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Zbývající poukazy na zahraniční rekreaciv Chorvatsku 2010

Rekreační pobyty 
organizované OS

čtěte
na straně 2

� Podle před-
běžných údajů
zveřejněných 9.
3. 2010 Českým
s t a t i s t i c kým
úřadem dosáhla
v roce 2009

průměrná měsíční nominální
mzda na přepočtené zaměst-
nance výše 23 598 Kč, v mezi-
ročním srovnání činil přírůstek
907 Kč (4,0 %). Spotřebitelské
ceny  (inflace) se zvýšily za uve-
dené období o 1,0 %, reálná mz-
da vzrostla o 3,0 %.
V podnikatelské sféře se zvýšila
průměrná měsíční nominální
mzda o 851 Kč (3,8 %) na 23
411 Kč, reálná mzda vzrostla o
2,8 %. V nepodnikatelské sféře
se průměrná měsíční nominální
mzda zvýšila o 1096 Kč (4,7 %)
na 24 433 Kč, reálná mzda
vzrostla o 3,7 %.  Z toho veřejná
správa (včetně příslušníků
bezpečnostních sborů) a obrana
27 040 Kč (3,2%),  
Podle údajů z Informačního
systému o platech spravova-
ným MF ČR činil v roce 2009
průměrný nominální plat na pře-
počtené zaměstnance u zaměst-
nanců odměňovaných podle zá-
koníku práce 23 345 Kč (nárůst
proti roku 2008 6,3 %). Státní
správa 25 838 Kč (5,1 %), škol-
ství 21 929 (6,7 %), zdravot-
nictví 26 879 Kč (7,4 %), kul-
tura 19 833 Kč (6,8 %), sociální
služby 18 761 Kč (5,7 %). U
příslušníků bezpečnostních sbo-
rů odměňovaných podle zákona
č. 361/2003 Sb, o služebním
poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů činil průměrný nomi-
nální služební příjem 32 680 Kč
(0,0 %).  
� Upozorňujeme ZO OS na

Praha
17. března 2010

Ročník 55

6

10,70  Kč

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

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

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně
možnost proškolení  nově zvo-
lených funkcionářů závodních
výborů obdobně jako tomu je u
funkcionářů nově ustavených
ZO OS. Školení zajišťuje OS
prostřednictvím svých odbor-
ných zaměstnanců, kteří za tím-
to účelem vyjíždějí přímo do
konkrétní odborové organizace
nebo na jiné předem dohodnuté
místo. Funkcionáři ZO OS, kteří
mají o školení zájem, se dohod-
nou s  regionálně příslušným za-
městnancem Informačního a po-
radenského centra  OS  (IPC),
který školení zajistí. OS do-
poručuje všem nově zvoleným
funkcionářům ZO OS, aby tuto
možnost ve vlastním zájmu
využili. Této možnosti mohou
využít i stávající členové závod-
ních výborů odborových organi-
zací.
V Praze dne 15. 3. 2010

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

V. sjezdu  Českomoravské  konfederace  odborových svazů se za nášodborový svaz zúčastní devatenáct delegátů, kteří byli zvoleni na jed-nání výboru OS v prosinci loňského roku. Jsou mezi nimi zástupcivšech sekcí OS. Náš odborový svaz po oznámení rozhodnutí MilanaŠtěcha nekandidovat podporuje kandidaturu stávajícího místo-předsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila na funkci předsedy ČMKOS, ana funkci místopředsedy kandidaturu JUDr. Víta Samka. V. sjezdschválí mimo jiné Program ČMKOS na  období 2010 - 2014.

Jaroslav Zavadil

JUDr. Vít Samek
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Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010
Rekreační pobyty organizované OS

Veškeré informace k zahraniční rekreaci jsou uvedeny v časopisu OS – NOS č.2-3/2010, rovněž
na webových stránkách OS – http://statorg.cmkos.cz
MAKARSKÁ, Makarská riviéra, hotel Rivijera, pavilony
Termíny: 20.6. -   2.7.2010 volné 3 pokoje mimosezonní cena

10.7. – 22.7.2010 volných 5 pokojů
9.8. – 21.8.2010 volné 3 pokoje
29.8. – 10.9.2010 volné  4 pokoje mimosezonní cena

Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro dospělého účastníka v sezoně 10666,-
Kč, v mimosezoně 10585,- Kč.  
Dítě do 12 let ve 3lůžk. pokoji – ZDARMA. 
Dítě do 12 let ve 2lůžk. pokoji a  3. osoba nad 12 let  – slevy.

doprava: autobusem  
stravování:    polopenze
ubytování: pokoje 2 lůžk.(s balkonem),3 lůžk. (bez balkonu) 
pláž: cca 100 m od ubytování

VODICE,  Šibenická riviéra, hotelový komplex Imperiál, dependance Flora a Madera
Termín: 20.7. – 1.8.2010 volné  3 pokoje
Cena 12denního pobytu včetně dopravy a polopenze je pro dospělého účastníka v sezoně 11759,-
Kč.  Děti do 13 let a  3.osoba nad 13 let  – slevy.

doprava: autobusem  
stravování: polopenze
ubytování: 2-3lůžkové pokoje
pláž: cca 100 m od ubytování

Objednávky a bližší informace podává na OS
Pechová, tel. 224 142 773e-mail:   Pechova.Vera@cmkos.cz

Mýty a fakta kolem DPH u zaměstnaneckých výhod
tiskové sdělení

V některých médiích se v sou-
vislosti s problematikou nového
způsobu výpočtu DPH u za-
městnaneckých výhod, jenž je v
posledních dnech důvodem
hrozby stávkou ze strany
odborů, objevily nepřesné infor-
mace a v některých případech i
vyložené nepravdy. Mluvčí
vlády proto nejčastější omyly
uvedl stručně na pravou míru: 
Není pravda, že vyšší zdanění
DPH zaměstnaneckých bene-
fitů bylo součástí tzv. Janotova
balíčku a patří tedy mezi
opatření vlády na snížení
rozpočtového deficitu zákony. 
Novelu DPH vláda (po projed-
nání dne 13. 7. 2009) předložila
Poslanecké sněmovně v červen-
ci loňského roku. Nebyla tedy
součástí Janotova balíčku a je-
jím smyslem byla harmonizace s
novými pravidly EU. Sazba
DPH zdanění zaměstnaneckých
benefitů se novelou zákona ni-
jak nezměnila. Nově zákon
pouze zavedl výjimku, že cena z
níž se DPH vypočítává, je nikoli
cena, kterou zaměstnanci za
benefity platí, ale cena tzv. na
trhu obvyklá. V praxi to zna-
mená, že zaměstnavatelé musí
nyní DPH odvést z ceny srov-
natelné služby na trhu, což je
ovšem většinou cena jiná, než ta,
za kterou zaměstnanci benefit
reálně kupují. V  případě někte-
rých benefitů je rozdíl značný
(režijní jízdenky), ve většině
jiných případů je rozdíl zaned-
batelný (obědy v závodní jídel-
ně). Jiným příkladem je, že
pokud zaměstnanec například
hradí zaměstnavateli soukromé
telefonní hovory, nemůže se
DPH odvádět z ceny, kterou
platí zaměstnavatel, ale z ceny
vyšší. Zaměstnavatel má totiž od
operátora množstevní slevu, na
kterou by zaměstnanec neměl
nárok a která tedy není cenou v
místě a čase obvyklou. 
Není pravda, že požadavek na
zrušení novely zákona DPH
podporují pouze odbory. 
Zrušení nového způsobu zda-
nění zaměstnaneckých benefitů
podpořilo jednání tripartity, a to
včetně zástupců zaměstnavatelů
dne 2. února 2010. Důvodem je
skutečnost, že zaměstnavatelé se

v důsledku nového způsobu
výpočtu DPH obávají, že dojde
ke zvýšení jejich nákladů na
benefity a to je přivede až k nut-
nosti některé významné benefity
rušit. Ty jsou však povětšinou
předmětem kolektivních smluv
a jejich renegociace (v důsledku
zrušení benefitů) bude znamenat
zase tlak na růst mezd ze strany
zaměstnanců. Proto zaměstna-
vatelé podpořili požadavek
odborů na změnu zákona o DPH
ke stavu před 1. lednem 2010.
Neméně důležitý je argument
administrativní náročnosti a
právní nejistoty, zda byla sprá-
vným způsobem zvolena cena v
místě a čase obvyklá a zejména,
zda ji bude zaměstnavatel scho-
pen s odstupem času při případ-
né kontrole věrohodně prokázat. 
Není pravda, že výpadek
rozpočtu po-případném zru-
šení sporné části zákona je půl
miliardy korun.
V rozpočtu na rok 2010 se s příj-
mem z nového způsobu výpočtu
DPH u zaměstnaneckých výhod
nepočítalo. Odhadovaný výnos
Ministerstvem financí je v

řádech desítek miliónů korun.
Důvodem je především fakt, že
není zcela jasné v jakém rozsahu
jsou benefity poskytovány a v
jakém rozsahu se změnou zda-
ňování dojde k omezení jejich
poskytování. 
Není pravda, že nový způsob
výpočtu DPH u zaměstna-
neckých benefitů, tedy z ceny
obvyklé na trhu, už v ČR fun-
goval před rokem 2004 a spor-
ná novela zákona tedy pouze
znovuzavedla, co zde už jed-
nou bylo. 
Systém výpočtu DPH u zaměst-
naneckých benefitů se před
rokem 2004 v praxi vypočítával
ze skutečné ceny, za kterou be-
nefit zaměstnanci dostávali. Tzv.
cena obvyklá měla být – podle
tehdy platného zákona – uplat-
něna pouze tehdy, pokud za-
městnanecký benefit byl někte-
rému  zaměstnanci   poskytnut
zdarma  nebo  se slevou. Nikdy
tedy neplatila - ani před rokem
2004 - povinnost uplatnit tzv.
cenu obvyklou na všechny za-
městnanecké benefity. 
Není pravda, že vláda před

odbory kapitulovala, když
vyhlásila pro opětovné projed-
nání zákona o DPH stav legis-
lativní nouze. 
K dohodě o nutnosti novelizace
sporné části zákona o DPH, doš-
lo mezi zástupci odborů, vlády,
ODS a ČSSD již 10. února 2010.
Na schůzce v Poslanecké sně-
movně se všichni shodli, že je
třeba zrušit problematické us-
tanovení zákona o novém způ-
sobu placení DPH mezi zaměst-
nancem a zaměstnavatelem,
neboť důsledky příslušného us-
tanovení zákona nebyly věcně
dobře  domyšleny  ve  všech
souvislostech. V následujících
dnech však došlo k zablokování
sněmovny a zejména odbory tak
ztratily víru, že ještě existuje
reálná šance na změnu zákona
formou načtení poslaneckého
pozměňovacího návrhu. Teprve
za této situace vláda ve snaze za-
jistit, aby se problematika pla-
cení DPH za zaměstnanecké
benefity vůbec dostala na pro-
gram Parlamentu, využila
nástroje vyhlášení legislativní
nouze. Konečné rozhodnutí není
a nikdy nebylo věcí vlády, ale
stále je rukou volené reprezen-
tace, tedy Parlamentu ČR. 
Roman Prorok, mluvčí vlády
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Radši si beremedovolenou ap ř e c h á z í m enemoc, než by-chom čekali nadávkyV roce 2008 jsme vyplatili nadávkách nemocenského pojištění31,9 miliardy korun, loni jen 26miliard, chlubí se Česká správasociálního zabezpečení. Úsporaale nebyla zadarmo.Podle průzkumu, který provedlaonline služba hledání práceMonster.cz, si totiž Češi v pří-padě zdravotních problémůraději berou dovolenou nebonemoc rovnou přecházejí. V lep-

ším případě jim pak nezbývádost pracovního volna, abynaplnili hlavní účel dovolené nazotavenou - řádně se zrekreovali.V horším si přecházením nemocizpůsobí katastrofální následky.Nemocenskou riskuje jenčtvrtina lidí Z průzkumu vyplývá, že 42 %Čechů si v případě nemocivezme dovolenou, 34 % navštívílékaře, ale nemoc přechodí apouze 24 % navštíví lékaře avyužije nemocenskou. Není seale příliš co divit.Od začátku loňského roku platípřísnější nemocenská, kdy za-městnanci nedostávají první tři

dny nemoci žádné dávky. Pakjim do čtrnáctého dne nemocináhradu vyplácejí zaměstna-vatelé a až potom dostávajínáhradu od státu. Její výplata seovšem zároveň začala zpožďo-vat o celé měsíce, takže býtskutečně odkázán jen na nemo-censkou není v porovnání s čer-páním dovolené jen ekonomickákomplikace, ale přímo katastro-fa.Výsledkem souboru opatření bý-valé vlády Mirka Topolánkaovšem je, že počet ukončenýchpřípadů pracovní neschopnostiloni klesl o 31 procent. O 15 pro-cent ubylo i prostonaných dnů.

PŘEČETL I  J SME

V demokratických režimech a právních státech jde o nezadatelné,nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné lidské právo, jehožochrana je zaručena řadou mezinárodních dokumentů, jimiž jeČeská republika vázána.1.  V České republice zajišťuje ochranu práva na stávku předevšímčlánek 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina),která je součástí ústavního pořádku České republiky, a která silou ús-tavního zákona promítla toto právo do našeho právního řádu. Zařadilaje tak mezi základní lidská práva a svobody, pro něž platí, že jejichomezení mohou být stanovena pouze zákonem. Každý může činit, conení zákonem zakázáno, a nikomu nesmí být činěna újma pro uplat-ňování základních práv a svobod.2.  Ochranu práva na stávku v České republice nově zajišťuje takéListina základních práv Evropské unie, která se stala ratifikacíLisabonské smlouvy právně závaznou i v České republice.Článek 28(Právo na kolektivní vyjednávání a akce) této listiny výslovně uvádí,že pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají vsouladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyk-lostmi právo -  sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a - v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svýchzájmů, včetně stávky.Stávka je zastavení nebo přerušení práce většího počtu zaměstnancůprovedené společně za účelem dosažení určitého cíle (tj.forma kolek-tivního protestu spočívající v organizovaném částečném nebo úplnémpřerušení práce s úmyslem znovu začít pracovat po prosazeníhospodářských a sociálních požadavků). Ačkoli pojmovým znakemstávky je kolektivní protest, vychází z individuálního práva každéhozaměstnance v rozsahu zajištěném právním řádem.Podle článku 27 odst. 4Listiny je právo na stávku zaručeno za pod-mínek stanovených zákonem.1.  Zákonné podmínky pro uplatnění práva na stávku v rámci kolek-tivního vyjednávání jsou uvedeny v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolek-tivním vyjednávání (§ 16 až 26 zákona). Právní úprava stávky prove-dená tímto zákonem je ovšem přímo použitelná jen pro stávky, kteréjsou vyhlášeny ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy.2.  Právo na stávku lze uplatňovat i k prosazování hospodářských asociálních zájmů zaměstnanců mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb.Právo na stávku za jiné hospodářské a sociální zájmy zaručuje Listinav čl. 27 odst. 4 a neexistence zákona, který by stanovil podmínkyvýkonu tohoto práva, toto ústavní právo nezpochybňuje. To potvrdil iNejvyšší soud České republiky v rozsudku čj. 21 Cdo 2104/2001, kdev odůvodnění mimo jiné uvedl, že cit. “Upravuje-li zákon pravidlastávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjed-náváním plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva nastávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku jezaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny) aniž by (s výjimkou stávek v sou-vislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními prin-cipy omezeno.”

Právo na stávku patří k základním lidským právům a svobodám. 

Naopak se prodloužila průměrnádélka trvání jedné pracovníneschopnosti z 39,5 dne v roce2008 na loňských 48,43 dne.Jakýmkoli změnám v tomto sys-tému,  od  kterého  si státní po-kladna slibuje další úspory bezohledu na zdravotní následkymezi práceschopnou populací,zatím brání obstrukce pravico-vých poslanců ve Sněmově.                                                    novinky.cz, 25.2.2010

V únoru 2010 byl ukončen společný projekt všech sociálních partnerův ČR zahájený v roce 2008. Ve svých cílech posiloval sociální dialogpartnerů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR a napomáhal člen-ským organizacím a jejich členům v rozvoji lidských zdrojů. To všeformou vzdělávání a přímého poradenství v oblasti pracovního práva,sociálního dialogu, BOZP a motivace pro další vzdělávání. Na 100seminářích  pořádaných v roce 2009 se zúčastnilo 3729 posluchačů av oblasti poradenství v regionálních poradenských centrech pro za-městnance (RPC PZ) využilo těchto služeb 5572 klientů.Na úspěšný projekt navazuje projekt nový, pod zkráceným názvem„Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance“, který bylzahájen 1.1. 2010 a bude probíhat do konce roku 2012. V únoru 2010byl zahájen další projekt ČMKOS „Posilování sociálního dialogu –prevence násilí na pracovišti“ a nejpozději v březnu 2010 by měla býtzahájena realizace projektu „Posilování sociálního dialogu – bi-laterální spolupráce odborů a zaměstnavatelů“. Tento projekt je před-kládán zaměstnavateli a ČMKOS bude partnerem.Obsah, cíle, cílové skupiny, harmonogramy realizace uvedených pro-jektů a jejich naplňování můžete průběžně sledovat na web stránkáchČMKOS (www.cmkos.cz/lidskezdroje), na web portálu sociálníchpartnerů (www.socialnidialog.cz) a na web portálu ČMKOS(www.odbory-online.cz).

Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2010na mpsv.cz
Na webu ministerstva práce a sociálních věcí, pod odkazem nemo-censké pojištění, kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2010 si pomocítabulek můžete stanovit výši dávek nemocenského pojištění, podporupři ošetřování člena rodiny, výše nemocenského a výši peněžité po-moci v mateřství.

Zdravotní stav uchazečů a zaměstnanost
Jak vyplývá z informace MPSV o počtu nezaměstnaných v České re-publice  k  28.  2. 2010  bylo v evidenci úřadů práce 69 216 osob sezdravotním postižením, což představuje 11,9 %  z celkového počtunezaměstnaných. Zatímco na jedno volné pracovní místo připadalo vprůměru 18,2 uchazeče o zaměstnání, na jedno volné pracovní místopro osoby se zdravotním postižením připadalo už 34,8 osob se zdra-votním postižením. 

KRÁTCE
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V březnu roku 1857 stávkovalyamerické ženy z textilníchtováren za zlepšení pracovníchpodmínek. Další stávkou, spoje-nou s tímto svátkem, byla stávkašvadlen v New Yorku v roce1908. Ženy požadovaly zkrácenípracovní doby, lepší platy, hla-sovací právo a ukončení zaměst-návání dětí. Ještě téhož roku, v květnu 1908,rozhodla Socialistická stranaUSA, že Národní den žen při-padne na poslední únorovouneděli. O dva roky později navrhlaNěmka Klára Zetkinová na kon-ferenci socialistických organiza-cí v Kodani zavedení Mezi-národního dne žen jako při-pomínky demonstrací švadlen vUSA. V roce 1911 se poprvé slavilMDŽ v Rakousku, Dánsku,Německu a Švýcarsku. Ženy s podporou mužů poža-dovaly na rozsáhlých demon-stracích volební právo a konecdiskriminace v zaměstnání. Ruské ženy si MDŽ poprvépřipomněly v roce 1913. Vnásledujícím roce se po celémsvětě konaly v období kolem 8.března demonstrace proti válce.V únoru 1917 v Petrohradě vy-šly ženy do ulic pod heslem"chléb a mír". Týden poté bylruský car donucen abdikovat aprozatímní vláda schválila i vo-lební právo žen. Demonstrace sekonala 23. února, což připadá na8. března kalendáře gregorián-ského. V roce 1960 se v rámci oslav 50.výročí MDŽ setkalo na konfe-renci v Kodani 729 delegátek ze73 zemí a přijaly deklaraci opodpoře politických, ekonom-ických a sociálních práv žen.OSN oficiálně uznala MDŽ vroce 1975. V důsledku toho jejnásledně přijaly mnohé národnívlády. 8. březen je každoročněvýrazně připomínán v Evropskéunii. Mimochodem, MDŽ při-pomíná třeba i MadelaineAlbrihgtová ve svých pamětech.V několika posledních letech jeMDŽ připomínáno ve světě hes-lem „Invest in Caring notKilling“ (Investujte do pečo-vání, ne do zabíjení).Mezinárodní den žen býval vkomunistickém Československudnem plným pompézních oslav.Po roce 1989 byl naopak 8.

Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů „Genderové
souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“

Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci sNadací Friedricha Eberta uspořádal dne 5.3. 2010 v Praze seminář natéma  „Genderové  souvislosti v boji proti chudobě a role sociálníchslužeb“, který se uskutečnil v kontextu Evropského roku boje protichudobě a sociálnímu vyloučení.Cílem semináře bylo diskutovat opatření nutná v boji proti chudobě asociálnímu vyloučení zejména z pohledu rovných příležitostí žen amužů. Seminář se zaměřil na sociální služby, jelikož jsou jedním zdůležitých  nástrojů  pomoci  těm, kterým hrozí sociální vyloučení –starším osobám, mnohdy osamělým a mezi nimi převážně ženám, li-dem s postižením apod., celkově tedy lidem v „nepříznivé sociálnísituaci“. Sociální služby se dynamicky rozvíjejí i s ohledem nastárnoucí populaci, jsou však výrazně ovlivněny krizí. Na seminářizazněly příspěvky k situaci v sociálních službách jak ze stranyMinisterstva práce a sociálních věcí a ze strany poskytovatelů, tak zej-ména ze strany těch, kdo v sociálních službách pracují, což jsoupřevážně ženy a jejich mzdové a pracovní podmínky jsou velmi ne-dobré. Výdělky v sociálních službách patří jednoznačně k nejnižšímve srovnání s dalšími obory, přitom práce v sociálních službách jevelice zodpovědná a namáhavá jak fyzicky, tak psychicky. Hlavnímproblémem je celkové podfinancování sociálních služeb; vyvstává takstálá  hrozba  zavádění tržních principů do oblasti sociálních služeb,které by si následkem toho mnoho těch, jimž jsou tyto služby určenypředevším, nemohlo dovolit.V diskusi účastníci semináře, tedy zástupci odborových svazů sdru-žených v ČMKOS, mj. varovali, že ačkoli má ČR v současnosti podlemetodiky EU nejnižší míru chudoby, velké procento obyvatel senachází těsně pod hranicí chudoby a při současném trendu omezovánísociálního  státu hrozí rychlé zhoršení situace. Zástupci odborovýchsvazů a konfederace proto poukázali na nutnost pokračovat v úsilíodborů, aby krize nebyla zneužívána proti zaměstnancům, kteří jinezavinili.Seminář se záměrně konal v termínu blízkém Mezinárodnímu dni žena Výbor pro rovné příležitosti se jím také přihlásil k připomenutí 100.výročí MDŽ.

100 let MDŽ
březen vytěsněn z kalendářů i zobecného povědomí a nahrazenDnem matek. Poslanci vrátiliMDŽ zpět do hry na podzimroku 2003, kdy schválili noveluzákona o svátcích. Horní komo-ra Parlamentu se však velkouvětšinou postavila proti. Posla-necká sněmovna ale v únoru2004 veto Senátu přehlasovala a8. březen tak byl zapsán dokalendáře jako významný den. Proč si připomínáme MDŽMezinárodní den žen je histo-ricky velmi významný svátekpřipomínající úsilí žen zadosažení rovnoprávného posta-vení. V české společnosti stálepřetrvávají nerovnosti v posta-vení žen a mužů. Týká se to zej-ména platové diskriminace,nižšího zastoupení žen v mocen-ských a rozhodovacích pozicích,nízké účastí otců na péči o děti adomácího násilí mezi partnery.MDŽ je dnem, kdy chceme natuto diskriminaci poukázat,podobně, jak se tomu 8. březnaděje v ostatních zemích Evrop-ské unie.

Evropská kampaň za odstranění rozdílův odměňování žen a mužů 
Proč je nutné věnovat pozornostskutečnosti, že evropské ženymají ve srovnání s muži za stej-nou práci v průměru o 17,6 %nižší vý-dělek (údaje Eurostatuza rok 2007)?Více než osm z deseti evrop-ských občanů se domnívá, že jenutné naléhavě přijmoutopatření s cílem odstranit tentorozdíl v odměňování1. Evropskákomise v této souvislosti dne 5.března 2010 pořádala v Bruselupůldenní akci, kterou zahájiladruhý ročník kampaně zaodstranění rozdílů v odmě-ňování žen a mužů. Cílem kam-paně je zvýšit povědomí odaném problému a nalézt pří-padná řešení, která tento rozdílodstraní. Součástí zahajovacíakce byl seminář určený pro mé-dia a také tisková konference zaúčasti Viviane Redingové, novékomisařky pro spravedlnost,základní práva a občanství, kterápředstavila nová opatření proodstraňování rozdílů v odmě-ňování žen a mužů. Tentýž denbyly zveřejněny výsledkyprůzkumu Eurobarometru naz-

vaného „Rovnost mezi pohlaví-mi v EU v roce 2009“, kterýproběhl ve 27 členských státechEU.  Co je rozdíl v odměňování žena mužů? Rozdíl v odměňování žen amužů je rozdíl ve výdělcích žena mužů (stanovený na základěhrubého průměrného hodi-nového výdělku v rámci celéekonomiky). Dostávat za stej-nou práci stejnou odměnu je jed-ním ze základních práv každéhoobčana EU a jedním ze zakláda-jících  principů Evropské unie,který byl ustanoven již v roce1957 (Římskou smlouvou). Vsoučasné době existují v rámciEU  v odměňování žen a mužůznačné rozdíly. V členskýchstátech jako je Estonsko,Rakousko, Slovensko a Nizo-zemsko činí tento rozdíl více než20 %, zatímco v zemích jako jeItálie, Polsko nebo Malta jemenší než 10 %. Jaké jsou příčiny a důsledkyrozdílů v odměňování žen amužů?Rozdíl v odměňování žen amužů není jenom otázkou stejnéodměny za stejnou práci. Tatonerovnost mezi ženami a mužimá různé příčiny. Jednou z nichje skutečnost, že práce žen jestále ještě často považována zaméně hodnotnou než práceodváděná muži. Genderovéstereotypy omezují možnostimužů i žen zvolit si dle svéhovlastního uvážení studijní či pra-covní obor a vedou ke vznikutrhu práce rozděleného podlepohlaví,  kde  jsou zaměstnání,která většinou zastávají ženy, vesrovnání se zaměstnáními, kterávětšinou zastávají muži, ne-dostatečně oceňována. Kromětoho je kvůli nerovnémurozdělení povinností souvise-jících s péčí o domácnost mnohožen nuceno vyhledávat zaměst-nání s kratší a pružnější pracov-ní dobou. Kromě přímé diskri-minace, kdy jsou žena a muž za-stávající stejnou pracovní poziciodměňováni rozdílně, je dalšímdůvodem, který částečně vy-světluje rozdíl v odměňovánížen a mužů, také kratší apřerušovaná profesní dráha ženv hůře hodnocených pracovníchpozicích či odvětvích. Malé roz-díly v hodinové mzdě se v ko-nečném důsledku sčítají a jsoupříčinou toho, že ženy si za celýživot vydělají méně, mají tedynižší penzi a jsou vystavenyvětšímu riziku chudoby. 
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Co je cílem kampaně v roce2010? 1 Zdroj: zvláštní průzkumEurobarometru č. 326 „Rovnostmezi pohlavími v EU v roce2009“ Cílem kampaně je zvýšit pově-domí o výhodách, které přinášíodstranění rozdílů vodměňování žen a mužů. Napozadí současné ekonomickékrize může rovnost mezipohlavími sehrát klíčovou úlohupři podpoře konkurenceschop-nosti, hospodářského oživení arůstu. Ve druhé fázi budou před-staveny nové nástroje, přičemžkampaň proběhne také na vni-trostátní, regionální a místníúrovni. K předávání informacíposlouží partnerství navázaná sezástupci zaměstnanců a pracov-níků, politických představitelů anevládních organizací. Součástíkampaně je dále propagace spe-cializovaných internetovýchstránek, na kterých letosnaleznete také on-line kalku-lačku. Na ní si každý ná-vštěvník, zaměstnavatel nebozaměstnanec může snadnospočítat, jaký je v jednotlivýchčlenských státech v danémoboru rozdíl v odměňování žen amužů.  Proč je kampaň v roce 2010důležitá? Rok 2010 je v rámci boje protirozdílům v odměňování žen amužů důležitým rokem. Plán prodosažení rovného postavení žena mužů na období let 2006–2010se chýlí ke svému konci a budezapotřebí projednat jeho výsled-ky a priority do budoucna.Odstranění rozdílů v odměňo-vání žen a mužů bylo v rámcistávajícího plánu EU součástíšesti priorit směřujících kodstranění nerovností mezi že-nami a muži. Rok 2010 je kromětoho také rokem, kdy bude vy-tyčena strategie EU 2020 (kteránahradí Lisabonskou strategii) aodstraňování rozdílů v odmě-ňování žen a mužů by mělo inadále zůstat jednou z priorit.Rok 2010 je konečně takéEvropským rokem boje protichudobě a sociálnímu vy-loučení. Ženy, které jsou obětírozdílu v odměňování žen amužů, jsou ve srovnání s muživystaveny většímu riziku chudo-by. Opatření směřující kodstranění rozdílů v odmě-ňování žen a mužů jsou tedydůležitou součásti boje protichudobě. Další informace naleznete naadrese http://ec.europa.eu/equalpay   
Evropská komise

Vyšší příspěvek na bydlení
Náklady na bydlení se neustálezvyšují. V důsledku toho se řadarodin dostává do svízelné sociál-ní situace. Aby se předešlo těm-to nežádoucím jevům, umožňujezákon o státní sociální podpořeč. 117/1995 Sb., poskytovatpříspěvek na bydlení (dále„příspěvek“).Jeho poskytování je závislé,kromě výše rozhodného příjmu,na stanovení výše nákladů nabydlení a normativních nákladůna bydlení. Vzhledem k tomu,že výše nákladů na bydlení seprůběhem času mění, je vláda v§ 28 zákona o státní sociálnípodpoře zmocněna stanovitnařízením vždy k 1. lednu proobdobí do 31. prosince téhožroku výši - nákladů srovnatelných s ná-jemným, - částek, které se započítávají zapevná paliva,- částek normativních nákladůna bydlení.Tato právní úprava umožňujekaždoročně stanovit výši nákla-dů na bydlení a normativníchnákladů na bydlení tak, aby je-jich výše a jejich dopad napříspěvek odpovídaly aktuálnímnákladům, případně cenám voblasti bydlení.Kdo má nárok na příspěvekVláda využila svého zákonnéhozmocnění a svým nařízením č.461/2009  Sb.  z  23.  12.  2009stanovila výši normativníchnákladů na bydlení pro rok2010. Ty jsou odstupňovanépodle velikosti obce a podlepočtu osob v rodině. V důsled-ku toho se pak zvyšuje ipříspěvek na bydlení. To zajímázvlášť mnoho nájemníků, kte-rým se do ledna 2010 nebo i vprůběhu roku často skokovězvýší činže, a proto čím dál vícepotřebují pomoc státu.Nárok vzniká tehdy, jestliže ná-jemce je v bytě hlášen k trvalé-mu pobytu a celkové nákladyrodiny na bydlení přesahují 30% jejich příjmů, v Praze 35 %.Stanovené podíly z příjmů musíbýt při tom nižší než normativnínáklady. Příspěvek může do-stat nejen rodina s nezaopat-řenými dětmi, ale i rodina bez-dětná nebo jednotlivec, např.vlastník nebo nájemní uživatelbytu, majitel rodinného dom-ku apod. Může ho dostat i ná-jemce obytné místnosti v za-řízení určeném k trvalému by-dlení, jako jsou např. penziony,ubytovny, svobodárny. Splňuje-li nárok na příspěvek

několik osob, může ho dostat jenjedna z nich. Jedná se např. ospolečný nájem bytu nebo ospoluvlastnictví bytu. Pokud byse tyto osoby nedohodly na tom,kdo  příspěvek   dostane,   určíoprávněnou osobu příslušnýúřad rozhodující o dávce (úřadpráce). Vychází se u toho, že jevěcí těchto osob, aby se poté vy-

Příjem rodinyDo příjmu rodiny se počítajínapříklad i přídavky na děti,rodičovský příspěvek, podpora vnezaměstnanosti, nemocenskédávky apod. Za rodinu se proúčely příspěvku považují vše-chny osoby, které jsou v témžebytě hlášeny k trvalému poby-tu s tím, že orgán rozhodující odávce (úřad práce) může v pří-padě, kdy některá ze společněposuzovaných  osob  po dobu

nejméně tří měsíců  byt prokaza-telně neužívá, rozhodnout, že sek takové osobě pro nárok i provýši dávky nebude přihlížet.Jak vypočítat příspěvekVýše příspěvku se stanoví jakorozdíl mezi normativními nákla-dy na bydlení, které jsou sta-noveny podle počtu členů ro-diny a velikostí obce a ná-sobkem rozhodného příjmu (pří-jem rodiny)  vynásobeným koe-ficientem 0,30, v Praze 0,35.Pokud jsou skutečné nákladynižší než normativní, použijí seskutečné. V případě, že rozhod-ný příjem společně posuzo-vaných osob pro tyto účely ne-dosahuje životního minima, za-počítává se pro stanovení výšepříspěvku příjem ve výši život-ního minima.Příspěvek na bydlenív nájemních bytechNové nařízení vlády od 1. led-na  2010  do  31. prosince 2010stanovilo normativní náklady nabydlení. Je ovšem nutné roze-znávat bydlení v nájemníchbytech, v družstevních bytech av bytech vlastníků. U jedné oso-by jsou tyto náklady u nájem-ních bytů v Praze 5877 Kč, vobci nad 100 tisíc obyvatel 4816Kč, v obci od 50 tisíc do 100tisíc obyvatel je to 4597 Kč, vobci od 10 tisíc do 50 tisíc oby-vatel je to 4309 Kč a v obci do10 tisíc obyvatel 40 16. U dvouposuzovaných  osob   v  rodinějsou náklady v Praze 8489 Kč av závislosti na počtu obyvatel vobci 7037 Kč, 6738 Kč, 6344 Kča  5943  Kč. U tří osob jsou ná-klady 11 638 Kč (v Praze), dále9739 Kč, 9348 Kč, 8832 Kč a8309 Kč. U 4 a více osob jsounáklady 14 597 Kč (v Praze),dále 12 307 Kč, 11 835 Kč, 11213 Kč a 10 582 Kč.Příklad: Osamělá důchodkyně v

rovnaly finančně mezi sebou.Za nájemce bytu se počítají obamanželé, jde-li o společný ná-jem bytu podle § 703 a násl.občanského zákoníku. Nárokna příspěvek vzniká při spl-nění ostatních podmínek z ti-tulu společného nájmu bytu itomu z manželů, na kteréhonení napsána nájemní smlou-va, neboť společný nájemvzniká podle občanskéhozákoníku automaticky. Příspě-vek lze přiznat k témuž bytu jenjednou, ale též tomu z manželů,který  není uveden v nájemnísmlouvě. Podmínkou je, žespolu manželé trvale žijí. Skutečné náklady na bytDo skutečných nákladů se po-čítá nájemné, náklady za plyn,elektřinu, vodné a stočné, odvozodpadu, centrální vytápění nebopevná paliva. Za náklady se po-važují i náklady na úklidspolečných prostor v domě, čiš-tění komínů apod., za podmínky,že náklady nejsou součástí ná-jemného. Náklady se dokládajínájemní smlouvou, případněrozpisem nákladů za plněníposkytovaná s užíváním bytu.U družstevních bytů, bytů vlast-níků a vlastníků nemovitostí senevychází ze skutečných nákla-dů, nýbrž z částek uvedených vzákoně  jako  srovnatelné ná-klady, jejichž výše je odstup-ňována podle počtu osob, kte-ré jsou pro tyto účely společněposuzovány. V tomto případěnejde tedy o skutečné náklady,nýbrž o náklady fiktivně sta-novené. Proto se tyto nákladyneprokazují. Jiné náklady se ne-mohou započítávat. Jedná senapř. o poplatek za telefon, po-platky za televizi a rozhlas, ná-jemné za garáž apod.Náklady na bydlení se stanovíjako jejich průměr za kalendářníčtvrtletí bezprostředně před-cházející čtvrtletí, na které senárok na výplatu dávkyprokazuje nebo uplatňuje.
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Zaměstnavatel zjišťuje některé
údaje o zaměstnanci v tzv. psy-
chotestech. Není tento postup v
rozporu se zákonem o ochraně
osobních údajů?Zaměstnavatel může zpracovávatosobní údaje pouze se souhlasemsubjektu údajů, tedy zaměstnance.Bez tohoto souhlasu je může zpra-covávat  jestliže, mimo jiné,- provádí jejich zpracování ne-zbytné pro dodržení právní povin-nosti správce, nebo- je-li zpracování nezbytné proplnění   smlouvy,  jejíž   smluvnístranou je subjekt údajů (zaměst-nanec). 

Jestliže zjišťování  údajů  uve-dených v psychotestech je nezbyt-né pro výkon sjednané práce (jdenapř. o předpoklad nebo požada-vek vyžadovaný k této práci) a beztohoto zjištění by zaměstnanecpráci nemohl vykonávat, nebojestliže je povinnost ke zpracování(a tedy i ke zjištění)  těchto údajůstanovena zaměstnavateli právnímpředpisem, pak k tomu zaměstna-vatel  nepotřebuje  souhlas zaměst-nance a může je na zaměstnancivyžadovat. Samozřejmým před-pokladem je, že zaměstnavatel jenemůže zjistit jiným způsobem.Zjišťované údaje zaměstnavatel

vyhodnocuje se závěrem, zda  za-městnanec má vhodnou způso-bilost k vykonávané práci. Zde byse mohlo jednat o práce s vysokoupsychickou náročností, které sevyskytují v některých povoláních.Odmítne-li v  těchto případech za-městnanec sdělit zjišťované údajez psychotestů, mohlo by toto jed-nání mít pracovněprávní důsledky,např. v oblasti porušení pracovníkázně či skončení pracovníhopoměru. V opačném případě  za-městnanec nemusí tyto údaje sdě-lovat  a  ani  zaměstnavatel  neníoprávněn je zjišťovat. JUDr. L. Jouza

Psychotesty a ochrana údajů zaměstnance  

SONDY připravily Aktuální manuálAktuální manuálpro každou odborovou organizacipro každého odborového funkcionářePrvní z řady příruček, kterou nakladatelství SONDY vydává podnázvem Aktuální manuál. Obsahuje čtyři základní kapitoly:● Vznik a vnitřní uspořádání odborové organizace, právní postaveníodborových funkcionářů● Vzory důležitých formulářů, listin a dokumentů● Vzory usnesení pro pracovněprávní vztahy● Seznam odborových svazů, pracovněprávních poraden a nejdůle-žitějších kontaktůBrožované, formát A5, 88 stran, cena 148 Kč, předplatitelé RevueSondy mají 10% slevu!Objednávejte na: SONDY, s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel.: 234 462 319,fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz

Praze má důchod 9000 korun
měsíčně, za bydlení v nájemním
domě vydá celkem 6000 korun
měsíčně. Její příjem (9000 Kč)
se vynásobí koeficientem 0,35.
Vychází částka 3150 Kč a ta je
nižší než normativní náklady na
bydlení (5877 Kč). Nárok na
příspěvek vzniká. Jeho výše se
zjistí tak, že od normativních
nákladů pro jednu osobu v
Praze – 5877 Kč – se odečte 35
% příjmů důchodkyně, tedy
3150 Kč, Příspěvek činí 2727
Kč.Příspěvek na bydlení v bytechv osobním  vlastnictvíU družstevních bytů a v bytechvlastníků, např. u rodinnýchdomků nebo u bytů v osobnímvlastnictví, jsou náklady na by-dlení stanovené v nařízenívlády nižší. Např. u čtyřčlennérodiny jsou náklady na bydlení vrodinném domku nebo v bytě vosobním vlastnictví stanovenyshodně jak pro Prahu, tak i prodalší obce (nerozhoduje  početobyvatel) - 9078 Kč. U tříčlennérodiny jsou náklady 7124 Kč, udvoučlenné rodiny 5062 Kč a ujednotlivce 3356 Kč.   Příklad: Rodiče se dvěma dětmi
bydlí  ve  vlastním  domku,  kde
jsou všichni čtyři trvale hlášeni.
Jde o domek v obci s počtem
obyvatel nižším než 10 tisíc.
Náklady na bydlení se stanoví
podle částek uvedených v
zákoně, odpovídající počtu po-
suzovaných osob, to je srov-
natelné náklady  (s nájemným)
činí 1810 Kč,náklady na elek-
třinu, plyn, centrální vytápění
činí 4200 Kč, to je celkem 6010
Kč. Průměrný měsíční příjem
těchto osob  a 1. čtvrtletí roku
2010 činil 18 000 Kč. Norma-
tivní náklady na bydlení  u těch-
to osob činí od 1. ledna 2010
částku 9078 Kč.Rodina splňuje obě podmínkynároku na příspěvek, neboťnáklady členů rodiny na bydlení(6010 Kč) přesahují součinrozhodného příjmu a koeficientu0, 30 (18 000 x 0,30 = 5400 Kč)a zároveň jejich náklady na by-dlení  (6010 Kč) nejsou vyššínež jejich normativní náklady nabydlení (9078 Kč).,Výše příspěvku se stanoví jakorozdíl nákladů na bydlení arozhodným příjmem vyná-sobeným 0, 30 (6010 – (18 000x0,30), a činí tedy 610 Kčměsíčně. V této výši budepříspěvek přiznán na II.. čtvrtletíroku 2010.

Kam podat žádostŽádost o příspěvek podává ža-datel (občan) na příslušném úřa-du práce, podle místa trvaléhobydliště. Vedle obsahových ná-ležitostí, které stanoví zákon č.117/1995 Sb. o státní sociálnípodpoře v § 68, musí se k žá-dosti přiložit např. doklad o tom,že byt je užíván podle nájemnísmlouvy nebo na základě vlast-nictví k nemovitosti, doklad ovýši nájemného, nákladů zaplnění poskytovaná s užívánímbytu, včetně dokladů za elek-třinu,plyn, vodné, stočné apod.   Pro prokazování potřebnýchúdajů je možné použít všechprostředků, kterými lze zjistita objasnit skutečný stav věci,pokud jsou tyto prostředky vsouladu s právními předpisy.Mohou to být nejen různé dokla-dy,  ale  i  výslech  svědků,  zá-znamy z jiných úředních jed-nání, rozhodnutí jiných orgánů ajako důkaz lze připustit i čestnéprohlášení. V případě, že je žá-dosti o příspěvek vyhověno,úřad práce nevydává rozhodnutí.O přiznání dávky se žadateldozví z písemného oznámení opříspěvku a jeho výši.

Zaměstnavatel  je povinen vyhledávat a hodnotit rizika, se kterými sejeho zaměstnanci mohou při práci setkat. Pokud tato rizika nejdouodstranit, přidělí jim zaměstnavatel takové osobní ochranné pracovníprostředky (dále jen OOPP), které budou jeho zaměstnance předriziky chránit. V současné době nejsou předepsány žádné vzorovéseznamy OOPP.Základní pravidla pro poskytování OOPP stanoví § 104 zákoníkupráce (zákona č. 262/2006 Sb.) V prostředí, v němž oděv nebo obuvpodléhá při práci mimořádnému opotřebené nebo znečištění nebo plníochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pra-covní prostředky  též pracovní oděv nebo obuv.Podrobněji je tato problematika rozvedena v nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se provádí uvedené ustanovení zákoníku práce.V konkrétních případech zaměstnavatel  rozhoduje o přidělení OOPPpodle vnitřního předpisu, který vypracuje podle seznamu uvedenéhov nařízení vlády č. 495/2001 Sb., na základě výsledku vyhodnocenírizik. Vnitřní předpis o poskytování OOPP umožní zaměstnavateli,aby náklady na pořízení OOPP uvedené v tomto předpisu mohl podleprávních předpisů zahrnout do nákladů na podnikání. Součástívnitřního  předpisu  každého zaměstnavatele je seznam OOPP, kteréjsou zaměstnancům u tohoto zaměstnavatele poskytovány. Vevnitřním předpisu jsou podrobněji upraveny i další otázky, např. dobapoužívání jednotlivých OOPP a jejich obměna, způsob jejich užití, ato  včetně údržby a uskladnění přidělených OOPP.       

Pravidla pro poskytování ochranných pracovních prostředkůJakými zákonnými pravidly se řídí zaměstnavatel připřidělování ochranných pracovních prostředků? Jsou nějaké vzorové seznamy?

Pokračování ze strany 5
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Naše rekreační středisko
se nachází v jižních
Čechách mezi Mladou
Vožicí a Pacovem v osa-
dě Blatnice. Středisko je
zařazeno do IV. kate-
gorie,  bez  zajišťování
služeb, není vybaveno
sprchami a jsou  zde
suchá WC. Stravování,
vytápění chat i palivo
(dříví z okolního lesa) si
obstarává  každý rekreant sám. Pila a sekyra je v každé chatě. Chaty
jsou 4lůžkové a 5lůžkové se zastřešenou verandou, vybavené potřeb-
ným nábytkem, nádobím, el.vařičem, chladničkou a kamny na dříví.
Ve společenské budově je televizor a mrazáky.Ve středisku je možno
si půjčit knihy a spor-
tovní potřeby. Dále jsou
k dispozici 2 pramičky k
projížďkám na rybníku s
možností koupání. V
okolí jsou krásné lesy a
rybníky, pěkné pro-
cházky, po cestách je
možno jezdit s dětským
kočárkem i na kole.
Možnost sběru hub, ma-
lin, borůvek. Nákupy po-
travin: cca 2,5 km od
střediska v obci Pojbuky je prodejna potravin a smíšeného zboží.
Jednou týdně přijíždí do střediska autíčko Family Frost a pojízdná
masna.
Rekreace je provozována ve 14denních turnusech s nástupním dnem
pátek mezi 16. - 18. hod. a ukončením opět v pátek do 16.00 hod.
Pobyt kratší než 14denní je možný podle obsazenosti střediska bez za-
jištění dopravy.
Začátek 1. turnusu je od 28. 5. 2010. 
Doprava na rekreaci: vlastním vozidlem (parkoviště přímo ve
středisku) nebo je zajištěna autem s odjezdem v pátek ve 14.30 hod. z
Mariánského nám. 2, Praha1 a zpět s ukončením u stanice metra
Roztyly.
Cena: dospělí-125,-Kč/os/den

děti do 15 let:115,-Kč/os/den
děti do 3 let:35,-Kč/os/den

Přihlášky je možné vyzvednout na ZV OO u pí. Šrámkové na
MHMP, Jungmannova 35/29, Prahal-2. patro, č. dv. 204b, telefon:
236 002 759, 603 550 813. Informace o středisku též na
www.kozak.er.cz.

Pro milovníky jednoduché rekreace uprostřed přírodyRekreační středisko odborové otrganizacepři Magistrátu hl. m. Prahy Kozák
Český svaz chovatelů, základní organizace se sídlem v Mikulášovicích spolu s odborovou organizací MěÚ Varnsdorfpořádají27. tábor pro mladé chovatele a nejenom pro ně
sídlo: Salmov 31, 407 79 Mikulášovice, účet u ČSOB, a.s. 212664351/0300,
IČ: 867 97 263, www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz
Tábor se uskuteční ve dnech neděle 11. července až sobota 31.července 2010
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 tábo-
ra (14 nebo 7 dnů).Tábor je zaměřen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě, se souh-lasem rodičů je možno vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o kte-rá 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),  kou-
pání 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 pří-
stupu ve směru cesty. Nástup je v sobotu ráno, návrat v sobotu odpoledne. V
přihlášce je nutno uvést případnou vlastní dopravu 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 stu-
dená 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 31. května 2010. Po jejich obdržení bude
zaslána faktura, po obdržení platby pak další pokyny. Vyplnění přihlášky věnu-
jte náležitou pozornost!
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5000 Kč, 14 dní 3400 Kč, 7
dní 1700 Kč. Připomínáme možnost požádat zaměstnavatele rodičů nebo je-
jich odborovou organizaci  o poskytnutí příspěvku na tábor z FKSP, SF apod.
Termín pro  uhrazení účastnického poplatku je  31. května 2010.
Zrušení přihlášky z jakéhokoliv důvodu je možné pouze písemně, do
31.5.2010 bez stornopoplatku, při pozdějším zrušení  nebo jinou formou do 30.
6. 2010 činí stornopoplatek 600 Kč, po tomto termínu činí stornopoplatek
1000 Kč. Ke krytí stornopoplatku z důvodu úrazu či nemoci dítěte doporuču-
jeme  uzavřít  komplexní  cestovní  pojištění  z  důvodu výhodnosti u vlastní
zdravotní pojišťovny nebo u jiného pojišťovacího ústavu! Nepodceňujte, může
se týkat i vašeho dítěte.Další pokyny:  je nutno mít vlastní spací pytel, karimatku, ešus s příborem,
průkaz zdravotní pojišťovny (kopii), cestovní pas nebo OP s případným kapes-
ným 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 cennosti vč. mobilních telefonů, za které nelze brát s
ohledem na ubytování ve stanech žádnou zodpovědnost. Doporučujeme však
si vzít vhodné hudební nástroje, zpěvníčky, společenské hry a pastelky pro pří-
pad špatného počasí a sportovní potřeby pro volné chvíle. Informace o areálu
je možno najít na webové adrese: www.natura-praha.cz,  informace o pořa-
dateli tábora: www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz . Další informace ob-
držíte na tel/fax 412 333 684  nebo 602 682 600 p. Vlastimil Jura.
Těšíme se na příjemné společné prožití tří týdnů letních prázdnin!
Mediální partner akce je časopis Planeta zvířatPřihláška na stanový tábor Rumburk 2010
Přihlašuji své dítě na celý turnus tábora/pouze na období od..........................
do …………................./+
Jméno a příjmení .............................................................................................
Datum narození ................................................................................................
Bydliště vč. PSČ ..............................................................................................
Elektronická adresa ..........................................................................................
Tel. byt …................ rodičů zam….....................................  mobil .................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny........................................................................
Ve stanu si přeji být společně s .......................................................................
Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) žádná 
..........................................................................................................................
Nepojedu společně, vlastní doprava TAM i ( ZPĚT )+
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata....................................................
Člen spec. ZO CHKo ČSCH v roce 2010  ano/ne 
podpis rodiče dítěte..........................................................................................
+/nehodící se škrtněte
(Odjezdový/příjezdový den při kratším pobytu na táboře je sobota 17. a  24.7.)
..........................................................................................................................
Sdělení organizátorům tábora:..........................................................................
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PSI vyzývá k solidaritě s pracovníky v Chile
Jménem mezinárodní odborové organizace ve veřejných službách PSI
nabízíme naší solidaritu spolu s  upřímnou soustrastí s obyvateli
Chile, na které dolehlo katastrofální zemětřesení a tsunami. 10
poboček PSI v Chile zastupuje více než 60 tisíc. pracovníků. V tuto
chvíli se snažíme spojit se všemi našimi pobočkami a zjistit, jak
dopadli jejich členové. Jeden z našich pracovníků z pobočky v
Santiagu utrpěl menší zranění a naše kancelář byla vážně poškozena.
Naše pobočky v Chile potřebují okamžitou přímou pomoc, aby byly
schopny rychle reagovat na tuto nově vzniklou situaci, a aby byly
schopny poskytnout tolik potřebné veřejné služby, které lidé potřebu-
jí nejen teď, ale budou je potřebovat i v nadcházejících letech.
Musíme naše afilace podpořit při prokazování jejich přidané hodnoty
při znovu budování infrastruktury a pracovních míst v zemi.
Turecko: Pokračující věznění paní Seher Tümerové
Odborářská aktivistka paní Seher Tümerová strávila mezinárodní Den
žen ve vězení. Koordinované mezinárodní kroky by jí však mohly po-
moci z vězení. Paní Tümerová je ve vězení již téměř rok bez toho, aby
proti ní byla vznesena nějaká jasná obvinění. Zástupci PSI jsou
přesvědčeni, že její uvěznění souvisí s jejími aktivitami v odborovém
hnutí včetně účasti na aktivitách během oslav mezinárodního Dne žen
v minulém roce. Případ paní Tümerové, která byla zatčena v dubnu
2009, je podobný tomu, kdy její kolegyně Meryem Özsögütová byla
zatčena kvůli podněcování terorismu. PSI vývoj tohoto případu
neustále monitoruje a před následujícím soudním stáním, zaslalo PSI
spolu s kolegy z EPSU (Evropské odborová organizace ve veřejných
službách) protestní dopis tureckému premiérovi. PSI a EPSU ve svém
dopise žádají zrušení všech obvinění paní Tümerové a její okamžité
propuštění.
ETUC: Strategie EU 2020 je špatná
3. březen 2010
Evropská komise vydala svou novou strategii pro nadcházející deká-
du s názvem “Evropa 2020”. John Monks, generální tajemník
Evropské odborové konfederace (ETUC), k tomu řekl: „Dosavadní
výsledek jednání o nové strategii EU je špatný a neuspokojivý. EU a
zbytek Evropy zoufale potřebují odstranit to, co způsobilo krizi, a při-
jmout opatření, aby se stejná situace již neopakovala. Jedná se o
následující problémy: Jak bojovat s rostoucí nezaměstnaností
obzvláště mezi mladými, jak si poradit se všemi stimuly podněcující
krátkodobé spekulace, nalezení nových způsobů navyšovaní veřej-
ných prostředků včetně eurodluhopisů. Bez vyřešení těchto problémů
bude EU 2020 i nadále neuspokojivá. Evropská komise nemůže
očekávat, že se vrátí k „obvyklým“ obchodním zvyklostem.“
Zimbabwe: Boj proti zrušení kanceláří odborů
Pracovníci ve veřejných službách v Zimbabwe zoufale potřebují
kolektivní podporu poboček PSI. Mzdy a pracovní podmínky pracov-
níků ve veřejných službách se během poslední dekády neustále
zhoršovali kvůli tlakům na podmínky půjčování ze strany mezinárod-
ních finančních institucí a rovněž kvůli občanským nepokojům. Čle-
nové odborů tvrdě bojovali proti nepravostem, které byly na jejich ze-
mi uvaleny z mnoha stran. Tito lidé za to zaplatili – prošli si mučením
a jinými ukrutnostmi a někteří dokonce zaplatili svým životem.
Odbory v Zimbabwe řeší existenční problémy a musí bojovat o to,

aby  vůbec  mohly  provozovat  svou  hlavní  činnosti,  kterou je za-
stupování svých členů. Neustálý tlak a represe ale posílily jednotnost
a solidaritu odborů a stejně tak i jednotu jejich rodin. Samotná exis-
tence  odborů  v  Zimbabwe je nyní ohrožena. Odbory ve veřejných
službách  neměly  za  poslední  dva  roky téměř žádné příjmy. Část-
ka, kterou odbory svým členům dluží na nevyplacených mzdách
neustále roste a pracovníci tak mají čím dál větší problém uživit sebe
a své rodiny v době hyperinflace. Bez peněz na provoz rovněž není
možné cestovat a potkávat se s ostatními členy odborů. Odboráři jsou
dokonce nuceni pracovat v kancelářích, kde spadl strop nebo dochází
k propadání podlahy. Neexistují žádné zdroje na udržování nebo
nahrazování zastaralého vybavení. Odbory v Zimbabwe jsou tak
vděčné za každou pomoc od svých kolegů nejen z jižní Afriky.
Více než 500 evropských společností je nyní aktivních: je potřeba
více záruk za zapojení pracovníků
4. březen 2010
Od svého představení v říjnu 2004 program Evropská společnost
(Socieats Europaea, SE) každým rokem zvyšuje počet svých členů a
to téměř exponenciálním růstem. Podle databáze SE Evropského
odborového  institutu  (ETUI)  v  únoru  toto  číslo poprvé přesáhlo
množství 500. Více než 80 členů zaměstnaneckých výborů ve více
než 10 různých členských zemích šíří zastupování pracovníků na
úrovni zaměstnaneckých výborů a bylo podepsáno alespoň 54 SE do-
hod. Avšak  většina  SE  nejsou normální společnosti. Většina z nich
jsou prázdné SE bez zaměstnanců a dokonce ani nemají jasný před-
mět  podnikání. Pouhá přibližně čtvrtina SE jsou normální SE v tom
smyslu, že mají zaměstnance i jasný předmět podnikání.
Catelene Passchier, konfederační tajemnice ETUC, k tomu řekla: „To
je důvod, proč ETUC požaduje, aby nový zodpovědný eurokomisař
zohlednil tuto problematiku při nadcházející revizi regulace SE a při-
jít se způsoby, jak zavřít tato zadní vrátka.“ Důležité je, že podle
dosavadních zkušeností shledává ETUC zapojování zaměstnanců v
normálních SE jako posun vpřed, když zvýšená demokracie na pra-
covišti činí evropský vnitřní trh konkurenceschopnějším a to sociálně
zodpovědným způsobem. Jasné záruky pro zapojování pracovníků by
tak měly být přirozenou součástí každého budoucího evropského
zákona týkajícího se společností. 
Přírodní pohroma na Madeiře: ETUC vyjadřuje svou solidaritu
22. února 2010
ETUC zaslal svým portugalským pobočkám dopis vyjadřující soli-
daritu v návaznosti katastrofální bouřku, která se na tomto ostrově
přehnala. Zástupci ETUC přislíbili, že se vynasnaží, aby obyvatelé to-
hoto ostrova mohli využít solidaritu EU ve všedním životě a při slo-
žitém procesu obnovy.
EPSU podporuje volbu EP o 20 dnech plně placené mateřské do-
volené
24. únor 2010 
Výbor pro ženská práva v Evropském parlamentu přijal tzv. Estrela
report o revidované směrnici o těhotných pracovnicích. Hlasování na
plenární schůzi EP se uskuteční ve dnech 24. a 25. března. Estrela re-
port byste měli podpořit především kvůli:
1. Zvýšení plně placené mateřské dovolené ze 14 na 20 týdnů (návrh
Evropské komise je 18 týdnů, Světová zdravotnická organizace do-
poručuje 24 týdnů);
2. Aplikace této dohody na domácí pracovníky i na osoby samostatně
výdělečně činné;
3. 2 týdny placené „mateřské“ dovolené pro otce. Původně jsme za-
mýšleli, že mateřská dovolená pro otce by měla být součástí samostat-
né legislativy, ale vzhledem k tomu, že se zdá, že EK nic takového ne-
plánuje, je lepší zajistit toto právo přes směrnici o mateřské;
4, Silnější právní ochrana pracovního místa při mateřské (zákaz prop-
uštění od začátku těhotenství do doby alespoň 6 měsíců po ukončení
mateřské dovolené, právo na návrat do stejné práce nebo ekvivalent-
ní pracovní pozice za stejných mzdových podmínek);
5. Vymezení volna pro kojení.
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