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V. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha 9. - 10. dubna 2010
�Delegáti 32 odborových svazů sdružených v konfederaci schválili program ČMKOS pro období 2010 - 2014, Odborové
memorandum českým zaměstnancům a Statut ČMKOS � Sjezdem zvolené vedení ČMKOS - předseda Jaroslav Zavadil,
místopředseda Václav Pícl a místopředsedkyně Radka Sokolová

Odborové memorandum českým zaměstnancůmRok 2010 - 20 let nezávislých odborůÚtoky na odbory jsou útokem na demokracii a svobodu občanů
České odbory stojí před osudo-vou zkouškou. Globální krizeodstartovala ekonomicky nebez-pečné a sociálně bolestivé jevy.Životní perspektivy zaměstnan-ců se ocitly ve velké nejistotě.Stále více někteří zaměstnava-telé zneužívají strach lidí zeztráty zaměstnání. Bývalá vládnoucí reprezentacetváří v tvář nové situaci ekono-

mické krize selhala. Nejprve ne-byla schopna připustit existencikrize a poté na ni adekvátně rea-govat. Organizace, která umí pochopitpocity a potřeby lidí, kteří sestávají oběťmi krize a pomáhatjim, jsou odbory. Jako první pou-kazovaly na nebezpečí útoku nazaměstnanecká práva, na exi-stenci lichvy, na hazardování s

důchodovým systémem a nahrozbu likvidace veřejných slu-žeb. Jedinou společenskou organiza-cí, která vážně varovala předzneužíváním krize vůči lidem,kteří ji nezavinili, byla ČMKOS– 30 tisíc lidí loni v květnu vPraze vyzvalo na demonstraci

Úvod sjezdu byl věnován video-projekci  dokumentující  klíčovéudálosti dvacetileté historieČMKOS. Poté předseda ČMKOSMilan Štěch přivítal přítomné hos-ty, mezi nimiž byli předsedaPoslanecké sněmovny ParlamentuČR Miloslav Vlček, ministr prácea sociálních věcí Petr Šimerka,předseda Výboru pro sociální poli-tiku Poslanecké sněmovnyParlamentu ČR Zdeněk Škromach,poslanec Evropského parlamentuRichard Falbr, generální ředitelSvazu průmyslu a dopravy ZdeněkLiška, předseda Koordinační radyKonfederace podnikatelských azaměstnavatelských svazů JanWiesner, předseda Sdruženínájemníků ČR Stanislav Křeček,předseda Rady seniorů ČR ZdeněkPernes a předseda představenstvaMajetkové, správní a delimitačníunie odborových svazů Jiří Marek.Dále pak generální tajemníkEvropské odborové konfederaceJohn Monks, předseda DGBMichael Sommer, který na sjezduzastupoval generálního tajemníkaMezinárodní odborové konfedera-ce, předseda KOZ SlovenskaMiroslav Gazdík a další hosté zPolska a Rakouska. Mezi hostysjezdu byli také bývalí představi-telé Sdružení stávkových výborů abývalí představitelé ČSKOS aČMKOS. Prezident ČR Václav Klaus po-zdravil jednání osobním dopisem,ve kterém se omluvil za svou ne-přítomnost a zdůraznil, že v době,kdy Česká republika neprožívápříznivé období, je více než kdyjindy zapotřebí rozumných a od-povědných postojů při udržovánísociálního smíru.V úvodním vystoupení předsedaČMKOS Milan Štěch připomnělnejdůležitější úseky dvacetileté

historie odborů. Zdůraznil, žeČMKOS se intenzivně hlásí k od-kazu politických změn listopadu aprosince 1989 a nyní stejně jako vesvých počátcích v roce 1990uznává, hájí a prosazuje principysociálně tržního hospodářskéhomodelu a principy občanské spo-lečnosti. Přesto se po celou dobu

odborům podsouvají zpátečnickétendence. Štěch připomněl vývoj hospo-dářské situace v uplynulých dvace-ti letech, dopady na zaměstnance ajejich rodiny i bývalé zaměstnan-ce, důchodce. Připomněl snahynevést sociální dialog, blokovatkolektivní vyjednávání, zhoršit

změnami zákoníku práce postave-ní zaměstnanců atd. ČMKOS pod-pořila vstup země do NATO i doEvropské unie. Byly to jasné po-stoje, které potvrzují naši hodnoto-vou orientaci, uvedl. „Odbory amy čelní odboráři se nesmíme bát
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1 Zleva Jaroslav Zavadil, odstu-
pující místopředseda ČMKOS
Zdeněk Málek, Alena Vondrová,
předseda OS PHGN Jan Sábel 
2, 3, 4 Delegáti našeho odbo-
rového svazu
5 Richard Falber a John Monks
6 U tabule s vizitkami kandidátů
na místopředsedy ČMKOS
7 Odstupující předseda ČMKOS
Milan Štěch při svém posledním
odborářském interwiev
8 Naše delegátka M. Hofmanová
u volební urny



Pokraèování ze strany 1 

NOS 8/2010                    3

Odborové memorandumčeským zaměstnancům
Pokračování ze strany 1 
politiky, aby z krize nedělalizáminku k bezdůvodnému ome-zování práv v zaměstnání. O  to  více  jsou  odbory  solí vočích některých politiků, kteří sesnižují až k nenávistným výpa-dům, a  označují je za vyděračejenom proto, že si „dovolily“obhajovat základní zaměstna-necké benefity. „Odborům je třeba zatnout ti-pec“, zní paradoxně z úst těchtopolitiků v roce 21. výročí gene-rální stávky, kterou odborovéstávkové výbory dovedly k defi-nitivní tečce za totalitním reži-mem. Kdo útočí na odbory, útočí nademokracii a občanskou společ-nost! Vážení občané, odboráři, zamě-stnanci! 

Ohlédnutí za dvaceti lety dáváodborům plné oprávnění pro-hlásit, že především díky jejichvlivu nedošlo v této zemi  k de-vastaci zaměstnaneckých a soci-álních práv. Bez odborů a kolektivního vy-jednávání by mzdy a platy bylyv České republice výrazně nižší.Nemusíte být velkými příznivciodborů, ale stačí, když k jejichpráci budete přistupovat jakodemokraté a budete respektovat,že obhajují legitimní práva lidí vzaměstnání a i těch, kteří práciztratili. Možná jednou budetepotřebovat odbory i vy. Všímejte si a sledujte politiky,kterým postavení 4,5 milionuzaměstnanců nestojí ani zazmínku!Účastníci V. sjezdu ČMKOS
V Praze dne 10. dubna 2010

V. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha 9. - 10. dubna 2010
a musíme jít příkladem. Strach jecesta do pekla a hlavní nepřítel de-mokracie.“Analyzoval současnou situaci avaroval před tím, že některé zámě-ry, kterým se podařilo zabránit,mají pravicové strany dál v plánu av případě volebního vítězství jechtějí uskutečnit. „Velké současné a hrozící schodkyveřejných rozpočtů nemají příčinuv jejich projídání, ale především vúmyslném protekčním snížení da-ní majetkově a finančně nejsilněj-ším občanům a firmám.“První z vystupujících hostů, PetrŠimerka, pozdravil delegáty jmé-nem premiéra Jana Fischera, oce-nil roli konfederace v tripartitě apřínos jednotlivých odborovýchsvazů při řešení rezortních otázek.Miloslav Vlček připomněl, žepředsedá Poslanecké sněmovně,ve které byly díky přeběhlíkůmprosazeny zájmy proti většině spo-lečnosti. Vyzval odboráře, abyhodnotili nejen jednotlivé poli-tické strany, ale i jednotlivé po-slance a podle jejich činů se roz-hodovali u voleb. Uvedl, že kon-zervativci se připravují na dalšídemontáž sociálního státu, vadíjim odbory a zákoník práce.Předseda DGB Michal Sommerzdůraznil, že sjezd se schází na po-zadí bezprecedentní krize, která jeglobální a mohou ji ukončit vlády,které budou jednat globálně. Hrozívšak, že se vlády nepoučí a budejen otázkou času, kdy udeří nová

krize. Krize je ovšem také příleži-tostí, aby vznikl nový hospodářskýmodel, který vytvoří pracovní mís-ta a sociální jistoty. Vyjádřil velkéuznání ČMKOS na poli mezi-národním i osobní přínos MilanaŠtěcha a Zdeňka Málka.Miroslav Gazdík zdůraznil, že od-bory v Evropě čelí stejným problé-mům a o to více by měly být soli-dární.  John Monks řekl že lehkomyslnýlačný kapitalismus ve stylu kasinadostal infarkt, který však nebylsmrtelný, ale je velmi vážný z hle-diska dopadů na obyčejné lidi.Uvedl, že finanční sanace bankov-ního sektoru bude stát tři bilionyUSD a splácení britského finan-čního sektoru se prodlouží až doroku 2032. Stanovisko EOK jejednoznačné, proč by pracujícíměli nést náklady za chamtivostbank?Richard Falbr kritizoval české po-litiky a prezidenta Václava Klauseza protiodborové výroky a útokyna odboráře hájící základní zamě-stnanecké benefity. Prohlásil, že sestále cítí odborářem.Pracovní část sjezdu zahájil před-seda ČMKOS vystoupením k pí-semné zprávě o činnosti odborovécentrály za čtyřleté období. Jehovystoupení doplnili zastupujícímístopředseda Vít Samek aZdeněk Málek, místopředsedaČMKOS.Dále byla projednána a schválenazpráva o hospodaření ČMKOS,návrh změn Statutu ČMKOS azpráva revizní komise.

Závěr prvního dne jednání sjezdupatřil volbám nového vedení kon-federace a členů revizní komiseČMKOS. Do funkce předsedyČMKOS byl zvolen JaroslavZavadil, místopředsedy byli zvole-ni Václav Pícl a Radka Sokolová.Zvoleno bylo rovněž 7 členů re-vizní komise a 1 náhradník.V úvodu druhého dne jednáníMilan Štěch a Zdeněk Málek, kon-čící ve vedení ČMKOS, poděko-vali všem za týmovou práci a oce-nili působení odborného a profe-sionálního zázemí ČMKOS.Oběma se dostalo od delegátůsjezdu jednoznačné poděkování zajejich činnost.Klíčovým bodem sobotního jed-nání bylo přijetí ProgramuČMKOS na období 2010 - 2014,který představil nově zvolenýpředseda Jaroslav Zavadil.   Pro-gram se zaměřuje na obhajobu záj-mů zaměstnanců při překonávánídůsledků globální hospodářskékrize, ČMKOS chce hlavně dů-sledně čelit tlaku na snižovánímezd, obcházení a oslabování pra-covního práva, úpravám pracovní

doby a omezování úrovně sociál-ního zabezpečení. V diskusi před-seda Rady mladých při ČMKOSJaroslav Stránský ocenil zájemČMKOS o mladé, chybí všakkonkrétní výsledky. Další diskutu-jící připomněli důležitost Evrop-ské unie pro udržení sociálníhostátu, kritizovali ohrožení platnos-ti Listiny základních právEvropské unie v našem státě.Diskusi ovlivnily i blížící se parla-mentní volby, na jejichž výsledky

podle diskutujících budou odboryreagovat. Reálné jsou snahy ome-zovat pracovněprávní a sociální ji-stoty zaměstnanců. V diskusi vy-

stoupil také delegát našeho odbo-rového svazu Ladislav Říha, kterýpřipomněl odkládání zákona ostátní službě a upozornil na vyššívýdaje státu způsobené zbytečnýmzadáváním zakázek soukromémusektoru, když tyto činnosti jsouschopny zajistit organizační slož-ky státu. Předsedkyně našeho od-borového svazu Alena Vondrováinformovala o struktuře a perso-nálním  obsazení  státní  a veřejnésprávy, odsoudila populistickyzjednodušené recepty některýchpolitických stran na fungovánístátní a veřejné správy a upozorni-la na nebezpečí privatizace veřej-ných služeb. Trvající politizacestátní a veřejné správy  bránířádnému  výkonu správy a ztěžujepostavení úředníků.Sjezd v závěru schválil usnesení,ve kterém mimo jiné vyslovil po-děkování za činnost v odborovýchfunkcích Milanu Štěchovi aZdeňkovi Málkovi, a Odborovémemorandum, kterým se obrací nazaměstnaneckou veřejnost, abyvíce vnímala legitimnost kroků aúsilí odborů v době, kdy zamě-stnanci jsou a budou  pod hrozboukrize vystavováni tlaku nejistýchpracovních poměrů a zhoršovánípracovních podmínek. Sjezd vy-zval odboráře k účasti ve volbách.Na sjezd bylo z 32 odborovýchsvazů sdružených v ČMKOS dele-gováno 373 delegátů s hlasem roz-hodujícím. Skutečná účast na sjez-du byla první den 370 delegátů  adruhý den 350 delegátů.        -dě-

V diskusi vystoupil delegát naše-
ho odborového svazu Ladislav
Říha

Předsedkyně našeho OS Alena
Vondrová při svém diskusním
vystoupení
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Projev  Milana Štěcha na V. sjezdu ČMKOS
Vážené delegátky, vážení dele-gáti, vážení hosté,letos 2. a 3. března uplynulo 20let, kdy se konal  mimořádnývšeodborový – všesvazový sjezdodborů, který ukončil činnostvšeodborových orgánů a pravo-moci převedl na odborové svazya na základní odborové organiza-ce.Sjezd  ukončil  činnost  ROH  austavil Českou a slovenskou kon-federaci odborových svazů(ČSKOS).Byla tím završena etapa právníhopřechodu a vzniku nových odbo-rů. Konfederaci založily svobodné,samostatné a demokraticky usta-vené odborové svazy, které vsoučasnosti tvoří její pokračova-telku  - ČMKOS.Demokraticky ustavené zdůraz-ňuji, protože jistě si všichnipamětníci období před 20 letyvzpomenete, že v té době,  v roce1990,  si nikdo nedovolil zpo-chybňovat vznik nových odborůa mandát jejich nových představi-telů.Hovořím o tom tady a teď v úvo-du V. sjezdu, protože s odstupemněkolika měsíců či několika málolet začali někteří politici či novi-náři, kteří měli často z minulosti„máslo na hlavě“, vytvářet nála-du, že odbory jsou přežitkem apozůstatkem z let před rokem1990.ČMKOS se stejně jako v počátkuroku 1990 intenzivně hlásí k od-kazu politických změn listopadua prosince 1989, je a chce i na-dále být pokračovatelkou stávko-vých výborů. Uznává, hájí a pro-sazuje principy sociálně tržníhohospodářského modelu a princi-py občanské společnosti.Ti, co se nám snaží podsouvatjakékoliv zpátečnické tendence,to činí z důvodů, že sami ideálůmz let  1989 a 90 věrni nejsou, ne-boť jim vadí pojem a zejména ob-sah sociálně-tržní a občanskéspolečnosti. Naše 20letá cesta,dovolím si zdůraznit, byla a jecesta  správným  směrem,  bylaovšem provázena mnoha zkla-máními a i neúspěchy.První  ztráta iluzí a krásných, ažidealistických představ o tom, jakse věci budou vyvíjet, přišla již vroce  1990. Slova o nutnosti a ne-nahraditelnosti konzultací a vý-znamné úlohy odborů ve společ-

nosti, obrazně řečeno, často zů-stala na tribunách revolučníchdní. Ti, kteří tato slova pronášeli,náhle přestali s odbory komuni-kovat a hlavní nástroj sociálníhodialogu - kolektivní vyjednávánízačali  zpochybňovat  a skrytě iotevřeně bojkotovat.Kladete si jistě otázku proč?Velmi brzy podlehli totiž opojeníz moci, víře ve vlastní neomyl-nost a přirozené pohodlnosti jítcestou, kde nejsou překážky (jinénázory).Později, zejména po vzniku ODSa rozdělení Československa, to

teprve začala sílit), se nej-výraznější oponentní společen-sko-politickou silou  staly odbory(ČMKOS).Po dvou restriktivních balíčcíchvlády V. Klause v roce 1997,které nejvíce dopadly na zamě-stnance, zákonitě přišel pádvlády. V. Klaus všechny ty, co k pádu je-ho vlády přispěli, od té doby ne-má v oblibě dodnes a dává to na-jevo.  Tam také vidím vysvětlení, pročtak často a v tak podstatnýchvěcech, jako je zákoník práce,

ných financí (odhady až 800 mld.Kč).Tam se vytvořila značná a velmivlivná skupina českých  byznys-menů (nechci všechny házet dojednoho pytle), které v součas-nosti ještě „nedávný“ ministr fi-nancí  Kalousek  nazývá těmiúspěšnými, kteří nemají být prýtrestáni progresivní daní a daní zvelkých majetků. Dnes nám často tito „úspěšní“hrozí, že když se daň ze zisku  na-příklad o 2 % přiblíží k průměruEU,  tak převedou sídlo své firmydo daňových rájů.

byly i zásadní ideologické důvo-dy, připomenu obdiv předsedyvlády V. Klause k politice M.Thatcherové.Zákonitě, po nástupu nového ve-dení ČMKOS v čele s R.Falbrem, přišly zásadní střety svládou a silnou parlamentnívětšinou ODS a jejich koaličníchpartnerů v krocích při kuponovéprivatizaci a rozbíhajícího se tu-nelování. Střety o zákoník práce,o důchodovou reformu, připojiš-tění, úrazové pojištění a o změnuřady sociálních zákonů.Byla to ČMKOS v čele s R.Falbrem, a jsem rád, že jsem pra-coval po jeho boku, která jakoprvní důrazně sdělila (neomylné-mu) V. Klausovi NE, že jeho ces-tou jít nechceme. On byl do té do-by z vlády zvyklý, zejména odministra hospodářství K. Dyby adalších, na pouze ANO, pane pre-miére.V té době, kdy byla v parlamentuvelice slabá opozice (KSČM –měla stigma minulosti a ČSSD

kolektivní vyjednávání, benefityapod., se k nám staví zády.Nemyslím jen k nám odborářům,ale obecně k zaměstnancům.Byli to ale především zaměstnan-ci a jejich rodiny a rovněž bývalízaměstnanci důchodci, na kterénejvíce dopadly transformačnízměny a důsledky právně špatněošetřené kuponové privatizace.Statisíce lidí musely změnit za-městnání, reálné mzdy se v letech1991 až 92 propadly v průměruaž o 30 %; inflace byla dvouci-ferná, občané si ale opravdu uta-hovali opasky.V benevolentním, a jsem přesvě-dčen, že úmyslně vytvořeném(bezprávním), prostředí zapustilkořeny nový český kapitalismus.(Útěk před právníky, neznalostčistých a špinavých peněz.)Stovky, spíše tisíce vytunelova-ných firem bez zjištění a odsou-zení viníka, s následnými neuhra-zenými privatizačními půjčkamive státních bankách. Tam se vy-tvořil ten největší schodek veřej-

Odbory a ČMKOS vždy byly proto, aby došlo k privatizaci (ne takmasivní), ale v právně regulo-vaném rámci, to se ale nestalo. Proto jsme raději vítali příchodzahraničních investorů a vlast-níků. Přinesli finance a přicházelize zemí se sociálně tržním hospo-dářstvím. Bohužel i v těchto ze-mích, na západ od nás, se podrouškou konkurenceschopnosti arůzných flexibilních forem orga-nizace práce situace pracujícíchzhoršovala a zhoršuje.Určitě byl ale příchod zahranič-ních investorů prospěšný a ČRvelmi pomohl.To, že se od roku  1993 podařilonastartovat a s malými přestávka-mi udržet každoroční růst reál-ných mezd až do této doby, jezásluha především odborů od ZOaž pod ČMKOS. Od roku 1998, a dá se uvést  ažpřes krátké výpadky do roku2006, se přístup vlády a vládnívětšiny v Poslanecké sněmovnězlepšil.

Zleva odstupující předseda ČMKOS Milan Štěch a nový předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil
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Slušně a uspokojivě se dojednalaa přijala (přes odpor zejménaODS) harmonizační novela ZP,valorizovala se minimální mzda,důchody, rostly reálné platy, roz-šiřovaly se KSVS.Bohužel toto období nebylo do-statečně využito k posílení význa-mu sociálního dialogu a zejménake KV (KSVS). Přispěli k tomu iněkteří zaměstnavatelé. Ti se čas-to, místo aby efektivně vyjed-návali,  uchylovali  k prohláše-ním, že vláda je řízena ze Žižkovaapod.Zajisté, vše nebylo na jedničku, čimožno říci O. K. Připomenu střeta demonstraci proti záměrůmvlády Vl. Špidly. Asi před dvěmaroky M. Kalousek Špidlu chválil,že byl ochoten si od něj nechatporadit. Alespoň jsme se s odstupem časudozvěděli, proč nás Vl. Špidla taknepříjemně zaskočil. Byla to koa-liční vláda ČSSD + KDU-ČSL +US-DEU. Nakonec asi i s našímpřispěním neměla dlouhého tr-vání.Bylo to období, kdy se i v dalšíchzemích vlády levicové a levéhostředu zhlédly v tzv. třetí cestěTonyho Blaira a GerhardaSchrödera. Jejich tzv. reformy na-rážely často na odpor odborářů aodborových centrál. Někteří pře-dáci socialistických a sociálně de-mokratických stran dávali najevoodklon od odborů a tím i zamě-stnanců. Obdobně reagovaly iněkteré odborové centrály.Že to bylo krátkozraké ukazujepropad například při volbách doEvropského parlamentu. I přestento úder si to někteří levicovípolitici asi neuvědomují dodnes.Myslím, že naše centrálaČMKOS se přes všechny útokyna moji osobu v záležitosti vztahuk politickým stranám, chovalapragmaticky a důstojně. Na bázity pán, já pán, s cílem vzájemnéprospěšnosti, z našeho pohleduprospěšnosti pro zaměstnance ajejich rodiny.Dá se říci, že naše centrála po-stupně vyspěla  nejen formálně,ale i svojí každodenní prací a sro-zumitelným postojem se stala re-spektovanou součástí MKSO aEOK.Potvrzením toho bylo i konánísjezdu EOK v roce 2003 zde vPraze (John Monks zvolen poprvégenerálním tajemníkem).ČMKOS podpořila jak vstup našízemě do NATO tak i do Evropskéunie. Byly to naše jasné postoje,které potvrzují naši hodnotovouorientaci, ale nebrání nám sdělo-vat vlastní názory, které si častomnoho občanů myslí, ale z řadydůvodů se je obává vyslovit.

Odbory a my čelní odboráři se ne-smíme bát a musíme jít příkla-dem. Strach je cesta do pekla ahlavní nepřítel demokracie.Období od roku 2006 do součas-nosti, které je i obdobím od naše-ho posledního IV. sjezdu, bylo ob-dobím velice náročným pro násvšechny, kteří zodpovídáme a dě-láme odborovou práci.Náš ambiciózní program, kterýjsme přijali na posledním IV. sjez-du bohužel z části zůstal na pa-píře. Ano, je to neúspěch.Patový výsledek voleb 100:100 vprvních měsících po volbách, tj. vlétě a na podzim roce 2006, na-značoval, že by se mohla vést si-ce náročná, ale i efektivní jednánív RHSD.Z prvního jednání s ministrempráce a sociálních věcí jsem sevrátil s optimistickou náladou.Ministr Nečas hovořil o tom, žerovnováha sil v PS znamená neo-tevírat zbytečně konfliktní téma-ta, jako ZP apod., a že bude hledatse sociálními partnery shodu.Jeho slova a ujištění se ztratilyhned poté, co se druhéTopolánkově vládě podařilo po-mocí politické korupce získatpřeběhlíky.Arogance moci se ujala vlády. To,co bylo zapsáno v modrých kni-hách (Modrá šance) a ještě více(například  zdravotnické poplat-ky) se začalo realizovat.Přes naše odborné analýzy, vekterých jsme varovali, co reformyzpůsobí, vláda prosadila silovětzv. „Batoh novel“, více než 60zákonů.Pod rouškou podpory podnikání,snížení veřejných výdajů a nastar-tování ještě vyššího hospodářské-ho růstu a tím i větší zaměstna-nosti a růstu životní úrovně přivo-dila přesně opačný stav.Pozor, s jednou výjimkou, a toprudkého růstu čistého příjmu atím i životní úrovně lidí s mě-síčním příjmem nad 80 tisíc Kč.Strmě rostoucího u těch, kteří  po-bírají příjem nad 100 tisíc mě-síčně.Ti ostatní zůstali na svém a po-stupně museli více platit za nárůstcen kvůli vyššímu DPH a podlouhé době vysoké inflaci – (vroce  2008 přes 6 %.) Tak jako in-flace rostly i přímé platby vezdravotnictví jak za léky tak zej-ména zavedením poplatků.Nejhorší ovšem bylo to, žeTopolánkovy a Kalouskovy refor-my výrazně snížily příjmy do ve-řejných rozpočtů, což bylo zámě-rem pro odůvodnění potřeby dalšíprivatizace veřejných služeb.S naším enormním i protestnímúsilím a i parlamentní opozice, ja-kož i zdravotnické veřejnosti se i

díky změně postoje několika po-slanců z vládních stran (KDU-ČSL, SZ) podařilo dílo zkázy vezdravotnictví zastavit. Krok k pri-vatizaci zdravotních pojišťoven afakultních nemocnic byl zastaven(dočasně?).Jak chybné a jak škodlivé bylo za-vedení tzv. rovné daně a výraznésnížení daňové kvóty, která v roce2009  byla v ČR asi o 5 % bodůnižší než ve vyspělých zemíchEU, odhalila hospodářská krize.(-1 % bod = -35 mld. Kč výpadkupro veřejné rozpočty).Připomenu, že v letech 2005 –2007 plnila ČR maastrichtská kri-téria pro přijetí eura a po vláděČSSD zůstaly rezervy na minis-terstvech ve výši cca 80 mld. Kč.To vše dokázal zlikvidovat a ještěvytvořit rekordní schodek přes180 mld. Kč, M. Kalousek v roce2009.I přes opakované varováníČMKOS a později i zaměstnava-telů se vláda nepřipravila, a po-pravdě řečeno ani kvůli svým re-formám nemohla, na příchod kri-ze připravit. Proto i z důvodu se-bezáchovy a přežití co nejdéletvrdila, že krize do ČR nedorazí,že jsou to poplašné zprávy, a na-vrhla a schválila si svými věrnýmiv PS rozpočet, počítající s růstemHDP v roce 2009 +4,8 %.Prognóza ČMKOS -5 %.Skutečnost -4,1 %.Těmto „hospodářům“ z pravi-cového politického spektra se zapomoci sdělovacích prostředků,které jako husy za houserem kej-hají stále stejně, podařilo vytvořitve společnosti dojem, že levice zapodpory odborů  jen utrácí ve-řejné finance a jedině pravice jenejlépe spravuje. Prý jedině ODSa TOP 09 jsou schopny hrozícívelké schodky zastavit a trend ob-rátit.Není to pravda.Velké současné a hrozící schodkyveřejných rozpočtů nemají příči-nu v jejich projídání (jak se lehcea populisticky tvrdí), ale přede-vším v úmyslném protekčnímsnížení daní majetkově a finančněnejsilnějším občanům a firmám vnaší zemi. (Obdobný trend je v iřadě dalších zemí.) Pominu-litransformační dluh z 90tých letkuponové privatizace.Podívejte se, jak velké jsou soci-ální transfery, když oddělíme ná-klady na důchody, které snad ni-kdo nepovažuje za projídání. Jsoupoměrně malé a finance tam vlo-žené jsou efektivní. Chudoba vČR je stále okolo 10 %.Za posledních 20 let se na celémsvětě včetně Evropy snížil podílmezd a platů na vytvořeném bo-hatství a prudce narostly zisky,

zejména finančních a investič-ních skupin, často ale tvořeny ne-přehledně, jen málo jedinci.Nabídka i množství zboží enorměnarostly.Pod tlakem všudypřítomné rekla-my si lidé místo mzdy berou úvě-ry. Exekutoři i v ČR mají dlouho-době trvající žně.To není cesta k demokracii, pro-speritě a soudržnosti.To je cesta do konfliktů.Objevují se dobrá a odvážná řeše-ní zlikvidovat daňové ráje, kon-trolovat a danit pohyb kapitálu,odstranit všekryjící bankovní ta-jemství, snížit nemravné platy aodměny top manažerů atd.Řada z nás naději na změnu spo-juje s osobou amerického prezi-denta Baracka Obamy. Fandím mu, ale ještě více se o nějbojím. Zlo má peníze, hodně pe-něz a za ně může páchat ještěvětší zla.Jednou z posledních překážek proto, co nazývám zlem a má mnohopodob, jsou odbory, a proto takvadí. Vadí, že jak v ČR, tak i jin-de mají své analytiky a říkajípravdu. Ano, můžeme se mýlit  vdetailu, v dílčím hodnocení.Nemýlíme se ale v celkovémhodnocení příčin a důsledkůvývoje jak v naší zemi, tak i vesvětě, jsem o tom přesvědčen.Hospodářská krize bohužel trvá,v ČR se projevuje na evropsképoměry bolestivěji. Propad HDPje větší než v okolních zemích,nezaměstnanost dosahuje 10 %.Požadujeme a prosazujeme, abystát, který má sloužit občanům,napomáhal v době krize svojí in-vestiční aktivitou k zabezpečenípráce a pomáhal firmám udržetlidi v pracovní a vzdělávací akti-vitě a v nouzi pomohl těm nejpo-třebnějším.Snižování pojištění novou prácinedá. Krize není cyklická jakostřídání 4 ročních období čipříchod monzunových dešťů.Proto  je potřeba oprava, zda bu-de muset být generální, by mělyukázat příští měsíce.Odbory i naše ČMKOS na to mu-sí být připraveny, aby náklady naopravu neplatili jen zaměstnanci,jejich rodiny a důchodci. Věřím a přeji si, aby náš V. právězačínající sjezd byl jednáním,kde pečlivě zhodnotíme uplynuléobdobí a zodpovědně rozhodne-me o našem dalším postupu astrategii.Děkuji za pozornost.
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Anketa mezi našimi delegáty
1. Váš největší dojem ze sjezdu?2. Dokážou odbory zamezit zneužívání finanční a hospodářské krize k oslabování pracovněprávní a sociální ochrany zaměstnanců azneužívání krize v oblasti odměňování zaměstnanců?
Nina Brozová: 1. Vysoká úroveň vystoupení zá-stupců mezinárodních odboro-vých sdružení, doplnění progra-mu i o kulturní část – vystoupe-ní dechové sekce soubor Valá-šek.2. V případě, že budou zástupciodborů podporování dostatečněpočetnou členskou základnou,která se nebude obávat veřejněvystoupit na obranu svýchoprávněných zájmů, pak ano.Miroslav Valenta:1. 1) střídání stráží ve vedeníČMKOS, 2) kladné hodnocenípráce ČMKOS ze strany před-stavitelů světových a evrop-ských odborů, 3) překvapivý vý-sledek voleb.2.  Ano, za předpokladu, že novévedení ČMKOS dokáže navázatna práci odcházejícího vedení a

udrží soudružnost všech svazůbez upřednostňování zájmú ně-kterých z nich na úkor ostatních.Vojtěch Rosenberger:1. 1) kvalitní organizace sjezdu,2) účast významných zahranič-ních hostů a ČT, včetně Radio-žurnálu 3) uznání odstupujícímuvedení (M. Štěch a Z. Málek)všemi účastníky.2. -Dita Kociánová:1. Mým největším dojmem je at-mosféra na V. sjezdu ČMKOS,spolupráce a jednota odborovýchorganizací, vystoupení hostů zezahraničí a organizace sjezdu.Zaujalo mne zpracování DVDpod názvem „Hájíme práva za-městnanců 20 let ČMKOS“, kdebyla shrnuta práce ČMKOS vpředchozích 20 letech.2. Odbory jsou jedním z pilířů,který se snaží zamezit zneuží-vání finanční a hospodářské kri-ze k oslabování pracovněprávnía sociální  ochrany  zaměstnan-

ců. Bude velice důležité získatco nejvíce partnerů ke spolu-práci.Alena Gaňová:1. Vystoupení mezinárodních od-borů a Richarda Falbra. Velmidobře zpracovaná prezentace k20. výročí ČMKOS.2. Záleží na tom, jak dopadnouvolby a které strany se dostanouk moci a jaký budou prosazovatprogram. Pokud to budou stranys větším sociálním programem,pak i spolupráce odborů s poli-tickou reprezentací bude lepší adosáhne se lepších cílů jak v so-ciální ochraně zaměstnanců tak voblasti odměňování. Ivana Bendlová:1.Shrnutí 20 let činnostiČMKOS – velmi pěkně zpraco-vané – výstižně zhodnotilo ob-dobí předchozích 20 let.2. Domnívám se, že to bude ob-tížné, ale pokud budou zástupciodborů podporování členskouzákladnou, která se nebude obá-

vat veřejně vystoupit, mohlo byse to podařit.Vlastimil Neuman:1. Příznivě vnímám fakt, žeČMKOS měla za uplynulé obdo-bí co hodnotit a její „stopa“ je či-telná i za hranicemi republiky.Byl jsem potěšen tím, že na sjez-du bylo vidět řadu mladých tváří.A trošku i z úsměvné stránky –dobře byla zvládnuta i nepláno-vaná „černá hodinka“ první denjednání.2. Výraz „zamezit“ vnímám jakopříliš kategorický, neboť i zdeplatí, že „nikdy neříkej nikdy“. Iproto není jednoduché na danouotázku jednoduše odpovědět.Kdo se však v současné době za-jímá o základní existenční jistotyvšech zaměstnanců (pokud muprávě nejde o jejich okleštění)?Myslím, že právě odbory nejen vminulosti nejednou prokázaly, žev tomto směru nejsou slepé ahluché, a věřím, že tomu tak bu-de i v budoucnu.

Jaroslav ZavadilpředsedaČeskomoravské konfederaceodborových svazů 
Jaroslav Zavadil je původním povoláním
technik,  jeho první odborovou funkcí byl
předseda ZO OS KOVO Stavostroj a.s.,
Nové Město nad Metují (rok 1989), v letech
1994 až 1997 zastával funkci místopředsedy
OS KOVO, v dubnu 1997 se stal místopřed-
sedou ČMKOS, tuto funkci obhájil dvakrát,
v roce 2002 a 2006.
Rok narození: 1944 

Mgr. Václav Píclmístopředseda Českomoravské konfederaceodborových svazů 
Vácalv Pícl vystudoval Pedagogickou fakul-
tu v Českých Budějovicích. V letech 1979 až
1988 působil jako učitel, v letech 1988 až
1998 jako ředitel základní školy. V letech
1998 až 2002 byl poslancem a místopředse-
dou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny
PČR. V letech 2002 až 2006 působil jako
první náměstek ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy. Doposud působil jako místo-
předseda Českomoravského odborového sva-
zu pracovníků školství.
Rok narození: 1959

Ing. Radka Sokolovámístopředsedkyně Českomoravské konfederaceodborových svazů Radka Sokolová vystudovala na UniverzitěJana Amose Komenského obor evropskáhospodářskosprávní studia a na Ekonomickéfakultě Západočeské univerzity obor podni-kání a management. Od roku 1988 do roku2004 pracovala v Léčebných lázníchJáchymov jako fakturantka, později jako re-cepční a vedoucí recepce. Od roku 2005 doroku 2006 působila v Odborovém svazuzdravotnictví a sociální péče ČR jako regio-nální pracovnice, od roku 2007 působila jakovedoucí organizačního oddělení.
Rok narození: 1969 

Nové vedení ČMKOS
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Program ČMKOS pro období 2010 - 2014
Motto:
ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv

Č - členové usilují o slušnou práci
M - mzdy a platy za rovných podmínek
K - kolektivní smlouvy zajistí více jistot
O - ochrana zaměstnanců je společná věc
S - solidarita je základem Vašeho zabezpečení

PREAMBULE
Českomoravská konfederace odborových svazů je největší

nezávislé konfederativní sdružení odborových svazů v České republi-
ce. Tímto svým programem na léta 2010 až 2014, zaměřeným na ob-
hajobu zájmů zaměstnanců v období překonávání tíživých důsledků
současné globální finanční a hospodářské krize, která se projevuje
také v České republice omezováním výroby nebývale hlubokým po-
klesem celkového ekonomického výkonu, vysokou nezaměstnaností,
tlakem na snižování mezd a obcházením úpravy pracovní doby, ome-
zováním úrovně sociálního zabezpečení, práv zaměstnanců a jejich
organizací, oslovuje nejen své členy, ale též širokou zaměstnaneckou
veřejnost, státní orgány a ostatní instituce s požadavkem, aby náklady
na odstranění příčin a zejména důsledků současné krize byly spraved-
livě rozděleny, a ne jednostranně přenášeny na zaměstnance.

Program ČMKOS navazuje na dlouhodobou strategickou kon-
cepci  moderní  odborové  centrály,  kterou si ČMKOS vydobyla při
ochraně zájmů zaměstnanců i širokých vrstev obyvatelstva. Současnou
pozici vlivného a akceschopného reprezentanta odborů v České republi-
ce a uznávaného člena mezinárodních odborových sdružení bude chtít i
nadále posilovat. V boji proti snahám o přenesení důsledků krize na za-
městnance bude muset ČMKOS mnohem více než dosud využívat všech-
ny podoby nátlaku, včetně  demonstrací a stávek. Bude všemi prostředky
bojovat proti nebezpečí zneužívání odborových akcí extrémistickými ne-
demokratickými hnutími a stranami. 

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené považují za stěžejní spo-
lečný cíl v příštích čtyřech letech obhájit co nejdůstojnější pracovní
podmínky svých členů i ostatních zaměstnanců v období, kdy se bu-
de Česká republika vyrovnávat s důsledky dlouhodobého uplatňování
neoliberálních koncepcí i konkurenčními tlaky globální ekonomiky
na trh práce a sociální systémy. 

ČMKOS využije všech možností, zákonných prostředků a
oprávnění, kterými disponuje, aby důsledně chránila lidi práce v po-
zici odboráře, zaměstnance, rodiče, pojištěnce, spotřebitele, živnost-
níka či důchodce. Proto bude usilovat, aby Listina základních práv
Evropské unie zůstala trvalou součástí obecně závazné právní úpravy
v České republice.

ČMKOS se zaměří na vytváření podmínek, které umožní snížit
nezaměstnanost, usnadní udržení zaměstnání a podpoří vznik nových
pracovních míst. Bude důsledně prosazovat ochranu před diskrimina-
cí v práci, dbát na zabezpečení spravedlivých a rovných ekonomic-
kých a sociálních podmínek zaměstnanců v době, kdy jsou ekono-
micky aktivní, plní svou rodičovskou roli, tak v době, kdy ztratí za-
městnání nebo se ocitnou v nepříznivých sociálních situacích a v
době, kdy jako senioři budou odkázáni na důchod. 

ČMKOS bude podporovat další rozvoj a posílení veřejných systé-
mů sociální ochrany. Působením v Radě hospodářské a sociální do-
hody bude usilovat o  zachování  těchto  systémů  a  jejich  finanční
udržitelnost tak, aby garantovaly důstojnou sociální ochranu zamě-
stnanců v podmínkách měnících se struktur rodiny a stárnutí obyva-
telstva a současně podporovaly zaměstnanost. 

ČMKOS bude ve všech oblastech své činnosti důsledně prosazo-
vat rovné zacházení a princip rovných příležitostí a vystupovat proti
projevům xenofobie, rasismu a všem formám diskriminace, zejména
proti diskriminaci založené na pohlaví, věku, etnickém původu, názo-
rech, členství v odborech či politických stranách. Staví se za důsledné
potírání všech forem rasové, etnické, náboženské aj. nesnášenlivosti a
z ní vyplývajícího násilí.

ČMKOS bude prosazovat princip rovných příležitostí žen a mužů
při tvorbě, realizaci a hodnocení jednotlivých činností i připravova-
ných právních úprav tak, aby se podařilo dosáhnout lepší prosazování
rovnosti žen a mužů do praxe, ve veřejném i soukromém životě, na
pracovištích i ve společnosti.

ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů
podporovat, aby sociální práva a sociální ochrana zaujímaly stejně
významnou pozici, jakou požívají ekonomické svobody, a to jak v
rámci Evropské unie, tak mimo ni; bude usilovat, aby čistě ekono-
mické zájmy o co největší liberalizaci světového obchodu nešly proti
ochraně pracovních standardů slušné práce a lidských práv, včetně
práv, která jsou součástí svobody odborového sdružování. Bude se i
nadále aktivně podílet na ochraně práv zaměstnanců vyplyvajících z
kolektivních smluv.

ČMKOS bude usilovat o vytvoření a používání účinných nástrojů
zvyšujících rozsah a kvalitu vzdělávání (školství) a rozvoj finančně i
místně dostupné zdravotní péče a dalších veřejných služeb bránících
sociálnímu vyloučení, růstu chudoby a nerovnosti.

ČMKOS považuje podporu výzkumu, vývoje a inovací za základ,
který vytváří nutné podmínky pro udržení a rozvoj kvality života
české společnosti na počátku 21. století. Proto bude prosazovat efek-
tivní využívání zdrojů jak pracovně - intelektuálního potenciálu lidí
této země, tak jejich přírodních zdrojů, kulturního dědictví a výhodné-
ho umístění na evropském kontinentu. 

ČMKOS považuje posílení sociálního dialogu a mnohem širší za-
pojení sociálních partnerů do rozhodování o strategických záměrech
České  republiky  i  Evropské  unie a podporu občanských aktivit za
efektivní cestu hospodářské obnovy země a dalšího rozvoje společ-
nosti. Bude proto dbát o posilení solidarity, která je klíčem k zacho-
vání sociální soudržnosti společnosti.

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prostřednictvím
sociálního dialogu a kolektivních smluv, které představují nejsilnější
nástroj odborů, usilovat o to, aby zaměstnanci i bývalí zaměstnanci
dostávali svůj spravedlivý podíl na vytvořených hodnotách společ-
nosti i na hospodářských výsledcích firem.

I.
ČMKOS a zaměstnanec

1. Pracovněprávní ochrana
ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené, jako oprávněný zá-

stupce zaměstnanců, jsou si vědomy své historické odpovědnosti za
dosaženou úroveň pracovněprávní a sociální ochrany zaměstnanců.
Ponesou zvýšenou odpovědnost i za její důslednou obhajobu proti
všem pokusům ji odstranit nebo ji alespoň podstatně omezit pod
záminkou větší flexibility práce, modernizace sociálních systémů a
zvýšení konkurenceschopnosti.

ČMKOS bude prosazovat a obhajovat pro zaměstnance takové
sociální a pracovněprávní normy, které vycházejí ze standardů evrop-
ské legislativy a zároveň budou plně respektovat pracovní a sociální
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standardy slušné práce vyplývající z úmluv Mezinárodní organizace
práce, popřípadě dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká re-
publika vázána. 

ČMKOS bude dále rozvíjet své zapojení do tvorby evropské a
mezinárodní pracovněprávní legislativy, zejména ve spolupráci a pro-
střednictvím Evropské odborové konfederace, globálních odborů a v
rámci Mezinárodní organizace práce. 

ČMKOS se bude zasazovat, aby pracovněprávní úprava obsaže-
ná zejména v zákoníku práce zaručovala zaměstnancům dostatečnou
míru jejich ochrany přímo ze zákona, a aby jim tak zajistila důstojné
pracovní podmínky, zejména spravedlivé mzdy a platy, bezpečnou
práci, pracovní dobu, dovolenou, rovné zacházení, odborný a profes-
ní růst a umožnila jim skloubit jejich pracovní, soukromý a rodinný
život.

ČMKOS bude bránit přijetí zákonů, které by umožňovaly pro-
pouštění zaměstnance z práce bez uvedení zákonem stanoveného dů-
vodu, popř. přímou i nepřímou diskriminaci. Bude dbát o důslednou
realizaci dohod evropských sociálních partnerů týkajících se potírání
obtěžování nebo vystavování zaměstnanců psychickému, či fyzické-
mu násilí a stresu na pracovišti.

ČMKOS s využitím všech svých práv a možností bude účinně
obhajovat odborová práva včetně práva kolektivně vyjednávat a uza-
vírat kolektivní smlouvy za všechny zaměstnance. Bude důrazně vy-
stupovat proti jakýmkoliv snahám omezit právo na informace a za-
stupování, právo na kolektivní vyjednávání a další odborová práva
včetně práva na stávku.

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené vysoce uznávají a váží
si všech odborářů, kteří odpovědně vykonávají odborové funkce, byť
je tím často ohroženo jejich další setrvávání v zaměstnání. ČMKOS
bude důsledně všemi dostupnými prostředky vystupovat proti diskri-
minaci odborových funkcionářů, kteří hájí oprávněné zájmy zamě-
stnanců včetně svých členů a vyjednávají za ně výhodnější pracovní,
mzdové a sociální podmínky prostřednictvím podnikových kolektiv-
ních smluv.

ČMKOS rovněž využije všechny právní možnosti, aby odborové
organizace a jejich orgány měly vytvořeny podmínky pro efektivní
výkon své činnosti, vyplývající zejména z jejich zákonných oprávně-
ní. 

ČMKOS bude usilovat, aby zaměstnanci v obavě ze ztráty za-
městnání nebyli vystavováni tlaku zaměstnavatelů tím, že budou nu-
ceni přistupovat na nevýhodné pracovní podmínky, obcházet pra-
covněprávní předpisy a předpisy o zaměstnanosti. Proto bude prosa-
zovat ve spolupráci s odborovými svazy, zaměstnavateli, jejich orga-
nizacemi, územní samosprávou a vládou, aby se sociální dialog stal
běžnou praxí a součástí pracovního života. 

ČMKOS bude podporovat další rozvoj RHSD a bude usilovat
také o rozvoj bipartitního sociálního dialogu mezi odborovými a za-
městnavatelskými svazy, jako jedné z nezbytných podmínek pro im-
plementaci dohod evropských sociálních partnerů do národní legisla-
tivy a praxe. Je nutné usilovat, aby bipartitní dohody a zejména ko-
lektivní smlouvy na odvětvové a podnikové úrovni sehrály v budou-
cím období zásadní roli, zejména zajistit účinnou kolektivní ochranu
zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. ČMKOS a odborové sva-
zy v ní sdružené budou rovněž pokračovat v úsilí o vytvoření pod-
mínek pro uzavírání vyšších kolektivních smluv včetně veřejného
sektoru. 

ČMKOS bude prosazovat, aby byly přijaty právní předpisy,
které vytvoří efektivní podmínky pro zvýšení vymahatelnosti a vynu-
titelnosti práva, a to jak ve prospěch zaměstnanců při uplatňování je-
jich oprávněných nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,
tak i kolektivních práv, zejména v případě insolvence zaměstnavatele. 
ČMKOS bude bránit, aby hospodářská krize a její důsledky, zejména

pády podniků a hromadná propouštění nebyly zneužívány ke zvyšo-
vání tlaku na obcházení úpravy pracovní doby a na flexibilitu zamě-
stnanců. Bude usilovat o to, aby tyto otázky byly řešeny v rámci ko-
lektivního vyjednávání zajištěním odpovídajících jistot pro zaměst-
nance jak v podnikatelském tak ve veřejném sektoru.

ČMKOS bude bránit uplatňování flexibilních forem organizace
práce a pracovní doby, které nebudou respektovat základní principy
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, standardy slušné
práce a sociálního zabezpečení, zejména ty, které vedou k neopod-
statněnému prodlužování pracovní doby, zhoršování podmínek odmě-
ňování za vykonanou práci a zkracování doby odpočinku. Proto bude
usilovat o zlepšení právní úpravy podmínek výkonu flexibilních fo-
rem práce a prosazovat, aby jakékoliv úpravy týkající se flexibility
práce byly součástí kolektivního vyjednávání. ČMKOS bude odmítat
zavádění nedůstojných forem flexibilní práce, které by snižovaly pra-
covněprávní ochranu zaměstnanců a znemožňovaly slaďování pra-
covního a rodinného života zaměstnanců.

ČMKOS bude proto sledovat a aktivně ovlivňovat vývoj legis-
lativy Evropské unie, zejména Směrnice o pracovní době, Směrnice o
vysílání zaměstnanců a Směrnice o službách na vnitřním trhu, aby při
jejich případných revizích nedošlo ke zhoršení postavení zaměstnan-
ců.
2. Právní poradenství a zastupování zaměstnanců

ČMKOS bude poskytovat právní pomoc a poradenství v dohod-
nutém rozsahu a za podmínek stanovených v zásadách poskytování
právní pomoci pro členy odborových organizací, případně pro indivi-
duální členy odborových svazů.

Financování této činnosti bude zabezpečeno odborovými svazy
na základě ekonomických parametrů poskytnutých služeb. Součástí
těchto služeb bude i možnost bezplatného zastoupení před soudem
pro členy odborových svazů v rámci stanovených pravidel. 

ČMKOS bude využívat k poskytování právního poradenství a
právních informací členům odborů a veřejnosti též projekty financo-
vané z Evropského sociálního fondu.
3. Spravedlivé mzdy a platy 

ČMKOS bude usilovat, aby kupní síla mezd a platů zaměstnan-
ců v zájmu růstu jejich životní úrovně i jako jeden z nástrojů na pře-
konání krize formou poptávky rostla a postupně se přibližovala ev-
ropskému průměru. K dosažení této úrovně mezd a platů bude
ČMKOS pokračovat v praxi doporučování cíle pro sjednávání mezi-
ročního nárůstu mezd v kolektivním vyjednávání na základě makro-
ekonomických analýz a odhadů inflace. 

V zájmu vyšší právní jistoty zaměstnanců bude ČMKOS podpo-
rovat opatření, která povedou k tomu, aby se komplexní pravidla pro
odměňování  zaměstnanců stala součástí kolektivních smluv. Bude
aktivně podporovat opatření směřující k odstranění rozdílů v odmě-
ňování mezi ženami a muži, včetně kvantifikovaných cílů. 

ČMKOS bude usilovat o uzákonění pravidelné valorizace mini-
mální mzdy tak, aby se přibližovala relacím dosahovaným v nejvy-
spělejších státech Evropské unie, a aby se tím vytvořily podmínky pro
ratifikaci příslušného ustanovení Evropské sociální charty.
4. Profesní a celoživotní vzdělávání

ČMKOS považuje rozšiřování celoživotního vzdělávání a zlep-
šování péče o rozvoj lidských zdrojů za klíčové pro překonání hospo-
dářské krize, zejména vysoké nezaměstnosti a pro budoucí konkuren-
ceschopnost České republiky. Bude proto usilovat o jejich dostupnost
pro všechny zaměstnance i ostatní občany. Bude rovněž podporovat
státní i zaměstnavatelské programy a projekty, které umožní zamě-
stnancům se včas připravit na odborné a kvalifikační požadavky sou-
visející s jejich prací. 

ČMKOS bude prostřednictvím kolektivních smluv a jiných dohod
sociálních partnerů v rámci RHSD vyjednávat o zvýšení investic do vzdě-
lávacího systému a do vzdělávání zaměstnanců, o zvýšení počtu účast-
níků zapojených do programů rekvalifikací a dalšího vzdělání a bude po-
žadovat, aby stát zvýšil a rozvíjel rekvalifikační programy tak, aby se sta-
ly účinným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a zlepšovaly zamě-
stnatelnost uchazečů o zaměstnání i dovednosti a znalosti zaměstnanců. 

Program ČMKOS pro období 2010 - 2014
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ČMKOS bude proto prosazovat a podporovat systémy profes-
ního i celoživotního vzdělávání, které poskytnou lepší příležitost dal-
šího uplatnění všem, bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ či
národnost a počáteční vzdělání. Současně bude prosazovat udržení
struktury vzdělávacích oborů v odborném vzdělávání na školách tak,
aby navazovaly na požadavky trhu práce a usilovat o průběžné navy-
šování finančního ohodnocení všech zaměstnanců v regionálním
školství.

ČMKOS proto zvýší svůj podíl na implementaci „Strategie ce-
loživotního učení v České republice“ a zaměří se i na zkvalitnění
vlastního systému rozvoje lidských zdrojů s cílem dosáhnout vysoké
profesionality zástupců zaměstnanců.

ČMKOS se bude podílet na celostátní i regionální úrovni na pro-
jektech a programech v oblasti rozvoje lidských zdrojů a bude je ko-
ordinovat, zejména bude zabezpečovat přípravu, realizaci a koordina-
ci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu pro oblast
rozvoje lidských zdrojů. 

V oblasti profesního a dalšího vzdělávání mládeže bude
ČMKOS své záměry prosazovat zejména prostřednictvím Rady mla-
dých a Mezisvazové asociace učňovských zařízení.

ČMKOS bude usilovat o vznik efektivního systému dalšího
vzdělávání v ČR, jehož součástí bude vícezdrojové financování celo-
životního vzdělávání. Bude usilovat o vznik tripartitní Rady pro roz-
voj lidských zdrojů. 
5. Daně

ČMKOS bude usilovat, aby změny v oblasti daní zajistily, že da-
ňový systém bude spravedlivý ke všem daňovým poplatníkům, hos-
podářsky efektivní, že napomůže obnově a dlouhodobé udržitelnosti
rovnováhy veřejných financí a bude odolný vůči daňovým únikům a
šedé ekonomice. K tomu bude požadovat propojení všech existujících
kontrolních systémů České republiky.

ČMKOS proto bude podporovat změny vedoucí k posílení sro-
zumitelnosti, spravedlnosti a zjednodušení daňové soustavy jako cel-
ku, tím i k posílení plnění daňových povinností daňovými subjekty.
Současně bude usilovat o zajištění potřebné úrovně míry zdanění a
přiměřené solidarity tak, aby se na daňovém inkasu spravedlivě a vy-
váženě podíleli všichni poplatníci, včetně osob samostatně výdělečně
činných a byl vytvořen dostatek zdrojů pro financování státu respek-
tujícího principy Evropského sociálního modelu. 

ČMKOS požaduje návrat ke zdanění odvozenému z hrubých
mezd snížených o povinné pojistné placené zaměstnancem na sociál-
ní a zdravotní pojištění při odpovídajícím přepočtu sazby a slev a na
znovuzavedení daňové progrese do systému daně z příjmů fyzických
osob.

ČMKOS odmítá návrhy na zrušení daňového zvýhodnění vy-
braných sociálních plnění a plnění nahrazujících zaměstnanecké
výdaje poskytovaných zaměstnancům jejich zaměstnavateli.

II.
ČMKOS a bezpečná práce a zdraví zaměstnanců

Působení odborů v oblasti bezpečnosti práce představuje vý-
znamnou preventivní funkci a přispívá k ochraně života a zdraví za-
městnanců zejména tím, že je pomáhá chránit před vážnými pracov-
ními úrazy a nemocemi z povolání a jejich zdravotními i sociálními
následky.

ČMKOS bude proto důrazně usilovat o to, aby zaměstnavatelé
vytvářeli svým zaměstnancům příznivé, bezpečné a zdraví neohrožu-
jící pracovní prostředí. Bude sledovat vliv pracovních podmínek i ži-
votního prostředí na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Důraz bude
ČMKOS klást především na prevenci a včasné rozpoznání negativ-
ních jevů. Bude prosazovat znovuzavedení poskytování nemocen-
ských dávek v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti.

ČMKOS bude požadovat, aby sociální partneři společně realizo-
vali evropskou rámcovou dohodu o stresu spojeném s prací, o násilí
na pracovištích a další rámcové dohody.

ČMKOS bude spolupracovat se Státním úřadem inspekce práce,

s Českým báňským úřadem, orgány ochrany veřejného zdraví a s Čes-
kou školní inspekcí na vytipování rizikových oblastí pro směrování
kontrolní činnosti s cílem účinněji zlepšovat nevyhovující pracovní
prostředí. Důležitým cílem této činnosti bude rovněž snížení úrazo-
vosti, počtu pracovních úrazů, zejména počtu smrtelných úrazů na
pracovištích.

ČMKOS bude prosazovat využití prostředků z přebytku stáva-
jícího zákonného pojištění zaměstnavatelů pro oblast prevence a pra-
covní rehabilitace a bude usilovat o nabytí účinnosti zákona o úra-
zovém pojištění zaměstnanců, který vytváří ucelený systém úrazové
prevence a pracovní rehabilitace, včetně jejího financování.

III.
ČMKOS a slaďování pracovního, rodinného

a soukromého života zaměstnanců
ČMKOS bude podporovat opatření, která umožní zaměstnan-

cům lépe slaďovat jejich pracovní, rodinný a soukromý život, která
jim umožní celoživotní vzdělávání, účast na veřejném životě a v
případě potřeby pečovat o děti a jiné členy rodiny v důstojných pod-
mínkách.

ČMKOS považuje podporu rodin s dětmi za mimořádně výz-
namnou součást svého poslání. Bude navrhovat přijetí účinných opa-
tření, která povedou ke zlepšení jejich sociální a ekonomické situace
a přispějí k vytvoření příznivých podmínek, včetně dostatečné výše
sociálních dávek určených rodinám s dětmi. 

Bude usilovat o široce dostupné veřejné služby pro rodiny a je-
jich další rozvoj, zejména zařízení pro děti a pro osoby závislé na po-
moci druhých.

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prosazovat, aby
kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy obsahovaly opatření,
která povedou ke slaďování profesního, rodinného a soukromého ži-
vota a k vytváření prorodinného prostředí u zaměstnavatelů. V rámci
toho budou usilovat o prohlubování ochrany zaměstnanců s povin-
nostmi k rodině před propouštěním, o vhodnou úpravu jejich pracov-
ní doby či formy pracovního vztahu, o poskytování pracovního volna
podle jejich potřeb a o zlepšení dostupnosti dopravy do a ze zamě-
stnání.

Ke zlepšení možnosti snadnějšího návratu zaměstnanců s povin-
nostmi k rodině do zaměstnání bude ČMKOS podporovat opatření ve-
doucí k realizaci Akčního rámce Evropských sociálních partnerů v
oblasti rovnosti mužů a žen. 

IV.
ČMKOS a mladí

ČMKOS si je vědoma, že mladí absolventi škol, uchazeči o za-
městnání a jejich rodiny jsou zejména dnes ve velké míře ohroženi
prekérními formami práce a diskriminací na trhu práce. ČMKOS bu-
de usilovat o změnu tohoto nežádoucího trendu.

ČMKOS si jako jednu ze svých priorit uvědomuje nutnost oslo-
vování mladých zaměstnanců, případně mladých lidí, kteří se na vstup
do zaměstnání připravují, a posilování členské základny odborů pro-
střednictvím získávání nových členů z jejich řad.

ČMKOS bude ve spolupráci s odborovými svazy a za koordina-
ce Rady mladých ČMKOS podnikat kroky ke zvýšení povědomí o od-
borech mezi mladými lidmi a k zlepšení image odborů. K tomu bude
ČMKOS využívat vhodné prostředky, zejména osobní kontakt, svoji
webovou stránku, webový portál a komunitní sítě.

ČMKOS bude v souladu s Lisabonskou strategií prosazovat růst
zaměstnanosti a absolventů škol a mladých lidí obecně. V zájmu pod-
pory  mladé  generace  při zakládání rodin bude ČMKOS navrhovat
opatření, která zlepší postavení mladých lidí na trhu práce při prvním
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vstupu do zaměstnání. Bude rovněž podporovat taková opatření vlády
a Parlamentu ČR, která povedou k výstavbě cenově dostupných bytů
pro bydlení mladých rodin. 

ČMKOS bude věnovat zvýšenou pozornost pracovním a sociál-
ním podmínkám mladých zaměstnanců. Aktivně se bude zasazovat
zejména o jejich rovný přístup k zaměstnání a rovné podmínky výko-
nu práce. Zejména bude ČMKOS důrazně vystupovat proti mzdové a
platové diskriminaci mladých zaměstnanců.

V neposlední řadě se bude ČMKOS intenzivně věnovat oblasti
vzdělávání mladých lidí, a to jak v podobě přípravy na budoucí po-
volání tak i v podobě kvalifikačního a profesního růstu mladých za-
městnanců.

V.
ČMKOS a sociální ochrana zaměstnance

Rozvoj evropského sociálního modelu a jeho uplatnění v České
republice jsou základem přístupu ČMKOS k dobrému fungování spo-
lečnosti a k ochraně občanů před propadem do chudoby a zachování
sociální soudržnosti. ČMKOS proto bude všemi dostupnými pro-
středky prosazovat spravedlnost, rovnost, lidskou důstojnost, spolu-
účast na rozhodování, přiměřenost sociálních dávek, dávek v nemoci,
finanční udržitelnost sociálních systémů a odpovídající míru solidari-
ty při rozdělování společenských prostředků.

ČMKOS odmítá destrukci stávajících systémů sociálního a dů-
chodového pojištění a jejich privatizaci. Pouze uchování systému so-
lidárního sociálního pojistění zabezpečí spolehlivou ochranu obyva-
telstva při nemoci, v nezaměstnanosti a ve stáří a je garancí ochrany
před chudobou a sociálním vyloučením.  

ČMKOS odmítá redukci výše pojistného odváděného zamě-
stnanci a zaměstnavateli na financování systémů sociálního pojištění,
které garantuje zachování sociální soudržnosti.  ČMKOS proto nepři-
pustí další snižování povinných odvodů do pojistných systémů či re-
alizaci návrhů, aby jediným plátcem pojistného byli pouze zamě-
stnanci, ale naopak bude podporovat opatření vedoucí k jejich dlou-
hodobé finanční udržitelnosti. 

ČMKOS bude bránit přijímání jakýchkoliv opatření, která by
vedla ke zvyšování míry chudoby a k sociálnímu vyloučení; zaměří se
v této souvislosti na problémy vyplývající ze  zvyšujícího se zadlužo-
vání domácností, pomůže zvyšovat finanční gramotnost zaměstnanců
a jejich rodin a jejich informovanost o rizicích půjček a řešení dů-
sledků jejich nesplácení a na vytvoření právních podmínek pro účinné
potírání lichvy.

ČMKOS bude usilovat o zajištění kvality a cenové i místní do-
stupnosti sociálních služeb a opětovné zavedení pravidelné valoriza-
ce životního minima.

VI.
ČMKOS a zaměstnanec na trhu práce

ČMKOS považuje úsilí o snížení vysoké míry nezaměstnanosti
způsobené hospodářskou krizí a o plnou zaměstnanost a z ní vy-
plývajících sociálních a právních jistot zaměstnanců za prioritní smy-
sl a cíl své práce v nadcházejícím období. Bude podporovat hospo-
dářskou a sociální politiku orientovanou na vytváření nových pracov-
ních míst a lepší finanční zabezpečení lidí, kteří jsou propouštěni ne-
bo jsou ve zkráceném pracovním režimu. ČMKOS bude požadovat
posílení práv zaměstnanců při hromadném propouštění, včetně po-
vinného sjednávání tzv. Sociálního plánu. 

V  souladu s cíli obnovené Lisabonské strategie bude ČMKOS
usilovat o vytvoření podmínek pro větší zapojení mladých lidí, zrani-
telných skupin na trhu práce (menšin, migrantů), odstraňování segre-

gace a stereotypů v dělbě práce mezi muži a ženami. 
ČMKOS bude požadovat podstatné navýšení zdrojů na pasivní i

aktivní politiku zaměstnanosti, zvýšení dosavadní úrovně podpor v
nezaměstnanosti, podporovat budování rozvinuté sítě moderních slu-
žeb zaměstnanosti, uplatňování efektivních forem podpory tvorby no-
vých pracovních míst, se zaměřením na zvlášť ohrožené skupiny na
trhu práce, a k tomu bude prosazovat další podstatné rozšíření pro-
gramů aktivní politiky zaměstnanosti.

ČMKOS bude podporovat orientaci české ekonomiky na plné
využití vysoce kvalifikované práce, opřené o celoživotní vzdělávání
občanů. Cílem je, aby se Česká republika postupně stala ekonomicky
a sociálně rovnocennou nejvyspělejším zemím Evropské unie.

ČMKOS bude prosazovat zapojení sociálních partnerů do roz-
hodovacích procesů a zvyšovat účast odborů na programech pro pod-
poru zaměstnatelnosti obyvatelstva. ČMKOS podpoří v zájmu ochra-
ny před sociálním dumpingem regulaci migrace směřující k odstraně-
ní  či  omezení  nelegálního  zaměstnávání  jak cizinců tak  českých
občanů a posílení kontrolních mechanismů v této oblasti. Současně
bude podporovat dodržování práv migrantů, důstojné a rovné za-
cházení s nimi.

VII.
ČMKOS a zaměstnanec v ekonomice

1. Růst životní úrovně
ČMKOS bude usilovat o to, aby výsledky hospodářské činnosti

plně sloužily lidským potřebám a společenským cílům tak, aby na zá-
kladě spravedlivého rozdělování vytvořených hodnot zajistily dlou-
hodobý růst životní úrovně občanů.

ČMKOS bude prosazovat taková opatření, která podpoří hospo-
dářský  růst  cestou  inovací a zvyšováním konkurenční způsobilosti
ekonomiky, která budou směřovat ke snižování nezaměstnanosti, k
vyšší zaměstnanosti a růstu reálných příjmů obyvatelstva. Bude při-
tom dbát, aby další integrace našeho hospodářství do globální světové
ekonomiky neohrozila dosaženou úroveň sociální ochrany občanů,
zejména pokrytí mandatorních sociálních výdajů.

ČMKOS bude dbát, aby při případné další privatizaci zbýva-
jícího státního majetku byl brán zřetel na přijetí opatření zmírňujících
sociální dopady, zejména takových, která nezhorší situaci na trhu
práce. ČMKOS bude usilovat o to, aby výnosy z privatizace před-
nostně sloužily k zachování a rozvoji sociálních systémů a služeb ve-
řejného zájmu. 

ČMKOS bude podporovat opatření, která umožní zaměstnan-
cům v České republice a jejich rodinám podílet se ve větším rozsahu
na nově vytvořených hodnotách. 

Pro realizaci těchto cílů bude ČMKOS aktivně působit přede-
vším v rámci RHSD a regionálních RHSD. ČMKOS a odborové sva-
zy budou spolupracovat na všech úrovních se zaměstnavateli, s hos-
podářskými subjekty, s občanskými sdruženími, zejména s nestátními
neziskovými organizacemi, se zákonodárnými sbory, samosprávou, s
vládou a politickými subjekty, které se hlásí a prosazují principy de-
mokracie, svobody a humanismu. Za významnou považuje ČMKOS
aktivní účast svých zástupců v rezortních pracovních skupinách pro
strukturální opatření a v poradních orgánech státní správy, samosprá-
vy a regulačních orgánech. 

ČMKOS bude požadovat, aby stát a jeho složky účinně postu-
povaly proti hospodářské kriminalitě, zejména proti korupci a klien-
telismu, podvodům v oblasti daní a odvodů, poškozování či zvýho-
dňování věřitelů apod.
2. Veřejné služby

ČMKOS bude i v příštím období požadovat definování veřej-
ných služeb, prosazovat jejich rozsah a kvalitu tak, aby odpovídaly
především potřebám občanů. Bude požadovat, aby stát garantoval ve-
řejné služby občanům na celém území České republiky ve stejné kva-
litě a dostupnosti. 

ČMKOS bude usilovat o to, aby se celkový podíl veřejných
výdajů k hrubému domácímu produktu na veřejné služby a správu
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jíž vývoj nelze s jistotou předvídat. 

Rozšíří zařazování propagačních monotematických stran k prak-
tickému využití v odborových organizacích. Bude poskytovat odbo-
rářům a dalším zaměstnancům podstatně více objektivních informací
o vývoji v jejich oboru i domácí a světové ekonomiky tak, aby roz-
hodování  o  odborové politice a akcích bylo co nejvíce realistické a
efektivní. Trvalou součástí komunikace bude propagace výhod odbo-
rového sdružování 

K tomuto cíli by měla napomáhat také internetová média
ČMKOS,  která  je kromě aktuálnější informovanosti nutno využít k
operativnější komunikaci s členskou základnou, zpětné vazbě a průz-
kumům názorové hladiny a na kontakt s veřejností.

Cílený výběr odborových témat oslovující veřejnost bude v širší
míře nabízen sdělovacím prostředkům s využitím všech forem profe-
sionálního mediálního servisu. Dojde k rozšíření pravidelných e-mai-
lových avíz pro média i o náměty a tipy odborových svazů, případně
i ZO. ČMKOS bude oslovovat veřejnoprávní média s požadavkem
potřeby širší prezentace zaměstnanecké tematiky a sociálního dialogu
jako důležité součásti občanské společnosti. 

X.
ČMKOS a síla mezinárodní solidarity odborářů

ČMKOS si je vědoma, že důsledky celosvětové hospodářské
krize budou stále více ovlivňovat celkové postavení našich, evrop-
ských i světových odborů. Ve zvýšené míře proto budou muset soli-
dárně čelit pokusům oslabit odborová práva, postavit zaměstnance a
odbory z různých zemí proti sobě a přenést na ně další náklady způ-
sobené krizí.

ČMKOS proto bude s ostatními členy Evropské odborové kon-
federace aktivně působit zejména proti snahám zneužít krizi ke sníže-
ní úrovně sociálních a pracovních práv v prostoru EU, včetně snižo-
vání významu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. V tom-
to směru bude koordinovat i práci svých zástupců v těch strukturách
Evropské unie, kde působí sociální partneři, i v Evropském hospo-
dářském a sociálním výboru. Bude spolupracovat s poslanci
Evropského parlamentu, jimž je blízké zaměření programu ČMKOS
a využívat i své dobré vzájemné vztahy zejména s odbory sousedních,
ale i dalších zemí. 

ČMKOS bude usilovat o co nejúčinnější uplatnění svého vlivu v
institucionálním systému, jímž se Česká republika podílí na vývoji v
EU, a o využití všech dostupných možností, které poskytuje Evropská
unie v rámci svých společných programů, iniciativ a fondů.

ČMKOS podpoří jako člen Mezinárodní odborové konfederace
a Poradního odborového výboru při Organizaci pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj společné iniciativy světových odborů a EOK za-
měřené na sociálně únosné překonání současné krize a přebudování
evropského a mezinárodního finančního systému tak, aby sloužil po-
třebám reálné ekonomiky a sociálního rozvoje. 

ČMKOS bude usilovat o to, aby Mezinárodní organizace práce,
jako jediná tripartitní instituce v rámci OSN usilující o prosazení dů-
stojné práce pro všechny, byla v procesu pokračující globalizace fi-
nancí, obchodu a trhů práce konzultována a její úmluvy řádně na-
plňovány nejen v národním měřítku, ale aby k nim bylo v oblasti zá-
kladních pracovních standardů a lidských práv přihlíženo i v činnosti
dalších světových institucí.

V případě potřeby využije ČMKOS všech možností, jež nám
dává členství v evropských, regionálních a světových odborech, za-
stoupení v Mezinárodní organizace práce a mechanismy dalších ev-
ropských či mezinárodních institucí, k ochraně odborových a dalších
práv zaměstnanců v České republice.

přiblížil k výši těchto výdajů ve vyspělých zemích Evropské unie. 
ČMKOS bude prosazovat zachování optimální sítě škol a škol-

ských zařízení, či sítě zdravotnických a sociálních služeb, včetně so-
ciálního bydlení. Bude podporovat a prosazovat zlepšení dopravní
obslužnosti s cílem snižování nezaměstnanosti a zlepšení mobility
pracovní síly.

VIII.
ČMKOS a důchody

ČMKOS bude prosazovat takovou podobu důchodového systé-
mu, která zabezpečí dostatečnou úroveň důchodů a umožní zachování
důstojného a aktivního života ve stáří, při invaliditě i ve složité soci-
ální situaci způsobené ztrátou živitele rodiny. Nedopustí vyvedení
části pojistného z průběžně financovaného důchodového pojištění do
soukromých penzijních fondů či penzijních společností a s ním spo-
jené přenesení rizik investování důchodových úspor na občany.

Podpoří prohloubení principu zásluhovosti zvýšením vazby výše
důchodu na zaplaceném pojistném při zachování přiměřené míry so-
lidarity. Bude usilovat o odstranění nerovného postavení zaměstnan-
ců a osob samostatně výdělečně činných při úhradě pojistného na dů-
chodové pojištění. Bude odmítat případné další postupné zvyšování
věku pro získání nároku na důchod. 

Za přiměřené zabezpečení ve stáří považuje ČMKOS takovou
úroveň důchodů, kdy celkový příjem důchodce včetně důchodů po-
skytovaných z doplňkových důchodových systémů bude dosahovat v
průměru alespoň 70 % předdůchodových příjmů s tím, že u zamě-
stnanců s nejnižšími příjmy jim bude stát garantovat minimální dů-
chod.

ČMKOS bude usilovat, aby se při pravidelných valorizacích již
dále nesnižovala kupní síla vyplácených důchodů. Bude požadovat,
aby po obnovení ekonomického růstu se také důchodci přiměřeně po-
díleli na ekonomické prosperitě země. 

ČMKOS bude iniciativně prosazovat širší zapojení zaměstnava-
telů do všech systémů, které slouží vytváření doplňkových důchodo-
vých příjmů zaměstnanců a usilovat o rozvoj těchto systémů. Bude
přitom usilovat o zavedení zaměstnaneckého penzijního připojištění. 

ČMKOS bude usilovat, aby institut předčasného odchodu do
starobního důchodu byl dostatečně flexibilní a umožnil zaměstnan-
cům v obtížných životních situacích předčasný odchod do starobního
důchodu bez zásadního propadu jejich životní úrovně ve srovnání s
těmi, kteří odcházejí do důchodu při dosažení obecného důchodové-
ho věku.

ČMKOS bude prosazovat zavedení možnosti předčasného od-
chodu do důchodu u zaměstnanců, kteří vykonávali po dlouhou dobu
těžké fyzické práce a rizikové profese, financovaného z prostředků
zaměstnavatelů.

IX.
ČMKOS a propagace odborové činnosti

České odbory stojí před osudovou zkouškou. Hospodářská krize
odstartovala ekonomicky nebezpečné a sociálně mimořádně bolestivé
jevy, obtížně zvládnutelné někdy až tragické životní situace, které
ohrožují a nejvíce postihují české zaměstnance a jejich rodiny. 

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené považují za svou po-
vinnost zvýšenou informovaností kvalifikovaně přispět k tomu, aby v
české společnosti byly problémy zaměstnanců odpovědně řešeny a
tíha nedostatku pracovních příležitostí nebyla přenášena jen na ty,
kteří je sami řešit nemohou. 

V tomto období je mimořádně důležité považovat za jednu z
hlavních priorit intenzivní komunikaci, jak směrem k členům odborů,
tak i k široké veřejnosti. Hlavní strategie této komunikace bude spo-
čívat v trvale vedené kampani proti snahám přenesení důsledků krize
na zaměstnance. Klíčovou roli v této kampani bude sehrávat časopis
Revue SONDY a internetové médium e-sondy. Rozšíří poradenské a
kontaktní rubriky s cílem posílit obhajobu a pomoc při řešení dopadů
recese, bude pružně reagovat na potřeby čtenářů a změny situace, je- NOS 8/2010                    11
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Vystoupení zahraničních hostů
Vystoupení Michaela Sommera, zástupce předsedkyněMezinárodní odborové konfederace (MEOK) a předsedyNěmeckého svazu odborů (DGB) na V. sjezdu ČMKOSNa úvod svého vystoupení M. Sommer pozdravil V. sjezd ČMKOSjménem Německého odborového svazu (DGB).Vážený pane předsedo, kole-gové, Přináším Vám upřímné pozdravyMezinárodní odborové konfede-race a od jejích 180 miliónů čle-nů z celého světa, přání všehonejlepšího a úspěchu  tomutovýznamnému sjezdu ČMKOS.Tento sjezd se koná na pozadíkrize, která nemá obdoby – prvnívšeobecné  krize globalizovanéekonomiky. A protože je tato kri-ze svým rozsahem globální, mo-hou ji ukončit pouze vlády kona-jící společně na globální úrovni.Stále existuje riziko ještě hlubšíkrize a skutečné nebezpečí, že sesvět z této krize nepoučí, že sevrátí k běžným postupům a dalšíhluboká recese bude jen otázkoučasu. Je zapotřebí nového ekono-mického modelu, který by posta-vil bankovnictví a finance do slu-žeb reálné ekonomiky. Ekono-miky, která vytváří důstojná pra-covní místa; která přináší lepší sociální ochranu; a která zajišťuje in-vestice a růst. Namísto toho se tvůrci politiky obracejí ke snižováníveřejných schodků, vytváření exitových strategií, které nás mohoupouze převést z jedné krize do druhé – hlubší, škodlivější, takové, kte-rá otestuje soudržnost našich společností a sílu našich demokracií. Je třeba přijímat obtížná rozhodnutí, o tom není sporu. Ale jako pra-covníci, jako občané máme právo požadovat, aby tato rozhodnutí by-la přijímána ve správný čas, otevřeně a transparentně a ve veřejnémzájmu. Jen opětné položení břemene na záda pracujících lidí a těch,kteří potřebují sociální ochranu, je nespravedlivé, nepřijatelné a ne-přinese dlouhodobé zdraví ekonomice žádné země. S Vaší pomocí si MEOK vytyčila úkol dostat světovou ekonomikuopět do správných kolejí. Reforma finančních trhů byla spolu s tvor-bou pracovních míst klíčovou částí našich požadavků adresovanýchskupině G20 na jejích zasedáních ve Washingtonu, Londýně aPittsburghu. Potřeba tlaku v této otázce stále roste, protože když do-jde na to, aby se vlády postavily „velkým financím“, řada z nich pro-jevuje slabost. A zde bych chtěl jménem MEOK vyjádřit uznání práci, kterouČMKOS dělala ohledně těchto otázek po dobu předsednictví MilanaŠtěcha. V samotné České republice byla sociální a ekonomická diag-nóza, kterou jste udělali, správná a blahopřejeme Vám k úsilí, kteréjste vyvinuli k tomu, abyste přesvědčili ostatní a ovlivnili rozhodnutítak, aby byla ve správném směru. A na úrovni svého regionu ČMKOSi nadále hraje prominentní a vysoce důležitou roli v práci našíCeloevropské odborové rady (PERC), v níž se setkávají odboráři zcelé Evropy až po východní břehy Ruska. Na mezinárodní úrovni siČMKOS oprávněně získala pověst silného a spolehlivého partneraodborů ze všech koutů světa díky své solidaritě a odhodlání k právůmpracovníků, globální spravedlnosti a rovnosti. V červnu tohoto roku bude mít MEOK svůj 2. světový sjezd, který sebude konat ve Vancouveru pro heslem „ Pro lidi - od krize ke globál-ní spravedlnosti“. Toto téma má reálný význam pro lidi pro celémsvětě. Ve Vancouveru provedeme hlubokou analýzu toho, čeho jsmedosáhli od vytvoření MEOK v roce 2006 a co budeme muset dělat v

Vystoupení Johna Monkse, generálního tajemníka Evropské odborové konfederace na V. sjezdu ČMKOSDěkuji za pozvání znovu vystoupit na sjezdu ČMKOS.Jak se věci za poslední 4 roky změnily? Na  minulém  sjezdu,  bez  ohledu na pochybnosti a obavy ČMKOSohledně liberalizace hospodářství, bylo zřejmé, že česká ekonomikavýrazně roste, že životní úroveň se relativně zvyšuje a že Česká re-publika zaujala své právoplatné místo v EU jako evropský úspěch. Teď, po čtyřech letech, není obraz tak optimistický. Hospodářská kri-ze udeřila tvrdě. Šílený, hamižný kasinový kapitalismus, který živilrůst v mnoha evropských ekonomikách a v USA utrpěl infarkt. Ten, ikdyž není smrtelný, jako tomu bylo v případě infarktu komunismu vroce 1989, je vážný a oslabující. Cena za záchranu sektoru finančníchslužeb v regionu je 3 bilióny dolarů. Například účet za záchranu bankse bude ve Velké Británii splácet ještě v roce 2032 - celá generace nasebe vzala ohromné břemeno. Česká republika se vyrovnává s krizí lépe než někteří jiní a EOK sle-dovala a podporovala akce ČMKOS a jejích členských organizací napodporu zachování životní úrovně zaměstnanců. Proč by zaměstnanci měli nést náklady za nesmyslnou chamtivostbank? Proč by chudší vrstvy společnosti platily za bezohlednost bo-hatých?Říkáme, že účet za krizi musí zaplatit bohatí; majetní a dobře zajiště-ní musí nést nejtěžší břemena. Rysem projevujícím se na Západě vposledních 30 letech je prohlubování rozdílů mezi bohatými a chu-dými. EOK nyní chce tento trend zvrátit, z trosek vybudovat spraved-livější Evropu a skoncovat s kasinovou ekonomikou ve prospěch se-rióznější, udržitelnější a zelenější společnosti. Vyzýváme k pokračování vysokých výdajů pro udržení sociálníchstátů  a  veřejných  služeb.  Evropská ekonomika není připravena naexitové strategie z recese. Stále potřebuje vysoké veřejné výdaje. Vyzýváme také k tomu, aby 1 dodatečné procento HDP bylo investo-

příštích měsících a letech pro další pokračování v naší kampani zazásadní změny ve světové ekonomice. MEOK si uvědomuje, že při vší bídě, kterou krize přinesla, nabízítaké příležitost. Příležitost učinit zásadní změny, napravit nerovnostia nespravedlnosti minulosti, nabídnout něco nového, jiného, lepšího.Postavit odbory pevně do centra budoucnosti v budování a nikoli mi-nulosti v úpadku. Víme, že nestačí stavět se proti, odsuzovat a kritizovat to, co se námnelíbí. Musíme také stavět, navrhovat změny, lépe reagovat na novéskutečnosti. Je snazší tyto skutečnosti ignorovat, ale pokud bychomtak učinili, mohlo by se to ukázat jako fatální. Našemu kolegovi Milanu Štěchovi: jménem svým a jménem předsed-kyně MEOK Sharan Burrow a generálního tajemníka Guy Ryderabych chtěl vyslovit uznání nesmírně cenné práci, kterou jsi udělal zadobu, kdy jsi byl v čele ČMKOS. Organizaci jsi provedl složitými ča-sy, tváří v tvář ohromným výzvám a blahopřejeme Ti k tomu, čeho jsidosáhl. Když odcházíš ze své funkce, je za Tebou silné národní odbo-rové hnutí, které zaujímá hrdé místo v historii vaší země a rovněž vmezinárodním odborovém hnutí. Chtěl bych rovněž složit hold kolegovi, který mnoha způsoby zosob-ňoval ČMKOS, její mezinárodní tvář, Zdeňkovi Málkovi. Na tvůjpromyšlený a zdůvodněný příspěvek k našim diskusím, tvou neúnav-nou práci v propojování českého odborového hnutí se sesterskými or-ganizacemi v Evropě a ve světě, na tvůj smysl pro humor a pevnou ru-ku budou vzpomínat všichni, kdo s Tebou tak dlouhá léta spolupraco-vali. Kolegům Štěchovi a Málkovi: přeji vám oběma vše nejlepší ve všem,čím se budete zabývat v nadcházejících letech. MEOK bude pokračovat ve své cestě, po Vancouveru a dále, ale taképod novým vedením, protože kolega Guy Ryder nebude na sjezdukandidovat. Naše organizace je silná a jsme pevně rozhodnuti dáleprosazovat zásadní změny v zájmu pracujících lidí, jejich rodin a ko-munit všude na světě. Těšíme se na pokračování a rozšiřování hlubokých a konstruktivníchvztahů, které již existují mezi MEOK a ČMKOS, pod jejím novýmvedením.Přejeme mnoho úspěchů tomuto sjezdu a ve Vaší budoucí práci. 



váno do plánu evropské obnovy,zejména na řešení problému ne-zaměstnanosti mladých. A pro financování těchto progra-mů chceme daň z finančníchtransakcí, podíl z každé z nich napomoc zaplacení účtů za krizi.To, spolu s opatřeními na regula-ci finančního sektoru, bude prio-ritou odborového světa při pro-bíhajících přípravách na zasedáníG20, které se za tři měsíce budekonat v Torontu. Na závěr bych chtěl poděkovatMilanu Štěchovi a ZdeňkoviMálkovi za veškerou jejich po-moc a podporu EOK. ČMKOSpod jejich vedením - jako prvnínárodní ústředna z nového člen-ského státu hostila sjezd EOK - vPraze v roce 2003, kde jsem jábyl zvolen - a pomáhala mnohadalšími způsoby, zejména běhemneuspořádaného  českého  předsednictví, a byla stálým, robustním aefektivním pilířem evropského odborového hnutí.Jménem EOK přeji vše nejlepší Milanovi a Zdeňkovi a jejich nástup-cům; a přeji ČMKOS vše nejlepší pro úspěšnou budoucnost v našemspolečném evropském domově. 
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Prezident republiky delegátům sjezdu ČMKOS
Vážení delegáti
5. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů

V Praze 8. dubna 2010
Vážený pane předsedo, vážení delegáti, dámy a pánové,
dovolte mi, abych pozdravil Vaše dnešní jednání a abych poděkoval
za pozvání, ze kterého se však z řady důvodů musím omluvit. Vašeho
pozvání si vážím a to i přesto, že s celou řadou Vašich aktivit a Vámi
formulovaných stanovisek leckdy nemohu souhlasit. To však nesmí
být důvodem k jakémukoliv omezování vzájemné komunikace.
Vím, že si připomínáte dvacet let existence Konfederace odborových
svazů ve svobodných poměrech demokratické České republiky a dva-
cet let od počátku tolik potřebné transformace odborů z tehdejšího
„Revolučního odborového hnutí“ v dnešní konfederaci. Vaše jednání
probíhá v době, kdy světová,  a spolu s ní i naše ekonomika neprožívá
své příznivé období, v době, kdy všichni hledáme cesty z hospodářské
krize, v době, kdy je více než jindy zapotřebí rozumných a odpověd-
ných postojů při udržování sociálního smíru. Scházíte se v době, kdy
je nutno mnohé aktuální. často srozumitelné a hlasitě artikulované
dílčí a skupinové zájmy velmi obezřetně ladit se zájmy společnosti ja-
ko celku a také s dlouhodobými perspektivami České republiky.
Říkám-li toto, nemíním to nijak kazatelsky. Pevně věřím, že si Vaše
významná odborová centrála tyto skutečnosti uvědomuje.
Právě v těchto souvislostech mi dovolte, abych Vašemu jednání po-
přál úspěch.

Václav Klaus

Novináři  sice  na sjezdu byli, ale odborovou událost zastínila v mé-diích návštěva amerického prezidenta v Praze a katastrofa polskéhovládního letadla ve Smolensku.

V. sjezd byl prvního dne jednání
ve chvíli, kdy nastupoval se
svým vystoupením doplňujícím
zprávu o činnosti Vít Samek ne-
čekaně přerušen. Pár vteřin po
objevení se grafů na projekčních
plátnech a pronesení několika
slov zmizely grafy a v sále za-
vládla tma. Po několika minu-
tách rozpaků bylo jednání pře-
rušeno a nastala velmi velká
přestávka, která ale vzhledem k
přerušené dodávce lekektrické
enmergie nemohla být doplněna
kávou, ale pouze vyvenčením
před hotelem.  Někteří delegáti
si dobírali odboráře-energetiky,
že to je  jistě chyba jejich kole-
gů. Po zhruba hodině, když se
rozsvítila světla v sále, se
přítomní dověděli, že na vině ne-
byli energetici, ale stavbaři, kte-

rým se někde podařilo bagrem
přerušit elektrické vedení. 
Dalším mimosjezdovým téma-
tem u stolu vyhrazeném tisku by-
lo, že organizátoři sjezdu měli
zřejmě zato, že novináři si přine-
sou sebou na celý den jídlo, a
proto nedostali stravenky na
oběd. Vzhledem k neplánované
“elektrické přestávce” tak ně-
kteří vyrazili do pizerie, kterou
si pohotově našli na internetu. A
protože si postěžovali na správ-
ných místech, druhý den organi-
zátoři na redaktory s obědem
nezapomněli. Takže pokud by
někdo tvrdil, že odboráři nemají
rádi novináře a chtěli je potrápit
hladem, není to pravda!      -dě-

I vážnou událost doprovázejí perličky“Černá hodinka” - nejde elektrika - trávená mnoha účastníky na slu-níčku

Slavnostní zahájení doprovázela tentokrát hudba



Angličtí úředníci mohou být na toaletě 10 minut,hlídá je speciální zařízení
Milióny  liber by mělo ušetřit zvláštní zařízení na to-
aletách budov veřejné správy v anglickém hrabství
West Midlands, které po deseti minutách používání
vypíná světlo. Skryté časové spínače umístěné na to-
aletách mají zabránit zaměstnancům, aby na nich

trávili příliš mnoho času.
Po zavedení nového opatření už prý byly přichyceny desítky pracov-
níků, kteří čas vymezený na vykonání přirozené potřeby překročili,
píše list The Daily Telegraph.
Zaměstnanci proti opatření protestovali, protože to považují za poni-
žující. "Bylo to zavedeno bez jakékoli konzultace se zaměstnanci a je
to pokořující," cituje list jednoho rozhořčeného zaměstnance.
"Představte si, jak nedůstojné je být v kabině, kde vykonáváte potře-
bu,   když   náhle  světlo  zhasne a vy musíte ve tmě tápat, abyste se
uvedl do náležitého stavu, než vyjdete ven a budete dál ve tmě klopýtat
k hlavním dveřím a vypínači."
"Celou dobu se jen modlíte, aby někdo nevstoupil na záchod a nevi-
děl vás, jak bojujete ve tmě s kalhotami spadlými ke kotníkům."
Mluvčí vlády ve West Midlands nové opatření hájí a tvrdí, že šetří pe-
níze i energii.
"Zavedli jsme řadu opatření ve veřejných budovách, abychom snížili

spotřebu energie, a budeme v
tom pokračovat," řekla nesmiři-
telně novinky.cz, 31. 3. 201014 NOS 8/2010

� Všem za-
městnancům
územních fi-
nančních or-
gánů: Jak jsme
již informovali v
předchozích čís-

lech NOS, zpracoval OS v
průběhu měsíce prosince mi-
nulého roku Stanovisko OS k
návrhu zákona, kterým se mě-
ní zákon č. 531/1990 Sb., o
územních finančních orgá-
nech, a o změně některých
zákonů. Na rozdíl od návrhu
zákona o Celní správě  tento ná-
vrh zákona OS podpořil. Legis-
lativní rada vlády 25. 2. 2010
však návrh zákona nedoporučila
vládě k přijetí. Na základě sta-
noviska Legislativní rady vlády
ministr financí rozhodl o stažení
návrhu zákona z dalšího legisla-
tivního procesu. 
I přes tuto skutečnost se na břez-
nové schůzi PS PČR podařilo
návrh změny zákona č. 531/1990
Sb., o  územních finančních or-
gánech předložit formou posla-
neckého pozměňovacího návrhu
a to v rámci druhého čtení vlád-
ního návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění po-
zdějších předpisů, a zákon č.
218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně někte-

Informace předsedkyně
rých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve zně-
ní pozdějších předpisů (sně-
movní tisk 959). 
Třetí čtení vládního návrhu
zákona se uskuteční 16. 4. 2010.
Lze důvodně očekávat, že návrh
zákona včetně výše uvedeného
pozměňovacího návrhu bude
přijat. Informace o výsledku jed-
nání budou zveřejněny na we-
bové stránce OS. OS se aktivně
podílel a podílí na celé procedu-
ře podání a přijetí tohoto po-
změňovacího návrhu PS PČR.
� Upozorňujeme všechny za-
městnance, že dne 13. 4. 2010
byl Poslaneckou sněmovnou
PČR přijat zákon, kterým se
mění zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů
vrácený prezidentem republiky.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Přijatý zákon ruší zvýšené
zdanění zaměstnaneckých vý-
hod (benefitů) s nímž nesouhla-
sili odbory i zaměstnavatelé.
Stav se vrací do situace platné
do konce roku 2009. Bližší in-
formace k problematice zamě-
stnaneckých výhod (benefitů)
naleznete v NOS č. 5/2010.
V Praze dne 14. 4. 2010

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

PŘEČETL I  J SME

Aby lidé měli přehled o získa-ných dobách pojištění a mohlipřípadně chybějící doby dohle-dat, a tak pozitivně ovlivnit výšisvého důchodu, mohou požádatČeskou správu sociálního za-bezpečení (ČSSZ) o zaslání in-formativního osobního listu dů-chodového pojištění (IOLDP).Informativní osobní list obsahu-je přehled dob důchodovéhopojištění, případně náhrad-ních dob a od roku 1986 i pře-hled vyměřovacích základů avyloučených dob. Je to důležité,protože získání zákonem poža-dované potřebné doby pojištěníje jedním z předpokladů pronárok na všechny dávky důcho-dového pojištění (starobní dů-chod, invalidní důchod, důcho-dy pozůstalostní).ČSSZ informativní list žadate-lům zašle zdarma do 90 dnů oddoručení žádosti. Ta musí obsa-hovat rodné číslo žadatele, jmé-no a příjmení (rodné příjmení) aadresu, na kterou bude informa-tivní list zaslán. Lze ji poslatbuď písemně na adresu ústředíČSSZ, odbor správy údajovézákladny, Křížová 25, 225 08Praha 5, nebo elektronicky, s e-lektronickým podpisem (tj. za-ručeným kvalifikovaným certifi-kátem). V roce 2009 ČSSZ taktozaslala IOLDP více než 152 ti-sícům klientů.Na IOLDP jsou uvedeny údaje oskutečnostech, které ČSSZ vedev evidenci, a ze kterých budevycházet při rozhodování onároku na důchod a o jeho výši.Každý  by  si  měl  po obdrženíIOLDP zkontrolovat, zda vy-kázané údaje odpovídají skute-čnosti, například zda neexistujídoby pojištění či vyměřovací zá-klady, které pojištěnec sice veskutečnosti získal, avšak v pře-hledu nejsou uvedeny, např. pro-to, že tehdejší zaměstnavatel ne-splnil oznamovací povinnost vů-či ČSSZ. Z údajů uvedených naIOLDP si pojištěnec dále můžeodvodit, zda již získal dostateč-nou dobu pojištění pro vzniknároku na důchod, či zda je tře-ba si ještě po nějakou dobu účastna důchodovém pojištění zajis-tit. A to výkonem výdělečné čin-nosti, náhradní dobou pojištění(např. vedení v  evidenci ucha-zečů o zaměstnání, péče o dítědo 4 let věku, péče o osobuzávislou aj.) nebo třeba dobro-volným důchodovým pojiště-ním.  Zaměstnavatelé sdělují ČSSZúdaje o době pojištění, vyměřo-vacích základech a vyloučených

dobách svých zaměstnanců po-mocí evidenčních listů důcho-dového pojištění (ELDP), kteréza ně vedou. Tyto ELDP seprůběžně shromažďují v data-bance ČSSZ. Ta má o nároko-vých podkladech pojištěncůprůběžný přehled, navíc z těchtodokladů později vychází při roz-hodování o nároku a o výši dů-chodu. Souhrn údajů, kteréČSSZ postupně obdržela naELDP,  se  pak  uvádí  právě doIOLDP.  Zaměstnavatel vyhoto-vuje ELDP zvlášť za každý ka-lendářní rok. ELDP se předkládázaměstnanci k podpisu (tím stvr-zuje svůj souhlas s vykázanýmiúdaji) a jeden z jeho stejnopisůse zaměstnanci předává – i on sitedy může vést o svých dobáchpojištění vlastní průběžnou evi-denci.  Co dělat, když chybí dobapojištěníJde-li o dobu, která byla získána,avšak v ČSSZ o ní chybí záz-nam, je vhodné, aby se pojiště-nec obrátil nejprve na svého teh-dejšího zaměstnavatele, upozor-nil na pravděpodobné nesplněníjeho zákonné povinnosti v ob-lasti evidenčních listů a požádaljej o zaslání evidenčního listuČSSZ.Není-li tento postup možný, na-příklad proto, že zaměstnavatel sním odmítá v této záležitostispolupracovat nebo proto, že jižneexistuje, může se pojištěnecobrátit na OSSZ příslušnou pod-le místa útvaru zaměstnavatele,ve kterém je (byla) vedena evi-dence mezd. OSSZ u zaměstna-vatele sama zabezpečí splněníjeho povinnosti, případně, není-li to možné, zahájí řízení o pře-vzetí plnění některých úkolůspojených s prováděním důcho-dového pojištění zaměstnanců uzaměstnavatelů, kteří neplní po-vinnosti při provádění důcho-dového pojištění. OSSZ rovněžmůže pomoci při zjištění adresyarchivu u zaniklých zaměstna-vatelů, případně poradit, jakýmdalším možným způsobem lzepři podání žádosti o důchodchybějící dobu zaměstnání pro-kázat.Služby veřejnosti v důchodo-vých záležitostech poskytuje vsoučasné době Call centrum načísle: +420 257 062 860,Informační kancelář ústředíČSSZ a také pracovištěOSSZ/PSSZ/MSSZ každý pra-covní den. Další podrobné infor-mace o důchodovém pojištěnínajdete na webu ČSSZ.
podle cssz.cz, kráceno

ČSSZ radí klientům: hlídejte si své doby pojištění
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Vážená redakce,na základě podnětu našeho oddě-lení důchodového pojištění si do-volujeme Vás upozornit, že v čísle7/2010 NOS – Noviny odborové-ho svazu státních orgánů a organi-zací na straně 6 v článku„Předčasný starobní důchod“ je včásti nadepsané „Zrušené důchodyod 1. ledna 2010“ obsažena ne-přesná informace. Navrhujeme ná-sledující správné znění této části:„Od  1. ledna 2010 bylo zrušenoustanovení § 30 DZ, které obsaho-valo podmínky pro nárok na tzv.dočasně snížený předčasný starob-ní důchod. Tato úprava ovšem ne-znamená, že tento typ důchodu bylrovněž zrušen, popř. že bylo zne-možněno jeho přiznání po 31. pro-sinci 2009 – tuto možnost zacho-valo ust. č. II bodu 4 zákona č.306/2008 Sb.

Odbory podle názoru většiny bránívýraznému snižování platů
Jak ukázal exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP, nadpo-loviční většina dotázaných se domnívá, že nebýt odborů, byly by dneszaměstnanecké platy celkově mnohem nižší. Tento názor podporujízejména voliči ČSSD a KSČM, ale i např. i třetina lidí podporujícíchpravicové strany. Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech6.8. dubna 2010 proveden na reprezentativním vzorku 3803 dotáza-ných ve věkové kategorii 1869 let. Celkově se průzkumu společnostiSANEP zúčastnilo v rámci panelu 145 tisíc registrovaných uživatelů,7971 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvót-ního výběru. Podle názoru v souhrnu 57,1 % dotázaných by bez činnosti odborů akolektivního vyjednávání byly zaměstnanecké mzdy a platy v Českérepublice výrazně nižší než jsou dnes. Tento názor sdílí více jak 70 %voličů ČSSD, ale např. i téměř jedna čtvrtina voličského elektorátuODS. Pochopitelně, že vliv odborů na tvorbu platových ohodnocenívnímají velice pozitivně zejména zaměstnanci, jejichž zájmy hájípodnikové či profesní odborové organizace. Opačně je tomu v přípa-dě zaměstnanců, kteří nejsou součástí žádné odborové struktury.Negativní postoj vůči činnosti odborů zaujímají také podnikatelé. Zpohledu pohlaví lze říci, že nepatrně více vnímají pozitivně vliv od-borů na výši platů muži. Celkově lze z výsledků průzkumu společnosti SANEP vyvodit, ževliv odborů na zájmy zaměstnanců v otázce výši platů je vnímánvětšinově velice pozitivně, což svědčí o narůstající pozici jednotli-vých odborových svazů v očích většiny domácí populace. Na tomtopozitivním postoji většiny domácí populace se podílí i např. mediálněmonitorované výstupy jednotlivých odborových subjektů s násled-nými organizovanými stávkami za zájmy zaměstnanců apod.Odborové masové aktivity mají v posledním monitorovaném obdobírovněž podle dřívějších průzkumů společnosti SANEP většinovoupodporu široké veřejnosti. Myslíte si, že bez odborů a kolektivního vyjednávání by byly za-městnanecké mzdy a platy v České republice výrazně nižší? 
ANO 25.9% 
SPÍŠE ANO 31.2% 
NE 18.7% 
SPÍŠE NE 14.1% 
NEVÍM 10.1% 
Více na www.sanep.cz Sanep je exklusivním partnerem Vysoké školy
ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného
záměru Governace v kontextu globalizované společnosti ekonomiky. 

Je ovšem skutečností, že se tatomožnost týká již jen velmi ome-zené skupiny osob: jde o osoby,které pobíraly nepřetržitě aspoňpět roků plný invalidní důchod,ten  jim  byl před 1. lednem 2007odejmut a těmto osobám chyběloke dni odnětí plného invalidníhodůchodu do dosažení důchodové-ho věku nejvýše pět let.“Uvítáme, jestliže vhodným způso-bem podle Vašeho uvážení uvede-te tuto informaci na pravou míru.S díky za pochopení a s pozdra-vem Ing. Zdeněk Caispředseda ZO OSSOOMinisterstvo práce a sociálních věcí

Doplnění!

TOP 09: Porodné a pohřebné zrušíme. Sociální dáv-
ky i výdaje na platy úředníků snížíme o 10 procent
Strana Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska
jde do voleb s nejradikálnějším programem úspor v
české historii. 
Snížíme rodičovskou, sociální příplatek a příspěvek

na bydlení o 10 procent. O desetinu půjdou dolů i státní výdaje na pla-
ty veřejných zaměstnanců s výjimkou učitelů a zdravotníků. A po-
rodné, pohřebné nebo příplatek na sociální péči, kterou stát vyplácí
zdravotně postiženým v prvním stupni postižení,  rovnou zrušíme. Lidé
si navíc budou připlácet na léčbu jednodušších nemocí, jako je třeba
chřipka nebo na lékařské zákroky, jako je vyvrtání i té nejobyčejnější
zubní plomby. 
Snížíme schodek o 80 až 100 miliard
Za to, že budou lidé dostávat nižší dávky a víc platit ve zdravotnictví,
chce TOP 09 slíbit voličům dvě hlavní věci: nebude jim zvyšovat daně
a zároveň slibuje do tří let zlikvidovat současný katastrofální rozpoč-
tový schodek. Tak, aby už při dvouprocentním růstu HDP mohlo mít
Česko vyrovnaný rozpočet. Což znamená snížit schodek rozpočtu o 80
až 100 miliard ročně. "Nechceme jen snižovat deficit rozpočtu, ale na-
ším hlavním cílem je snižovat veřejné výdaje. Bez toho se k vyrovna-
ným rozpočtům nedostaneme," říká první místopředseda TOP 09 a za-
kladatel strany Miroslav Kalousek.
Základem programu druhé největší pravicové strany je provedení
zásadní důchodové, zdravotní a sociální reformy. Všichni, kdo budou
chtít, si budou moci vyvést ze státního důchodového systému čtyři pro-
centa ze své hrubé mzdy na své soukromé penze. K tomu si pak ale bu-
dou muset přidat dvě procenta ze svého. 
Ve zdravotnictví pak počítá TOP 09 s tím, že spoluúčast pacientů po-
roste každý rok o tři procenta. Tedy zhruba o sedm miliard ročně.
"Zdravotní péče je čím dál kvalitnější, ale také čím dál dražší. Jedinou
alternativou k růstu spoluúčasti pacientů je omezování zdravotní
péče, jak se to stalo v Česku za Davida Ratha," vysvětluje hlavní zdra-
votnický expert TOP 09 a bývalý slovenský ministr zdravotnictví
Rudolf Zajac.
Pokud TOP 09 uspěje ve volbách, tak by se měli lidé připravit na de-
setiprocentní snížení velké části sociálních dávek. Výjimkami jsou ma-
teřská dovolená a dávky pěstounské péče a také životní a existenční
minimum, které strana snižovat nechce. Přídavky na děti hodlá TOP
09 zrušit a místo nich vyplácet vyšší slevy na dani. "Pokusíme se, aby
lidé nepřišli u přídavků ani o korunu," slibuje Kalousek.
Daně zvyšovat nechceme. Bohatým snížíme pojištění
TOP 09 tvrdí, že nebude ani v době velkého rozpočtového schodku
zvyšovat Čechům daně. "Pokud bychom zvýšili daně, podvázali by-
chom růst ekonomiky. Zejména zvýšení přímých daní by mohlo zna-
menat, že řada firem z České republiky odejde," varuje místopředse-
da TOP 09 Jaromír Drábek. 
Jeho strana chce naopak některé odvody snižovat. Třeba nejbohatším
lidem hodlá Kalouskova strana ulevit tím, že sníží současné stropy na
placení zdravotního a sociálního pojištění ze šestinásobku na čtyř-
násobek průměrné mzdy. Přesto ale připouští, že v rámci kompromi-
su by mohla na určité zvýšení nepřímých daní kývnout. "Nemáme v
úmyslu navrhovat zvýšení daní. Na rozdíl od stropů jsme ale ochotni
o  výši daní diskutovat," připouští Kalousek. Strana například při-
pouští, že by kvůli vykrytí nákladů na spuštění důchodové reformy mo-
hla vzrůst DPH. 
Chceme 10 až 15 procent 
Kalousek i Schwarzenberg moc dobře vědí, že se svým radikálním
programem škrtů a úspor nikdy masovou podporu nezískají. Přesto si
ale věří na 10 až 15 procent hlasů hlavně od bohatých a městských vo-
ličů. Což by jí mohlo přinést zhruba 20 až 30 poslanců. "Volit nás bu-
dou odpovědní lidé, kteří chtějí zastavit zadlužování. Pokud z našeho
programu prosadíme 60 až 70 procent, tak budeme spokojení," pro-
zrazuje Kalousek ihned. cz, 30. 3. 2010
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REKREACE - zbývající poukazy
Letní tuzemská rekreace - nabídka, termíny, ceny - uveřejněno
v NOS č. 2-3/2010 informace u pracovníků IPC v krajích nebo u
pí Pechové, tel. 224 142 773, e-mail pechova.vera@cmkos.cz
Zahraniční rekreace - Chorvatsko, Makarská - nabídka, ter-
míny, ceny - uveřejněno v NOS č. 2-3/2010 informace u pí
Pechové, tel. 224 142 773, e-mail pechova.vera@cmkos.cz
Rekreační zařízení Smrk, Lázně Libverda - celoroční provoz -
nabídka, ceny - uveřejněno v NOS č. 1/2010  informace u pí
Pechové, tel. 224 142 773, e-mail pechova.vera@cmkos.cz

Zimbabwe: ILO vydává zprávu o porušování práv na sdružování2. duben 2010ILO (Mezinárodní organizace práce) komise pro vyšetřování zdůraz-ňuje důležitost práva na svobodu sdružování v Zimbabwe.Vyšetřovací komise ILO zjistila, že v Zimbabwe docházelo k syste-matickému porušování těchto práv. Ve své zprávě Komise zmiňujesystematické poškozování odborových předáků a členů odborů, ob-zvláště v oblastech venkova. K poškozování dochází především díkynásilnostem, bezdůvodnému zatýkání, rutinnímu používání policej-ních a vojenských složek při potlačování stávek a široce rozšířená jeprotiodborová diskriminace při zaměstnávání pracovníků.
PSI vyzývá své pobočky, aby podpořily své kolegy v Zimbabwe1. duben 2010Pobočky PSI byly velmi štědré při podpoře svých kolegů na Haiti a vChile poté, co obě tyto země postihla přírodní katastrofa. Avšak vel-ký prostor pro podporu a pomoc je i v Zimbabwe, kde pracovníci veveřejném sektoru zoufale potřebují kolektivní pomoc od poboček PSIk tomu, aby se udržely v chodu při neustálém politickém tlaku a ne-příznivém ekonomickém vývoji. Mzdy a pracovní podmínky pro pra-covníky ve veřejném sektoru se za posledních 10 let neustále zhoršu-jí. Odboráři celou tuto dobu bojovali za lepší podmínky, za což za-platili tím, že se stávali terčem brutálních útoků a často zaplatili isvým životem. Odbory v Zimbabwe nyní jen s vypětím všech sil po-kračují ve zastupování svých členů. Represe a chudoba je však spíšeposílila v jejich jednotě a vzájemné solidaritě. Odbory ve veřejné sfé-ře nemají téměř řádné příjmy už téměř dva roky. Jejich příjmy se ne-ustále snižují s tím, jak pracovníci nedokážou vyjít s žádnou nebo jenminimální mzdou v době hyperinflace.
Polsko: Tragické úmrtí polského a mnoha dalších významnýchpředstavitelů 13. dubna 2010 John Monks napsal generálním tajemníkům polských odborových or-ganizací Solidarnosc a OPZZ, které jsou členy ETUC a  vyjádřil jimsvou soustrast s polským lidem v návaznosti na leteckou nehodu uSmolensku. J. Monks napsal: „Mnoho z obětí tohoto neštěstí bylospojeno nebo bylo známo v polském odborovém hnutí“. Tuto tragediinavíc zhoršuje fakt, že letadlo mířilo do Smolensku k uctění jiné pol-ské tragedie – masakr polské elity během druhé světové války.
ETUC vyzývá Radu ECOFIN k podpoře daně z finančních trans-akcí9. duben 2010Generální tajemník Evropské odborové konfederace (ETUC), JohnMonks, dnes napsal výzvu předsedovi Rady ECOFIN (Rada ministrůhospodářství a financí zemí EU), Jean-Claude Junckerovi, v kterénaléhá na schválení daně z finančních transakcí tzv. Robin Hooddaně. John Monks uvedl: „Je jenom správné a férové, že spekulace,které se podílejí na velkém množství finančních transakcí, by mělybýt zdaněny. Představitelé EU by měli vyzvat země G20, aby k ta-kovéto dani přistoupily, aby příjmy z těchto daní přispěly k obrov-ským nákladům při boji s finanční krizí.“

Dohoda o pomoci Řecku – velké otazníky zůstávají29. březen 2010Představitelé EU se dohodli, že v případě potřeby EU Řecku pomůže.John Monks z ETUC k tomu řekl: „Jakákoliv dohoda je pravděpo-dobně lepší než žádná dohoda, ale velkým otazníkem zůstávají pod-mínky případné pomoci“. Jaké přesné sazby budou Řecku nabídnutya budou lepší než ty, které by Řecko dostalo, kdyby byla pomoc odzačátku řízena pouze Mezinárodním měnovým fondem? Pokud tytosazby nebudou výhodnější, tak proč by se Řecko mělo obracet na EU?
Evropští sociální partneři se zavázali k podpoře vysoké zaměst-nanosti na trzích práce25. březen 2010Evropští sociální partneři představili v Bruselu na Tripartitním sociál-ním summitu svou Evropskou dohodu o maximalizaci využití pra-covních sil na pracovních trzích. S nezaměstnaností v EU na úrovni9,5 % je zapotřebí okamžitě a odhodlaně něco dělat. Evropa si nemů-že dovolit takové plýtvání schopnostmi. Evropa musí plně využít po-tenciál své pracovní síly, zlepšit kvalitu pracovních míst a zvýšit za-městnanost při stárnutí populace. S touto dohodou se partneři zavazu-jí ke konkrétním krokům za účelem pomoci znevýhodněným pracov-níkům vstoupit, udržet se a rozvíjet se na pracovním trhu. Oblasti záj-mu jsou například: odborné školení, nábor nových zaměstnanců,transparentnost a informovanost ohledně kompetencí, dostupná pra-covní místa a školící programy.
Krize a efektivní pomoc – Konference o nových způsobech rozvo-jeŠpanělsko  podobně jako  mnoho  dalších  evropských zemí nebudeomezovat finance určené na pomoc a rozvoj, tvrdí Soraya RodriguezRamosová, španělská ministryně pro mezinárodní rozvoj a spolu-práci. S. R. Ramosová tento názor přednesla v Madridu na Konferencipro rozvoj a spolupráci odborů. Paní Ramosová dále řekla, že odka-zem španělského předsednictví EU je výzva pro evropské země, abyzvýšily své rozpočty určené pro pomoc a dodržet sliby zavazující sek příspěvkům na pomoc ve výši 0,7 % HDP.  Španělská ministrynědále uvedla: „Peníze utracené za stavění nemocnic a nákup novéhomoderního zařízení neochrání ženy před úmrtím při porodu, zatímcovyužití fondů ke školení a poskytování pracovních míst pro ženy zvesnic a venkova mohou snížit vysoký počet těchto úmrtí“. Rozvoj jevšeobecnou zodpovědností, kde síla musí být předána příjemcům po-moci. Paní Ramosová se domnívá, že chudoba není jen v penězích,ale je i v nedostatku práv nebo špatných veřejných službách. Zvýšenápráva nejsou překážkou růstu bohatství. Naopak vedou zemi k sluš-ným životním podmínkám a pracovníci v chudých zemích by neměližít bez práv na kolektivní vyjednávání. Mnoho účastníků této konfe-rence zdůraznilo důležitost prostředků na pomoc potřebným lidem ana kvalitní veřejné služby.
ETUC vítá návrhy řeckých a tureckých odborů na snížení výda-jů na zbrojení9. duben 2010 Představitelé ETUC vítají stanovisko svých tureckých poboček ohledněnávrhu, který byl vznesen na kongresu řecké odborové organizaceGSEE. Tento návrh přichází s možností společné spolupráce řeckýcha  tureckých  odborů  při boji s výdaji na zbrojení. J. Monks k tomuřekl: „Řecko a Turecko patří mezi země, které mají největší výdaje nazbrojení na světě. Odbory v Řecku i Turecku již dlouhou dobu pracu-jí na prosazování míru a solidarity a uvědomění si potřeby, že veřejnévýdaje by měly být využity především v boji se současnou hospo-dářskou krizí a při vytváření nových pracovních míst. Doufám, ževlády obou těchto zemí rychle a pozitivně zareagují na tuto výzvu od-borů.“                                                                                      -pm-


