS se základními organizacemi OS
Kromě přímého kontaktu předsedkyně OS s vedením sekcí a prostřednictvím konferencí sekcí s funkcionáři
ZO usilovala předsedkyně OS o co nejužší vazbu přímo s funkcionáři ZO a členskou základnou, neboť kontakty
s funkcionáři ZO a přímo s členskou základnou považovala za neoddělitelnou součást výkonu předsedy OS a
to z několika důvodů:
V prvé řadě se jednalo o snahu o co nejužší zpětnou informační vazbu mezi funkcionáři na všech úrovních a
členskou základnou OS, jejíž součástí je i ověřování názorů a stanovisek přímo v ZO tak, aby činnost OS vždy
reflektovala většinové názory členské základny. Stejně závažný byl i zájem o činnost a problémy ZO, snaha po-
moci ZO v jejich problémech, pokud taková situace existovala, nalezením účinných forem pomoci OS. V ne-
poslední řadě šlo též o podporu autority odborových funkcionářů, jak směrem k členské základně, tak i k za-
městnavateli. Neméně důležitým důvodem návštěv v ZO byly žádosti ZO o pomoc při jednání se zaměstnava-
telem v případech, kdy se z různých důvodů jednání komplikovala nebo zcela vázla. V těchto případech vy-
stupovala předsedkyně OS ve vztahu zaměstnavatel a odborová organizace jako ZO zmocněný vyjednávač.
Případy, které byly doposud tímto způsobem řešeny, se dařilo vyřešit ku prospěchu obou stran, tedy ku prospě-
chu členů i ostatních zaměstnanců. Nejlepším příkladem dokumentující tuto činnost je pomoc OS ZO působící
na ministerstvu financí při přípravě a realizaci procesního a personálního auditu, který byl realizován jako pi-
lotní projekt na ministerstvu financí v roce 2005. Společným úsilím  ZO a předsedkyně OS se podařilo prosa-
dit řadu pozitivních změn v původních návrzích doporučovaných externím zpracovatelem nebo navrhovaných
vedením ministerstva. Intenzivním jednáním se mimo jiné podařilo velmi významně snížit počty uvolňovaných
zaměstnanců. OS zajistil ZO pracovněprávní konzultace JUDr. Kubínkové při jednáních se zaměstnavatelem při
přípravě realizace organizační změny na podzim 2005. Kromě této velmi rozsáhlé pomoci OS členské ZO byla
poskytnuta pomoc také řadě dalších ZO. 
Dalším závažným důvodem návštěv ZO bylo řešení stížností na neoprávněné postupy zaměstnavatelů vůči za-
městnancům, odborové organizaci nebo jednotlivým funkcionářům. Jednalo se téměř vždy o závažné stížnosti,
z nichž větší část se podařilo vyřešit na úrovni organizace. Byly však i tak závažné stížnosti v důsledku poru-
šování právního řádu ČR nebo neúnosné situace v oblasti personální politiky, týkající se zejména problematické
úrovně řízení, které byl OS nucen řešit se zřizovatelem organizace (resortem ). 
Předsednictvo OS se intenzivně zabývalo také otázkou vzdělávání funkcionářů OS a ZO. Po dohodě s odděle-
ním vzdělávání ČMKOS bylo přistoupeno k tomu, že prioritně OS využíval vzdělávacích programů, které na-
bízely jednotlivá odborová vzdělávací centra a které byly pravidelně zveřejňovány v NOS.Počínaje rokem 2006
OS zahájil systematické vzdělávání funkcionářů ZO, které je zaměřeno na prohloubení a upevnění znalostí pra-
covněprávních předpisů. Vzdělávací činnost musí být i nadále  jednou z priorit činnosti OS.

Informační a poradenská centra
Důležitou součástí OS jsou Informační a poradenská centra v jednotlivých krajích. V rámci ČR působí 8 IPC.
Každé IPC je obsazeno jedním zaměstnancem, který zajišťuje kompletní servis pro 64 – 166 odborových orga-
nizací OS. Stěžejní činnost těchto pracovišť spočívá v osobním a písemném kontaktu se ZO, v účasti na člen-
ských schůzích a jednáních ZV, zejména sekce VS, ale i v ZO ostatních sekcí. Cílem činnosti zaměstnanců IPC
je mít velmi dobrý přehled o situaci v jednotlivých ZO v působnosti příslušného pracoviště IPC a na základě
dobré znalosti činnosti ZO poskytovat jim veškeré služby, které si vyžádají, případně spolupodílet se na řešení
vzniklých problémů, a to ve spolupráci se sekretáři sekcí, případně odbornými pracovníky OS i funkcionáři OS.
Zaměstnanci IPC poskytují metodickou pomoc v celé šíři odborové činnosti od jednodušších pracovněprávních
porad přes informace ke kolektivním smlouvám, problémům kolektivního vyjednávání, sociálním fondům obcí,
FKSP, odborovému hospodaření, apod. 
V průběhu roku svolávají zaměstnanci IPC porady předsedů závodních výborů, regionálních  zástupců sekce
VS a před sjezdy OS regionální konference sekce VS. Pro ZO zajišťují školení, zejména v oblasti hospodaře-
ní, pracovněprávních předpisů, BOZP a v dalších požadovaných tématech.  Zaměstnanci IPC ve spolupráci s
vedením OS mimo jiné organizačně zajišťovali také školení funkcionářů ZO k novému zákoníku práce na pod-
zim roku 2006 a v roce 2005 školení hospodářů ZO k zákonu o účetnictví, které není ještě ukončeno. 
Zaměstnanci IPC se pravidelně zúčastňují konferencí sekcí OS. Průběžně spolupracují se sekretáři sekcí v záj-
mu provázanosti činnosti obou těchto pracovišť. Sekretáři sekcí se rovněž zúčastňují  porad s pracovníky IPC,
které svolává předsedkyně OS vždy podle potřeby. Cílem těchto porad je, vyjma běžné agendy, operativní řeše-
ní různých situací, které považují zaměstnanci IPC za závažné, a které se až na výjimky vztahují k pomoci ZO,
případně k problematice členské základny, jejíž stav se pravidelně projednává. V zájmu dosažení co největší
operativnosti v činnosti IPC uplatňuje vedení OS zásadu, jejíž dodržování kontroluje, a to, že většina týdenní
pracovní doby zaměstnance IPC musí být věnována návštěvám v ZO, případně přímým akcím zejména vzdě-
lávacího charakteru pro ZO. Zaměstnanec IPC by měl být maximálně 2 pracovní dny v týdnu na pracovišti. V
době konání odborových protestních akcí, veřejných mítinků odborů se zástupci ZO případně s občany, peti-
čních akcí a vzdělávacích seminářů  jsou pracoviště IPC nezastupitelnými organizačními články OS v daném
regionu, což se opakovaně při různých příležitostech prokázalo. Rozsah působnosti IPC při organizaci různých
akcí, které organizuje OS nebo ČMKOS, je závislý na charakteru akce a zvoleném způsobu její organizace, o
němž výhradně rozhoduje OS sám nebo ve spolupráci s ČMKOS.
Vyjma výše uvedené agendy zajišťují zaměstnanci IPC také další úkoly související zejména se stálou kontrolou
početního stavu členské základny a s dodržování povinností odvodu členských příspěvků ZO odborovému sva-
zu. V souvislosti s individuálním členstvím, které stanovy OS umožňují, vedou veškerou agendu související s
individuálním členstvím a poskytují těmto členům jimi požadované služby. Pracoviště IPC zajišťují rovněž di-
stribuci poukazů na letní svazovou rekreaci a s tím související agendu. Doplňující činností IPC je agenda náro-
kových podpor vyplácených z Podpůrného a sociálního fondu OS, kde OS kontroluje dodržování lhůt daných
statutem tohoto fondu 
Všichni pracovníci IPC jsou OS delegovanými zástupci v Regionálních radách OS ČMKOS, kde prezentují sta-
noviska OS, zúčastňují se akcí pořádaných RROS ČMKOS, včetně akcí mezinárodních a zpětně o své působ-
nosti v RROS ČMKOS informují vedení OS. V potřebné míře zásadní otázky řešené RROS ČMKOS průběžně
konzultují s OS.
Činnost IPC jako organizační jednotky OS je nezastupitelná.Tuto skutečnost prokázala zvlášť významným způ-

je o členské základně získané k 31. 12. kalendářního roku se ukázaly jako nedostatečně průkazné. I když mají
určitou vypovídající hodnotu lze je považovat pouze za průběžné informace o momentálním stavu členské zá-
kladny  v jednotlivých ZO. Průběžná pozornost je ze strany OS věnována  analýze stavu členské základny.
Závěry jsou pravidelným předmětem jednání P-VOS i VOS. Příslušné podkladové materiály  jsou předkládány
také vedením jednotlivých sekcí, které se na svých zasedáních průběžně zabývají otázkami členské základny,
včetně plnění odvodové povinnosti jednotlivých ZO. Stejné materiály mají k dispozici také zaměstnanci IPC, s
nimiž je problematika členské základny průběžně projednávána včetně návrhů na opatření.
Přehled vývoje členské základny včetně závěrů byl z důvodů uvedených výše proveden ke stavu členské zá-
kladny k datu 30. 6. 2003 - 30. 6. 2006 na základě evidence OS. Pro úplnost uvádíme také údaj o stavu členské
základny k 30. 6. 2002. Tyto údaje považujeme za relevantní. 

Spolupráce s odvětvovými sekcemi
Činnost odvětvových sekcí není předmětem této zprávy, neboť v souladu se stanovami OS jsou sekce ve své
činnosti i svým postavením uvnitř OS autonomní. Koncepční zaměření činnosti sekcí i vlastní činnost může hod-
notit pouze členská základna sekce na své konferenci. Odvětvové sekce, v souladu s platnými stanovami OS,
projednávají a řeší profesní a odvětvové otázky v celém rozsahu odborové činnosti s příslušnými resortními or-
gány samy. Předkládají však návrh na řešení požadavků a potřeb svých členů  odborovému svazu v těch přípa-
dech, kdy možnost řešení přesahuje možnosti sekce nebo kde potřebují ze strany OS nebo jeho předsednictva
při prosazování svých požadavků pomoc, součinnost nebo zastupování. Vyjma sekce Podniků výpočetní techni-
ky (která si řešila své problémy sama) této možnosti využily, byť v nestejné míře, všechny odvětvové sekce.
Zpravidla se jednalo o pomoc při řešení problémů v oblasti legislativní, pracovněprávní, mzdové, v otázkách
týkajících se pracovních podmínek a organizačních změn. Na žádost sekcí v zastoupení OS vedla předsedkyně
OS řadu jednání s resorty a s jednotlivými zaměstnavateli, zpravidla za účasti předsedy sekce nebo v jejich
zmocnění jednala sama. Výsledky jednání byly až na výjimky pozitivní. O průběhu a výsledcích jednání byla
členská základna vždy informována prostřednictvím NOS a webové stránky OS.
Samostatným složitým problémem byla příprava a realizace transformace celní správy v souvislosti se vstupem
ČR do EU (1. 5. 2004). Za úspěšný lze pokládat výsledek opakovaných jednání podnikového výboru odboro-
vých organizací celní správy a OS s vedením GŘ celní správy a MF ČR v souvislosti s přípravou transforma-
ce celní správy včetně spoluúčasti podnikového výboru při přípravě a realizaci transformace celní správy. Těch-
to jednání se na žádost podnikového výboru odborových organizací celní správy často zúčastňoval OS.Počáte-
ční jednání s vedením celní správy v roce 2003 OS iniciativně sám vyvolal. Na návrh OS, po dohodě s vede-
ním celní správy, dal OS k dispozici webovou stránku OS, která byla počínaje 2. polovinou roku 2003 základ-
ním informačním médiem, jehož prostřednictvím byly zveřejňovány všechny informace vztahující se k realiza-
ci  transformace celní správy. V souvislosti s transformací byla zde rovněž zpřístupněna od počátku října 2003
právní poradna pro zaměstnance celní správy zvláště pro příslušníky celní správy, kde byly průběžně zveřejňo-
vány odpovědi na opakující se dotazy.
Informace zveřejňované na webové stránce OS včetně pracovněprávní poradny byly plošně využívány jak ve-
doucími zaměstnanci, tak i všemi ostatními zaměstnanci.Zaměstnancům celní správy byl umožněn přístup na
webovou stránku OS. Právní poradnu, která se až na výjimky vztahovala k problémům souvisejícím se služeb-
ním poměrem (zákon č.186/1992 Sb. a později také zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů) vedl JUDr. P. Tomek.V průběhu přípravy a realizace transformace celní správy bylo zod-
povězeno několik set právních dotazů, z nichž jen vybrané dotazy, jak uvádíme výše, byly na webové stránce
zveřejněny. Právní poradna pokračuje i po 1. 5. 2004 ( vstup ČR do EU) a je využívaná nejen příslušníky celní
správy, ale v menším rozsahu také příslušníky Vězeňské služby ČR. Samostatná stránka právní poradna – cel-
ní správa webové stránky OS je počínaje  rokem 2006 navštěvována příslušníky obou bezpečnostních sborů a
to zejména v souvislosti s přijetím zákona č. 361/2003 Sb.. 
Za velmi úspěšné lze hodnotit také opakovaná jednání vedení sekce územních finančních orgánů a předsedkyně
OS o platových požadavcích zaměstnanců územních finančních orgánů, které vedly ke zvýšení výdělkové
úrovně zaměstnanců územních finančních orgánů v letech 2005, 2006 nad rámec běžné valorizace. Tím se po-
stupně podařilo eliminovat výdělkový propad zaměstnanců v roce 2004 způsobený nedostatečným finančním
zabezpečením přechodu na 16třídní platový systém a zajistit vyšší růst  platů těchto zaměstnanců.
Obdobná jednání vedla předsedkyně OS v zastoupení sekce úřadů práce a zaměstnanců vykonávajících agendu
státní sociální podpory v rámci přípravy a realizace přechodu (od 1. 4. 2004) agendy státní sociální podpory z
obcí III. typu na úřady práce koncem roku 2003 a začátkem roku 2004. OS ve spolupráci s JUDr. M. Kubínko-
vou a zástupci MPSV připravil návrh delimitace. OS inicioval a zorganizoval za účasti zástupců MPSV několik
porad, na které byli pozváni zástupci  zaměstnanců vykonávajících agendu státní sociální podpory a vedoucí pra-
covníci řídící tuto agendu. Na návrh OS, po dohodě s ministerstvem  práce a sociálních věcí, dal OS k dispo-
zici webovou stránku OS, která byla počínaje lednem 2005 základním informačním médiem, jehož prostřednic-
tvím byly zveřejňovány všechny informace vztahující se k realizaci převodu zaměstnanců vykonávajících agen-
du státní sociální podpory z obcí III. typu na úřady práce. Po realizaci převodu zaměstnanců a agend státní so-
ciální podpory na úřady práce vedl OS opakovaná jednání s MPSV a osobně s ministrem práce o platových
poměrech zaměstnanců úřadů práce s cílem odstranit neopodstatněné rozdíly v úrovni nenárokových složek
platu u  původních zaměstnanců úřadů práce ve srovnání s delimitovanými zaměstnanci vykonávajícími agen-
du státní sociální podpory. Tato jednání byla úspěšná. V červenci 2004 došlo k posílení objemu prostředků na
platy původních zaměstnanců úřadů práce. Byly upraveny nenárokové složky platu těchto zaměstnanců přede-
vším výše osobního příplatku. Tím se významně zvýšil průměrný plat zaměstnanců úřadů práce, který do té do-
by, přes předchozí snahy OS, významně neopodstatněně zaostával za srovnatelnými (z hlediska průměrné pla-
tové třídy a platového stupně) územními orgány státní správy.
OS se významným způsobem zapojil do přípravy a realizace transformace  Státního úřadu bezpečnosti práce
(SÚBP) na Státní úřad inspekce práce (SÚIP).Vedl opakovaná jednání se zástupci MPSV i vedením SÚBP. Po-
dílel se společně s MPSV a zástupci SÚBP na přípravě řešení a na vlastní realizaci delimitace zaměstnanců z
úřadů práce na Státní úřad inspekce práce Z hlediska pracovněprávní problematiky zajistil prostřednictvím
JUDr. M. Kubínkové opakované konzultace zejména při přípravě transformace, která byla poznamenaná velmi
krátkým časem (dva měsíce) na přípravu. Svolal také poradu zástupců odborových organizací úřadů práce a
ČÚBP ve věci delimitace a s ní související pracovněprávní problematiky. Během realizace transformace SÚBP
na SÚIP vedl OS opakovaná jednání s MPSV o platových poměrech  inspektorů s cílem zlepšit jejich výdělko-
vou úroveň  zvýšením mimotarifních složek platu a dosáhnout zařazení inspektorů vykonávajících kontrolu do-
držování pracovněprávních předpisů do příslušné platové třídy, což vyžadovalo úpravu katalogu prací. Jednání
OS byla úspěšná. Došlo k posílení objemu  finančních prostředků na platy inspektorů i k úpravě katalogu prací
a tím k zařazení inspektorů vykonávajících kontrolu dodržování  pracovněprávních předpisů do vyšší platové
třídy. 
Za  úspěšná lze pokládat také opakovaná jednání vedení sekce katastrálních úřadů a předsedkyně OS o  plato-
vých požadavcích  zaměstnanců katastrálních úřadů, která vedla ke zvýšení výdělkové úrovně zaměstnanců v
roce 2006. Podařilo se tak snížit neopodstatněný rozdíl v úrovni průměrného platu zaměstnanců katastrálních
úřadů  vůči  srovnatelným skupinám zaměstnanců.
Tyto a další činnosti a jejich výsledky  nepochybně přispěly k vytvoření pozitivního image OS a příslušné sek-
ce. 
Předsedkyně OS se ve sledovaném období pravidelně účastnila, vyjma sekce PVT, také jednání vedení sekcí,
kde spolu s předsedy sekcí přenášela informace z jednání předsednictva a plenárních zasedání VOS a případně
též seznamovala s některými závažnými stanovisky ČMKOS a jejich orgánů. Společně s vedením sekcí kon-
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povídá součtu dvou posledních sloupců.
Samostatnou formou právní pomoci je zastoupení členů OS před soudem, které je poskytováno, v souladu s
Řádem právní pomoci, ve sporech z pracovního nebo služebního poměru, v oblasti sociálního zabezpečení a v
občanskoprávních a trestních věcech, za předpokladu,že přímo souvisí s výkonem práce. Zastoupení u soudu je
poskytováno bezplatně, účastník si hradí pouze náklady řízení (není-li výjimečně předsednictvem OS s přihléd-
nutím k povaze věci a sociálním poměrům žadatele rozhodnuto jinak). Zastoupení před soudem bylo členům
OS ve sledovaném období poskytováno  prostřednictvím právníka OS a prostřednictvím právníků RPP ČMKOS.
Jen výjimečně jsou odborovým svazem uzavírány mandátní smlouvy s advokáty. Tato forma je používaná u
zvlášť složitých případů nebo v případech trestního stíhání členů OS, kdy k obvinění nebo k obžalobě dojde v
souvislosti s výkonem práce. OS se podařilo postupně vytvořit určitou síť spolupracujících advokátů, z nichž
3 působí na území Čech (z toho 2 v Praze) a 2 na území Moravy (Brno). Počet členů zastupovaných advokáty
roste. Až na výjimky se jedná především o městské a obecní strážníky a o příslušníky celní správy a vězeňské
služby.Ve sledovaném období bylo takto nově řešeno, jak vyplývá z níže uvedeného přehledu, celkem 29 spo-
rů z toho 22 případů není dosud uzavřeno. Ve srovnání s předchozím obdobím vzrostl počet případů o více než
100%. Přehled počtu zastupovaných členů OS u soudu právníkem OS uvádíme níže. Stejný přehled týkající se
zastupování u soudu právníky RPP ČMKOS je součástí výše uvedeného přehledu.

Přehled právní pomoci zastupováním před soudem poskytované členům
OS státních orgánů a organizací přímo odborovým svazem

ROK Nové spory Ukončeno Probíhající Výsledek +   Výsledek   -   
* jiný

Zastoupení před soudem 
2003 12 7      
2004 19 18      
2005 10 6     
2006 11 5      
2003- 2006 67 36 63 15 18 3 

* Spor skončil jiným způsobem, např. zpět vzetím žaloby, úmrtím účastníka apod.
Přehled právní pomoci zastoupením u soudu poskytované členům OS prostřednictvím advokáta

ROK Nové spory Ukončeno Probíhající +    Výsledek     -  
Zastoupení před soudem 

2003 2 2     
2004 5 3    
2005 11 4     
2006 5 3     
2003- 2006 29 18 22 16 2 
Celková úspěšnost soudních sporů se pohybuje kolem 75 %, přičemž dopočet do100 % netvoří pouze neúspěšné
spory, nýbrž i mimosoudní vyrovnání, popř. zpět vzetí žaloby. Zásadním problémem zůstává délka soudních
sporů.  Průměrná  délka soudního sporu z pracovněprávní oblasti činí 1,5 roku. Výjimkou však nejsou spory
trvající až 3 roky. Z hlediska zaměstnance jako účastníka sporu je tato délka nepřiměřená. Pozitivem je, že u
soudů I. stupně  působí pracovněprávní senáty se specializovanými soudci. 
Vedle právního poradenství je mzdové poradenství dalším druhem odborného poradenství poskytované funkci-
onářům  ZO  a  členům  OS. V oblasti  mzdového poradenství byly písemné dotazy  především zaměřeny na
správnost zařazení do platových tříd, k délce započitatelné praxe a na problémy související s přiznáváním
osobních a zvláštních příplatků. a odnímáním případně krácením osobních příplatků. Stejná struktura dotazů je
charakteristická i při osobních konzultacích, jejichž četnost proti předchozímu období výrazně vzrostla, což pla-
tí i obecně pro celé mzdové poradenství. Výrazně vzrostl počet stížností na neodůvodněné snižování osobních
příplatků. Počet dotazů významně vzrostl v souvislosti s přechodem na 16třídní platový systém v roce 2004 a
s nabytím  účinnosti nového zákoníku práce a souvisejících prováděcích právních předpisů od 1. 1. 2007.
Závažné nebo opakující se dotazy byly zveřejněny v NOS a na webové stránce OS. 
V září roku 1998 uzavřel OS se Sdružením nájemníků ČR (SON ) dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťo-
vání oprávněných práv nájemců a uživatelů bytů. Dohoda umožňuje členům OS využívat za velmi výhodných
podmínek (bezplatně) právní a odborné služby poskytované odbornými pracovníky SON, s výjimkou  služeb
advokátů. OS je kolektivním členem SON na základě každoročně uzavírané dohody. Kolektivní členství OS v
SON umožňuje členům OS využívat bezplatně právní a odborné poradenství SON.
Poradny pro bydlení navštěvovalo postupně stále více členů OS a kromě nájemců bytů se na SON obraceli i čle-
nové nově vznikajících  bytových družstev (vzniklých v souvislosti s privatizací) či společenství vlastníků by-
tů a též někteří pronajímatelé i vlastníci rodinných domů. Porady byly poskytovány na 39 místech v ČR, ne-
jčastěji v Praze a v krajských městech. Na poradnu v budově DOS Praha 3 se obraceli i představitelé ZO OS v
zastoupení členů ZO. V roce 2006 se především zvýšil počet konzultací členů OS souvisejících s deregulací
nájemného. Tento problém se týká především Prahy, Brna, Plzně, Zlína a dalších pěti měst. 

Přehled konzultací a služeb advokátů poskytovaných Sdružením nájemníků ČR ( SON ) členům OS
2003 2004 2005 2006 Celkem 2003-2006 

Poradenská služba 214 198 187 171 770  
Písemné odpovědi přímé 104 128 131 141 504  
Písemné odpovědi přes tisk neuv. neuv. neuv. 37 37  
Služby poskytované advokátem 21 22 19 14 76  

Kolektivní vyjednávání
V oblasti kolektivního vyjednávání došlo od posledního sjezdu k výrazným legislativním změnám, a to zejmé-
na v souvislosti s přijetím nového zákoníku  práce, který pro obsah kolektivních smluv přinesl řadu dosud ne-
existujících možností, vycházejících ze zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Tento princip je vyjádřený v §
2 zákoníku práce, podle kterého práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena od-
chylně pokud to není zákonem přímo zakázáno, nebo pokud z povahy ustanovení zákoníku práce nevyplývá, že
se od něj není možné odchýlit. I nadále se zachovává zásada, podle které je kolektivní smlouva uzavírána i za
zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. Ke změnám došlo také v zákoně o kolektivním vyjednávání,
kdy celá právní úprava kolektivních smluv (druhů kolektivních smluv, jejich platnosti a účinnosti atp.), byla za-
řazena do zákoníku práce. Předmětem zákona o kolektivním vyjednávání zůstal pouze proces kolektivního vy-
jednávání a řešení sporů o uzavření kolektivní smlouvy. Nově došlo rovněž k úpravě plurality na straně odbo-
rů při kolektivním vyjednávání. V novém zákoníku práce je stanoven postup pro případ, kdy nedojde k doho-
dě mezi odborovými organizacemi působícími u jednoho zaměstnavatele.
V rámci úpravy právních předpisů v sociální oblasti došlo k novelizaci vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kul-
turních a sociálních potřeb. Upravené znění vyhlášky  umožňuje poskytovat zaměstnancům organizačních slo-
žek státu, státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací obcí věcně nové příspěvky, a to na pen-
zijní připojištění a soukromé životní pojištění. 
Novelizovány byly také vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a č. 84/2005 Sb., o ná-
kladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samospráv-
nými celky. Úpravou těchto norem došlo ke zlepšení podmínek pro závodní stravování, které spočívá především
v umožnění alternativního stravování vymezených skupin zaměstnanců. V souladu s provedenou úpravou lze
při využívání vlastního stravovacího zařízení  zároveň zabezpečovat stravování zaměstnanců u dalšího subjek-
tu v následujících případech:

sobem realizace II. fáze reformy územní veřejné správy, kdy zaměstnanci IPC měli vedením OS jasně stanove-
ný úkol, který spočíval v pomoci ZO OkÚ při ukončení jejich činnosti, případně pomoci těmto ZO při jejich
transformaci na místní organizace OS či pomoci při jejich rozčlenění na více samostatných organizací, nebo po-
moci při zakládaní nových ZO při úřadech nově vzniklých (Pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Státní oblastní archivy). Podle výsledků tohoto složitého procesu, který  byl ukončen až v
první polovině roku 2003, lze konstatovat, že bez existence pracovišť IPC a osobního nasazení jednotlivých za-
městnanců by tyto úkoly v tomto rozsahu nebyly splnitelné.Činnost IPC nepochybně přispěla také k částečné-
mu zmírnění poklesu členské základny. Významným způsobem se zaměstnanci IPC podíleli také na přechodu
agendy státní sociální podpory na úřady práce, kde  se především podíleli na zakládání nových ZO a na pomo-
ci nově zvoleným nebo stávajícím funkcionářům ZO.

Odborná poradenská činnost
Nejfrekventovanějším poradenstvím je poradenství v pracovněprávní oblasti. Pracovněprávní poradenství je s
vyjímkou  odměňování poskytováno členům a funkcionářům OS právníkem OS a právníky Regionálních práv-
ních poraden ČMKOS (RPP ČMKOS). Dotazy adresované právníku OS lze co do formy rozdělit na písemné za-
slané bud poštou nebo elektronicky a ústní prezentované bud telefonicky nebo přímo osobní účasti tazatele v
právním oddělení OS. Přitom výrazně početně převládají dotazy telefonické, narůstá však počet elektronických
dotazů a vzrůstá četnost osobních návštěv členů a funkcionářů ZO.
Z hlediska věcné struktury dotazů nedochází vůči předchozímu období k významnějším změnám. Nejčastějšími
dotazy jsou dotazy vztahující se ke vzniku,změnám a skončení pracovního poměru, vzniku nároku na dovole-
nou, době a délce jejího trvání,k náhradám škody, k překážkám v práci, k náhradám mzdy, pracovnímu řádu a
k pracovní kázni, k problematice zákazu diskriminace,rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pracovní do-
by a zejména přestávek v práci, vysílání zaměstnanců na pracovní cesty,vytváření podmínek a poskytování ná-
hrady mzdy členům odborových orgánů při jejich činnosti jako zástupců zaměstnanců (§ 25c odst. 5 ZP) V pod-
statě stejná struktura dotazů je adresovaná také právníkům RPP ČMKOS. OS eviduje stále případy, kdy ze stra-
ny zaměstnavatele dochází k hrubému porušování § 7 zákoníku práce, které naplňuje znaky šikany či mobbin-
gu. Od 1. 1. 2007, kdy nabyl účinnosti nový zákoník práce výrazně vzrostl počet dotazů, jejich struktura zůsta-
la zachována pouze se rozšířila o opakované dotazy vztahující se k některým ustanovením nového zákoníku
práce.
OS nevede přesnou statistiku četnosti právního poradenství poskytovaného právníkem OS. Jedná se však o po-
čet v řádu několika set dotazů ročně. Zvlášť časově náročné jsou konzultace poskytované při osobních návště-
vách členů zejména v případech, kdy již došlo ke sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a zaměstnanec
hledá pomoc při řešení své situace, která je v řadě případů možná jen soudní cestou. Samostatnou formou práv-
ního poradenství poskytovanou funkcionářům ZO je posuzování pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů za-
městnavatele.Vezmeme-li v úvahu, že právník OS vyjma poskytování právního poradenství, posuzování vni-
třních předpisů zaměstnavatele, sepisuje také  soudní žaloby a zastupuje členy před soudem, je jeho zatížení ma-
ximální. 
OS zavedl, v souvislosti s transformací celní správy, právní poradenství pro příslušníky celní správy, které od
října 2003 poskytuje OS výhradně prostřednictvím JUDr. P. Tomka. Zejména v souvislosti s přípravou realiza-
ce nového zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů bylo právní poradenství rozšířeno také
na příslušníky vězeňské služby. V rámci právní poradny, která je velmi vyhledávaná, bylo zodpovězeno již ně-
kolik set dotazů a právních konzultací. Právní poradna pro příslušníky celní a vězeňské správy je také přístup-
na na webové stránce OS. Zde jsou zveřejňovány odpovědi na opakující se dotazy. Četnost návštěv se pohybu-
je v řádu tisíců. 
Četnost právního poradenství poskytovaného členům a funkcionářům ZO právníky RPP ČMKOS je dokumen-
tována statistickým přehledem zveřejněným níže. Přehled byl zpracován na základě údajů, které OS postupuje
vždy čtyřikrát ročně ČMKOS. Ze statistického přehledu vyplývá, že ve srovnání s obdobím 1999-2003 klesl po-
čet porad o 937 s tím, že největší pokles byl v roce 2005 (403) a zejména v roce 2006 (662). Důvody poklesu
počtu porad především spočívají v poklesu počtu klientů v roce 2005 (pouze 188 klientů) a zejména v roce
2006 (pouze 87 klientů). Počet klientů ovlivnila i důsledná kontrola poskytovaných porad ze strany OS a to v
souvislosti s přípravou (2005) a změnou (2006) financování RPP ČMKOS. Bylo eliminováno poskytování po-
rad vztahující se k činnosti ZO. Tyto porady, v souladu s náplní činnosti, zajišťují zaměstnanci IPC OS.Počet
členů OS  zastupovaných před soudem právníky RPP ČMKOS ve sledovaném období je zhruba stejný v po-
rovnání s obdobím 1999-2003.
Od 1. 1. 2006 došlo k významné změně financování Regionálního právního poradenství ČMKOS (dále jen RPP
ČMKOS). Náklady za poskytnuté služby jsou počínaje tímto datem hrazeny přímo příslušným odborovým sva-
zem. Změna ve financování RPP ČMKOS jak lze očekávat povede ke snížení skutečně poskytovaného právního
poradenství. Naznačil to, jak uvádíme výše, již rok 2005 v jehož průběhu se zkušebně ověřoval nový systém fi-
nancování. V roce 2006 již probíhalo poskytování právního poradenství zcela v režimu nového systému finan-
cování. Z níže uvedeného přehledu je zřejmé, že členové OS příliš právní poradenství prostřednictvím RPP
ČMKOS nevyužívají. Je otázkou zda důvodem je neinformovanost nebo zda zde strany členů není potřeba práv-
ního poradenství. Ze zkušenosti OS z regionu Praha a Středočeský kraj, kde právní poradenství poskytuje vý-
hradně právník OS, situace nasvědčuje spíše neinformovanosti členů o této možnosti. Jak bylo potvrzeno vlast-
ním šetřením OS byl v uvedených regionech počet právních porad v roce 2006 řádově vyšší než byl za stejné
období celkový počet porad poskytovaných RPP ČMKOS. Lze důvodně předpokládat, že v souvislosti s naby-
tím účinnosti nového zákoníku práce počínaje 1. 1. 2007 počet právních porad vyžádaných členy OS vzroste.
První relevantní informace bude mít OS k dispozici až po 31. 3. 2007.
Na základě rozhodnutí Rady ČMKOS mělo být rozhodnuto v měsíci květnu 2006 zda bude zachováno i v roce
2007 RPP ČMKOS. OS považoval za předčasné tento problém řešit již v měsíci květnu kdy, nebudou známy
údaje za 2. čtvrtletí 2006, ani nebude znám odhad rozsahu právního poradenství, které vyvolá realizace nového
zákoníku práce v praxi. Z těchto a dalších důvodů rozhodla Rada ČMKOS, že definitivně rozhodne na svém za-
sedání v září. V meziobdobí probíhaly intenzivní mezisvazové jednání, kterých se aktivně zúčastnil OS. Byla
rovněž ustavena pracovní skupina, jejíž činnost byla zaměřena na otázky financování RPP ČMKOS a na územ-
ní organizační strukturu pracovišť RPP ČMKOS. Po opakovaných jednáních Rady ČMKOS bylo na podzim
2006 rozhodnuto o zachování RPP ČMKOS i v roce 2007. 

Přehled právní pomoci poskytované členům OS státních orgánů a org. prostřednictvím RPP ČMKOS
Právní pomoc -  obecně Nové spory Probíhající Ukončeno +       Výsledek         -   

Zastoupení před soudem  
2003 863 7 2 5 3 1  
2004 1054 10 7 3 2 -  
2005 799 25 14 11 3 6  
2006 237 12 4 8 2 4  
2003 - 2006 2953 54 27 27* 10 11

* 6 sporů skončilo jinak než rozsudkem, např. dohodou sporných stran, takže číslo v tomto sloupci proto neod-
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praveny a vydány příručky a metodické pomůcky, které jsou poskytovány jednotlivým ZO. Jejich obsah tvoří
zejména výběry ustanovení týkající se BOZP v zákoníku práce, v nařízeních vlády upravující bližší požadav-
ky na BOZP, způsob evidence, hlášení a odškodňování pracovních úrazů, poskytování OOPP, základní poža-
davky na hygienické a sociální zařízení a bezpečnostní značky. Dále jsou to vzorové návrhy části kolektivních
smluv pro oblast BOZP, výběry ustanovení k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, návody na vy-
hledávání rizik, požadavky na bezpečnost vyhrazených technických zařízení včetně lhůt revizí a kontrol elek-
trických spotřebičů. Tyto příručky a metodické pomůcky jsou pro činnost ZO v oblasti BOZP nepochybně
přínosem.
OS se rovněž aktivně podílel na zpracování připomínek k zákoníku práce a zákonu, kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyjadřoval se k návrhům ostatních právních předpisů z ob-
lasti BOZP předkládaných ministerstvem práce a sociálních věcí a  ministerstvem zdravotnictví. Posuzoval no-
velizované Směrnice BOZP pro zaměstnance ministerstva financí, ministerstva vnitra, České správy sociálního
zabezpečení, Českého statistického úřadu, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, Generálního ředitel-
ství cel a Krajského úřadu pro Středočeský kraj. Inspektoři BOZP se pravidelně zúčastňují seminářů pořádaných
k problematice BOZP i mezinárodních setkání odborníků zabývajících se problematikou implementace směr-
nic EU z oblasti BOZP do právního řádu ČR.
Každý rok probíhají vyjednávání s poskytovatelem finančních prostředků (MPSV) ze státního rozpočtu na čin-
nost odborů v oblasti BOZP o obsahu a podmínkách smlouvy na příslušný kalendářní rok. Poskytovaná  výše
dotace je odvislá od počtu členů odborového svazu a počtu placených inspektorů.  Dotace však nepokrývá sku-
tečné náklady a tyto jsou hrazeny z prostředků odborového svazu. Ročně se jedná cca o 100 000 Kč. Pravidelně
jsou předkládány zprávy o činnosti svazové inspekce na jednání  VOS (v rámci zprávy o činnosti) a roční výkaz
o činnosti   ČMKOS pro MPSV.

Počet kontrol a metodických pomocí provedených inspekcí BOZP
rok počet počet zjištěných závad 
2003 279 569  
2004 316 553  
2005 548 334  
2006 554 421  

Legislativní oblast
V souvislosti s legislativní přípravou vstupu ČR do EU pokračoval také v roce 2003 implementační legisla-
tivní proces, který se vyznačoval extrémním počtem návrhů zákonů a jiných právních předpisů k nimž se OS
vyjadřoval přímo nebo prostřednictvím ČMKOS. V přehledu činnosti OS v legislativní oblasti  proto uvádíme
pouze ty návrhy zákonů a jiných právních předpisů, které považujeme za závažné z hlediska zájmu zaměstnan-
ců, které OS zastupuje. Vstupem ČR do EU 1. 5. 2004 se sice zmírnil počet návrhů právních předpisů před-
kládaných k připomínkám, rozšířil se však, více než v předchozích letech, velmi negativní jev způsobující ne-
přehlednost právního řádu a to připojování změn různých zákonů k návrhům věcně nesouvisejících právních
norem během projednávání v Parlamentu ČR. Tento jev označovaný jako „přílepky“ byl nedávno právem kri-
tizován Ústavním soudem. 
Vzhledem k opakovaným novelizacím některých zákonů je velmi obtížné za tohoto stavu striktně dodržet ča-
sový sled přípravy a průběhu projednávání jednotlivých návrhů zákonů, aby bylo zřejmé,že příprava a projed-
návání některých  návrhů zákonů bylo komplikované  a  časově náročné. 

Reforma veřejných financí 
Oproti předchozímu období ovlivnila legislativní proces v roce 2003 a v roce 2004 reforma veřejných financí.
Počátkem roku 2003 předložilo ministerstvo financí sociálním partnerům k připomínkám  druhou variantu ma-
teriálu „Rozpočtový výhled 2003-2006: Koncepce reformy veřejných financí“. Materiál doznal oproti prvé va-
riantě (prosinec 2002) dosti podstatných změn v řadě oblastí. Jeho základní východiska však zůstala stejná.
ČMKOS k návrhu materiálu předložil velké množství připomínek, které obsahovaly připomínky jednotlivých
OS včetně našeho OS, které se k materiálu rovněž vyjadřovaly. Část připomínek byla po mnoha jednáních ak-
ceptována. Obsah materiálu byl opakovaně předmětem jednání P-VOS, který také projednával Stanovisko OS k
tomuto materiálu. ČMKOS zpracovala počátkem června pro jednání RHSD dne 11. 6. 2003 Stanovisko k upra-
vené verzi materiálu (po připomínkovém řízení), na němž se, v části Partnerství veřejného a soukromého sek-
toru (PPP) a v části Platy a personální opatření ve veřejném sektoru, podílel OS. 
O stanoviscích ČMKOS k druhé variantě materiálu ministerstva financí „Rozpočtový výhled 2003-2006: Kon-
cepce reformy veřejných rozpočtů“ a jednáních  představitelů ČMKOS se zástupci vlády dne 16. 5. 2003 a ná-
sledujících jednáních představitelů ČMKOS mimo jiné také s představiteli koaličních stran dne 1. 9. 2003 by-
lo průběžně informováno P-VOS. Předsedkyně OS se obou výše uvedených jednání zúčastnila. Vzhledem k to-
mu, že se jedna část návrhu materiálu „Rozpočtový výhled 2003-2006: Koncepce reformy veřejných financí“
týkala platů a personálních opatření ve veřejném sektoru, vystoupila v průběhu obou jednání k této problema-
tice. Členská základna byla informována prostřednictvím NOS a webové stránky OS, kde byla všechna stano-
viska ČMKOS a informace o jednáních zveřejňována.
V dubnu 2003 byl do připomínkového řízení předložen celý soubor návrhů zákonů upravujících právní rámec
reformy veřejných financí. Z předložených návrhů zákonů se mimo jiné jednalo o soubor návrhů změn daňo-
vých zákonů, návrh změny zákona o nemocenském pojištění, změny zákona o důchodovém  pojištění, státní so-
ciální podpoře a návrh změny zákona o státní službě (odložení účinnosti z 1. 1. 2004 na 1. 1. 2005 z důvodů
finančních restrikcí). 
OS se samostatně vyjadřoval k návrhu změny zákona o státní sociální podpoře, která mimo jiné  upravovala
převod agendy státní sociální podpory počínaje 1. 4. 2004 na úřady práce a v přechodných ustanoveních obsa-
hovala úpravu přechodu práv a povinností zaměstnanců vykonávajících agendu státní sociální podpory  v ob-
cích III. typu na úřady práce. 
V rámci souboru zákonů vztahujících se k reformě veřejných financí, jak jsme již uvedli výše, byla vládou před-
ložena další novela zákona o státní službě. Tato novela upravovala část desátou schváleného zákona a to ve
smyslu  reformy veřejných financí. Nad rámec reformních záměrů  původní vládní návrh také omezoval osobní
rozsah působnosti zákona tím, že vypouštěl správní rozhodování, řízení a přípravu a vypracování podkladů k
výše uvedeným činnostem. Pokud by došlo k vypuštění uvedených činností, vážným způsobem by se narušila
logika služebního zákona a smysl v něm navržené úpravy.Vedlo by to v praxi k neudržitelnému stavu v řadě in-
stitucí státní správy, kde by většina klíčových zaměstnanců byla z působnosti služebního zákona vyňata a došlo
by tak k významným, avšak nikoliv opodstatněným rozdílům v právním postavení, odměňování a zabezpečení
dvou skupin odborných zaměstnanců těchto institucí, jejichž význam je z hlediska zabezpečení výkonu státní
správy prakticky shodný. OS, ve svém stanovisku k návrhu zákona z výše uvedenou změnou zásadně nesou-
hlasil. Tato zásadní připomínka však nebyla předkladatelem přijata. Proto OS připravil a prostřednictvím po-
slanců uplatnil v rámci druhého čtení návrhu zákona v PS PČR pozměňovací návrh, který směřoval k zacho-
vání stávající právní úpravy.Tento pozměňovací návrh byl PS PČR přijat. 
ČMKOS vypracovala  devět pozměňovacích návrhů k předloženým návrhům zákonů, o nichž jednala s před-

- zaměstnancům, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou stravovat ve vlastním zařízení závodního
stravování, 
- zaměstnancům, jejichž odpracovávána směna je stanovena nejméně na 10 hodin a poskytnutí dalšího hlavního
jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování již nepracuje,
- v období, kdy vlastní zařízení závodního stravování je mimo provoz, 
- pro všechna místně oddělená pracoviště.
Z hlediska kvality uzavíraných kolektivních smluv, a to jak po formální, tak i obsahové stránce, je možné kon-
statovat, že došlo k jejich výraznému zlepšení. Tuto skutečnost lze přičítat konzultační i metodické činnosti ze
strany odborového svazu, tj.  pravidelnému vydávání metodických pomůcek pro uzavírání kolektivních smluv a
dalšímu rozšíření možností komunikace přímo se ZO prostřednictvím elektronické pošty, jejíž využívání má
stále vzestupnou tendenci. Značný časový prostor je však stále věnován osobním konzultacím poskytovaným
odbornými zaměstnanci OS přímo v ZO, a to jak v souvislosti s přípravou návrhů kolektivních smluv, tak i při
vlastním kolektivním vyjednávání. Nejsou výjimečné ani situace, kdy ZO navrhuje řešení problému uzavření
kolektivní smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Tuto funkci v první etapě zabezpečují odborní zamě-
stnanci OS, jejichž činnost v této oblasti je funkcionáři ZO hodnocena pozitivně.
Úroveň a rozsah kolektivního vyjednávání lze hodnotit i na základě dotazníkového šetření, které se provádí v
rámci ČMKOS. Údaje poskytnuté základními odborovými organizacemi  zpracovává firma Trexima s tím, že
je podle zadaných okruhu smluvních závazků člení do souhrnných výstupních tabulek. Odborný komentář a roz-
bor získaných údajů zpracovaný pracovníky OS je každoročně zveřejňován ve svazovém časopise NOS. Závě-
ry z vyhodnocení kolektivních smluv se dále promítají do příslušného metodického doporučení pro přípravu a
uzavírání kolektivních smluv.
Ze zjištěných analytických údajů vyplývá, že odborovým organizacím začleněným do našeho OS, se nejlépe da-
ří prosazovat plnění v sociální oblasti. Jedná se především o sociální fond, jehož tvorba a užití bylo dohodnuto
téměř ve všech kolektivních smlouvách obcí, jejichž podklady máme k dispozici. Průměrné procento přídělu do
sociálního fondu dosáhlo v posledním hodnoceném roce 2,9 % z celkového objemu prostředků vynaložených
na platy, což je ukazatel výrazně příznivější, než povinný příděl do FKSP. Na standardní úrovni se udržuje vy-
jednávání o pracovních nárocích, platech a otázkách bezpečnosti práce zaměstnanců a pracovního prostředí.
Pokud se týká pracovněprávních nároků, největší počet závazků se zaměřuje na poskytnutí pracovního volna bez
náhrady mzdy nad rámec právních předpisů. Jedná se např. o pracovní volno bez náhrady mzdy matkám peču-
jícím o dítě, při úmrtí rodinného příslušníka, uvolnění na činnost vedoucích dětských táborů, studium při zamě-
stnání atp. V oblasti platů jsou obsažena především obecná ustanovení o poskytování informací, termíny splat-
nosti platu a bližší podmínky pro poskytování nadtarifních složek platu. Jako problematické se jeví uvedení
konkrétních ustanovení, jako např.  limitu prostředků na platy včetně jejich dalšího členění, údajů o průměrném
výdělku, průměrném osobním a zvláštním příplatku apod. Problémy s příliš obecnou formulací přetrvávají i na
úseku BOZP.
V zájmu dalšího zkvalitnění obsahu kolektivních smluv je nezbytné, aby odborový svaz měl informace o co
největším počtu uzavíraných kolektivních smluv tak, aby výsledky hodnocení jejich obsahu mohly být považo-
vány za skutečně reprezentativní. Návratnost zaslaných dotazníků je však stále velmi nízká.
Přehled o četnosti uzavíraných kolektivních smluv je uveden v následující tabulce:

Procento podílu počtu uzavřených podnikových kolektivních smluv u zaměstnavatelských subjektů, 
kde působí základní odborová organizace

rok 2003 2004 2005 2006
počet zaměstnavatelských subjektů, kde působí ZO 838 812 779 742 
počet uzavřených podnikových KS 734 713 693 668 
procento podílu počtu zavřených 
podnikových kolektivních smluv 87,6 87,8 89,0 90,0 
Z uvedené tabulky vyplývá, že relace uzavřených podnikových kolektivních smluv k počtu zaměstnavatelských
subjektů, u kterých působí základní odborová organizace, má neustále vzrůstající tendenci. Pokles počtu uza-
vřených kolektivních smluv v absolutní hodnotě je dán snižujícím se počtem základních organizací evidova-
ných v OS. 
Pokud se týká zkušeností z uzavírání kolektivních smluv pro rok 2007, je zatím předčasné hodnotit dopad no-
vých právních předpisů, zejména zákoníku práce, na oblast kolektivního vyjednávání. Solidní analýzu, která zo-
becní získané poznatky, bude možné provést nejdříve po skončení letošního kalendářního roku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je neoddělitelnou součástí pracovního práva, neboť jejím základním cílem
je ochrana zaměstnanců v pracovním procesu, vytvoření důstojných pracovních podmínek a všech předpokla-
dů pro kvalitní práci. BOZP je velmi široká oblast, ve které se prolínají zájmy ochrany lidského zdraví, zájmy
společensko - ekonomické a zájmy pracovněprávní. Zdraví škodlivé pracovní podmínky a pracovní prostředí,
nesprávně organizovaná a špatně prováděná práce může mít dříve či později za následek pracovní úraz, nemoc
z povolání nebo zvýšenou nemocnost. Oblast BOZP zaujímá proto v činnosti OS jednu z hlavních priorit. 
Inspekce BOZP své poslání realizuje na základě zákonných oprávnění (zákoník práce) a na základě schválených
Zásad činnosti OS v oblasti BOZP. Činnost v našem odborovém svazu zajišťují 3 placení inspektoři, z toho 2
na poloviční úvazek. Inspekce BOZP byla především zaměřena na poskytování odborného poradenství ZO, je-
jím funkcionářům a ostatním zaměstnancům a na kontrolu pracovišť z hlediska BOZP. Profesní odborná způ-
sobilost inspektorů zaručuje vysokou kvalitu přijatých rozhodnutí včetně jejich realizace při výkonu metodické
pomoci a kontrolní činnosti. Ve sledovaném období se uskutečnilo 1697 kontrol a metodických pomocí. Bylo
zjištěno 1877 závad. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v nedodržování ustanovení zákoníku práce, který stano-
ví povinnost zaměstnavatele vyhledávat rizika práce, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k je-
jich odstranění. Současná legislativa stanoví především cíle a priority bezpečnosti a méně již způsoby, jak jich
dosáhnout. Činnost odborně způsobilých osob v prevenci rizik se stává stále náročnější. Jsou kladeny vyšší po-
žadavky na znalost předpisů a na jejich správné použití v praxi. Další závažná zjištění jsou v oblasti provádě-
ní revizí a kontrol elektrických zařízení, kotelen a zdvihacích zařízení. Přestože tyto služby pro zaměstnavatele
převážně zajišťují odborné firmy, zaměstnavatel nezná ustanovení příslušných předpisů a neumí tak posoudit sp-
rávnost poskytnutých služeb. Stále přetrvávají nedostatky ve značení zdraví nebezpečných prostor, únikových
cest, označení potrubí dle druhu medií a jejich uzávěrů. V menší míře byla zjištěna porušení v oblasti pravi-
delných školení zaměstnanců. Toto zjištění je však velice závažné, neboť ve své podstatě nepřímo ohrožuje zdra-
ví zaměstnanců z důvodu neznalosti požadavků bezpečného jednání při pracovních činnostech. Svazoví in-
spektoři svou odbornou metodickou pomocí účinně přispívají  k jejich řešení. Jejich profesní způsobilost zaru-
čuje vysokou kvalitu přijatých rozhodnutí včetně jejich realizace.
Kromě výkonu kontroly řeší inspektoři stížnosti a podněty zaměstnanců na nevyhovující pracovní podmínky,
zejména na nevyhovující teploty na pracovišti, nedodržování pitného režimu a nedostatečné prostorové pomě-
ry. Pomáhají při šetření a odškodňování pracovních úrazů. Na základě dosavadní činnosti inspektorů BOZP lze
konstatovat, že jejich vstup do jednání se zaměstnavateli přináší pozitivní výsledky. Obdobně lze konstatovat,
že ze strany převážné většiny zaměstnavatelů byla a je snaha zjištěné nedostatky urychleně odstranit. OS tak po-
stupně získává značný kredit u svých členů a to zejména pro schopnost prosadit realizaci jejich oprávněných po-
žadavků. Organizace naopak vítají metodickou pomoc inspektorů BOZP jako účinný preventivní nástroj ochra-
ny před možným vznikem pracovního úrazu.
Neméně důležitá byla také činnost inspekce BOZP v oblasti výchovy a vzdělávání funkcionářů ZO. Byly při-
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hem věcného záměru zákona vyslovil zásadní nesouhlas. Plně se ztotožnil se Stanoviskem ČMKOS, která před-
ložený návrh věcného záměru zákona o nemocenském pojištění z řady zásadních důvodů rovněž odmítla. Ná-
vrh odmítli také zaměstnavatelé. Později předložený vládní návrh zákona o nemocenském pojištění byl předmě-
tem opakovaných jednání odborů, zaměstnavatelů a vlády. Stanovisko, v rámci připomínkového řízení, zpraco-
val také OS. Problematiku připravované reformy nemocenského pojištění průběžně projednávalo, případně by-
lo o jednotlivých problémech informováno P-VOS a VOS. Zákon o nemocenském pojištění byl přijat v roce
2006 s účinností od 1. 1. 2007. Později byla novelou zákona účinnost odložena k 1. 1. 2008. Vzhledem k
zásadním změnám v systému nemocenského pojištění, které zákon upravoval, zveřejnil OS v NOS relativně
vyčerpávající informaci k obsahu zákona. Informace měla především přispět k všeobecné informovanosti za-
městnanců a funkcionářů ZO. 
Stejně významným byl i návrh věcného záměru zákona o úrazovém pojištění, který OS obdržel k připomínkám
prostřednictvím  ČMKOS.  Stanovisko  OS  k návrhu bylo projednáno P-VOS. OS například navrhoval, aby
správa úrazového pojištění byla institucionálně svěřena ČSSZ s tím, že organizačně by se jednalo o divizi
ČSSZ. Stejně bylo postupováno také u vládního návrhu zákona o úrazovém pojištění. Zákon byl v roce 2006
přijat a má dělenou účinnost. Plná účinnost je k 1. 1. 2008.
Mezi další z významných zákonů patřil také návrh zákona o inspekci práce a návrh změnového zákona, který
OS obdržel k připomínkám rovněž prostřednictvím ČMKOS. Jednalo se o návrh zákona, který sjednocoval v
rámci působnosti resortu ministerstva práce a sociálních věcí do jednotné právní úpravy kontrolu dodržování
pracovněprávních předpisů, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a dalších souvisejících právních
předpisů z oblasti bezpečnosti práce. Nově se navrhovalo, aby kontrolní orgány kontrolovaly také dodržování
kolektivních smluv v částech upravujících individuální nároky zaměstnanců a dodržování vnitřních předpisů
vydaných podle zákoníku práce, zákona o mzdě a zákona o platu. Kontrolním orgánem se měl stát nově Státní
úřad inspekce práce (SÚIP).V přechodných ustanoveních návrh zákona rušil Státní úřad bezpečnosti práce
(SÚBP) a řešil delimitaci zaměstnanců rušeného SÚBP včetně oblastních inspektorátů do nově zřizovaného
SÚIP. Rovněž tak byla řešena delimitace zaměstnanců zařazených v úřadech práce a vykonávajících v pře-
vážné míře kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů do SÚIP. Ve stanovisku OS vyjádřil OS s předlo-
ženým návrhem zákona souhlas. Upozornil však na nebezpečí plynoucí v případě kontroly dodržování pra-
covněprávních předpisů z oddálení místa sídla oblastních inspektorátů práce od místa sídel kontrolovaných sub-
jektů a žádal, aby tento problém byl efektivně vyřešen a to včetně dostatečného personálního vybavení. Pozdě-
jší vývoj potvrdil oprávněnost názoru a požadavku OS). Předsedkyně se zúčastnila projednávání návrhu zákona
ve výborech obou komor Parlamentu ČR, kde usilovala o změnu účinnosti zákona a prosazovala v řadě jednání
též změnu místa sídla nového úřadu.V této věci opakovaně jednala s ministrem práce a sociálních věcí. Nebyla
však ke škodě věci úspěšná. Lze říci, že v případě místa sídla nového úřadu převládly politické zájmy nad záj-
my věcnými. Návrh zákona byl Senátem PČR zamítnut a vrácen PS PČR k novému projednání. Rovněž prezi-
dent tento zákon vrátil zpět PS PČR. Po složitém a časově dlouhém projednávání v Parlamentu a dalších peri-
petiích byl zákon nakonec přijat v červnu 2005. Účinnosti nabyl 1. 7. 2005. 
Díky komplikovanému projednávání návrhu zákona v Parlamentu a vrácení zákona prezidentem se extrémně
zkrátila doba na přípravu realizace zřízení SÚIP a delimitace zaměstnanců do nového úřadu. Potvrdila se
oprávněnost obav OS, že dva měsíce na přípravu tak náročné transformace, které byly k dispozici (květen-čer-
ven), spojené navíc s novým místem sídla úřadu v Opavě, je doba extrémně krátká. OS po těchto zkušenostech
dospěl k názoru, že u všech dalších delimitací je potřeba v příslušných návrzích zákonů prosazovat přiměřeně
dlouhou dobu na přípravu předpokládaných delimitací či jiných transformací.
Vyjma návrhů zákonů a vládních nařízení se OS také vyjadřoval k řadě koncepčních návrhů či záměrů, které
byly příslušnými resorty OS předloženy k připomínkám. Za nejdůležitější považujeme návrh   materiálu „ Part-
nerství veřejného a soukromého sektoru v České republice“, který předpokládal vytvoření právního a instituci-
onálního rámce pro  využití metody Partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR. K tomuto materiálu
zpracoval OS rozsáhlé stanovisko, v němž uvedl své zásadní výhrady jak k předloženému materiálu, tak i k
Shodné stanovisko zaujala také ČMKOS.
V průběhu 1. čtvrtletí roku 2004 obdržel OS přímo k připomínkám návrh změny zákona o územních finančních
orgánech, který rušil finanční úřady v sídlech obcí II. typu. K návrhu zákona měl OS možnost se vyjádřit již v
rámci vnitřního připomínkového řízení v rámci ministerstva financí, kde své připomínky úspěšně uplatnil. K
předloženému vládnímu návrhu zákona proto již připomínky OS neměl. I tento návrh zákona provázelo velmi
komplikované a zdlouhavé projednávání zejména v PS PČR. Předsedkyně OS se zúčastnila všech jednání v ga-
rančním (rozpočtovém) výboru PS PČR, kde opakovaně v rámci jednání vystoupila. Zúčastnila se také opako-
vaného projednávání návrhu novely zákona o územních finančních orgánech v rozpočtovém výboru PS PČR,
kde jí původně navržený pozměňovací návrh byl  předložen a zahrnut do stanoviska výboru.Podstatou po-
změňovacího návrhu bylo zmocnění pro finanční úřady zřizovat pracoviště finančních úřadů. Zákon byl přijat v
roce 2005 a nabyl účinnosti 1. 1. 2007.
V druhém pololetí roku 2004 byla Parlamentem ČR přijata novela zákona o služebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů, kterou byla odložena účinnost zákona o jeden rok (1. 1. 2006). Jak je obecně známo, byla
důvodem odložení zákona zejména část týkající se odměňování a dalších finančních náležitostí příslušníků bez-
pečnostních sborů, kterou by nebylo možné, v případě, že by zákon nabyl původní účinnosti (1. 1. 2005), dlou-
hodobě finančně zabezpečit.  
Ve stejném období obdržel OS, prostřednictvím ČMKOS, do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o
nemocenském pojištění. OS zpracoval rámcové stanovisko k návrhu zákona a postoupil ho ČMKOS jako pod-
klad pro zpracování stanoviska ČMKOS. Předložený návrh zákonů souvisejících s reformou nemocenského po-
jištění byl, ještě před zpracováním stanoviska OS, také předmětem jednání P-VOS. V rámci jednání P-VOS i
VOS byly průběžně projednávány zásadní problémy související s reformou nemocenského pojištění včetně sta-
novisek OS a ČMKOS. 
Po celé období 2004 probíhala příprava návrhu nového zákoníku práce. Jednání s MPSV vedli zástupci
ČMKOS. K návrhu se vyjadřovaly odbory (ČMKOS) a zaměstnavatelské svazy. Došlo rovněž k bilaterálnímu
jednání zástupců odborů a zaměstnavatelských svazů. Průběžných jednání se zástupci zaměstnavatelských sva-
zů se zúčastňovala také předsedkyně OS. Na žádost odborů předložily zaměstnavatelské svazy písemně své sta-
novisko k návrhu zákona a obdobně odbory předložily své stanovisko ke stanovisku zaměstnavatelských svazů.
Z obou stanovisek byla zřejmá značná názorová odlišnost. Opakovaně o problematice nového zákoníku práce
jednala Rada ČMKOS a Sněm ČMKOS.Požadavky ČMKOS na nový zákoník práce z prosince 2004 projedna-
lo P-VOS, VOS a byly rovněž zveřejněny v NOS. 
Počátkem února 2005 obdržela ČMKOS, a jejím prostřednictvím jednotlivé OS včetně našeho OS, v rámci vně-
jšího připomínkového řízení, k připomínkám návrh nového zákoníku práce včetně doprovodného návrhu záko-
na, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce. K návrhu nového zákoníku práce
se vyjádřily všechny OS. 
Stanovisko OS bylo projednáno P-VOS. OS v obecné části stanoviska konstatoval,“že předložený návrh záko-
níku práce nesplňuje základní požadavky kladené odbory na nový zákoník práce. Především nezachovává stáva-
jící míru ochrany zaměstnanců a důsledně neuplatňuje princip smluvní volnosti. Rovněž zvolený princip dele-
gace ve vztahu k dnes platnému občanskému zákoníku vzbuzuje značné pochybnosti.Zvolená systematika je
nevhodná a způsobuje, že návrh zákona je nepřehledný. Některé úpravy jsou nedůsledné a rozporuplné. Napří-
klad návrh zákona vrací do kodexu oba zákony upravující odměňování, v případě zákona o platu však nedů-
sledně, neboť ten zůstane dále jako samostatná právní norma řešící odměňování příslušníků armády, na druhé
straně dosud jednotná úprava BOZP je rozptýlena do tří předpisů.Některá ustanovení jsou lépe formulována ve
stávajícím zákoníku práce. Návrh zákona v řadě případů odkazuje na úpravu ve smlouvách, aniž by specifiko-

staviteli koaličních stran (1. 9. 2003). Pozměňovací návrhy byly soustředěny do čtyř oblastí: důchody, nemo-
censké dávky, daně z příjmu fyzických a právnických osob, daň z převodu nemovitostí.
V červenci 2003 předala vláda do Parlamentu ČR soubor návrhů zákonů, které souvisely s reformou veřejných
financí. V měsíci říjnu probíhalo projednávání jednotlivých zákonů v určených garančních výborech. Předsed-
kyně OS se  zúčastnila, s výjimkou návrhů novel daňových zákonů, projednávání  všech ostatních vládních ná-
vrhů zákonů, kde v některých případech také vystupovala, případně dále jednala s poslanci. V případě projed-
návané novely zákoníku práce jednala s poslanci ve věci pozměňovacího návrhu podaného přímo v průběhu
druhého čtení. Jednalo se o pozměňovací návrh, který, pokud by byl přijat, by až na dvě výjimky významně ne-
gativně ovlivnil původní koncepci zákona o úřednících územních samosprávných celků. Tento návrh nebyl při-
jat. Všech 9 pozměňovacích návrhů k reformě veřejných financí předložených ČMKOS bylo prostřednictvím
poslanců předloženo PS PČR. Schváleny byly dva pozměňovací návrhy odborů a to dřívější diferencovaný od-
chod do důchodu pro ženy, které vychovaly děti a zohlednění středoškolského studia pro  nárok na důchod a při
výpočtu důchodu. Pro dotčené skupiny zaměstnanců  šlo o významné změny v jejich prospěch. Předsedkyně
OS se zúčastnila také projednávání návrhů zákonů v Senátu PČR, kde rovněž v některých případech vystoupi-
la v příslušných garančních výborech.

Informační kampaň a protestní akce 
OS se aktivně podílel na informační kampani ČMKOS k reformě veřejných financí, jejímž cílem bylo veřejnost
informovat o záměrech reformy a o stanoviscích a požadavcích ČMKOS. Letáky a další související materiály
byly zveřejněny v NOS, na webové stránce OS a zaslány, v souvislosti s chystanou demonstrací dne 13. 9.
2003, také všem ZO OS. 
OS se rovněž aktivně zúčastnil přípravy a průběhu samotné demonstrace konané dne 13.9.2003 v Praze, kterou
zorganizovala ČMKOS a ASO. Účast  členů OS na této demonstrací byla vyšší, ve srovnání s účastí na  před-
chozích demonstracích, kde OS nebyl přímým pořadatelem. 

Další legislativní činnost 
OS ve sledovaném období obdržel prostřednictvím ČMKOS do připomínkového řízení druhou euronovelu záko-
níku práce o jejímž obsahu byla členská základna informována. Kromě implementace směrnic EU upravovala
novela zákoníku práce také zákon o úřednicích územních samosprávných celků. I k této novele vypracoval OS
Stanovisko, které postoupil ČMKOS. V rámci projednávání novely v garančním výboru počátkem roku 2004
byl v písemné formě předložen pozměňovací návrh, který upravoval návětí odst. 2. § 73 zákoníku práce tak, že
dosavadní text byl rozšířen o zaměstnance Policejní akademie. Součástí usnesení garančního výboru byl také
pozměňovací návrh jímž se upravovalo znění odst.4 § 25 c zákoníku práce a to tak, že ukládalo povinnost za-
městnavateli poskytnout peněžitý příspěvek příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců a zástup-
ci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 0,3 % z vyplaceného ročního objemu mzdových pro-
středků. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu by bylo možné příspěvek zvýšit. Příspěvek se
měl poskytovat zálohově, pokud by v kolektivní smlouvě nebylo dohodnuto, popřípadě ve vnitřním předpisu,
nebylo stanoveno jinak. Tyto pozměňovací návrhy však nebyly přijaty. Předsedkyně OS se zúčastnila projed-
návání návrhu zákona v garančních výborech PS PČR a následně i v Senátu, kde sledovala zejména projed-
návání související novely zákona o úřednících územních samosprávných celků. Druhá euronovela zákoníku
práce nabyla účinnosti 1. 3. 2004. Na žádost OS zpracovala JUDr. Kubínková výklad euronovely ve vztahu k
zákonu o úřednících územních samosprávných celků, který byl zveřejněn v NOS, na webové stránce OS a v
týdeníku Sondy.
V březnu 2003 vláda projednala návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a postou-
pila vládní návrh zákona PS PČR. Předsedkyně OS se zúčastnila projednávání návrhu zákona v garančním
výboru PS PČR, kde opakovaně vystupovala. Mimo jiné také ve věci protiústavnosti některých ustanovení ná-
vrhu zákona (presumpce viny). V rámci jednání se podařilo prosadit několik pozměňovacích návrhů předlože-
ných společně odborovými svazy zastupujícími příslušníky bezpečnostních sborů, které původně byly součástí
souboru připomínek, které již při přípravě návrhu zákona tyto OS uplatňovaly a nebyly úspěšné. Garančním
výborem byl, se souhlasem přítomného ministra vnitra, navržen značný počet pozměňovacích návrhů, které výz-
namným  způsobem pozitivně i negativně měnily původní vládní návrh. Z navržených změn měly zásadní po-
vahu změny v části zákona týkající se odměňování příslušníků bezpečnostních sborů včetně problematiky odm-
ěňování práce přesčas a otázka hodnostního označení. Pozměňovací návrhy předložené garančním výborem by-
ly PS PČR přijaty. Předsedkyně OS se zúčastnila projednávání zákona také v Senátu, kde vystoupila v gara-
nčním výboru ve věci protiústavnosti některých ustanovení zákona včetně návrhu řešení. Senát přijal několik
pozměňovacích návrhů k předloženému znění zákona  a vrátil s těmito pozměňovacími návrhy zákon k projed-
nání PS PČR. PS PČR však znění zákona schváleného Senátem  neschválila a zákon byl PS PČR schválen v pů-
vodním znění  postoupeném PS PČR Senátu. Zákon měl nabýt účinnosti 1. 1. 2005.
V rámci přípravy transformace celní správy v souvislosti se vstupem ČR do EU obdržel OS do připomín-
kového řízení soubor návrhů věcných záměrů zákonů vytvářejících právní rámec této změny. OS se vyjádřil ke
všem předloženým návrhům zákonů. Zde však uvádíme pouze vládní návrh věcného záměru zákona o celní sp-
rávě České republiky a o změně dalších zákonů. V rámci připomínkového řízení byla uplatněna ze strany OS
zásadní připomínka k navržené změně zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České
republiky. OS nesouhlasil s navrženou  úpravou několika konkrétních ustanovení, která zásadně zhoršovala  po-
stavení celníků a ostatních příslušníků bezpečnostních sborů, kteří by mohli být převáděni na jinou funkci a do
jiného místa služebního působiště na neomezenou dobu. V té době platná ustanovení zákona o služebním pomě-
ru příslušníků Policie ČR  takovýto postup služebních funkcionářů vylučovala, neboť přeložit bylo možné cel-
níka či příslušníka Policie a Vězeňské služby v důležitém zájmu služby pouze na dobu jednoho roku a teprve s
jeho souhlasem bylo možné tuto dobu prodloužit. Navrhovaná úprava rovněž nekorespondovala s úpravou v
novém zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která vycházela z jiných principů. V rám-
ci vyrovnání zásadních připomínek k návrhu věcného záměru zákona o celní správě byla tato zásadní připo-
mínka OS přijata. Předkladatel přímo na jednání předložil novou úpravu, která ponechávala  dotčená ustanove-
ní  zákona ve stávajícím znění a řešila věc v samostatném přechodném ustanovení, s kterým OS, po doplnění
navrhovaného textu o návrh OS, a po projednání s podnikovým výborem celní správy, vyslovil souhlas. Proti
původnímu návrhu bylo rovněž upraveno znění dalšího ustanovení (§ 158) vůči jehož původnímu znění měl OS
rovněž zásadní připomínku. Znění nově navržené úpravy bylo zveřejněno na webové stránce OS. Vzhledem k
tomu, že všechny připomínky OS k návrhu věcného záměru zákona o celní správě byly předkladatelem zo-
hledněny v paragrafovaném znění návrhu zákona, který OS obdržel koncem roku 2003 k připomínkám, neměl
již k vládnímu návrhu zákona připomínky. Předsedkyně OS se zúčastnila projednávání návrhu zákona v Le-
gislativní radě vlády a posléze v garančních výborech obou komor Parlamentu. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 5.
2004.
Z významných dalších zákonů, které obdržel OS v podzimních měsících 2003 prostřednictvím ČMKOS k při-
pomínkám se zejména jednalo o návrh věcného záměru zákona o nemocenském pojištění. Připravovaný zákon
měl vytvořit právní rámec pro reformu nemocenského pojištění, o jejíž koncepci opakovaně jednali zástupci
ČMKOS se zástupci MPSV. Počátečních jednání se zúčastnila také předsedkyně OS. OS s předloženým návr-
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informace vztahující se k problematice návrhu novely zákona, zejména k odměňování a k projednávání návr-
hu novely zákona v garančním výboru byly zveřejněny na webové stránce OS. Průběžně bylo informováno také
P-VOS. Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů byla přijata v listopadu 2005 s
účinností k 1. 1. 2007. 
Velmi významným právním předpisem, k němuž se OS společně s ČMKOS vyjadřoval, byl návrh zákona o ve-
řejně soukromém partnerství (koncesní zákon). Proběhlo rozsáhlé jednání jehož  předmětem bylo vyrovnání při-
pomínek k návrhu zákona. Ukázalo se, že řada připomínek OS podaných prostřednictvím ČMKOS byla shodná
s připomínkami Legislativní rady vlády. Na základě připomínek Legislativní rady vlády byly  určité pasáže ná-
vrhu zákona přepracovány, ne vždy však  ve smyslu zlepšení původního návrhu. Ve věci předsedkyně OS jed-
nala s ministrem pro místní rozvoj a s jeho prvním náměstkem. Definitivní vládní návrh zákona se podstatně li-
šil od původního vládního návrhu. K podstatným změnám také došlo během legislativního procesu v Parla-
mentu. Výsledkem bylo přijetí zákona, který byl považován za špatný, vyžadující novelizaci. Na tomto názoru
se shodli sociální partneři a Ministerstvo financí v rámci jednání pracovního týmu pro veřejné služby a správu
RHSD. V tomto smyslu předložili doporučení plenárnímu zasedání RHSD. V roce 2006 byl předložen návrh
novely tohoto zákona. 
Vyjma uvedených návrhů právních předpisů se OS ve sledovaném období vyjadřoval k celé řadě dalších práv-
ních předpisů. Za významný z hlediska OS považujeme návrh zákona o sociálních službách, který OS obdržel
k připomínkám prostřednictvím ČMKOS. Návrh zákona zásadním způsobem měnil systém sociálních služeb.
Stanovil rovněž kvalifikační předpoklady pro výkon funkce sociálního pracovníka, kterou definoval. OS zpra-
coval obsáhlé stanovisko, které bylo zahrnuto do stanoviska ČMKOS. Řada připomínek OS byla koncepční po-
vahy. OS mimo jiné navrhoval, aby   kvalifikační předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka byly
vyňaty z návrhu tohoto zákona a řešeny v samostatné právní normě analogicky jako tomu je například v přípa-
dě zdravotnických nelékařských profesí. Z hlediska systémového považoval OS jím navrhované řešení za
vhodnější, neboť navrhovaná úprava se vztahovala na všechny sociální pracovníky, tj. včetně těch, na které se
působnost zákona nevztahuje (vězeňská služba). Tento návrh nebyl předkladatelem akceptován. (V rámci se-
mináře k návrhu zákona, který byl uspořádán Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví PS PČR  během
projednávání návrhu zákona v PS PČR, ministr práce připustil v budoucnu možnost samostatné právní úpra-
vy). Předsedkyně OS se zúčastnila, společně se zástupci ČMKOS a OS zdravotnictví a sociální péče, vyrovnání
připomínek k návrhu zákona. S výjimkou dvou připomínek, z nichž jednu jsme uvedli výše, byly všechny OS
uplatněné připomínky předkladatelem akceptovány. V rámci rozsáhlé diskuze, která vyrovnání připomínek pro-
vázela, uplatnila předsedkyně OS ještě další připomínky koncepčního charakteru, které vyplynuly ze samotné
diskuze. Návrh zákona byl na základě připomínek dopracován a v některých částech přepracován. K přetr-
vávajícím rozporům proběhlo několik dalších jednání mezi zástupci ČMKOS a MPSV. Zákon byl přijat počát-
kem roku 2006 a nabyl účinnosti 1. 1. 2007.
OS měl možnost se neoficiálně vyjádřit také k pracovnímu návrhu, který se týkal modernizace  zákona o státní
službě. Úkol připravit návrh modernizace zákona o státní službě byl uložen Úřadu vlády usnesením vlády. Jed-
nalo se o přehled cca 21 navržených změn zákona. Řada navržených změn fakticky reflektovala některé připo-
mínky, které OS uplatňoval k původnímu vládnímu návrhu zákona o státní službě. Proto s nimi předběžně vy-
slovil souhlas.
OS vypracoval počátkem roku 2005 rovněž stanovisko k  původnímu návrhu směrnice o službách na vnitřním
trhu Evropské komise a zúčastňoval se všech jednání, která se této směrnice týkala jak ve výborech pro evrop-
ské záležitosti Parlamentu ČR, tak na úrovni MPO ČR, které bylo gestorem za vládu ČR. OS trval na vynětí pra-
covněprávních vztahů z principu země původu a požadoval vyloučení z působnosti směrnice oblast zdravotnic-
tví a sociálních služeb. Žádal rovněž vyloučení BOZP a ochrany spotřebitele z principu země původu. OS se
prostřednictvím ČMKOS vyjádřil také ke stanovisku vlády ČR k návrhu této směrnice a vyjádřil s ním zásad-
ní nesouhlas. Proti návrhu směrnice byla uspořádána Evropskou odborovou konfederací (EOK), Evropskou od-
borovou federací veřejných služeb (EPSU) a evropskými nevládními organizacemi masivní demonstrace
19.3.2005 v Bruselu, které se zúčastnilo 75 zástupců z 20 OS sdružených v ČMKOS. Náš OS byl zastoupen
třemi účastníky včetně předsedkyně OS. 
Přibližně v polovině roku vypracoval OS společně s ČMKOS Stanovisko ČMKOS k další verzi návrhu směr-
nice o službách na vnitřním trhu. Předsedkyně se rovněž zúčastnila jednání předsedy ČMKOS s ministrem prů-
myslu a obchodu, jehož předmětem bylo sblížit stanovisko vlády a odborů k návrhu této směrnice. OS i
ČMKOS se vyjádřili také k upravené verzi návrhu směrnice, kterou EOK pokládá za dobrý kompromis a
úspěch evropských odborů. 
Na podporu přijetí upravené verze směrnice Evropským Parlamentem uspořádala EOK a EPSU v únoru 2006
velkou demonstraci před sídlem Evropského Parlamentu ve Štrasburku. S ČR se zúčastnilo demonstrace 45 zá-
stupců OS sdružených v ČMKOS. OS měl dva zástupce včetně předsedkyně OS. Směrnice o službách na vni-
třním trhu byla přijata Evropským Parlamentem v závěru roku 2006. Lhůta pro implementaci směrnice do práv-
ního řádu ČR je tříletá (implementace k 1. 1. 2010). 
Vláda dne 17. 3. 2004 přijala usnesení o Postupu a hlavních směrech  reformy a modernizace ústřední státní sp-
rávy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení. Schválila příslušný materiál. Souhlasila s převo-
dem gesce za reformu a modernizaci ústřední státní správy a její koordinaci z Ministerstva vnitra na úřad vlády,
a to k 1. 4. 2004. Pověřila vedoucí Úřadu vlády zajištěním prací na reformě a modernizaci ústřední státní sp-
rávy. V Programovém prohlášení vlády ze srpna 2004 vláda deklarovala závazek pokračovat v reformě. Přibli-
žně v druhé polovině téhož roku vláda zvažovala provedení procesních, organizačních a personálních auditů na
všech ústředních orgánech státní správy prostřednictvím soukromých firem. OS spatřoval v plošném provede-
ní procesních auditů v ústředních orgánech státní správy vysokou míru rizika destabilizace  ústřední státní sp-
rávy se všemi dalšími negativními důsledky. Předsedkyně OS proto v závěru roku 2004 a na počátku roku 2005
opakovaně jednala s ministrem financí a 1. místopředsedou vlády B. Sobotkou o možných problémech spoje-
ných s přípravou a s realizací procesních auditů z pohledu OS. Argumenty, které na jednáních předkládala,
vedly nakonec k dohodě, že nejdříve bude proveden jako pilotní projekt procesní audit na ministerstvu financí.
A až po následném vyhodnocení tohoto pilotního projektu budou přijata doporučení pro přípravu a realizaci pro-
cesních auditů na ostatních ústředních orgánech státní správy. V tomto smyslu později rozhodla také vláda.
Procesní audit jako pilotní projekt byl počátkem roku 2005 zahájen na ministerstvu financí. Ukončen byl v tře-
tím čtvrtletí téhož roku. Počínaje polovinou června se předsedkyně OS, na základě žádosti ZO působící na mi-
nisterstvu financí, zúčastnila řady jednání, která ji umožnila seznámit se s postupy i praktickými dopady pro-
váděného procesního auditu včetně dopadů závěrů auditu na činnost úřadu a na personální situaci. Společný po-
stup vedení ZO a OS se ukázal být velmi efektivní.
OS obdržel v březnu 2005 k připomínkám  návrhy dvou vládních materiálů vztahujících se k reformě ústřední
státní správy. Jednalo se o materiál Návrh dalšího postupu realizace reformy a modernizace ústřední státní sp-
rávy v letech 2005-2010 a materiál Postup a pravidla pro provedení organizačního, funkčního, procesního a in-
formačního auditu a zavedení modelu CAF v ústředních správních úřadech, Českém telekomunikačním úřadu
a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (procesní audity). Ke  každému materiálu vypracoval OS zásadní sta-
novisko, které později zveřejnil na webové stránce OS. Všechny zásadní připomínky byly předkladatelem ak-
ceptovány a do návrhu příslušného materiálu byly zapracovány. Případně byly části textu zcela přepracovány.

val druh smlouvy. Ve výčtu výhrad bychom mohli pokračovat. Vzhledem k výše uvedeným výhradám a s ohle-
dem na stávající stanoviska zástupců zaměstnavatelů, i stávající politickou situaci, OS státních orgánů a organi-
zací zastává i nadále názor, že je vhodné ponechat v platnosti stávající zákoník práce.OS žádá ČMKOS, aby své
dosavadní stanoviska v tomto smyslu zvážila“. 
OS ve Stanovisku dále vyjádřil „zásadní nesouhlas se snížením stávající míry ochrany zaměstnanců, se zruše-
ním nabídkové povinnosti v případě rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů, se zrušením
zvýšené ochrany osamělých zaměstnanců pečujících o nezletilé děti, se zavedením konta pracovní doby bez od-
povídající regulace přímo v zákoně, s omezením kolektivního vyjednávání ve veřejných službách a správě, se
změnami v systému odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy, s omezením dodatkové dovolené, s
omezením placeného volna u jiných činností v obecném zájmu. Pro OS státních orgánů a organizací je zásadně
nepřípustné, aby některé složky platu, na které vzniká zaměstnancům ve veřejných službách a správě nárok pod-
le současných platových předpisů, nebyly předloženým návrhem zákona garantovány. Požadujeme, aby zůstalo
zachováno stávající znění zákona o platu s tou výjimkou, že text bude doplněn o mechanismus jednání o pla-
tech na centrální úrovni. V této souvislosti požadujeme, aby zůstal zachován alespoň stávající rozsah kolektiv-
ního vyjednávání ve veřejných službách a správě.Dále žádáme, aby odkazy na odborovou organizaci byly na-
hrazeny odkazem na příslušný odborový orgán, tedy, aby byl zachován stávající stav, i když jsme si vědomi dů-
vodu, který ke změně předkladatele vedl.Návrh zákona v řadě ustanovení odkazuje na smlouvy, aniž by speci-
fikoval o jaké smlouvy se jedná. Jsme přesvědčeni o tom, že nároky zaměstnanců by měly být zakotveny vý-
hradně v pracovní smlouvě a kolektivní smlouvě, pokud byla uzavřena.V tomto smyslu požadujeme, aby byl
text příslušných ustanovení upraven. Současně požadujeme, aby byla příslušná ustanovení návrhu zákona dána
do souladu s návrhem zákona o nemocenském pojištění. Požadujeme, aby ustanovení § 320 bylo dáno do sou-
ladu se zákony či jejich návrhy řešícími ochranu před diskriminací“. 
K návrhu zákoníku práce měl OS další věcné připomínky, například nesouhlasil s některými návrhy ustanove-
ní v části platy. OS také nesouhlasil s navrženými změnami zákona o státní službě, jehož úprava byla součástí
návrhu doprovodného zákona o změně zákonu v souvislosti s přijetím zákoníku práce. Stanovisko OS bylo po-
stoupeno ČMKOS. 
Všechny zásadní připomínky OS byly ČMKOS, s výjimkou zachování ochrany osamělých zaměstnankyň a za-
městnanců pečujících o děti do věku patnácti let, akceptovány a zahrnuty do stanoviska ČMKOS. Doporučení
ponechat  v platnosti  stávající  zákoník  práce nebylo akceptováno. Stejný názor zastával pouze OS Stavba.
Ostatní OS podporovaly přijetí nového zákoníku práce za předpokladu, že bude vyhověno ze strany MPSV
zásadním připomínkám ČMKOS. Stanovisko ČMKOS bylo projednáno P-VOS. Obecná část stanoviska
ČMKOS byla zveřejněna v NOS a na webové stránce OS. 
Předsedkyně OS se, společně s ing.Fabianovou a zástupci ČMKOS, zúčastnila vyrovnání zásadních připo-
mínek, které probíhalo v dubnu 2005. Všechny zásadní  připomínky, s výjimkou jedné, které prostřednictvím
ČMKOS uplatňoval OS, byly předkladatelem akceptovány. A to buď v rámci  vyrovnání zásadních připomínek
nebo v následujících jednáních ČMKOS s předkladatelem. Návrh zákoníku práce byl předložen vládě v závě-
ru května 2005. 
P-VOS na všech svých zasedáních věnoval zvýšenou pozornost obsahu jednání ČMKOS jak se zástupci zamě-
stnavatelů, tak s MPSV. Byl rámcově seznámen také se stanoviskem Legislativní rady vlády a s požadavky za-
městnavatelů, s kterými vyslovil nesouhlas. Projednal také materiál zpracovaný právním oddělením ČMKOS,
který reagoval na požadavky zaměstnavatelů. Materiál byl zveřejněn v plném znění v NOS a na webové strán-
ce OS.
Návrh nového zákoníku práce měl být vládou projednán 7. 9. 2005. Jednání však bylo odloženo z důvodů vý-
hrad koaličních partnerů. První koaliční jednání proběhlo 8. 9. 2005. Koaliční partneři předložili své připomín-
ky, které byly předmětem dalšího koaličního jednání. Informace o situaci v projednávání návrhu nového záko-
níku práce  byly podány na jednání VOS, kterého se k tomuto bodu zúčastnil místopředseda ČMKOS J. Zava-
dil.
P-VOS byl seznámen také s požadavky koaličních partnerů, s kterými vyslovil opakovaně nesouhlas. Projednal
také materiály zpracované právním oddělením ČMKOS, které reagovaly na požadavky zaměstnavatelů a koali-
čních partnerů. Všechny materiály vztahující se k návrhu zákoníku práce včetně stenozáznamu prvního a druhé-
ho čtení návrhu zákoníku práce v PS PČR byly zveřejněny v plném znění na webové stránce OS a v NOS (zde
vyjma stenozáznamu, který byl zveřejněn pouze ve zkráceném znění).

Protestní akce 
V souvislosti se složitou situací kolem návrhu zákoníku práce rozhodla dne 10. 10. 2005 Rada ČMKOS o svo-
lání demonstrace na podporu vládního návrhu zákoníku práce a proti omezování zaměstnaneckých a odboro-
vých práv. Současně bylo rozhodnuto o přizvání druhé odborové centrály ASO k organizaci a k účasti na de-
monstraci. Demonstrace byla následně svolána ČMKOS i ASO. Uskutečnila se dne 26. 11. 2005 na Palachově
náměstí v Praze. Počet účastníků byl Policií ČR odhadnut na 25 000. Demonstrace byla úspěšná. OS zastupo-
valo na demonstraci cca 2000 účastníků  
Demonstraci předcházela informační kampaň, kterou organizovala ČMKOS (mítinky a zabezpečení informa-
čních materiálů ve spolupráci s vydavatelstvím Sondy) i jednotlivé OS. Mítinky se uskutečnily v pěti krajských
městech. Zúčastnili se jich především funkcionáři ZO. Účast byla relativně velká ve všech případech, zvláště
však v Ostravě. Z hlediska našeho OS však byla účast s jednou výjimkou nízká  ve dvou případech byl úřední
den). Mítinky dle názoru ČMKOS i OS splnily svůj účel. S výjimkou dvou mítinků se ve všech ostatních přípa-
dech mítinku zúčastnili předsedkyně a místopředseda OS, a to buď samostatně nebo společně. 
OS věnoval, v souvislosti s přípravou demonstrace, prioritní pozornost informační kampani k návrhu nového
zákoníku práce v rámci OS. Do všech ZO OS byly zaslány všechny dostupné informační materiály včetně 10
500 kusů informační skládačky k demonstraci a tomu odpovídající počet výtisků zvláštního vydání týdeníku
SONDY s využitím jako informační plakáty.  Všechny ZO obdržely také Výzvu OS k účasti na demonstraci. In-
formační materiály včetně Výzvy OS byly zveřejněny v NOS a na webové stránce OS.
Kromě této formy kampaně předsedkyně a místopředseda OS využili k informování funkcionářů zasedání or-
gánů sekcí OS. K předání informací byly využity také schůzky funkcionářů ZO v jednotlivých regionech. Ve
velkých ZO jednal OS opakovaně přímo s funkcionáři ZO. Nezastupitelnou roli v kampani sehráli zaměstnanci
IPC. Ti také organizačně technicky zajišťovali účast OS na demonstraci. Zkušenosti z informační kampaně  by-
ly analyzovány. Závěry analýzy včetně návrhů opatření byly předloženy P-VOS.
Dalším závažným právním předpisem, kterému OS prakticky po celý rok 2005 věnoval zvýšenou pozornost byl
vládní návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. OS společně s OS hasičů,
NOS Policie a ČMKOS zpracoval stanovisko ČMKOS k vládnímu návrhu novely zákona, která měnila část
odměňování a upravovala některá další ustanovení platného zákona. Předsedkyně OS se zúčastnila projednávání
návrhu novely zákona ve Výboru pro obranu a bezpečnost PS PČR a opakovaně během jednání vystupovala.
Společně s ostatními dvěma OS vypracovala stanovisko k pozměňovacímu návrhu poslance Langera, který pře-
devším díky tomuto stanovisku byl odmítnut včetně jeho varianty vypracované tímto poslancem jako reakce na
stanovisko odborů. Předsedkyně OS jednala s řadou poslanců o odložení účinnosti poté, co bylo zřejmé, že v ná-
vrhu státního rozpočtu na rok 2006 nejsou finanční zdroje na finanční zabezpečení odměňování příslušníků bez-
pečnostních sborů v takovém rozsahu, aby nedošlo k výdělkovému poklesu u příslušníků ve směnném režimu.
Během věcně i politicky složitého projednávání návrhu novely zákona v garančním Výboru pro obranu a bez-
pečnost PS PČR bylo dohodnuto, že novela zákona bude doporučena k přijetí PS PČR s tím, že bude mít účin-
nost k 1. 1. 2007. Do té doby musí být vyřešeno finanční zabezpečení odměňování podle tohoto zákona.Veškeré
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Takto upravený materiál měl být předložen vládě k projednání. 
Během úzké spolupráce předsedkyně OS jako zástupce odborů a zástupců Úřadu vlády nad věcnou úpravou
obou výše uvedených materiálů byla dohodnuta spoluúčast OS při přípravě a realizaci reformy ústřední státní
správy. Byl rovněž dohodnut seminář pro předsedy ZO působící v ústředních správních úřadech, který se měl
týkat přípravy a realizace procesních auditů. Seminář se však neuskutečnil z důvodů nejasností s předložením
výše uvedených materiálů vládě. Seminář se měl uskutečnit až poté, co budou oba uvedené materiály vládou
schváleny.
Vzhledem ke končícímu volebnímu období byly všechny návrhy zákonů, které měly být přijaty ještě v tomto
volebním roce předloženy do vnějšího připomínkového řízení do konce roku 2005.
Do připomínkového řízení byly v lednu až březnu 2006 předkládány především návrhy vyhlášek a vládních na-
řízení a řada návrhů koncepčních materiálů. Z tohoto hlediska byly důležité zejména návrh novely vyhlášky o
FKSP a návrhy vyhlášek o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a stát-
ních příspěvkových organizacích a v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
(samostatná vyhláška). Všechny vyhlášky nabyly účinnosti 1. 4. 2006. K oběma návrhům vyhlášek zpracoval
OS příslušná stanoviska. Bližší informace jsou uvedeny v části Kolektivní vyjednávání, na kterou odkazuje-
me.V případě návrhu novely vyhlášky o FKSP vedla předsedkyně OS, v pověření ČMKOS, jednání s minister-
stvem financí s tím, že byl ministerstvem financí akceptován návrh předložený odbory.
V srpnu roku 2006 inicioval OS novelu přílohy zákona o veřejných výzkumných institucích, který byl přijat v
roce 2005 a měl nabýt účinnosti  1.1.2007. OS navrhl, aby z přílohy zákona byl vyňat Český hydrometeorolo-
gický ústav a Česká geologická služba, neboť zahrnutí obou institucí  do působnosti zákona, vzhledem k cha-
rakteru činností těchto institucí,  nebylo vhodné. Návrh na změnu zákona byl uplatněn prostřednictvím posla-
necké iniciativy. V září roku 2006 byla  novela přílohy zákona přijata. Pro další činnost uvedených institucí a
jejich zaměstnance se jednalo o významnou pozitivní změnu. 
Ze závažných koncepčních materiálů, předložených do připomínkového řízení, OS vypracoval stanovisko k ma-
teriálu Analýza možností a rizik uplatnění Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v jednotlivých re-
sortech, věcná definice oblastí použitelnosti metody. Materiál byl zpracován na základě požadavku sociálních
partnerů RHSD. Doporučující stanoviska příslušných pracovních týmů RHSD včetně materiálu jako takového
měla být předmětem jednání RHSD a následně vlády. Do konce volebního období tato problematika nebyla v
RHSD projednána.
Z hlediska působnosti OS je zejména důležitá oblast vězeňství a justice, kde se použití metod PPP prozatím
předpokládá. OS v této souvislosti poskytl ministerstvu financí všechny zahraniční podkladové materiály za-
bývající se pozitivy i negativy použití některé z metod PPP v oblasti vězeňství.OS rovněž zpracoval stanovisko
ke koncepčním materiálům předkládaným ministerstvem spravedlnosti a vztahujícím se k vězeňství. 
Od listopadu 2005 bylo centrem pozornosti OS i ČMKOS projednávání nového zákoníku práce a doprovodných
zákonů v dolní a horní komoře Parlamentu ČR. OS podal ve druhém čtení návrhu zákoníku práce prostřednic-
tvím poslance dva dodatečné pozměňovací návrhy k zákonu o úředních územních samosprávných celků, jehož
novela byla součástí návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce. Oba po-
změňovací návrhy byly přijaty. OS průběžně prostřednictvím webové stránky OS informoval o průběhu projed-
návání návrhu zákoníku práce a doprovodného změnového zákona v obou komorách Parlamentu. Zákoník
práce, doprovodný změnový zákon i zákon o bezpečnosti a ochraně při práci byly, po všech peripetiích legisla-
tivního  procesu, v květnu 2006 parlamentem přijaty. Všechny zákony nabyly účinnosti 1. 1. 2007. 
V rámci přípravy na realizaci nového zákoníku práce v praxi se OS se zapojil do vzdělávacího projektu finan-
covaného MPSV v jehož rámci bylo v říjnu až listopadu 2006 v 8 seminářích 886 funkcionářů ZO seznáme-
no s novým zákoníkem práce. Vzdělávací semináře k zákoníku práce budou OS organizovány i v roce 2007. 
Přehled činnosti OS v legislativní oblasti uzavíráme  rokem 2006 s tím, že materiály včetně vládních návrhů
zákonů, které OS  obdržel k připomínkám v závěru roku již mají  přímou vazbu na rok 2007. Z tohoto důvo-
du  je v této zprávě proto neuvádíme.

Mzdy a platy
V popředí zájmu každého zaměstnance jsou především otázky spojené  s odměňováním. Z uvedeného důvo-
du je také mzdová politika prioritou odborů, a to počínaje prosazováním stanovisek v rámci tvorby a noveliza-
ce  mzdových a platových předpisů, přes jednání o platech a vývoji nominálních a reálných mezd, až po  přístup
zaměstnavatelů  k odměňování jednotlivých zaměstnanců.
Významnou změnou v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě bylo zavedení rozšířeného
šestnáctitřídního platového systému od 1. 1. 2004. Přípravy na zavedení nového systému odměňování vrcholily
v roce 2003, v jehož průběhu došlo ke schválení nového prováděcího předpisu k zákonu č. 143/1992 Sb., o
platu, ve znění pozdějších předpisů a ke schválení novely katalogu prací. Kromě uplatňování připomínek k no-
vým platovým předpisům bylo pro odbory v tomto období stěžejním úkolem jednání o dostatečném zabezpe-
čení finančních zdrojů na realizaci nového systému odměňování.

Reforma veřejných financí - platy. 
O záměrech reformy veřejných financí v části platy dohodnuté zástupci koalice v prosinci 2002 informovala
předsedkyně OS již delegáty IV. sjezdu OS v březnu 2003. Jednání o platech pro rok 2004 byla v souvislosti s
reformou veřejných financí zahájena již v prosinci  2002 a pokračovala v lednu 2003. Po určité pauze byla jed-
nání obnovena v měsíci květnu a pokračovala v následujících měsících. Vzhledem k závažnosti problematiky,
neboť se jednalo o finanční zabezpečení přechodu na 16-ti třídní platový systém, který byl předmětem kritiky,
a to nejen ze strany zaměstnanců veřejných služeb a správy, uvádíme v rámci zprávy o činnosti přehled nejdů-
ležitějších jednání, a to přesto, že tyto informace byly zveřejněny v NOS a na webových stránkách OS. 
Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že jednání, která vedli zástupci OS ROPO se zástupci vlády byla složitá a
obtížná. Výsledky byly podstatně determinovány restriktivními záměry vládou v červnu 2003 schválené refor-
my veřejných financí, jejíž součástí byl střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2004-2006. Značná část
jednání zástupců odborů se zástupci vlády probíhala před schválením návrhu střednědobého výhledu státního
rozpočtu na léta 2004-2006 vládou v červnu 2003. Vláda v té době ještě měla možnost, pokud by byla z její
strany politická vůle, návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu upravit. 
V rámci jednání zástupců vlády a zástupců odborů (ČMKOS) o  návrhu reformy veřejných financí dne 16. 5.
2003 vyzval premiér zástupce odborů, mezi nimiž byla také předsedkyně OS, aby zástupci OS ROPO urychleně
zahájili jednání o části platy návrhu reformy veřejných financí se zástupci vlády. 
Na základě této výzvy se uskutečnilo dne 22. 5. 2003 jednání mezi zástupci OS ROPO, LOK a zástupci vlády,
kterou reprezentovali ministr práce a sociálních věcí, ministr financí, ministryně školství a zdravotnictví. K jed-
nání byli ministrem práce přizváni také zástupci Asociací nemocnic, Asociace sociálních služeb a Asociace kra-
jů. Předmětem jednání bylo uplatnění šestnáctitřídního platového systému ve veřejných službách a správě v sou-
vislosti se závěry porad předsedy vlády s koaličními partnery k reformě veřejných rozpočtů (G 8) v Kolodějích
a způsob odměňování zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních.
Přítomni byli seznámeni ministrem financí se závěry porad G 8 a s finančním rámcem, v němž je možno se při

řešení přechodu zaměstnanců ve veřejných službách a správě na nový platový systém pohybovat. Ministr dále
konstatoval, že v intencích potřeby fiskální konsolidace, jejíž  návrh by měl být vládou schválen do konce červ-
na 2003, se zvažuje pro rok 2004 meziroční nárůst objemu prostředků na platy uvedeného okruhu zaměstnanců
včetně zaměstnavatelského pojistného v rozsahu 5 mld. Kč, tj.cca 3,5 mld. Kč bez pojistného.
Strana odborů vyslovila zásadní nesouhlas se záměrem uvolnit pro zavedení nového platového systému v roce
2004 finanční částku ve výši 5 mld. Kč. Konstatovala, že  s takto nízkou finanční částkou nelze nový platový
systém  realizovat aniž by nedošlo k jeho destrukci od samého počátku a tak k nenaplnění cíle, pro který je za-
váděn. Argumentaci odborů dobře dokládal návrh stupnice platových tarifů na rok 2004 vypracovaný podle
závěrů porady  zástupců koalice v Kolodějích, který byl na základě předchozích požadavků odborů během jed-
nání předložen vládní stranou. Po rozsáhlé  debatě zástupci odborů trvali na uvolnění finanční částky minimálně
ve výši 15 mld Kč bez pojistného a náhrad platu.  
Návrh na změnu způsobu odměňování spočívající v uplatnění zákona č. 1/92Sb., o mzdě, ve znění pozdějších
předpisů, který byl vládní stranou představen, jako jedno ze zvažovaných opatření souvisejících s konsolidací
veřejných rozpočtů, všichni přítomni zástupci  odborů kategoricky odmítli a uvedli všechny zásadní důvody pro
zachování režimu odměňování podle zákona č. 143/92 Sb., o platu i pro zaměstnance zdravotnických zařízení.
Opačný názor zastávali zástupci Asociací nemocnic a Asociace krajů. Po delší debatě bylo dohodnuto, že otáz-
ka případné změny  způsobu odměňování zaměstnanců zdravotnických zařízení se bude řešit na samostatném
jednání dne 28. 5. 2003  Na tomto jednání se obě strany dohodly, že stávající systém odměňování v režimu záko-
na o platu bude zachován.  
Koncem května předložila vládní strana zástupcům odborů tři varianty řešení situace. Tyto varianty  měly být
východiskem pro další jednání. První varianta  předpokládala realizovat přechod na nový platový systém se za-
chováním původně navrhovaného meziročního nárůstu objemu prostředků na platy pro rok 2004 v rozsahu 5
mld. Kč brutto, se zajištěním dalšího mzdového nárůstu v letech 2005 a 2006 v závislosti na míře inflace. Dru-
há varianta předpokládala realizovat uvedený přechod při zvýšení této částky na 8 mld. Kč včetně pojistného, tj.
cca 5,6 mld. Kč bez  pojistného, při současné stagnaci mezd v roce 2005 a 2006. Třetí varianta předpokládala
nerealizovat přechod na  nový platový systém do konce roku 2006 a v rámci  stávajícího systému zajistit pro za-
městnance ve veřejných službách a správě úpravy platových tarifů v letech 2004 až 2006 tak, aby byl zachován
mírný růst reálných platů. 
Ministr financí  konstatoval, že návrh programu fiskální konsolidace veřejných rozpočtů předloží vládě dne 30.
května 2003 s tím, že  návrh by měl být vládou schválen do konce června 2003 spolu s první verzí návrhu stát-
ního rozpočtu pro rok 2004. Současně sdělil, že až do schválení koncepce reformy veřejných rozpočtů vládou
existuje prostor pro další jednání. Obě strany přednesly svá stanoviska. Nebylo přijato konečné rozhodnutí
Návrh zástupců OS ROPO, který byl po tomto jednání doručen vládní straně, citujeme v plném znění: “Zástup-
ci OS ROPO vyjma ČMOS PŠ požadují na zavedení šestnáctitřídního platového systému ve veřejných službách
a správě částku v minimální výši 13,6 mld Kč bez pojistného a náhrad platu s tím, že i v letech 2005 až 2006
musí být zajištěn růst platů minimálně v rozsahu inflace. Zástupci OS ROPO upozorňují, že i při akceptování
uvedeného požadavku dojde k dílčí deformaci stupnice platových tarifů a k propadu nominální mzdy některých
zaměstnanců. ČMOS pracovníků školství požaduje nárůst objemu prostředků pro regionální školství v mini-
mální výši 10 mld Kč v souladu s předchozími požadavky ČMOS PŠ, na základě dokumentů, ke kterým se vláda
přihlásila ve svém programovém prohlášení o prioritě vzdělávání.”.
Před dalším jednáním (18. 6. 2003) předložila vládní strana podklady pro jednání, které obsahovaly  nové dvě
varianty. První varianta předpokládala, že bude počínaje 1. 1. 2004 zaveden šestnáctitřídní platový systém s tím,
že na zavedení budou použity finanční prostředky ve výši 3,6 mld .Kč (bez odvodů pojistného) a uvolněné fi-
nanční prostředky na další platy. Druhá varianta předpokládala zachování stávajícího 12třídního platového sys-
tému s tím, že na úpravu platových tarifů pro rok 2004 bude použita finanční částka ve výši 3,6mld.Kč a nadále
bude zachován institut dalších platů (resp. jejich polovin). Oba návrhy obsahovaly návrhy stupnic platových ta-
rifů pro rok 2004, 2005 a 2006, neboť reforma veřejných rozpočtů předpokládala stanovení závazných limitů
prostředků na platy nejen pro rok 2004 ale i pro rok 2005 a 2006. Jednání se neuskutečnilo. 
Dne 19.6.2003 se uskutečnilo řádné zasedání P-VOS, které bylo seznámeno předsedkyní OS s průběhem a
závěry předchozích jednání.K projednání P-VOS byly předloženy předsedkyní OS také podklady, které  zá-
stupci odborů obdrželi od vládní strany pro jednání, které se neuskutečnilo.
P-VOS, po seznámení se s oběma předloženými variantami, přijalo usnesení v němž, citujeme: „P-VOS ne-
souhlasí se zavedením 16třídního platového systému za stanovených podmínek z důvodu nedostatečného fina-
nčního krytí. Za dané situace podporuje variantu ponechání 12třídního platového systému s řádným profinan-
cováním.“.
Předmětem dalšího jednání (23. 6. 2003) byly vládní stranou předložené podklady určené původně pro neusku-
tečněné jednání dne 18. 6. 2003. K předloženým podkladům předali zástupci odborů vládní straně během jed-
nání písemné stanovisko, které citujeme v plném znění:
“OS ROPO požadují zavedení 16třídního platového systému avšak dostatečně profinancovaného. Obě vládou
navržené varianty, tj. zachování stávajícího 12třídního platového systému nebo zavedení 16třídního platového
systému a jeho profinancování ve výši 3,6 mld.Kč s posílením prostředků na platové tarify o uvolněné pro-
středky na další platy, jsou pro odborové svazy ROPO nepřijatelné. Zachování 12třídního platového systému by
znamenalo resignaci na reformu platového systému ve smyslu diferenciačním a to na několik dalších let. Zave-
dení 16třídního systému s navrženou extrémně nízkou úrovní  použitých finančních prostředků by nevedl k vy-
šší diferenciaci, což by mělo být  cílem zavedení nového platového systému. Naopak by v praxi došlo u řady
profesních skupin ke snížení jejich celoročního příjmu. Konkrétní dopady zavedení nedostatečně profinanco-
vaného 16třídního platového systému nelze v plném rozsahu v současné době plně kvantifikovat. Realizace
takto neprofinancovaného platového systému nezajistí profesionalizaci veřejných služeb a správy, nepřispěje k
jejich zkvalitnění, nezajistí motivaci a stabilizaci těch nejkvalifikovanějších a nejvýkonnějších pracovníků. V
žádném případě nebude prvkem zabraňujícím korupci, ale právě naopak. Konstatujeme, že dosavadní postup
vlády je v rozporu s jejím vládním prohlášením a je porušením dohody uzavřené mezi odborovými svazy
ROPO a touto vládou v roce 2002.” I přes rozsáhlou věcnou diskusi nedošlo k dohodě.
OS po tomto jednání, po dohodě s vybranými úřady a organizacemi a ostatními OS ROPO, inicioval vypraco-
vání srovnávacích tabulek pro vybrané funkce respektive činnosti ve vybraných organizačních složkách státu a
obcí a v příspěvkových organizacích zřizovaných státem, obcemi a kraji, které poklesy celoročního příjmu při
převodu zaměstnanců z 12 na 16třídní platový systém při krácení dalších platů na 10 % jednoznačně potvrdily.
Soubor tabulek ze všech odvětví veřejných služeb a správy byl mluvčí OS ROPO A. Vondrovou dne 30. 7. 2003
předán předsedovi vlády, ministrům práce a sociálních věcí a financí a místopředsedovi vlády P.Marešovi.. Část
souboru týkající se veřejné správy byla zveřejněna později na webové stránce OS.
Dne 2. 7. 2003 se uskutečnilo další jednání. Místopředseda vlády informoval zástupce odborů, že vláda trvá na
svých návrzích, které předložila k jednání dne 23. 6. 2003. Zástupci odborů konstatovali, že trvají na svém sta-
novisku ze dne 23. 6. 2003 a zdůraznili, že je pro ně nepřijatelné zavedení 16třídního platového systému takto
nedostatečně finančně zabezpečeného.
Závěrem jednání bylo konstatováno, že všichni zástupci odborů zásadně nesouhlasí se zavedením nového pla-
tového systému s vládou navrhovaným finančním krytím, nejsou však jednotní v názoru, zda má být zachován
12třídní platový systém. Předsedkyně OS prosazovala názor preferující, za dané situace, zachování stávajícího
12třídního platového systému.
Místopředseda vlády informoval zástupce odborů, že vláda by ve věci měla rozhodnout na svém zasedání dne
7. 7. 2003. Od 2. 7. 2003 se žádné další oficiální jednání neuskutečnilo. Tím fakticky skončilo jednání zástup-
ců odborů a vlády o finančním zabezpečení  přechodu na nový platový systém v roce 2004.



NOS 6-7/2007                       9

Stejně jako u předchozí právní normy, došlo i u katalogu prací k sjednocení úpravy pro všechny zaměstnavate-
le v působnosti zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších orga-
nizacích a orgánech, do jednoho společného nařízení vlády. Platný katalog prací je podstatně podrobnější a po
formální stránce přehlednější. Práce se v něm vymezují formou příkladů prací, které jsou podle jejich složitos-
ti, odpovědnosti a namáhavosti začleněny do příslušných platových tříd. Příprava katalogu prací byla velice
náročná jak z hlediska jeho rozsahu, tak i z důvodů objektivního posouzení často nadhodnocených požadavků
jednotlivých resortů. Vzhledem k tomu, že OS státních orgánů a organizací měl v komisi pro hodnocení prací
svého zástupce (ing. Fabianová), podařilo se některé připomínky ke katalogu prací prosadit již při jeho přípravě.
Většina ostatních připomínek odborů byla akceptována v průběhu jednotlivých připomínkových řízení.
V průběhu roku 2004 byla věnována prvořadá pozornost aplikaci nového platového systému. OS obdržel velké
množství žádostí o posouzení správného platového zařazení v rámci rozšířeného šestnáctitřídního systému.
Konzultace i písemná stanoviska si vyžádali jak zástupci ZV odborových organizací, tak zejména jednotliví čle-
nové odborového svazu. V této souvislosti je třeba konstatovat, že byla zjištěna řada nesrovnalostí. Jednalo se
především o nesprávné zařazování zaměstnanců do platových tříd a nejasné vymezení druhu práce. Při zařazo-
vání zaměstnanců do platových tříd byla poměrně častým jevem snaha zaměstnavatelů upravit pracovní náplň v
rozporu se skutečným výkonem práce tak, aby zaměstnanci nevznikl nárok na zařazení do vyšší platové třídy.
Příčinou takového chování některých zaměstnavatelů bylo nedostatečné zabezpečení finančních zdrojů na za-
vedení nového systému. V řadě organizací došlo i k přehodnocování osobních příplatků.
Důsledkem nedostatečného finančního zabezpečení převodu na nový systém odměňování bylo také rozhodnutí
vlády o výplatě dalšího platu za první pololetí 2004 pouze ve výši 10 % částky, na kterou by jinak zaměstnanci
vznikl nárok. Pro druhé pololetí roku 2004 se podařilo na základě  velmi intenzivních jednání zástupců OS
ROPO dohodnout poskytování dalšího platu alespoň ve výši 25 % vzniklého nároku zaměstnance. V uvedené
výši byl další plat vyplacen naposled. S účinností od ledna 2005 byl institut dalšího platu zákonem č. 626/2004
Sb. zrušen. Vzhledem k tomu, že snížení a pozdější zrušení dalších platů vyvolalo oprávněnou nespokojenost
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, uvádíme níže přehled významných jednání, která zástupci OS
ROPO ve věci vedli.
Počátkem ledna 2004 obdržel OS do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, jímž se stanovuje výše dalších
platů pro rok 2004. Předložený návrh předpokládal výplatu dalších platů v roce 2004 ve výši 50 % (tj. ponechání
výše dalších platů  na úrovni roku 2003). OS tento návrh podpořil. V rámci vyrovnání připomínek návrh pod-
pořila téměř všechna připomínková místa. Zásadní připomínku mělo MF ČR, které požadovalo, aby bylo vy-
placeno pouze 10 % každého platu. Ministr práce a sociálních věcí na základě výsledků připomínkového řízení
předložil vládě k projednání návrh nařízení vlády v původním, k připomínkám předloženém znění.
Dne 13 .2. 2004, vzhledem k prohlášení zveřejněném sdělovacími prostředky, že koalice se již dohodla na výši
výplaty dalších platů a po detailní analýze situace rozhodli zástupci odborových svazů ve veřejných službách a
správě o ustavení krizového štábu pro případ, že by jednání nebyla úspěšná. Dne 16. 2. 2004 se ze stejných dů-
vodů zástupci odborů jednomyslně rozhodli požádat premiéra dalším dopisem mluvčí OS ROPO o jednání se
všemi zástupci OS ROPO. 
Situací související s výplatou dalších platů se zabývalo také P- VOS, které rozhodlo, že v případě neúspěšných
jednání se OS připojí k případným protestním akcím dalších OS ROPO. Předsedkyně OS  v té době také obd-
ržela řadu písemných nesouhlasných stanovisek s úrovní platů zaměstnanců veřejné správy po přechodu na
16třídní platový systém včetně kopií petic vládě ČR.
V druhé polovině února se uskutečnilo jednání zástupců  odborů se zástupci vlády. Jednání se týkalo  výše  dal-
ších platů v roce 2004. Zástupci odborů znovu zopakovali svůj požadavek, aby v roce 2004 byly vyplaceny dal-
ší platy ve stejné, to je 50% výši jako v roce 2003. Ministr financí konstatoval, že na výplatu dalších platů v od-
bory požadované výši nemá dostatek finančních zdrojů a navrhuje proto vyplatit další platy ve výši 10 %. 
V rámci jednání bylo dohodnuto, že vedoucí vládní delegace, místopředseda P. Mareš, požádá předsedu vlády,
aby uložil jednotlivým členům vlády, aby do vládou stanoveného data zabezpečili v jimi zřízených organiza-
čních složkách a příspěvkových organizacích provedení analýzy dopadu zavedení 16třídního platového systé-
mu, v případě výplaty dalších platů pouze ve výši 10 %. Takto získané údaje pokládaly obě strany za nezbytný
podklad pro další jednání, neboť obě jednací strany disponovaly pouze rámcovými informacemi. Zástupci od-
borů požádali místopředsedu vlády, aby se dalšího jednání zúčastnil také předseda rozpočtového výboru PS PČR
poslanec M. Kalousek. Této žádosti bylo vyhověno.
Vláda dne 25. 2. 2004 vyhověla žádosti místopředsedy vlády a uložila svým členům, aby předložili MPSV výše
uvedenou analýzu. Ministrovi práce a sociálních věcí bylo uloženo, aby zpracoval na základě těchto analýz
zprávu, která bude podkladem pro další jednání.
Další jednání se uskutečnilo dne 23. 3. 2004 za účasti předsedy rozpočtového výboru PS PČR. Na jednání před-
ložili zástupci OS ROPO veškeré věcné argumenty včetně doplňujících srovnávacích tabulek, které zřetelně do-
kumentovaly fakt, že přechod na 16třídní platový systém  byl nedostatečně finančně zabezpečen. Ministr práce
seznámil přítomné s výsledky šetření dopadu zavedení 16třídního platového systému, které zadala vláda. Uve-
dl rovněž výsledky šetření dopadu vyplacení pouze 10 % 13. a 14.platu. I přes zjištěné výsledky a konstatování,
že nedostatečně finančně zabezpečený přechod na 16třídní platový systém nedopadl dobře a nesplnil tudíž pů-
vodní cíl, pro který byl zaváděn, a to více diferencovat v odměňování podle náročnosti a odpovědnosti vyko-
návané činnosti, trvali zástupci vlády na původním vládním návrhu a to vyplatit v roce 2004 pouze 10% 13. a
14. platu. Odborová strana konstatovala, že žádá ještě o jednání s předsedou vlády, které bylo dohodnuto již
dříve.
Jednání zástupců odborů s předsedou vlády se uskutečnilo dne 26. 3. 2004. Jednání se za vládní stranu zúčast-
nili ministři financí a práce a sociálních věcí. Jednání bylo zahájeno konstatováním předsedy vlády, že v roce
2004 budou vyplaceny 13. a 14. platy ve výši 10 %. Během téměř dvouhodinového jednání předložili zástupci
odborů veškeré věcné a politické argumenty včetně argumentů ekonomických. Navrhli rovněž, aby s ohledem
na příjmovou stránku státního rozpočtu,  vláda na svém mimořádném zasedání dne 28. 3. 2004 rozhodla pouze
o výši 13. platu s tím, že o 14. platu bude rozhodnuto  až počátkem druhého pololetí, kdy již bude zřejmý vývoj
příjmové stránky státního rozpočtu.  
Vláda na svém mimořádném zasedání 28. 3. 2004 přistoupila na návrh odborů a rozhodla pouze o výši  výpla-
ty 13. platu s tím, že o výši 14. platu se bude dále jednat.Neakceptovala však návrh odborů, aby byl vyplacen
13. plat ve výši 50 % a rozhodla o výplatě 13. platu pouze ve výši 10 %. 
Na rozhodnutí vlády reagoval OS prohlášením:„Rozhodnutí vlády považuje OS státních orgánů a organizací za
krajně věcně i politicky nesprávné a neodpovědné. Zvláště, když vláda je si vědoma toho, že značná část vy-
placených dalších platů se vrátí do státního rozpočtu ve formě příjmu z pojistného a z daní, zejména z DPH,
neboť takto početná skupina významně ovlivňuje spotřebu, jak se ukázalo již v roce 1997 a 1998, kdy v dů-
sledku „zmrazení platů“(nulová valorizace) došlo k významnému poklesu spotřeby. (Tento ekonomický argu-
ment byl odbory opakovaně při jednáních, včetně jednání s předsedou vlády 26. 3. 2003, předkládán). Vznik-
lou situaci považuje OS státních orgánů a organizací za velmi vážnou i z hlediska dlouhodobého vývoje výděl-
kové úrovně většiny zaměstnanců veřejných služeb a správy,….“

Protestní akce
Vzhledem k závažnosti situace svolala mluvčí OS ROPO A.Vondrová předsedy OS ROPO na společné jednání

Dne 22. 7. 2003 obdržel OS k připomínkám návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě a návrh novely nařízení vlády - katalog prací. Obecnou část stanoviska OS k návrhu na-
řízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  pro jeho závažnost zde cituje-
me: “OS státních orgánů a organizací odmítá předložený návrh nařízení vlády o platových poměrech zamě-
stnanců ve veřejných službách a správě a to z níže uvedených důvodů. Zásadně nesouhlasíme s návrhem na da-
lší výrazné krácení dalšího platu a s použitím takto získaných finančních prostředků k finančnímu pokrytí stup-
nice platových tarifů. Posílení platových tarifů na úkor dalších platů by ve svých důsledcích znamenalo snížení
ročních platů u podstatné části zaměstnanců ve veřejných službách a správě. K poklesu celkového ročního pla-
tu by došlo i u zaměstnanců, kteří postoupí o jednu a v řadě případů i o dvě platové třídy a u zaměstnanců s
větším objemem mimotarifních složek platu. Roční příjem v nadcházejícím kalendářním roce by se tak snížil
nejenom převážné části úředníků státní správy a samosprávy a příslušníkům bezpečnostních sborů, ale i pra-
covníkům v oblasti kultury, střednímu zdravotnickému personálu a některým skupinám pedagogů,jak do-
kládáme přiloženými srovnávacími tabulkami. Vzhledem ke střednědobému výhledu státního rozpočtu pro ob-
dobí 2004 - 2006  a hlavním záměrům reformy veřejných financí, by realizace předloženého návrhu založila
dlouhodobě nepříznivý trend ve vývoji příjmů uvedených zaměstnanců a to nejméně na cca 6 let. Zároveň upo-
zorňujeme, že rozpis prostředků na platy na příští rok je pravděpodobně proveden  již na snížený stav zamě-
stnanců. Tato skutečnost může být příčinou dalšího snížení mimotarifních složek platů.
Realizace 16třídního platového systému s navrhovanou extrémně nízkou úrovní použitých finančních prostřed-
ků by nesplnila cíl sledovaný zavedením tohoto platového systému, to je více diferencovat podle náročnosti čin-
ností, a to zejména těch, které vyžadují vysokou kvalifikaci. Paradoxně  by naopak vedla k větší nivelizaci a ke
snížení motivační funkce platu. Zavedení tohoto platového systému by tak bylo v praxi ve svých důsledcích
kontraproduktivní a neefektivní. Opakovaně zdůrazňujeme, že podmínkou pro efektivní zavedení 16třídního
platového systému je jeho dostatečné profinancování. Z výše uvedených důvodů proto, pokud nebude zavede-
ní šestnáctitřídního platového  systému dostatečně profinancováno ze státního rozpočtu, tj. minimálně částkou
ve výši 10 miliard Kč nad rámec letošního rozpočtu, trváme na zachování současného dvanáctitřídního pla-
tového systému. Uvedenou částku je nutné zajistit pouze na platové úpravy, bez úhrady pojistného. “
Proti původnímu návrhu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě byl
návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě na základě připomín-
kového  řízení dne  30.  7. 2003 a rozhodnutím ministra práce a sociálních věcí téhož dne změněn (zachování
dalších platů pro rok 2004 ve výši 50 %). Takto upravené znění bylo předloženo vládě k projednání a schvále-
ní.
Oba návrhy nařízení vlády byly projednány a přijaty vládou ČR dne 6. 8. 2003. Vláda přijala v případě naříze-
ní vlády o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy některé v průběhu jednání vlády na-
vržené změny. Nejzávažnější změnou bylo vypuštění ustanovení, jímž se stanovuje výplata dalších platů pro rok
2004 ve výši 50%. Vláda rozhodla, že o dalších platech bude jednáno v průběhu přípravy státního rozpočtu.
Otázku dalších platů vláda projednávala 3. 9. 2003. 
Dne 16. 9. 2003 došlo k dalšímu jednání. Vládní stranou bylo úvodem konstatováno, že vládní koalice defini-
tivně odmítla jakékoliv další  navýšení objemu mzdových prostředků. Ministr financí informoval přítomné, že
návrh státního rozpočtu, který bude projednán vládou dne 17. 9. 2003 obsahuje navýšení mzdových prostředků
pouze ve výši 3,6 mld. Kč netto resp. 5 mld.Kč brutto. Dále informoval o rozdělení volných 11 mld. Kč a kon-
statoval, že na navýšení objemu mzdových prostředků nebudou tyto finanční prostředky použity z důvodu
zásadního nesouhlasu koaličních partnerů. S rozhodnutím vlády vyslovili zástupci odborů zásadní nesouhlas.
Další jednání o platech pro rok 2004 na úrovni vlády se již nepředpokládalo. Následující den bylo zveřejněno
stanovisko OS ROPO k závěrům tohoto jednání. 
Dne 23. 9. 2003 v rámci jednání  RHSD (tripartita) byl vládou předložen k informaci sociálním partnerům  ná-
vrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2004. K předloženému návrhu zákona měli oba sociální partneři některé
zásadní výhrady. Jednou ze zásadních výhrad ČMKOS byl nesouhlas s částí platy. Objem mzdových prostřed-
ků pro rok 2004 byl navýšen pouze o 3,6 mld Kč netto, respektive 5 mld.Kč brutto. To znamenalo,že pro rok
2004 státní rozpočet neobsahoval finanční prostředky nezbytné pro zajištění profinancování dalších platů ve
výši 50 %. Vláda návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2004 projednala a přijala dne 24. 9. 2004.  
Zástupci OS ROPO  následně jednali s některými poslanci ČSSD a KDU-ČSL. Cílem těchto jednání bylo upo-
zornit na neudržitelnost návrhu státního rozpočtu v části platy  a docílit toho, aby se problém otevřel v rámci
projednávání návrhu státního rozpočtu v PSPČR. I přes tato intenzivní  jednání se nepodařilo docílit změny ná-
vrhu státního rozpočtu na rok 2004. Zákon o státním rozpočtu na rok 2004 v části mzdové byl přijat ve znění
předloženém vládou. 

Protestní akce
Vzhledem k neuspokojivým výsledkům jednání zvažovaly OS ROPO možnost zorganizovat  demonstraci. Na-
konec však bylo dohodnuto, že demonstrace se bude týkat také dalších aspektů reformy veřejných financí nejen
otázky platů. Dne 5. 6. 2003 rozhodla Rada ČMKOS o konání demonstrace a to dne 23. 6. 2003 v Praze. De-
monstraci uspořádala ČMKOS společně s OS ROPO.Cílem demonstrace bylo vyjádřit nespokojenost OS sdru-
žených v ČMKOS s připravovanou reformou veřejných financí. Leták s požadavky odborů, který obsahoval také
požadavek na dostatečné  finanční zabezpečení nového platového systému, byl vydán ČMKOS a zveřejněn na
webových stránkách OS. Předsedkyně OS vyzvala všechny členy zejména z odborových organizací působících
na území hl. m. Prahy, aby se demonstrace zúčastnili a podpořili tak požadavky ČMKOS.  
Proti rozhodnutí vlády zavést nedostatečně finančně zabezpečený nový platový systém, který by ve svých dů-
sledcích vedl k poklesu příjmu většiny zaměstnanců veřejné správy se rozhodla dne 14. 8. 2003 protestovat sek-
ce územních finančních orgánů OS, a to formou jednohodinové výstražné stávky dne 1. 9. 2003. Ve zveřejněném
stanovisku, kterým se připojila k jednohodinové výstražné stávce učitelů organizované ČMOS školství, vyzva-
la sekce ÚFO ostatní zaměstnance veřejné správy, aby se k jejich protestu připojili. OS stanovisko sekce územ-
ních finančních orgánů podpořil a vyzval ostatní zaměstnance veřejné správy, aby se k jednohodinové výstražné
stávce připojili, neboť dospěl k názoru, že všechny možnosti jednání byly vyčerpány. K výzvě sekce územních
finančních orgánů se připojili zaměstnanci ČSSZ a Katastrálních úřadů. Na základě výzvy OS se ke stávce při-
pojili zaměstnanci dalších úřadů a instituci.  
S jednohodinovou výstražnou stávkou územních finančních orgánů souvisel také otevřený dopis sekce ÚFO
předsedovi vlády ČR V. Špidlovi, který byl sekcí ÚFO zveřejněn na mimořádné tiskové konferenci  sekce v Pra-
ze dne 27. 8. 2003.  Tiskové konference se zúčastnila také předsedkyně OS. Plné znění otevřeného dopisu  by-
lo zveřejněno v NOS a na webové stránce OS. Na otevřený dopis navazovala petiční akce obsahující požadav-
ky zaměstnanců ÚFO uvedené v závěru dopisu.
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým byl
zaveden šestnáctitřídní platový systém, nabylo účinnosti 1. ledna 2004. Kromě rozšíření počtu platových tříd pa-
třilo mezi podstatné změny i zjednodušení prováděcích předpisů, které spočívalo především ve sloučení dřívě-
jších tří nařízení vlády do jedné právní normy. Vyššímu počtu platových tříd byly přizpůsobeny  kvalifikační
předpoklady a odpočty let za nesplněné vzdělání, stejně tak jako limity pro možnost poskytování osobních pří-
platků. Prodloužena byla i doba výjimečného zařazení zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňoval po-
třebné vzdělání, a to ze dvou let na čtyři roky.  Stupnice platových tarifů, uváděné v příloze vládního nařízení,
podle kterých se odměňují vymezené skupiny zaměstnanců, byly již odpovídajícím způsobem navýšeny. 
Zásadní úpravou prošel i katalog prací, podle kterého se v návaznosti na nejnáročnější práci, jejíž výkon zamě-
stnavatel od zaměstnance vyžaduje, zařazuje zaměstnanec do příslušné platové třídy. Nařízení vlády č. 469/2002
Sb., kterým se stanovuje katalog prací a kvalifikační předpoklady, je po provedených novelách platné dodnes.
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ve věci dalšího postupu odborů. Dne 29. 3. 2004 předsedové OS ROPO rozhodli, že vyzvou všechny zamě-
stnance veřejných služeb a správy k jednohodinovému protestnímu přerušení práce (protestní stávka) s tím, že
datum a hodinu sdělí médiím později. Cílem této protestní stávky  bylo vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím vlády
vyplatit v roce 2004 13. plat pouze ve výši 10 %.
Na základě společného rozhodnutí z 29. 3. 2004 vyzvalo dne 1. 4. 2004 všech 15 OS ROPO všechny své členy,
organizace a ostatní zaměstnance k jednohodinové  výstražné (protestní) stávce dne 21. 4. 2004 od 8. do 9. ho-
din s tím, že v organizacích, které mají začátek pracovní doby stanovený na jinou dobu než osmou hodinu, se
stávka uskuteční první hodinu pracovního dne.Současně vyzvali zaměstnance, kteří mají právo na stávku ze
zákona vyloučeno, aby podpořili své kolegy a jinou vhodnou formou dali najevo svůj nesouhlas s rozhodnutím
vlády. 
Jednohodinová výstražná protestní) stávka zaměstnanců veřejných služeb a správy dne 21. 4. 2004 proběhla za
velkého zájmu médii i veřejnosti. Do stávky se zapojilo dle odhadu OS ROPO více než 250 000 zaměstnanců
veřejných služeb a správy. (Tento údaj byl organizátory poskytnut médiím). Dle odhadu OS se do stávky přímo
zapojilo nebo ji podpořilo více než 80 000 zaměstnanců, které OS zastupuje. Stávka byla podpořena petiční ak-
cí, do které se zapojilo cca 100 000 petentů, kteří se z různých důvodů nemohli zapojit do stávky. Jedná se o
přibližný údaj, neboť petiční akci organizovaly jednotlivé OS ROPO samostatně). Tato protestní akce byla
největší úspěšnou protestní akcí OS od roku 1989. Byla také historicky největší protestní akcí zaměstnanců ve-
řejných služeb a správy v ČR. 
Dne 14. 4. 2004 se uskutečnilo jednání zástupců  odborů  se zástupci vlády, kterou na základě usnesení vlády ze
dne 31. 3. 2004 zastupovali místopředsedové vlády P. Mareš a B. Sobotka a ministr práce a sociálních věcí. Uve-
deným usnesením vlády byli jmenovaní zástupci vlády zmocněni jednat ve věci zrušení  institutu dalších platů
od roku 2005 a o platech v roce 2005 a 2006. Po  značně rozsáhlé diskuzi zástupci odborů konstatovali,  že bu-
dou souhlasit se zrušením  institutu dalších platů od 1. 1. 2005 pouze tehdy, bude-li zrušení dalšího platu kom-
penzováno zvýšením platových tarifů v rozsahu odpovídajícím v průměru jedné dvanáctině jednoho celého da-
lšího platu, který by se zaměstnancům veřejných služeb a správy jinak poskytl v plné výši.  
V průběhu měsíce dubna 2004 předložilo MPSV do připomínkového řízení návrh zákona o odejmutí dalšího
platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zá-
stupcům, o zrušení dalšího platu, dalšího služebního příjmu a další odměny hrazených z veřejných zdrojů od
roku 2005 a o změně souvisejících zákonů  zákon o zrušení dalších platů). Návrh předpokládal zrušení institu-
tu dalších platů počínaje rokem 2005. Navrhovala se kompenzace za zrušení dalších platů, a to zvýšením plato-
vých tarifů o jednu dvanáctinu jednoho celého dalšího platu. Dle názoru OS návrh negarantoval  zabezpečení fi-
nančního krytí této kompenzace. OS proto návrh zákona odmítl a konstatoval, že bude souhlasit se zrušením in-
stitutu dalších platů pouze za předpokladu, že bude tato kompenzace finančně zabezpečena. Z dalšího jednání
v závěru měsíce dubna vyplynulo, že kompenzace za zrušení dalších platů není finančně zabezpečena. Za této
situace zástupci odborů  předložený návrh  zákona o zrušení dalších platů odmítli.
Na jednání dne 12. 5. 2004 zástupci vlády předložili odbory požadovaný návrh řešení platových podmínek za-
městnanců veřejných služeb a správy v roce 2005. Vládní návrh řešení platových podmínek v roce 2005 před-
pokládal, že bude zrušen institut dalších platů s tím, že kompenzace za zrušení dalších platů bude pouze 20 %
jednoho dalšího platu, a to pouze u zaměstnanců odměňovaných v režimu zákona o platu.U ústavních činitelů,
soudců, státních zástupců a příslušníků bezpečnostních sborů bude institut dalších platů zrušen počínaje rokem
2005 bez jakékoliv kompenzace. U zaměstnanců odměňovaných v režimu zákona o platu se navrhovalo upra-
vit platy o cca 4 %. Zákon o státní službě, který  měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2005, měl být ještě před nabytím
účinnosti novelizován s tím, že účinnost zákona bude odložena k 1. 1. 2007. Zákon o služebním poměru přís-
lušníků bezpečnostních sborů,který měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2005, měl být novelizován tak, že bude bez ná-
hrady vypuštěn institut dalších platů. Předložený vládní návrh zástupci odborů odmítli jako nepřijatelný.  
Dne 26. 5. 2004 projednala vláda ČR návrh zákona o zrušení dalších platů. Proti původnímu znění návrhu záko-
na o zrušení dalších platů, který byl předložen do vnějšího připomínkového řízení, vláda schválila, s jednou
výjimkou, svůj návrh předložený zástupcům odborů na jednání dne 12. 5. 2004. Tento zákon nebyl přijat. A pro-
to na základě rozhodnutí vlády byly všechny vládní návrhy novel příslušných zákonů zpracovány do společné-
ho vládního návrhu zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v ob-
lasti odměňování. Zákon byl přijat na podzim roku 2004 Zrušení institutu dalších platů počínaje rokem 2005 se
přes značné úsilí odborů nepodařilo zabránit.

Dne 1. září 2004 se uskutečnilo další jednání o platech zástupců odborů a zástupců vlády. Předmětem jednání
byla výše výplaty 14. platu a vývoj platů v roce 2005. K problematice výše výplaty 14. platu nepředložila vlád-
ní strana žádný konkrétní návrh.V zájmu zlepšení výdělkové úrovně zaměstnanců veřejných služeb a správy, a
ve snaze docílit alespoň částečné eliminace negativních důsledků zavedení 16třídního platového systému bez
dostatečného finančního krytí, navrhla strana odborů vládní straně vyplatit 14. plat v roce 2004 minimálně ve
výši 40 %. 
V průběhu měsíce září vedla předsedkyně OS jako mluvčí OS ROPO řadu bilaterálních jednání s ministrem fi-
nancí a předsedou vlády, vedena snahou zvýšit procentuální výši 14. platu. Docílila zvýšení z 10 % na 15 % s
tím, že se budou dále hledat finanční prostředky na minimálně 20 %.
Dne 9. 10. 2004 se uskutečnilo na žádost předsedy vlády další jednání. Jednání ze strany vlády se zúčastnili
předseda vlády, 1.místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věc a ministr financí. Za stranu odborů se
jednání na výslovnou žádost předsedy vlády zúčastnila mluvčí OS ROPO A. Vondrová, předseda ČMOS škol-
ství a předseda OS zdravotnictví a sociální péče. Předmětem jednání byla výše výplaty 14. platu v roce 2004.
Předseda vlády úvodem jednání konstatoval, že se podařilo nalézt v rámci stávajícího rozpočtu na rok 2004 fi-
nanční prostředky, které umožní výplatu 14. platu v roce 2004 ve výši 20 % všem zaměstnancům veřejných slu-
žeb a správy. V následující věcné diskuzi se  předsedkyně OS neúspěšně snažila prosadit zvýšení vládou na-
vržené výše ještě o dalších 5 %. Vláda později, při projednávání návrhu příslušného nařízení vlády, však tento
požadavek akceptovala. Další plat ve druhém pololetí roku 2004 byl zaměstnancům veřejných služeb a správy
vyplacen ve výši 25 %. 
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že jednání byla komplikovaná, determinovaná restriktivní finanční poli-
tikou vlády. Jednání o zrušení dalších platů bylo navíc provázeno masivní negativní kampaní médií, která ne-
pochybně významným způsobem ovlivnila konečné rozhodnutí vlády. 
V závěru roku 2004 byla schválena novela nařízení vlády č. 330/2003 Sb., na základě které byly zvýšeny pla-
tové tarify o 7 % s tím, že u některých skupin zaměstnanců došlo k navýšení výraznějšímu. Preferováni byly
zejména příslušníci bezpečnostních sborů, pro které byla zavedena pátá tarifní stupnice zvýšená o 40 % nejvy-
ššího platového stupně příslušné platové třídy. Tímto opatřením bylo příslušníkům  bezpečnostních sborů vý-
dělkově kompenzováno rozhodnutí o odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslu-
šníků bezpečnostních sborů.
Období roku 2005 bylo náročné zejména v oblasti legislativní. Do připomínkového řízení byl předložen návrh
nového zákoníku práce, do kterého byla podle přijaté koncepce zahrnuta i problematika odměňování zamě-
stnanců v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Zároveň se připravovala novela zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů a postupně i dílčí novely nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a úprava nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kva-
lifikační předpoklady.
V rámci přípravy nového zákoníku práce vyjádřil OS zásadní nesouhlas s takovou úpravou odměňování, která
by zhoršila stávající podmínky a ve svých důsledcích vedla ke snížení výdělkové úrovně. Jednalo se především
o zachování rozsahu těch složek platu, na které měli zaměstnanci za splnění daných podmínek nárok a o dopl-
nění mechanizmu jednání o platech na centrální úrovni. Do konečného znění zákoníku práce se pravidla vy-
jednávání o nárůstu platu ve veřejných službách a správě nepodařilo prosadit, většina ostatních připomínek upla-
tňovaných odbory akceptována byla. Mezi nejvýznamnější změny v oblasti odměňování zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy, které vyplývají přímo z ustanovení nového zákoníku práce, patří jednoznačné vymezení
konstrukce platových stupnic a změna výpočtu příplatků za vedení.
Návrh novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů byl zaměřen pře-
devším na oblast odměňování a výsluhových náležitostí příslušníků. Návrh byl předmětem  komplikovaných
jednání téměř po celý rok 2005. Zásadní jednání vedli zástupci OS hasičů, NOS Policie a předsedkyně OS jak
ve Výboru pro obranu a bezpečnost PS PČR, tak i mimo něj. Restriktivní přístup k těmto nárokům ze strany
předkladatele vyplýval především z nedostatečného zabezpečení zdrojů ve státním rozpočtu. Po řadě jednání
bylo věcně i politicky dohodnuto, že účinnost novely zákona bude odložena o jeden rok, s tím, že se dále bude
jednat o finančním zabezpečení přechodu příslušníků bezpečnostních sborů na nový systém odměňování podle
tohoto zákona. Novela zákona byla přijata v listopadu 2005 s účinností k 1. 1. 2007. Je zásluhou odborů, a to
především předsedkyně OS, že se nakonec podařilo dohodnout přijatelnou výši platových tarifů i konstrukci
výsluhového příplatku.
V průběhu prvního pololetí roku 2006 bylo připraveno a projednáváno několik variant návrhů stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů včetně kvantifikace  finančních dopadů. V této věci vedla před-
sedkyně OS opakovaná jednání s ministerstvem vnitra a vedením celní správy a vězeňské služby. Návrh na-
řízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů byl vládou při-

Vývoj mezd
Údaje ČSÚ - fyzické osoby

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *2006
NH celkem
mzda v Kč 8172 9676 10691 11693 12666 13490 14642 15707 16917 18035 19030 19635
index nom.mzdy 118,5 118,4 110,5 109,4 108,3 106,5 108,5 107,3 106,8 106,6 105,5 106,6
index spotř.cen 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,9
index reálné mzdy 108,6 108,8 101,8 98,8 106,1 102,5 103,6 105,4 106,7 103,7 103,5 103,6
PODNIK. SFÉRA
mzda v Kč 8297 9764 10898 12087 12953 13946 15008 16016 16956 18116 19053 19780
index nom.mzdy 119,2 117,7 111,6 110,9 107,2 107,7 107,6 106,7 106 106,9 105,2 106,8
index spotř.cen 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,9
index reálné mzdy 109,2 108,2 102,9 100,2 105 103,7 102,8 104,8 105,9 104 103,2 103,8
NEPODNIK. SFÉRA
mzda v Kč 7817 9434 9983 10374 11733 12060 13162 14476 16785 17761 18954 19130
index nom.mzdy 117 120,6 105,8 103,9 113,1 102,8 110 110 109,8 105,7 106,7 105,7
index spotř.cen 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,9
index reálné mzdy 107,2 110,8 97,5 93,9 110,8 98,9 105,1 108,1 109,7 102,8 104,7 102,7
VEŘEJNÁ SPRÁVA
mzda v Kč 9608 11460 11788 12066 13651 13933 15338 16949 19483 20489 22307 22370
index nom.mzdy 115,5 119,3 102,9 102,4 113,1 102,1 110,1 110,5 107,8 105,2 108,9 105,4
index spotř.cen 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,9
index reálné mzdy 105,9 109,7 94,8 92,5 110,8 98,3 105,2 108,5 107,7 102,3 106,9 102,4
* v roce 2006 jsou uvedeny údaje za 1. - 3. čtvrtletí

Vývoj  mezdPoměr mezd  v nepodnikatelské a podnikatelské sféře v %
Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *2006
NEPODNIK. SFÉRA
mzda v Kč 6680 7817 9434 9983 10374 11733 12060 13162 14476 16785 17761 18954 19130
PODNIK. SFÉRA 6961 8297 9764 10898 12087 12953 13946 15008 16016 16956 18116 19053 19780
mzda v Kč
Poměr mezd v % 96 94,2 96,6 91,6 85,8 90,6 86,5 87,7 90,4 99 98,1 99,5 96,7
* v roce 2006 jsou uvedeny údaje za 1. - 3. čtvrtletí
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Stanoviska a připomínky k nejdůležitějším materiálům z této oblasti byly průběžně předkládány orgánům VOS
ke schválení, o méně závažných změnách platových předpisů byly podávány písemné nebo ústní informace. Pro
potřeby informovanosti členské základny je využívána internetová stránka odborového svazu a kromě toho jsou
důležité platové předpisy publikovány i v novinách odborového svazu NOS.

Podpůrný a sociální fond
Podpůrný a sociální fond slouží k zabezpečování sociální politiky OS. Statut fondu byl postupně novelizován s
cílem dosáhnout jeho optimálního využití. Současné znění statutu fondu jednoznačně vymezuje rozsah a pod-
mínky pro poskytování nárokových podpor a okruh situací, ve kterých je možné poskytnout podpory nenáro-
kové. Do kategorie podpor, na které mají členové svazu při splnění základních podmínek nárok, patří odškodně-
ní pracovního úrazu, podpora v nezaměstnanosti, podpora při narození dítěte, příspěvek poskytovaný při úmrtí
člena svazu a příspěvek na zdravotnickou péči. Nenárokové podpory jsou určeny na přechodné řešení nepříz-
nivé sociální situace těch členů svazu, jejichž příjmy se pohybují na hranici životního minima, nebo se dostali
do  tíživé finanční situace v důsledku živelné pohromy, případně jiné události spojené se ztrátou nebo poško-
zením majetku a pro případy mimořádných výdajů na zdravotní účely. Mezi nenároková plnění je zařazena také
možnost podpory ve stávce, dosud však tento institut nebyl využit. Součástí fondu je i dotace svazové rodinné
rekreace, o jejíž výši rozhoduje každoročně předsednictvo VOS.
V uplynulých čtyřech letech byla na výplatu nárokových a nenárokových podpor z PSF vynaložena částka v
celkové výši 7 681 604 Kč. Z uvedené částky bylo poskytnuto formou nárokových podpor necelých 4 982 004
Kč, zbývající prostředky byly vyplaceny na jednorázové podpory v tíživé sociální situaci, sociální půjčky a na
příspěvky k likvidaci škod způsobených povodněmi. V porovnání s předchozím obdobím došlo k výraznému
snížení výdajů na tyto účely. Úspora se projevila především v oblasti nenárokových podpor, kde je úzká vazba
na mimořádné klimatické situace.
V rámci nárokových podpor bylo nejvíce prostředků vyplaceno formou příspěvků na dioptrické brýle, následu-
jí výdaje na podporu při narození dítěte a pohřebné. Nároková podpora v nezaměstnanosti je průběžně vy-
plácena pouze jedné člence OS, která je již dlouhodobě v evidenci úřadu práce a sama pečuje o nezaopatřené
dítě. Ostatní případy krátkodobé nezaměstnanosti členů odborového svazu byly řešeny přiznáním jednorázových
sociálních podpor. Celková četnost podaných žádostí je v průběhu hodnoceného období poněkud kolísavá, ve
srovnání s dřívějšími lety se však značně snížila. Lze však konstatovat, že snížení počtu podaných žádostí  je
úměrné poklesu členské základny. 
Na podpory nenárokové byla čerpána částka ve výši 2 699 600 Kč  kladně bylo posouzeno 169 žádostí. Z uve-
dené částky bylo  1 599 000 Kč vyplaceno členům OS postiženým povodněmi. Z hlediska čerpání uvedené část-
ky se jednalo  převážně o půjčky, které byly vyplaceny začátkem roku 2003 a navazovaly na žádosti členů OS
podané v souvislosti s rozsáhlými povodněmi v roce 2002. Na odstranění škod způsobených povodní v roce
2006 byla ve 12 případech poskytnuta pomoc v celkovém rozsahu 302 000. Kč. Příspěvky schválené na pomoc
při likvidaci následků povodní byly vždy značně diferencované, vycházely z míry poškození domů a bytů a z
doloženého rozsahu škod. 
Ostatní nenárokové podpory byly stejně jako v předchozích letech, určeny především neúplným rodinám,
případně rodinám s větším počtem dětí a invalidním členům OS. Příspěvky byly poskytovány i na léky, zdra-
votní pomůcky a léčebné pobyty. Na jednorázové podpory v tíživé sociální situaci bylo vynaloženo celkem 940
600  Kč. Průměrná výše vyplacené jednorázové sociální podpory dosáhla částky 7291,50,-Kč. Žadatelům, je-
jichž sociální postavení bylo méně tíživé, byly poskytnuty  bezúročné sociální půjčky. V hodnoceném období
bylo poskytnuto 8 sociálních půjček, jejichž celková hodnota představuje částku 160 000 Kč. Komise pro přiz-
návání nenárokových dávek z Podpůrného a sociálního fondu OS posoudila v uplynulém čtyřletém období cel-
kem 193 doručených žádostí o poskytnutí nenárokové podpory, z toho 169 kladně.
Plnění poskytovaná prostřednictvím podpůrného a sociálního fondu se setkala s velmi příznivou odezvou v
členské základně.  Z hodnocení členů OS a šetření v organizacích vyplývá nejen ocenění sociální politiky sva-
zu, ale i potřeba nadále sledovat sociální postavení jednotlivých skupin členské základny. Lze předpokládat, že
v návaznosti na účinnost nového zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nou-
zi, se dostanou další členové našeho odborového svazu do tíživé sociální situace. V rámci možností bude pro-
to potřebné reagovat na vzniklou situaci úpravou kritérií pro poskytování sociální pomoci.

Svazová rodinná rekreace
Rekreace, zabezpečovaná odborovým svazem, má dlouholetou tradici a je významnou sociální aktivitou OS vů-
či členské základně. Přispívá k tomu nejen dotace z Podpůrného a sociálního fondu OS, která ovlivňuje cenu
poukazu, ale i množstevní slevy, kterými provozovatelé RS výrazně zohledňují pro OS smluvní ceny. To umo-
žňuje členům OS a jejich rodinným příslušníkům prožít společnou dovolenou, za příznivějších finančních pod-
mínek než nabízejí různé cestovní kanceláře. 
Odborový svaz organizačně zajišťuje:
- zimní a letní svazovou rodinnou rekreaci na základě smluv, uzavíraných s jednotlivými provozovateli (hote-
ly, penziony, chaty),
- rekreaci v rekreačním zařízení OS a ZO MF ČR „SMRK“ v Lázních Libverda s možností rehabilitačního po-
bytu nebo k ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě,
- od roku 1999 zahraniční pobyty v Chorvatsku, na které OS dotaci neposkytuje.

Přehled o čerpání dotace z Podpůrného a sociálního fondu OS v jednotlivých letech
rok Ø dotace OS/člen + rod.přísl. 
2003 929 603,30 Kč 347,55 Kč  
2004 865 083,37 Kč 354,44 Kč  
2005 512 817,50 Kč 271,22 Kč  
2006 399 397,00 Kč 194,41 Kč  
V letech 2003 – 2006 byla na tyto doplňkové formy odborové rekreace poskytnuta z Podpůrného a sociálního
fondu OS (PSF OS) dotace v celkové výši 2 706 901, 17 Kč.

Zimní a letní svazová rodinná rekreace
Cenově rozdílné kategorie rekreačních středisek podle ubytování, vybavenosti a poskytovaných služeb umo-
žňují výběr pobytů jak pro rodiny sociálně slabší, tak i pro náročnější zájemce.
V současné době je cena za týdenní pobyt s polopenzí pro dospělého účastníka od 2000,- do 3000,- Kč v šes-
ti rekreačních místech a ve zbývajících RS do 4000,- Kč.
Výpočet ceny týdenního pobytu (cena poukazu pro jednotlivce) je prováděn na základně písemné objednávky
člena OS a zahrnuje ubytování (podle kategorie), stravování (plná penze, polopenze nebo pouze snídaně.), s
rozlišením věku dítěte.
Pobytová místa jsou vybírána tak, aby uspokojila nejen zájem o rekreaci v Čechách a na Moravě (7 RS v Če-
chách, 5 RS na Moravě), ale současně zájemce o horskou turistiku, o pobyty spojené s koupáním, o lázeňská
místa (Karlovy Vary, Luhačovice) nebo o pobyt v Praze k poznávání památek hlavního města. Zabezpečovány
jsou i mimosezónní turnusy pro důchodce a rodiny s dětmi předškolního věku (červen, září). Plně využívána je
v době jarních prázdnin dětí zimní rekreace na Šumavě a v Beskydech, od loňského roku i v Jeseníkách pod
Pradědem. 

jat v listopadu 2006. Potřebný objem finančních prostředků na pokrytí přechodu na nový systém odměňování
byl zahrnut končící vládou do návrhu státního rozpočtu na rok 2007. Nově jmenovaná vláda při konečném pro-
jednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu však provedla zásadní krácení  finanční částky vyčleněné
pro tento účel v návrhu kapitoly VPS. S touto změnou byl vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2007
postoupen vládou PS PČR. OS i ČMKOS zásadně s restrikcí nesouhlasili. Opakovaná jednání předsedkyně OS
s předsedou rozpočtového výboru, s rozpočtovým výborem a s předsedou Výboru pro bezpečnost, v rámci
projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2007 v PS PČR, významně přispěla k zabezpečení potřebného
objemu finančních prostředků potřebných k zajištění platových nároků příslušníků bezpečnostních sborů v ro-
ce 2007.
K výraznějším změnám v roce 2005 došlo i v nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zamě-
stnanců ve veřejných službách a správě, které bylo v průběhu roku třikrát novelizováno. Schválené úpravy sle-
dovaly zejména sjednocení platového předpisu s nově přijatými zákony, zásadní význam však měly i přesuny
některých skupin zaměstnanců do režimu stupnic s vyššími platovými tarify. Jednalo se především o zdravot-
nické pracovníky, jejichž tarifní platy se od září 2005 stanovují podle platové stupnice navýšené o 25 %. Při té
příležitosti byla vedena rozsáhlá diskuze o zrušení základní stupnice platových tarifů, podle které jsou dosud
odměňováni někteří zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních, nepedagogičtí zaměstnanci ve školství a méně
početné skupiny zaměstnanců dalších příspěvkových organizací. Argumentem pro zrušení základní stupnice je
neustále se zvyšující počet platových tarifů, které se propadají pod úroveň minimální mzdy a také skutečnost,
že současné členění zaměstnanců do tarifních stupnic je v některých případech obtížně zdůvodnitelné. Vzhle-
dem k nedostatečnému navýšení prostředků na platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které se ve
státním rozpočtu opakovaně projevuje, nebylo možné situaci dosud řešit.
Po náročném jednání představitelů odborových svazů se zástupci vlády byly prostředky na platy zaměstnanců
veřejných služeb a správy pro rok 2006 navýšeny o 4,5 %. Původní návrh vlády předpokládal pouze navýšení o
4 %. Odborové straně se podařilo dohodnout uvedené zvýšení platů až na základě zpracovaných analýz, které
byly zaměřeny zejména na porovnání vývoje mezd v podnikatelské a nepodnikatelské sféře a na dosahovanou
kvalifikační strukturu zaměstnanců. V návaznosti na objem finančních prostředků schválených ve státním roz-
počtu, byly platové tarify ve všech platových stupnicích valorizovány o 5 %.
V první polovině roku 2006 se začala připravovat úprava a doplnění návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví
katalog správních činností. Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 218/2002 Sb., o službě státních zamě-
stnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v těchto úřadech,
ve znění pozdějších předpisů. Návrh katalogu správních činností byl vládě předložen již v roce 2004, vzhledem
k odložení účinnosti služebního zákona však k jeho projednání a schválení v té době nedošlo. Do stejného
stádia přípravného procesu dospěla i novela katalogu správních činností v roce 2006. Přes proběhlé připomín-
kové řízení a vypořádání došlých připomínek, předložený návrh ve vládě projednáván nebyl. Důvodem byla po-
litická dohoda o dalším odkladu realizace služebního zákona o 2 roky, tj. k 1. lednu 2009.Důvodem odkladu
účinnosti bylo zejména nezajištěné finanční zabezpečení dopadů zákona. 
V rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2007 se uskutečnila řada jednání zástupců odborů se zástup-
ci vlády o mzdové části návrhu státního rozpočtu. Vláda navrhovala zvýšení objemu finančních prostředků na
platy v roce 2007 ve výši 4,5 % s tím, že dopady zákoníku práce jsou v návrhu státního rozpočtu zohledněny
(jedná se o dopad zvýšení zvláštních příplatků a o dopad zrušení institutu pracovní pohotovosti na pracovišti).
V návrhu státního rozpočtu byly nad rámec běžné valorizace také zohledněny dopady zákona o služebním
poměru příslušníků v oblasti odměňování. Vláda nepředpokládala zrušení základní stupnice platových tarifů v
roce 2007. Bylo navrženo odložení účinnosti zákona o státní službě o dva roky (k 1. 1. 2009). Po složitých jed-
náních se podařilo zástupcům odborů dohodnout navýšení objemu finančních prostředků na platy ve výši 5 %.
Zrušení základní stupnice platových tarifů, které OS prosazuje za předpokladu odpovídajícího finančního za-
bezpečení nad rámec běžné valorizace platů zaměstnanců odměňovaných podle zvýšených stupnic platových ta-
rifů, nebylo možné, z důvodu nezabezpečeného finančního krytí dopadu zrušení této stupnice. Návrh státního
rozpočtu na rok 2007 připravený končící vládou respektoval dohodnutý 5% nárůst objemu prostředků na platy.
V návrhu kapitoly VPS byly vyčleněny potřebné finanční prostředky na pokrytí dopadů nového zákoníku práce
a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nově jmenovaná vláda však v návrhu státního
rozpočtu připraveném předchozí vládou zrušila finanční rezervu na zabezpečení krytí dopadů nového zákoníku
práce a o třetinu zkrátila finanční rezervu na pokrytí dopadů přechodu příslušníků bezpečnostních sborů na no-
vý systém odměňování Během projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2007 v rozpočtovém výboru PS
PČR se předsedkyni podařilo pouze dohodnout zabezpečení finanční rezervy v původní výši na pokrytí pře-
chodu na nový systém odměňování příslušníků bezpečnostních sborů.
V návaznosti na schválení nového zákoníku práce připravilo MPSV návrh příslušných prováděcích předpisů.
Věcné připomínky uplatňované odbory v rámci připomínkového řízení a tripartitních jednání, byly ve většině
případů akceptovány. Nejzávažnějším problémem, který se nepodařilo dořešit, je nedostatek prostředků na pla-
ty. Tato skutečnost je příčinou nízké úrovně platových tarifů, a to zejména v organizacích, které uplatňují pro
odměňování zaměstnanců základní stupnici platových tarifů. Problémy mohou mít i ty organizace, které mají
vyšší průměrnou věkovou strukturu zaměstnanců a kromě toho i nedostatečné zdroje na profinancování zvýše-
ných zvláštních příplatků a příplatků za vedení. Pro zaměstnance, kteří se sdružují v našem OS, je nejdůležitě-
jší nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pozitiv-
ní je značné zjednodušení platového předpisu, a to zejména při zařazování zaměstnanců do platových stupňů a
při poskytování zvláštního příplatku. Poněkud problematická je úprava kvalifikačních předpokladů, na základě
které je i pro 12. platovou třídu dostačují bakalářské vzdělání. Valorizace platových tarifů v jednotlivých stup-
nicích vychází z konstrukce stupnic schválené v rámci zákoníku práce.
Dalším prováděcím předpisem k novému zákoníku práce je nařízení vlády č. 567/2006 sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za
práci ve ztíženém pracovním prostředí. V připomínkovém řízení nebyl akceptován požadavek odborů na radi-
kálnější úpravu minimální mzdy a následně dalších úrovní zaručené mzdy. Nově zavedený institut zaručené mz-
dy se uplatňuje i v organizacích, ve kterých se zaměstnancům za práci poskytuje plat. 
Minimální mzda byla v uplynulém období zvyšována odpovídajícím způsobem každoročně, v roce 2006 do-
konce dvakrát. Problém nastal až v závěru loňského roku, kdy byla pravicovou vládou minimální mzda pro rok
2007 navýšena pouze o 45 Kč s tím, že v současné době dosahuje výše 8000 Kč. Analogicky docházelo i k
úpravám minimálních mzdových tarifů a pro rok 2007 nejnižších úrovní zaručené mzdy. V této souvislosti je
třeba zdůraznit disproporce mezi minimální mzdou a platovými tarify v rozpočtové a příspěvkové sféře. V po-
rovnání s platnými tarifními stupnicemi je v současné době pod úrovní minimální mzdy 50 platových tarifů. Ke
značné nivelizaci v odměňování zaměstnanců dochází zejména v těch organizacích, které používají základní
stupnici platových tarifů.
Vývoj mezd byl v jednotlivých letech tohoto období značně diferencovaný. V nepodnikatelské sféře došlo k
nejvýraznějšímu nárůstu platů v roce 2003, kdy vzrostla nominální mzda o 9,8 % a vzhledem k velmi nízké in-
flaci se reálná mzda navýšila o 9,7 %. Další roky již byly méně příznivé, přesto se však i reálná průměrná mz-
da poměrně výrazně zvyšovala. Za tři čtvrtletí loňského roku došlo k navýšení nominální mzdy o 5,7 %, reálné
mzdy o 2,7 %. Celoroční výsledky za rok 2006 dosud nejsou k dispozici, předpokládají se však obdobné rela-
ce. V podnikatelské sféře byla vývojová dynamika podstatně rovnoměrnější, mzdový nárůst se v jednotlivých
letech pohyboval kolem šesti procent. Relace průměrných mezd v nepodnikatelské a podnikatelské sféře, která
se  v roce  2005  již  téměř vyrovnala, se v loňském roce opět vychýlila v neprospěch nepodnikatelské sféry.
Bližší údaje o vývoji mezd a životních nákladů jsou obsaženy v přiložených tabulkách.
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Odborový svaz také průběžně vyhledává nová rekreační střediska, protože s některými provozovateli již smlou-
vu na další období neuzavírá. Důvodem je pokles zájmu a skutečné obsazení lůžek nebo se změnily podmínky
k dobrému zajištění rekreace. Tak byly v průběhu čtyřletého období vypuštěny z nabídky: RZ Milovy, okr.
Žďár n.S., penzion Armin-Lipno, Domov mládeže Tábor, hotel Monika ve Svojanově a dále pro rok 2007 Hoj-
sova Stráž, penzion Na Výsluní v Rožnově p. Radh., chaty Zvůle, hotel Alice v Karlových Varech.
Za zrušená rekreační místa jsme nabídli: chatu Slunečná - Špindlerův Mlýn, hotel Kurzovní p. Pradědem – Je-
seníky, hotel Bezděz - Staré Splavy, zotavovnu Pracov - Tábor a nově pro rok 2007 hotel Engadin - Železná Ru-
da.

Přehled o využití zimní a letní svazové rodinné rekreace v letech 2003 – 2007
rok počet rekreačních počet týdenních lůžková kapacita lůžková kapacita

středisek turnusů plánlůžek skutečnost počet rekreantů  
2003 18 120 3160 2686  
2004 16 102 2250 2493  
2005 18 131 2416 2261  
2006 20 133 2114 2145  
celkem 9585 rekreantů
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že zajištění počtu lůžek vychází ze skutečného stavu využití a zájmu o re-
kreaci roku předchozího. Tím, že nabídka svazové rodinné rekreace je uveřejňována v časopisu NOS vždy v
lednu, s termínem zaslání objednávek do konce března, má možnost OS, po dohodě s provozovateli RS, kapa-
citu navýšit příp. snížit, ve snaze vyhovět všem členům OS v zajištění pobytů.

Rekreační zařízení „SMRK“, Lázně Libverda.
Odborový svaz využívá toto RZ společně se ZO Ministerstva financí ČR od 1.6.1996. Kapacita střediska je cel-
kem 36 lůžek, z toho 5 pokojů se 17 lůžky využívá OS, 19 lůžek ZO MF ČR. Provoz je celoroční, s výjimkou
4 sanitárních týdnů, a každá smluvní strana si zabezpečuje obsazení RS sama. 
Náklady na provoz jsou hrazeny 50% oběma smluvními stranami. V průběhu let 2003 – 2006 bylo doplněno
vybavení RS a provedeny nutné větší opravy objektu, v roce 2003 to bylo dokončení rekonstrukce ohřevu
teplé vody v celkové hodnotě 361.766,60 Kč (pro OS 50% = 180.883 Kč), v roce 2004 zakoupen satelit pro za-
bezpečení standardního příjmu TV signálu, pořízena nová sekačka na trávu. Průběžná údržba je především za-
bezpečována správcem RZ, náročnější opravy dodavatelsky. 
Vývoj cen za ubytování v RZ SMRK – Libverda:
V důsledku zvyšování cen energie, vody, plynu, služeb (tím i nákladů) a pro rok 2007 zvýšení televizních po-
platků přistupoval i OS k postupnému zvyšování ceny za ubytování. Do této ceny se rovněž promítá i týdenní
pronájem televizoru.
Rok sezóna/člen OS/den mimosezóna + láz. péče nečlen OS  sezóna +

mimosez. 
lůžko přistýlka lůžko přistýlka lůžko přistýlka

1997 80,- 60,- 60,- 40,- 100,- 80,-  
1998 zvýšení o á 10,- 90,- 70,- 70,- 50,- 110,- 90,-
1999 zvýšení o á 20,- 110,- 90,- 90,- 70,- 130,- 110,-
2000-2002 ceny nezvyšovány
2003zvýšení o á 10,- - 20,- 130,- 110,- 100,- 80,- 150,- 130,-  
2004 ceny nezvyšovány
2005 zvýšení o á 20,- 150,- 130,- 120,- 100,- 170,- 150,- 
2006 výšení o á 10,- 160,- 140,- 130,- 110,- 180,- 160,-
2007 zvýšení o á 10,- 170,- 150,- 140,- 120,- 190,- 170,-  

Odborový svaz má také uzavřenu smlouvu s a.s. Lázně Libverda s každoročním dodatkem o potvrzení cen
stravování, rehabilitační péče. V období let 2003 – 2007 nedošlo ze strany a.s. Lázně Libverda k jejich zvyšo-
vání a ceny jsou za 1 rehabilitační den 381,- Kč, celodenní stravování 190,- Kč.

Přehled o využití lůžek
rok                         Plán využití                          Skutečné využití                           Využití 

lůžek             lůžkodnů           lůžek             lůžkodnů            % lůžek       % lůžkodnů 
2003 765 5355* 357 2204 46,67 41,16  
2004 816 5712 355 2266 43,50 39,67  
2005 816 5712 299 1960 36,64 34,31  
2006 816 5712 256 1665 31,37 29,15  

*RZ mimo provoz 22. 3. – 11. 4. 2003 z důvodu rekonstrukce ohřevu vody
Nabídka rekreačních, léčebných či rehabilitačních pobytů je průběžně inzerována v časopisu NOS a příleži-
tostně prezentována i při různých jednáních. Kapacita, kterou má OS k dispozici, je téměř plně využívána v
létě, o jarní a podzimní termíny mají zájem spíše účastníci s léčebnou péčí.
Z výše uvedené tabulky je zřejmý pokles využití lůžek, který si OS vysvětluje nejen poklesem členské základ-
ny OS, ale také změnou struktury členské základny. Snižuje se počet členů – důchodců, kteří toto RZ rádi vyu-
žívali i ke společně strávené dovolené několika rodin důchodců – bývalých spolupracovníků. Další možná příči-
na je zájem o dovolenou jiné kategorie, příp. dovolené zahraniční. 
V roce 2007 učiní OS nabídku RZ Smrk Lázně Libverda prostřednictvím časopisu NOS 2x (1x leden, 1x čer-
ven), aby se tato možnost pobytů ještě více dostala do podvědomí členů ZO OS.

Zahraniční pobyty v Chorvatsku
Odborový svaz organizuje zahraniční pobyty v Chorvatsku od roku 1999. Snižující se počet zájemců postavil
OS před rozhodnutí zda tuto rekreaci nadále zajišťovat.
Výsledky ankety předběžného zájmu o dovolenou v Chorvatsku v ZO OS v roce 2006 však ukázaly, že smlou-
vu s chorvatskou společností IBCI Split můžeme uzavřít a v zajišťování rekreací pokračovat.
Pobyty jsou 12denní, včetně dopravy, která je zajišťována autobusy Karosa. Ubytování je vždy v hotelích, bun-
galovech, pokoje s vlastním příslušenstvím, někde i s chladničkou a TV, balkonem a zajištěným stravováním
formou polopenze. 
Lokality jsou vybírány podle ověřených požadavků a doporučení účastníků především tak, aby bylo blízko k
moři a vítány jsou možnosti večerního posezení v tavernách či procházkách po kolonádě. 
Pokles zájemců o zahraniční rekreaci je úměrný klesajícímu počtu členské základny OS a rovněž každým rokem
vzrůstající možnosti jiných, exklusivnějších a exotičtějších, i když finančně náročnějších dovolených. Po uko-
nčení doby dovolených však mnozí účastníci telefonicky nebo i písemně děkují OS, vyjadřují spokojenost a
chválu na zajištění této formy zahraniční rekreace. 
Podle skutečného počtu účastníků pak OS vychází při zajišťování lůžek na příští rok.
Pro informaci: cena 12denního poukazu pro dospělého, tj. ubytování, polopenze, doprava, činila v roce 2006: 

mimosezona sezona
Vodice 9282,- Kč 9949,- Kč
Baška Voda 9482,- Kč 10149,- Kč
Pro děti jsou ceny zvýhodněny podle věku.

Přehled o lokalitách rekreace, počtu účastníků
rok pobytové místo                                                     počet účastníků

plán                     skutečnost   
2003 Brač-Supetar, Baška Voda 400                       374 
2004 Brač-Supetar, Baška Voda, Orebič 400                       396 
2005 Brač-Supetar, Orebič, Solaris 260                       234 
2006 Baška Voda, Vodice 190                       209 
2007 Baška Voda, Vodice 200 

Zahraniční rekreace v Chorvatsku od roku 1999, od kdy OS tyto pobyty organizuje, využilo celkem 2722 účast-
níků.

Hospodaření OS v letech 2003 - 2006
K finančnímu zabezpečení činností a úkolů OS jsou z podílu z odvodu členských příspěvků od ZO vy-
tvářeny v souladu s finančním řádem OS účelové fondy :

do 31.12.2003 od 1.1.2004
1) Podpůrný a sociální fond 8 % -
2) Rezervní fond 1 % -
3) Provozní fond 24 % 36 %
Tvorba a použití prostředků fondů OS je stanovena ve Statutech – Zásadách fondů OS, které byly schváleny
VOS dne 24. 4. 2003 s účinností od 1. 1. 2004. Hospodaření OS v rámci zabezpečení činností se řídí rozpo-
čtem OS na příslušný kalendářní rok, který je schvalován výborem OS (dále jen VOS) po předchozím projed-
nání v rozpočtové komisi OS, v revizní komisi OS a v P-VOS. O vývoji hospodaření v průběhu roku jsou
předsednictvu VOS a VOS předkládány pololetní zprávy, podložené stanoviskem revizní komise OS. V soula-
du s pravomocemi jsou veškeré finanční otázky projednávány a schvalovány v příslušném orgánu OS, tj. v P-
VOS nebo VOS.
Provozní fond OS slouží k zabezpečení činnosti orgánů odborového svazu, sekcí, k financování nákladů spo-
jených s řízením a správou Kanceláře OS, jejich zaměstnanců v Praze a v 8 regionálních pracovištích. Z pro-
vozního fondu jsou dále hrazeny náklady na právní zastupování členů OS, mezinárodní činnost OS, příspěvky
ČMKOS a PSI (Internacionála veřejných služeb) se sídlem v Ženevě. 
Vydávání svazového časopisu NOS bylo do konce roku 1993 zajištěno u Vydavatelství a nakladatelství Práce.
OS hradil pouze ztrátu, tj. rozdíl mezi zaplaceným předplatným a skutečnými náklady. Od 1. 1. 1994 jsou sva-
zové noviny vydávány na základě smlouvy OS s redaktorkou NOS v nákladu 4150 ks. Základním organizacím
našeho OS je NOS zasílán zdarma. Veškeré náklady, spojené s vydáváním NOS, jsou v plné výši hrazeny z
Provozního fondu OS. Součástí Provozního fondu OS je od 1. 1. 2004 systém podpor a dotací pro členy OS
(Podpůrný a sociální fond), který jako samostatný fond zanikl. Zůstatek tohoto fondu byl k 31. 12. 2003 zúčto-
ván s Rezervním fondem OS. Použití prostředků tohoto fondu je vymezeno Zásadami provozního fondu OS,
Statutem Podpůrného a sociálního fondu, pravomocemi orgánů OS, vedoucích funkcionářů a pracovníků OS a
schváleným rozpočtem na kalendářní rok.Výsledek hospodaření Provozního fondu, tj. přebytek (úspora), příp.
schodek (ztráta), je po projednávání a schválení výborem odborového svazu zúčtován s Rezervním fondem
OS.Příjmem provozního fondu OS jsou mimo 36% podílu z odvodu členských příspěvků od ZO také členské
příspěvky individuálních členů a příjmy z úroků a výnosů z vkladů u peněžních ústavů.
Výňatky z důvodových zpráv za léta 2003 - 2006
Rok 2003
Návrh rozpočtu OS na rok 2003 byl po projednání v rozpočtové komisi OS, revizní komisi OS a P-VOS před-
ložen výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací dne 12. prosince 2002 k projednání. Usnesením
XII. zasedání VOS byl rozpočet schválen s předpokládaným schodkem 3991,- tis.Kč. Výboru OS byla čtvrt-
letně předávána zpráva o vývoji hospodaření OS, doložená stanoviskem revizní komise OS. Schodek Provoz-
ního fondu OS k 31. 12. 2003  =  3,221.007,93 Kč.
Výnosy:
1) Záladním zdrojem financování OS je 33% podíl vybraných členských příspěvků
Předpoklad členské základny
pro r. 2003 33 500 členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem 125,- Kč

8000 důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem 10,- Kč
Skutečnost k 31.12.2003

30 466 členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem 141,3 Kč.
7092 důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem 10,- Kč
178 individuálních členů s prům. členským příspěvkem 36,1 Kč.
37 736 členů OS celkem

Tvorba účelových fondů OS
Rozpočet  v tis.Kč Skutečnost v Kč %

24 % tvorba Provozního fondu 12.290,4 12,601.862,34 102,5
8 % tvorba Podpůrného a  sociálního fondu OS 4.096,8 4,200.620,78 102,5
1 % tvorba Rezervního fondu 512,1 525.077,60 102,5

Celkem 16.899,3 17,327.560,72 102,5
Úroky – výnosy z vkladů
u peněžních ústavů R: 1.266,- tis.Kč S: 1,176.788,2 Kč 92,9%
Pro rok 2003 předpokládal rozpočet příjmy z úroků ve výši cca 2 %. V průběhu 1. pololetí 2003 se úro-
kové sazby od počátečních – lednových 2,5 %, propadly na 2 % v červnu tr. a dále klesaly až na 1,62 %
v závěru roku.
Náklady:
Školení - semináře R: 100,- tis.Kč S: 72.339,5 Kč 72,3%
V průběhu roku 2003 byly uskutečněny následující porady a semináře :
1) Seminář zástupců ZO Pozemkových úřadů MZe ČR – 20.3.2003
Účast: 58 zástupců
Náklady: občerstvení 3.277,5 Kč

nájem sálu 3.929,0
Celkem 7.206,5 Kč

2) Seminář předsedů ZO při MěÚ III. typu – 23.4.2003
Účast: 88
Náklady: cestovné 21.139,- Kč

občerstvení 7.600,-
nájem sálu 3.984,-
Celkem 32.723,- Kč

3) Seminář předsedů ZO krajských úřadů, městských úřadů a magistrátních úřadů – 11.12.2003
Účast: 77
Náklady: cestovné 19.023,- Kč

občerstvení 8.900,-
nájem sálu 4.487,-
Celkem 32.410,- Kč

Mezinárodní činnost R: 150,- tis.Kč S: 96.405,64 Kč 64,3%
Přijaté delegace: R:  10,- tis.Kč S: 9.307,- Kč 93,1%
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809 – ostatní nákupy 5,- tis.Kč 2.781,10 55,6
811 – telefony 240,- tis.Kč 240.594,10 100,2
813 – poštovné 40,- tis.Kč 26.527,70 66,3
814 – opravy a udržování 5,- tis.Kč - -
818 – nájemné 661,- tis.Kč 660.057,60 99,9
819 – ostatní služby 160,- tis.Kč 131.072,38 81,9
náklady na Minoltu 125,- tis.Kč 90.149,20 72,1
839 – ostatní poplatky 1,- tis.Kč 1.948,00 194,8
Rozpis analytického účtu 819 – ostatní služby v Kč

Rozpočet : Skutečnost: %
- poplatky a odměny peněžním ústavům za vedení

běžných účtů 68.000,- 63.123,68 92,8
- poplatky společné účtárně SSO s.r.o.

za vedení osobní a mzdové agendy pracovníků
OS ŕ 140,- Kč + 5% DPH za pracovníka/měsíc
za provedení jedné účetní operace v běžném
měsíci – poplatek 35,- Kč + 5% DPH 27.000,- 28.436,95 105,3

- poplatek za servisní služby PC 30.000,- 8.668,00 28,9
- tisk návrhů zákona, evidenčních listů

a čl. průkazů, složenky OS, poplatky za
rozhlas a televizi, vazba SZ apod.  x) 35.000,- 30.843,75 88,1

Celkem 160.000,- 131.072,38 81,9
x)  =  rozpis:
- poplatky za TV a rozhlas 1.344,00 Kč
- zhotovení vizitek funkcionářů a pracovníků OS 12.756,00
- vazba Sbírek zákonů 2002 2.800,00
- tisk evidenčních listů a průkazů členů OS 8.499,75
- tisk 300 ks novoročenek 2.528,00
- množení materiálů v době odstavení Minolty 1.809,00
- zveřejnění OS ve Zlatých stránkách 1.107,00 Kč

celkem 30.843,75 Kč
Pojistné – poplatky R: 20,- tis.Kč S: 11.091,- Kč 55,5%
Odborový svaz měl majetek pojištěn u Winterthur pojišťovny, a.s. Převodem kmene pojistných smluv neživot-
ního pojištění společnosti Winterthur pojišťovna, a.s., na společnost Kooperativa, společnost, a.s., k 31.12.2002
zanikla původní pojistná smlouva, platná do 21.4.2003. Nespotřebované pojistné v částce 8.679,- Kč bylo OS
vráceno. Proto je skutečné čerpání této položky pouze na 55,5%.
Náklady IPC R: 3.585,7 tis.Kč S: 3,612.925,63 Kč 100,8%
1) podle jednotlivých IPC
Praha + Středočeský kraj 496,1 500.156,20 100,8
Jihočeský kraj 456,5 498.065,00 109,1
Západočeský kraj 447,0 459.888,32 102,9
Severočeský kraj 463,6 486.536,80 104,9
Východočeský kraj 443,0 437.231,40 98,7
Jihomoravský kraj 440,6 433.902,82 98,5
Severomoravský kraj 424,7 398.228,98 93,8
Olomouc 414,2 398.916,11 96,3
2) podle druhového členění nákladů
spotřeba materiálu 54,7 51.989,30 95,0
opravy – udržování 8,0 18.775,70 234,7
cestovné 72,0 79.653,10 110,6
příležitostné občerstvení 4,0 2.955,20 73,9
služby – telefon, poštovné, nájem 659,2 673.197,58 102,1
mzdy 1.963,5 1,962.922,00 100,0
zákonné pojištění 687,2 690.611,00 100,5
ostatní sociální náklady 40,5 45.985,30 113,5
příděly SF 49,1 49.065,00 99,9
jiné ostatní náklady 47,5 37.771,45 79,5
Hlavní důvody zvýšených nákladů pracovišť IPC v r. 2003 :
- opravy faxů, kopírek, pořízených počátkem roku 1995;
- napojení pracovišť IPC na internet v červnu 2003;
- náklady, spojené s přestěhováním pracoviště IPC Ústí nad Labem.
Nákup drobného majetku R: 50,- tis.Kč S: 21.888,1 Kč 43,8%
Zpravidla se jednalo o obnovu stávajícího vybavení: 
3x rychlovarná konvice – Praha (3 x 889,-) 2667,0 Kč
1x rychlovarná konvice –IPC Hradec Král. 890,0
1x rychlovarná konvice – IPC Plzeň 430,0
2x otočné křeslo – Praha (2 x 1.999,-) 3998,0
1x stolní lampa – IPC České Budějovice 535,2
1x klávesnice k PC – sekret. OS 481,9
1x myš k PC – právní odd. 249,0
1x diktafon – sekretář sekcí 499,0
3x mobilní telefon – IPC Plzeň, Brno, Ostrava 10.304,0
1x mikrovlnná trouba ZANUSSI 1.585,0
1x nástěnka – sekret. OS 249,0 Kč
celkem 21.888,1 Kč
Náklady spojené s vydáváním časopisu NOS R: 1.000,- tis.Kč S: 950.390,- Kč 95,0%
V roce 2003 bylo uhrazeno:
- předplatné 22 čísel NOS 931.260,0 Kč
- rozšířené číslo NOS č. 1/2003 16.600,0
- doplatek poštovného za NOS, zasílaný individ. členům 8678,0
- snížení nákladů OS o úhrady předplatného NOSu subjekty mimo OS - 2648,0
- snížení nákladů OS o příjem z inzerce - 3500,0 Kč
Příspěvek na činnost ČMKOS R: 2.435,- tis.Kč S: 2,551.894,53 Kč    103,5%
1. Členský příspěvek na rok 2003 činí:
- statutární příspěvek 48,76 Kč

1) Beseda s rakouskými odboráři (30 členů) – Praha 2. 5. 2003
za OS – předsedkyně pí Vondrová
Náklady: nájem sálu, občerstvení, tlumočení, upomínk.předměty - celkem 8595,- Kč
2) Přijetí delegace SIGMA/OECD – Praha 6. 5. 2003
Účel delegace: studie připravenosti ČR ke vstupu do EU
účast: 4 členové delegace + pí Vondrová, předsedkyně OS
Náklady: občerstvení - celkem 712,- Kč
Vyslané delegace: R: 140,- tis.Kč S: 87.098,64 Kč 62,2%
1) PSI – Evropský ústřední volební meeting – Sarajevo 15. – 17. 3. 2003
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS
Náklady: kapesné, pojištění - celkem 622,28 Kč
2) Seminář EPSU - Budapešť 11. – 12. 4. 2003
Účast : pí Vondrová, předsedkyně OS
Náklady: stravné-kapesné, letenka,pojištění - celkem 1623,03 Kč
3) Konference CS SLOVES - Bratislava 4. – 5. 5. 2003
Účast: p. Bimon, předseda sekce CS (p. Hlaváč, řidič OS)
Náklady: doprava sl.vozem OS (PHM),parkovné, stravné-kapesné,
dálnič. poplatek, pojištění - celkem 4791,59 Kč
4) Konference KÚ SLOVES - Piešťany 12. – 13. 5. 2003
Účast: pí Antropiusová, předsedkyně sekce KÚ (p. Hlaváč, řidič OS)
Náklady: doprava sl.vozem OS (PHM), parkovné, stravné-kapesné,
dálnič.poplatek, pojištění - celkem 4855,97 Kč
5) Konference evropské správní konvergence EPSU - Athény 17. – 18. 5. 2003
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS
Náklady: letenka, taxi – letiště-Athény, stravné – kapesné,pojištění 11.467,40 Kč

část.úhrada EPSU -5876,02 Kč
celkem 5591,38 Kč

6) Konference sekce místní státní správy SLOVES - Bratislava 4. – 5. 6. 2003
Účast: p. Jura, předseda sekce VS, ing. Tesarčík, sekretář sekce VS (p. Hlaváč, řidič OS)
Náklady: doprava sl. vozem OS (PHM),
parkovné, stravné-kapesné, álnič.poplatek, pojištění - celkem 6383,67 Kč
7) Konference sekce územní správy SLOVES - Piešťany 11. – 12. 6. 2003
Účast: p. Jura, předseda sekce VS, ing. Tesarčík, sekretář sekce VS (p. Hlaváč, řidič OS)
Náklady: doprava sl. vozem OS (PHM), parkovné, stravné-kapesné,
dálnič. poplatek, pojištění - celkem 6149,04 Kč
8) Seminář ke mzdové problematice - Budapešť 28. 9. – 1. 10. 2003
Účast: ing. Fabianová, odd. sociálně-ekonomické
Náklady: doprava ČSD, kapesné-stravné, pojištění - celkem 3644,78 Kč
9) Konference EPSU - Brusel 6. 10. 2003
Účas : pí Vondrová, předsedkyně OS
Náklady: letenka, taxi, stravné - kapesné, upomínk. předměty, pojištění 27.905,05 Kč

část. úhrada EPSU -16.29,00 Kč
celkem 11.615,05 Kč

10) IV. sjezd SLOVES - Bratislava 22. – 23. 10. 2003
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS (p. Hlaváč, řidič OS)
Náklady:doprava sl. vozem OS (PHM), parkovné, stravné-kapesné,
dálnič. poplatek, pojištění, upomínkové předměty - celkem 4.647,02 Kč
11) EPSU – Konference o kolektivním vyjednávání - Brusel 3. 11. 2003
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS
Náklady: letenka, stravné-kapesné, pojištění - celkem 27.174,83 Kč
Příspěvky PSI R: 450,- tis.Kč S: 513.965,55 Kč 114,2%
PSI – členství v PSI zajišťuje OS možnost právních a dalších konzultací, informovanost o současných
trendech ve veřejné správě a službách, podporu PSI při prosazování oprávněných zájmů členů         OS ve svě-
tovém a evropském kontextu.
S účinností od r. 2001 došlo ke změně v úhradě členského příspěvku PSI. Příspěvky do fondů PSI jsou hraze-
ny odděleně, a to následovně :
1) příspěvek do všeobecného fondu PSI: je oproti minulým letům hrazen v EUR, nikoliv ve švýcarských fran-
cích, což znamená překročení rozpočtované částky: 0,82 EUR x 30.000 členů OS v indexu 50%  =  12.300,-
EUR, tj. při kurzu české koruny k EUR v den převodu 19.5.2003  -  31,295 Kč  =  celková částka 384.928,50
Kč.
2) příspěvek do evropského fondu (EPSU): uhrazen v EUR následovně : 0,27 EUR x 30.000 členů OS v před-
pokládaném indexu 50%  =  4.050,- EUR, tj. při kurzu české koruny k EUR v den převodu 31,861 Kč = cel-
ková částka 129.037,05 Kč.
Právní zastupování a poradenství R: 300,- tis.Kč S: 360.840,8 Kč 120,3%
1) Advokátní kancelář Dobr & Horáková:
- právní pomoc v konkurzním řízení ve věci NPI, vedené u Městského soudu v Praze celkem 70.500,- Kč
- právní pomoc společnosti CRISTAL Rosice, s.r.o., především v otázce náhrady škody způsobené bývalým
nájemcem společnosti CRISTAL, s.r.o., a podání trestního oznámení, účast na valných hromadách s.r.o.

celkem  31.500,- Kč
- právní pomoc člence OS ve věci vedené u Policie ČR,  včetně případného zastupování u soudu 7500,- Kč
2) JUDr. Staněk:
- náklady právního zastupování členky OS o určení  neplatnosti výpovědi 21.000,- Kč
3) JUDr. Dvořáček:
- náklady právního zastupování člena OS obviněného ze zneužívání pravomoci veřejného činitele63.843,80 Kč
- zastupování členky OS ve sporu se zaměstnavatelem, k předpokládanému soudnímu sporu nedošlo díky
účinné pomoci právního zástupce 12.600,- Kč
4) JUDr. Kubalíková:
- zastupování členů OS v soudních sporech (1-12/2003) 86.000,- Kč
5) JUDr. Tomek:
- právní poradenství v souvislosti s transformací celní správy ve věcech, týkajících se zejména služebních
poměrů (10-12/2003) 25.000,- Kč
6) Společná advokátní kancelář Brno :
- zastupování 2 členů OSS z řad Městské policie, proti kterým bylo prováděno šetření s podezřením, že se mě-
li dopustit trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Věc byla odložena. 3339,- Kč
- zastupování 6 členů OS z řad pracovníků celního  úřadu ve věci trestního stíhání v souvislosti s výkony je-
jich funkce na pracovišti CÚ. Věc byla odložena. 39.558,- Kč
Provozní náklady R: 1.310,- tis.Kč S: 1,206.333,6 Kč 92,1%
801 – kancelářské potřeby 70,- tis.Kč 52.015,52 74,3
806 – čistící a udrž. materiál 3,- tis.Kč 1.188,00 39,6
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- doplňkový příspěvek 6,24
Celkem 55,00 Kč
OS uhradil členský příspěvek ve výši 55,- Kč za 44.638 členů, t.j. stav členské základny k 30.6.2002  =  cel-
kem 2,455.090,- Kč. Splatnost příspěvku byla 31. 1. 2003.
Vzhledem k finanční náročnosti měsíce ledna, která byla v r. 2003 prohloubena výplatou dávek členům OS, je-
jichž obydlí byla srpnu 2002 zasažena povodní (dávky + půjčky), byl ČMKOS příspěvek uhrazen ve čtyřech
splátkách:
28.1.2003 1,000.000,- Kč, tj. 40,7%

4.2.2003 500.000,- 20,4%
18.3.2003 500.000,- 20,4%
13.5.2003 455.090,- 18,5%
2. Náklady předsedkyně Rady mladých ČMKOS (zástupce OS státních orgánů a organizací)
- účast na 10. sjezdu Evropské odborové konfederace, Praha, 26. – 29.5.2003
- cestovné, stravné 1.932,- Kč
- ubytování 900,-
celkem 2.836,- Kč
- účast na semináři, organizovaném ČMKOS pro členy RM ČMKOS na téma „Provázanost ženského hnutí, gen-
derového pohledu a mladých v odborech“, 13. – 15.6.2003 v Odborové škole ve Zlenicích cestovné 888,- Kč
- účast na Radě mladých ČMKOS dne 26. 9. 2003 – cestovné 1.235,- Kč
- účast na setkání mladých odborářů KOZ SR a ČMKOS,které se uskutečnilo ve dnech  5. – 7.9.2003 v IVO
Sládkovičovo
- účastnický poplatek 300,00 Kč
- cestovné 408,00
- kapesné 535,63 Kč
celkem 1243,63 Kč
3. Náklady spojené s demonstrací proti reformě veřejných financí, organizované ČMKOS, Praha, 23.6.2003 
- cestovné 3023,0 Kč
- potřeby pro zhotovení hesel (barvy, fixy, štětce, lepidlo, kladívkové čtvrtky)    535,6 Kč
- zhotovení 30 vlajek s motivem OS státních orgánů a organizací, vč. holí 12.224,4 Kč
celkem 15.783,- Kč
4. Příspěvek na akci „S odbory do EU“, pořádané Regionální radou ČMKOS Jihomor. kraje. Akci byl přítomen
p. R. Cibrian – velvyslanec EU v ČR, p. Štěch a p. Málek z ČMKOS.
- výlep plakátů, fotodokumentace, vstupenky na hrad Špilberk a občerstvení (MATTONI pro účinkující a hosty
z Rakouska). 4981,80 Kč
5. Náklady spojené s demonstrací proti reformě veřejných financí, organizované ČMKOS v Praze, dne 13. 9.
2003
- zhotovení 30 vlajek s motivem OS 12.389,1 Kč
- 100 ks píšťalek 3500,0
- poštovné 9310,0
- příspěvek ČMKOS na protestní akci 13. 9. 44.638,0
- cestovné účastníků demonstrace za OS  = 33.375,3 Kč = uhrazeno ČMKOS
celkem 69.837,1 Kč
Příspěvek na činnost BOZP R: 186,- tis.Kč            S: 141.369,95 Kč              75,9 %
V souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na krytí nákladů BOZP lze na vrub
účelové dotace vyúčtovat mzdové náklady svazových inspektorů jen do výše stanovené MPSV ČR = 16.000,-
Kč, přesah přes tuto uvedenou mzdu je OS povinen uhradit ze svých prostředků. Rozpočet OS na r. 2003 před-
pokládal úhradu měsíční mzdy ministerstvem práce a sociálních věcí v částce 14.150,- Kč.
Totéž platí o účtování odvodů z mezd, tj. pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zamě-
stnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Ostatní náklady, spojené s činností BOZP OS, jsou v pl-
né výši hrazeny z účelové dotace MPSV ČR, s výjimkou přídělu do sociálního fondu, který od r. 2001 hradí
OS ve 100% výši.
Počet specialistů BOZP - na plný pracovní úvazek - 1

- na 50% pracovní úvazek - 2
Položka Náklady uhrazené ze státní dotace Náklady uhrazené OS Skutečné náklady

v Kč v Kč celkem v Kč  
Mzdové náklady 384.000,0 96.494,00 480.494,00  
Zákonné pojištění 134.400,0 29.352,00 163.752,00  
Správní náklady 251.144,7 14.730,20 265.874,90  
Nákup vybavení 1.679,0 - 1.679,00  
Školení - aktivy 7.100,0 793,75 7.893,75  
Celkem 778.323,7 141.369,95 919.693,65 
Příspěvek Sdružení  nájemníků ČR          R: 25,- tis.Kč S: 25.000,- Kč 100,0%
V návaznosti na Dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování práv nájemců a uživatelů bytů a podílů na vy-
tváření bytové politiky v ČR podle „Standardu Komise pro sídla a bydlení při OSN“ bylo SON předloženo pra-
videlné roční hodnocení. Praktická aplikace plnění dohody byla zajišťována i v roce 2003 pro členy OS formou
bezplatných konzultací v poradnách SON v ČR v celém sektoru problematiky bydlení, dále jsme úzce spolu-
pracovali při konzultacích o legislativě v oblasti bydlení, společně jsme pořádali veřejné akce a v neposlední
řadě je třeba zmínit i součinnost a sjednocování stanovisek k základním společenským jevům, které se dotýka-
ly členů a příznivců obou smluvních stran.
Přehled poskytnutých – registrovaných služeb
1. Osobní konzultace ve 36 poradnách SON ČR 214  
2. Písemná stanoviska na dotazy členů OS, příp. orgánů OS 104  
3. Pravidelná spolupráce s odborovým tiskem trvale  
4. Konzultace legislativních stanovisek 5  
5. Zajištění služeb advokátů 21   
Celkem 344 
Poskytnuté služby by při komerčních cenách advokátů a znalců v tarifu 800,- Kč/1 hod. při 344 hod.práce před-
stavovaly hodnotu 275.200,- Kč. Pro srovnání členský příspěvek OS činil 25.000,-Kč. Převážná část konzulta-
cí a písemných stanovisek (bod 1. a 2.) se uskutečnila v Praze, buď v budově DOS nebo v budově CICB (Ce-
lostátní informační centrum pro bydlení). Tato poradenská střediska zajišťovala po dohodě se smluvním partne-
rem též konzultace pro členy OS z Plzeňska, Karlovarska, středních Čech a Královéhradecka.
Náklady spojené se vstupem ČR do EU R: 0 S: 77.811,- Kč
Příspěvek – dar Evropskému hnutí v ČR 45.500,- Kč
VOS na svém zasedání dne 24. 4. 2003 schválil:
1) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Evropskému hnutí v ČR pro realizaci projektu „Evropské
dny“,

2) poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč Evropskému hnutí v ČR pro realizaci  projektu „Rozšíření a
budoucnost EU“,
3) členský příspěvek za OS v Evropském hnutí za r. 2003 ve výši 500,- Kč.
Propagace vstupu ČR do EU 32.311,- Kč
- 1.000 ks „Průvodce zaměstnance EU“ 10.000,-
- 1.000 ks „S odbory do EU“ 11.600,-
- poštovné za odeslání propagačních  materiálů do ZO OS 10.711,-
Rok 2004
Návrh rozpočtu OS na rok 2004 byl po projednání v rozpočtové komisi OS, revizní komisi OS a P-VOS před-
ložen výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací dne 18. prosince 2003 k projednání. Usnesením
III. zasedání VOS byl rozpočet schválen s předpokládaným schodkem  1.468,4 tis.Kč. Výbor OS projednával
hospodaření OS za 1. pololetí 2004 a v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 2005 i vývoj výnosů a nákladů
provozního fondu OS k 30.9.2004. Schodek provozního fondu za r. 2004 ve výši 696.730,26 Kč bude po pro-
jednání a schválení výborem OS v dubnu 2005 zúčtován s rezervním fondem OS, obdobně jako zisk z hospo-
dářské činnosti OS (spoluvlastnictví nemovitostí) ve výši 644.058,71 Kč.
Výnosy:
1) Základním zdrojem financování OS je 36% podíl vybraných členských příspěvků
R:  18.508,3 tis. Kč S: 18,874.519,32 Kč 101,9%
Předpoklad členské základny
pro r. 2004 29.000 členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem 143,- Kč

6.900 důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem 20,- Kč
170 individuálních členů s průměrným členským příspěvkem 60,- Kč
36.070 členů OS celkem

Skutečnost k 31.12.2004
28.580 členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem 147,7 Kč.
6.042 důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem  20,- Kč.
178 individuálních členů (vč. důchodců, nezaměstnaných a MD) s prům. členským příspěvkem  54,65 Kč.
34.800  členů OS celkem
Úroky – výnosy z vkladů u peněžních ústavů      R: 873,7 tis.Kč        S: 1,111.906,91 Kč 127,2%
Na základě vývoje úrokových sazeb ve 2. pololetí 2003 předpokládal rozpočet na r. 2004 příjmy z úroků pou-
ze ve výši cca 1,5 %. Úrokové sazby se v průběhu r. 2004 držely na 1,8 % a v závěru roku dosáhly 2,2 %, což
se projevilo v navýšení těchto výnosů o cca 238,- tis.Kč.
úroky z běžných účtů 653.551,64 Kč
úroky z depozitních směnek AMROBANKY 458.355,27 Kč
Náklady:
Školení - semináře R: 100,- tis.Kč          S: 73.444,5 Kč 73,4%
Na základě novely zákona o účetnictví č. 437/2003 Sb., kterou bylo s definitivní platností zrušeno jednoduché
účetnictví, zorganizoval OS školení hospodářů ZO k vedení nového účetnictví – přechod z jednoduchého na
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pomocí účetní knihy. 13 jednodenních školení, organizovaných po regio-
nech, se zúčastnilo celkem 477 funkcionářů ZO, OS a pracovníků OS. Hospodářů ZO bylo proškoleno 414. Lek-
torkami byly autorky metodiky a účetní knihy pro základní organizace. Účastníci školení obdrželi metodické po-
můcky k vedení nového účetnictví, vzory účetních knih a tiskopisů. Smyslem tohoto školení bylo především
používání těchto tiskopisů v praxi – zaúčtování účetního případu – roční účetní uzávěrka – vyplnění potřebných
tiskopisů.
Náklady:
občerstvení 30.133,0 Kč
nájem zased. místností 25.541,0
metodické pomůcky 22.233,0
ostatní náklady (kopírování) 413,5
odměny lektorů 65.000,0
cestovné – ubytování lektorů+ pracovníků OS 12.924,0
Celkem 156.244,5 Kč
Účastnické poplatky á 200,- Kč/osoba - 82.800,0
Konečné náklady OS 73.444,5 Kč
Cestovní náhrady pracovníků a funkcionářů OS   R: 55,- tis.Kč           S: 59.666,- Kč 108,5 %
Tento účet zahrnuje náklady cestovních výdajů pracovníků kanceláře OS a místopředsedů OS při pracovních
cestách, stanovené zákonem č. 119/92 Sb., v platném znění a v souladu s kolektivní smlouvou příspěvek na
dopravu do a ze zaměstnání ve výši 50% prokázaných cestovních nákladů. Překročení rozpočtovaných cestov-
ních náhrad v r. 2004 bylo především ovlivněno uvolněním ing. Rovenského k výkonu funkce 1. místopředse-
dy OS od 1. 7. 2004.
Publikace, časopisy, noviny R: 42,- tis.Kč             S: 49.162,65 Kč 117,0 %
Roční předplatné  =  41.561,75 Kč
8x Sondy, 2 x Právo, 1x Sbírka zákonů, 2x Práce a mzda, 2x Veřejná správa, 1x Národní pojištění, 1x Mladá
Fronta DNES, Lidové noviny, Obec a finance, Finanční zpravodaj, Ekonom, Poradce, Listy, Hospodářské novi-
ny, Soudní judikatura
Odborné publikace  =  7.600,90 Kč
Daňové zákony 2004, Anglicky-německy-efektivně + gramatika, 9x Euronovela zákoníku práce, 
3x Zákoník práce, 2x Účetnictví ZO, 1x Judikatura v pracovním právu, Občanský soudní řád
Mezinárodní činnost R: 150,- tis.Kč         S: 138.320,94 Kč 92,2 %
1) Přijetí delegace SLOVES v čele s novou předsedkyní – Praha 30.3.2004
Náklady: občerstvení 1961,- Kč
2x Zákoník práce 672,-
celkem 2633,- Kč
2) Účast předsedkyně OS, pí Vondrové, na posledním rozloučení s JUDr. Igorem Lenským - předsedou
SLOVES – 10. – 11.2.2004
Náklady: smuteční vazba, doprava služ. vozem OS, dálniční poplatek, parkovné, kapesné-stravné, (pí Vondro-
vá+řidič), pojištění, ubytování - celkem 9056,33 Kč
3) Místní a regionální kongres národní a evropské problematiky EPSU – Luxemburk – 18. – 23.2.2004
Náklady: pojištění 420,- Kč
Z pracovních důvodů se předsedkyně OS, pí Vondrová, tohoto kongresu nezúčastnila.
4) Kongres EPSU 2004 – Švédsko – 14. – 17.6.2004
Účast: pí Vondrová, Náklady: letenka, ubytování, stravné-kapesné, taxi-Stockholm, pojištění 31.052,43 Kč
část. úhrada EPSU 6197,60
celkem 24.854,83 Kč
5) Konference ETUC/CEEP – Budapešť – 31.5. – 2.6.2004
Účast: pí Vondrová, Náklady: doprava + ubytování – hrazeno ETUC, kapesné, taxi, pojištění – 
celkem 1.783,12 Kč
6) Jednání předsednictva SLOVES Bratislava – 7. – 8.6.2004
Účast: pí Vondrová (+ řidič OS), Náklady: doprava služ.vozem, dálniční poplatek, parkovné, ubytování, stravné
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–kapesné, pojištění - celkem 11.497,64 Kč
7) Společné jednání P-VOS a P-SLOVES – Slovensko – 26. – 27.10.2004
Účast: 15 členů P-VOS + pí Pechová, Náklady: bytování v ČR, doprava, pojištění, kapesné, mapa Bratislavy
odborné publikace pro členy P-SLOVES, refundace mzdy – celkem 39.109,47 Kč
8) Regionální konference EPSU – sociální dialogy – Madrid – 10. – 14.11.2004
Účast: pí Vondrová, Náklady: bytování, letenka, kapesné-stravné, taxi-Madrid, pojištění – celkem 34.025,1 Kč
9) Podíl našeho OS dle schváleného klíče členských OS z ČR v EPSU na nákladech delegovaného zástupce 
za ČR RNDr. J. Schlangera za účast na VV EPSU – Brusel:
1) ve dnech 22. – 23.4.2004
cestovné 2879,14 Kč z celkových nákladů 7866,50 Kč
stravné 1627,72 4447.32
celkem podíl 4506,86 Kč 12 313,82 Kč
2) ve dnech 22. – 23.9.2004 + 27.11. – 1.12.2004
cestovné 5736,00 Kč z celkových nákladů 15 672,14 Kč
stravné 1094,11 2989,36
ubytování 3604,48 9848,30
celkem podíl 10 434,59 Kč 28 509,80 Kč
Celkový podíl OS 14 941,45 Kč z celkových nákladů 40 823,62 Kč
Právní zastupování a poradenství R: 450,- tis.Kč          S: 380 150,- Kč 84,5%
1) Advokátní kancelář Dobr & Horáková:
- právní pomoc v konkurzním řízení ve věci NPI + JIA,  vedené u Městského soudu v Praze celkem

114 000,- Kč
- posouzení smlouvy o poskytnutí služeb mezi OS a společností PVT, a.s., včetně příloh se zaměřením na platné
právní předpisy, včetně zákona o ochraně dat č. 101/2000 Sb., + konzultace s předsedkyní OS, týkající se čin-
nosti OS 13 500,- Kč
2) JUDr. Kubalíková:
- zastupování členů OS v soudních sporech 1-12/2004 75 000,- Kč
3) JUDr. Tomek :
- právní poradenství v souvislosti s transformací celní správy ve věcech, týkajících se zejména služebních
poměrů 25 000,- Kč
4) Na základě dohody s OS hasičů uhradil náš OS 1/3 nákladů právní služby na základě smlouvy o posouzení
souladu některých ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s
Ústavním pořádkem ČR, zejména s Listinou základních práv a svobod 17 850,- Kč
5) JUDr. Staněk:
V r. 2003 uhradil OS náklady právního zastupování členky OS o určení neplatnosti výpovědi z pracovního
poměru ve výši 20.000,- Kč + soudní poplatek za podání odvolání 1000,- Kč. Krajský soud v Plzni změnil roz-
sudek prvního stupně a určil, že výpověď z prac. poměru je neplatná. Žalovaná strana byla povinna uhradit ná-
klady právního zastupování žalobkyně. Na základě tohoto rozhodnutí bylo OS vráceno 20 000,- Kč - 20 000,-
Kč  i poskytnutá záloha v r. 2004 – 10.000,- Kč. Po dohodě s právním zástupcem žalobkyně uhradil OS pouze
náklady za ubytování v částce 1.550,- Kč 1550,- Kč
6) JUDr. Malý:
- náklady právního zastupování členky OS z odbor. organizace Vězeňské služby, obviněné z porušení povin-
nosti strážní služby 19 650,- Kč
7) Úhrada nákladů soudního sporu členky OS proti ÚMČ Praha 8. Schváleno P-VOS dne 25.3.2004 62 200,- Kč
8) JUDr. Holub:
- náklady právního zastupování člena OS, obviněného ze zneužití pravomocí veřejného činitele 71.400,- Kč
Péče o funkcionáře R: 10,5 tis.Kč             S: 11.485,0 Kč 109,4%
V souladu s čl. IX., odst. 6 Zásad použití provozního fondu OS byly v r. 2004 poskytnuty dary 
6 funkcionářům VOS a 4 členům RK OS při jejich významném životním jubileu, nebo v souvislosti s ukonče-
ním funkce v orgánech OS.
Mzdové náklady R : 4.337,9 tis.Kč       S: 4,555.428,0 Kč     105,0%
V průběhu r. 2004 přijal VOS dvě zásadní usnesení, která měla vliv na čerpání mzdových nákladů v tomto ro-
ce.
1) VOS na svém IV. zasedání dne 22. – 23.4.2004 schválil:
a) v zájmu zkvalitnění činnosti OS funkci uvolněného 1. místopředsedy OS, ing. Jana Rovenského, od 1.7.2004,
b) měsíční mzdu ing. J. Rovenského,
c) náklady, spojené s funkcí uvolněného 1. mpř. OS ing. Rovenského od 1.7.2004 (mzda, zákon. pojištění, atd.),
budou zohledněny v rámci hospodaření provozního fondu OS k 31.12.2004.
2) VOS na svém V. zasedání dne 23.9.2004 vzal na vědomí rezignaci místopředsedy OS, ing. Urbana, na funk-
ce v odborovém svazu k 31.8.2004.
Čerpání mzdových nákladů:
a) mzdy pracovníků a funkcionářů OS: 4 424 000,- Kč
b) ostatní osobní náklady: 131 424,- Kč
1. Dohoda o pracovní činnosti s JUDr. Samkem na poloviční pracovní úvazek – sociální legislativa, činnosti
související nebo vyplývající z účasti OS v Evropském integračním týmu ČMKOS, vč. přednáškové a konzul-
tační činnosti v obou oblastech, celkem 84 000,- Kč
2. Dohoda o provedení práce – zpracování konečného účtu rozvážného 2003 a počátečního účtu rozvážného
2004, úpravy účtového programu 1200,- Kč
3. Odměna správci webové stránky OS za práce spojené s průběžnou aktualizací internetové prezentace uživa-
tele, celkem 4224,- Kč
4. Měsíční odměny místopředsedům OS za výkon funkce - 6 x 3000,- Kč – ing. Rovenský
- 8 x 3.000,- Kč – ing. Urban celkem 42 000,- Kč
Adekvátně s účtem mzdových nákladů jsou čerpány finanční prostředky na účtech :
- zákonné pojištění
- příděly do sociálního fondu.
Provozní náklady R: 1.370,- tis.Kč S: 1,321.082,5 Kč 96,4%
801 – kancelářské potřeby 70,- tis.Kč 67.327,81 96,2
806 – čistící a udrž. materiál 3,- tis.Kč 1.320,00 44,0
809 – ostatní nákupy 5,- tis.Kč 2.436,50 48,7
811 – telefony 300,- tis.Kč 286.882,60 95,6
813 – poštovné 40,- tis.Kč 37.665,50 94,2
814 – opravy a udržování 5,- tis.Kč 230,00 4,6
818 – nájemné 661,- tis.Kč 660.058,00 99,9
819 – ostatní služby 160,- tis.Kč 157.535,59 98,4
náklady na Minoltu 125,- tis.Kč 106.819,00 85,5
839 – ostatní poplatky 1,- tis.Kč 807,50 80,7
Rozpis analytického účtu 819 – ostatní služby v Kč

Rozpočet: Skutečnost: %
- poplatky a odměny peněžním ústavům 70.000,- 64.619,89 92,3

za vedení běžných účtů
- poplatky společné účtárně SSO s.r.o. za vedení osobní a mzdové agendy pracovníků OS á 140,- Kč + 5% DPH
za pracovníka/měsíc za provedení jedné účetní operace v běžném měsíci – poplatek 35,- Kč + 5% DPH, od 1.
5. 2004 = DPH 19% 33.000,- 31.686,60 96,0
- poplatek za servisní služby PC 30.000,- 35.865,40 119,5
- tisk návrhů zákona, evidenčních listů  a čl. průkazů, složenky OS, poplatky za rozhlas a televizi, vazba SZ, tisk
novoročenek a vizitek 27.000,- 25.363,70 93,9
Celkem 160.000,- 157.535,59 98,4
Rozpis analyt.účtu 839 – ostatní poplatky R: 1,- tis.Kč S: 807,5 Kč 80,7%
- poplatky za vystavení potvrzení IČ OS,   za notář. ověření podpisů statut.zástupců  OS apod. celkem 807,5 Kč
Nákup drobného majetku R: 50,- tis.Kč S: 44.833,6 Kč 89,7%
1) V souvislosti s uvolněním ing. Rovenského k výkonu funkce 1.místopředsedy OS  s účinností od 1. 7. 2004
bylo nutné následné dovybavení kanceláře místopředsedy OS:
telefon se záznamníkem 2598,- Kč
mobilní telefon 1,-
stolní ventilátor 399,-
lampička 95,-
židle otočná 1431,-
stolek pod PC 990,- Kč
2) Obnova stávajícího vybavení pracovišť OS:
2x mobilní telefon – předsedkyně OS, prac. IPC-Č.B. 6098,- Kč
1x fax CANON – org.odd. OS 4990,-
1x digitální váha na dopisy – HFÚ 3253,-
1x diktafon – org. odd. OS 998,-
2x monitor k PC – SKT OS, prac.právní odd. 19 751,6
2x myš + podložka 620,-
1x lampička – sekretář sekce VS ČR 95,-
1x židle otočná -    dtto 1431,-
2x stolek pod PC -      dtto, prac. IPC-Praha 1980,-
1x stůl použitý – IPC Brno-odprodej MSDU OS 103,- Kč
Náklady IPC R: 3.736,3 tis.Kč S: 3,808.354,98 Kč 101,9%
1) podle jednotlivých IPC
Praha + Středočeský kraj 512,6 519.694,10 101,4
Jihočeský kraj 481,3 481.832,10 100,1
Západočeský kraj 464,0 500.555,59 107,9
Severočeský kraj 465,9 486.654,70 104,4
Východočeský kraj 461,5 468.527,10 101,5
Jihomoravský kraj 473,4 483.651,01 102,2
Severomoravský kraj 448,3 439.063,66 97,9
Olomouc 429,3 428.376,72 99,8
Celkem 3.736,3 3,808.354,98 101,9
2) podle druhového členění nákladů
spotřeba materiálu 57,3 50.256,50 87,7
opravy – udržování 8,0 7.481,50 93,5
cestovné 81,0 66.943,50 82,6
příležitostné občerstvení 4,0 3.121,50 74,0
služby – telefon, poštovné, nájem 691,4 777.665,08 112,5
mzdy 2.042,0 2,041.425,00 99,9
zákonné pojištění 723,4 730.312,20 100,9
ostatní sociální náklady 42,0 42.353,00 100,8
příděly SF 51,3 51.036,00 99,5
jiné ostatní náklady 35,9 37.760,90 105,1
Celkem 3.736,3 3,808.354,98 101,9
Rozpis nákladů služeb R: 691,4 tis.Kč S: 777.665,08 Kč 112,5%
Telefon 218,0 254.495,97 116,7
Poštovné 79,0 73.624,49 93,2
Nájemné + služby 360,4 372.337,97 103,3
Ostatní služby – poplatky 34,0 77.206,65 227,1
Rozpis – ostatní služby – poplatky:
- náklady mzdové účtárny 18.193,60 Kč
- kopírování materiálů 9.170,50
- zhotovení vizitek pro prac. IPC (Č.B., Plzeň) 916,00
- poplatky za rozhlas (Plzeň, Ústí n.L.) 888,00
- zveřejnění IPC ve Zlatých stránkách (Č.B, Ústí n.L.) 1.798,50
- označení IPC v budovách DOS 519,65
- práce techniků PVT + doprava 45.720,40
Práce techniků PVT se týkaly zpravidla aktualizace dat CRYPTO - programu pro odesílání příspěvků z PSF na
adresy členů OS, obnovy dat po havárii HDD, odvirování PC. Nezanedbatelnou část těchto nákladů tvoří do-
prava techniků PVT do místa IPC.
Náklady spoj. s vydáváním časopisu NOS            R: 1.000,- tis.Kč            S: 962.040,- Kč 96,2%
Smlouva o vydávání periodického tisku formou vydavatelského servisu mezi pí Květou Dědovskou a Odboro-
vým svazem státních orgánů a organizací byla uzavřena dne 3. 1. 1994.
Základní vydavatelské podmínky :
Periodicita: čtrnáctideník
Náklad: 4.150 ks
Cena 1 výtisku: 10,20 Kč
Cena ročního předplatného: 224,40 Kč
Rozpočet nákladů pro OS: 931.260,- Kč/22 čísel (bez mimořádných čísel)
V roce 2004 bylo uhrazeno:
- předplatné 22 čísel NOS 931.260,0 Kč
- mimořádné číslo NOS 26.975,0
- doplatek poštovného za NOS, zasílaný individ. členům 11.003,0
- snížení nákladů OS o příjem z inzerce - 7.198,0 Kč
Příspěvek na činnost ČMKOS                                R: 2.409,6 tis.Kč           S: 2,409.838,- Kč       100,0%
1) OS uhradil:



- statutární členský příspěvek, vč. doplňkového čl. příspěvku  =  61,50 Kč za 39.018 členů, tj. z členské zá-
kladny k 30.6.2003  =  2,399.607,- Kč
2) Usnesením Rady ČMKOS ze dne 26.1.2004 byl schválen mimořádný členský příspěvek ve výši 0,20 Kč na
člena OS podle počtu členů k 30.6.2003 =  7.804,- Kč.
ČMKOS ve spolupráci s RROS Jihomoravského kraje uspořádala 1.5.2004 v Brně celostátní kulturně spole-
čenskou akci ke vstupu ČR do EU, společně s oslavou Svátku práce.
3) Propagační mapa odborových svazů a RR ČMKOS Jihomoravského kraje
Finanční náklady na zhotovení této mapy v částce 28.035,- Kč byly pokryty finanční podíly 11 
OS á 1.220,- Kč, 1 OS 3.200,- Kč a ČMKOS 11.415,60 Kč.
Náš OS uhradil podíl  1.220,- Kč
4) Náklady na jednání OS ROPO
- nájem zasedaček 26.3. a 19.4.2004 =     231,- Kč
- tisk plakátu „Dej nám vládo …“ =     976,- Kč
Celkem =  1.207,- Kč
Příspěvek na činnost BOZP R : 136,- tis.Kč               S: 102.061,5 Kč        75,0%
V souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na krytí nákladů BOZP lze na vrub
účelové dotace vyúčtovat mzdové náklady svazových inspektorů jen do výše stanovené MPSV ČR  =  18.500,-
Kč, přesah přes tuto uvedenou mzdu je OS povinen uhradit ze svých prostředků. Rozpočet OS na r. 2004 před-
pokládal úhradu měsíční mzdy ministerstvem práce a sociálních věcí v částce 16.600,- Kč.
Totéž platí o účtování odvodů z mezd, tj. pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zamě-
stnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.
Ostatní náklady, spojené s činností BOZP OS, jsou v plné výši hrazeny z účelové dotace MPSV ČR, s výjim-
kou přídělu do sociálního fondu, který od r. 2001 hradí OS ve 100%výši.
Počet specialistů BOZP - na plný pracovní úvazek - 1
na 50% pracovní úvazek  -  2
Položka Náklady uhrazené Náklady uhrazené OS Skutečné náklady

ze státní dotace v Kč v Kč celkem
v Kč  

Mzdové náklady 444.000,0 64.664,- 508.664,0  
Zákonné pojištění 155.400,0 21.524,- 176.924,0  
Správní náklady 207.392,1 15.100,- 222.492,1  
Nákup vybavení - - -  
Školení - aktivy 16.673,0 773,5 17.446,5  
Celkem 823.465,1 102.061,5 925.526,6 
Příspěvky PSI a EPSU R: 523,3,- tis.Kč          S: 520.459,31 Kč         99,5%
PSI – členství v PSI zajišťuje OS možnost právních a dalších konzultací, informovanost o současných trendech
ve veřejné správě a službách, podporu PSI při prosazování oprávněných zájmů členů OS ve světovém a evrop-
ském kontextu.
1) příspěvek do všeobecného fondu PSI:
0,845 EUR x 28.000 členů OS v indexu 50 %  =  11.830,- EUR, t.j. při kurzu české koruny k EUR  33,165  =
392.341,95 Kč;
2) příspěvek do evropského fondu EPSU:
0,28 EUR x 28.000 členů OS v indexu 50 %  =  3.920,- EUR, tj. v kurzu Kč k EUR  32,683  =  128.117,36
Kč.
Příspěvek SON                                                       R: 25 tis. Kč                  S: 22.803,6 Kč             91,2%
Na základě uzavřené dohody mezi OS státních orgánů a organizací a Sdružením nájemníků ČR uhradil OS za
rok 2004:
- základní členský příspěvek 15.000,- Kč
- příspěvek na poradenskou činnost á 0,20 Kč za 1 člena dle členské základny k 30.6.2003, tj. za 39.018 členů
7.803,6 Kč
V souladu s ustanovením Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování práv nájemců a uživatelů bytů a po-
dílu na vytváření bytové politiky ČR podle „Standardu komise pro sídla a bydlení při SON“ předkládáme hod-
nocení plnění smluvních závazků za rok 2004.
Obecně lze konstatovat, že SON zajišťoval pro odborové svazy celou bytovou problematiku, jako jedno ze zá-
kladních lidských sociálních práv. Činnost se týkala celé legislativní, technické, ekonomické i sociální oblasti
bydlení na úrovni české i mezinárodní. Také v r. 2004 se podařilo udržet v ČR bydlení na úrovni, která odpo-
vídá vývoji v zemích vyspělé Evropy, bez otřesů a sociálního vypuzování. Rozsáhlé mediální působení SON
napomohlo zastavení pokusů o nastolení necitlivého a neoliberálního přístupu. Vztahy mezi příjmy a výdaji na
bydlení se v uplynulém roce prakticky nezměnily. Přesto dochází k řadě případů, kdy byla nutná individuální
pomoc občanům v poradnách SON. Následující tabulka vypovídá o vývoji poskytovaných služeb členům OS
SOO na 34 poradenských místech SON, v Celostátním informačním centru pro bydlení i prostřednictvím žluté
linky první pomoci dostatečně výmluvně. Hodnocení předkládáme po dohodě v určitém předstihu před ter-
mínem smluvně sjednaným.
Přehled poskytnutých – registrovaných služeb
1. Individuální konzultace v poradnách 198  2. Písemná podání, žlutá linka 128  3. Spolupráce s tiskem /NOS/
trvale  4. Legislativní konzultace v rámci stanovisek pro ČMKOS 6  5. Služby právníků a znalců 22   Celkem
354 
Výhodnost smlouvy pro obě strany mimo jiné potvrzuje srovnání komerční ceny služeb 
a příspěvku, který poskytuje OS SOO. Příspěvek OS SOO je na 10,54% - rozsah poskytovaných služeb dosáhl
283,2 tis. Kč v cenách dle ceníku advokátních služeb a služeb znalců.
Příspěvek Evropskému hnutí v ČR R: 0,5 tis.Kč S: 5.500,- Kč
1) Členský příspěvek za OS V Evropském hnutí za rok 2004 500,- Kč
2) P-VOS na svém zasedání dne 27.5.2004 schválilo poskytnutí finančního daru na podporu realizace projektu
Evropské dny 2004 5.000,- Kč
Ostatní příspěvky R: 0 S: 52.000,- Kč
1) P-VOS na svém zasedání dne 12.2.2004 rozhodlo v souvislosti s náhlým úmrtím předsedy
SLOVES, JUDr. I. Lenského, o poskytnutí příspěvku pí Lenské a pozůstalým dětem ve výši 50.000,- Kč.
2) Usnesením P-VOS ze dne 27.5.2004 bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč na pokrytí ná-
kladů, spojených s ozdravným pobytem skupiny dětí z Černobylské oblasti, města Vyžhorodu u Kyjeva v r.
2004, a to po projednání žádosti občanského sdružení Společenství pomoci a jeho odborové organizace.
Závěr:
Odborový svaz státních orgánů a organizací má povinnost podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, neboť má
příjmy z hospodářské činnosti, kterými jsou:
úrokové příjmy z depozitních směnek AMROBANKY

příjmy z pronájmu vlastních nemovitostí.
V souladu s § 19 citovaného zákona o daních z příjmů jsou tyto příjmy od daně z příjmů právnických osob
osvobozeny, a to do výše, v jaké budou ve zdaňovacím období jejich dosažení a třech bezprostředně následu-
jících zdaňovacích obdobích prokazatelně použity k úhradě výdajů, nezbytných k uskutečňování činností spo-
čívajících v obhajobě hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců – členů OS. Z výše uvedených skute-
čností vyplývá, že daňová povinnost Odborového svazu státních orgánů a organizací za rok 2004 bude nulová.
Rok 2005
Návrh rozpočtu OS na rok 2005 byl po projednání v rozpočtové komisi OS, revizní komisi OS a P VOS před-
ložen výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací dne 16. - 17. prosince 2004 k projednání. Usne-
sením VI. zasedání VOS byl rozpočet schválen s předpokládaným schodkem 2.026,1 tis.Kč. Výbor OS projed-
nával hospodaření OS za 1. pololetí 2005 a v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 2006 i vývoj výnosů a nák-
ladů provozního fondu OS k 30.9.2005. Výsledek hospodaření provozního fondu OS za r. 2005 – schodek ve
výši 2,385.208,05 Kč oproti rozpočtovanému 2,026,1 tis. Kč byl ovlivněn následujícími faktory:
1) V oblasti výnosů byla za r. 2005 tvorba provozního fondu OS cca o 327,3 tis. Kč nižší než předpokládal roz-
počet.
2) Úhradou následujících nákladů nad rámec schváleného rozpočtu:
- 239.483,80 Kč - doplňkový členský příspěvek ČMKOS k úhradě nákladů, spojených s demonstrací občanů
- 101.633,00 Kč - informační materiály k demonstraci občanů
- 100.000,00 Kč - finanční příspěvek pro UNICEF
- 248.400,00 Kč - 2.760 ks publikací „Jak dopadne modrá šance ODS ……….“
- 689.516,80 Kč celkem
Schodek provozního fondu OS za r. 2005 ve výši 2,385.208,05 Kč bude po projednání a schválení výborem OS
v dubnu 2006 zúčtován s rezervním fondem OS, obdobně jako zisk z hospodářské činnosti OS (spoluvlast-
nictví nemovitostí) ve výši 1,056.099,70 Kč.
Výnosy:
1) Základním zdrojem financování OS je 36% podíl vybraných členských příspěvků
R: 18.477,6 tis. Kč S: 18,150.308,07 Kč 98,2%
Předpoklad členské základny
pro r. 2005 28.100 členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem 146,9 Kč

6.000 důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem 20,- Kč
176 individuálních členů s průměrným členským příspěvkem 60,- Kč
34.276 členů OS celkem

Skutečnost k 31.12.2005
26.273  členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem   154,6  Kč.
5.488  důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem  20,- Kč.
173 individuálních členů (vč. důchodců, nezaměstnaných a MD) s prům. členským příspěvkem  62,7 Kč.
31.934 členů OS celkem
Náklady:
Cestovní náhrady pracovníků a funkcionářů OS    R: 61,- tis.Kč      S: 70.954,- Kč                  116,3%
Tento účet zahrnuje náklady cestovních výdajů pracovníků kanceláře OS a místopředsedy OS při pracovních
cestách, stanovené zákonem č. 119/92 Sb., v platném znění a v souladu s kolektivní smlouvou příspěvek na
dopravu do a ze zaměstnání ve výši 50% prokázaných cestovních nákladů. Náklady cestovních výdajů jsou
ovlivněny úpravou cen jízdného v důsledku zvyšování cen pohonných hmot.
Mezinárodní činnost R: 150,- tis.Kč     S: 119.051,8 Kč                79,4%
1) Schůzka volebního obvodu PSI, Budapešť, 28. 2. – 3. 3. 2005
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS, Náklady: letenka , taxi v místě konání akce, kapesné, pojištění 

21.431,11 Kč
ubytování, stravování hradilo PSI -
PSI – část. úhrada letenky -12.068,80
Celkem 9.362,31 Kč
2) EURODEMONSTRACE, Brusel, 18. – 20.3.2005 
Účast: pí Vondrová, ing. Maděra, ing. Klepáč, Náklady: doprava, ubytování stravné, pojištění 
celkem 39.162,23 Kč
3) Konference EPSU-PPPs, Brusel, 8. – 11.5.2005 
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS, Náklady: letenka, místní doprava, ubytování, stravné-kapesné, pojištění

30.485,73 Kč
letenka – část. úhrada EPSU -15.471,50
celkem 15.014,23 Kč
4) Stálý výbor EPSU, Lucembursko, 19. – 21.5.2005
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS, Náklady:letenka, místní doprava, ubytování,stravné-kapesné, pojištění

43.068,01 Kč
letenka – část. úhrada EPSU -15.442,50
celkem 27.625,51 Kč
5) Evropská komise EPSU – sociální dialog, Lucembursko, 9. – 11.6.2005 
Účast : pí Vondrová, předsedkyně OS, Náklady: letenka, místní doprava, ubytování, stravné-kapesné, pojištění

19.285,89 Kč
EPSU-paušál.náhrada části nákladů 12.212,79
celkem 7.073,10 Kč
6) Spolkové předsednictvo DGB-konference-pracovní práva úředníků, Drážďany, 29.6. – 1.7.2005 
Předpokládaná účast: pí Vondrová, předsedkyně OS, Předpokládaná doprava: služební vůz OS, Náklady: mapa
Drážďan, kurz.rozdíl mezi  poskytnutou a vrácenou zálohou valut, pojištění – pí Vondrová, p.Hlaváč (řidič OS) 
celkem 527,83 Kč
Z důvodů pracovního vytížení předsedkyně OS se tato služební cesta nekonala.
7) Regionální konference PSI-EUROGON, Ženeva, 26. – 30.9.2005 
Účast: pí Vondrová, předsedkyně OS, Náklady:letenka, taxi v místě konání, ubytování, stravné, pojištění -
celkem 20.286,59 Kč
Právní zastupování a poradenství R : 450,- tis.Kč        S : 407.956,5 Kč 90,7%
1) JUDr. Kubalíková:
- zastupování členů OS v soudních sporech (1-9/05) 11.760,- Kč
- dovolání k NS ČR ve věci neplatnosti výpovědi člena OS MŠMT ČR 4.760,- Kč
- dovolání k NS ČR ve věci neplatnosti okamžitého zrušení prac. poměru člena OS SAP ČR,s.r.o.

4.760,- Kč
- dovolání k NS ČR ve věci doplatku mzdy členu OS Vězeňskou službou ČR 4.760,- Kč
Celkem 26.040,- Kč
2) JUDr. Petržela:
- náklady právního zastupování 4 členů OS z řad celníků, obviněných z trestných činů zneužití pravomoci ve-
řejného činitele (3x7.675,5 Kč; 1x26.180,-)Skončeno kladně. 49.206,5 Kč
3) JUDr. Junek:
- náklady právního zastupování členky OS o neplatnost odvolání z funkce ředitelky DD. Skončeno kladně.16        NOS 6-7/2007



6.095,- Kč
4) JUDr. Bayerová:
- náklady právního zastupování člena OS, obviněného z porušení řádu výkonu služby (VS ČR). Skončeno
kladně. 4.057,- Kč
5) JUDr. Skřipský:
- náklady právního zastupování člena OS z odbor. org. MěPo, obviněného ze zneužití pravomoci veřejného  či-
nitele. Skončeno kladně. 3.808,- Kč
6) JUDr. Miketa:
- náklady právního zastupování člena OS z odbor. org. MěPo, obviněného z trestného činu zneužívání pravo-
moci veřejného činitele. Skončeno kladně. 3.808,- Kč
7) JUDr. Malý:
- náklady odvolacího řízení – zastupování členky OS z odbor. org. Vězeňské služby, obviněné z porušení po-
vinnosti strážní služby. 8.004,- Kč
8) JUDr. Konečný:
- náklady právního zastupování člena OS z odbor. org. Policie ČR, obviněného z trestních činů vydírání a zne-
užívání pravomoci veřejného činitele, včetně nákladů odvolacího řízení. Věc pravomocně ukončena potvrzením
zprošťujícího rozsudku 21.425,- Kč
9) JUDr. Horáková:
- náklady právního zastupování člena OS (strážník MěPO), obviněného z trestného činu zneužití pravomoci ve-
řejného činitele. 11.325,- Kč
) AK JUDr. Staněk – JUDr. Musilová:
- v r. 2003 uhradil OS náklady právního zastupování členky OS o určení neplatnosti výpovědi z pracovního
poměru ve výši 20.000,- Kč + soudní poplatek za podání odvolání 1.000,- Kč. Krajský soud v Plzni změnil roz-
sudek prvního stupně a určil,  že výpověď z prac. poměru je neplatná. Žalovaná strana byla povinna uhra-
dit náklady právního zastupování žalobkyně. Na  základě tohoto rozhodnutí bylo OS vráceno 20.000,- Kč
i poskytnutá záloha v r. 2004 – 10.000,- Kč.  Po dohodě s právním zástupcem žalobkyně uhradil OS pouze ná-
klady za ubytování v částce 1.550,- Kč. 
Odměna za právní pomoc ve věci právního zastoupení v soudním sporu o neplatnost výpovědi z prac.poměru
– (rozsudek KS Plzeň 10Co339/2004 z 27.5.05 byl zrušen rozsudkem NS ČR Cdo254//2005 ze dne 15.8.05), a
proto AK účtuje vrácení platby odpůrce 90.524,- Kč bez DPH (DPH bylo účtováno u faktury č. 140/04 a tato
částka má charakter depozit pro AK) 90.524,- Kč - náklady dovolacího řízení ve věci soudního sporu o neplat-
nost výpovědi 5.950,- Kč
11) JUDr. Tomek :
- právní poradenství v souvislosti s transformací celní správy ve věcech, týkajících se zejména služebních
poměrů 60.000,- Kč
12) JUDr. Kubínková: právní konzultace 
- organizačních změn (procesní audit) MF ČR
- návrhu zákoníku práce ve vazbě na zákon o úřednících 15.000,- Kč
13) JUDr. Špaček :
- právní porada člence OS, pracovnice MěÚ, ve věci svědecké výpovědi v souvislosti s trestním řízením dle §
128 trst. zákona proti bývalé kolegyni – zpronevěra vybraných poplatků za odpady 714,- Kč
Celkem náklady právního zastupování a poradenství v pracovněprávních vztazích 305.956,5 Kč
Advokátní kancelář Dobr a Horáková :
1) právní pomoc v konkurzním řízení ve věci NPI, vedené u Městského soudu v Praze 25.500,- Kč
2) posouzení nájemní smlouvy s OS železničářů na nebytové prostory v Jeruzalémské, včetně účasti na jed-
náních s protistranou OS 18.000,- Kč
3) posouzení nájemní smlouvy s ASPANOU HOLDING, a.s., na nebytové prostory pro pracoviště IPC Ústí n.L.

3.000,- Kč
4) zpracování usnesení výboru OS, vč. průvodního dopisu ohledně odkoupení části nemovitosti čp. 962 Jeru-
zalémská, Praha – sídlo OS;
- právní pomoc ohledně odkoupení ideální části nemovitosti čp. 962 Jeruzalémská (smlouva o smlouvě budou-
cí kupní), vč. úprav a konzultací a jednání s právním zástupcem protistrany; 
- vyjádření k spoluvlastnickému podílu a zajištění prostor, výklad na P-VOS a VOS, konzultace spoluvlastnic-
kých  práv na KÚ 55.500,- Kč
Celkem náklady právního zastupování a poradenství ve věcech majetkových OS 102.000,- Kč
Provozní náklady R: 1.375,- tis.Kč S: 1,422.185,41 Kč 103,4%
801 – kancelářské potřeby 70,- tis.Kč 51.592,93 73,7
806 – čistící a udrž. materiál 3,- tis.Kč 1.562,00 52,1
809 – ostatní nákupy 5,- tis.Kč 3.297,62 66,0
811 – telefony 300,- tis.Kč 264.980,82 88,3
813 – poštovné 40,- tis.Kč 28.279,00 70,7
814 – opravy a udržování 3,- tis.Kč 4.427,00 147,6
818 – nájemné 676,- tis.Kč 872.192,00 129,0
819 – ostatní služby 160,- tis.Kč 137.773,64 86,1
náklady na Minoltu 115,- tis.Kč 57.608,90 50,1
839 – ostatní poplatky 3,- tis.Kč 471,50 15,7
Rozpis analytického účtu 819 – ostatní služby v Kč

Rozpočet: Skutečnost: %
- poplatky a odměny peněžním ústavům za vedení

běžných účtů 70.000,- 59.541,00 85,0
- poplatky společné účtárně SSO s.r.o.

za vedení osobní a mzdové agendy pracovníků
OS ŕ 140,- Kč + 19% DPH za pracovníka/měsíc
za provedení jedné účetní operace v běžném
měsíci – poplatek 35,- Kč + 19% DPH 33.000,- 34.918,10 105,8

- poplatek za servisní služby PVT 35.000,- 28.240,34 80,7
- tisk návrhů zákona, evidenčních listů

a čl. průkazů, složenky OS, poplatky za
rozhlas a televizi, vazba SZ apod. 22.000,- 15.074,20 68,5

Celkem 160.000,- 137.773,64 86,1
Nákup drobného majetku R: 20,- tis.Kč S: 61.592,22 Kč 308,0%
1) Obnova vybavení:
Počítač s příslušenstvím – ing. Fabianová 30.753,17 Kč
Rychlovarná konvice – prac.právní úsek 890,00
7 antivirových programů – IPC 12.370,05
Tiskárna k PC – pí Pechová 4.105,00
2) Dovybavení pracovišť
Stolek pod PC – sekretář sekce p. Táborský 1.299,- Kč
TAROS – skartovací stroj 4.524,- 
7ks mobilní telefony (5x IPC, 1x právník OS,

1x SKT OS) 7.651,- 
Náklady IPC R: 3.912,9 tis.Kč S: 3,988.660,47 Kč 101,9%
1) podle jednotlivých IPC
Praha + Středočeský kraj 525,5 546.635,65 104,0
Jihočeský kraj 497,9 486.013,60 97,6
Západočeský kraj 492,0 488.575,57 99,3
Severočeský kraj 488,2 498.801,35 102,2

Východočeský kraj 492,2 496.461,42 100,9
Jihomoravský kraj 501,6 565.780,37 112,8
Severomoravský kraj 468,6 463.295,85 98,9
Olomouc 446,9 443.096,66 99,1
Celkem 3.912,9 3,988.660,47 101,9
2) podle druhového členění nákladů
spotřeba materiálu 62,0 53.081,25 85,6
opravy – udržování 8,0 1.880,00 23,5
cestovné 73,0 74.322,00 101,8
příležitostné občerstvení 4,0 3.980,50 99,5
služby – telefon, poštovné, nájem 754,8 816.632,56 108,2
mzdy 2.123,7 2,125.413,00 100,1
zákonné pojištění 752,2 777.129,00 103,3
ostatní sociální náklady 43,7 42.944,60 98,3
příděly SF 53,1 53.131,00 100,1
jiné ostatní náklady 38,4 40.146,56 104,5
Celkem 3.912,9 3,988.660,47 101,9
Rozpočtovaná položka na nájemné a služby IPC byla v r. 2005 překročena cca o 16.000,- Kč z důvodu vy-
účtování skutečných nákladů na služby, spojené s nájmem (el.energie, voda, otop, úklid atd.) za r. 2004, které
především u IPC Plzeň a IPC Ústí n.L. byly podstatně vyšší než zálohové měsíční platby v tomto roce.
Do zvýšených ostatních nákladů za služby IPC se promítají náklady za služby techniků PVT (vč. dopravy, kte-
rá tvoří 40% celkové ceny) -
- odstranění problémů s E-maily, nemožnost tisku, odvirování PC, obnova dat, úpravy programu CRYPTO na
odesílání příspěvků z PSF prostřednictvím s.p. POŠTA; náklady spojené s instalací internetu na tato pracovi-
ště počátkem roku 2005.
Z důvodu častého vloupání do té části objektu DOS Olomouc, ve které sídlí naše pracoviště IPC a pracoviště
OS obchodu, byl instalován bezpečnostní systém. Podíl nákladů na OS činil 4.736,5 Kč.
Příspěvek na činnost ČMKOS R: 2.456,6 tis.Kč S: 2,797.812,54 Kč 113,9%
OS uhradil:
1) statutární členský příspěvek, vč. doplňkového čl. příspěvku  =  68,38 Kč za 35.823 členů, tj. z členské zá-
kladny k 30. 6. 2004  =  2,449.576,74 Kč
2) ČMKOS ve spolupráci s RROS Jihomoravského kraje a Muzeem města Brna uspořádala 1. 5. 2005 na Špil-
berku kulturně společenskou akci u příležitosti oslavy Svátku práce. OS přispěl na tuto akci částkou 5000,- Kč.
3) Na základě rozhodnutí 51. zasedání Rady ČMKOS ze dne 17. 10. 2005 uhradil OS doplňkový účelový člen-
ský příspěvek ve výši 7,30 Kč na člena OS (dle stavu k 30.6.2005  =  32.806 členů) tj. celkem = 239.483,80 Kč,
určený k úhradě nákladů, spojených s demonstrací občanů na podporu zákoníku práce a proti omezování za-
městnaneckých a odborových práv. Celkové náklady za dopravu na demonstraci dne 26. 11. 2005 v Praze čini-
ly za náš OS 142.554,15 Kč, které nám byly ČMKOS zpětně uhrazeny z výše uvedeného doplňkového úče-
lového příspěvku.
4)Informační materiály k DEMONSTRACI dne 26.11.2005 v celkové částce  101.633,- Kč:
- zvláštní vydání týdeníku SONDY 657 ks 8.183,- Kč
- brožura Pravda a lži o novém ZP 7.000 ks 93.450,- Kč
5) Dodatečné proplacení dopravy 4 účastníků DEMONSTRACE dne 26.11.2005 v celkové částce 1.131,- Kč :
Doklady k proplacení OS obdržel závěrem roku, kdy nám již ČMKOS zpětně uhradila celkové náklady na do-
pravu.
6) Cestovné p. Vydry – člena komise pro přípravu sjezdu ČMKOS = 988,- Kč
Příspěvek na činnost BOZP R: 81,8 tis.Kč S: 90.172,- Kč 110,2%
V souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na krytí výdajů BOZP lze na vrub
účelové dotace vyúčtovat mzdové náklady svazových inspektorů jen do výše stanovené MPSV ČR – pro r. 2005
=  20.000,- Kč, přesah přes tuto uvedenou mzdu je OS povinen uhradit ze svých prostředků.
Totéž platí o účtování odvodů z mezd, tj. pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zamě-
stnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Ostatní výdaje, spojené s činností BOZP OS, jsou v plné
výši hrazeny z účelové dotace MPSV ČR s výjimkou přídělu do sociálního fondu, který od r. 2001 hradí OS ve
100% výši. Činnost BOZP je vykonávána:
1 inspektorem BOZP na plný prac. úvazek
2 inspektory BOZP na poloviční prac. úvazek.

Vynaložené náklady na BOZP OS k 31. 12. 2005
Celkem: z toho:

ze stát. rozpočtu:           z prostředků OS:
Mzdové náklady 531.838,- Kč 480.000,- Kč 51.838,- Kč
Zákonné pojištění 191.864,- 169.969,- 21.895,-
Nemateriální náklady 242.225,20 225.885,20 16.340,-
Pracovní pomůcky 23.703,55 23.604,55 99,-
Náklady na školení SIBP 3.520,- 3.520,- -
Celkem 993.150,75 Kč 902.978,75 Kč 90.172,- Kč
Příspěvky PSI a EPSU R: 475,3,- tis.Kč S: 449.897,50 Kč 94,7%
PSI – členství v PSI zajišťuje OS možnost právních a dalších konzultací, informovanost o současných trendech
ve veřejné správě a službách, podporu PSI při prosazování oprávněných zájmů členů OS ve světovém a evrop-
ském kontextu.
1) příspěvek do všeobecného fondu PSI: 0,845 EUR x 26.000 členů OS v indexu 50%  =  10.985,- EUR, t.j. při
kurzu Kč k EUR  30,08  =  330.428,80 Kč;
2) příspěvek do evropského fondu EPSU: 0,3 EUR x 26.000 členů OS v indexu 50%  =  3.900,- EUR, tj. při
kurzu Kč k EUR  30,63  =  119.468,70 Kč.
Příspěvek SON R: 22,2 tis. Kč S: 22.164,6 Kč 99,8%
Na základě uzavřené dohody mezi OS státních orgánů a organizací a Sdružením nájemníků ČR uhradil OS za
rok 2005:
- základní členský příspěvek 15.000,- Kč
- příspěvek na poradenskou činnost ŕ 0,20 Kč za 1 člena dle členské základny k 30.6.2004 tj. za 35.823 členů
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7.164,6 Kč
Přehled poskytnutých – registrovaných služeb v r. 2005

1. Osobní konzultace ve 37 poradnách SON ČR, školení 187  
2. Písemná stanoviska na dotazy členů OS, příp. orgánů OS 131  
3. Pravidelná spolupráce s odborovým tiskem trvale  
4. Konzultace legislativních stanovisek 17  
5. Zajištění služeb právníků a znalců 19   
Celkem 354 
Poskytnuté služby by při komerčních cenách advokátů a znalců v tarifu Kč 800,-/1 hod. při 354 hod. práce před-
stavovaly hodnotu 283.200,- Kč – členský příspěvek OS je výrazně nižší.
Ostatní příspěvky R: 0 S: 100.000,- Kč
P-VOS na svém zasedání dne 27.1.2005 rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku 100.000,- Kč pro UNICEF
na pomoc dětem, postiženým ničivou přírodní katastrofou v oblasti Asie v prosinci 2004.
Ostatní náklady R: 0 S: 248.400,- Kč
Nad rámec schváleného rozpočtu OS na rok 2005 a na základě usnesení 22. zasedání P-VOS dne 25. 8. 2005 a
VIII. zasedání VOS dne 22. – 23. 9. 2005 bylo pro funkcionáře a členy ZO OS zakoupeno 2.760 ks publikací
„Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance“.
Celková částka 248.400,- Kč.
Závěr:
Odborový svaz státních orgánů a organizací má povinnost podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, neboť má příjmy z
hospodářské činnosti, kterými jsou:

úrokové příjmy z depozitních směnek AMROBANKY
příjmy z pronájmu vlastních nemovitostí.

V souladu s § 19 citovaného zákona o daních z příjmů jsou tyto příjmy od daně z příjmů právnických osob
osvobozeny, a to do výše, v jaké budou ve zdaňovacím období jejich dosažení a třech bezprostředně následu-
jících zdaňovacích obdobích prokazatelně použity k úhradě výdajů, nezbytných k uskutečňování činností spo-
čívajících v obhajobě hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců – členů OS. Z výše uvedených skute-
čností vyplývá, že daňová povinnost Odborového svazu státních orgánů a organizací za rok 2005 bude nulová.
Rok 2006
Návrh rozpočtu OS na rok 2006 byl po projednání v rozpočtové komisi OS, revizní komisi OS a P VOS před-
ložen výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací dne 8. - 9. 12. 2005 k projednání. Usnesením IX.
zasedání VOS byl rozpočet schválen s předpokládaným schodkem 4.364,7 tis.Kč. Výbor OS projednával hos-
podaření OS za 1. pololetí 2006 a v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 2007 i vývoj výnosů a nákladů pro-
vozního fondu OS k 30. 9. 2006. Schodek provozního fondu OS za r. 2006 ve výši 1,329.379,54 Kč bude po
projednání a schválení výborem OS v únoru 2007 zúčtován s rezervním fondem OS, obdobně jako zisk z hos-
podářské činnosti OS (spoluvlastnictví nemovitostí) ve výši 1,937.992,55 Kč.
Výnosy:
1) Základním zdrojem financování OS je 36% podíl vybraných členských příspěvků

R:  17.318,9 tis. Kč S: 18,482.440,76 Kč 106,7%
Předpoklad členské základny
pro r. 2006 25.000 členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem 155,0 Kč

5.200 důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem 20,- Kč
180 individuálních členů s průměrným členským příspěvkem 60,- Kč
30.380 členů OS celkem

Skutečnost k 31.12.2006........ členů z řad stálých pracovníků s prům. členským příspěvkem .......Kč.
.........důchodců a ostatních členů s prům. členským příspěvkem 20,- Kč.

..........individuálních členů (vč. důchodců, nezaměstnaných a MD) s prům. členským 
příspěvkem .........Kč.

členů OS celkem..............
K datu vyhotovení této zprávy nebyl znám konečný stav členské základny k 31. 12. 2006, neboť termín odevz-
dání výkazu „Vyúčtování členských příspěvků za r. 2006“ je 28. 2. 2007. Definitivní údaje budou sděleny VOS
na jeho nejbližším zasedání.
2) Výnosy – úroky z vkladů u peněžních ústavů
V roce 2006 se předpokládaly příjmy z úroků ve výši max. 1,5 %, ve finančním vyjádření zn. cca 700,- tis.Kč.
Skutečná průměrná výše úrokových sazeb byla 1,66 %.
Náklady:
Porady, aktivy, semináře R: 60,3 tis.Kč S: 57.641,5 Kč 95,6%
1) porady s pracovníky IPC R : 51,3 ti.Kč S : 30.386,0 Kč 59,2%
2) semináře, kurzovné R :   3,- tis.Kč S : 21.250,0 Kč 702,3%
Tato částka je určena k úhradě účastnických poplatků za semináře, organizované jinými institucemi, především
k pracovněprávní oblasti, jichž se účastní specialisté Kanceláře OS.
- V souvislosti s novelou zákoníku práce uhradil OS účastnické poplatky za ing. Fabianovou, JUDr. Pospíšila,
Mgr. Odvalila na celostátní konferenci ZÁKONÍK PRÁCE – nová právní úprava, konané 22. – 24.5.2006 

20.970,0 Kč
- Poplatek za 2 školení řidičů – p. Hlaváč 280,0 Kč
Fond předsedkyně OS R: 6,- tis.Kč S: 6.005,5 Kč 100,1%
FP slouží k úhradě občerstvení, které je nezbytně nutné podat v průběhu různých jednání a které nelze rozpo-
čtovat ani hradit z jiných částí rozpočtu.
Školení R: 100,0 tis.Kč S: 123.791,6 Kč 123,8%
Náklady na konání 8 seminářů k novému Zákoníku práce :
Celkem proškoleno 886 funkcionářů ZO a OS.
nájem sálů 59.783,1 Kč
občerstvení 61.402,1
cestovné – ubytování 17.548,0
kancelářské potřeby 2.389,0
poštovné 7.818,0
ostatní náklady (kopírování) 1.434,5
Náklady celkem 150.374,7 Kč
ČMKOS (MPSV) uhrazeno -148.383,1 Kč
z toho: nájemné 59.783,1

+ náklady na organizaci a zabezpečení 88.600,0
Skutečné náklady pro OS 1.991,6 Kč
Studijní manuály, uhrazené OS :
„Zaměstnanec a prac. právo v ČR“ 550 ks 46.200,0 Kč

„Průvodce soc.dialogem pro zaměstnance“ 900 ks 75.600,0
Studijní manuály celkem 121.800,0 Kč
V roce 2006 bylo na školení funkcionářů ZO vynaloženo 123.791,6 Kč
Publikace, časopisy, noviny R: 50,- tis.Kč S: 61.171,1 Kč 122,3%
Roční předplatné  =  49.661,- Kč
8x Sondy, 2x Právo, 1x Sbírka zákonů, 2x Práce a mzda, 2x Veřejná správa, 1x Národní pojištění, 1x Mladá
Fronta DNES, Lidové noviny, Obec a finance, Finanční zpravodaj, Ekonom,  Poradce, Listy, Hospodářské no-
viny, Průvodce prac. právními předpisy, Balíček ekonom. informací 1x Soudní judikatura
Odborné publikace  =  11.510,1 Kč
Daně 2006, Katalog prací, Česká zahraniční politika, Evropa 20. století, 17 ks publikace Zákoník práce.
Mezinárodní činnost R: 120,- tis.Kč S : 89.092,93 Kč 74,2%
1) PSI – Schůzka centrální Evropy, 5. – 9.3.2006, Srbsko
Účast: pí Vondrová - předsedkyně OS, Doprava: služební vůz OS (p. Hlaváč), Náklady: doprava – spotřeba
PHM, ubytování, stravné – kapesné, dálniční poplatky, poplatek – „Prohlášení, Ptačí chřipka“,
pojištění 27.547,51 Kč
PSI – část. úhrada nákladů - 12.504,83
celkem 15.042,68 Kč
2) EURODEMONSTRACE, 13. – 14. 2. 2006, Štrasburk
Účast: pí Vondrová – předsedkyně OS, ing. Maděra – člen P-VOS a VOS, Náklady: doprava – autobus ČMKOS,
ubytování, stravné – kapesné, pojištění, podíl na zhotovení transparentu
celkem 10.881,72 Kč
3) EPSU – Evropský dílčí sociální dialog, 20. 3. 2006, Belgie
Plánovaná účast pí Vondrové, předsedkyně OS, byla z pracovních důvodů zrušena. 
Náklady: STORNO letenky 1.600,00 Kč
kurz. rozdíl mezi poskytnutou a vrácenou zálohou valut 33,27
celkem 1.633,27 Kč
4) EPSU – KAMPAŇ – kvalitní veřejné služby, 19. – 21. 4. 2006, Vídeň
Účast: pí Suchá – S-OS – koordinátor kampaně za členské OS EPSU v ČR, Doprava: služební vůz OS (p. Hla-
váč), Náklady: doprava – spotřeba PHM, ubytování, stravné – kapesné (pí Suchá, p.Hlaváč),
dálniční poplatek – Ra, pojištění 16.276,62 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů - 7.195,65
celkem 9.080,97 Kč
5) EPSU – Stálý výbor EPSU, 28. – 30. 5. 2006, Vídeň
Účast: pí Vondrová - předsedkyně OS, Doprava: služební vůz OS (p. Hlaváč), Náklady: doprava – spotřeba
PHM, stravné – kapesné (pí Vondrová, p.Hlaváč), dálniční poplatek – Ra, pojištění

10.866,51 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů -2.244,00
celkem 8.622,51 Kč
6) EPSU – sociální dialog, 5. – 6.6.2006, Brusel
Účast: pí Vondrová - předsedkyně OS, Náklady: doprava, ubytování hrazeno EPSU, místní doprava – Brusel,
stravné – kapesné, pojištění, mapa Bruselu
celkem 3.460,02 Kč
7) EPSU – Seminář odborových novinářů ke kampani o kvalitě veřejných služeb, 21. – 22.6.2006, Brusel
Účast: pí Suchá - S-OS - koordinátor kampaně za členské OS EPSU v ČR
Náklady:  letenka, ubytování, stravné - kapesné, místní doprava – Brusel, poplatky bankám za úhradu 
do zahraničí (ubytování),  Taxi – letiště Ruzyně-Kladno (bydliště pí Suché) 1 hod. po půlnoci, pojištění

19.438,26 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů - 14.403,50
celkem 5.034,76 Kč
8) PES – SEMINÁŘ, KAMPAŇ EPSU – veřejné služby, 19.9.2006, Brusel
Účast: pí Suchá – S OS - koordinátor kampaně za členské OS EPSU v ČR
Náklady: letenka, ubytování, stravné – kapesné, místní doprava – Brusel, poplatky bankám za úhradu do zahra-
ničí (ubytování), pojištění 19.764,46 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů -13.881,00
celkem 5.883,46 Kč
9) EPSU – 27. stálý výbor samosprávy a regionální správy, 2.10.2006, Brusel
Účast : pí Vondrová, předsedkyně OS, Náklady: letenka, ubytování, stravné – kapesné, místní doprava – Brusel,
poplatky bankám za úhradu do zahraničí (ubytování), pojištění

16.876,87 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů -12.361,55
celkem 4.515,32 Kč
10) EPSU – schůzka národních koordinátorů, 19.10.2006, Brusel
Účast: pí Suchá – S OS, Náklady: letenka, ubytování, stravné – kapesné, místní doprava – Brusel, poplatky ban-
kám za úhradu do zahraničí (ubytování), pojištění

16.724,53 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů -12.695,48
celkem 4.029,05 Kč
11) 26. stálý výbor národní a evropské administrativy, 4. – 6.11.2006, Brusel
Účast : pí Vondrová, předsedkyně OS, Náklady:letenka, ubytování, stravné – kapesné, místní doprava – Brusel,
poplatky bankám za úhradu do zahraničí (ubytování), pojištění

19.018,29 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů -15.632,55
celkem 3.385,74 Kč
12) EPSU – konference : sociální dialog a kolektivní vyjednávání, 30. 11. – 1. 12. 2006, Brusel
Plánovaná účast pí Vondrové, předsedkyně OS, byla z pracovních důvodů zrušena. Náklady:letenka – storno

6.790,00 Kč
poplatek KB za výměnu valut (záloha – vratka) 76,32
celkem 6.866,32 Kč
13) EPSU – kampaň za kvalitní veřejné služby – pravidelná schůzka, národních koordinátorů, 4. – 5. 12. 2006,
Brusel
Účast: pí Suchá – S OS, Náklady: letenka, ubytování, stravné – kapesné, místní doprava – Brusel, poplatky ban-
kám za úhradu do zahraničí (ubytování), pojištění

21.142,42 Kč
EPSU – část. úhrada nákladů -13.750,50
celkem 7.391,92 Kč
14) EPSU – seminář o privatizaci vězeňství, 10. – 12.12.2006, Praha
Náklady: účastnické poplatky za pí Vondrovou a p. Kocandu, zástupce Rady předsedů OO VS ČR
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poplatky bankám za úhradu do zahraničí 1.079,03
Celkem 3.213,19 Kč
15) Přijatá delegace odborářů z lokální samosprávy – Jižní Korea, 6.12.2006, Praha
Celková účast: 12
Náklady: nápoje 52,- Kč 
Právní zastupování a poradenství R: 400,- tis.Kč S: -33.681,0 Kč
1) JUDr. Tomek:
- právní poradenství v souvislosti s transformací a optimalizací celní správy ve věcech, týkajících se zejména slu-
žebních poměrů, školení Zákona č. 361/2003 Sb.  pro příslušníky celní správy a vězeňské služby, zpracování me-
todické příručky k výše uvedenému zákonu 60.000,- Kč
2) JUDr. Kubalíková :
- zastupování člena OS, pracovníka MZV ČR, v řízení u Evropského soudu pro lidská práva – neplatnost výpově-
di – náhrada mzdy 5.950,- Kč
- zastupování členů OS, příslušníků VS ČR, v dovolacím řízení – nezapočítávání přestávek do mzdy

7.140,- Kč
Celkem 13.090,- Kč
3) P-VOS na svém zasedání dne 8.12.2005 schválilo úhradu nákladů soudního řízení ve věci sporu o neplatnost
výpovědi člence OS, pracovnici MěÚ 6.486,- Kč
4) P-VOS na svém zasedání dne 27. 4. 2006 schválilo úhradu soudního řízení ohledně žaloby na určení neplatnos-
ti výpovědi z prac. poměru člence OS, pracovnici MěÚ 9.538,- Kč
5) Náklady právního zastupování členky OS, pracovnice Stavebního úřadu, obviněné z trestného činu obecného
ohrožení 17.493,- Kč
6) Náklady právního zastupování člena OS, příslušníka VS ČR, obviněného z neoprávněného nakládání s osob-
ními údaji 5.712,- Kč
Celkem náklady právního zastupování a poradenství v pracovněprávních vztazích 112.319,- Kč
Advokátní kancelář Dobr a Horáková :
1) právní pomoc v konkurzním řízení ve věci N.P.I., k.s. 7.500,- Kč
2) právní pomoc na přezkumném jednání – konkurz JIA, k.s. 4.500,- Kč
3) a) zpracování dodatků ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – odkoupení části nemovitosti čp. 962 Jeruzalém-
ská, Praha 1 – sídlo OS
b) posouzení nájemné smlouvy na stávající prostory OS, včetně zpracování dodatků ke smlouvě se SMOSK
c) úprava kupní smlouvy „Jeruzalémská“ 24.000,- Kč
Celkem náklady právního zastupování a poradenství ve věcech majetkových 36.000,- Kč
Advokátní kancelář Dobr&Horáková zajišťuje od r. 2000 dosud pro OS právní poradenství a zastupování před sou-
dem ve věci: - N.P.I. INVEST GROUP, k.s. – konkurzní řízení u Městského  soudu v Praze. Na základě smlouvy
činily náklady na toto zastupování:
v r. 2000 30.000,- Kč
v r. 2001 36.000,-
v r. 2003 70.500,-
v r. 2004 109.500,-
v r. 2005 25.500,-
v r. 2006 7.500,-
Celkem 279.000,- Kč
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2005 byla rozvržena odměna členům věřitelského výboru
a OS SOO byla stanovena částka ve výši 200.000,- Kč.
Na základě usnesení Městského soudu v Praze v r. 2002 byly vyplaceny zálohy na odměny členů věřitelského
výboru. Pro JUDr. Dobra, jako předsedu věřitelského výboru, byla určena částka 18.000,- Kč, kterou nechal zaslat
kanceláří úpadce na účet OS, neboť OS hradí JUDr.  Dobrovi náklady na právní zastupování OS v této kauze. Do-
platek odměny obdržel OS ve výši 182.000,- Kč na běžný účet dne 20.12.2006. Touto úhradou byly pokryty nejen
celkové náklady právního zastupování a poradenství za r. 2006 ve výši 148.319,- Kč, ale vznikl i přeplatek této po-
ložky ve výši 33.681,- Kč.
Provozní náklady R: 1.557,0 tis.Kč            S: 1,119.781,29 Kč                     71,9%
801 – kancelářské potřeby 70,- tis.Kč 38.714,93 55,3
806 – čistící a udrž. materiál 2,- tis.Kč 963,60 48,2
809 – ostatní nákupy 4,- tis.Kč 3.389,00 84,7
811 – telefony 290,- tis.Kč 226.987,92 78,3
813 – poštovné 40,- tis.Kč 28.444,00 71,1
814 – opravy a udržování 3,- tis.Kč 1.076,00 35,9
818 – nájemné 907,- tis.Kč 584.710,79 64,5
819 – ostatní služby 160,- tis.Kč 153.856,40 96,2
náklady na Minoltu 80,- tis.Kč 78.961,90 98,7
839 – ostatní poplatky 1,- tis.Kč 2.676,75 267,7
se týkají poplatků za notářské ověření dokumentů OS, podpisů statutárních zástupců OS v souvislosti s realizací
kupní smlouvy „Jeruzalémská“ (sídlo OS), vč. 500,- Kč za vklad do katastru nemovitostí.
818 – nájemné
Rozpočet na r. 2006 se skládal z položky samotného nájemného z nebytových prostor a ze služeb s ním spoje-
ných. Ve skutečnosti hradil OS pouze služby, a to v souvislosti s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
část nebytových prostor v Jeruzalémské ulici – sídla OS, která byla realizována v samotném závěru r. 2006.
Rozpis analytického účtu 819 – ostatní služby v Kč

Rozpočet: Skutečnost %
- poplatky a odměny peněžním ústavům za vedení

běžných účtů 70.000,- 64.264,0 91,8
- poplatky společné účtárně SSO s.r.o. za vedení osobní a mzdové agendy pracovníků OS ŕ 140,- Kč + 19% DPH
za pracovníka/měsíc - od 1.3.2006 = 200,- Kč + 19% DPH
za provedení jedné účetní operace v běžném

měsíci – poplatek 35,- Kč + 19% DPH 35.000,- 44.844,2 128,1
- inzerát OS o publikaci Nový zákoník
práce, schváleno P-VOS 21.9.2006 - 11.900,0
- poplatek za servisní služby techniky PVT 35.000,- 19.788,7 56,5
- tisk evidenčních listů a čl. průkazů,   složenek OS, poplatky za

rozhlas a televizi, vazba SZ apod. 20.000,- 13.059,5 65,3
Celkem 160.000,- 153.856,40 96,2
Nákup drobného majetku R: 70,- tis.Kč S: 59.306,50 Kč 84,7%
Pro rok 2006 bylo počítáno pouze s obnovou stávajícího vybavení kanceláří OS v nejnutnějších případech.
- 2x varná konvice 1.499,- Kč (původní z r. 1997)
- 2x stolní ventilátor 599,- (původní z r. 1996)
- 3x křeslo otočné 6.553,5 (původní z r. 1997)
- antivirové programy NORTON 14.742,5
- vybavení zasedací místnosti č. 420, které bylo majetkem OS nepedagogických pracovníků, jenž se v 4/06 odstě-

hoval 10.000,- Kč
- 1x PC (v Skt. OS) 23.722,5 Kč (obměnaPC z r. 2001)
- nový HDD pro IPC České Bud. 2.190,- Kč
Náklady IPC R: 4.127,5 tis.Kč S: 4,030.999,29 Kč
97,7%
1) podle jednotlivých IPC
Praha + Středočeský kraj 573,6 541.037,99
94,3
Jihočeský kraj 519,9 503.365,20
96,8
Západočeský kraj 507,5 514.466,50
101,4
Severočeský kraj 511,9 520.458,20
101,7
Východočeský kraj 512,4 484.915,90
94,6
Jihomoravský kraj 537,0 517.681,90
96,4
Severomoravský kraj 493,4 484.807,00
98,3
Olomouc 471,8 464.266,60
98,4
Celkem 4.127,5 4,030.999,29
97,7
2) podle druhu nákladů
spotřeba materiálu 62,5 50.656,30
81,0
opravy – udržování 11,0 6.917,20
62,9
cestovné 91,0 90.104,00
99,0
příležitostné občerstvení 4,0 3.655,50
91,4
služby – telefon, poštovné, nájem 799,0 736.685,84
92,2
mzdy 2.229,8 2,199.333,00
98,6
zákonné pojištění 790,3 805.201,00
101,9
ostatní sociální náklady 43,8 43.525,45
99,4
příděly SF 55,6 54.982,00
98,9
jiné ostatní náklady 40,5 39.939,00
98,6
Celkem 4.127,5 4,030.999,29
97,7
Přesto, že celkové náklady IPC byly čerpány na 97,7%, došlo k překročení rozpočtů IPC Plzeň a IPC Ústí n.
Labem, a to z důvodu vyúčtování skutečných nákladů na služby, spojené s nájmem (el. energie, voda, otop, úk-
lid, ostraha budovy apod.) za r. 2005; u IPC Ústí n. Labem i za r. 2006. Zálohové měsíční platby nebyly v r.
2005 a r. 2006 adekvátně upravovány ke zvyšujícím se skutečným nákladům služeb.
Příspěvek na činnost ČMKOS R: 2.944,8 tis.Kč S: 2,548.154,76 Kč
86,5%
OS uhradil:
1) členský příspěvek na činnost ČMKOS ŕ 60,06 Kč za 32.806 členů, tj. z členské základny  k 30.6.2005  =
1.970.328,36 Kč
2)  náklady na regionální právní poradenství (RPP)
- záloha doplňkového účelového příspěvku na RPP
v r. 2006  á  7,90 Kč za 32.806 členů OS 259.167,40 Kč
- doplňkový účelový příspěvek na RPP
za 1. čtvrtletí 2006 ŕ 1,40 Kč za 32.806 členů OS 46.010,00 Kč
Za období od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006 využilo právní poradenství ve střediscích RPP celkem 36 členů OS
při 70 poradách. Ve stejném období byly ukončeny 3 soudní spory členů OS zastupovaných právníky RPP před
soudy.
za 2. čtvrtletí 2006  ŕ  1,28 Kč za 32.806 členů OS 41.935,00 Kč
Za období od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006 využilo právní poradenství ve střediscích RPP
celkem 28 členů OS při 59 poradách.
za 3. čtvrtletí 2006 ŕ 1,64 Kč za 32.806 členů OS 53.740,00 Kč
Za období od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2006 využilo právní poradenství ve střediscích RPP
celkem 24 členů OS při 50 poradách. Ve stejném období bylo ukončeno 14 soudních sporů členů OS zastupo-
vaných právníky RPP před soudy.
za 4. čtvrtletí 2006 ŕ 1,37 Kč za 30.725 členů OS 42.000,00 Kč
Za období od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006 využilo právní poradenství ve střediscích RPP
celkem 41 členů OS při 60 poradách.
Celkem činily náklady na regionální právní poradenství ve střediscích RPP ČMKOS  442.852,40 Kč opro-
ti rozpočtovaným 900,- tis.Kč, které vycházely ze skutečnosti let 2004 a 1. – 3. čtvrtletí 2005.
3) ČMKOS ve spolupráci s RROS Jihomoravského kraje a Muzeem města Brna uspořádala  1. 5. 2006 na Špil-
berku kulturně společenskou akci u příležitosti oslavy Svátku práce. 
OS přispěl na tuto akci částkou 10.000,- Kč.
4) podíl nákladů za náš OS na IV. sjezdu ČMKOS
doplňkový členský příspěvek 101.910,0 Kč
cestovné delegátů za náš OS 4.974,0
ubytování delegátů za náš OS 5.400,0
2 parkovací místa 400,0
Celkem 112.684,0 Kč
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rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost %v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v Kč

Výnosy
Tvorba PF podíl. z čl.příspěvků 12.290,4 12,601.862,34 102,5 18.508,3 18,874.519,32 101,9 18.477,6 18,150.308,07 98,2 17.318,9 18,482.440,76 106,7
Úroky – výnosy z vkladů 1.266,0 1,176.788,20 92,9 873,7 1,111.906,91 127,2 912,0 916.043,01 100,4 700,0 778.790,53 111,3
Výnosy  celkem 13.556,4 13,778.650,54 101,6 19.382,0 19,986.426,23 103,1 19.389,6 19,066.351,08 98,3 18.018,9 19,261.231,29 106,9
Náklady
Zasedání orgánů a komisí 146,5 110.026,70 75,1 139,4 140.509,10 100,8 157,1 133.232,30 84,8 170,4 139.472,30 81,8
Porady, aktivy, semináře 60,0 55.506,42 92,5 61,1 56.536,70 92,5 60,3 52.244,10 86,6 60,3 57.641,50 95,6
Školení 100,0 72.339,50 72,3 100,0 73.444,50 73,4 100,0 - - 100,0 123.791,60 123,8
Činnost sekcí 1.429,9 1,018.231,45 71,2 1.447,6 1,262.156,00 87,2 1.460,3 1,193.985,70 81,8 1.510,3 1,102.074,70 73,0
Cest.náhrady prac.a funkc. OS 55,0 51.602,00 93,8 55,0 59.666,00 108,5 61,0 70.954,00 116,3 75,0 66.788,00 89,0
Publikace, noviny, časopisy 42,0 41.686,10 99,3 42,0 49.162,65 117,0 48,0 44.877,00 93,5 50,0 61.171,10 122,3
Mezinárodní činnost 150,0 96.405,64 64,3 150,0 138.320,94 92,2 150,0 119.051,80 79,4 120,0 89.092,93 74,2
Právní zastupování a poradenství 300,0 360.840,80 120,3 450,0 380.150,00 84,5 450,0 407.956,50 90,7 400,0 -33.681,00 -
Péče o funkcionáře 4,5 4.722,00 104,9 10,5 11.485,00 109,4 10,5 6.829,00 65,0 9,0 8.973,00 99,7
Mzdové náklady 4.188,5 4,182.922,00 99,9 4.337,9 4,555.428,00 105,0 4.990,3 4.935.832,00 98,9 5.190,5 5,202.161,00 100,2
Zákonné pojištění 1.483,1 1,458.655,00 98,4 1.536,5 1.632.427,00 106,2 1.713,0 1,775.493,00 103,6 1.838,5 1,868.859,00 101,6
Příděly SF 100,0 99.957,00 99,9 103,7 110.599,00 106,6 120,9 120.854,00 99,9 127,0 127.462,00 100,4
Provozní náklady 1.310,0 1,206.333,60 92,1 1.370,0 1,321.082,50 96,4 1.375,0 1,422.185,41 103,4 1.557,0 1,119.781,29 71,9
Péče o pracovníky (závod.strav.) 46,0 45.813,30 99,6 46,0 42.522,10 92,4 47,0 50.499,50 107,5 50,0 46.951,90 93,9
Nákup drobného majetku 50,0 21.888,10 43,8 50,0 44.833,60 89,7 20,0 61.592,22 308,0 70,0 59.306,50 84,7
Náklady autoprovozu 350,0 284.970,20 81,4 335,0 317.715,64 94,8 335,0 348.918,89 104,2 355,0 342.047,44 96,4
Pojistné – poplatky 20,0 11.091,00 55,5 20,0 19.927,00 99,6 20,0 19.927,00 99,6 20,0 19.927,00 99,6
Náklady IPC 3.585,7 3,612.925,63 100,8 3.736,3 3,808.354,98 101,9 3.912,9 3.988.660,47 101,9 4.127,5 4,030.999,29 97,7
Náklady na vydávání NOS 1.000,0 950.390,00 95,0 1.000,0 962.040,00 96,2 1.000,0 903.942,10 90,4 1.000,0 920.446,70 92,0
Příspěvek na činnost ČMKOS 2.465,1 2,551.894,53 103,5 2.409,6 2,409.838,00 100,0 2.456,6 2,797.812,54 113,9 2.944,8 2,548.154,76 86,5
Příspěvek na činnost BOZP 186,1 141.369,95 75,9 136,0 102.061,50 75,0 81,8 90.172,00 110,2 105,7 128.956,40 122,0
Příspěvky PSI 450,0 513.965,55 114,2 523,3 520.459,31 99,5 475,3 449.897,50 94,7 390,5 373.351,22 95,6
Příspěvek Sdružení nájem. ČR 25,0 25.000,00 100,0 25,0 22.803,60 91,2 22,2 22.164,60 99,8 21,6 21.561,20 99,8
Příspěvek Evrop.hnutí v ČR - 77.811,00 - 0,5 5.500,00 - 0,5 500,00 100,0 0,5 500,00 100,0
Ostatní příspěvky-náklady - 3.311,00 - - 44.830,00 - - 348.400,00 - - 146.220,00 -
Systém podpor a dotací (PSF) - - - 2.765,0 2,591.303,37 93,7 2.348,0 2,085.577,50 88,8 2.090,0 2,018.601,00 96,6
Náklady celkem 17.547,4 16,999.658,47 96,9 20.850,4 20,683.156,49 99,2 21.415,7 21,451.559,13 100,2 22.383,6 20,590.610,83 92,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+  -) -3.991,0 -3,221.007,93 80,7 -1.468,4 -696.730,26 47,4 -2.026,1 -2,385.208,05 117,7 -4.364,7 -1,329.379,54 30,5

TVORBA A ČERPÁNÍ PROVOZNÍHO FONDU OS

PODPŮRNÝ A SOCIÁLNÍ FOND OS v Kčrok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 Celkem r. 2003 - 2006
Zůstatek k 1.1. 33,683.631,96 převodem do RF
Výnosy:
Tvorba fondu podílem z členských příspěvků 4,200.620,78 - -
Příspěvky á 5,- Kč od důchodců a ostat. členů 154.745,00 - -
Splátky půjček 394.000,00 - -
Výnosy celkem: 4,749.365,78 - -
Náklady:
1)  Nárokové podpory - příspěvky

Praha 193.100,0 199.800,0 173.900,0 133.900,0 700.700,0
Středočeský kraj 120.400,0 153.300,0 115.900,0 105.500,0 495.100,0
Jihočeský kraj 98.900,0 72.100,0 84.500,0 70.200,0 325.700,0
Západočeský kraj 136.300,0 153.600,0 159.500,0 133.600,0 583.000,0
Severočeský kraj 127.600,0 135.300,0 120.900,0 110.200,0 494.000,0
Východočeský kraj 151.100,0 158.700,0 184.200,0 109.700,0 603.700,0
Jihomoravský kraj 234.000,0 216.200,0 210.600,0 167.500,0 828.300,0
Severomoravský kraj 142.400,0 183.700,0 185.400,0 174.500,0 686.000,0
Olomouc 58.100,0 72.600,0 75.700,0 38.800,0 245.200,0

Celkem: 1,261.900,0 1,345.300,0 1,310.600,0 1,043.900,0 4,961.700,0
2) Podpora v nezaměstnanosti 4.920,0 4.920,0 5.160,0 5.304,0 20.304,0
3) Nenárokové podpory

Jednorázové podpory v tíživé situaci 184.600,0 286.000,0 247.000,0 223.000,0 940.600,0
Půjčky sociální 55.000,0 50.000,0 10.000,0 45.000,0 160.000,0

Celkem: 239.600,0 336.000,0 257.000,0 268.000,0 1,100.600,0
4) Pomoc členům postiženým povodněmi

Jednorázové podpory 207.000,0 40.000,0 - 202.000,0 449.000,0
Půjčky 1,050.000,0 - - 100.000,0 1.150.000,0

Celkem: 1,257.000,0 40.000,0 - 302.000,0 1.599.000,0
5) Dotace svazové rodinné rekreace – Celkem: 929.603,3 865.083,37 512.817,5 399.397,0 2,706.901,17
Náklady celkem: 3,693.023,3 2,591.303,37 2,085.577,5 2,018.601,0 10,388.505,17
Zůstatek k 31.12. 31,742.996,66 převeden do RF - - -

Přehled čerpání Podpůrného a sociálního fondu za r. 2003 – 2006 
r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006

Druh Počet Částka Počet Částka Počet Částka Počet Částka
Sociální půjčky 3 55.000,- 2 50.000,- 1 10.000,- 2 45.000,-
Jednorázové podpory v tíživé soc.situaci 28 184.600,- 39 286.000,- 35 247.000,- 27 223.000
Povodně 12 207.000,- 1 40.000,- - - 11 202.000,-
Půjčky - povodně 7 1,050.000,- - - - - 1 100.000,-
Celkem OS 50 1,496.600,- 42 376.000,- 36 257.000,- 41 570.000,-

Přehled čerpání Podpůrného a sociálního fondu dle druhů za r. 2003 – 2006 
r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006

Druh Počet Částka Počet Částka Počet Částka Počet Částka
Porodné 297 445.500,- 362 543.000,- 349 523.500,- 264 396.000,-
Pohřebné 93 137.000,- 89 132.000,- 99 145.500,- 72 107.500,-
Zdravot. péče 1.699 679.400,- 1.676 670.300,- 1.604 641.600,- 1.351 540.400,-
Podpory v nezaměstnanosti 2 4.920,- 2 4.920,- 2 5.160,- 2 5.304,-
Celkem  OS 2.091 1,266.820,- 2.129 1,350.220,- 2.054 1,315.760,- 1.689 1,049.204,-



REZERVNÍ FOND OS v Kč
rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 Celkem r. 2003 - 2006

Zůstatek k 1.1. 52,413.154,17 80,824.479,66 75,565.459,53 69,275.893,48
Výnosy
Tvorba fondu podílem z členských příspěvků 525.077,60 - - - 525.077,60
Příspěvky individuálních členů 77.141,00 - - - 77.141,00
Splátky půjček z RF 30.000,00 200.000,00 200.000,00 280.000,00 710.000,00
Čistý výnos z hosp. činnosti 655.418,75 - 644.058,71 1,056.099,70 2,355.577,16
Splátky půjček z PSF - 377.500,00 337.100,00 301.200,00 1,015.800,00
Výnosy   celkem 1,287.637,35 577.500,00 1,181.158,71 1,637.299,70 4,683.595,76
Náklady -
Náklady IV. sjezdu OS + konferencí sekcí 1,411.167,65 - - - 1,411.167,65
Dotace na činnost ZO 3.300,00 3.800,00 - - 7.100,00
Odpisy HIM – pořízení schváleno z RF OS 235.791,00 235.791,00 235.791,00 - 707.373,00
Zúčtování ztráty provozního fondu OS 1,835.253,53 3,221.007,93 696.730,26 2,385.208,05 8,138.199,77
Modernizace počítačové sítě 886.732,34 179.749,60 - - 1,066.481,94
Ostatní náklady 21.187,00 - - - 21.187,00
Pořízení majetku - rekonstrukce 225.877,00 2,196.171,60 6,538.203,50 262.171,00 9,222.423,10
Náklady    celkem 4,619.308,52 5,836.520,13 7,470.724,76 2,647.379,05 20,573.932,46
Převod zůstatku PSF OS k 31.12.2003 do RF OS 31,742.996,66 - - - 31,742.996,66
Zůstatek k 31.12. 80,824.479,66 75,565.459,53 69,275.893,48 68,265.814,13

Přehled o čerpání rozpočtů sekcí za období 2003 – 2006
Sekce rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
CELKEM R :1.429,9tis. Kč S :1,018.231,45 Kč % 71,2 R :1.447,6tis. Kč S :1,262.156,0Kč %87,2 R :1.460,3tis. Kč S :1,193.985,7 Kč % 81,8 R : 1.510,3 tis. Kč S : 1,102.074,7 Kč % 73,0
01  -  ústřední orgány státní správy 72,6 54.156,86 74,6 80,6 82.207,70 102,0 90,5 64.177,10 70,9 109,3 60.612,40 55,5
02  -  veřejná správa 659,8 548.592,90 83,2 659,8 582.660,95 88,3 659,8 524.235,25 79,5 659,8 535.506,75 81,2
03  -  územní finanční orgány 109,9 107.861,71 98,2 130,0 139.403,50 107,2 145,0 166.876,60 115,1 150,0 127.046,25 84,7
04  -  státní zastupitelství 93,0 28.159,70 30,3 60,5 38.043,70 62,9 48,5 23.827,10 49,1 48,5 33.693,30 69,5
06  -  celní správa 98,2 71.506,23 72,8 127,7 146.389,70 114,6 127,7 108.018,10 84,6 134,5 122.414,00 91,0
07  -  katastrální úřady 90,8 32.001,50 35,2 91,0 71.147,50 78,2 91,0 61.311,40 67,4 106,0 34.545,40 32,6
08  -  výpočetní technika 39,7 27.907,00 70,3 37,5 23.271,00 62,1 33,2 14.509,00 43,7 18,3 11.268,00 61,6
09  -  vědecko-výzkumná základna 11,3 5.410,10 47,9 16,3 11.171,00 68,5 16,9 7.946,00 47,0 15,9 9.221,50 58,0
10  -  statistika 64,8 41.254,90 63,7 66,4 48.953,50 73,7 66,6 62.273,25 93,5 67,0 59.652,50 89,0
12  -  občanští prac. MV a VS ČR 86,4 35.134,60 40,7 73,5 53.717,50 73,1 62,5 66.654,10 106,7 74,5 29.234,50 39,2
13  -  správy soc.zabezpečení 59,6 39.981,55 67,1 60,0 31.922,20 53,2 69,4 54.462,80 78,5 79,8 61.171,90 76,7
14  -  úřady práce 43,8 26.264,40 59,9 44,3 33.267,75 75,1 49,2 39.695,00 80,7 46,7 17.708,20 37,9

REKAPITULACE VÝNOSŮ A NÁKLADŮ spojených se spoluvlastnictvím nemovitostí (OS KOVO, OS Doprava, OS SOO) Kč
r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.2006 CELKEM

VÝNOSY :
Tržby z nájemného 1,544.147,75 1,421.318,82 3,423.021,0 2,994.793,0 9,383.280,57

(4.Q.2004-
-4.Q.2005)

Ostatní výnosy - - 17.187,0 3.627,1 20.814,10
VÝNOSY CELKEM 1,544.147,75 1,421.318,82 3,440.208,0 2,998.420,1 9,404.094,67
NÁKLADY :
Vybavení pokojů mobiliářem
(ARNIKA)- 1,185.946,0 - 1,185.946,00
Spotřeba materiálu - - 32.798,0 - 32.798,00
Opravy a udržování 136.999,60 47.533,60 210.402,0 127.162,00 522.097,20
Cestovní náhrady - 50,80 4.865,0 707,00 5.622,80
Stravování – občerstvení - - 2.689,0 183,00 2.872,00
Nájemné - - 3.958,0 68.546,00 72.504,00
Ostatní služby 288.580,00 383.233,11 373.562,8 343.342,80 1,388.718,71
Daň z nemovitosti 17.260,00 17.260,00 27.876,0 27.877,00 90.273,00
Notář. poplatky + kolky 700,00 1.201,60 3.496,5 2.212,75 7.610,85
Ostatní finan. náklady 10.521,40 12.500,00 53.463,0 - 76.484,40
Odpisy 434.668,00 315.481,00 485.052,0 490.397,00 1,725.598,00
NÁKLADY CELKEM 888.729,00 777.260,11 2,384.108,3 1,060.427,55 5,110.524,96 Kč
ROZDÍL
MEZI VÝNOSY A NÁKLADY +655.418,75 +644,.058,71 +1,056.099,7 +1,937.992,55 +4,293.569,71 Kč

Čerpání rozpočtů konferencí sekcí a sjezdu OS  -  rok 2003 (v Kč)
Počet účastníků Konference sekcí Sjezd OS Celkem %

Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
Delegátů (včetně hlasu poradního) 701 578 219 200 920 778 84,6
Hostů 49 49 10 9 59 58 98,3
Pořadatelů 102 94 21 28 123 122 99,2
Celkem 852 721 250 237 1.102 958 86,9
Druh   nákladu :

cestovné 236.200,- 155.693,- 87.500,- 66.577,60 323.700,- 222.270,60 68,7
ubytování 10.000,- 13.440,- 194.000,- 189.000,- 204.000,- 202.440,- 99,2
stravování 98.600,- 90.141,- 347.500,- 320.250,- 446.100,- 410.391,- 99,0
kancl.potřeby - pozv., apod. 42.400,- 26.553,- 100.000,- 64.122,15 142.400,- 90.675,15 63,7
poštovné 16.700,- 10.282,80 36.000,- 15.896,- 52.700,- 26.178,80 49,7
nájemné 58.400,- 41.539,- 101.900,- 119.909,- 160.300,- 161.448,- 100,7
ostatní služby 102.000,- 63.868,05 102.000,- 63.868,05 62,6
NOS, SONDY, Sebeobrana zaměstnance 45.000,- 65.330,- 45.000,- 65.330,- 145,2
sjezd.dokumenty – 7 tis.ks 90.000,- 84.000,- 90.000,- 84.000,- 93,3

Náklady na zasedání komisí pro přípravu
konferencí a sjezdu 93.000,- 41.430,40 50.000,- 43.135,65 143.000,- 84.566,05 59,1
Náklady celke m 555.300,- 379.079,20 1,153.900,- 1,032.088,45 1,709.200,- 1,411.167,65 82,6
Náklady r. 1999 859 774 250 262 1.109 1.036 93,4

610.400,- 362.045,42 830.000,- 821.154,95 1,440.400,- 1,183.200,37 82,1



Čerpání rozpočtů předsjezdových konferencí sekcí a IV. sjezdu OS státních orgánů a organizací
rok 2003

Celkový Skutečný Rozpočet Skutečnost
počet počet v Kč v Kč v %
účastníků účastníků
(plán)

01  - ústřední orgány státní správy 102 74 40.400,0 22.525,5 55,8
02  -  veřejná správa    +) 152 126 152.200,0 110.607,9 72,7
03  -  územní finanční orgány 78 97 45.600,0 45.277,6 99,3
04  -  státní zastupitelství 57 44 30.800,0 15.929,6 51,7
06  -  celní správa 87 74 58.500,0 50.054,5 85,6
07  -  katastrální úřady 77 70 45.000,0 29.056,1 64,6
08  -  výpočetní technika 25 20 18.500,0 6.572,0 35,5
09  - vědecko-výzkumná zákl. 47 33 23.600,0 12.323,8 52,2
10  -  statistika 47 43 29.600,0 20.092,7 67,9
12  -  občanští prac,MV a VS ČR 76 54 44.600,0 28.604,1 64,1
13  -  správy sociál. zabezpečení 53 59 32.300,0 23.968,1 74,2
14  -  úřady práce 51 27 34.200,0 14.067,3 41,1
Celkem 852 721 555.300,0 379.079,2 68,3
IV. sjezd OS státních orgánů
a organizací 250 237 1,153.900,0 1,032.088,45 89,4
Celkem 1.102 958 1,709.200,0 1,411.167,65 82,6
+)  -  včetně okresních konferencí sekce veřejné správy

POVODNĚ   2002
Podpory členům OS, postiženým povodní v srpnu 2002 :
r. 2002 celkem vyplaceno: 177 podpor v celkové částce: 4,450.000,- Kč
r. 2003 celkem vyplaceno: 12 podpor v celkové částce: 207.000,- Kč
Celkem  vyplaceno 89 podpor v celkové částce: 4,657.000,- Kč
Půjčky členům OS, postiženým povodní v srpnu 2002:
r. 2002 celkem vyplaceny: 3 půjčky v celkové částce 450.000,- Kč
r. 2003 celkem vyplaceno: 7 půjček v celkové částce 1,050.000,- Kč
Celkem  vyplaceno 10 půjček v celkové částce : 1,500.000,- Kč
OS státních orgánů a organizací uvolnil z Podpůrného a sociálního fondu OS
na pomoc členům OS, postiženým povodní v srpnu 2002 celkem částku: 6,157.000,- Kč

KONTO  „POVODEŇ“
Odborový svaz státních orgánů a organizací Praha 1, Senovážné nám. 13 ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb.
vyhlásil veřejnou sbírku za účelem shromáždění finančních prostředků na poskytnutí pomoci spoluobčanům
a členům OS státních orgánů a organizací, postižených povodní v srpnu 2002 (Rozhodnutí
MHMP/96743/2002 ze dne 23.8.2002).
Celkové vyúčtování veřejné sbírky:
Hrubý výtěžek sbírky:
dotace z Rezervního fondu OS 500.000,00 Kč
přijaté finanční příspěvky od fyzických i právnických osob 726.296,04
úroky z vkladů příspěvků na BÚ ČSOB 4.066,72
Celkem 1,230.362,76 Kč
Náklady, spojené s konáním sbírky
Poplatky ČSOB za vedení účtu, transakce a výpisy 4.847,39 Kč
Čistý výtěžek veřejné sbírky 1,225.515,37 Kč
Rozdělení čistého výtěžku veřejné sbírky :
ČSÚ 140.392,00 Kč
Obec Předmíř 100.000,00
Obec Lomnice n. Lužnicí 120.000,00
Město Terezín 600.000,00
Obec Majdalena 3.750,00
Město Mělník 261.373,37 Kč
Celkem 1,225.515,37 Kč

5) doplňkový účelový příspěvek ČMKOS ke krytí vzniklých nákladů  v souvislosti s připravovanou protestní
demonstrací odborů a její propagaci (Praha 25.11.2006)
Celková výše nákladů činila 227.696,- Kč, což v přepočtu na počet členů OS ke 30.6.2006 je 0,40 Kč na jed-
noho člena. OS uhradil 12.290,- Kč
Příspěvek na činnost BOZP R : 105,7 tis.Kč S : 128.956,4 Kč 122,0%
V souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ČR na krytí výdajů BOZP lze na vrub
účelové dotace vyúčtovat mzdové náklady svazových inspektorů jen do výše stanovené MPSV ČR – předpoklad
pro r. 2006  =  20.000,- Kč, přesah přes tuto uvedenou mzdu je OS povinen uhradit ze svých prostředků. Totéž
platí o účtování odvodů z mezd, tj. pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanos-
ti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Ostatní výdaje, spojené s činností BOZP OS, jsou v plné výši
hrazeny z účelové dotace MPSV ČR s výjimkou přídělu do sociálního fondu, který od r. 2001 hradí OS ve
100% výši a od r. 2006 též náklady mzdové účtárny a pojištění majetku, zakoupeného z účelové dotace MPSV
ČR.
Činnost BOZP je vykonáván:
1 inspektorem BOZP na plný prac. úvazek
2 inspektory BOZP na poloviční prac. úvazek.

Vynaložené náklady na BOZP OS k 31.12.2006
Celkem: z toho:

ze stát.rozpočtu: z prostředků OS:
Mzdové náklady 552.942,- Kč 480.000,- Kč 72.942,- Kč
Zákonné pojištění 200.092,- 170.016,- 30.076,-
Nemateriální náklady 199.781,48 173.893,08 25.888,4

Pracovní pomůcky 32.827,25 32.777,25 50,0
Náklady na školení SIBP 5.713,- 5.713,- -
Celkem 991.355,73 Kč 862.399,33 Kč 128.956,4 Kč
Příspěvky PSI a EPSU R: 390,5 tis.Kč S: 373.351,22 Kč 95,6%
PSI – členství v PSI zajišťuje OS možnost právních a dalších konzultací, informovanost o současných trendech
ve veřejné správě a službách, podporu PSI při prosazování oprávněných zájmů členů OS ve světovém a evrop-
ském kontextu.
1) příspěvek do všeobecného fondu PSI:
0,87 EUR x 22.000 členů OS v indexu 50% = 9.570,- EUR, t.j. při kurzu Kč k EUR  28,41 = 271.883,70 Kč;
2) příspěvek do evropského fondu EPSU: 0,32 EUR x 22.000 členů OS v indexu 50% = 3.520,- EUR, 
tj. při kurzu Kč k EUR 28,82 = 101.467,52 Kč.
Příspěvek SON R: 21,6 tis. Kč S: 21.561,2 Kč 99,8%
Na základě uzavřené dohody mezi OS státních orgánů a organizací a Sdružením nájemníků ČR, uzavřené dne
1. 9. 1998, uhradil OS za r. 2006:
základní členský příspěvek 15.000,- Kč,  
0,20 Kč/člena dle členské základnym k 30. 6. 2005, tj. za 32.806 členů 6.561,2 Kč
Celkem 21.561,2 Kč
Rok 2006 byl 10.rokem vzájemné spolupráce dle ustanovení Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování
práv nájemců a uživatelů bytů a podílů na vytváření bytové politiky ČR dle standardu Komise pro sídla a byd-
lení při OSN. Pro obě strany přinesl oboustranný prospěch a i kvantitativní růst oproti předchozí době, viz ná-
sledující tabulka. V tabulce jsou uvedeny jak individuální konzultace v poradnách SON ČR na území celé ČR,
tak i vyřízená písemná podání v elektronické podobě, klasická písemná podání, trvalá spolupráce s odborovým
tiskem, právní konzultace a služby znalců. Vzájemná spolupráce se rozvíjela též při koordinaci odborových sta-
novisek v legislativním procesu.

Přehled poskytnutých – registrovaných služeb
1. Osobní konzultace ve 37 poradnách SON ČR, školení 171  
2. Písemná stanoviska na dotazy členů OS, příp. orgánů OS 141  
3. Pravidelná spolupráce s odborovým tiskem 37  
4. Konzultace legislativních stanovisek 19  
5. Zajištění služeb právníků a znalců 14   
Celkem 382 
Poskytnuté služby by při komerčních cenách advokátů a znalců v tarifu Kč 800/1 hod. a při 382 hod. práce před-
stavovaly hodnotu 305.600,- Kč – členský příspěvek OS SOO je výrazně nižší. V souvislosti s hodnocením do-
savadní spolupráce se obě strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, týkajícího se zvýšení členského
příspěvku následovně: každoročně poskytnout členský příspěvek kolektivního člena SON ve výši 20.000,- Kč a
dále druhou část příspěvku na náklady poradny ve výši 18.000,- Kč. Platba bude zasílána na účet SON u České
spořitelny, a.s., č. 2000259329/0800 do konce ledna každého roku účinnosti smlouvy, na základě předložení fak-
tury po vyhodnocení plnění Dohody. Výše příspěvku se každoročně mění podle údaje inflace či deflace vy-
hlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok.
Zdůvodnění:
1. Úhrady se neměnily od roku 1999.
2. Zvýšil se počet poskytovaných služeb a jejich rozsah téměř na dvojnásobek.
3. Zvýšilo se nájemné v budově DOS.
4. Změny nekopírují ani reálný růst mezd odborových pracovníků, ani růst tarifních odměn právníků a znalců.
Zvýšení pokrývá jen inflaci.
5. Zohledňuje se skutečný stav a rozsah poradenství. OS přispívá na zabezpečení právních služeb v oblasti byd-
lení pro své členy částkou 3.167,- Kč měsíčně.
Ostatní náklady (nerozpočtované) R: 0 S : 146.220,- Kč
V souvislosti s informační kampaní ČMKOS a OS k parlamentním volbám zajistil OS odběr a distribuci bro-
žury nakladatelství SONDY, s.r.o., „Předvolební průvodce do kapsy“ – s podnázvem – Vaše životní úroveň v
programech politických stran. Celkem bylo zakoupeno a distribuováno 15.408 ks v hodnotě 145.380,- Kč.
P-VOS na svém zasedání dne 27. 4. 2006 schválilo odběr cca 11.000 ks, VOS – 27. – 28.4.2006 vzal toto usne-
sení na vědomí. 400 ks SOND pro připravovanou demonstraci k ZP 840,- Kč
Systém podpor a dotací pro členy OS           R: 2.090,- tis.Kč              S: 2,018.601,0 Kč 96,6%
Systém podpor a dotací pro členy OS je vymezen Statutem podpůrného a sociálního fondu OS, schváleným VOS
dne 24. dubna 2003. K 31. 12. 2003 byl zůstatek podpůrného a sociálního fondu OS zúčtován s rezervním fon-
dem OS a zároveň jako samostatný fond zanikl. Od 1. ledna 2004 se stal součástí Provozního fondu OS.
1) Nenárokové podpory – příspěvky vyplac. IPC:
Praha 180,- tis.Kč 133.900,-Kč 74,4%
Středočeský kraj 130,- 105.500,- 81,2
Jihočeský kraj 80,- 70.200,- 87,7
Západočeský kraj 150,- 133.600,- 89,1
Severočeský kraj 130,- 110.200,- 84,8
Východočeský kraj 170,- 109.700,- 64,5
Jihomoravský kraj 210,- 167.500,- 79,8
Severomoravský kraj 170,- 174.500,- 102,6
Olomouc 70,- 38.800,- 55,4
Celkem 1.290,- 1,043.900,- 80,9
2) Podpory v nezaměstnanosti: 5.304,- -
3) Podpory – důsledek povodní r. 2006: (11x) 202.000,- -
Půjčky – důsledek povodní r. 2006: (1x) 100.000,-
Celkem 302.000,-
4) Nenárokové podpory :
Jednorázové podpory v tíživé situaci (27x) 300,- 223.000,-74,3
Půjčky sociální (2x) 100,- 45.000,- 45,0
Celkem 400,- 268.000,- 67,0
5) Dotace svazové rodinné rekreace: 400,- 399.397,- 99,9
Podpory a dotace celkem 2.090,- tis.Kč                2,018.601,- Kč 96,6%
Závěr:
Odborový svaz státních orgánů a organizací má povinnost podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, neboť má příjmy z hos-
podářské činnosti, kterými jsou:příjmy z pronájmu vlastních nemovitostí. V souladu s § 19 citovaného zákona
o daních z příjmů jsou tyto příjmy od daně z příjmů právnických osob osvobozeny, a to do výše, v jaké budou
ve zdaňovacím období jejich dosažení a třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích prokazatelně
použity k úhradě výdajů, nezbytných k uskutečnění činností, spočívajících v obhajobě hospodářských a soci-
álních zájmů zaměstnanců – členů OS. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že daňová povinnost Odbo-
rového svazu státních orgánů a organizací za rok 2006 bude nulová.
Rezervní fond OS
Vytváří finanční rezervu pro hospodaření Odborového svazu státních orgánů a organizací. Tvorba a použití pro-22        NOS 6-7/2007



středků fondu je dána Zásadami použití rezervního fondu, které schvaluje VOS. Fond byl do 31. 12. 2003 tvo-
řen 1 % z podílu členských příspěvků, převodem celého členského příspěvku individuálních členů, úsporou –
přebytkem hospodaření Provozního fondu OS a ostatními příjmy OS, kterými jsou např. příjmy z odprodaných
základních prostředků nebo předmětů postupné spotřeby, podíly výnosů majetkových orgánů, darů, splátkami
poskytnutých půjček apod.
Od 1. 1. 2004 je Rezervní fond OS tvořen:
1) přebytkem hospodaření (zúčtování úspory Provozního fondu OS),
2) příjmy z nemovitého majetku, jehož je OS vlastníkem nebo spoluvlastníkem,
3) ostatními příjmy OS, které nejsou specifikovány jako příjmy Provozního fondu OS,
4) splátkami půjček.
Finanční prostředky fondu lze použít na:
1. financování nákladů, spojených s přípravou a uskutečněním řádného a mimořádného sjezdu OS,
2. financování nákladů, spojených s vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím nemovitého a movitého majetku OS,
3. financování ztráty (schodku) Provozního fondu OS,
4. mimořádné nerozpočtované výdaje na činnost, akce a škodní události, které nebylo možno  předvídat, a pro-
to nebyly zahrnuty do rozpočtu, nelze-li je uhradit z rozpočtové rezervy Provozního fondu OS,
5. úhradu správních poplatků (ažio), manipulačních přirážek, spojených s investováním finančních prostředků
OS,
6. poskytování příspěvku na činnost ZO (MO) OS – příspěvek ZO (MO) může být poskytnut,  pokud jí finanční
situace neumožňuje – bez jejího zavinění – zabezpečit výdaje na základní činnost odborové organizace,
7. poskytování bezúročných půjček a dotací ZO (MO) OS,
8. poskytování návratných půjček (bezúročných či s úrokem) k nákupu, rozšíření, rekonstrukci či opravě ne-
movitého majetku ZO (MO). O konkrétním čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu OS rozhoduje
VOS. V odůvodněných případech může o čerpání mezi zasedáními VOS rozhodnout:
1. předseda OS do úhrnné částky 50.000,- Kč (mimo odst. 1, 3, 6, 7, 8),
2. předsednictvo VOS do úhrnné částky 500.000,- Kč (mimo odst. 1, 3),
3. o těchto rozhodnutích je předseda OS (předsednictvo VOS) povinen informovat na nejbližším zasedání před-
sednictva VOS, resp. VOS. Po projednání a schválení VOS byly s Rezervním fondem OS za léta 2003 – 2006
zúčtovány následující výnosy a náklady:
Rok 2003
Výnosy:
Tvorba fondu podílem z členských příspěvků (1 %) 525.077,60 Kč
Příspěvky individuálních členů 77.141,00 Kč
ZO Obvod. úřadu Praha 8 – splacení půjčky 30.000,00 Kč
Výnosy z nemovitostí 655.418,75 Kč
Výnosy celkem 1,287.637,35 Kč
Náklady:
Zúčtování ztráty provozního fondu OS za r. 2002 1,835.253,53 Kč
Příspěvek na činnost ZO důchodců Mladá Boleslav 3.300,00 Kč
RM + cestovné p. Vydry – člena P-VOS za činnost
v CRISTAL Rosice s.r.o. za 2.pololetí 2002
(OS – 56,3% nákladů, MěÚ Rosice – 43,7 % nákladů) 21.187,00 Kč
Náklady na obnovu stávajícího vybavení Kanceláře OS
a pracovišť IPC informačními technologiemi - 886.732,34 Kč
Náklady předsjezdových konferencí sekcí a IV. sjezdu OS 1,411.167,65 Kč
Zúčtování odpisů DHM za r. 2003, jehož pořízení bylo schváleno z RF OS 235.791,00 Kč
Náklady na rekonstrukci úpravny vody ARNIKA
a náklady na rekonstrukci kuchyně DKO Jihlava 225.877,00 Kč
Náklady celkem 4,619.308,52 Kč
Převod zůstatku PSF OS k 31.12.2003 do RF OS 31,742.996,66 Kč
Stav rezervního fondu OS k 31.12.2003 80,824.479,66 Kč
Rok 2004
Výnosy:
Splátky půjček z PSF 377.500,- Kč
CRISTAL Rosice, s.r.o., splátky půjček z RF OS 200.000,- Kč
Výnosy celkem 577.500,- Kč
Náklady:
Zúčtování ztráty provozního fondu OS za r. 2003 3,221.007,93 Kč
Zúčtování odpisů DHM za r. 2004, jehož pořízení bylo schváleno z RF OS 235.791,00 Kč
Náklady na obnovu inform.technologií 179.749,60 Kč
Příspěvek na činnost ZO důchodců při IPC Olomouc 3.800,00 Kč
Odkup podílů na majetku OS PNT 2,052.360,00 Kč
Náklady na rekonstrukci DKO Jihlava  a hotelu ARNIKA 143.811,60 Kč
Náklady celkem 5,836.520,13 Kč
Stav rezervního fondu OS k 31.12.2004 75,565.459,53 Kč
Rok 2005
Výnosy:
Čistý výnos z hospodářské činnosti(spoluvlast.nemovitostí) za r. 2004 644.058,71 Kč
Splátky půjček z PSF 337.100,00 Kč
CRISTAL Rosice, s.r.o., splátky půjček z RF OS 200.000,00 Kč
Výnosy celkem 1,181.158,71 Kč
Náklady:
Zúčtování ztráty provozního fondu OS za r. 2004 696.730,26 Kč
Zúčtování odpisů DHM za r. 2005, jehož pořízení
bylo schváleno z RF OS 235.791,00 Kč
Náklady na rekonstrukci hotelu Arnika+ F1+F2 a Metropolu, České Budějovice 6,538.203,50 Kč
Náklady celkem 7,470.724,76 Kč
Stav rezervního fondu OS k 31. 12. 2005 69,275.893,48 Kč
Rok 2006
Výnosy:
Čistý výnos z hospodářské činnosti(spoluvlast.nemovitostí) za r. 2005 1,056.099,70 Kč
Splátky půjček z PSF 301.200,00 Kč
CRISTAL Rosice, s.r.o., splátky půjček z RF OS 280.000,00 Kč
Výnosy celke m 1,637.299,70 Kč
Náklady:
Zúčtování ztráty provozního fondu OS za r. 2005 2,385.208,05 Kč
Náklady na rekonstrukci hotelu Arnika+ F1+F2 a Metropolu, České Budějovice 262.171,00 Kč
Náklady celkem 2,647.379,05 Kč
Stav rezervního fondu OS k 31.12.2006 68,265.814,13 Kč

Majetkové aktivity OS
1. Rekreační středisko “SMRK” v Lázních Libverda
Zařízení je ve společném vlastnictví OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR od roku
1995. Zařízení je v provozu od 1. 6. 1996 a jeho využívání se řídí Smlouvou o společném využívání kapacity
objektu oběma spoluvlastníky. v roce 2003 byla provedena rekonstrukce rozvodu teplé vody, čímž se podstatně
zlepšila kvalita a zabezpečení služeb pro rekreanty. Náklady na tuto akci činily celkem 361 766,60 Kč, které by-
ly vzájemně zúčtovány v červnu 2003. Z důvodu přechodu na podvojné účetnictví se nově v rozpočtu , počína-
je rokem 2005 objevuje nově položka odpisy. V letech 2004 - 2006 byla prováděna v rámci rozpočtu běžná úd-
ržba objektu. Využití kapacity rekreačního zařízení je uvedeno v části zprávy Svazová rodinná rekreace.
2. Obchodní společnost CRISTAL Rosice spol. s r.o.
Obchodní společnost vznikla k 1. 1. 1993 a to transformací zařízení “Kulturní dům odborů Cristal Rosice u Br-
na”, jehož zřizovatelem a provozovatelem byl MěÚ Rosice. Při založení obchodní společnosti bylo celkem 6
spoluvlastníků.
Od 1. 1. 1997 doposud jsou v obchodní společnosti dva spoluvlastníci a to:
Název spoluvlastníka Obchodní podíl Vyjádření v %
OS státních orgánů a organizací 1 019 000,- Kč 58,3 % 
Město Rosice 725 000,- Kč 41,7 %
V roce 2003 bylo podáno na bývalého nájemce podáno trestní oznámení ve věci zneužití razítka společnosti ,
poškozování cizího majetku a neoprávněný výběr nájemného z podnájemní smlouvy. Policie ČR pro Brno - ven-
kov trestní oznámení odložila , po odvolání došlo k definitivnímu odložení řešení případu jako trestného činu.
Vymáhání škody způsobené bývalým nájemcem je vymáháno u soudu pro Brno - venkov formou občanskop-
rávního řízení. Ve sporu je CRISTAL s.r.o. zastoupen advokátní kanceláří Dobr + Horáková. Žaloba byla podána
dne 10. 6. 2003 a celková škoda byla vyčíslena na 610 571,- Kč. Dne 8. 2. 2004 byl na základě výzvy Okres-
ního soudu pro Brno - venkov zaplacen poplatek ve výši 24 420 ,- Kč v souvislosti s touto žalobou. Po dvou ur-
gencích proběhla v roce 2006 dvě jednání u soudu v této věci. V obou případech se jednalo o výslechy svědků.
Náklady na právní zastupování v této kauze jsou hrazeny plně ze strany CRISTAL s.r.o. V roce 2003 rovněž ob-
chodní společnost uhradila veškeré zbývající závazky, včetně vystavených penále vůči státním orgánům za ne-
provedené platby v předcházejících letech (jednalo se o Finanční úřad, OSSZ a zdravotní pojišťovny). Dále by-
ly v rámci splátkových kalendářů zaplaceny pohledávky vůči společnosti vyplývající z obchodního styku. No-
vý nájemce postupně zprovoznil objekt, jak v části restaurační, tak i v části ubytovací a svoje povinnosti vůči
vlastníkům plní včas a plně v souladu s nájemní smlouvou. V závěru roku 2005 byl převzat zpět společností ob-
jekt “kuželny” v areálu objektu, který užíval kuželkářský klub Slovan Rosice. Na pronájem tohoto objektu by-
lo vypsáno výběrové řízení a v březnu 2006 byla uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem na jeho provo-
zování formou mládežnického klubu. Vzhledem k těmto pozitivním výsledkům hospodaření se daří od r. 2004
splácet oběma spoluvlastníkům pohledávky vůči společnosti.
Pohledávky k 31. 12. 2002 Zaplaceno 2004 - 2006 Zůstatek k 31. 12. 2006
OS SOO 1 540 000,- Kč 680 000,- Kč 860 000,- Kč
Město Rosice 740 315,- Kč 340 315,- Kč 400 000,- Kč
Závazky z obchodního styku k 30. 6. 2006: dodavatelé 21 777 ,- Kč

závazek z DPH 1078,- Kč
celkem 22 855 ,- Kč

Pohledávky k 30. 6. 2006: nájem p. Zelinka 20 413 ,- Kč
zaplacená záloha DPPO na r. 2006 44 286 ,- Kč

dluh bývalého nájemce 610 571 ,- Kč
celkem 675 270 ,- Kč

Hospodaření společnosti za období od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2006:
rok 2003 zisk 157 399,- Kč společnost plátcem DPH

2004 zisk 103 721,- Kč společnost plátcem DPH
2005 ztráta 16 215,- Kč společnost plátcem DPH

2006 (k 30.6.) zisk 111 008,- Kč společnost plátcem DPH
Jedná se o účetní hospodářský výsledek, který je použit na úhradu ztrát v předchozích obdobích.
3. Majetková, správní a delimitační unie OS
Původní majetkový podíl OS státních orgánů a organizací v MSDU OS byl 2,552 % (ve vztahu objemu majet-
ku bývalého ROH a počtu členské základny jednotlivých OS k 31. 12. 1989). Postupně odchodem některých OS
z MSDU OS a jejich vyrovnání je k 31. 12. 2006 majetkový podíl OS státních orgánů a organizací v MSDU OS
3,64 %. Pro náš OS (v závislosti na ideálním majetkovém podílu 3,64 %) byly v hodnoceném období poukázány
následující finanční prostředky:
rok 2003 1 641 223,20 Kč

2004 1 823 581,33 Kč 
2005 2 005 939,46 Kč
2006 2 188 297,59 Kč
celkem 7 659 041,58 Kč

Těmito finančními prostředky se snižuje závazek MSDU OS k OS, který je veden na majetkovém účtu 388 - do-
hadné účty aktivní - pohledávka za MSDU OS. Stav účtu k 31. 12. 2006 je ve výši 14 380 715,13 Kč.
4. Společný majetek po vypořádání vztahů mezi OS KOVO, OS státních orgánů a organizací, OS PTNS,
OS dopravy a OS námořníků, MSDU OS a společností G.E.N a.s.
Po vypořádání vztahů mezi výše uvedenými subjekty, tj. převodu podílu (akcií) za účelem získání aktiv (majet-
ku) G.E.N. a.s. , který tvoří protihodnotu tohoto podílu (akcií) se stalo 5 OS spoluvlastníky následujících podílů
na uvedeném majetku (k vypořádání došlo 10. a 11. 6. 2002):
Podíly na společném majetku k 1. 1. 2003:
a) Hotel Arnika(Špindlerův Mlýn) + nemovitosti F1 a F2 (využívané jako ubytovny pro zaměstnance) DKO Ji-
hlava včetně podílu na obchodní společnosti METROPOL České Budějovice včetně podílu na obchodní spole-
čnosti
OS KOVO 76,15 %
OS státních orgánů a organizací 9,96 %
OS PTNS 7,28 %
OS dopravy 6,52 %
OS námořníků 0,09 %
b) ALDIS a.s. Hradec Králové - složení akcionářů:
Statutární Město Hradec Králové 111 565 akcií 46, 485 %
OS KOVO 97 472 akcií 40,613 %
OS státních orgánů a organizací 12 749 akcií 5, 312 %
OS PTNS 9 318 akcií 3,883 %
OS dopravy 8 346 akcií 3,478 %
G.E.N., a.s. 435 akcií 0,181 %
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OS námořníků 115 akcií 0,048 %
V roce 2004, na základě dohody mezi spoluvlastníky majetku uvedeného pod bodem 4, část a) a b), došlo k ná-
sledujícímu vypořádání podílů na společném majetku. OS KOVO vypořádal podíl majetku OS námořníků dne
24. 5. 2004 ve svůj prospěch, dne 12. 10. 2004 byl realizován ze strany OS PTNS prodej akcií ALDIS a.s. ostat-
ním akcionářům a dne 7. 12. 2004 byl realizován prodej spoluvlastnických podílů OS PTNS na majetku uvede-
ným pod částí a) ostatním spoluvlastníkům. Statutární Město HRADEC Králové realizovalo odkoupení akcií od
G.E.N., a.s. dne 26. 8. 2004. K 1. 1. 2005 byly spoluvlastnické podíly na majetku následující:
a) Hotel ARNIKA (Špindlerův Mlýn ) + nemovitosti F1 + F2 (využívané jako ubytovny pro zaměstnance)
DKO Jihlava včetně podílu na obchodní společnosti
METROPOL České Budějovice včetně podílu na obchodní společnosti
OS KOVO 82,23 %
OS státních orgánů a organizací 10,74 %
OS dopravy 7,03 % 
b) ALDIS a.s. Hradec Králové - složení akcionářů:
Statutární Město Hradec Králové 116 506 akcií 48,544 %
OS KOVO 101 524 akcií 42,302 %
OS státních orgánů a organizací 13 264 akcií 5,527 %
OS dopravy 8683 akcií 3,618 %
OS PTNS 23 akcií 0,010 %
Výkon správy společného majetku (movitého, nemovitého a obchodních podílů), kromě ALDIS a.s., vykonává
za ostatní spoluvlastníky OS KOVO, na základě smluv uzavřených dne 19. 9. 2002. Jedná se o “Dohoda spolu-
vlastníků o správě společného nemovitého a movitého majetku” a “Dohoda spoluvlastníků a správě a užívání
obchodních podílů”. Tyto dohody nezmocňují OS KOVO k uzavírání právních vztahů a zastupování v právních
krocích. Na základě těchto dohod jsou OS KOVO, ze strany ostatních spoluvlastníků (tj. OS SOO a OS dopra-
vy), hrazeny vynaložené náklady související s touto činností ve vztahu k majetkovým  podílům spoluvlastníků
na společném majetku.
ARNIKA + nemovitosti F1 a F2
V roce 2003 byla zahájena příprava rekonstrukce hotelových pokojů (nové sociální zařízení a vybavení nábyt-
kem), společné prostory v ubytovací části , rekonstrukce elektroinstalace a montáž nouzového osvětlení. Na zá-
kladě dohody spoluvlastníků OS KOVO zajistil přípravu celé akce po technické stránce. Na základě výběrové-
ho řízení byla dne 3.9.2004 podepsána smlouva s dodavatelem stavební části rekonstrukce - firmou Prima s.r.o.,
Hradec Králové a dodavatelem mobiliáře (vnitřní vybavení) firmou Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměř
nad Rokytnou. Předání staveniště proběhlo 1. 10. 2004 a celá rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy, I. eta-
pa od 1. 10. 2004 do 15. 12. 2004 
druhá etapa od 15. 4. 2005 do 1. 8. 2005.
Celkové náklady na rekonstrukci: stavební část 57 368 tis. Kč
mobiliář 11 073 tis. Kč
Náklady pro OS státních orgánů a organizací byly v závislosti na podílu 10,74 % vlastnictví , tj. celkem 7 306
061,- Kč. V roce 2005 byla dále zabezpečena výstavba přípojky plynu a nákup dvou plynových kotlů pro ne-
movitosti F1 + F2, rekonstrukce vstupního schodiště do hotelu ARNIKA, nouzového zdroje el. energie a re-
konstrukce trafostanice. Pro OS státních orgánů činily náklady na investiční akce v roce 2005 v rámci podílu na
nemovitosti celkem 318 661,- Kč. V listopadu 2005 byla zahájena jednání s ÚZSVM (Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových) a PF ČR (Pozemkový fond ČR) jednání o odkoupení pozemků na nichž je část
obslužných provozů hotelu a pozemků, které přímo souvisejí s areálem hotelu, tak aby byl utvořen uzavřený ce-
lek. Tato jednání byla završena u Pozemkového fondu uzavřením nájemní smlouvy, týkající se pozemků v jeho
správě dne 26.5.2006 a s ÚZSVM byla nájemní smlouva uzavřena na pozemky v jeho správě dne 23.11.2006.
V průběhu jednání bylo docíleno u pozemků ve vlastnictví ÚZSVM významného snížení původního návrhu ce-
ny nájmu a následně ceny pozemků pro kupní smlouvu a to více než o 55 %. V současné době jsou připravo-
vány ze strany ÚZSVM a PF ČR kupní smlouvy. Náklady na nájemné a na odkoupení pozemků pro OS SOO:
PF ČR nájemné/rok 2980,- Kč

kupní cena (předpoklad) 212 411 ,- Kč
ÚZSVM nájemné ( za dobu užívání od 

12.7.2005 do 28.2.2007 ) 74 863 ,- Kč
kupní cena ( předpoklad ) 932 705 ,- Kč

METROPOL České Budějovice
V roce 2003 probíhaly opravy škod po povodni v r. 2002, které byly ukončeny k 31. 1. 2004 o celkových ná-
kladech 25,4 mil. Kč (tato částka byla hrazena pojišťovnou). V roce 2004 byla po dohodě s Komerční bankou
realizována přístavba objektu o celkových nákladech 5, 5 mil. Kč v následujícím členění:
0,5 mil. Kč budoucí uživatel terasy - nájemce restaurace
1,0 mil. Kč Komerční banka - nadstandardní vybavení + bezpečnostní materiály
4 0 mil. Kč půjčka od Komerční banky 
Zahájení výstavby 15. 9. 2004
Ukončení 31. 1. 2005
V roce 2005 byla realizována rekonstrukce výtahu v administrativní budově v období 1. 9. - 30. 9. o celkových
nákladech 841 200,- Kč. Běžná údržba a opravy jsou financovány z vlastních finančních prostředků společnos-
ti.
DKO Jihlava
V roce 2004 byla realizována II. etapa rekonstrukce kuchyně v období 8. 7. - 15. 9., celkové náklady 899 943 ,-
Kč. V roce 2005 byla realizována rekonstrukce elektrorozvodů v I. patře budovy “B” , zahájení 15. 7., ukonče-
ní 19. 9. , celkové náklady 401 233 ,- Kč. V roce 2006 , na základě dohody s Finančním ředitelstvím , byla ro-
zšířena pronajímaná plocha pro jeho potřeby ze stávajícího IV. patra a části III. patra o II. patro. Vlastní rekon-
strukce kancelářských ploch byla prováděna na náklady FŘ, související akce ( přestěhování některých kanceláří,
rekonstrukce výtahů , rekonstrukce šaten a “Malé scény” byla realizována DKO Jihlava o celkových nákladech
1 185 tis. Kč, s tím, že prostor “Malé scény” bude za úplatu využívat rovněž FŘ. Tato dohoda mezi DKO Jihla-
va a Finančním ředitelstvím bude představovat počínaje rokem 2008 přínos formou zvýšení nájmu ročně cca
300 tis. Kč pro spoluvlastníky nemovitosti. Běžná údržba a opravy jsou financovány z vlastních finančních pro-
středků společnosti.
VÝNOSY - NÁKLADY
(hotel RNIKA, METROPOL , DKO)

r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006
(1. - 3. Q)         (4. Q 04 - 4. Q. 05)

Výnosy:
ARNIKA 1 260 247, 75 993 074, 65 2 116 624,- 2 088 754,10
METROPOL - 217 294,03 443 804,- 364 700,-
DKO 283 900,- 210 950, 14 879 780,- 544 966,-
celkem 1 544 147, 75 1 421 318,82 3 440 208,- 2 998 420,10
Náklady:
ARNIKA 476 630,- 263 465,26 1 677 198,50 492 437,75
METROPOL - 66 889,35 229 742,- 123 358,-

DKO 122 819,- 82 003,- 142 180,- 128 609,-
společné náklady 289 280,- 364 902,50 334 987, 80 316 022,80
celkem 888 729,- 777 260,11 2 384 108,30 1 060 427,55

ALDIS a.s. Hradec Králové
ALDIS a.s. uzavřela dne 14. 12. 1994 jako ručitel úvěrovou smlouvu s tehdejší Ekoagrobankou a.s. (nyní v li-
kvidaci), kde částka jistiny úvěru činila 36 mil. Kč a úrok 24 %, s účelem použití v rámci oběžných prostředků
s dvěma dalšími právnickými osobami, které tvořily s ALDIS a.s. v té době sdružení. Tyto dvě právnické osoby
větší část úvěru použily ve svůj prospěch a následně zkrachovaly. Po nesčetných jednáních mezi ALDIS a.s. a
Ekoagrobankou, ve snaze vyhnout se  ručitelské žalobě došlo k úhradě 23 mil. Kč (skutečně použitých fina-
nčních prostředků) a pokusu o smír. ALDIS a.s. byla však přesto Ekoagrobankou (v té době již v likvidaci) za-
žalována o zbývající finanční prostředky včetně úroků z poskytnutého úvěru a sankčního úroku. Soudní spor
probíhal od r. 1996 a výše celkové žalované částky převýšila 80 mil. Kč. Vzhledem k právním analýzám a záj-
mu společnosti na řešení ubytovací části Kongresového centra ALDIS a.s., rozhodly orgány společnosti (před-
stavenstvo a dozorčí rada s vědomím akcionářů) o uzavření dohody o narovnání mezi ALDIS a.s. a Ekoagro-
bankou v likvidaci v částce 22 , 9 mil. Kč. ALDIS a.s. ve čtyřech splátkách v roce 2005 tuto částku pomocí úvě-
rového rámce od Komerční banky a.s. ve výši 15 mil. Kč uhradila s použitím vlastních zdrojů. Vzhledem k příz-
nivému vývoji v roce 2005 bylo nakonec z rámcového úvěru použito pouze 9 mil. Kč a 13, 9 mil. Kč bylo uhra-
zeno ze zdrojů ALDIS a.s.
Od roku 2005 ALDIS a.s. vede intenzivní jednání s ÚZSVM o získání pozemků pod celým areálem, které jsou
ve vlastnictví státu. ÚZSVM zpochybňuje právo trvalého užívání a tudíž i jeho transformaci na právo vlastnické,
neboť dle jeho názoru nevzniklo platně v počátcích společnosti. ALDIS a.s. je ze strany ÚZSVM zažalován z
května 2005 na povinnost platit nájemné, naproti tomu ALDIS a.s. zažalovala ÚZSVM rovněž v květnu 2005 a
domáhá se práva vlastnického. vyřešení tohoto sporu je prioritní pro další rozvoj společnosti s cílem zahájení
přestavby objektu č.p. 371 (bývalé zařízení staveniště, které mělo být dle původního záměru přebudováno na
KOR ROH) na hotel, který by sloužil především na zabezpečování kongresových akcí pořádaných v ALDIS a.s.
V únoru 2006 byla zahájena jednání mezi ALDIS a.s. a ÚZSVM, pracoviště Hradec Králové o možnostech ře-
šení této komplikované situace, zejména ve vztahu k pozemku pod budovou č.p. 371 a pozemku na němž je pří-
stupová cesta k němu. V současné době se dospělo k dohodě, že tyto dva pozemky budou vyjmuty ze soudního
sporu a je připravena nájemní smlouva k podpisu. bezprostředně po jejím podpisu bude přistoupeno k realizaci
kupní smlouvy tak, aby mohla pokročit příprava realizace výstavby hotelu. Náklady na hotel o kapacitě cca 92
pokojů je předpokládána ve výši cca 95 mil. Kč a její financování bude zabezpečeno bankovním úvěrem se
splatností od zahájení provozu hotelu po dobu do 10 let. Jednání o poskytnutí bankovního úvěru již probíhají
celkem se čtyřmi bankovními ústavy.
Výsledky hospodaření ALDIS a.s. :
r. 2003 - 36 749 884 , 59 Kč
r. 2004 +     144 741 , 86 Kč
r. 2005 - 20 141 214 , 53 Kč (bez vlivu mimosoudního vyrovnání mezi ALDIS a.s. 

a Ekoagrobankou a.s. v likvidaci by byl hospodářský výsledek
ve výši  +  2 671 556 , 43 Kč )

r. 2006 +  1 206 741 , 69 Kč
(k 30.6.)
Výsledky hospodaření za rok 2006 budou známy koncem I. čtvrtletí roku 2007 ( předběžně se dá konstatovat ,
že výsledek hospodaření se bude pohybovat na úrovni + 3560 tis. Kč ).
5. Odkoupení ideálního spoluvlastnického podílu OS státních orgánů a organizací na nemovitostech Je-
ruzalémská č.p. 962 a pozemku č. 137.
Náš odborový svaz je nájemníkem v nemovitosti na adrese Jeruzalémská 962/3, Praha 1 (budova č.p. 962, Nové
Město , na parcele č. 137 a parcely č. 137, v katastrálním území Nové Město, obec Praha, to vše zapsáno na LV
1331 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha). Dne 18. 6. 2005 byl náš OS vyzván
odborovým svazem pracovníků kulturních zařízení, který je spoluvlastníkem předmětné nemovitosti , zda v
případě, že odkoupí ideální část nemovitosti v rozsahu 9865/100000 předmětné nemovitosti , včetně příslušen-
ství a pozemku od Odborového svazu železničářů , budeme mít zájem o odkoupení ideální části výše uvedené-
ho spoluvlastnického podílu za částku 7 250 000 ,- Kč. Náš podíl na předmětné nemovitosti by se rovnal rozsa-
hem stávající pronajaté kancelářské ploše včetně příslušného podílu na společných prostorách a pozemku.
Náš OS reagoval na nabídku pozitivně , dne 23. 6. 2005 Předsednictvo VOS záměr odsouhlasilo a posléze dne
1. 7. 2005 byl formou návrhu usnesení “per rollam” spolu s průvodním dopisem požádán o vyslovení souhlasu
VOS. K datu 18. 7. 2005 (rozhodná lhůta) byl ze strany VOS vysloven souhlas s tímto záměrem, usnesení bylo
schváleno 79, 5 % členů. Dne 22. 7. 2005 byl souhlas OS SOO sdělen OS pracovníků kulturních zařízení a té-
hož dne byla podepsána mezi účastníky jednání Smlouva o smlouvě budoucí kupní. Další jednání probíhala me-
zi OS železničářů a příslušnými OS sdruženými v Konfederaci umění a kultury. Vlastní kupní smlouva po uko-
nčení všech jednání byla podepsána dne 15. 12. 2006 a bezprostředně poté byla smlouva předána na Katastrál-
ní úřad pro hl. m. Prahu k zapsání do LV.
Závěr
Předkládaná zpráva o činnosti je dokumentární povahy, jejím cílem je poskytnout přehled o činnosti OS a o  nej-
závažnějších problémech, které OS řešil. Součástí zprávy o činnosti je plnění Programu činnosti OS, které je
přílohou této zprávy. Na písemnou zprávu o činnosti naváže úvodní vystoupení předsedkyně OS, které je nutno
považovat za nedílnou součást této zprávy.
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