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�Jak jsme in-formovali vNOS č.7 a 8 by-ly do programuvlády dne 20. 4.2009 zařazenynávrh nařízenívlády, kterým se mění nařízenívlády č. 564/2006 Sb., o pla-tových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě, ve znění nařízení vládyč. 74/2009 Sb. a návrh nařízení

Školení hospodářů ZO OS SOOHospodaření ZO - vedení jednoduchého účetnictví
místo datum lektorka
Středočeský kraj 4. 6. 2009 pí Plesníková
Brno 15. 9. 2009 pí Plesníková
Brno 16. 9. 2009 pí Plesníková
Olomouc 5. 10. 2009 pí Plesníková
Ostrava 6. 10. 2009 pí Plesníková
Hradec Králové 22. 10. 2009 ing. Krbečková
Plzeň 27. 10. 2009 ing. Krbečková

Praha
5. května 2009

Ročník 54

9

10,60  Kč

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

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

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně

Pokračování na straně 7

Vzdělávací semináře k zákoníku práce pokračují - 21. dubna 2009
proběhl, za hojné účasti funkcionářů základních organizací, v Hradci
Králové. Foto Věra Benešová

Vše o hospodaření základních odborových organizací, od účtování podaně, je tématem školení probíhajících postupně v regionech. Toto fo-to je ze školení pro pražské základní organizace konané 28. dubna vbudově DOS.

Všem zaměstnancům veřejné správy a služeb!
VÝZVA

OS státních orgánů a organizací ze zásadních důvodů odmítá před-
ložený návrh novely zákoníku práce. V demokratické společnosti je
nepřípustné, aby tak zásadním způsobem byla snížena ochrana za-
městnanců,  omezena  práva  zaměstnanců  a  práva odborů jako zá-
stupců zaměstnanců. Vyzýváme proto všechny zaměstnance, aby v
zájmu svém i svých dětí nepřipustili tyto nedemokratické zásahy stá-
tu a svůj odmítavý názor vyjádřili účastí na protestní  demonstraci  or-
ganizované   Českomoravskou  konfederací odborových svazů dne
16. 5. 2009 v Praze na Hradčanském náměstí.
Náš protest je určen prezidentovi České republiky, všem stávajícím i
budoucím poslancům a senátorům Parlamentu České republiky i
všem budoucím vládám. 
Dokažme  sami  sobě  i  politikům, že jsme sebevědomými zaměst-
nanci, kteří říkají jasné NE všem návrhům omezujícím naše práva a
ochranu! Řekněme NE za sebe i za své děti a vnuky - budoucí za-
městnance! 
Nezničme svojí pasivitou úsilí, které věnovaly předchozí generace
prosazení práv a ochrany zaměstnanců! Uvědomme si, že máme
odpovědnost také za budoucí generace zaměstnanců!
Podpořme svojí účastí demonstraci! Kdy, když ne teď! 
V Praze dne 23. 4. 2009

Odborový svaz státních orgánů a organizací 

vlády, kterým se stanoví stup-nice základních tarifů propříslušníky   bezpečnostníchsborů na rok 2009. Projed-návání obou návrhů nařízenívlády bylo přerušeno. Oba ná-vrhy byly zařazeny jako samos-tatné body do programu jednánívlády dne 27. 4. 2009. Konsta-tovali jsme, že ve věci dál jednápředsedkyně OS. I přes inten-

16. května 2009 demonstrujeme proti zneužití krizeHradčanské náměstí, Praha 13.00 hodin
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PROVOZNÍ FOND OS v roce 2008
Rozpočet Skutečnost %

k 31.12.2008
v tis. Kč v KčVýnosy

Tvorba PF z podílu člen. příspěvků 17.668,8 18,257.518,20 103,3
Úroky – výnosy z vkladů u peněž.ústavů 1.000,0 906.916,99 90,7
Splátky půjček z PSF 127,5 111.500,00 87,5Výnosy celkem 18.796,3 19,275.935,19 102,6Náklady
Zasedání orgánů a komisí 156,5 121.146,90 77,4
Porady, aktivy, semináře 35,8 37.503,00 104,8
Školení 241,0 26.148,70 10,9
Činnost sekcí 1.514,8 1,533.639,77 101,2
Cest.náhrady pracovníků a funkc.OS 75,0 75.173,00 100,2
Publikace, časopisy, noviny 55,0 59.178,50 107,6
Mezinárodní činnost 100,0 76.167,27 76,2
Právní zastup. a poradenství 300,0 300.732,56 100,2
Péče o funkcionáře 6,0 6.931,00 115,5
Mzdové náklady 5.705,4 5,661.209,00 99,2
Zákonné pojištění 2.020,9 2,034.758,00 100,7
Příděly SF 138,8 137.652,00 99,2
Provozní náklady 1.158,0 1,082.057,43 93,4
Péče o pracovníky 54,0 37.741,50 69,9
Nákup drobného majetku 150,0 272.391,06 181,6
Náklady autoprovozu 355,0 322.694,91 90,9
Náklady IPC 4.418,6 4.387.958,07 99,3
Náklady spojené s vyd.čas. NOS 1.000,0 971.207,20 97,1
Příspěvek na činnost ČMKOS 2.497,8 2,614.857,10 104,7
Příspěvek na činnost BOZP 174,2 208.007,70 119,4
Příspěvky PSI 385,0 351.962,60 91,4
Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR 39,3 39.710,00 101,0
Příspěvek Evropskému hnutí v ČR 0,5 500,00 100,0
Ostatní náklady - - -
Systém podpor a dotací pro čl.OS (PSF) 2.000,0 1,901.036,90 95,1Náklady celkem 22.581,6 22,260.364,17 98,6Výnosy celkem 18.796,3 19,275.935,19 102,6Výsledek  hospodaření (schodek) -3.785,3 - 2,984.428,98 78,8

Výbor odborového svazu
Ve dnech 23. a 24. dubna se vPraze konalo 5. zasedání Výborunašeho odborového svazu.Písemnou zprávu o činnosti do-plnila předsedkyně OS A.Vondrová.  Zpráva zhodnotilavývoj členské základny. V části olegislativní činnosti zpráva kon-statovala, že hlavní pozornostbyla věnována návrhu koncepčnínovely zákoníku práce. V oblastiprávního poradenství významněpřibývá právních dotazů konzul-tovaných prostřednictvím elek-tronické pošty. Písemnou formoujsou zodpovídány dotazy v pří-padech, kdy nedochází k sjedno-cení stanoviska mezi zaměst-nancem a zaměstnavatelem.Největší podíl na konzultacíchtvoří otázky spojené se vznikem,změnou a především seskončením pracovního poměru,překážky v práci, náhrady mzdy,platové zařazení a pracovníkázně. V souvislosti s novýmzákoníkem práce modifiko-vaným nálezem Ústavního soudua tzv. technickou novelou se ob-jevila řada nových dotazů ma-jících vztah zejména k pracovnídobě, přestávkám v práci, k plu-

ralitě odborů, k vysílání zaměst-nanců na pracovní cesty, kvytváření podmínek a postaveníčlenů odborových orgánů při je-jich činnosti jako zástupců za-městnanců.V uplynulém období bylo zastu-pováno u soudu prostřednictvímadvokátů, svazového právníka čiprávníků regionálního právníhoporadenství ČMKOS 81 členůodborového svazu. Úspěšnostsoudních sporů se pohybuje oko-lo 75 %, přičemž dopočet do 100procent netvoří pouze neúspěšnéspory, nýbrž i mimosoudní vy-rovnání, popř. zpětvzetí žaloby.V oblasti konzultací kolektivníchsmluv konstatovala zprávačástečné zlepšení kvality KS,formální nedostatky se týkají ne-dodržování termínů odpovědí nanávrhy smluvních stran, neinfor-movanosti zaměstnanců neod-borářů. Zpráva shrnula dlouhotr-vající vyjednávání o valorizaciplatových tarifů  a přípravunového katalogu prací  ve veřej-ných službách a správě. Osobníkonzultace i písemné dotazy zemzdové oblasti jsou orientoványna správné zařazení do platové
Ze zprávy o hospodaření v roce 2008 schválené

5. zasedáním VOS dne  23. 4. 2009

Předseda ČMKOS Mílan Štěch a primátor Brna Roman Onderka nanádvoří Špilberku u pozvánky na demonstraci 16. května v Praze.

třídy, správný zápočet let praxe,posouzení nároku na zvláštní pří-platek, stálým problémem je sni-žování  osobních  příplatků,  kekterému zaměstnavatelé přistu-pují bez zdůvodnění. V prvním čtvrtletí 2009 bylo sva-zovými inspektory BOZPvykonáno 85 kontrol a metodic-kých pomocí. Vstup svazovýchinspektorů do jednání se zaměst-navateli přináší kladné výsledky.Urychluje  se řešení požadavkůkladených na bezpečnost aochranu zdraví zaměstnanců.Výbor projednal a schválilzprávu o hospodaření za rok2008. Dále jednal o vývoji platův roce 2008 a platech v roce2009,  o návrhu novely zákoníku

práce a o chystané demonstraciproti zneužití krize, ke které vy-stoupil host jednání,  místopřed-seda ČMKOS J. Zavadil. Výborpřijal výzvu, ve které se obracína odboráře a další zaměstnance,aby svou účastí podpořili protestproti snahám zneužívat krizi koslabování práv zaměstnanců.Výbor schválil nominaci dele-gátů  OS  na  V. sjezd ČMKOS,který se bude konat příští rok.Výbor dále vzal na vědomípísemné informace k volbám doEvropského parlamentu, projed-nal majetkové aktivity OS a vzalna vědomí informace o vzdělá-vacích seminářích k zákoníkupráce.První den jednání se ze 40 členůVOS účastnilo 35 členů, druhýden 31. -dě-

1. MÁJ na Špilberku - I práce má svůj svátek
Na brněnském Špilberku se 1.května 2009 opět konala tradičníoslava 1. máje pořádaná Re-gionální radou odborových sva-zů ČMKOS Jihomoravskéhokraje. Od  13. do 18. hodinyproběhl program: Hudební

skupina Renegáti, DIXIEHATSz Dolního Rakouska, lidové pís-ně ze Slovenska, Pohádka proděti - Kamarádi, Taneční countryskupina Honky Tonk, Slovácká"CIMBÁLKA"a skupina FLE-RET s Jarmilou Šulákovou.



Možnosti a rizika vyvedení části pojistného na důchodové pojištění do soukromého důchodového spoření 
JUDr. Vít Samek

Významnou součástí evropskéhodůchodového modelu jsou sou-kromé penzijní systémy, jejichžsmyslem je zajistit pro co nej-početnější skupinu obyvateltakové důchodové příjmy, kteréspolu s důchody poskytovanýmiv rámci povinných základníchdůchodových soustav, převážněfinancovaných průběžným způ-sobem, zajistí pro staré, popří-padě invalidní občany a členy je-jich rodin dostatečné příjmynahrazující mzdu nebo jiný pra-covní příjem prostřednictvím in-vestování důchodových úspor nafinančních a kapitálových trzích. Tradičně se  tak dělo předevšímv tzv. zaměstnaneckých penzij-ních fondech vybudovaných naneziskovém principu, se silnýmvlivem  sociálních partnerů (zá-stupci zaměstnavatelů a zaměst-nanců) na jejich správu, relativněnízkými provozními náklady apoměrně vysokou mírou solida-rity účastníků těchto doplň-kových důchodových systémů ajejich zaměstnavatelů.Pod vlivem penzijního reform-ního konceptu Světové banky achilské důchodové reformy se odpoloviny 90. let minulého stoletíuskutečnila částečná privatizaceveřejných důchodových systémův některých členských zemíchEvropské unie (např. Polsko,Maďarsko, Slovensko), když by-la vyvedena část pojistnéhoodváděného do státního (veřej-ného) důchodového systému donově vytvořeného soukroméhodůchodového spoření („opt-out“). Stejný scénář důchodové

reformy chce uplatnit českákoaliční vláda „v demisi“, kteráještě krátce před koncem svéhopůsobení schválila teze této re-formy.Důchodové spoření má být, takjak v zemích, které ho již zaved-ly organizováno na principu in-dividuálních účtů jednotlivýchúčastníků, jejichž hodnota kolísáv závislosti na výši vloženéhopojistného a hodnotě důcho-dových jednotek (podílů), kterési účastníci za toto pojistnénakupují. Jejich prostředky pocelou dobu důchodového spořeníspravují důchodové správcovskéspolečnosti, které působí zpra-vidla ve formě akciových spo-lečností za stanovené poplatky,většinou ve třech základníchtypech penzijních fondů, které seliší rozsahem investic do akcií atedy i mírou investičního rizika,které nese účastník.Reformy typu opt-out prosazujísilné nadnárodní finanční insti-tuce ve spolupráci se Světovoubankou bez ohledu na nespornásociální i ekonomická negativa arizika, která jsou tomuto systémuvlastní, a která svými důsledkypostihují především klienta, jed-notlivou osobu, která si prostřed-nictvím spořícího programuvytváří zdroje potřebné k finan-cování svého doplňkového dů-chodu. Těchto rizik je mnohem více nežpředností a jsou velmi závažnájak pro účastníky důchodovéhospoření, tak pro veřejný důcho-dový systém, který ztrácí velkoučást pojistného potřebného na

výplatu důchodů a konečně i prostátní rozpočet (veřejné finance),který musí chybějící prostředkydo státního důchodového pojiš-tění doplňovat. Podívejme se nahlavní rizika a nevýhody, kteréhrozí účastníkům důchodovéhospoření podrobněji.Zjevným negativem, které jentěžko překoná svoboda rozhodo-vání klienta a vědomí, že jehoúspory jsou jeho vlastnictví (natom je založena reklamní kam-paň ve prospěch důchodovéhospoření), je zejména skutečnost,že k vytváření doplňkových dů-chodových příjmů dochází velminákladným způsobem v soutěžinavzájem si konkurujících ak-ciových společností. Ty si všaknekonkurují dosaženými výnosy,kvalitou  nabízených  služeb čiklientsky přívětivým přístupem(a netlačí tak cenu výslednéhodůchodu dolů), ale předevšímbojem o účastníka prostřednict-vím vysokých odměn vypláce-ných dealerům (ty cenu důchoduzvyšují a celý systém zatěžují naroky dopředu). Hospodářská soutěž a konku-rence tak působí nikoliv v zájmuúčastníků, jak je obvyklé v za-městnaneckém neziskovém sys-tému, ale proti nim. Účastník ta-kové soutěžní formy důchodo-vého spořícího programu, klient,se musí o prospěch z investovánívlastních penzijních úspor dělitzejména s vlastníky penzijníhofondu, dealery, reklamními agen-turami a jeho výnos (a tedy i vý-sledná penze) je tak výrazněnižší než by mohl být při uplat-

nění nesoutěžní formy. Solidaritase v takových systémech uplat-ňuje jen v minimálním rozsahu,popř. vůbec a účastník dů-chodového spoření se musí mno-hem více spoléhat sám na sebe.Vliv investičního rizika navýši důchodu z důchodovéhospořeníU příspěvkově definovaných dů-chodů, které mají podle schvá-lených tezí z důchodového spo-ření vyplácet pojišťovny, výšedůchodu závisí především naodvedených příspěvcích a jejichzhodnocení  za  celou dobu, pokterou byly tyto příspěvkyodváděny. Vůdčí zásadou jeprincip „každý za své“. Nenas-poří-li účastník spořícího progra-mu dostatek prostředků nebo utr-pí-li např. v důsledku současnéfinanční krize „jeho aktiva“ pod-statné ztráty, nejsou mu „chy-bějící prostředky“ na individuál-ním účtu ke dni odchodu do dů-chodu nijak kompenzovány aúčastník sám nese své ztráty. Názorně si to můžeme ukázat nanásledujícím modelovém grafu,který ukazuje vysoké ztrátyúčastníka důchodového spořenív případě, že ho za dobu jehospoření potkají dva investičnínezdary obdobné pádu cen cen-ných papírů na kapitálovýchtrzích, jichž jsme svědky za dobuposledního roku (vývoj s krizemi1), popřípadě tři takové in-vestiční nezdary (vývoj s krize-mi 2):

v e
uro
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Představme si, že jde o účastní-ka, který s ohledem na ztrátu za-městnání musí odejít ve věku 62let do důchodu. Pokud by ho zacelý život nepotkal žádný in-vestiční neúspěch a jeho dů-chodové úspory by mu bylysprávcovskou důchodovou spo-lečností rovnoměrně zhodnoco-vány po celou dobu spoření, jehoúspory by dosáhly ke dni od-chodu do důchodu celkové výšecca 180 000 Eur (předpokládá-me, že v té době již v ČR tatoměna bude platit). Takový příběhje však velmi nepravděpodobný,jak ukazuje např. i současná situ-ace při zhodnocování dů-chodových úspor v Polsku,Maďarsku či na Slovensku.V případě účastníka, kterého zacelou dobu důchodového spoření(od 18 let věku do 62 let, tj. zadobu 44 let) potkaly dva velkéinvestiční neúspěchy, by ko-nečný stav jeho individuálníhoúčtu činil v 62 letech věku již jencca 90 000 Eur a konečně v pří-padě, že by šlo o klienta, kterýby musel do důchodu odejítkrátce po třetím podstatnémpropadu hodnoty důchodové jed-notky, by konečný stav jeho indi-viduálního účtu činil v 62 letechvěku dokonce již jen cca 45 000Eur!

Méně úspěšný klient by tak ztra-til za dobu spoření polovinusvých důchodových úspor a nej-méně úspěšný dokonce až třičtvrtiny svých celoživotních dů-chodových úspor oproti účast-níkovi, kterému by se investičníneúspěchy vyhnuly. Protože vdůchodovém systému si každýnese své ztráty sám, druhý účast-ník by dostal jen poloviční dů-chod a nejméně úspěšný účast-ník důchodového spoření dokon-ce jen důchod ve výši jednéčtvrtiny důchodu účastníka, kte-rého za celých 42 let dů-chodového spoření žádný pod-statný propad hodnoty dů-chodové jednotky nepotkal! Jen těžko by druhý a třetí účast-ník, kteří přitom ze své mzdyodvedli na své důchodovéspoření stejnou sumu, jako prvníúčastník, považovali své dů-chody za spravedlivé, ale zcelajistě by tyto důchody byly pod-statně nižší než by byl důchodposkytovaný za stejnou sumuzaplacených příspěvků (pojist-ného) Českou správou sociál-ního zabezpečení z průběžnéhodůchodového pojištění (I. pilíř).I z tohoto modelového případu jezřejmé, o jakou loterii se v pří-padě důchodového spoření jednáa jak velké riziko podstupují ti,

kdož do něho vstupují!Vliv způsobu výpočtudůchodu na výši důchoduz důchodového spořeníZe solidárního průběžně finan-covaného důchodového pojištění(I. pilíř) jsou občané zvyklí, žepři odchodu do důchodu se jimvyměří  důchod  v  určité  výši,která je každoročně zvyšována sohledem na mzdový a cenovývývoj. V důsledku toho si jejichdůchod zachovává i po letech je-ho vyplácení reálnou hodnotu adůchodci poskytuje jistotu, žemu bude po celou dobu jehopobírání stačit na úhradu jehoživotních potřeb.U důchodu vypláceného z dů-chodového spoření to však sa-mozřejmostí není. Tyto důchodybudou vyplácet pojišťovny, kterése budou v soutěži na „dů-chodovém“ trhu ucházet o ús-pory žadatelů o důchod. Protožedůchodce bude chtít dostat zasvé peníze důchod co nejvyšší, jezřejmé, že pojišťovny budou přivýplatě doživotních důchodůpreferovat z konkurenčníchdůvodů ve své nabídce důchody,které budou sice vyšší, ale nebu-dou moci být z tohoto důvodu vprůběhu jejich vyplácení valori-zovány způsobem, jak k tomudochází v I. důchodovém pilíři

(tj. např. každoročně o určitéprocento stanovené ve vazbě narůst cen a mezd). Zpravidla ne-budou valorizovány vůbec,popřípadě jen jednorázovou vý-platou (prémii), pokud výnosy zeživotního pojištění v procentnímvyjádření v daném roce překročítzv. pojistně technickou úroko-vou míru, která byla zahrnuta jiždo výpočtu důchodu.To konkrétní pojišťovně umožní,aby jí nabízený důchod byl kedni jeho přiznání vyšší (viz dů-chod č. 1 v níže uvedeném grafu)než   důchod  jiné   pojišťovny,která nabídne důchod, který přis-líbí každoročně zvyšovat vždy ostejnou (konstantní) částku (vizdůchod č. 2 v níže uvedenémgrafu, který roste aritmetickouposloupností), popřípadě než dů-chod pojišťovny, která ve snazese co nejvíce přiblížit valorizacidůchodů prováděné Českousprávou sociálního zabezpečenív I. důchodovém pilíři nabídnepenzi na počátku sice nejnižší,ale přislíbí ji každoročně zvyšo-vat o určité předem stanovenéprocento (viz důchod č. 3 v nížeuvedeném grafu, který roste geo-metrickou posloupností).

Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
Z uvedeného modelového grafu,který ukazuje hypotetickouroční výši důchodu přiznaného v65 letech po 47 letech dů-chodového spoření je patrné, žei při volbě pojišťovny, od kterési nechá účastník důchodovéhospoření  vyměřit svůj důchod,vstoupí do velmi nejistých vod.„Neznámých“ bude i v tomto„důchodovém  kasinu“  přílišmnoho. Graf ukazuje, že rozdílyve výpočtu důchodů se srovnajícca po devíti letech jejich vý-platy. Kdo tedy zvolil napočátku nejnižší penzi a bude žítdéle než devět let, konečně vesvých 74 letech na pojišťovně ana svém rozhodnutí „vydělá“,protože jeho důchod dáleporoste a čím déle bude žít, tímvíce vydělá. Naopak, pokud bude žít déle neždevět let ten, kdo na počátkuzvolil důchod nejvyšší, budepoté pozorovat, jak jeho důchodztrácí kupní sílu a čím déle budežít, tím více se bude propadat dochudoby a nakonec ve vysokémstáří bude nutně potřebovat k fi-nancování svých životníchpotřeb dodatečné dávky sociálnípéče… Samozřejmě pro úplnostje třeba dodat, že kdo zemředříve, než v uvedeném mode-lovém případě dosáhne věku 74let, přispěje na důchody těmšťastnějším, kteří budou žít déle– přece jen tedy existuje i v dů-chodovém spoření určitá soli-darita. Hlavním úkolem účastníka dů-chodového spoření při rozho-dování, o jaký z výše uvedenýchdůchodů by měl pojišťovnupožádat, tedy je z pohledu po-jistné matematiky, na jejímžzákladě se důchody vypočítáva-jí, odhadnout co nejlépe dobu,po kterou bude po přiznání dů-chodu žít...Problémem účastníka důcho-dového spoření ovšem takébude, zda takový důchod, jakýby si účastník představoval,bude v době, kdy on půjde dodůchodu, některá z pojišťovenna  „důchodovém  trhu“  (trhuanuit) nabízet a také to, za jakoucenu si bude moci tento důchodzakoupit. Je na místě připome-nout, že pojišťovny provozujívýplaty anuit (důchodů) jakosvoji obchodní činnost, ze které

Možnosti a rizika vyvedení ....
musí dosáhnout určitý zisk, aproto budou své nabídkyvytvářet tak, aby byly výhod-nější pro ně, než pro klienta (jdetotiž o jejich „přežití“). Současně se musí pojišťovny za-bezpečit proti riziku, že jejichdůchodci budou žít déle, než vy-plývá z celostátních úmrtnost-ních tabulek. Do své ceny musísamozřejmé promítnout i sku-tečnost, že pravděpodobná délkadožití se prodlužuje a že tedy ijejich budoucí stejně staří dů-chodci  budou  žít  déle  než  tidnešní. Pojišťovnám se demo-grafické riziko při výplatěsoukromých důchodů nevyhne,a proto se proti němu pojišťovnymusí zabezpečit potřebnými re-zervami, stejně tak jako s nímmusí počítat Sociální pojišťovnave svých výpočtech nákladů nabudoucí výplaty důchodů vestárnoucí společnosti.To vše povede pojišťovny k po-stupu (nemají-li se časem dostatdo platební neschopnosti), kdyza částku, kterou žadatel o dů-chod v celoživotním důcho-dovém spoření našetří (vidělijsme, jak může být její výšerůzná), mu nabídnou důchodpodstatně nižší, než který byodpovídal čistě pojistně mate-matickému výpočtu, který tatorizika do úvahy brát nemusí.Bohužel veřejnosti se v praxipředem ukazují právě takovémodely, které popsaná rizikaopomíjejí, aby reklama bylaúčinnější a lidé snáze uvěřili, žezískají třeba „švýcarské penze“.Bohužel na samém konci dů-chodového spoření nebude jižmít  účastník  možnost  se tétorealitě vyhnout a bude musetzaplatit tu cenu důchodu, kteroumu pojišťovny v té době na trhunabídnou a získá za ni jen takvysoký důchod, jaký mu jehoceloživotní úspory v té době do-volí zakoupit. Jedinou jistotu, kterou má účast-ník důchodového spoření nasamém počátku, kdy do nějnapř. dnes v 18 letech vstupuje,je, že svůj důchod z důcho-dového spoření nemůže předemani jen odhadnout. Neví totiž,jestli si bude schopen celý životsvé důchodové spoření platit,jak vysoké budou jeho výdělky(a tedy i z nich odváděné pojist-né) a již vůbec ne, jaké výnosyze svých příspěvků za celý životzíská.  Před účastníkem důchodovéhospoření stojí řada nelehkýchúkolů, zejména nesmí být neza-městnaný, musí být zdráv, mít

co nejlépe placené zaměstnání,spořit ve fondu, který bude mítvždy nejvyšší výnosy a vyhne sevšem finančním a ekonomickýmkrizím, které do roku 2055 světpotkají. Je jen na účastníkovi dů-chodového spoření samotném,zda se vždy rozhodne správně, aproto se bude muset o své dů-chodové spoření také neustálezajímat, především bude musetneustále sledovat situaci nakapitálových trzích doma i vesvětě, sledovat portfolio svéhopenzijního fondu, posuzovatrizikovost jednotlivých akcií čidluhopisů, které v něm budounakoupeny a konečně i studovatnabídky důchodů mnoha po-jišťoven. Jen tak může mít šanci,že získá slušný starobní důchoda zachová si dobrou životníúroveň i pro život ve stáří.V tomto článku jsme se zabývalipředevším riziky, která penzijníspoření obecně přináší pro jehoúčastníky. Samozřejmě nelze

zamlčet  rizika,  zcela  zásadní,který přináší pro veřejné finance,když ze státního důchodovéhopojištění by každoročně „mize-lo“ po dobu cca 40 let v „dneš-ních cenách“ ročně 60 mld. Kč,které by státní rozpočet muselnalézt někde jinde. Je více nežzřejmé, že to zejména za dnešnísituace finanční a ekonomickékrize představuje pro české veřejné finance neřešitelný problém.Se znalostí přístupu podcházejícívlády je zcela zřejmé i to, že bytyto peníze byly nacházenyprávě v průběžném důchodovémsystému, např. tím, že by bylyprováděny další parametrickézměny snižující přiznávané dů-chody a zastaveny valorizacedůchodů.Výsledkem by byl nepochybně vrelativně brzké době rovný dů-chod v úrovni na hranici život-ního minima….  Nejsempřesvědčen, že to je právě tendůchod, který si naprostá většinaobyvatel naší země přeje.

Dovolujeme  si Vám oznámit, že dne 31. 3.2009 nás navždy opustil náš dlouholetýčlen, pan František Brůha. Pan Brůha senarodil roku 1918, do odborů vstoupil 1. 11.1945 a od této doby v nich nepřetržitě půso-bil až do teď. Až na poslední dva roky (kdymu to zdravotní stav nedovolil) se aktivněúčastnil všech schůzí naší základníodborové organizace a setkání bývalých zaměstnanců (dů-chodců), které každoročně organizuje náš Katastrální úřad proPlzeňský kraj. základní odborová organizaceodboru obnovy katastrálního operátu přiKatastrálním úřadu pro Plzeňský kraj

V pátek 24. dubna 2009 se v Praze vhotelu Adria uskutečnil Mezinárod-ní expertní seminář k důchodovýmreformám realizovaným formouvyvedení části pojistného z veřej-ného důchodového pojištění (opt-out), který pořádala ČMKOS vespolupráci s Friedrich EbertStiftung, a kterého se zúčastnili zá-stupci MPSV, MF, ČNB, APF,SPČR, KZPS a zástupci odborovýchsvazů ze Švédska, Polska, Maďar-ska a Slovenska.Mezinárodního semináře se zúčast-nili experti Ministerstva práce a so-ciálních věcí, kteří na jednání před-stavili návrh Petra Nečase navyvázání části prostředků ply-noucích z pojistného do dů-chodového pojištění a na jejichpřevedení do soukromých penzij-ních fondů. Zkušenosti s dů-chodovými reformami založenýmina stejném principu (opt-out) vesvých zemích prezentovala za

Slovensko zástupkyně odborovékonfederace KOZ SR, za Švédskozástupkyně odborové konfederaceLO. Na semináři k tomuto tématudále vystoupili se svými poznatkypolští odboráři ze svazu Solidarnosca z Maďarska přijel zástupceodborové konfederace LIGA. ZaEvropskou odborovou konfederacise jednání zúčastnil její konfede-rační tajemník Jozef Niemiec.Z jednání vyplynulo, že realizacedůchodové reformy navrhovanýmzpůsobem je mimořádně rizikovouzáležitostí, která na dlouhé roky za-tíží veřejné rozpočty příslušnýchzemí, sníží důchody vyplácené zesolidárního důchodového pojištění av nově zavedeném individuálnímspoření přenese veškerá rizika naobčany. V současné době jsou zcelazřetelné ztráty penzijních fondů způ-sobené finanční krizí, které před-stavují pro individuální spořící pro-gramy těžké škody.

Expertní seminář k důchodovým reformám



Globální 1. máj: Istanbul, Berlín:Leninovy portrétyv Moskvě, tisíceodborářů v Paří-ži, házení kamenía zápalných lahví po policii vBerlíně, Istanbulu a Aténách.Metropole celého světa opět zažilyoslavy Svátku práce, které častodoprovázely nepokoje. Demonstrace se konaly také v asij-ských zemích jako Kambodža,Filipíny  a   Japonsko,  plánovanéjsou i na Kubě. „Dělníci opakujísvůj požadavek, aby vláda našlazpůsob, jak zastavit hromadnápropouštění  a  aby   jim  zajistilaslušnou práci, ne jen krátkodobámísta na tři měsíce," řekl BBCLeody de Guzman z Unie filipín-ských dělníků.Připomněl tak, že společným jme-novatelem demonstrací po celémsvětě byly letos právě protesty pro-ti způsobu, jakým se vlády potýkajíse světovou hospodářskou recesí. Ve Francii se podle pozorovatelůsešlo mnohonásobně více protestu-jících než vloni. Ve Španělsku, kte-ré se svou více než sedmnáctipro-centní nezaměstnaností drží evrop-ský  rekord,  byla  naopak  účastmnohem menší, než odbory dou-faly. Nižší účast  než se čekalo mě-ly i demonstrace v Německu.Zřejmě největší demonstrace seletos konaly ve Francii, kde vyvr-cholily několakatýdenní protesty astávky organizované odbory. Doulic tam vyšlo na 300 různýchprůvodů od Marseille přesBordeaux až po Grenoble. Největšídemonstrace se konala v Paříži.Protesty svolalo osm největšíchfrancouzských odborových organi-zací. Podle BBC tam lidé protesto-vali proti tomu, že vláda nechráníjejich pracovní místa a platy, za- NOS 9/2009 7
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zivní jednání, a zejména zásadníjednání mezi zástupci MPSV,MŠMT, zástupci hejtmanůodpovědnými za regionálníškolství  a  odborovými  svazysdružujícími zaměstnance re-gionálního školství, se nedospě-lo k řešení situace. Vláda dne 27. 4. 2009 opět jed-nání přerušila a oba návrhynařízení vlády zařadila do pro-gramu jednání vlády dne 4. 5.2009. Ve věci opět intenzivnějednala předsedkyně OS, kterápředložila vlastní návrh nařešení v podstatě patové situace.Zda tento návrh byl ministremfinancí přijat, nebylo douzávěrky NOS známo.Je  možné, že projednávání obounávrhů bude opět přerušeno aoba návrhy budou projednány ažna posledním jednání vlády 6. 5.2009. Určitou logiku by to měloi proto, že do programu jednánívlády je zařazen návrh dalšínovely nařízení vlády o pla-tových poměrech zaměstnancůveřejných služeb a správy.Informace o jednání vlády dne4. 5. 2009 naleznete na webovéstránce OS.
� Do programu jednání vlády 6.5. 2009 byly zařazeny návrhdalší novely nařízení vlády oplatových poměrech zaměst-nanců veřejných služeb asprávy a návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vládyč.  469/2002  Sb.,  kterým   sestanoví katalog prací a kvali-fikační předpoklady a kterýmse mění nařízení vlády o pla-tových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě. Obsahem novelizaceobou nařízení vlády jsou změny,které    navrhlo    ministerstvozdravotnictví a  na nichž se do-hodl ministr práce a sociálníchvěcí s ministryní zdravotnictví.Účinnost obou novel nařízenívlády je navrhována od 1. 7.2009. Blíže o navrhovaných změnách,které   se   týkají   odměňovánízdravotnických pracovníků vezdravotnických zařízeních a vzařízeních zdravotnické zá-chranné služby, především všakzdravotních sester,  budeme in-formovat v příštím čísle NOS.Důvodem především jeskutečnost, že v době uzávěrkytohoto čísla NOS ještě nebyloukončeno velmi zkrácené aomezené vnější připomínkovéřízení. 

Do programu jednání vlády dne6. 5. 2009 byl rovněž zařazennávrh nařízení vlády, kterýmse stanoví katalog prací veveřejných službách a správě.Návrh nařízení vlády byl zpra-cován v průběhu letošního roku.Jedná se o vydání nového kata-logu, jehož potřeba vyplývá z §123 odst. 6 b) a § 394 odst. 1 d)zákoníku práce. Účinnostnařízení vlády se navrhuje od 1.1. 2010.Na přípravě návrhu nového ka-talogu se, v zastoupení odbo-rového svazu, podílela ing. M.Fabianová. Bližší informace knařízení vlády, kterým se sta-noví katalog prací ve veřejnýchslužbách a správě zveřejníme vpříštím čísle NOS. Informace o závěrech jednánívlády k výše uvedenýmnávrhům nařízení vládynaleznete na webové stránceOS. Následně budou zveřejněnytaké v NOS.  
� Na  jiném  místě  NOS zve-řejňujeme Výzvu OS všemčlenům a ostatním zaměst-nancům veřejné správy kúčasti na protestní demon-straci pořádané ČMKOS aEOK dne 16. 5. 2009 od 13.hodin v Praze na Hradčan-ském náměstí. Výzva OS bylapřijata v souvislosti s projed-náváním Stanoviska ČMKOS knávrhu novely zákoníku práceVýborem odborového svazu najeho řádném zasedání dne 23. 4.2009. Upozorňujeme, že ne-méně důležitým bodem protest-ní  demonstrace  je  také nesou-hlas s třetí etapou důchodové re-formy. O její podstatě přinášímezevrubnou informaci na jinémmístě NOS. Žádáme všechnyZO OS, aby tuto informacizpřístupnily všem zaměst-nancům.OS je přesvědčen o tom, že člen-ská základna i ostatní zaměst-nanci jsou ze strany odborovéhosvazu dostatečně informováni odůvodech demonstrace. Přestovšak případným zájemcům na-bízíme možnost telefonickékonzultace případných nejas-ností. Vysvětlení podá a dotazyzodpoví přímo předsedkyně OSmobil 604 502 655, e-mailadresa: statorg@cmkos.cz.Organizačně technické informa-ce týkající se zajištění a úhradydopravy na demonstraci  poskyt-nou jednotlivým ZO OS i ostat-ním zájemcům zaměstnanciInformačních a poradenskýchcenter (IPC) OS. Místa určená

ke shromáždění účastníkůdemonstrace budou zveřejněnana webové stránce OS. Tyto in-formace budou mít k dispozicitaké zaměstnanci IPC OS. Odzaměstnanců IPC OS obdržíúčastníci také další vybavení, onichž jsme již ZO OS infor-movali. Všechny informace  týkající sedemonstrace lze také nalézt nawebové stránce OS! OS pokládá účast členů i všechostatních zaměstnanců nademonstraci za nezbytnou. Změny, které se navrhují,pokud by byly přijaty, jsouzměnami nevratnými!OS proto vyzývá k účasti

všechny zaměstnance, kterýmnení lhostejné jakou míruochrany a zaměstnaneckýchpráv budou mít zachovánu ajaká bude úroveň jejich za-bezpečení ve stáří!! Nejedná se jen o nás, ale i onaše děti a budoucí generacezaměstnanců! Náš protest je určen všem bu-doucím vládám, poslancům asenátorům, kteří budou onavrhovaných změnách záko-níku práce a změnách dů-chodového systému rozho-dovat! V Praze dne 3. 5. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS
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PŘEČETL I  J SME
tímco manažeři státem zachrá-něných bank si užívají štědrýchprémií a odstupného.Už v noci na 1. května se střetly spolicií zhruba dvě stovky  mladýchprotestujících v Berlíně, kteří skan-dovali protikapitalistická hesla,zapalovali tramvaje, auta a odpad-kové koše. Zraněno bylo 29 poli-cistů.Na 1.máje násilí propuklo také vtureckém Istambulu, kde se stovkypříznivců levice a odborů snažilyproniknout policejními zátarasy nahlavní náměstí. Úřady jim tam akci zakázaly,protestující se tam ale snažili do-stat postranními ulicemi. Začaliházet kamením i molotovými kok-tejly, policie odpověděla slznýmplynem a zatýkáním.V Řecku zase policie použila vodníděla na demonstranty, kteří de-molovali obchody a snažili se dobíti některé banky.aktualne.centrum.cz
Prvomájová demonstrace v
Berlíně se zvrhla v násilíV Berlíně se včerejší prvomájovédemonstrace zvrhly v násilí. Levicovíradikálové se střetli s policií ve čtvrtiKreuzberg. Rozbouřený dav demon-strantů ničil vše, co mu přišlo podruku. Radikálové vytrhávali z chod-níků dlažební kostky. Hořely odpad-kové kontejnery i auta, demonstrantibudovali v ulicích několikametrovébarikády. Situace se uklidnila až popůlnoci. Desítky lidí policie zadržela.V Berlíně bylo nasazeno přes 6000policistů. Na obou stranách se zrani-lo dohromady 270 lidí. Situace sevyhrotila poté, co policie předčasněukončila takzvanou revoluční prvo-májovou demonstraci se zhruba 5000účastníky.                             ct24.cz
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Lidé především: Evropské odborové hnutí připravuje v květnu dnyboje proti kriziVe dnech 14. - 16. května spoluorganizuje Evropská odborová konfederace(ETUC) čtyři demonstrace ve čtyřech hlavních městech – Berlíně, Bruselu,Madridu a Praze. Evropské odbory chtějí tímto bojovat proti současnéhospodářské krizit. Je nepřijatelné, aby pracovníci a občané nesli břemenokrize, kterou nezpůsobili. Evropské odborové hnutí již delší dobu varujeevropské představitele, že sociální nepokoje by se mohly v Evropě rozšířitv případě, že EU nepřijde s celoevropskými opatřeními k zastavení recese.Základní evropská práva, např. práva pracovníků na volný pohyb, rovno-cennost a solidaritu, jsou díky této krizi pod velkým tlakem. Lidé nechtějípomáhat bankám výměnou za trápení běžných lidí. 

např. zdravotnictví. Bohužel však musíme souhlasit s Evropským parla-mentem, že dosažení dohody nebylo možné. Skupina zemí se stala natolikzávislá na pravidlu „opt-out“, že ho nyní považují  za stálé právo. To je alenepřijatelné pro většinu Evropského parlamentu i pro odborové hnutí.Evropský parlament hraje důležitou roli při zastavení oslabování význam-né části evropského sociálního práva. Hlavní výzvou nyní zůstává zajištěnítoho, aby směrnice o pracovní době získala zpět svou klíčovou roli vpodobě poskytování minimálních standardů o pracovní době v Evropě. Toje obzvláště důležité v době současné krize. ETUC bude pokračovat v tom-to boji se svými členy jak na národní tak na evropské úrovni.“Strategie EU – Afrika: Co se stalo se slušnou prací?28. duben 2009Před setkáním představitelů EU a Afrických zemí v LucemburskuMezinárodní odborová konfederace (ITUC) a ETUC vyzvaly k zahrnutípracovněprávních problémů do diskuse o Strategii EU - Afrika. Generálnítajemník ITUC, Guy Ryder, k tomu řekl: „Výzva odborového hnutívyslovená na Lisabonském summitu v roce 2007 nebyla vzata v úvahu přivyjednávání této strategie. Ignorování výzvy odborového hnutí by bylo vobdobí současné krize ještě nepřijatelnější. Prosazování a ochranapřiměřených pracovních podmínek je zcela zřejmě jednou z klíčovýchreakcí na krizi.“  V únoru 2008 přijali ITUC, ITUC-Afrika a ETUCvšeobecné stanovisko k Strategii EU – Afrika, která vzešla z Lisabonskéhosummitu v roce 2007. V rámci tohoto stanoviska vyzvaly odbory k zahrnutíodborového hnutí do vyjednávacího procesu mezi EU a zástupci africkýchzemí.ETUC vítá rozhodnutí Rady EU o posílení EWC27. duben 2009Představitelé ETUC uvítali nedávné rozhodnutí Rady EU ohledně přijetírevidované směrnice o evropských pracovních radách (European WorksCouncils – EWC). Zástupce generálního tajemníka ETUC, ReinerHoffmann, komentoval toto rozhodnutí slovy: „Umožnění EWC, abymohly  naplno  vykonávat  svou  roli  v době současné krize, která se vy-značuje nárůstem propouštění, je tím správným krokem. Pracovníci potře-bují efektivní právo na informace a poradenství , které by jim dalo příleži-tost mít své slovo, když dochází ke strukturálním změnám. V návaznosti nalepší uznávání odborářských práv ETUC obzvláště vítá zlepšenou definici„právo na informace a poradenství“ v nadnárodním kontextu, která takposiluje skutečný nadnárodní dialog mezi pracovníky a vedením.“28. duben – Mezinárodní den pro připomenutí si pracovníků, kteřízemřeli při vykonávání své práce28.  dubna  odbory  na  celém  světě  pořádali různé akce na připomenutístovek tisíců pracovníků, kteří zemřeli při nehodách v práci nebo v důsled-ku nemoci z povolání. Je to den, při kterém si odbory připomínají důleži-tost bezpečné a zdravotně nezávadné práce. Náklady z outsourcingu jdou do miliardOdborová  organizace  FOA,  která  je pobočkou PSI v Dánsku, provedlastudii, která indikuje, že veřejné samosprávní jednotky by mohly ušetřitohromné prostředky, kdyby upustily od outsourcingu (předávání některýchslužeb externím firmám). Pokud municipality dokážou zajistit služby jakojsou úklid a stravování ve školách, pečovatelských centrech a nemocnicích,mohly by na národní úrovni ušetřit až miliardy dánských korun.Předseda dánské FOA, Dennis Kristensen, tvrdí: „Hlavní motto pravicovévlády v posledních letech bylo provádění outsourcingu za účelem lev-nějších služeb, avšak výdaje municipalit rostou s vyšším stupněm out-sourcingu.  Podle výpočtů FOA znamená každé zvýšení outsourcovanýchslužeb o 5 % dodatečné náklady na jednoho občana správního celku ve výši136 dánských korun (18 eur).  Pokud to vynásobíme počtem obyvatelcelého státu, tak se tato suma vyšplhá až na 3-4 mld. dánských korun (400-500 mil. Eur). D. Kristensen se domnívá, že je potřeba, aby nezávislá spe-cializovaná společnost spočítala finanční dopady outsourcingu. Dánštídaňoví poplatníci by podle Kristensena měli vědět, že peníze, které státuplatí, jsou využívány s maximální efektivností.                                  -pm-

Vítězství odborového hnutí – Turecko uznává 1. květen za státní svátekETUC vítá rozhodnutí turecké vlády, která oficiálně uznala oslavy Dnepráce, když stanovila 1. květen státním svátkem. ETUC je potěšen tímtodůležitým vítězstvím tureckých odborů. K vyjádření své solidarity stureckými odbory ETUC podpoří více demonstrací, které se budou konat1. května v Turecku. ETUC rovněž vyzval tureckou vládu k respektováníoslav Dne práce, aby se tak neopakovaly incidenty z minulých let.Pracovní doba: Důležitá úloha Evropské parlamentu při zajišťovánísociální Evropy28. duben 2009Poté, co včera Evropský parlament a Rada EU nedokázaly dojít k dohoděohledně revize směrnice o pracovní době, prohlásili zástupci ETUC, že bu-dou i nadále pokračovat v boji pro adekvátní minimální standardy pracov-ní doby v Evropě. Generální tajemník ETUC John Monks řekl: „To rozhod-ně není vítězství pro sociální Evropu. Je nám líto, že nedošlo k dosaženíkonsensu, který by znamenal opravdový sociální progres pro Evropu. Vtomto ohledu by individuální možnost „opt-out“ (možnost neúčasti) mělabýt pozastavena a uznána pouze jako dočasná výjimka, která nepatří dolegislativy o zdraví a bezpečnosti. Zároveň měly být jasně ochráněny mil-iony evropských pracovníků se službami „na telefonu“ v sektorech jako je


