
� Na jiném místěNOS zveřejňujemedokumentaci power-pointové prezentacepředsedy ČMKOSM. Štěcha „Refor-ma je škrtforma (a tojsme pořád na za-čátku)“, s kterou vystoupil dne 25. 3.2008 na mítinku ČMKOS v Brně. Dalšímítinky ČMKOS se uskuteční 22. 4.2008 v Ostravě, 29. 4. 2008 v Ústí nadLabem a 6. 5. 2008 v Hradci Králové.Cílem mítinků je zvýšit informovanostzástupců ZO obecně o dopadech vlád-ních reforem, zejména o připravo-vaných reformách v oblasti dů-chodového zabezpečení a zdravotnictvía připravovaných změnách v zákoníkupráce včetně rozhodnutí Ústavníhosoudu ze dne 12. 3. 2008, kterým se sni-žuje právní ochrana zaměstnanců aomezují, respektive ruší, některá právaodborů. Na mítincích v Ostravě a vHradci Králové vystoupí také předsedaČMKOS M. Štěch.Všech mítinků se zúčastní předsedkyněOS a místopředseda OS ing. J.Rovenský, kteří dle potřeby poskytnou
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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.
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Evropská odborová konfederace (EOK) pořádala demonstraciza prosazení spravedlivých mezd a platů v celé EUsobota 5. dubna 2008 Lublaň
Evropská odborová konfederace, která je sociálním partnerem na úrovniEvropské unie, svolala ve spolupráci se slovinskými odbory ZSSS na 5. dub-na 2008 demonstraci, jejímž cílem bylo vyjádřit nespokojenost s vývojemmezd a platů v EU a požadovat jasné kroky k nápravě. Demonstrace se konalave Slovinsku, které právě předsedá EU, v termínu, kdy zasedali ministřihospodářství a financí členských zemí a představitelé Evropské centrálníbanky, kteří jednali o světové finanční krizi a kteří se rovněž zabývali veřej-nými financemi a sociálními transfery.

Chcete vědět, co nám vládní reformy vzaly a vezmou? Přijďte!
Mítinky ČMKOS - Ostrava 22. 4. 2008

Ústí nad Labem 29. 4. 2008, Hradec Králové 6. 5. 2008

EOK a její členské organizace shrnuly své požadavky do několika hlavníchbodů. Protest evropských odborářů byl namířen proti:
� snižování podílu mezd a platů v národním příjmu (HDP) ve většině evrop-ských zemí,
� výzvám evropských politických představitelů proti růstu mezd a platů, zej-ména ve veřejném sektoru, a to za situace, kdy životní úroveň stagnuje neboklesá a kdy je naopak třeba zajistit větší kupní sílu,
� přehnaným odměnám ředitelům a dalším top manažerům, které stále rychlerostou,
� přetrvávajícímu rozdílu v odměňování mužů a žen.Protest je součástí širší kampaně, kterou EOK a její členské organizace vedouza:
� zvýšení kupní síly a za skoncování s chudobou a na podporu poptávky v po-malých evropských ekonomikách,
� za důstojnou minimální mzdu ve všech evropských zemích a tím za sníženírozdílu v odměňování mezi zeměmi,
� větší rovnost mezi těmi, kdo podniky řídí, a ostatními zaměstnanci, zarovnost mezi muži a ženami,
� spravedlivou dělbu pro všechny pracující, včetně těch, kdo pracují ve veřej-ných službách.Na demonstraci se shromáždilo přes třicet tisíc účastníků. Mezi nimi bylo i 80zástupců odborových svazů sdružených v ČMKOS. Svou přítomností vyjádřilisolidaritu se svými kolegy z ostatních zemí EU a podpořili společné poža-davky, které zcela odrážejí znepokojení a obavy, které vyvolává vývoj v ČR.

operativní konzultace zástupcům ZOOS. OS vyzývá tímto zejménapředsedy ZO, aby se mítinku ko-naného v příslušném regionu zúčast-nili. ZO OS působící v příslušných re-gionech obdrží s dostatečným časovýmpředstihem oznámení a pozvánku.Upozorňujeme, že účast není početněomezena. Zúčastnit se proto mohou idalší členové ZO. Jednání je otevřeno ipro širokou veřejnost. V souvislosti s mítinky ČMKOSrozhodlo dne 20. 3. 2008 předsednic-tvo Výboru Odborového svazu(VOS), že OS uskuteční ve všech re-gionech pracovní jednání zástupcůZO OS. V regionech, kde neproběhlymítinky,  se  jednání  zúčastní  také  zá-stupce ČMKOS. O účasti zástupceČMKOS i na ostatních jednáních OSjedná. ZO OS obdrží v dostatečnémčasovém předstihu pozvánku. Přehledpracovních setkání zástupců ZO OS po-dle regionů bude zveřejněn na webovéstránce OS.
� Dne 21. 3. 2008 se uskutečnilo jed-

V úterý 1. dubna se v Praze v Doměodborových svazů konala konferencezástupců odborových organizací sekcestátních zastupitelství. Ve zprávě očinnosti sekce předsedkyně sekce

JUDr. Nina Brozová informovala  ospolupráci  s  profesním sdružením,Unií státních zástupců, se kterou se

Na snímku nejvyšší státní zástupkyně R. Vesecká s předsedkyní sekceN. Brozovou.

Další foto z demonstrace na straně 7
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Výzva ČMKOS a ASO
Vyzýváme vládu k otevřenému stanovisku k sociálnímu dialogu. Vzhledem k
vážnému zpochybnění sociálního dialogu v ČR, které způsobil premiér M.
Topolánek na jednání tripartity 28.3.2008 a opakovaně 31.3.2008, žádáme,
aby pro veřejnost a odbory zaujala vláda oficiální stanovisko, jakou roli při-
kládá jednání sociálních partnerů.
Sociální dialog je jednou ze základních hodnot EU, který přispívá k ekono-
mickému a sociálnímu rozvoji. Je zásadní součástí každé demokratické
společnosti, jeho zpochybňování by mělo vážné dopady na připravované
předsednictví České republiky v EU.

řadu let neúspěšně snaží společně řešitneodůvodněné rozdíly v odměňovánísoudců a státních zástupců. Sekce sedále zabývala v průběhu rokuodměňováním zaměstnanců státníchzastupitelství a soudů, kolektivním vy-jednáváním, otázkami zákoníku práce,udržovala kontakty s partnerskousekcí ve Slovenské republice, účastni-la se připomínkového řízení ke kodi-

fikaci trestního zákona a projednávalaotázky členské základny. Hostem kon-ference byla nejvyšší státní zástup-kyně JUDr. Renáta Vesecká, kteráhovořila k současné situaci v personál-ní oblasti státních zastupitelství. K re-formě státních zastupitelství v rámcireformy justice, která je ve fázidiskuse, sdělila, že v dohledné doběnedojde  k  zásadním  změnám v sou-stavě státních zastupitelství. Předsed-kyně OS Alena Vondrová se věnovalave svém vystoupení předevšímotázkám platů.  Součástí konferencebyly i volby do výboru sekce.       -dě-

Ve čtvrtek 20. března se konalo 5.zasedání předsednictva Výboruodborového svazu. Zabývalo se in-formační kampaní ČMKOS k prů-běhu reformy veřejných financí,vývojem platů v roce 2007 a 2008 avýhledem na rok 2009. Část jednáníbyla věnována vystoupení JUDr. V.Samka k návrhům novely zákona odůchodovém pojištění a k rozhodnutíÚstavního soudu o některých usta-noveních zákoníku práce. Projedná-na byla zpráva o hospodařeníodborového svazu v roce 2007, kterábude předložena k projednání Vý-boru odborového svazu. Jehozasedání je svoláno na dny 24. – 25.dubna do Prahy. Na programu budezpráva o činnosti od minulého

zasedání VOS, zpráva o hospodařeníOS za rok 2007, majetkové aktivityOS, problematika platů v rozpočtovéa příspěvkové sféře, návrh věcnéhozáměru zákona o právním postaveníúředníků veřejné správy, rozhodnutíÚstavní soudu o některých usta-noveních zákoníku práce, infor-mační kampaň odborů k vládní re-formě.PVOS  dále projednalo změny v za-stoupení sekce celní správy v PVOSa VOS, žádosti nových základníchorganizací o zařazení do OS, žádostio individuální členství a přípravu us-tavení nové sekce OS. Členové před-sednictva obdržely podrobné písem-né  materiály  o  vývoji  členské zá-kladny.                                       -dě-

nání předsedů OS ROPO s mini-strem práce a sociálních věci a mini-strem financí. Předmětem jednání bylaproblematika platů v roce 2008 a v roce2009. Ministr financí sdělil, že mámandát vlády pouze k jednání o 1,5%navýšení objemu finančních prostředkůna platy pro rok 2009, což zástupci OSROPO odmítli. Přes odbory předloženévěcné informace o předpokládanémvývoji platů v roce 2008, a dosaženéúrovni prů-měrných platů v roce 2007 vjednotlivých segmentech veřejných slu-žeb a správy, odmítl ministr financí iministr práce a sociálních věcí požada-vek odborů na dodatečné posílení finan-čních prostředků na platy v roce 2008.Bylo dohodnuto, že další jednání seuskuteční koncem dubna. Ve věcimandátu obou členů vlády bude jednatpředsedkyně OS jako mluvčí OS ROPOs ministrem práce a sociálních věcí.Termín jednání v době uzávěrky NOSještě nebyl stanoven. Problematika platů v roce 2009 bylataké jedním z bodů pravidelného jed-nání předsedů OS hasičů, NOS PolicieČR a OS státních orgánů a organizací sministrem vnitra za účasti policejníhoprezidenta a náměstka generálníhoředitele HZS, které se uskutečnilo 3. 4.2008. Ministr vnitra byl požádán, aby sedalších jednáních o platech zúčastnil.Ministr žádost akceptoval a sdělil, že oúčast na příslušných jednání písemněpožádá ministra práce a sociálních věcí.Předmětem jednání s ministrem vnitrabyla, na žádost předsedkyně OS, taképroblematika platů v roce 2008 u občan-ských zaměstnanců Policie ČR,  neboťnavýšení o 1,5 % je, vzhledem k výšiprůměrného platového stupně, ne-dostatečné a pokryje pouze postupy dovyšších platových stupňů a náhradyplatů, respektive pokryje pouzenárokové platy zaměstnanců. Situace jeu jednotlivých krajských správ PolicieČR odlišná a to z důvodů odlišné výšeprů-měrného platového stupně. Ministrvnitra odmítl požadavek předsedkyněOS, aby došlo k navýšení finančníchprostředků na platy občanských zaměst-nanců. Podle informací personálníhoředitele budou uvolněny finančníprostředky za neobsazená místa, kterévšak  nejsou významné. Příznivější si-

tuace je u příslušníků Policie ČR, cožbylo rovněž předmětem jednání. Zdevšak ještě nebylo rozhodnuto. Problematika občanských zaměstnanců,jak z hlediska platů, tak i dopadů re-formy Policie ČR, bude předmětemspolečného jednání policejního prezi-denta s předsedkyní OS a předsedouNOS Policie ČR dne 18. 4. 2008.Předmětem uvedeného jednání takébude problematika  reformy Policie ČR,která s časových důvodů nemohla býtpředmětem jednání s ministrem vnitra. 
� K výše uvedenému jednání s mi-nistrem vnitra uvádíme, že zápis z jed-nání obdrží předsedové podnikovéhovýboru OO CS a koordinačního výboruZO VS elektronicky. Předmětem jed-nání kromě výše uvedeného bylo vy-hodnocení dopadů zákona o služebnímpoměru příslušníků bezpečnostních sbo-rů, zvláště příslušníků Policie ČR aHSZ, a informace o závěrech z jednánípracovní skupiny pro přípravu novelyzákona. Bylo rozhodnuto, že do koncetohoto roku se novela zákona o služeb-ním poměru příslušníků bezpečnostníchsborů nepředpokládá. V průběhu roku2008 však budou novelizoványprováděcí předpisy k tomuto zákonu.Nejzávažnější změny se předpokládají uzdravotní způsobilosti. Návrh novely to-hoto právního předpisu se připravuje,účinnost se předpokládá od 1. 7. 2008.Cílem novely je zmírnění požadavků nazdravotní způsobilost. Bližší informacebudou uvedeny v zápise.
�Eurodemonstrace, která se uskutečni-la dne 5. 4. 2008 v Lublani (Slovinsko)pod společným mottem „Evropští za-městnanci potřebují   zvýšení  mezd“,  oníž informujeme na jiném místě NOS,se zúčastnili také zástupci OS. Meziúčastníky z ČR byli také zástupcidalších odborových svazů sdružujícíchzaměstnance veřejných služeb a správy.Demonstrace byla protestem proti do-poručení Evropské centrální banky nazmírnění růstu mezd v členskýchzemích EU. Vzhledem k tomu, že sejedná o závažnou problematiku, která sepřímo týká všech zaměstnanců veřej-ných služeb a správy, a obecně všechčeských zaměstnanců, zveřejníme  dalšíinformace v příštím  čísle NOS.V Praze dne 7. 4. 2008Alena Vondrová předsedkyně OS

Prohlášení zástupců odborových organizací
na regionálním setkání 25. 3. 2008 v Brně

Vláda chce v současné době v návaznosti na reformu veřejných rozpočtů pro-
tlačit parlamentem další zásadní a nevratné změny v oblasti zdravotnictví, dů-
chodů a pracovního práva, které s ohledem na vysoký růst inflace a pokles
hospodářského růstu výrazně zvýší životní náklady a existenční nejistotu
občanů, zejména zaměstnanců.
Vláda chce:
1. Pod heslem „efektivní zdravotní péče“ přeměnit nemocnice a zdravotní po-
jišťovny na akciové společnosti. Pravda však je, že chce rozprodat tento veřej-
ný majetek a zdražit tak lékařskou péči. Ta se stane nedostupnou pro většinu
občanů, kteří stabilně přispívají do solidárního systému zdravotního pojištění.
2. Prodloužit věk pro odchod do důchodu na 65 let bez ohledu, zda se ho doži-
jí zejména zaměstnanci pracující v těžkých, zdraví škodlivých podmínkách a
ve stresu.
3. Privatizovat důchody přesunem části veřejných prostředků důchodového
pojištění do správy soukromých penzijních fondů (tzv. opt-out). Tím připraví
o podstatnou část důchodových příjmů jak současné, tak i budoucí důchodce,
jejichž důchody se sníží na přibližně 30 % průměrné mzdy.
4. Prodloužit dobu pojištění nutnou pro vznik nároku na důchod o 10 let a
nezapočítávat do ní dobu studia. Spolu se zavedením školného na vysokých
školách jde o další krok proti vzdělanosti v naší zemi, který postihne mladou
generaci  při vstupu do pracovního života, ohrozí populační vývoj  i mezige-
nerační solidaritu.
5. Dalšími změnami zákoníku práce razantně snížit ochranu zaměstnanců a
omezit odborová práva pod záštitou „flexibility“ pracovního trhu.
Tyto zásadní a nevratné změny uskutečňuje vláda, která ve volbách nezískala
od občanů k vládnutí dostatečný mandát. Reformy se snaží v parlamentu pro-
tlačit za pomoci několika poslanců – přeběhlíků. Jediným jejím motivem pro
tyto změny je, aby bohatí byli ještě bohatšími a většina zchudla. Tyto reformy
ohrozí prosperitu naší země, povedou k větší polarizaci společnosti a zaplatí je
naprostá většina z nás!
Účastníci regionálního setkání zástupců odborových organizací proto
vyzývají:
Vládu ČR, aby zastavila svoje reformy, které nejsou založeny na širším
politickém a společenském konsenzu a poškodí většinu občanů i naši
ekonomiku!
Poslance a senátory Parlamentu ČR, aby jednali v zájmu většiny občanů,
které zastupují a kterými byli zvoleni, a vládní reformy neschválili!
Všechny občany, kterým není lhostejné, jak budou zítra žít a jak budou
žít jejich děti, aby otevřeně vystoupili a podpořili další kroky ČMKOS
proti chystaným reformám!



Reforma je škrtforma,
(a to jsme pořád na začátku)

STAV  VEŘEJNÝCH FINANCÍ BYL A  JE PODSTATNĚ
LEPŠÍ, NEŽ JAK STRAŠÍ  VLÁDA

VE SCHODKU ROZPOČTU PATŘÍME MEZI PRŮMĚR

DLUH VEŘEJNÝCH FINANCÍ V POMĚRU K HDP
NEROSTE, A DLOUHODOBĚ NENÍ NIJAK VYSOKÝ

MÍRA INFLACE AŽ DO LOŇSKÉHO PODZIMU BYLA NÍZKÁ,
ALE ZA POSLEDNÍ DVĚ ČTVRTLETÍ RYCHLE ROSTE

NEJLEPŠÍ LÉTA ČESKÉ EKONOMIKY
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PRO CIZÍ FIRMY JSME ZLATÝM DOLEM
• 13 firem z hlavního indexu Pražské burzy cenných papírů mělo za

loňský rok zisk přes 147 miliard korun. To by stačilo na živobytí
poloviny českých důchodců;

• Objem vloni vyvezených zisků z ČR do zahraničí překročil 100
miliard korun. Je to 2x více, než byl loňský schodek státního
rozpočtu
FIRMY BOHATNOU NA ÚKOR ZAMĚSTNANCŮ

O CO TEDY VLÁDĚ VLASTNĚ JDE?
Chce omezit přerozdělování a tedy solidaritu jak v daních, tak ve
financování zdravotnictví, sociálních a veřejných služeb. 
Hodlá privatizací vytvořit prostor pro vstup soukromého kapitálu
do  těchto perspektivně velmi lukrativních oblastí veřejných služeb
(zdravotnictví, školství), či sociálních transferů (důchody, nemocen-
ské dávky, podpora v nezaměstnanosti).
Reforma výrazně snižuje daňovou zátěž bohatým, a to jak cestou

ZASTROPOVÁNÍ ODVODŮ NA ČTYŘNÁSOBKU
PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ MZDY POVEDE K NIŽŠÍMU

VÝBĚRU POJISTNÉHO
A JE VÝSMĚCHEM SNAHÁM O SNÍŽENÍ

ROZPOČTOVÉHO DEFICITU
• Výběr pojistného na sociální zabezpečení se sníží každoročně o 9
až 10 miliard korun
• Výběr pojistného na zdravotní pojištění se sníží každoročně o
zhruba 4 miliard korun
Nemocenské dávky se snížily všem zaměstnancům, nejen simulantům

PODÍL VEŘEJNÉHO DLUHU NA HDP V ROCE 2006 (v %)

� snížení  přímých daní a změnou struktury 
� snížení sociálního a zdravotní pojištění
� snížení daní právnickým osobám každý rok o 1 %   
� redukcí majetkových daní a daní z kapitálových výnosů, což jim
například v roce 2010 přinese navíc proti dnešku 78 mld. Kč, 
tak přenesením daňového břemene na středně a nízkopříjmové
skupiny, a to prostřednictvím: 
� zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %, což ihned
zvýší ceny léků a potravin
� zavedením ekologických daní u elektrické energie, plynu a uhlí
� zvýšením spotřební daně u tabákových výrobků, čímž od nich
celkově vybere v roce 2010 navíc proti dnešku 39 mld. Kč.

ČR
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DALŠÍ DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ
Regulační poplatky:
• dopadnou zejména na rodiny s dětmi a na důchodce, kteří jsou v

průměru častěji nemocní, než dospělí
• zpoplatnění zdravotních služeb je dalším krokem k plné privati-

zaci veřejných služeb a ústup od Ústavy
Zastropování pojistného:
• znamená narušení solidarity, protože v systému bude o to méně

peněz na zaplacení léčby 
• přinese úlevu jen bohatým

CO ZNAMENÁ „LIMIT“ 5000 KČ?
SLIBY

Vláda slibovala prospěch pro pacienty s vážnými a dlouhodobými
onemocněními

REALITA
Do „limitu” se nezapočítává:
• skutečná výše zaplacených doplatků za léky – ale pouze ve výši

doplatku za nejlevnější lék se stejnou účinnou látkou
• poplatky za pohotovost, 
• léky určené k podpůrné léčbě ani platby za hospitalizaci v

nemocnici a v léčebnách dlouhodobě nemocných
DŮSLEDKY

• skutečné doplatky mohou u těžce a dlouhodobě nemocných
překročit „limit” až o několik tisíc Kč za rok

• těžce a dlouhodobě nemocní budou nuceni omezit čerpání zdra-
votní péče z nedostatku financí
KDE JSOU HLAVNÍ RIZIKA JULÍNKOVÝCH NÁVRHŮ
VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁKONŮ? 

• Sníží se objem veřejných prostředků určených na zdravotní péči o
případný zisk pojišťoven a o slíbené bonusy (čerpané zdravými
pacienty), tj. oslabí se solidarita;

• Zvýší se tlak na zvýšení spoluúčasti pacientů i na růst sazeb
povinného zdravotního pojištění, což povede jak k vyšším
příjmům systému, ale také k vyššímu pokušení jejich zneužití;

• Chce se opustit veřejnoprávní charakter zdravotních po-
jišťoven

• Chystá se změna charakteru dnes neziskových zdravotnických za-
řízení ve výdělečné firmy

• Otevírá se cesta k vertikálnímu propojení jak zdravotních po-
jišťoven, tak zdravotnických zařízení (třeba nemocnic) pod jed-
noho vlastníka s cílem dosahovat zisku jako v jiných akciových
společnostech – zdraví bude na prodej?

• Jde o další vlnu privatizace, tentokrát v sociální oblasti   

Reforma je škrtforma,
(a to jsme pořád na začátku)

VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍ V POMĚRU K HDP v %

ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ JE PODFINANCOVANÉ
SROVNATELNÉ VÝDAJE V PŘEPOČTU

NA JEDNOHO OBYVATELE  JSOU U NÁS NÍZKÉ,
PROTI VYSPĚLÉMU SVĚTU POLOVIČNÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ
SLIBY

• Finanční stabilizace zdravotního systému (?)
• Odvrácení údajného finančního krachu českého zdra-

votnictví (?)
Jeho zdravotní pojišťovny však mají miliardové pře-
bytky. Jen vloni vybraly 182,8 mld. Kč a vydaly jen
180 mld. Kč

REALITA: Reforma situaci jen zhorší
V roce 2008 lze očekávat propad příjmů ve zdravotním
pojištění mi-nimálně o 10–11 mld. Kč, a to
• - 3,4 mld. Kč omezením platby za státní pojištěnce
• - 4 mld. Kč  zastropováním pojistného
• - 3 až - 4 mld. Kč zavedením nové cenové regulace

cen léků  a „limitu” 5000 Kč
DŮSLEDKY

I kdyby v roce 2008 regulační poplatky přinesly do-
datečné příjmy a úspory ve výši 7,5 – 8 mld. Kč,  celkové
záporné saldo bude minimálně 2,4 až 3,9 mld. Kč
V letech 2009 a 2010 lze očekávat propad příjmů veřej-
ného zdravotního pojištění ještě vyšší:
• rok 2009 minimálně - 5,5 až - 7 mld. Kč
• rok 2010 dokonce - 8,2 až - 9,7 mld. Kč

ČR

ZASE PLATÍ, ŽE ČÍM HŮŘE,
TÍM PRO NĚKOHO LÉPE?

ČR



6          NOS 8/2008

ZMĚNA V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTYRůst DPH přinese veřejným rozpočtům v roce 2010 dodatečných 28mld. Kč, ale především na úkor chudších domácností: • nízkopříjmové skupiny odvedou 21,20 Kč z každých 1000 Kččistého příjmu• skupiny s vysokými příjmy jen 14,80 Kč.Zvýšení základní sazby DPH je proto asociální a nespravedlivé,neboť postihne chudší domácnosti podstatně více, než ty bohaté.

CO NAVRHUJEME ZA PRVÉ?
• Zpracovat nezávislou a objektivní analýzu současného stavu a vý-hledu vývoje veřejných financí včetně identifikace jeho skutečnýchpříčin.• Reformu směřovat pouze k jednomu cíli  – na snížení deficitu ve-řejných financí. • Ke snížení deficitu přijímat aktivní opatření jak na výdajové, tak ina příjmové straně veřejných financí.• Podporovat udržení vysokého tempa ekonomického  růstu, který jenejlepším stabilizátorem veřejných financí. Každé procento nominál-ního růstu HDP přinese veřejným financím přímo 15 mld. Kč do-datečných příjmů. CO NAVRHUJEME ZA DRUHÉ?Stabilizovat celkovou složenou daňovou kvótu
• Nepřipustit její další pokles. Složenou daňovou kvótu (součetvšech daní a jejich podíl na HDP) stabilizovat na úrovni let 2006-2007. Každým procentem poklesu této kvóty přicházejí veřejné fi-nance o 40 mld. Kč příjmu.• Nepřipustit snižování přímých daní a přenos daňového břemene veprospěch daní nepřímých. Tento proces jen urychluje trend samovol-ného poklesu daňové kvóty. • Opatření ke stabilizaci daňové kvóty směřovat k rovnoměrnémurozložení daňového břemene na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Kestabilizaci daňové kvóty využít kromě úprav v oblasti přímých daní amajetkových daní  i očekávaný výnos z ekologických daní.

CO NAVRHUJEME ZA TŘETÍ?Odstranit z daňového systému provilegia
• Provedením auditu odpočitatelných položek, daňových slev,prominutí daně, rozdílného přístupu k různým daňovým subjektům vevšech daňových okruzích a v pojistném na sociální a zdravotní po-jištění.• Vypracováním a přijetím podrobného akčního plánu boje protidaňovým únikům a práci načerno směřující v prvé řadě k nezbytnémuzvýšení rizika odhalení pro subjekty porušující daňové zákony (černípasažéři). Snížit objem daňových nedoplatků.• Zavést audit všech výdajových programů ve všech kapitoláchveřejných rozpočtů bez ohledu na jejich výši  zbytečně neplýtvat.

KDO NA REFORMĚ NEJVÍCE VYDĚLÁ?

… A KDO NEJVÍCE PRODĚLÁ?

K TOMU JE NUTNO JEŠTĚ PŘIPOČÍTAT:

STRAVENKYVláda chce na úkor zaměstnanců navýšit příjmy státního rozpoč-tu o cca 0,6 -1 mld. Kč a to bez ohledu:• na negativní dopady na zdraví zaměstnanců• na zhoršení bezpečnosti při práci• na udržení produktivity práce• na zvyšování stresu• na vliv na zaměstnanost v oblasti restaurací a jídelen a jejichekonomiku

REFORMA DŮCHODŮ ANO, ALE JINAK Vláda pokračuje v prodlužování důchodového věku• schválila zvýšení důchodového věku na 65 let• začíná se již diskutovat o hranici 67 let a vyšší• nebere v úvahu zdravotní stav zvláště některých zaměstnanců vexponovaných profesích ani pracovní podmínky, kvůli kterým částzaměstnanců opouští zaměstnání dlouho před dosažením současnézákonné hranice (63 let)Nebezpečí „opt-out“• možnost vyvázání se ze základního systému a převádět peníze naprivátní účty především destabilizuje I. pilíř státních penzí, sníží soli-daritu mezi pojištěnci a přinese plošné riziko nižších důchodů• převedení části peněz do soukromých fondů neznamená automatickydostatečné navýšení příjmu pro stáří pro ty, kteří by „opt-out“ využili,protože jejich investování na kapitálových trzích nemá zaručený zisk a jemnohem nákladnější, než provoz průběžného systému• soukromé fondy neposkytnou potřebnou jistotu jako státemgarantovaný základní důchodový systém

OMYLY VLÁDY TAKÉ V POLITICE DŮCHODŮValorizace důchodů je poloviční, než inflace
� ODS před volbami slibovala 1000 Kč každému důchodci jakokompenzaci očekávané inflace, ale obelhala je.
� Valorizace penzí od ledna 2008 na minimální úrovni činilanecelých 350 korun, ale protože inflace již v lednu dosáhla téměř7 % a na průměrném důchodu tak sebrala asi 650 korun, kupní sílaprůměrného důchodu se v důsledku toho snížila asi o 300 korun. Zvýhodnění OSVČ přetrvává a vytváří problém nízkých penzí
� Vyměřovací základ OSVČ pro placení pojistného činí jen 36 %základu zaměstnance a proto OSVČ jsou ti skuteční „černípasažéři“.
� Místo pomoci podnikání jsou tyto nízké základy jen příčinou bu-doucích nízkých důchodů živnostníků a těm nezbývá, než žádat osociální podporu.Zastropování pojistného
� Nastavením stropu odvodu na čtyřnásobek průměrného příjmudala vláda dárek nejvíce vydělávajícím poplatníkům.
� To ale znamená, že o tyto miliardy snížila příjmy do systému adále oslabila princip solidarity.

Vliv změny daně z příjmu,Typ rodiny (pro rok 2008) sociálních dávek a DPH(Kč měsíčně na rodinu)
I. Rodina se 2 dětmi, oba rodiče výdělečně činní
hrubá mzda obou rodičů celkem 93 tis. měsíčně + 3080
hrubá mzda obou rodičů celkem 120 tis. měsíčně +7400
hrubá mzda obou rodičů celkem 220 tis. měsíčně +32 550
II.. Neúplná dvoučlenná rodina s 1 dítětem
hrubá mzda rodiče 75 tis. měsíčně +2960
hrubá mzda rodiče 100 tis. měsíčně +7070
hrubá mzda rodiče 200 tis. měsíčně +31 390

Vliv změny daně z příjmu,
Typ rodiny (pro rok 2008) sociálních dávek a DPH

(Kč měsíčně na rodinu)
I. Úplná rodina s dítětem ve věku 3,5 roku s rodičem na rodičovské dovolené
hrubá mzda pracujícího rodiče 18 tis. Kč měsíčně -3520
hrubá mzda pracujícího rodiče 40 tis. Kč měsíčně -3960
II. Úplná rodina, 1 rodič výdělečně činný, druhý pobírá podporu v nezaměstnanosti
s 1 dítětem hrubá mzda rodiče 21 tis.Kč měsíčně -1720

hrubá mzda rodiče 40 tis. Kč měsíčně -2240
se 2 dětmi hrubá mzda rodiče 25 tis. Kč měsíčně -1920

hrubá mzda rodiče 30 tis. Kč měsíčně -2130
se 3 dětmi hrubá mzda rodiče 25 tis. Kč měsíčně -1830

hrubá mzda rodiče 40 tis. Kč měsíčně -2430
III. Úplná rodina, oba rodiče pobírají podporu v nezaměstnanosti (2 nezaopatřené děti)
podprůměrná předchozí hrubá mzda obou rodičů -800 až -950
průměrná předchozí hrubá mzda obou rodičů -480 až -550
nadprůměrná předchozí hrubá mzda obou rodičů -450
IV. Důchodci
(na osobu domácnosti) -150

(valorizace důchodů kompenzuje
pouze zvýšení cen v

předcházejícím období)
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§ ODPOVÍDÁME §
Poskytování podpory v nezaměstnanosti)

Dotaz: Zaslechla jsem v televizi, že vláda schválila od ledna příštího rokunovelu zákona o zaměstnanosti. Bude se něco měnit v poskytování pod-pory v nezaměstnanosti?Odpověď: Ano, navrhované změny se týkají doby poskytování podpory vnezaměstnanosti,  procentní sazby a rozšiřují se důvody, kdy uchazeči o za-městnání nebude přiznána podpora v nezaměstnanosti a to následovně. Podpůrčí doba se zkracuje o 1 měsíc ve všech věkových skupinách na 5, 8 a11 měsíců. To znamená, že do 50 let bude podpůrčí doba činit 5 měsíců, mezi50 – 55 lety 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. I nadále zůstává, že rozhodujícípro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podánížádosti o podporu v nezaměstnanosti.Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti by měla činit první dva měsícepodpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající pod-půrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacíhozákladu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se nemění i nadále budečinit 0,58násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetíčtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém by-la podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.Cílem navrhovaných změn je motivovat uchazeče o zaměstnání k rychlézměně jejich nepříznivé sociální situace pomocí opětovného začlenění na trhpráce. Z toho důvodu se stanovují tři procentní sazby pro výpočet podpory vnezaměstnanosti a podpůrčí doba se zkracuje o 1 měsíc ve všech věkovýchskupinách.Současně se navrhuje, aby podpora v nezaměstnanosti nebyla přiznána ucha-zeči o zaměstnání, který v posledních šesti měsících před zařazením do evi-dence  uchazečů   o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně, tj. nejménědvakrát, sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce.Jedná se o opatření, kterým má být zabráněno účelovým nástupům dozprostředkovaného zaměstnání a jejich opakovanému ukončování bez vážnýchdůvodů jenom proto, aby uchazeč o zaměstnání vykazoval součinnost s úřa-dem práce.                                                                 JUDr. Olga Bičáková

Překážka v práci při pružné pracovní době
Jak postupuje zaměstnavatel, když dopružné pracovní doby připadnepřekážka v práci, např. lékařskéošetření?Překážky v práci na straně zaměst-nance se při uplatnění pružné pra-covní doby posuzují jako výkonpráce pouze v rozsahu, ve kterémnezbytně zasáhly do základní pra-covní doby. V rozsahu, v němž za-sáhly do volitelné pracovní doby, seposuzují jako omluvené, nikolivvšak jako výkon práce, a neposkytu-je se za ně náhrada mzdy. Pokudprávní předpis u překážek v práci nastraně zaměstnance stanoví přesnoudélku nezbytně nutné doby, po kte-rou zaměstnanci přísluší pracovnívolno, nebo jde-li o činnost zástupcůzaměstnanců, posuzuje se jakovýkon práce celá tato doba.Jako příklad je možno uvést zdravot-ní vyšetření zaměstnance. Pracovnívolno s náhradou mzdy se poskytuje

Náhrada škody na vozidle
Zaměstnavatel sepsal dohodu o odpo-vědnosti s řidičem, který odpovídá zaškodu na autě. V případě škody hradíji celou?Předmětem zvýšené odpovědnostinemohou být hodnoty, které nejsoupředmětem obratu nebo oběhu.Nemůže jím být například inventářprodejny, kanceláře, dílny apod. (kon-trolní váhy, počítací nebo psací stroje,registratury, nábytek, obrazy apod.), ikdyby byla uzavřena dohoda oodpovědnosti (dříve dohoda o hmotnéodpovědnosti) za tyto předměty. Nešloby tedy o škodu, za kterou by zaměst-

nanec odpovídal plně, ale jen do výšečtyřapůlnásobku svého průměrnéhoměsíčního výdělku, pokud by seprokázalo, že porušil právní předpis. Toplatí i o motorových vozidlech. I kdybyzaměstnavatel s řidičem uzavřel doho-du o  odpovědnosti nebo kdyby muvozidlo svěřil na písemné potvrzení,odpovídal by podle § 250 zákoníkupráce. Jeho škoda by byla omezenaopět čtyřapůlnásobkem průměrnéhoměsíčního výdělku. Zvýšená odpo-vědnost zaměstnance by ovšem při-cházela v úvahu při ztrátě poukázek napohonné hmoty apod.

na nezbytně nutnou dobu. Jestliženávštěva lékaře v tomto případě za-sáhla i do volitelné pracovní dobyzaměstnance, nedostane za nináhradu mzdy, ale jde o omluvenouabsenci. Jestliže tedy zaměstnanecodešel na vyšetření v 8 hodin ráno,vrátil se od lékaře v 11 hodin a mávolitelnou pracovní dobu od 8 do 9hodin, pak doba od 8 hodin do 9hodin je jako omluvená bez náhradymzdy. Pokud by se jednalo opřekážku v práci, která je vymezenajako doba nezbytně nutná, např.celodenním rozsahem (např. svatba,úmrtí rodinného příslušníka apod.),pak by se poskytovalo pracovní vol-no s náhradou mzdy v plnémrozsahu, neboť by šlo o výkon práce.JUDr. L. Jouza

Evropská odborová konfederace (EOK) pořádala demonstraciza prosazení spravedlivých mezd a platů v celé EUsobota 5. dubna 2008 Lublaň
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Kolumbie: Beztrestnost pokračuje. Zavraždění čtyř odborářů a vyhrožování odborovým aktivistůmPSI vyzývá k zaslání protestních dopisů prezidentovi Avaro Uribe a odsuzu-jících vraždu čtyř odborářůběhem nebo po 6. březnu. V ten den se v Kolumbiikonala akce „Pro úctu k obětem“, která měla plnou podporu odborového hnutí,a měla projevit pocit soudružnosti a solidarity s oběťmi svévolného násilí. 6. března se stovky tisíc lidí zúčastnilo akcí konaných ve 102 městech vKolumbii a na celém světě v rámci dne solidarity s oběťmi polovojenskýchjednotek a zločinech ze strany státu. Prostřednictvím veřejných sdělovacíchprostředků dala vláda najevo svůj nesouhlas s takovou demonstrací, ale dalazáruky, že tyto akce mohou proběhnout. Navzdory tomu přišli během týdneprotestů o život čtyři odboráři:Carmen Cecilia Carvajal, učitelka, zavražděna 4. března v Ocaňa;Leonidas Gómez Rozo, člen bankovních odborů, předseda odborů v CITI-BANK, zavražděn 5. března v Bogotě;Gildardo Gómez Alzate, učitel a odborový aktivista, zavražděn 7. března vMedellín;Carlos Burbano, viceprezident národní odborové organizace zaměstnancůnemocnic, zmizel 9. března v San Vicente del Caguán. Byl nalezen na skládcese znetvořenou tváří.Mezi další incidenty lze zařadit i vyhrožování Marii Fernandě Bolaňos, kteráje členkou PSI pobočky SINTRAEMSIRVA.PSI vyzývá své pobočky k zaslání protestních dopisů kolumbijskému prezi-dentovi Uribe s následujícím obsahem:- Odsouzení vražd a výzva vládě k jejich prozkoumání jakožto vysoce priorit-ní záležitost a rychle jednat proti těm, kteří jsou s těmito vraždami spojeni.- Požadovat po vládě, aby za každou cenu zajistila bezpečí ohrožované M. F.Bolaňos a to včetně její rodiny a dalších aktivistů ze SINTRAEMSIRVA.- Požadovat jasné a rychlé vyšetření případu vyhrožování M. F. Bolaňos azveřejnit výsledky tohoto šetření.- Vyzvat kolumbijskou vládu k dodržování závazků, kterými je vázána podlemezinárodního práva a to především dodržováním práva na svobodu sdru-žování včetně zajištění bezpečnosti a jistoty všem odborářům v Kolumbii.Pobočka PSI ADEDY v centru řecké stávky kvůli penzímPobočka PSI Odborová organizace pracovníků ve veřejných službách AD-EDY, je v centru obrovské stávky proti navrženým penzijním reformám vŘecku. Miliony pracovníků napříč celou zemí se zúčastnilo celodenní gene-rální stávky, která byla už třetí v pořadí během posledních tří měsíců a zároveňnejvětší za poslední desetiletí. Zavřené zůstaly vládní kanceláře, školy, banky, letiště a čerpací stanice,nemocnice přijímaly pouze naléhavé případy. Paralyzována je i veřejná dopra-va a hromady odpadků pokračují v růstu ve městech, kde popeláři stávkují jiždva týdny. Všechny tyto stávky se týkají nových penzijních reforem, o kterýchse zrovna rozhoduje v řeckém parlamentu a navzdory jen velice těsné koaličnívětšině se očekává její schválení. Navrhované změny se týkají předčasnýchodchodů do důchodu, slučování penzijních fondů a omezení přídavných pen-zí. Vláda tvrdí, že řecký penzijní systém, který je financován s pomocí dalšíhozadlužování, míří ke kolapsu. Předseda ADEDY, Spyros Papaspyros, říká:Účast ve stávce je totální. Mluvíme zde o milionech lidí“. Odbory zastávají ná-zor, že nový zákon by poškodil všechny pracovníky dramatickým snížením je-jich důchodů. Podle posledních průzkumů 71 % populace tuto reformuodsuzuje a 69 % podporuje tuto stávku.President Lula da Silva přijímá od odborového předáka balíček opatřenívedoucí k mzdové rovnostiBrazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva navštívil město Quixadá vseverovýchodním brazilském státu Ceará. Byl zde přivítán vládními zástupci amnožstvím odborových předáků. Jeden z nich, Luciene de Oliveria Alves(předseda odborů v municipálním sektoru SINDSEP), využil této příležitosti kprezentaci balíčku opatření na zvýšení mzdové rovnosti, která dokazuje, jakvelký progres směrem k rovnosti pohlaví se podařilo dosáhnout v obecnýchveřejných službách v Quixadá. SINDSEP je v Brazílii nejaktivnějším usku-pením, které bojuje za mzdovou rovnost a rovnost pohlaví.Ver.di připravuje další stávkyPracovníci ve veřejné dopravě, popeláři a pracovníci z mnoha dalších sektorůse během posledních týdnů účastní výstražných stávek. Avšak jejich protestyvládní orgány zatím přehlíží. Odborový svaz Ver.di se nyní připravuje nastávku, která by se mohla stát jednou z největších v historii německých veřej-ných služeb. Během 13 let většina německých pracovníků ve veřejném sektorudostávala nižší navýšení mzdy než tomu bylo v soukromém sektoru a často ipod celonárodní mírou inflace. Členové Ver.di požadovali v letošních kolek-tivních smlouvách navýšení o 8 %. Zatím ale pokusy o dosažení dohody veřej-nými zaměstnavateli selhaly. Vláda nabídla 5% zvýšení během dvou let aprodloužení pracovního týdne, což Ver.di odmítlo, protože to opět nekompen-zuje ani inflaci. Pokud nedojde k dosažení dohody, dají se během dubna napříčcelou zemí očekávat mohutné stávky. Ver.di spolu s další organizací veřejnýchzaměstnanců přináší širokou veřejnou informační kampaň s cílem informovat

veřejnost o přínosné práci, kterou veřejní zaměstnanci vykonávají. Dále chceVer.di veřejnost informovat i o tom, že tito pracovníci musí snášet vysokoudávku stresu a pracovního zatížení za neadekvátní ohodnocení.ETUC naléhá na tvůrce evropské hospodářské politiky, aby neopakovalichyby uskutečňováním „falešných“ strukturální reforemTvůrci evropské hospodářské politiky již nemohou dál schovávat hlavu dopísku. Pokles výkonnosti finančního systému v USA a jejich ekonomiky seneobejde v Evropě bez následků. Již nyní dochází k přehnanému posilováníeura vůči dolaru, které bude stát mnoho evropských pracovních míst. V reak-ci na společné závěry konference o strukturálních reformách, které se účastni-ly Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodníměnový fond (IMF), a která se konala v Paříži, ETUC zdůrazňuje, že tytoproblémy  vyžadují  adekvátní  opatření v hospodářské politice. Problémy nastraně poptávky musí být vyřešeny především kroky na podporu poptávky.Zažehnání krize pomocí neopodstatněné deregulace pracovních trhů a právpracovníků jenom přidá více nejistoty a jednoduše udělá věci ještě horší.Generální tajemník ETUC John Monks k tomu řekl: “Správnou reakcí na to,abychom zabránili následování poklesu v USA, je intervence na devizovýchtrzích,  za  účelem  stabilizace  eura,  snížit  úrokové  sazby a podpořit státníinvestice, za účelem podpory domácí poptávky. Ekonomické krize v USA byse nemělo využívat jako alibi k prosazení falešných strukturálních reforem”.Gaza a jižní Izrael: ETUC požaduje respektování mezinárodních zákonůa návrat k mírovým vyjednávánímV návaznosti na zprávu palestinské všeobecné odborové federace (PGFTU)vyzval výkonný výbor ETUC k okamžitému ukončení násilných akcí Izraele ahnutí Hamas. Izrael a Palestina by se měli vrátit k vyjednávacímu stolu.Výkonný výbor ETUC dále odsoudil nepřiměřené použití síly izraelskou ar-mádou  v pásmu Gazy, kvůli kterému přišlo o život víc jak 100 Palestinců –mnozí z nich byli civilisté. Trestání celé populace Gazy je porušováním mezi-národního práva. Výbor rovněž vyzval Izrael, aby se zdržel aktivit, které byohrožovaly civilisty, a které by nerespektovaly závazky plynoucí mezinárod-ních smluv a Čtvrté ženevské konvence. Výbor zároveň odsoudil i porušenímezinárodního práva ze strany Hamasu, který vypálil své rakety na Izrael azpůsobil tak ztráty i v řadách civilistů. Vyjednávání obou stran je jediným způ-sobem, pomocí kterého se dá docílit trvalá mírová dohoda založená na mezi-národním právu a relevantních rezolucích Spojených národů.                  -pm-Zpráva EK: ženy si vybírají málo placená zaměstnáníPřestože stále více žen pracuje  v oblastech, které jsou považovány pro eko-nomický rozvoj za klíčové a které jsou lépe honorované, je jich stále málo.Vyplývá to z výroční zprávy Evropské komise o rovnosti mezi muži a ženami. „Navzdory jejich lepšímu vzdělání jsou kariéry žen kratší, pomalejší a ménědobře placené: je jasné, že musíme udělat více, abychom plně využili produk-tivního potenciálu pracovní síly,“ řekl komisař Vladimír Špidla, který je zod-povědný za oblast rovných příležitostí, při zveřejnění páté výroční zprávyKomise o rovnosti.  Zpráva, která poprvé pokrývá 27 zemí EU, ukazuje, že„hlavní  výzvy  zůstávají“,  zejména  s  ohledem na „podporu kvalitativníhoaspektu rovnosti“. Je to i přesto, že řada opatření vyhlášených v plánu Komiseo rovnosti mezi muži a ženami a Evropském paktu pro rovnost pohlaví byla vloňském roce implementována. Zpráva dále uvádí, že zaměstnanost žen od roku 2000 neustále roste a naopakjejich nezaměstnanost dosáhla nejnižší úrovně za posledních deset let. Ovšemplatový rozdíl, segregace na pracovním trhu a rovnováha mezi pracovním arodinným životem zůstávají výzvami, které podkopávají kvalitativní aspektypráce. Podle zprávy sezaměstnanost žen v jednotlivých členských zemích Unievelmi liší. Například na Maltě je zaměstnáno pouze 34,9 % žen, ve Švédsku av Dánsku je to více než 70 %. Co se týče platového rozdílu mezi muži a žena-mi, ten zůstává od roku 2003 stejný na úrovni 15 %. Největší rozdíly jsou vetřech nových členských zemích EU: v Estonsku (25%), na Kypru a naSlovensku. Pak následují Velká Británie, Finsko a Rakousko (ve všech zemíchrozdíl činí 20 % nebo více). Nejmenší platové rozdíly jsou na Maltě (3 %), vBelgii (7 %) a ve Slovinsku (8 %). Zpráva také zdůrazňuje, že „účast žen napracovním trhu je stále velkou měrou charakterizována vysokým a stále ros-toucím podílem práce na částečný úvazek“. V roce 2007 byl podíl žen, kterépracovaly na částečný úvazek, 31,4 %. V případě mužů se jedná o pouhých 7,8%.  Skutečnost, že některé členské země čelí vysoké segregaci v zaměstnánícha také sektorové segregaci, je považována Evropskou komisí za problém. „Vdůsledku  segregovaných trhů práce pracuje málo žen v oblastech, které jsouklíčové pro ekonomický rozvoj a jsou obvykle dobře placené. Například pouze29 % vědců a inženýrů v EU tvoří ženy.“
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