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„Krize je všudypřítomná, je pouze pár šťastných - cca 10
procent firem, na které dosud nedolehla,“ upozornil předse-
da OS KOVO Josef Středula. „Takřka všechny naše před-
povědi se v tomto ohledu naplnily, i když jsme za ně byli kri-
tizováni, že šíříme bezdůvodně paniku. Poslední měsíce jsou
naprosto katastrofické, jenom sčítáme škody a řešíme všech-
ny ty nesmysly, které leckteří zaměstnavatelé vymýšlejí.

Propouští se již kmenoví zaměstnanci, po desítkách i stovkách, a když se krize
nezastaví,  bude  to ještě horší. Nastává doba, kdy již řada lidí není schopna
splácet své závazky, ne proto, že by neumě-li pracovat, ale protože se stali
obětí krize. Došlo k propadu zakázek. Firmy a spotřebitelé nevěří v budouc-
nost. A jak s námi vláda projednala národní protikrizový plán? Jednoduše
řečeno: vůbec! Na jednání tripartity, kde se měl projednávat, přišel ministr fi-
nancí Kalousek se dvěma kufry obsahujícími protikrizový plán. To bylo v 7
hodin ráno, a již od 9 hodin téhož dne zasedala vláda, odsouhlasila to a násle-
dujícího dne předala materiál do poslanecké sněmovny. A v této situaci vláda
připravuje omezení práv zaměstnanců v zákoníku práce. Proč teď v době krize
se ještě něco připravuje v neprospěch zaměstnanců? Český zaměstnanec je
třetí nejméně ochráněný ze všech zemí Evropské unie. Není žádný důvod k
dalšímu rozvolňování zákoníku práce. V penzijním připojišťovacím systému
chtějí  vládní  představitelé  prosadit, aby  penzijní  fondy  neměly povinnost
udržet reálnou hodnotu vkladů a mohly jít do minusu. Navíc se chystá opt-out,
tedy možnost jednotlivce vystoupit z dosavadního solidárního systému dů-
chodového pojištění. Reálná hodnota důchodů má podle ODS klesnout asi na
20 procent průměrného výdělku. Aby si pak lidé udrželi současný poměr dů-
chodu ke mzdě, museli by si platit na připojištění měsíčně 3000 až 4000 korun.
Proto dozrál čas, abychom dali jasně najevo, že s těmito věcmi nemůžeme
souhlasit. Vláda totiž zneužívá krizi proti zaměstnancům, tedy lidem, kteří ji
nezpůsobili. Pohár trpělivosti již přetekl,“ zdůraznil J. Středula na Radě OS
KOVO. týdeník KOVÁK 11/2009
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Dne 16. 3. 2009  vláda schválila  novelu nařízenívlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-městnanců ve veřejných službách a správě, kterouse ruší příloha č. 1 stávajícího nařízení vlády č.564/2006 Sb., a to s účinností  od 1. 4. 2009. Od 1. 4.2009 budou platit pouze dvě stupnice platových tari-fů, tzn. dnes platná stupnice uvedená v příloze č. 2(nově příloha č.1) a stupnice uvedená dnes v příloze č. 3 (nově přílo-ha č. 2). Jakmile bude novela nařízení vlády zveřejněna ve Sbírcezákonů bude zveřejněna také v NOS a  na  webové stránce OS. O valorizaci zbývajících dvou stupnic platových tarifů  v doběuzávěrky NOS ještě nebylo rozhodnuto. Lze však důvodně před-pokládat, že k valorizaci dojde. Informace o rozhodnutí ministrapráce a sociálních věcí a o dalším postupu budou neprodleně zveřej-něny  na webové stránce OS a následně v NOS. Doporučujeme protosledovat webovou stránku.V Praze dne  24. 3. 2009            Alena Vondrová, předsedkyně OS
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Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

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

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně

Dodatečná nabídkazahraniční rekreace v Chorvatsku 2009Rekreační pobyty organizované OS
čtěte na straně 6

Porada regionálních zástupců sekce veřejné správy našehoodborového svazu ze Středočeského kraje se konala v úterý 24. břez-na v Praze. V úvodní části s aktuálními záležitosmi vystoupilapředsedkyně OS A. Vondrová.  Hovořila především o navrhovanýchúpravách zákoníku práce, které jsou pro odbory nepřijatelné, dále ozrušení základní tabulky platových tarifů pro státní a veřejné zaměst-nance a případné valorizaci platových tarifů v tomto kalendářnímroce. Připomněla potřebnost účasti v červnových volbách doEvropského parlamentu, který svými rozhodnutími ovlivňuje padesátprocent národních legislativ členských zemí Evropské unie.

České předsednictví a Summit EU k zaměstnanosti?!České předsednictví před časem oznámilo jako svou novou iniciativu konáníSummitu hlav států k zaměstnanosti. Tato iniciativa byla evropskou odborovouveřejností vnímána kladně, protože stále zhoršující se hospodářská krize, a s ní ikrize trhů práce a zaměstnanosti, si žádá co nejužší koordinaci všech členskýchzemí EU a přijetí důrazných a komplexních společných opatření. Navíc, podobnáakce na úrovni hlav států členských zemí EU, za účasti sociálních partnerů, by by-la jasným poselstvím, že nejvyšším státním činitelům nejde jen o ozdravení fi-nancí a ekonomiky, ale že citlivě vnímají stále dramatičtější situaci lidí, kteří senevinně stali oběťmi této krize.Je proto jen přirozené, že Evropská odborová konfederace (EOK) reaguje snemalým zklamáním na nové rozhodnutí  Rady EU, které plánovaný pražskýkvětnový Summit hlav států k zaměstnanosti ponížilo na společné jednání tzv.Sociální trojky, t.j. představitelů jen tří po sobě jdoucích předsednictví EU.Podle  generálního  tajemníka EOK Johna Monkse je toto rozhodnutí velmišpatným signálem pro občany a zaměstnance. Jak uvedl - tato nováskutečnost vyvolává dojem, že evropští lídři nevěnují dostatečnou pozornostnezaměstnanosti a odbory tak přijdou o velkou příležitost ke slyšení na nej-vyšší úrovni. Odbory v zájmu evropských zaměstnanců obsadí i tentoponížený "summit". Je to však další výzva pro všechny zaměstnance, abysvými akcemi podpořili Evropské akční dny konané v polovině května, neboťčeho je zapotřebí, je evropsky široce koordinované úsilí zaměřené na udrženízaměstnanosti, a toho se odborům právě nedostává.
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Když v první polovině ledna upozornila
ČMKOS, že česká ekonomika stojí před
bezprecedentním poklesem výroby a
téměř na prahu hospodářské katastrofy,
byla tato tvrzení považována za poplašné
zprávy a byla všemožně nejen v mediích,
ale i v řadách oficiálních politiků, zleh-
čována. 
Vláda sice mezitím sestavila Národní eko-
nomickou radu vlády a domnívá se, že tím
učinila rozhodující krok ke zdolání krize.
Je typické pro tuto vládu, že mezi její čle-
ny jmenovala právěty ekonomy, kteří ještě
před několika měsíci žádnou krizi nevi-
děli, popírali, že byněco takového vůbec
mohlo existovat a dokonce tvrdili, že
česká ekonomika se vnější krize nemusí
obávat,  protože  její  bankovní systém je
zdravý a uváděli i další argumenty, proč se
nám krize vyhne. 
Tento přístup k chápání reálného ekono-
mického vývoje je pro oficiální místa bo-
hužel typický. Jde o ideologickou předpo-
jatost, neschopnost vymanit se z překo-
naných myšlenkových schémat. Je to i
neschopnost pochopit a analyzovat eko-
nomické jevy a především pak neschop-
nost naslouchat jak podnikatelské veřej-
nosti, tak i těm, kteří ve výrobě přímo pů-
sobí – zaměstnancům. Ti dobře chápou,
zda je dostatek práce, či naopak. Bohužel
jsou také těmi prvními, kdo na takovou
krizi doplácejí ztrátou svých pracovní míst
a zdroje obživy. 
Je také typické, že jak vláda, tak i před-
stavitelé NERV vždy reagují na ekono-
mický vývoj až se zpožděním, nedokáží
předvídat jeho směr (a patrně ani nechtějí)
a reálný ekonomický vývoj je předbíhá.
Právě neochota vidět trendy vývoje a jeho
reálná rizika vede k tomu, že řada jejich
opatření není ve skutečnosti reakcí na reál-
né ekonomické problémy, je opožděná a
vede ke ztrátěčasu tak důležitého pro
změny hospodářské politiky. 
Je bohužel také typické pro tuto vládu, že
je ochotna přispěchat na pomoc
zahraničním vládám, které svojí hazardní
politikou přivedly zemi do stavu finanční
katastrofy. Jak jinak si vykládat půjčku
(bezúročnou a také se již vládní před-
stavitelé netají tím, že je nevratná) české
vlády Lotyšsku – zemi, která ještě před
rokem nám byla vydávána věhlasnými in-
stitucemi jako je Světová banka či MMF
(a také některými členy NERV) za vzo-
rovou v provádění „tržních“ reforem - ve
skutečnosti směřujících k devastaci sociál-
ních systémů, k likvidaci systémů sociál-
ního zabezpečení a potlačování
odborových  práv. Přitom tato vláda není
ochotna zlomek z toho, co poskytla
Lotyšsku věnovat na záchranu stovek pra-
covních míst v krachujícím českém
sklářském průmyslu, tedy na pomoc za-
městnancům, kteří rozhodně takový vývoj
nezavinili. 
Následující analýza přímo navazuje na
předchozí rozbor, který byl pod názvem
„Krize – pohled odborů“ předán v polovi-
ně ledna sociálním partnerům jako pod-
kladový materiál pro jednání mimořád-
ného pléna tripartity ke krizi dne 29. ledna

2009. Na tomto jednání bylo také
ČMKOS předáno sociálním partnerům 11
klíčových požadavkůke zmírnění dopadů
ekonomické krize v České republice (viz
NOS č. 5 str. 3 - pozn. red.). Vzhledem k
tomu, že přes dohodu z poloviny prosince
2008 vláda na toto jednání nepředložila
svůj plán na řešení krize, uskutečnilo se
další mimořádné plénum tripartity až 16.
února 2009. Stručná analýza vládou před-
loženého Národního protikrizového plánu
vlády je obsažena v první kapitole našeho
dokumentu. Jádro druhé kapitoly pak tvoří
aktualizovaný odhad dalšího ekonomic-
kého vývoje České republiky. I. „Národní protikrizový plán vlády“ 
Dne 16. února 2009 v 7 hodin ráno před-
stavil premiér Topolánek na mimořádné
plenární schůzi RHSD „Národní protikri-
zový plán vlády“. Bylo to první oficiální
představení plánu antikrizových opatření
vzešlých z činnosti Národní ekonomické
rady vlády (NERV). Byla to také ukázka,
jak tato vláda chápe dialog se sociálními
partnery.  Materiál dostali přímo na stůl a
tedy nemohli si ho ani pořádně prostu-
dovat. Mohli se sice k němu vyjádřit, ale
jejich názor stejně nikoho z vlády nezají-
mal, protože materiál byl v nezměněné
podobě zhruba o dvě hodiny později
schválen vládou ČR. Dne 18. února byl
tento plán předložen Poslanecké sně-
movně P-ČR. 
Na tomto místě se hodí připomenout, že se
v podzimních měsících minulého roku sta-
lo přesvědčování veřejnosti o tom, že se
ČR krize vyhne (či dokonce již vyhnula)
jednou z hlavních náplní práce českých
vládních představitelů. Další náplní pak
byla pravidelná kritika „nesystémových
opatření“ přijímaných jinými členskými
státy EU. Hloubáním, zda je či není krize
a  jak  to  dokázat  (lépe  řečeno vyvrátit)
ztratila Česká republika minimálně čtvrt,
spíše však půl roku času na řádnou
přípravu antikrizových opatření. Přes
dřívější marnotratné plýtvání časem se
zčista jasna nenašly pro sociální partnery
ani dva dny na řádné prostudování návrhů
a  předání  připomínek. Vyloučením   zá-stupců skupin občanů nejohroženějšíchfinanční krizí ze spolupráce navytváření protikrizových opatření sedůvěra (o kterou jde v této krizi naprvním místě) neobnoví. 
Současná obhajoba vlády hovořící o tom,
že vláda „prozřetelně“ vytvořila ex-
panzivní rozpočet přímo nabitý nej-
různějšími  antikrizovými   opatřeními
působí při porovnání s realitou loňského
podzimu přímo úsměvně. Makroeko-
nomické východisko rozpočtu 4,8 % růstu
HDP (chybné už v době svého zrodu) mě-
lo totiž ve své dobědokázat úplně něco
jiného. Mělo dokázat, že se krize české
ekonomiky nedotkne, a že úspěšné re-
formy umožní ČR v roce 2009 na rozdíl
od jiných dokonce urychlit ekonomický
růst! Původní, v podstatě restriktivní
rozpočet, se stal expanzivním jaksi
nechtěně, navzdory svým předkladatelům,
díky tomu, že se jeho výrazné růstové am-
bice ocitly naprosto mimo realitu.

V rámci celosvětové odborovékampaně předaly dne 23. březnat.r. odborové konfederace v nej-různějších částech světa před-stavitelům svých vlád poža-davky a návrhy, jak čelit světovéfinanční a ekonomické krizi, a tov souvislosti s vrcholným jed-náním ekonomicky nejvyspělej-ších zemí světa (G-20), které seuskuteční 2. dubna 2009 vLondýně.  Požadavky a návrhyjsou podrobně popsány vDeklaraci, již společně vypraco-valy Mezinárodní odborovákonfederace (MEOK), Odbo-rový poradní výbor při OECD(TUAC) a mezinárodní od-borové odvětvové federace(GUF), které tvoří uskupeníGlobálních odborů.Globální odbory se obracejí navedoucí představitele zemí G-20, aby spolu s dalšími vládamia mezinárodními institucemivypracovali strategii, která budenejen řešit současnou krizi, alezároveň přispěje k novéspravedlivější a udržitelnějšísvětové ekonomice.Podle odborů tato strategie zej-ména musí:- zahrnovat konkrétní plán ko-ordinovaného mezinárodníhooživení a trvale udržitelnéhorůstu, který bude mít maximálníúčinek na tvorbu pracovních

Ekonomická krize – pohled odborů II 
Českomoravská konfederace odborových svazů zveřejňuje na své webové
stránce pod výše uvedeným titulkem Hodnocení vládního protikrizového plánu
vlády a odhad ekonomického růstu v roce 2009 autorů  Martina Fassmanna a
Jaroslava Ungermana. Úvodní část obsáhlejšího materiálu přiníšíme v násle-
dujícím textu. Zájemci o celý rozbor si jej mohou přečíst na cmkos.cz.

Podle údajů MPSV se registrovaná nezaměstnanost zvýšila v únoru ve srovnání s led-
nem 2009 o 30 787 osob, přičemž v lednu byla vyšší oproti prosincové nezaměstnanosti
o 45 811 osob a už v prosinci minulého roku vzrostl počet evidovaných nezaměst-
naných ve srovnání s předchozím měsícem o 31 951 osob. Sečteme-li tato čísla,
zjistíme,  že počet evidovaných nezaměstnaných během tří měsíců vzrostl o 108 499
osob, což znamená, že se nezaměstnanost v ČR od listopadu roku 2008 zvýšila o třeti-
nu. Jde o výraznou negativní změnu na českém trhu práce, kdy jsme se vrátili, z hle-
diska počtu nezaměstnaných, na začátek roku 2007. V této souvislosti se objevují ně-
které úvahy, které se snaží zlehčovat současnou situaci tvrzením, že nezaměstnanost
ještě  nedosahuje  úrovně  z konce devadesátých let minulého století a začátku tohoto
století, kdy se pohybovala i nad hranicí půlmiliónu osob, a že tedy není důvod k pani-
ce. Jsou však oprávněné důvody domnívat se, že současný negativní trend má jiný,
nebezpečnější charakter. Nezaměstnanost druhé poloviny devadesátých let byla důsled-
kem neuvážené privatizace, nicméně zde byl potenciál ekonomického růstu a zvýšení
zaměstnanosti plynoucí z možnosti otevřít český trh expandujícím zahraničním firmám
(ponechme teď stranou kritiku ekonomické monokultury, která tak vznikla). 
Byla  silná  také  zahraniční (ze zemí EU, hlavně Německa) poptávka po výrobcích a
službách produkovaných v ČR. Vláda navíc měla k dispozici větší zdroje pro případné
krytí  sociálních  výdajů  spojených  s nezaměstnaností, které byly mezitím omezeny,
utraceny, popřípadě promrhány a v rámci liberálních reforem veřejných financí za-
ložených na krácení daní a odvodů na sociální pojištění. Protože tyto předpoklady v
současné době chybí, může být dnešní růst nezaměstnanosti (s možným kulminačním
bodem v polovině roku) dlouhodobější a může mít i chronickou povahu. 
ČMKOS proto považuje za nezbytné učinit ke stabilizaci a udržení sociální rovnováhy
na trhu práce co nejrychleji minimálně tato opatření:
- nesnižovat odvody na sociální pojištění
- vytvořit fond na mzdové vyrovnání pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat na
plný úvazek v důsledku krize, 

- zajistit zvýšení podpor v nezaměstnanosti a prodloužení doby pobírání dávek,
- zajistit plnou ochranu agenturních zaměstnanců a zaměstnanců s pracovními smlou-
vami na dobu určitou.
Globální odbory předkládají požadavky k řešení krize

míst a soustředí se na veřejné in-vestice a aktivní politiky trhupráce;- stanovit nová finanční pravid-la, jež by zamezila opakovánísoučasné krize;- zabránit riziku mzdové deflacea zvrátit růst nerovnosti příjmů;- stanovit nový mezinárodníprávní rámec k regulaci globálníekonomiky a reformovat přede-vším mezinárodní finanční aekonomické instituce - Mezi-národní měnový fond (MMF),Světovou banku (SB), Světovouobchodní organizaci (WTO),Organizaci pro hospodářskouspolupráci a rozvoj (OECD).-  připravit vyvážená opatřenítýkající se změny klimatu;Českomoravská konfederaceodborových svazů, která je ak-tivním členem Mezinárodníodborové konfederace, se připo-juje ke kampani MEOK.Oslovila proto dne 23.března t.r.předsedu Vlády ČR, i v jehofunkci předsedy Evropské rady,aby požadavky Globálníchodborů podpořil a zohlednil jeve spolupráci s dalšími evrop-skými i světovými státníky přiřešení krize a jejích následků.Na podporu odborových poža-davků se v Londýně 28. břez-na  uskuteční  demonstrace,kterou organizuje britskáústředna TUC, k níž se připojíodboráři z mnoha dalšíchzemí. Zastoupena bude iČMKOS.

Během tří měsíců přibylo více než 100 tisíc nezaměstnaných
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Nicméně ještě v listopadu sliboval ministr
financí restriktivní balíčky.... Každopádně
tento či upravený rozpočet („milostivě“
nekrácený a tím expanzivní) ve skutečnos-
ti vycházel a vychází ve struktuře a obje-
mu z jiného zadání. Tento rozpočet
nevytváří žádné antikrizové rezervy,
naopak pokračuje v plošném snižování
daní a pojistného. Tím výrazně omezuje
prostor pro přijetí skutečných antikri-
zových, stimulačních programůna straně
jedné a zcela nesporně směřuje k velmi
výrazným dlouhodobým deficitům Obecné poznámky k antikrizovépolitice vlády 
Pokud bychom měli charakterizovat jed-
ním slovem předložený „Národní protikri-
zový plán vlády“, pak by asi nej-
přiléhavější bylo bezradnost. Současná
vláda, včetně členů NERV, není schopna
„překročit svůj stín“. Není schopna hledat
a navrhovat účinná (třeba i netradiční)
řešení orientovaná na přímou pomoc a
zmírnění dopadůkrize ani v podnikatel-
ském sektoru, tím méně u občanů vlastní
země. Místo toho volí v duchu „svých nej-
lepších tradic“ plošná opatření
soustředěná - jak jinak - na další snižování
daní a pojistného na sociální zabezpečení. 
Předložený „protikrizový“ plán vlády je
tak – kromě jiného - i příkladem ideové
krize vládnoucích elit. Výsledkem této
myšlenkové krize je dlouhodobá degene-
race hospodářské politiky státu na prosté,
jednoduché, pravidelné a všem vcelku
pochopitelné snižování daní. Je až
komické,  jak  se současná vládní koalice
snaží  prodávat v různých obalech stále
stejné zboží. Donedávna bylo masivní sni-
žování daní a pojistného nejlepší cestou
nápravy veřejných financí. Dnes se chce
pokračovat ve stejném duchu pod zámin-
kou – nejlepší cesty proti krizi. A co je
ještě horší? Záměrem „antikrizových
opatření“ je tento proces ještě prohloubit a
urychlit. Snad nejvýstižněji to přiznal mi-
nistr Martin Říman, který se ve středu 18.
2. při tiskové konferenci, prohlásil, že po-
važuje  za pozitivní, že v tomto materiálu
jsou navrhována opatření, na přijetí kte-
rých by za normálních okolností nebyla
odvaha, jako je např. snížení nákladů
práce. Jsme přesvědčeni, že těmito opatřenímivláda zásadním způsobem ohrožuje stavveřejných rozpočtů a zužuje mané-vrovací prostor pro skutečné aktivníopatření na podporu ekonomickéhorůstu. Na jedno ani na druhé se totiž přivýrazném zpomalování ekonomickéhorůstu nebude dostávat peněz.
Základní cíl vlády a celé vládní koalice,
totiž snižováním daní a pojistného„podříznout“ příjmy veřejných financí,zásadním způsobem rozrušit společen-skou solidaritu pod heslem, že každýmusí odpovídat jen sám za sebe, odčer-pat peníze ze sociálních fondůstátu a te-dy omezit (dekapitalizovat) „rozmařilý“sociální stát a v konečném důsledkuzprivatizovat veřejné služby a sociálnítransfery (důchody, podpory v nezaměst-
nanosti, nemocenské dávky) se od dob
Modré šance ODS nezměnily a nemění.
Krize, nekrize. 
Je přímo symbolické, že ve stejný den, kdy
vláda přijímala svůj antikrizový program
přijala ještě jeden, ve skutečnosti daleko
důležitější dokument. Tento dokument se
nazývá „Podkladový materiál prorozhodnutí o zavedení možnosti opt out

ze základního důchodového pojištění“.
Česká veřejnost by se měla důrazně zeptat
současné vládní koalice v čím zájmu si
zahrává se životem a perspektivou součas-
ných i budoucích důchodců České repub-
liky. V zájmu koho chce vyvést část po-
jistného ze základního důchodového po-
jištění – tedy z průběžného systému - a
převést ho do soukromých kapitálových
fondů (opt out). 
Zatím se ve společnosti málo vnímá, že
faktická privatizace systémů sociálních
transferůa veřejných služeb nemusí zname-
nat pouze převod nějakého typu aktiv ze
státu na soukromé subjekty. Neméně
důležité (a vněkterých případech perspek-
tivně důležitější) pro rozvoj soukromého
byznysu v daných oblastech je „pouhé“ us-
toupení státu „z trhu“ prostým zmenšením
rozsahu transferů a služeb poskytovaných
obyvatelstvu  z  veřejných  zdrojů.  Pokud
jsou totiž tyto potřeby saturovány na
rozumné výši z veřejných zdrojů, nemá
průměrný občan potřebu se připojišťovat
na případ nemoci, nezaměstnanosti, dů-
chodu, vzdělání dětí apod. – což samozřej-
mě škodí byznysu, a nutno dodat že per-
spektivně vysoce lukrativnímu byznysu
různých pojišťovacích ústavů.
Není nutno dodávat, že tento dokument
byl přijat jaksi potichu, mimo halasné
tiskové konference a bez jakéhokoli zájmu
médií. 
V současné době nastupující celosvětové
finanční a hospodářské krize, enormního
poklesu finančních trhů a vynucené vládní
pomoci finančním institucím je snaha o to,
aby bylo několika soukromým penzijním
fondům umožněno zahrát si na finančních
trzích o naše důchody a tedy o život mili-
onů českých důchodců, naprosto nepři-
jatelná a hazardní. 
Ze strany současné vládní koalice v zásadě
vůbec nepřekvapí, že se materiál prakticky
vůbec nezmiňuje o tom, kdo ponese nákla-
dy této operace. Každé procento pojist-
ného vyvedené ze základního systému do
soukromých fondůtotiž reprezentuje ztrátu
veřejných financí v rozsahu (v pod-
mínkách roku 2008) 12 mld Kč. Pokud by
tedy byl schválen návrh předkladatele a ze
současného systému penzí by se vyváděla
4 % - znamenalo by to roční úbytek příjmů
veřejných rozpočtů (resp. státního rozpoč-
tu) v rozsahu 48 mld Kč. Tato ztráta by
samozřejmě v průběhu let dále narůstala.
Nepřekvapí, že o tomto klíčovém problé-
mu spojeném s transformací průběžného
systému financování na fondový se v ma-
teriálu prakticky nic nedozvíme. Přitom
transformační dluh – vzniklý kumulací
ročních deficitůby se pohyboval podle
všech dosud prováděných analýz v řádu
minimálněmnoha set miliard Kč. 
Na krytí takového deficitu nejsou veřejné
finance ve skutečnosti vůbec připraveny.
Minimálně by mělo ministerstvo financí
říci na úkor čeho, či spíše koho chce tento
další deficit, který dále navýší deficity
veřejných financí vyrostlé z dlouhodobého
snižování daní kombinovaného s pokle-
sem ekonomiky, uhradit. Je toho však
více, co daný materiál vůbec neobsahuje.
Neobsahuje ani tak základní informaci,
jakou výši důchodu jim tento systém bude
vůbec schopen poskytnout. Tomu se, ale v
situaci, kdy se celosvětovězdůchodových
fondůdíky finanční krizi prakticky vypaři-
ly obrovské finanční sumy (patrněaž třeti-
na) nelze divit. Divit se lze jen tomu, že se
to u nás v této doběchce vůbec zavádět. 

Zdá se, že vládní koalice – dlouhodobě
nečinná v čelení nastupující ekonomické
krizi je až překvapivě činorodá, pokud se
týče toho, jak na poslední chvíli naplnit
své skutečné dlouhodobé záměry – tedy
zprivatizovat systémy sociálních transferů
a veřejných služeb (důchody, zdravot-
nictví, sociální systémy). Zde lze mimo-
chodem také vidět zdroj neustále se
opakujících ataků na sociální pojistné (nej-
nověji pod rouškou antikrizových
opatření). 
Klíčovou otázkou pro posouzení antikri-
zového plánu české vlády je jeho usazenív realitě veřejných financí. To znamená
promítnutí celkové kalkulace antikrizo-
vých opatření do budoucí reality veřejných
rozpočtů. Zdá se, že ani zde není vše tak
jasné, jak se představitelé vlády tváří.
Vsoučasné době oficiálně platí upravený
rozpočet. Ten po přehodnocení makroeko-
nomických východisek (zpomalení reál-
ného růstu z 4,8 % na 1,4 %) a úpravách na
příjmové a výdajové straně pracuje nově s
deficitem 78 mld Kč. Bohužel se zdá, že
tomuto číslu (zhruba po měsíci od úprav)
dnes už nevěří ani ministerstvo financí. To
signalizuje letos až 130 mld schodek ve-
řejných financí (bez zahrnutí antikri-
zových opatření). To zhruba odpovídá
reálnému poklesu HDP o cca 2 %. V
současných podmínkách dá zhruba odhad-
nout, že každým zpomalením reálného
HDP o 1 procentní bod, přijdou veřejné fi-
nance o 20 mld Kč.Případný pětiprocentní
reálný pokles HDP by pak reprezentoval
již deficit nad 200 mld Kč. 
Tyto automaticky narůstající deficity však
nejsou (nebudou) důsledkem aktivních
protikrizových opatření. Jsou a budou dů-
sledkem poklesu ekonomického výkonu
kombinovaného  s důsledky předchozích
etap výrazného snižování daní a pojist-
ného a záměrné změny struktury daňového
inkasa ve prospěch daní nepřímých. Je
zřejmé, že tak jak bude samovolně narůs-
tat schodek veřejných financí, tak se bude
zužovat prostor pro jakékoli aktivní
opatření. S vysokou pravděpodobností se
dá říci, že opatření tohoto vládního plánu
budou ve skutečnosti na poměrnědlouhou
dobu také opatřeními posledními. Možná,
že si toho nejsou podnikatelské reprezen-
tace dostatečně vědomy, když dnes vítají
jakýkoli finanční příspěvek ze strany
vlády a předpokládají, že za čas zase něco
dostanou. Protikrizový plán vlády 
Úvodem je třeba říci, že bráno „položku
po položce“ nelze odsoudit všechna opat-
ření v materiálu uvedená jako nesmyslná
či neúčinná. Zvláště opatření připravovaná
na podporu vzdělávání a školení zaměst-
nanců za pomoci peněz z Evropského so-
ciálního fondu považujeme (v případě, že
se tento systém co nejrychleji zorganizuje
a profinancuje) za jedno z velmi
důležitých opatření na podporu zachování
jádra pracovních kolektivů ve firmách. 
Pozitivně lze hodnotit i opatření na pod-
poru dopravní obslužnosti či na veřejné in-
vestice. Bezesporu bychom našli i další
opatření, která by, izolovaně posuzováno,
sehrála pozitivní roli při zmírnění důsled-
ků krize. Co je však nejdůležitější, a podle
našeho názoru i nejcitlivější oblastí tohoto
plánu, je ekonomické ukotvení těchto
opatření – schopnost je reálně profinanco-
vat prostřednictvím veřejných rozpočtůne-
jen dnes, ale i zítra, za měsíc, za půl roku
.... 

Komplexní program však nelze posuzovat
podle jednotlivých dílčích komponent
(byť by s některými z nich bylo možno
souhlasit), ale podle celkového zaměření a
klíčových opatření. 
Vlajkovou lodí předloženého dokumentu
s výrazněnejvětším dopadem do veřej-
ných financí (18 mld Kč) se stala „sleva
zaměstnavatele na pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti“. Navrhované snížení,
spolu s dalšími, již přijatými redukcemi v
oblasti sociálního pojištění, bude zname-
nat, že systémy sociálního pojištění budou
oproti podmínkám roku 2007 chudší o 15
% příjmů, v roce 2010 již o téměř18 %
(70 mld Kč). 
K navrženému opatření, které podle svých
tvůrců má v prvé řaděchránit zaměst-
nanost nízkopříjmových skupin obyvatel-
stva, máme vážné výhrady jak z hlediska
ekonomického, tak i sociálního. 
Navržené opatření je záměrně plošné.
Dává všem stejně bez ohledu na jejich
situaci. Stejně „pomáhá“ firmám a insti-
tucím, které pomoc vůbec nepotřebují
(banky, státní orgány apod.), životaschop-
ným firmám, které se dostaly do vážných
problémů, i firmám, kterým již objektivně
není pomoci. Systém, kde jediným
kritériem pro nárok na slevu je výskyt za-
městnanců s příjmem pod hranicí 1,15ná-
sobku průměrné mzdy rozdává každému
trošku - těm, co pomoc nepotřebují, příliš
mnoho a těm, co jsou na ní životně závis-
lí, téměř nic. Tomu také bude odpovídat
účinnost takovéhoto opatření. Místo toho,
aby se (třeba i ve větším objemu) vytvořil
fond, který by byl schopen pomáhat jed-
notlivým životaschopným firmám kon-
krétní a masivní pomocí (což jsme mimo-
chodem navrhovali již při projednávání
(Pokud by toto opatření bylo schváleno,
jednalo by se o čtvrté snížení sociálního
pojištění uskutečněné v letech 2008 –
2009. Nejprve došlo v rámci reformy ve-
řejných financí již v roce 2008 k za-
stropování sociálního a zdravotního po-
jištění s dopadem do sociálního pojištění
v rozsahu minimálně 8 mld Kč. Pro letošní
a  příští rok pak reforma předznamenala
snížení sociálního pojistného hrazeného
zaměstnavateli o 1% (minus 14 mld Kč)a
0,9  (minus  13  mld  Kč).  Dále pak bylo
sníženo sociální pojištění hrazené zaměst-
nanci v rozsahu 1,5 % (minus 18 mld Kč).
Po případném schválení navrhované slevy
na pojistném to bude znamenat, že oproti
roku 2007 bude v roce 2009 pracovat sys-
tém sociálního pojištění s prostředky
nižšími o 58 mld Kč, v roce 2010 už o 70
mld Kč.) rozpočtu na rok 2009), tak se zde
ve skutečnosti velká část z 18 mld Kč
prakticky promrhá bez výraznějšího eko-
nomického efektu na stav firem a jejich
ekonomickou perspektivu. Navržené
opatření má údajněochránit 50 až 70 tis.
hlavně nízkopříjmových pracovních míst
před propouštěním. Už tento předpoklad
je sám o sobě iluzí. Tím, že jde o plošné
opatření, budou impulsy do finanční situ-
ace firem vyplývající z tohoto mechanis-
mu ve skutečnosti velmi slabé.
(Minimálně proto, že i přes slevu na po-
jistném totiž bude tento zaměstnanec fir-
mu stále něco stát). 



Ze Stanoviska ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění (Praha 18. 3. 2009)
1. Informace, které se týkají hromadného velkého zpožďování ve výplatě dáveknemocenského pojištění, jsme prověřili a vylučujeme je. 2. Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a žádosti pojištěnců v dlouhodobé pra-covní  neschopnosti  zpracovávají pracoviště  ČSSZ  přednostně,  protože se v ně-kterých případech může jednat o jediný příjem těchto žadatelů. Pracovníci ČSSZvynakládají maximální úsilí, aby žádosti o dávky byly vyřízeny včas. Přitom zákon-ná lhůta pro výplatu dávek je 30 dnů od převzetí dokumentace, která splňuje všech-ny zákonné náležitosti.3. Způsob vyřízení žádosti o dávku nemocenského pojištění je zejména pro organi-zace s více jak 25 zaměstnanci zcela nový. Dokumenty žadatele o dávku nemocen-ského pojištění předává zaměstnavatel příslušné OSSZ. Zaměstnanec uplatňuje žá-dost o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele.Nároky na zpracování žádosti o dávku nemocenského pojištění podle nové právníúpravy se několikanásobně zvýšily.4. Programy pro provádění nového zákona o nemocenském jsou originálním dílem,které respektuje a vychází ze zákonných předpisů. Programy byly otestované a jsoufunkční. Jejich provoz sledujeme a vyhodnocujeme. Na základě provozních poz-natků a zkušeností provoz průběžně optimalizujeme. Jedná se o optimalizaciodpovídající zavádění jakéhokoliv nového systému do ostrého provozu, např. řešenídoby odezev, přizpůsobení uživateli, apod. Ta ale neohrozila vyplácení dávek nemo-cenského pojištění.Nová právní úprava v oblasti vyplácení dávek nemocenského pojištění platí od 1.1. 2009. Přinesl ji nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Po více jakpadesáti letech zažitého postupu dochází k zásadním systémovým změnám v up-latňování žádostí o výplatu dávek nemocenského pojištění:1. Nové povinnosti vyplývají pro zaměstnavatele a ošetřující lékaře. Například zaměstnavatel má mimo jiné povinnost přijímat žádosti svých zaměst-naných osob o dávky nemocenského pojištění včetně dalších podkladů, doplnit napřílohu k žádosti údaje  potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu, a ne-prodleně je předávat OSSZ příslušné k výplatě dávek.  2. Od 1. 1. 2009 vyplácí dávky nemocenského pojištění příslušné OSSZ. Dávkynemocenského pojištění se vyplácí od obdržení nezbytných, řádně vyplněných,dokumentů pro výpočet dávky nemocenského pojištění.Výplatu dávek nemocenského pojištění do 31. 12. 2008 zaměstnancům organizacís více než 25 zaměstnanci zajišťovali jejich zaměstnavatelé přímo. Ti přijímali žá-dosti o dávky nemocenského pojištění, posuzovali splnění podmínek pro nárok nadávky a dávky vypláceli zaměstnancům ve sta novených termínech (v nejbližším vý-platním termínu spolu se mzdou, platem). Ostatním zaměstnancům a OSVČ dávkyvyplácely příslušné správy sociálního zabezpečení.ČSSZ si uvědomuje vážnost celé situace náběhu nového provádění nemocenskéhopojištění. Situaci monitoruje, vyhodnocuje a reaguje na ni. Ukazuje se, žesprávám sociálního zabezpečení zaměstnavatelé nepředávají žádosti o dávkynemocenského pojištění neprodleně a potřebné dokumenty jsou nedostatečně vy-plněny, např. v přílohách k žádosti jsou chybně uvedené vyměřovací základy provýpočet dávky, neobsahují údaje o vyloučených dobách aj., žádosti nejsou doplněnynebo podepsány žadateli. Jsou-li na dokumentech nějaké nesrovnalosti, pracovnícimusí případ po případu došetřit. Často je vracejí zpět k doplnění. Z těchto hlavníchdůvodů dochází k prodlužování doby od podání žádosti do výplaty dávek.Zpracovat lze pouze ty žádosti, které splňují všechny zákonné náležitosti, unemocenského a ošetřovného navíc až po obdržení dokladu o trvání nebo ukončenídočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování k určitému dni. Teprve potézačíná běžet 30ti denní lhůta na vyplacení dávek nemocenského pojištění. V sou-vislosti s nárůstem činností vyvolaných nedostatečně zpracovanými dokumentypřistoupila ČSSZ k vyššímu uplatnění práce přesčas, práce o sobotách a nedělích.Rovněž se intenzívně pracuje na optimalizaci programové podpory. PracovníciČSSZ vynakládají maximální úsilí, aby žádosti o dávky nemocenského pojištěnívyřídili včas. Pro ilustraci: Novým systémem se vyplácí dávky nemocenského pojištění snárokem od 1. 1. 2009. Za leden 2009 vyplatila ČSSZ celkem 120 024 dávek nemocenského pojištění, z to-ho novým systémem 459 případů, za únor celkem 118 545, z toho novým systémem46 508 případů, do 13. 3. 2009 celkem 70 721, z toho novým systémem 50 558.ČSSZ spolu s OSSZ/PSSZ/MSSZ i nadále pokračuje v informování předevšímodborné veřejnosti (zaměstnavatelé, mzdové účetní, ošetřující lékaři), pořádá semi-náře a školení. Informace k provádění nového zákona jsou rovněž dostupné nahttp://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/Novy-zakon-o-nemocenskem-pojis-teni/.                                                                                                         cssz.cz
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§ ODPOVÍDÁME §
1. Působí-li u zaměstnavateleodborová organizace, je vhodnépožádat nejprve o pomoc přís-lušný odborový orgán. Tomu je vrozsahu stanoveném zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, veznění pozdějších předpisů (dálejen „ZP“), dána pravomoc pro-jednávat stížnosti zaměstnancůna výkon práv vyplývajících zpracovněprávních vztahů. 2. Kontrolní kompetenci má iorgán nadřízený v souladu se ZP§ 347 odst 2. Nadřízeným orgá-nem se pro účely zákoníku prácerozumí ten orgán, který je podlezvláštních právních předpisů oprá-vněn vykonávat vůči zaměstna-vateli řídící působnost při plněníjeho úkolů. Je oprávněn zezjištěných porušení vyvozovatdůsledky.   Nadřízenými   orgányjsou např. zakladatelé státních pod-niků, zřizovatelé rozpočtových apříspěvkových organizací. 3. Občan má možnost podatorgánům státní správy podnět kekontrole dodržování pracov-něprávních předpisů zaměstna-vatelem. V souvislosti s přijetímzákona č. 251/2005 Sb., o in-spekci práce, ve znění poz-dějších předpisů, došlo meziúřady práce (dále jen „ÚP“) aoblastními inspektoráty práce(dále jen „OIP“), k rozděleníkompetencí pro řešení těchtopodnětů. OIP zajišťují kontrolu voblastech působnosti zrušenýchinspektorátů bezpečnosti práce ačástečně i kontrolních útvarů ÚP(např. zákoník práce, zákon okolektivním vyjednávání výkončinnosti dítěte a další,). V působ-nosti ÚP je kontrola dodržovánízákona o zaměstnanosti, zákonao ochraně zaměstnanců připlatební neschopnosti zaměstna-vatele a kontrola výše prů-měrného měsíčního čistéhovýdělku v rozsahu potřebnémpro stanovení výše podpory vnezaměstnanosti a podpory přirekvalifikaci.Podnět ke kontrole je možné po-

dat písemně, ústně nebo telefon-icky. Příslušný orgán státnísprávy  je  povinen se podánímzabývat, ale není povinen vy-hovět návrhům podávajícího, te-dy ani navrhovanou kontroluprovést. Informace o výsledkupřípadného kontrolního šetřeníse poskytuje pouze tomu, kdopodal podnět písemně. Informacívšak nesmí být porušena právaostatních  občanů na  ochranuosobnosti  a  ochranu osobníchúdajů a práva a právem chráněnézájmy zaměstnavatele. V praxito znamená, že občan obdržípředevším informace o výsledkukontroly, které se týkají přímojeho osoby. Provádění kontrolníčinnosti se řídí plány sestavo-vanými převážně na pololetí.Kromě takto plánovaných kon-trol se provádí i kontroly mi-mořádné. OIP a ÚP mohou kon-trolu na jim příslušném úsekuprovést, vyžadovat odstraněnízjištěných nedostatků a zazjištěná porušení zaměstnavateliukládat pokuty, avšak v žádnémpřípadě nemohou v rámcisvých kompetencí řešit uspo-kojování individuálních ná-roků zaměstnanců vůči zaměst-navateli, včetně vymáhání fi-nančních pohledávek. 4. Občan má možnost obrátit sena soud, neboť spory mezi za-městnavatelem a zaměstnancemo nároky z pracovního poměruprojednávají a rozhodují, vsouladu se ZP, pouze soudy.Příslušný je okresní soud podlesídla (u fyzické osoby trvaléhobydliště) žalovaného. Pro uplat-nění nároku u soudu jsou sta-noveny v ZP lhůty, a proto senelze při podání žaloby vázat navýsledky jiných šetření, dal-li knim občan podnět. Při porušování pracovně-právních předpisů zaměstna-vatelem je možné se obrátit naoblastní  inspektorát  práce pří-slušný místu působiště zaměst-navatele (http://www.suip.cz).

Jak při porušování pracovněprávníchpředpisů zaměstnavatelem

Ronald Reagan: Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila,ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Allais Alphonse: Lenoch je ten, kdo ani nepředstírá že pracuje.O. Fišer: Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své.Cicero: Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Winston Churchill: Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, za-tímco ostatní se baví.Reinhard K. Sprenger: Úkolem managementu je ostatní při prácivyrušovat.
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celý kalendářní rok, čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářnímroce, pokud na ně má zaměstnanec právo,- při poskytnutí dovolené v částech, musí alespoň jedna část činit nej-méně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem ne-dohodnou na jiné délce čerpané dovolené,- při sestavování rozvrhu čerpání  dovolené je nutno přihlížet kprovozním důvodům  zaměstnavatele a k  oprávněným zájmům za-městnance (péče o děti v období jejich prázdnin, rodinná dovolená,léčení v lázních apod.),- v rozvrhu čerpání dovolené lze určit v dohodě s odborovou organi-zací i hromadné čerpání dovolené, tzv. celozávodní dovolenou,jestliže je to nutné z provozních důvodů. Hromadné čerpání dovolenénesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny vkalendářním roce. Nelze tak např. dohodnout hromadné čerpání dovo-lené v letních měsících po dobu 2 týdnů a v období mezi vánočnímisvátky a Novým rokem po dobu 1 týdne. Určení hromadného čerpánídovolené z jiných než provozních důvodů není možné. V některých případech je však zaměstnavatel ve svém oprávnění určitčerpání dovolené omezen (§ 217 odst. 4). Je tomu tak v případech,kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojen-ské cvičení,   kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvlášt-ního právního předpisu a kdy je zaměstnankyně na mateřské neborodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobuostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatelurčit zaměstnanci čerpání dovolené jen na jeho žádost.Zákoník práce obsahuje i výjimku, kdy dobu čerpání dovolenéneurčuje zaměstnavatel, ale sám zaměstnanec (§ 217 odst. 5). Je tomutak v případě zaměstnankyně, která požádá zaměstnavatele o poskyt-nutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončenímateřské dovolené a zaměstnanec tak, aby navazovala bezprostředněna skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena o-právněna čerpat mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel je povinentakové žádosti vyhovět a dovolenou poskytnout.Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemněoznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne sezaměstnancem na kratší době. Zaměstnavatel může zaměstnanci určit čerpání dovolené i když dosudnesplnil podmínky pro vznik nároku na ni, jestliže lze předpokládat,že zaměstnanec tuto podmínku splní do konce kalendářního roku,popřípadě do skončení pracovního poměru. Pokud tuto podmínku za-městnanec nesplní, je povinen zaměstnavateli vrátit odpovídající částvyplacené náhrady mzdy nebo platu za dovolenou.V případě, že zaměstnavatel změnil zaměstnanci určenou dobu čer-pání dovolené, nebo že ho odvolal z dovolené, je povinen mu uhraditveškeré náklady, které zaměstnanci v této souvislosti vznikly.Přerušení dovolené  (§ 219 ZP)Dovolená se zaměstnanci přerušuje- z důvodu nástupu  vojenského cvičení nebo výjimečného vojen-ského cvičení v ozbrojených silách,- jestliže ošetřuje nemocného člena rodiny (záleží však na zaměstnan-ci, jestli požádá přímo zaměstnavatele, aby mu určil dovolenou nadobu - vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení vozbrojených silách nebo na dobu ošetřování nemocného členarodiny),- jestliže je uznán dočasně práce neschopným- zaměstnankyni z důvodu nástupu mateřské a rodičovské dovolené,- zaměstnanci z důvodu nástupu rodičovské dovolené.Do dovolené se rovněž nezapočítává svátek, který v době dovolenépřipadne zaměstnanci na den, který je jinak jeho obvyklým pracov-ním dnem. Na dobu dovolené není možno rovněž nařídit vybíránínáhradního volna za práci přesčas nebo za práci ve svátek.Příručka pro personální a platovou agendu, mpsv.cz

Informace a projednání 
přímo se zaměstnanci (§ 279 a § 280)Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o - své ekonomické a finanční situaci a jejím pravděpodobném vývoji- své činnosti, jejím pravděpodobném vývoji, jejich důsledcích na ži-votní prostředí a o svých ekologických opatřeních- svém  právním  postavení  a jeho změnách, vnitřním uspořádání aosobě oprávněné za něho jednat v pracovněprávních vztazích- uskutečněných změnách ve svém předmětu činnosti- základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách- záležitostech, v rozsahu stanoveném v § 280- opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se za-městnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace- nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by bylavhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u něho vpracovním poměru uzavřeném na dobu určitou - bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve stanoveném rozsahu    - záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské radyzaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro infor-mace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanovenémv § 294.Povinnosti uvedené v prvních dvou odstavcích se nevztahují na za-městnavatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců.Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnanci- svůj pravděpodobný hospodářský vývoj     - svoje zamýšlené strukturální změny,  racionalizační nebo organiza-ční opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření vsouvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62- nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj za-městnanosti, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny- převod podle § 338 až 342- ve stanoveném rozsahu otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-ci- záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské radyzaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro infor-mace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanovenémv § 294. Povinnosti uvedené v prvních třech odstavcích  se nevztahují na za-městnavatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců. Informace a projednáníprostřednictvím zástupců zaměstnancůPůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, zaměstnavatel jepovinen ji informovat - o všech záležitostech, o kterých je povinen informovat zaměstnance - o vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo  platu a jejich  jed-notlivých složkách, včetně členění podle jednotlivých profesníchskupin, pokud není dohodnuto jinak.Zaměstnavatel je povinen s odborovou organizací projednat:- vše, co je povinen projednat se zaměstnanci - svoji ekonomickou situaci- množství práce a pracovní tempo- změny organizace práce- systém  odměňování a hodnocení zaměstnanců- systém školení a vzdělávání zaměstnanců- opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob,zejména  mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fy-zických  osob se zdravotním postižením- podstatné záležitosti péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hy-gieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kul-turních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců- další opatření, týkající se většího počtu zaměstnanců.Dovolená
Čerpání dovolené (§ 217 a 218 ZP)Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpánídovolené vydaného s předchozím souhlasem příslušné odborové  or-ganizace. Při jeho sestavení je zaměstnavatel povinen dodržovat řadupravidel:- rozvrh čerpání dovolené by měl zabezpečovat vyčerpání dovolenézaměstnancům  zpravidla  vcelku  a do konce kalendářního roku, vekterém právo na dovolenou vzniklo. Zaměstnavatel je povinen určitzaměstnanci, jehož pracovní poměr trval k témuž zaměstnavateli po

§ ODPOVÍDÁME §



Průmyslová výroba na Slovensku spadla o rekord-ních 27 procent Průmyslová výroba na Slovensku se v lednu kvůlinegativním dopadům hospodářské krize propadla orekordních 27 procent. Pokles v lednu zaznamenalavšechna odvětví s výjimkou dodávek energií. Nejvícese propadla výroba dopravních prostředků a elektrických zařízení. Vprosinci klesla průmyslová výroba o 18 procent.Podle analytiků jde o největší propad indexu průmyslové výroby odzavedení jejího nového výpočtu v roce 1999. Lednové výsledky jsoupoznamenané také rusko-ukrajinským sporem o plyn, kdy naSlovensku muselo pozastavit výrobu mnoho velkých firem.Výroba v odvětví elektrotechniky podle slovenského statistickéhoúřadu v lednu klesla o 9,8 procenta. Tento sektor je pro slovenskouekonomiku vedle výroby automobilů dalším významným odvětvím.Už v prosinci se výroba počítačových, elektrotechnických a optickýchvýrobků snížila o 13 procent. Jediným průmyslovým odvětvím, které v lednu vykázalo růst, bylydodávky energií. Růst odvětví činil 3,5 procenta.Výroba automobilů se propadla o 47,7 procenta po prosincovém rev-idovaném poklesu v rozsahu 44,6 procenta. Kvůli krizi klesá i pop-távka po vozidlech, které tři slovenské automobilky většinou vyváže-jí.Na Slovensku působí firmy Volkswagen, PSA Peugeot Citroën a KIAMotors, které problémy řeší snížením výroby a úpravou pracovní do-by. Někteří jejich dodavatelé kvůli poklesu zakázek propouštějí.Celkově se průmyslová výroba po očištění od těžby a dobývání adodávek energií v lednu propadla o 32,7 procenta, zatímco v prosinciklesla o 18,4 procenta. Odvětví těžby a dobývání v prvním letošnímměsíci zaznamenalo pokles produkce o šest procent ve srovnání sprosincovým poklesem zhruba o desetinu. 9. března 2009, idnes.cz
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PŘEČETL I  J SMEJsme nuceni konstatovat, že sesituace v roce 2008 proti před-chozím obdobím v bydlení sociál-ně slabších a znevýhodněnýchskupin obyvatelstva zhoršila.Dokonce MMR ČR v (Návrhuaktualizace nástrojů bytové poli-tiky) konstatuje, že se nedařínaplňovat hlavní cíle bytové poli-tiky, tj. dosáhnout dostatečnémíry dostupnosti bydlení provšechny skupiny obyvatel.Finanční nedostupnost důstoj-ného, přiměřeného bydleníohrožovala nejen důchodce a ne-úplné rodiny, ale též domácnostinezaměstnaných, domácnosti,kde je zaměstnám pouze jedenčlen a domácnosti s nižšímpostavením v zaměstnání.Největší problémy jsou v Praze,Brně, ale i v dalších velkýchměstech s výjimkou Ústeckéhokraje, tam však zase není dostatekpracovních příležitostí. Systémpomoci v hmotné nouzi dle plat-ného řádu ČR není dostatečněúčinný a skutečnou pomoc sociál-ně potřebným a prevenci protipřípadné ztrátě obydlí nezajišťu-je. Ukázalo se, že se nepotvrdiloočekávání MMR ČR, že zákon107/2006 Sb.o jednostrannémzvyšování nájemného a o změ-nách v občanském zákoníku při-nese zlepšení nájemních vztahů.Přestože regulované nájemné ro-stlo více než dvojnásobně protipředpokladům při přijímánízákona, nedošlo ke zlepšení fun-gování  nájemního  sektoru,   ne-snížilo se tržní nájemné, nezvýši-la se dostupnost nájemního by-dlení a už vůbec nelze hovořit ozlepšení postavení nájemců bytů.Potvrdily se naopak obavy našehosdružení, dalších obdobných in-stitucí i veřejného ochránce práv,že se situace především nízkopříj-mových skupin obyvatelstvavýrazně zhorší. Nadále stoupalpočet bezdomovců a oslabovalsektor nájemního bydlení. Lidé zobav dopadů v budoucnosti řešísituaci vlastnickým bydlením sevšemi z toho plynoucími pro-blémy. Exekutiva státu slibovalavyhodnocování působnosti zá-kona č. 107/2006 Sb. a sociálníchzákonů z roku 2006, nemámevšak o tomto šetření a závěrechžádnou povědomost. Naopak znašich poznatků vyplývá, žesamotná konstrukce příspěvků nabydlení, doplatků na bydlení avelice obecně vyjádření povin-nosti obcí dbát o uspokojovánísociálních potřeb občanů, včetně

Dodatečná nabídka zahraniční rekreace v Chorvatsku 2009Rekreační pobyty organizované OS
Vzhledem k většímu počtu zájemců o zahraniční pobyty, nežli jsme předpokládali, přiobjednal OS SOO
u chorvatských partnerů další pokoje, které tímto nabízíme.
Vodice, Šibenická riviéra, hotelový komplex Imperiál, dependance Flora a Madera
Termíny: 20.6. – 2.7.2009    (mimosezona)

30.6. – 12.7.2009
20.7. – 11.8.2009
30.7. – 11.8.2009

Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro dospělého účastníka v mimosezoně 11 604,-
Kč, v sezoně 11 996,- Kč. Děti – sleva.
Stari Grad, ostrov Hvar, komplex Hélios, apartmány
Termín: 10.7. – 22.7.2009
Cena  12denního  pobytu včetně dopravy a polopenze je pro dospělého účastníka  11530,- Kč. Děti –
sleva.
Pro obě lokality platí:
doprava: autobusem  (na Hvar + trajekt v ceně pobytu)
stravování: polopenze
ubytování: 2-3lůžkové pokoje
pláž: cca 100 m od ubytování
Veškeré informace k zahraniční rekreaci jsou uvedeny v časopisu OS – NOS č. 2-3/2009, rovněž
na webových stránkách OS – http://statorg.cmkos.cz
Objednávky a bližší informace podává na OS Pechová, tel. 224 142 773
e-mail: Pechova.Vera@cmkos.cz

Napsali jsme zmocněnci vlády ČR pro lidská práva
bytových nejsou řešením systé-movým, který by předcházel so-ciálnímu vyloučení. V souladu snázory veřejného ochránce lid-ských práv jsme přesvědčeni onezbytnosti přijetí zákona o so-ciálním bydlení, který bykonkretizoval roli státu, krajů iobcí, případně jednotlivých insti-tucí v této oblasti. V této souvis-losti připomínáme závažný pro-blém naší společnosti, tj. vzrůsta-jící bezdomovectví. Jsmepřesvědčeni o nutnosti a prvořa-dosti prevence, nikoliv náročnýchopatření při odstraňování dopadůtohoto negativního jevu. Vždyťbezdomovectví je doprovázenorůstem kriminality a dalších nega-tivních společenských jevů anáprava je značně ekonomicky,právně i technicky náročná. Našeobčanské sdružení se zabývá pře-devším oblasti bytovou, sociální av tomto případě může využít poz-natků z návštěv a konzultací svíce než 20 000 občanů v porad-nách SON a něterých průzkumů vrámci celé ČR.Sdružení nájemníků ČR SON(Odborový svaz státních orgánůa organizací dlouhodoběspolupracuje se SN ČR SON)
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Lidé na první místo!Zástupci států G20 se 2. dubna sejdou v Londýně na summitu oglobální finanční krizi. 28. března budou Londýnem pochodovat tisí-covky lidí, jakožto součást kampaně vyzývající G20 k řešení součas-ných problémů.Společenství odborových organizací, rozvojových agentur a hnutí proochranu životního prostředí řeknou světovým představitelům, žepouze spravedlivá, férová a udržitelná politika může pomoci vyvéstsvět z hospodářské recese. Účastníci této demonstrace budoupochodovat Londýnem s hlavním heslem „Lidé na prvním místě –Pochod pro práci, spravedlnost a klimatické podnebí“ a budoupožadovat slušná pracovní místa a kvalitní veřejné služby pro všech-ny, ukončení globální chudoby a nerovností a přírodu šetřícíhospodářství.  Organizátoři  této  akce říkají: „Recese nesmi být vý-mluvou pro odkládání řešení globální spravedlnosti nebo klimatic-kých změn. Jediným způsobem, jak znovu vybudovat globálníekonomiku, je vytvoření férového přerozdělování bohatství, kteréposkytne slušná pracovní místa a veřejné služby pro všechny, ukončíglobální nerovnosti a vybuduje budoucnost při nízké spotřebě oxiduuhličitého“.
ETUC spouští kampaň proti krizi, ve které staví lidi jako hlavníprioritu3. březen 2009Evropská odborová konfederace (ETUC) spouští kampaň na boj pro-ti krizi, protože je nepřijatelné, aby pracovníci a občané nesli násled-ky krize, kterou nezpůsobili. Tato kampaň si stanovuje lidi jako svouprioritu a bude se skládat z několika akcí, které se budou konat běhemkvětna. V současné době dochází k sociálním protestům v mnohaevropských zemích (např. Francie, Island, Irsko a Lotyšsko), kdyžEvropané zjišťují, že platí daň za krizi, která byla způsobena ne-spoutanou spekulací. ETUC volá po Novém sociálním programu, prokterý by byli pracovníci a občané prioritou. Tato sociální agenda se byse  měla  zaměřit  na hlavní problémové oblasti evropských občanů,kterými jsou zaměstnanost, kupní síla a jejich základní práva. Tatokampaň si klade za cíl přimět vlády k přijmutí zodpovědnosti zaprovedení kroků proti krizi, spíše než jen přijímat opatření případ odpřípadu.Generální tajemník ETUC, John Monks, prohlásil: „Urgentně potře-buje, aby evropští lídři přišli s celoevropskou reakcí na kolaps za-městnanosti a hospodářské aktivity. Potřebujeme, aby evropské ve-dení poskytlo členským státům finanční prostředky k boji proti krizia jejím sociálním dopadům. Evropské vedení musí bojovat s liberál-ním základem finančních trhů a předcházet tomu, aby se spekulace nafinančním trhu nezměnily v sebe naplňující proroctví. Je zapotřebí,aby se evropští lídři vyhnuli protekcionismu a sociálnímu dumpingu.“ETUC ve svému návrhu na Nový sociální program zmiňuje následu-jící body:- investování do sociální Evropy za účelem posílení a rozšíření sys-témů podpory v nezaměstnanosti, investovat do dovedností a celoži-votního vzdělávání a zajistit mladým lidem praxi a pracovní místa;- vyhnout se snižování mezd – kolaps mezd by zvýšil riziko novéhospodářské deprese. ETUC tak vyzývá k vytvoření evropského rám-ce pro „férové a patřičné mzdy“, k hnutí pro „rovnocenné zacházenía stejné mzdy za stejnou práci“, a také ke zrušení přehnaných bonusůpro vysoce postavené výkonné pracovníky ve společnostech;- investovat do rozšířených programů na obnovu – ETUC požadu-je, aby Evropská komise a Rada EU spustila nový program evrop-ských investičních projektů v hodnotě 1 % evropského HDP.Investice  do obnovy ekonomiky jsou jedním z hlavních požadavkůETUC;- veřejné prostředky pro veřejné investice – pokud se od veřejnéhosektoru očekává záchrana hospodářství a ochrana před zhroucenímbank a dalších podniků, musí na to vlády zmobilizovat finančníprostředky;- evropská solidarita k ochraně nás všech před iracionalitou fi-nančních trhů – finanční trhy musí přestat spekulovat na vládní krokya vývoj měnových kurzů. Veřejný sektor je jediným hráčem, který

dokáže jít proti vlně zadlužení.Evropská unie musí pomoci všem svým členským zemím, včetnězemí střední a východní Evropy, které čelí vážným sociálním potížíma problémům při vstupování na kapitálové trhy. Evropská solidarita sestává důležitější než kdy jindy. K prosazení svých cílů bude ETUCmezi 14. – 16. květnem pořádat čtyři hlavní demonstrace v Berlíně,Bruselu, Madridu a v Praze.
Pracovní doba: Rada EU a Evropský parlament by se měly do-hodnout na sociálním progresu17. březen 2009Dnes začal usmiřovací proces mezi Radou EU a Evropským parla-mentem ohledně směrnice o pracovní době poté, co Evropský parla-ment v prosinci odmítl postoj Rady EU. Při této příležitosti generálnítajemník ETUC, John Monks, zdůrazňuje potřebu posilování evrop-ského sociálního modelu místo jeho oslabování. John Monks řekl:„Toto je velice důležitý moment pro pracovníky a pro budoucnostEvropy. Dokážou se Rada a Parlament dohodnout v záležitosti, kterámá zásadní význam pro evropský sociální model? Budeme blízce sle-dovat to, k čemu bude docházet při jednání za zavřenými dveřmi, cožje velice netransparentní část evropského legislativního procesu.Všem, kteří se budou účastnit tohoto vyjednávacího procesu, by všakmělo být jasné, že evropští pracovníci a občané budou očekávatvýsledek jednání již za pár měsíců. V prosinci jsme demonstrovali sheslem „prioritou jsou práva pracovníků, ne delší pracovní doba“.Nyní vyzýváme obě strany, aby se nezabývaly pouze cíly jed-notlivých zájmů, ale aby ukázaly, že EU dokáže pokročit v oblasti so-ciálních záležitostí, obzvláště v době hospodářské krize. Za pokroknebudeme považovat situaci, když v centru evropské sociální regu-lace  bude  klauzule,  která stanoví, že minimální standardy ohlednězdraví a bezpečnosti budou neplatné, pokud to pracovník jednodušepodepíše v pracovní smlouvě. Rada a Parlament musí přijít s určitýmřešením, které by problém s tímto „nakažlivým virem“ řešilo. Pokudse nedohodnou v této záležitosti, tak pochybuji, že dokážou vyřešitostatní detaily této směrnice.“
Evropská soukromá společnost musí respektovat účastnická prá-va pracovníků10. březen 2009ETUC  vítá  zprávu ohledně Evropské soukromé společnosti (SPE),kterou dnes přijal Evropský parlament. Návrh Evropské komise navytvoření společnosti s omezeným ručením na evropské úrovni, SPE,byl plný nedostatků. Zpráva Evropské parlamentu, která byla přijatanaprostou  většinou  hlasů, obsahuje mnoho důležitých zlepšení jakojsou například: SPE by měly demonstrovat svou působnost ve vícezemích, vytvoření evropského centrální registru a závazek kvytvoření certifikátu platební schopnosti. Největší pochybnosti vzbu-zovaly obavy z toho, že založení SPE by mohlo vytvořit pohnutky kobcházení účastnického práva zaměstnanců. Zástupce generálníhotajemníka EUTC, Reiner Hoffmann, řekl: „Návrh Parlamentu si dáváza cíl ochranu práv pracovníků. Je to určitě krok vpřed a důležitévylepšení původního návrhu Evropské komise.“ Pan Hoffmann vy-bízí Komisi, aby respektovala kompromis navržený Parlamentem.
Francie: 19. března demonstrovaly odbory napříč celou zemí19. březen 2009Až 3 miliony lidí napříč celou Francií vyrazily 19. března do ulic. Natento  den  zorganizovala  převážná  většina odborových organizací,která má většinovou podporu francouzských občanů, demonstraciproti současné situaci vzniklé díky finanční krizi. Mnoha lidem senelíbí, že velké společnosti, jako je například ropná společnost Total,propouští zaměstnance, zatímco ve stejnou dobu oznamují rekordnízisky. Odbory požadují zvýšení minimální mzdy, zastavenípropouštění pracovníků ve veřejném sektoru, zavedení opatření naochranu zaměstnanosti a zrušení maximálního 50% zdanění příjmů,které bylo zavedena v roce 2006 vládou prezidenta Sarkozyho. -pm-
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Český svaz chovatelů, ZO chovatelů koček Varnsdorf a
ZO OS MěÚ Varnsdorf pořádají 26. ročníkletního stanového tábora pro mladé chovatele a nejen pro ně

Mediální partner akce je časopis Planeta zvířat
Tábor se uskuteční ve dnech neděle 19. července až sobota 8. srpna
2009 v Rekreačním areálu v Zátiší v Rumburku ve Šluknovském
výběžku, na pokraji Národního parku České Švýcarsko. Adresa na
tábor: Tábor mladých chovatelů, Na Poustce 263/15, 408 01
Rumburk 3 – Dolní Křečany, telefon do stravovacího zařízení 412 332
023. Po dohodě je možná účast i na části tábora (14 nebo 7 dnů).
Tábor je zaměřen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě, se
souhlasem rodičů je možno vzít s sebou na tábor doma chovaná
zvířata, o která se budou děti na táboře samy starat.
Program je rekreační - výlety do NP a okolí vč. blízkého města v
Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry,
stolní  tenis),    koupání na koupališti v areálu, projížďka na koních,
zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody, výlety do
okolí.
Doprava je společná z Prahy, po  dohodě s organizátory tábora s
možností přístupu ve směru cesty. Nástup je v sobotu ráno, návrat v
sobotu odpoledne. V přihlášce je nutno uvést případnou vlastní do-
pravu dítěte na tábor a zpět. Odvoz zavazadel je zajištěn hromadně.
Ubytování účastníků je ve stanech (klasická A s podsadami a
podlážkami).  V přihlášce můžete uvést, s kým si  přejete být  ve
stanu ubytováni. Teplá a studená voda, sprchy.
Stravování je zajištěno  5x denně.
Závazné přihlášky zašlete obratem na adresu: Vlastimil Jura,
Salmov 31, 407 79 Mikulášovice nebo elektronickou poštou na:
vlastimil.jura@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je stanovena na
15. června 2009. Po jejich obdržení bude zaslána faktura, po obdržení
platby pak další pokyny. Vyplnění přihlášky věnujte náležitou po-
zornost!
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5000 Kč, 14 dní
3400 Kč, 7 dní 1700 Kč. Členové organizací chovatelů koček
ČSCH obdrží na základě přihlášky potvrzené  členskou ZO po
skončení tábora příspěvek poskytnutý PSCHK. Připomínáme
možnost požádat zaměstnavatele rodičů nebo jejich odborovou orga-
nizaci o poskytnutí příspěvku na tábor z FKSP, SF apod. Termín
pro uhrazení účastnického poplatku je 15. června 2009.
Zrušení přihlášky z jakéhokoliv důvodu je možné pouze písemně,
do 15. 6. 2009 bez stornopoplatku, při pozdějším zrušení  nebo jinou
formou do 30. 6. 2009 činí stornopoplatek 600 Kč, po tomto termínu
činí stornopoplatek 1000 Kč. Ke krytí stornopoplatku z důvodu úrazu
či nemoci dítěte doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění z
důvodu výhodnosti u vlastní zdravotní pojišťovny nebo u jiného po-
jišťovacího ústavu! Nepodceňujte, může se týkat i Vašeho dítěte.
Další pokyny: je nutno mít vlastní spací pytel, karimatku, ešus s pří-
borem, průkaz zdravotní pojišťovny (kopii), cestovní pas nebo OP s
případným kapesným cca 10 EUR, účastníci se zvířaty očkovací
průkaz s platnou vakcinací dle zákona. Účastníci se psy musí mít pro
ně vodítko a náhubek. Nedoporučujeme si na tábor brát žádné cen-
nosti vč. mobilních telefonů, za které nelze brát s ohledem na uby-
tování ve stanech žádnou zodpovědnost. Doporučujeme však si vzít
vhodné hudební nástroje, zpěvníčky, společenské hry a pastelky pro
případ špatného počasí a sportovní potřeby pro volné chvíle.
Informace o areálu je možno najít na webové adrese: www.natura-
praha.cz,  informace o pořadateli tábora:
 www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz . 
Další informace obdržíte na tel/fax 412 333 684 nebo 602 682 600,
p. Vlastimil Jura.
Vzhledem ke specifičnosti tábora Vás prosíme o jeho propagaci
mezi Vašimi kamarády, spolužáky a dalšími případnými zájemci
z okruhu Vašich známých a přátel se zaměřením především na
děti od 6 let věku se vztahem ke zvířatům a ochraně přírody.

Těšíme se na příjemné společné prožitítří týdnů letních prázdnin!

Závazná přihláška na stanový tábor Rumburk 2009
Přihlašuji své dítě na celý turnus tábora/pouze na období od ...........................
do .............................+
Jméno a příjmení ..................................................  RČ . ...................................
Bydliště .............................................................................................................
PSČ.....................................................................................................................
Elektronická adresa ...........................................................................................
Tel. byt ....................... rodičů zam. .............................  mobil .........................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny ........................................................................
Ve stanu budu společně s ..................................................................................
Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno)+
............................................................................................................................
Pojedu společně/přisednu cestou + ....................................................................
Nepojedu společně, vlastní doprava TAM  ( ZPĚT )+
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata ....................................................
............................................................................................................................
Potvrzení o členství dítěte ve spec. ZO CHK ČSCH v roce 2009

..............................................................
podpis funkcionáře a razítko

Podpis rodiče dítěte ...........................................................................................
+/nehodící se škrtněte
(Odjezdový/příjezdový den při kratším pobytu na táboře je 25. 7. a 1. 8. )
Sdělení organizátorům tábora:

V nových členských státech rostou mzdy rychleji než v původní EU 15Propastný rozdíl se postupně uzavírá a dlouhodobě se mzdové nákla-dy práce sbližují. Vyplývá to z informace, kterou 17. 3. 2009 zveřejnilČSÚ na svých webových stránkách a ve které se uvádí, že: „ve 4.čtvrtletí 2008 proti stejnému období předchozího roku nejvíce vzrost-ly hodinové mzdové náklady v Rumunsku (21,5 %), Bulharsku (18,4%) a Lotyšsku (16,4 %). Naopak nízký byl růst ve Francii (2,6 %) čiDánsku (2,8 %) a nejméně se zvýšily na Maltě (0,7%). V České re-publice byl nominální nárůst hodinových mzdových nákladů vposledním období 8,6 %, reálně 3,8 %.Vliv na meziroční index mělo mj. snížení odpracované doby mezičtvrtými čtvrtletími 2007 a 2008 o 170, 8 tis. hod. ve výše uvedenýchodvětvích. V dlouhodobém vývoji došlo v České republice k výrazné-mu propadu mzdových nákladů ve 4. čtvrtletí 2007 a naopak kvysokému nárůstu ve 4. čtvrtletí 2008. Důvodem byla také legislativnízměna spočívající v zavedení stropů pro odvody pojistného na sociál-ní zabezpečení, která vedla k přesunu výplaty mimořádných prémií uvysoce placených zaměstnanců z roku 2007 do roku 2008.Je to pozitivní trend, na kterém má svůj velký podíl i úspěšné kolek-tivní vyjednávání v minulém období. ČMKOS a v ní sdruženéodborové svazy budou usilovat, aby současná ekonomická krize ten-to vývoj příliš neohrozila.


