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10,70  Kč

Případným autorùm  
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového  svazu  státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového  svazu státních
orgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz
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Chcete demonstrovat proti bezohledným reformám zdravotnictví a důchodů?
Přijďte v sobotu 21. května 2011 ve 13 hodin  na pražské Václavské náměstí!

Odborové svazy sdružené v Českomoravské konfederaci odborových svazů organizují demonstraci proti zvyšování DPH,
proti likvidaci stravenek, proti omezování sociální péče. Proč budu demonstrovat

Dne 21. 5. 2011 se v Praze usku-
teční demonstrace organizovaná
ČMKOS na protest proti při-
pravovaným vládním reformám,
které ve své podstatě vedou k pri-
vatizaci  státem poskytovaných
služeb, zdražování základního
zboží (zvýšení DPH), prohlubují
nerovnost občanů v dostupnosti
základních práv (zdravotnictví,
školství), nemluvě o snižování
výše sociálních dávek potřeb-
ným či platů většiny zaměstnan-
ců veřejné sféry. Návrhy vlády,
ani způsob jejich schvalování či
diskuze o nich, mě zatím vůbec
nepřesvědčily o tom, že by na
většinu občanů ČR měly pozi-
tivní dopad a vedly k proklamo-
vaným světlým zítřkům (ledaže
by se snad mělo jednat o mysti-
fikaci).  Naopak  jsme   svědky
úpadku politické kultury a zej-
ména demokracie jako takové,
kdy se mezi politiky předávají
nadité obálky plné peněz, nahrá-
vají se schůzky, podávají se
trestní oznámení atd. atd., aby se
následně tyto zhůvěřilosti zahla-
dily, zametly pod koberec, dezin-
terpretovaly a nakonec obrátily
vůči těm, kteří je kritizují.
Bohužel žijeme v zemi, kde je
ten, kdo oznámí korupci  pova-
žován za „práskače“ a korup-
čník za nešťastnou oběť zavede-
ného systému, mnohý příklad
známe.    
Jednotlivé věcné záměry vlády
by mohly být samostatným a le-
gitimním  důvodem  pro  účast
na  demonstraci, ať už se jedná
o penzijní reformu a s ní spojené
zvýšení DPH, novelizaci záko-
níku práce, zvyšování poplatků
ve zdravotnictví či zavedení
školného. Odbory se proti těmto

návrhům s vážnými důsledky na
většinu populace a zejména za-
městnance musí zcela logicky
vymezit. 
Pro mě jako zaměstnance toho-
to státu je však hlavním důvo-
dem pro účast na demonstraci
něco jiného, a to prohlubující
se dehonestace zaměstnanců
státní správy. Nemohu se smířit
s tím, že kategorie státních za-
městnanců je postupně odsou-
vána do role občanů druhé ka-
tegorie, kteří údajně nejsou
schopni pracovat jinde, proto
parazitují na státním rozpočtu.
V před i povolebním období jsou
ostatní  občané  proti  státním
zaměstnancům  nepřímo  štváni
v logice  třídního boje. Dochází
k negativní paušalizaci jejich
pracovní morálky, která má asi
tak stejnou logiku, jako kdyby-
chom na základě excesů jed-
notlivců z řad např. politiků či
podnikatelů, odsoudili tyto kate-
gorie jako celek. Jeden by skoro
nabyl dojmu, že za deficity stát-
ních rozpočtů může „přebujelá“
státní správa, nikoliv korupce a
nehospodárné nakládání s veřej-
nými zakázkami. Dle statistiky
týdeníku Euro je poměr zaměst-
nanců ve veřejné sféře vůči za-
městnancům v soukromém sek-
toru v ČR 1:6, zatímco ve

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ CENTRA ODBOROVÉHO SVAZU
Praha a střední Čechy
Eva Sauková, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142 749, mo-
bil 732 811 583, email: saukova.eva@cmkos.cz 
jižní Čechy
Pavel Mörtl, Senovážné nám. 2, 371 23 České Budějovice,
tel. 386 359 264, mobil 731 609 453, email: pavel.mortl@volny.cz 
západní Čechy
Daniela Bečvaříková, Pobřežní 8, 301 11 Plzeň, 
tel. 377 226 046, mobil 731 609 454, 
email: daniela.becvarikova@volny.cz 
severní Čechy
Eva Vovesová, Dvořákova ul. 2, 400 01 Ústí nad Labem,
tel. 475 209 118, mobil 731 609 455, email: eva.vovesova@volny.cz 
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové,
tel. 495 523 267, mobil 604 321 518, email: benesova.vera@volny.cz
jižní Morava
Jaroslav Svoboda, Malinovského nám. 4, 660 87 Brno, 
tel. 542 213 188, mobil 731 609 457, email: svobodajaro@volny.cz 
severní Morava
Ludvík Chovanec, U tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
tel. 596 104 187, mobil 731 609 458, email: ludvik.chovanec@volny.cz 
střední Morava
Jarmila Kuncová, Palackého 21, 772 00 Olomouc, 
tel. 585 751 946, mobil 604 516 377, email: jarmila.kuncova@volny.cz

Zúčastníte se demonstrace?
Náš odborový svaz ve spolupráci s ostatními svazy organizuje do-
pravu do Prahy z celé republiky všemi dostupnými dopravními
prostředky pro naše členy i pro odborově neorganizované zaměst-
nance státní a veřejné správy. Náklady na dopravu budou účastníkům
hrazeny obdobným způsobem jako při minulých akcích.

Odborový svaz vás vyzývá:
Potvrďte svou účastí svůj postoj k navrhovaným reformám
připravovaným ze strany vládní koalice, které povedou v případě
jejich realizace k výraznému zhoršení ekonomické situace zejmé-
na střední a nízkopříjmové skupiny všech našich občanů a do bu-
doucnosti i našich dětí. 
Nechceme dopustit, aby se naše vlast stala „pokusnou laboratoří“
nezodpovědných experimentů vládní koalice.

Kontaktujte naše pracoviště:
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Jako  i  v  jiných letech, tak i letos proběhly opět oslavy  1. máje pořádané re-
gionální radou odborových svazů na brněnském hradě Špilberk. I přes
nepřízeň  počasí  a  ohlášené pochody různých uskupení, se zde sešlo velké
množství účastníků. Dobře je bavili hudební a taneční skupiny  ze Slovenska,
Rakouska i naše místní. Oslavy zahájila předsedkyně RROS v Brně paní
Stanislava Slavíková ve spolupráci s místopředsedkyní ČMKOS paní Radkou
Sokolovou. Seznámili přítomné s chystanými reformami a s protiakcemi
ČMKOS ve spolupráci s odborovými svazy. Čas na pozdrav přítomných a
podporu akce si našel i primátor města Brna pan Roman Onderka,který i
diskutoval s přítomnými odboráři.  Text a foto: Jaroslav Svoboda

1. MÁJ V BRNĚ - I práce má svůj svátek

většině zemí EU 1:2 až 1:4.
Česká státní správa je z hlediska
podílu prostředků vynaklá-
daných  na  odměňování  jedna
z nejlevnějších v zemích EU.
Přesto je třeba státním zaměst-
nancům snížit platy, zavést pří-
sný metr, vytvořit atmosféru ne-
jistoty a strachu, jako již mno-
hokrát vyzkoušené metody zajiš-
tění poslušnosti. Na jednu stra-
nu škrty vedoucí k nedůstojnému
výkonu práce a samotné pozici
státních úředníků ve společnosti,
na druhou stranu preference le-
gitimovaných jedinců se smluv-
ními platy, nadstandardními
odměnami a požitky za státní
peníze. Určitě není sporu o tom,
že  se  musí  šetřit  a  nakládat
úsporně s financemi. Pokud je
však toto břímě rozloženo
nerovnoměrně mezi jednotlivé
skupiny obyvatel, přičemž jedna
z nich je ostrakizována, její
práce považována za neplno-
hodnotnou, neboť negeneruje
zisk (zatímco svým chodem
soukromým  subjektům  zisk  ge-
nerovat umožňuje), je něco špat-
ně a nelze se divit protireakci.
Mé osobní důvody pro účast na
demonstraci jsou zcela elemen-
tární. Jsou jimi arogance,
elitářství, nekompetentnost,
neúcta vůči práci státních za-
městnanců a státním zaměst-
nancům jako celku ze strany
vládních   představitelů.    Sou-
hlasím s tím, že by měla být
rušena zbytečná pracovní místa,
že by měli být propuštěni státní

zaměstnanci, kteří nesplňují
předpoklady pro výkon své
práce  a  že  by  se  měla zvýšit
efektivita  státní  správy.   Ruku
v ruce s tím by však té většině
zaměstnanců, na  které chod to-
hoto státu stojí, měly být za-
jištěny důstojnější pracovní a
mzdové podmínky a hlavně sdě-
lena  pozitivní  vize, kvůli které
stojí za to ve státní správě setr-
vat. Mám svou práci rád, ale
výše zmíněná opatření a prak-
tiky vedou k demotivaci, zkla-
mání a pocitu ponížení. Účast
na demonstraci či na jiných for-
mách protestu je sebezáchovnou
obranou lidské důstojnosti.
Je s podivem, že mnozí státní za-
městnanci altruisticky věří tomu,
že se za 20 let budeme mít lépe,
proto je nutné si nechat své
„horentní“ platy (mateřské,
nemocenské  atd.)  seškrtat či si
v zájmu vyššího, mlhavě defino-
vaného zájmu nechat cokoliv
líbit. Realita je taková, že žijeme
a pracujeme teď a tady a hra-
nice toho, co si člověk může
nechat líbit, má své limity.
Bohužel většina zaměstnanců je
nespokojených, pokoutně na-
dává, ale vlastní strach, ne-
dostatek odvahy a solidarity jed-
noho s druhým jim nedovolí svůj
názor legitimně vyjádřit, např.
účastí na demonstraci či stávce.
Jak říkal npr. Lukáš: „Jsme
Češi, ale nemusí to přece nikdo
vědět“.      
Ty, kteří sdílejí podobné pocity
jako já a přemýšlí o účasti na
demonstraci, bych dopředu rád
upozornil na to, že se o sobě ne-
dozví z médií nic pěkného. Tak
jako obvykle bude většina médií
zpochybňovat důvody demon-
strace, o účastnících demon-
strace se bude psát jako o kveru-
lantech, lenoších či těch, kteří
vlastně přijeli na nákupy do
Prahy. Odborové hnutí bude
nálepkováno jako postkomuni-
stické, jako organizace, která se
pouze snaží zastřít úbytek člen-
ské základny, která mimocho-
dem tvoří „pouhých“ cca 450
000 členů. To vše kvůli tomu, že
odbory, tak jako kterýkoliv jiný
zájmový či podnikatelský subjekt
v  liberálně  tržní  společnosti,
sdružují  a organizují skupinu
osob-zaměstnanců, za účelem
obhajoby jejich práv a vyjed-
nání lepšího postavení. 
Všem přeji mnoho osobní sta-
tečnosti  a   zdravého   rozumu.
S mnohými se v sobotu 21. 5. rád
uvidím osobně.

Dalibor Fadrný
ZO ČSSZ - ústředí

Proč budu demonstrovat

21. dubna Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace svobod-
ných odborů oznámily svůj společný odchod z tripartity. (více strana 3).

foto: -dě-

28. dubna v den hlasování o nedůvěře vládě byli u sněmovny i odboráři.
foto: - dě-
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ČMKOS a Odborový svaz státních
orgánů a organizací 26. 4. 2011 vy-
daly stanovisko, ve kterém konstatu-
jí, že nejde o analytický materiál, ale
spíše  o návrh věcného záměru
právní úpravy zkoušky spolehlivosti.
K rozhodnutí vládě se předkládá
okruh  osob,  na  které  by se měla
zkouška spolehlivosti vztahovat;
orgán odpovědný za provádění zkou-
šek spolehlivosti a legislativní řešení
zkoušky spolehlivosti. Zásadně nelze
souhlasit s tím, že materiál neuvádí
žádné významné věcné důvody, kte-
ré by opravňovaly možnost zavedení
institutu “zkoušky spolehlivosti” pro
další osoby působící v orgánech
veřejné moci. Z návrhu není zřejmé,
jakým způsobem a z jakých důvodů
předkladatel dospěl k rozšíření
možnosti zavedení “zkoušek spole-
hlivosti” na  další  osoby  působící
v orgánech veřejné moci. Zásadně
proto nelze souhlasit s tím, že mate-
riál neobsahuje analýzu možnosti
využití různých institutů nelegisla-
tivní povahy (nikoliv tedy “zkoušky
spolehlivosti”), jako protikorupčních
opatření, u předem stanovených
(vytipovaných) funkčních míst, pří-
padně  pracovišť,  která  je možno
označit jako ohrožená či obzvláště
ohrožená korupcí v oblasti veřejné
správy. Tato zásadní vada návrhu
materiálu je o to větší, že sám před-
kladatel uvádí o zkouškách spo-
lehlivosti v zahraničí: “podle dostup-
ných informací, které se podařilo
shromáždit, je….. aplikována zkouš-
ka  spolehlivosti  povětšinou na pří-
slušníky bezpečnostních sborů…”.
Z příkladů, které jsou v textu uvede-
ny však vyplývá, že se jedná výlučně
o příslušníky policie, v některých
případech pouze o určité skupiny
příslušníků policie (např. některé stá-
ty USA a federální úroveň USA,
Austrálie, částečně Velká Británie).
V dalších zemích, jak se uvádí v ná-
vrhu materiálu, se boj s korupcí “řeší
spíše trestněprávními instituty”.
Předkladatel jako příklad uvádí, že
zkouška spolehlivosti se bude na-
příklad vztahovat na porušení povin-
ností podle zákoníku práce či jiných
právních předpisů. Předkladatel se
domnívá, že “stejně jako je možné
provádět psychologické testy, zjišťo-
vat odborné předpoklady…. mělo by
být možné zjišťovat neúplatnost
dané osoby respektive její odolnost
vůči protiprávnímu jednání.” S touto
argumentací nelze souhlasit. Návrh
současně předpokládá, že v případě
pozitivního výsledku zkoušky
spolehlivosti bude mít tato skuteč-
nost na rozdíl od současné platné
právní úpravy, pracovněprávní do-
pady ve smyslu okamžitého ukon-
čení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele. Přitom pracovní

poměr okamžitě zrušit lze podle
zákoníku práce jen tehdy, porušil-li
zaměstnanec  povinnost vyplývající
z  právních předpisů vztahujících se
k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem. Zaměstnavatel
může  využít tento způsob a důvod
ke skončení pracovního poměru jen
v případě, že jde o porušení povin-
ností, které jsou obsahem pracovního
poměru, nikoli tedy v případě jaké-
hokoli protiprávního jednání a toto
porušení musí dosáhnout značné in-
tenzity. Jak existence povinností vy-
plývajících z pracovního poměru a
jejich porušení, tak intenzita tohoto
porušení musí být i nadále přezkou-
matelná soudem. Představa, že “po-
zitivní” zkouška spolehlivosti by by-
la sama o sobě důvodem k okamžité-
mu skončení pracovního poměru je
zásadně nepřijatelná.  
ČMKOS a OS státních orgánů a or-
ganizací odmítají zavedení zkoušky
spolehlivosti na další okruhy zaměst-
nanců státní správy, územní samo-
správy a dalších institucí, jak před-
pokládá předložený návrh materiálu. 
ČMKOS a OS státních orgánů a or-
ganizací trvají na tom, aby v případě
zaměstnanců státu, krajů a obcí za-
řazených v organizačních složkách,
které jsou ze zákona správními úřady
či správními orgány, byla v prvé řadě
identifikována pracovní místa, re-
spektive pracoviště, kde by přicháze-
lo v úvahu možné korupční jednání.
Dále, aby byla provedena analýza
možných rizik ohrožeností korupcí, a
tam, kde to bude nezbytné, aby byla
přijata odpovídající protikorupční
opatření nelegislativní povahy, která
omezují korupční rizika na mini-
mum. Jedná se například se o důsled-
nou kontrolu nadřízených, případně
jiné systémy kontrol (kontrola čtyř,
případně více očí), zapojení vyššího
počtu osob do rozhodovacích pro-
cesů, kde je vysoká míra ohrožení
korupčním jednáním a další systé-
mová opatření. Upozorňujeme, že
některá systémová opatření vedoucí
k omezení respektive vyloučení
možného  korupčního  jednání jsou
v některých oblastech územní státní
správy a územní samosprávy již více
let zavedena a osvědčila se. 
Pokud jde o návrh zavedení povin-
nosti vložit v případě pozitivního
výsledku zkoušky spolehlivosti toto
do osobního spisu zaměstnance, upo-
zorňuje stanovisko, že zaměstnavatel
nemá zákonnou povinnost vést osob-
ní spis zaměstnance a bez změny
zákoníku práce by nebyla taková
úprava možná. 
plný text na www.statorg.cmkos.cz
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ČMKOS: Přerušujeme jednání o reformách v tripartitě
Vláda ztratila důvěru uskutečňovat nevratné reformy

Klíčové jednání tripartity – RHSD o důchodové, daňové, zdravotnické a
sociální reformě je pro ČMKOS naprostým zklamáním. Projednávání
těchto reforem je od samého počátku provázeno neochotou vlády náležitě
diskutovat o našich návrzích a zejména nezájmem zvažovat velká rizika a
dopady, které vládní reformy občanům způsobí. Dnes se nezájem vlády
dosáhnout širšího konsensu plně projevil.
ČMKOS s plnou odpovědností prohlašuje, že vláda v naprostém rozporu
se  svým  prohlášením navrhovanými reformami ještě více prohloubí za-
dlužení České republiky. Neprojevila minimální schopnost bojovat s ko-
rupcí, zabránit rozkrádání peněz z veřejných financí. Reformy si plete se
škrtáním a zdražováním.
Vládou navrhovaná důchodová reforma je prospěšná hlavně pro
soukromé penzijní fondy se záměrem devalvovat průběžný důchodový
systém zavedením tzv. opt-outu. Zvyšování plateb od pacientů, při
jakékoliv  absenci  opatření zamezujících plýtvání existujícími zdroji ve
zdravotnictví, je vydáváno za reformu. Nesmyslné rušení zaměstnanec-
kých benefitů bude mít silně negativní sociální a ekonomické dopady.
Vládou je přijato bez důkladné analýzy a diskuse.
Vláda nevzala v úvahu ani jeden ze zásadních návrhů ČMKOS k refor-
mám,  vládne  systémem  po  nás potopa a v očích veřejnosti i ČMKOS
ztratila odbornou i morální důvěru.
Čerstvé politické aféry chce zamést pod koberec, aby mohla rychle
uskutečnit své kabinetní reformy v zájmu finančních skupin.
ČMKOS odmítá dělat stafáž asociálním reformám vlády, která prohlubu-
je zadlužování ČR proto, aby uhájila poslední velké byznysy s důchody a
zdravím. 
21. 4. 2011 

Občanům se slibují vyšší důchody,
pokud  do  důchodového  spoření
vstoupí, a nižší, pokud se budou
chtít spoléhat dále jen na státem
provozované a garantované dů-
chodové pojištění. I uznávaní eko-
nomičtí odborníci dnes přiznávají,
že tak, jak je důchodové spoření
navrhováno, může přinést lepší dů-
chodové nároky pouze lidem, jejichž
příjmy budou přesahovat 35 tisíc Kč
měsíčně. Je na místě si připomenout,
že těch je mezi námi jen asi 15 %.
Stejně tak je dobré vzít do úvahy in-
formaci ministerstva práce a sociál-
ních  věcí,  že  matkám   pečujícím
o děti či nezaměstnaným stát na je-
jich důchodové spoření přispívat
nebude, na rozdíl od současného dů-
chodového pojištění, v němž jsou
matky i nezaměstnaní chráněni. 
Většině obyvatel naší země tak dů-
chodová reforma navrhovaná vládou
přinese nižší důchody, než které by
jim zajistil současný důchodový sys-
tém, pokud by v něm zůstalo pojist-
né v plné výši. Důvody pro to jsou
přinejmenším čtyři: ztráta solidarity,
způsobená přechodem do indivi-
duálního důchodového spoření, in-
vestiční  riziko,  které   může   vést
k menším i větším ztrátám, které
ponese  bez  jakékoliv  garance  ze
strany státu či penzijního fondu
účastník důchodového spoření,

provozní náklady soukromých penz-
ijních fondů, které mohou snížit jeho
výsledný důchod i o více než 30 %,
a konečně cena soukromých dů-
chodů (doživotních anuit), která činí
tyto důchody pro uvedené účastníky
méně výhodné, než důchody posky-
tované v neziskově provozovaném
„státním“ důchodovém pojištění. 
Ještě před touto radikální reformou,
která má být spuštěna od 1. ledna
2012, přichází ministr práce s tzv.
malou důchodovou reformou, která
vedle dalších parametrických změn
„zlevňujících“ průběžný systém na
úkor jeho účastníků reaguje na
zrušení úpravy výpočtového základu
Ústavním soudem České republiky
v roce 2010.
Přestože Nález Ústavního soudu
požaduje „přiměřeně“ zvýšit dů-
chody pojištěnců s nadprůměrnými
příjmy, aniž by požadoval snížit dů-
chody ostatních poživatelů důchodů,
když zdůrazňuje, že „přiměřenost“
minimálního hmotného zabezpečení
je třeba chápat nejen ve smyslu vy-
loučení chudoby, ale i jako zajištění
důstojné životní úrovně pro
nízkopříjmové pojištěnce, vláda se
rozhodla zvýšení důchodů bohatých
pojištěnců zaplatit právě snížením
důchodů všech ostatních pojištěnců,
s výjimkou nejchudších občanů. 

podle cmkos.cz -dě-

Byznys a důchody bez záruky
O co jde v důchodové reformě v ČR

O důchodové reformě se hovoří denně, vládní koalice a do značné
míry i média ji však lidem představují jen jako nevyhnutelnou nut-
nost snížit náklady na důchody, které vyplácí Česká správa sociál-
ního zabezpečení z důchodového pojištění. Má dojít k dobrovolné-
mu převedení 3 % pojistného z důchodového pojištění do penzi-
jních fondů spravovaných novými důchodovými společnostmi, do
nichž by museli občané, pokud se dobrovolně rozhodnou do nového
důchodového spoření vstoupit, přispívat další 2 % ze svých mezd.

K “Analýze možnosti zavedení institutu “zkoušky
spolehlivosti” pro další osoby působící

v orgánech veřejné moci”



Spořit na penzi
ve druhém pi-
líři je nevratný
risk, říká ana-
lytička
15. dubna 2011 
E k o n o m k a

Markéta Šichtařová otevřeně říká,
že do druhého pilíře chystané pen-
zijní reformy nevstoupí. Považuje
to za příliš velké riziko, protože
rozhodnutí spořit ve fondech a
odvádět do nich pět procent svých
příjmů již nebudou moci lidé nikdy
změnit.  
Spočítali  jsme,  že člověk naspoří
v penzijním fondu za 35 let tolik
peněz, které ho udrží v důchodu na
průměrné životní úrovni jen osm
měsíců," říká Markéta Šichtařová. 
"Penzijní fond i stát může zkracho-
vat. Spoléhat se na kohokoliv
jiného než sám na sebe, je vždy
riziko. Lidé mají mít svobodu, aby
se zabezpečili na penzi způsobem,
který sami uznají za vhodný," říká
analytička Markéta Šichtařová.
Jak dodává, průběžný státní dů-
chodový systém nemůže nikdy
zkrachovat. "I když v něm může být
méně peněz, poběží pořád dál." 
Její tým nedávno modelově
propočítal, jak si polepší v dů-
chodu  člověk, který bude do pen-
zijního fondu odvádět po dobu 35
let jednu dvanáctinu ročního příj-
mu, tedy jeden měsíční čistý plat.
Analytici  přitom  přihlíželi  nejen
k  inflaci,  růstu  ekonomiky,  ale i
k růstu  průměrné životní úrovně,
která bude za 35 let výrazně vyšší
než nyní.
Zjištění bylo šokující. "Spočítali
jsme,  že   daný   člověk   naspoří
v penzijním fondu za 35 let tolik
peněz, které ho udrží v důchodu na
průměrné životní úrovni jen osm
měsíců," říká analytička.
Zhruba 94 procent lidí podle průz-
kumů stále spoléhá jen na státní
penzi. Nakolik by měli Češi z této
představy ubrat?
S touto interpretací tak trochu ne-
souhlasím. Vnímám to tak, že 94
procent lidí počítá s tím, že od stá-
tu dostane státní penzi, ale vedle
toho  se  snaží  zabezpečit  sami.
O důchodové reformě se hovoří
skoro 20 let. Lidé pochopili, že se
nemohou spoléhat jen na stát.
Penzijní reforma se tak řídí samo-
spádem, aniž by do toho stát zasa-
hoval. Lidé mají stavební spoření,
pořizují si vlastní bydlení a mají
třeba i nemovitost,  kterou mohou
v budoucnu prodat. Někteří mají
zlato, někdo investuje do akcií. 
Většina lidí ale vůbec netuší, jaká
penze je v budoucnu čeká. Nakolik
je podle vás tento údaj klíčový?
Je to naprosto zásadní údaj. Vláda
ale zatím neřekla, jakým způsobem
bude důchod v prvním pilíři počí-
tat, což je má největší výtka k chy-

stané penzijní reformě. Pokud ne-
tušíme, jakou státní penzi dosta-
neme, nemůžeme se rozhodnout,
zda je nebo není zajímavé zúčast-
nit se druhého pilíře penzijní re-
formy. Když část peněz vyvedu do
druhého pilíře, státní penze se mi
tím zmenší. Otázkou ale je, zda to
celkově "hodí" více nebo méně
peněz. Až budu znát odpověď na
tuto otázku, budu moci říci, zda se
chci nebo nechci zúčastnit
druhého pilíře. 
Jaké informace by měli lidé dostá-
vat, aby začali tušit, kolik v penzi
dostanou?
Na výplatní pásce by mělo být jas-
ně napsáno, jaká je hrubá mzda,
kolik odvádí na důchod zaměst-
nanec a jeho zaměstnavatel, kolik
si lidé platí do zdravotního systé-
mu a jaká je daň z příjmu. Všechny
tyto částky by měly být jasně
rozepsány, aby lidé začali rozlišo-
vat, jaký mají čistý příjem a kolik
stojí i svého zaměstnavatele. Na
vyžádání, třeba na Czech Pointu,
by měli mít lidé možnost se
dozvědět, kolik let již mají odpra-
cováno, kolik korun do systému
vložili  a na jaký státní důchod by
v daném momentě dosáhli.
Co může lidi motivovat, aby se
rozhodli dobrovolně spořit na pen-
zi ve fondech?
U mladého člověka může být jedi-
ným motivem vysoký příspěvek za-
městnavatele, který přebije všech-
ny nevýhody a rizika druhého
pilíře. Otázkou ale je, zda budou
zaměstnavatelé ochotní takový
příspěvek vůbec poskytovat.
Hlavním motivem může být i to, že
se lidé nechtějí sami starat, jak se
zabezpečit na penzi. Motiv vstoupit
do druhého pilíře mohou mít také
lidé, kteří mají do důchodu méně
než 10 let. Kdo má krátkou dobu
do penze, nevystavuje se tak
vysokému riziku, že dojde k celo-
společenským změnám. 
Jak se díváte na to, že rozhodnutí
vstoupit do druhého pilíře má být
nevratné. Jaká rizika mohou hroz-
it?
Do stávajících penzijních fondů
mají lidé možnost vstoupit kdykoli,
třeba deset let před důchodem. A
stejně tak lze vystoupit, i když tře-
ba za cenu určité ztráty. Ve druhém
pilíři ale vratný krok není za-
kotvený, což také kritizuji. Kdo se
přihlásí,  nebude  moci  nikdy  vy-
stoupit. Pokud fond zkrachuje,
bude vytunelovaný, dojde-li k mě-
nové reformě, například k pře-
chodu  na  euro, je dost možné, že
v něm nemusí zůstat nic nebo jen
příliš nízké částky. Pak by se lidem
hodila státní penze. Přihlásit se do
druhého pilíře doživotně, kdy není
jisté, jak se v budoucnu promění,
je tak příliš značné riziko.
Je možné, aby dal stát záruky, že se6          NOS 9/2011

Výbor odborového svazu

Části jednání výboru odborového svazu se účastnil místopředseda
Sdružení nájemníků ČR SON ing. Milan Taraba. Sdružení, jehož je
náš odborový svaz kolektivním členem, poskytuje na základě pro-
kázaného členství v OS zdarma poradenskou pomoc. Ing. Taraba in-
formoval o činnosti sdružení a poradil bez předchozí porady nepode-
pisovat žádný dokument týkající se bydlení. Zájemci najdou další in-
formace na www.son.cz.

Ve čtvrtek 28. 4. se před konáním
výboru OS konalo 1. zasedání
předsednictva VOS. Na programu
bylo projednání materiálů před-
kládaných následujícímu VOS a
žádosti o individuální členství a
žádosti ZO o zařazení do evidence
OS. Dále byla za účasti dotčených
projednána stížnost proti neplat-
nosti členství v odborovém svazu
a byl schválen příspěvek na účast
odborářů na sportovní akci pořá-
danou pro zaměstnance Magis-
trátu Ostrava.

*
V Praze se ve čtvrtek  a pátek 28.
a 29. dubna konalo 1. zasedání
výboru Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací. Písemná
zpráva o činnosti obsahovala in-
formace o zpracování připomínek
odborového svazu k návrhům
zákona  o  Finanční  správě  ČR,
o Generální inspekci bezpečnost-
ních sborů, k návrhu zákona o pla-
tech státních zástupců, k věcnému
záměru  zákona  o  úřednících   a
o další legislativní činnosti. 
Zpráva dále obsahovala informaci

straci ve výši 20 Kč na člena OS. 
Výbor zhodnotil průběh sjezdu,
vzal na vědomí průběžné vyúčto-
vání nákladů na VI. sjezd, ústně
přednesenou zprávu o kontrole
plnění usnesení sjezdu. Poděkoval
pracovníkům OS za přípravu sjez-
du a jeho zdárný průběh, 
Výbor dále projednal a schválil
úpravy dokumentů OS - finan-
čního řádu, statutu podpůrného a
sociálního fondu, statutu pro-
vozního fondu, statutu rezervního
fondu a řádu právní pomoci. Tyto
dokumenty spolu se spisovým a
skartačním  řádem budou vydány
v  brožuře Dokumenty OSSOO,
která bude expedována do základ-
ních organizací do konce května.
V rámci projednávání majet-
kových aktivit odborového svazu
bylo rozhodnuto o pověření
určených osob pro jednání val-
ných hromad společností, ve kte-
rých má OS majetkové podíly.
Výbor vzal na vědomí plán ter-
mínů jednání PVOS, VOS a
Sněmu  ČMKOS  v  tomto roce a
jmenoval zástupce našeho odbo-

o letošních školeních k zákoníku
práce.   První    proběhlo   14.  4.
v Ostravě, další proběhnou v Plzni
24. 5.,  v  Ústí nad Labem 26. 5.,
v Liberci 31. 5. a v Sokolově 2. 6. 
Předseda OS J. Rovenský infor-
moval o činnosti ČMKOS a
protestních akcích pod názvem
Otevřete oči a o mimořádném
příspěvku na plánovanou demon-

rového svazu do Sněmu ČMKOS.
Rozhodl dále o uvolnění 1.
místopředsedy OS Pavla Bednáře
pro výkon jeho funkce, vzal na vě-
domí informace o vývoji počtu
členské základny a další realizaci
informačního systému OS   Před-
seda OS J. Rovensky informoval
o ukončení sporu odborových or-
ganizací na Krajském úřadu
Středočeský kraj.  Výbor vyslechl
prezentaci firmy Le Chegue
Dejeuner prodávající poukázky na
zaměstnanecké benefity. 

-dě-
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1. květen: Pracovníci ve veře-
jných službách stojí za spravedl-
ností
Letošní  májové oslavy přicházejí
v rozhodující dobu pro pracovníky
ve veřejném sektoru a jejich odbo-
ry, tvrdí globální odborová fede-
race ve veřejných službách Public
Services International (PSI).
Oslavy probíhají na pozadí ros-
toucího tlaku na základní práva
pracovníků po celém světě.
Neoliberální přístupy, které za
poslední tři dekády roztrhaly
společnost, nabírají na rychlosti.
Místo  vize  světa  prosperujícího
v míru a rovnosti pro všechny, dneš-
ní světoví představitelé podporují
více než kdy jindy ideologii, která
staví ještě větší propast mezi za-
městnance a zaměstnavatele a dále
prohlubuje rozdíly mezi bohatými
a chudými. Základní lidská práva
pro pracovníky ve veřejném sek-
toru, jako jsou právo na sdru-
žování a právo na kolektivní vy-
jednávání, jsou odmítána nebo
omezována. Pracovníci protestu-
jící kvůli nevyplaceným mzdám,
zmrazení mezd, nebezpečným pra-
covním podmínkám nebo proti
dopadům globální finanční a
hospodářské krize čelí násilí nebo
zatýkání v některých zemích jako
Alžírsko, Řecko, Kolumbie,
Turecko  nebo Zimbabwe. Vlna
úsporných opatření znamená, že
běžní pracovníci a občané platí za
obrovské záchranné balíky pro
banky, které byly před krachem při

kolapsu globálního finančního
systému. Veřejné služby, které jsou
nezbytným aspektem pro zajištění
míru, rovnosti a sociální spravedl-
nosti, jsou pod obrovským tlakem.
Pracovníci  v   těchto   veřejných
službách jsou navíc strašeni pravi-
covými ideologiemi. Naštěstí na
celém světě dochází k určitým
změnám, od Jižní Koreje po
Svazijsko, od Velké Británie po
USA, od Egypta po Ekvádor,
pracující muži a ženy bojují za svá
práva, sociální spravedlnost a de-
mokracii. Pracovníci ve veřejném
sektoru a jejich odbory jsou v prv-
ní linii těchto bojů. Ukazujíc na
povstání,  která  smetla  diktátory
v Egyptě a Tunisku, Peter Waldorff,
generální tajemník PSI, říká: „Již
dlouhou dobu pracovníci bojují za
své hlasy při stanovování jejich
pracovních podmínek. Toto právo
jde až k samotném srdci demokra-
tických společností. Pracovníci ve
veřejném sektoru nebojují pouze
za svá práva v práci, ale rovněž i
za  obranu těch nejzranitelnějších
v naší společnosti; těch, kteří jsou
nejvíce závislí na dostupnosti
veřejných služeb. Propojení mezi
odborářskými právy a kvalitními
veřejnými službami; mezi kvalit-
ními veřejnými službami a
spravedlivými společnostmi ne-
může  být  přerušeno.  Odborové
hnutí se nenechá vystrašit útoky na
lidská práva našich členů. Místo
toho hlasitost našeho hlasu poroste
– je to hlas odůvodnění, hlas
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dobrovolný  druhý  pilíř  nezmění
v povinnost?
Neumím si představit jakoukoliv
garanci, která by mohla říci:
příštích padesát let systém
nezměníme. I když se tato vláda
zaručí, další se může zaručit třeba
obráceně. Maďaři dělali penzijní
reformu  navždy,   Poláci   též   a
v obou zemích již proběhla refor-
ma reformy. Jakmile nemá stát
peníze, začne hned pošilhávat po
penzijních fondech, aby z nich
peníze  vyvedl.  Je to obrovský re-
zervoár peněz, který je pro stát
lákadlem. Neexistuje proto žádná
záruka, že se nastavený systém
nezmění.
Teď ale vláda oznámila, že druhý
pilíř bude dobrovolný.
Je to jednoznačně dobrá volba. Ve
financích platí základní princip –
každý má jiný sklon k riziku, každý
je jiného věku, a tím si musí dávat
jiný pozor. Každý má také jiný ma-
jetek a může si dovolit jinak risko-
vat. Vláda ale nejprve zvažovala,
že všichni bez rozdílu budou spořit
s penzijními fondy povinně, pro-
tože to je vhodné pro každého.
Původní návrh, kdy jsme se všich-
ni měli stát povinně gamblery,
odmítám. Každý potřebuje jiný
mix rizika.
Co říkáte tomu, že se již při od-
chodu do penze nebude u žen při-
hlížet k počtu vychovaných dětí?
Není mi jasné, proč někdo, kdo
nemá  děti, by měl jít do důchodu
v jiném věku, než ten, kdo děti vy-
chová. Je to kuriozita našeho sys-
tému. Nejde o to, co je a není
spravedlivé, ale spíše o to, co je
penzijní systém schopný financov-
at. Nelze proto čekat nic jiného,
než že se bude věk pro odchod do
důchodu zvyšovat a že se automat-
icky sjednotí u mužů i u žen. 
Kdy tipujete, že půjdete do dů-
chodu?
Těžko říci, co bude ode dneška za
třicet  let,  je  mi 35 let. Tipuji, že
v době, kdy se mě odchod do dů-
chodu bude týkat, to bude mini-
málně v 70 letech, možná i
později. 
Zdroj:
http://finance.idnes.cz/sporit-na-
penzi-ve-druhem-piliri-je-nevrat-
ny-risk-rika-analyticka-p92-
/poj.asp?c=A110414_102635_poj
_sov

Markéta Šichtařová 
(35 let), ekonomka a analytička 
• Vystudovala Vysokou školu
ekonomickou v Praze. 
• V bankovnictví působila řadu
let jako vedoucí týmu finan-
čních analytiků.
• V letech 2006 a 2007 pracov-
ala jako vedoucí týmu ekono-
mických poradců ministra fi-
nancí.
• Je ředitelkou společnosti Next
Finance, která zpracovává eko-
nomické analýzy a prognózy. 

spravedlnosti  a  hlas  pokroku. A
v této rozhodující chvíli naše hnutí
hovoří jedním hlasem. V jednotě
je síla.“
Generální tajemník PSI během
májových oslav navštívil
Ekvádor
Generální tajemník PSI, Peter
Waldorff, se během májových
oslav připojil k zástupcům ekvá-
dorských poboček PSI. Návštěva
P. Waldorffa v andském regionu
přišla v době, kdy vlády mnoha
andských zemí praktikují sestupný
trend především v možnostech
využívání svobod na sdružování a
kolektivní vyjednávání a práva na
stávku pro pracovníky ve veřej-
ných službách na všech úrovních.
Tyto vlády se snaží převést v ve-
škerou zátěž globální hospodářské
krize  na záda pracovníků tím, že
snižují legitimitu jejich odborů,
odmítáním jejich pracovních práv
a pronásledováním jejich odbo-
rových předáků. P.Waldorff před
svou návštěvou Ekvádoru řekl:
„Zatímco se ekvádorská vláda
ukázala  jako  progresivní a v ně-
kterých oblastech přísný obránce
lidských práv, zdá se, že za-
pomíná, že odborářská práva a
práva pracovníků jsou rovněž lid-
skými právy. Univerzální dekla-
race lidských práv není smlouvou,
ve které si můžete vybírat, a lidská
práva nejsou volitelná. Doufám,
že tato návštěva a s ní spojené ak-
tivity pomůžou přesvědčit ekvá-
dorskou vládu o důležitosti sociál-
ního dialogu a o její zodpovědnos-
ti za garanci svobod sdružování a
kolektivního vyjednávání pro pra-
covníky ve veřejném sektoru.“
Botswana: Stávka ve veřejném
sektoru
Vyjednávání o mzdách pro pra-
covníky ve veřejném sektoru v Bot-
swaně skončila patem. Požadavek
pracovníků na 16% nárůst mezd
nebyl ani zdaleka naplněn, když
vláda nabídla jejich 5% zvýšení.
Vzhledem k tomu, že v Botswaně
se inflace pohybuje nad 5 % a pra-
covníci ve veřejném sektoru mají
za sebou tříleté zmrazení mezd,
PSI plně rozumí rozčarování pra-
covníků. Vysoká účast napříč
odbory ve veřejném sektoru v této
stávce, a to i navzdory reálným
obavám z dopadu této akce na
veřejnost, poukazuje na jednotu a
sílu emocí mezi pracovníky ve
veřejném sektoru. Toto je his-
torická stávka v pětileté historii
budování odborů v Botswaně a
ukazuje na existenci jednoty
napříč  všemi  sektory  veřejných
služeb. PSI napsala svým člen-
ským organizacím dopis, ve kte-
rém vyjadřuje svou podporu této
stávce. 

-pm-

Český svaz chovatelů, Základní organizace se sídlem v Mikulášovicích 
spolu s Odborovou organizací MěÚ Varnsdorf

pořádají
28. tábor pro mladé chovatele a nejenom pro ně

www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz
Tábor se uskuteční ve dnech neděle 10. 7. až sobota 30. 7. 2011 na
tábořišti v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku, na pokraji
Národního parku České Švýcarsko. Adresa: Tábor mladých chovatelů,
Salmov 31, 407 79 Mikulášovice. Po dohodě  je možná účast i na části
tábora (14 nebo 7 dnů).
Tábor je zaměřen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě, se souh-
lasem  rodičů  je  možno  vzít  s  sebou na tábor doma chovaná zvířa-
ta, o která se budou děti na táboře samy starat.
Program - výlety do NP a okolí včetně blízkého města v Německu, spaní
pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání
na  koupališti  v  areálu,  projížďka  na  koních, zdokonalování znalostí
o chovu zvířat a ochraně přírody, výlety do okolí.
Doprava je  společná  z/do  Prahy,  po   dohodě  s  organizátory tábora
s možností přístupu ve směru cesty. Nástup na cestu je v neděli
dopoledne, návrat v sobotu odpoledne. 
Ubytování účastníků je ve stanech po dvou (klasická A s podsadami a
podlážkami). Teplá a studená voda, sprchování zajištěno ve městě.
Stravování 5x denně, účastníci se budou podílet na přípravě.
Všichni účastníci tábora jsou současně pojištěni pro případ úrazu!
Přihlášky získáte na adrese: Vlastimil Jura, Salmov 31, 407 79
Mikulášovice nebo elektronickou poštou  na Vlastimil.Jura@seznam.cz
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5500 Kč. Připomínáme
možnost požádat zaměstnavatele rodičů nebo jejich odborovou organi-
zaci  o poskytnutí příspěvku na tábor z FKSP, SF apod. Termín pro
vyřízení účasti je  31. května 2011.
Vaše dotazy zodpoví na mobilu 602 682 600 Vlastimil Jura.
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Základní odborová organizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu
nabízí v roce 2011 pobyty ve svém rekreačním zařízení

Letní tábor JISKRA v Chlumu u Dražiče
Areál tábora se nalézá v srdci jižních Čech, nedaleko soutoku Lužnice s Vltavou, mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou, na lesní mýtině, 2 km
od obce Doubravka a je v provozu od dubna do listopadu.
Hromadným  letním  táborovým  pobytům  slouží 22  jednoduše zařízených chat č. 1-8 se sedmi lůžky a č. 16-30 se čtyřmi palandami,
ubikace vedoucích, kuchyně, jídelna, klubovna a společná soc. za-
řízení.
Rodinné rekreaci slouží pětilůžkové chaty č. 9–15 s vyšším stan-
dardem, s předsíňkou, obytnou místností s jedním lůžkem, rozklá-
dací  pohovkou  a   kuchyňským  koutem, ložnicí se dvěma lůžky,
koupelnou s umyvadlem a sprchovým koutem s teplou (el. bojler) a
studenou vodou a splachovacím záchodem. Kuchyňský kout je vy-
baven  linkou  s  dřezem  s teplou a studenou vodou, chladničkou,
dvoukolovým el. vařičem, varnou konvicí, kuchyňským vybavením
(varné nádobí, nože, vařečky atp.) a jídelní soupravou s příbory pro
6 osob. V chatě jsou kamna na pevná paliva a anténní přípojka pro
vlastní TV (je nutný set-to box). 
Koupání je možné v 8 km vzdáleném objektu Nový Dvůr a v řece Vltavě v Týně nad Vltavou. Malý bazén v letním táboře slouží hromadné
dětské rekreaci. Okolní lesy jsou rájem pro houbaře a milovníky borůvek.
Pro rybáře je zde velká příležitost v 500 m vzdáleném vzdutí Orlické přehrady na řece Vltavě (info u správce LT).
Zdejší kraj oplývá množstvím historických památek, hradů a zámků a je zvlášť vhodný pro cyklistiku. 
Stravování: individuální, v letních měsících, při provozu dětského tábora, je možnost stravování v táborové kuchyni, za ceny stanovené
provozovatelem kuchyně.
Pobyt: týdenní turnusy s nástupem v sobotu ve 14,00 hod. a koncem opět v sobotu v 10,00 hod.; při volné kapacitě i víkendy. Každý účast-
ník rekreace je povinen řídit se provozním řádem a při ukončení pobytu chatu po sobě uklidit a v pořádku předat správci LT Jiskra.  
Doprava: hromadnými dopravními prostředky je dostupnost letního tábora obtížná; doporučená trasa autem z Prahy po „strakonické“ (R4)
směr Mníšek, Dobříš, Příbram, Milín a za Zálužanami doleva, na Lety, přes Milevsko do Bernartic, kde odbočíme na náměstí doleva a hned
doprava na Dražič, který projedeme a v Chrášťanech u kostela
odbočíme doprava do Doubravky a zde uprostřed vsi, před pom-
níčkem, u kterého jsou tři vzrostlé tuje, odbočíme opět doprava a po
2 km po asfaltové cestě mezi poli a lesem dorazíme do LT JISKRA.
Úhrady za pobyt:

úhrada za pobyt Kč/den
základní + za každou osobu

chata poplatek
za chatu dospělou do 15 let

č.   1 –  8  max. 7 lůžek 150,00 120,00 80,00
č.   9 –15 max. 5 lůžek 150,00 180,00 120,00
č. 16 –30 max. 4 lůžka 0,00 120,00 80,00

Děti do 3 let mají pobyt zdarma.

Ostatní poplatky:

Poplatek za lůžkoviny: 35,- Kč/soupr., z toho: polštář 11,- Kč, prostěradlo 11,- Kč, cícha 13,- Kč,

Rekreační poplatek: 10,- Kč/osobu/den; nevztahuje se na děti mladší 18 let, osoby starší 70 let, studenty a držitele průkazek ZTP-P

a jejich průvodce.

Spotřeba el. proudu: 5,50 Kč /kWh dle elektroměru v chatách č. 9 – 15 

Spotř. el. proudu v chatách č. 1–8 a 16-30 je zahrnuta v úhradě za pobyt. 

Topivo: lesní roští a šišky nebo za zakoupit brikety u správce, za jejich aktuální cenu.

Poplatek za psa: 30,- Kč/psa/den.

Správce LT Jiskra: Zdeněk Vitoušek, tel.: 737 533 964

Veškeré informace o pobytu podává, přihlášky

zasílá a objednávky přijímá

Jiří Vojtěch, tel.: 603 754 185, e-mail: jiri.vojtech421@iex.cz,

resp. sekretariát ZO OS na MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,

tel.: 2 2485 2152, e-mail: fordos@mpo.cz 


