
� Zveřejňujemeaktual izovanýpřehled pracov-ních porad zá-stupců ZO OSke dni 12. 5.2008:Přehled pracovních porad prozástupce ZO OS organizova-ných OS:1. 16. 5. 2008 Plzeň - 9. 30 hod.- zasedací místnost MěšťanskáBeseda, Kopeckého sady 13,Plzeň2. 27. 5. 2008 Olomouc, 10.hod. - velký sál DOS, Palackého21, Olomouc3. 29. 5. 2008 Praha, 9.30 hod.- Praha a Středočeský kraj, sálPřítomnost DOS, W. Churchilla2, Praha 34. 10. 6. 2008 Ústí nad Labem,9. hod.- Dům kultury města Ústínad Labem, Velká hradební ul.5. 12. 6. 2008 Liberec,  9. hod. -zasedací místnost ÚZSVM, námE. Beneše, Liberec6. 17. 6. 2008 Ostrava, 9. hod. -zasedací místnost 108, DOSOstrava, Českobratrská 187. 24. 6. 2008 České  Budějovi-ce, 9. hod. - Dům techniky,Plzeňská 2, České Budějovice8. Brno – náhradní termín dosudnestanoven, jedná se o termínu vměsíci červnu Za změny původně ohlášenýchtermínů pracovních porad vBrně a v Českých Budějovicíchse omlouváme. 
� V nejbližších dnech se usku-teční  jednání zástupců OSROPO s ministry práce a soci-álních věcí, financí a vnitra oplatech pro rok 2009. Vyply-nulo  to z jednání mluvčí OSROPO A.Vondrové s ministrempráce a sociálních věcí, které seuskutečnilo 7. 5. 2008. V rámci jednání předsedkyněOS vyjádřila zásadní nesou-hlas s přístupem ekonomic-

kých ministrů k řešení proble-matiky navýšení platů zamě-stnanců  veřejných  služeb asprávy v roce 2009. Zdůraznila,že pro OS je nepřijatelné, abybyla preferována jedna, byť vý-znamná skupina zaměstnanců,na úkor ostatních zaměstnancůveřejných služeb a správy.Sdělila, že OS požaduje, aby i uostatních zaměstnanců veřej-ných služeb a správy  došlo v ro-ce 2009 k růstu reálných platů.Seznámila ministra práce a soci-álních věcí s návrhem odborové-ho svazu,  který byl zveřejněn vNOS č. 9 (Informace předsed-kyně – bod Platy 2009).Závěry jednání zástupců OSROPO se zástupci vlády budouzveřejněny v NOS a na webovéstránce OS.
� Na jiném místě NOS zveřej-ňujeme informace týkající sezdravotnictví, které jsme získaliz cizích (veřejných) zdrojů.Ponecháváme na čtenářích, abysi učinili vlastní názor. Upozor-ňujeme pouze, že materiál podnázvem „Jak ovládnout 220 mi-liard Kč v českém zdravotnictví„je z technických důvodů zkráceno přehled výpisů z obchodníhorejstříku, kterým se dokládápravdivost v textu   uvedenýchtvrzení. Čtenář má možnost sisám v textu uvedené informaceověřit v obchodním rejstříku,který je veřejně přístupný. V Praze dne 12. 5. 2008Alena Vondrová předsedkyně OS
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Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státních  or-gánů a organizací dostávají časo-pis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředkù VýboruOdborového  svazu státních or-gánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně

Letos opět pořádala oslavy 1. Máje regionální rada ČMKOS
Jíhomoravského kraje. Hudební skupina Renegáti, folklórní skupina z
Dolního Rakouska, stepaři, dětský folklórní soubor Vienok ze Slovenska,
taneční skupina Honky Tonk, slovácká „Cimbálka“ a Maxim Turbulenc
bavili početné návštěvníky oslav 1. Máje celé odpoledne tradičně v pro-
storách brněnkého hradu Špilberk.                                 Foto: J. Klepáč

1. Máj v Brně

OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny své
členy i ostatní zaměstnance, kterým není lhostejný
osud českého zdravotnictví, aby svou účastí podpo-
řili protestní akci proti zdravotnické reformě před
Úřadem vlády dne 21. 5. 2008. Navrhované změny,
které mají být účinné již od 1. 1. 2009, jsou ne-
vratné! Využijme proto jako občané této možnosti a
vyjádřeme svůj názor dříve, než bude pozdě!
V Praze dne 12. 5. 2008

OS státních orgánů a organizací

Připojte se i k  dalším protestním akcím ČMKOS
• 28. 5. 2008 od 15 hodin – Proti penzím in memoriam a chudobě ve stáří! 
• 2. 6. 2008 od 15 hodin – Proti nespravedlivým reformám! 
• 9. 6. 2008 od 15 hodin – Proti školství bez peněz a za spravedlivé odměňování! 
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Jak ovládnout 220 miliard Kčv českém zdravotnictví
Princip je velmi jednoduchý.
Chce to založit akciovou zdra-
votní pojišťovnu, kam bez práce
každý měsíc natečou milióny Kč
ze zdravotní daně. Potom stačí
udržet tyto peníze ve zdravotní
pojišťovně. 
Jak na to? Prostě neproplácet
zdravotní péči pacientům a zdra-
votnickým zařízením. Říkáte, že
to  není možné? Ale je, díky re-
formních zákonům ministra
Julínka. Vytvoří se monopol,
kde skupina lidí bude vlastnit
zdravotní pojišťovnu, nemocni-
ce, ambulantní lékaře, lékárny,
laboratoře atd.. Monopol si bude
určovat ceny zdravotní péče ve
svých zařízeních, pro konkuren-
ční pojišťovny vysoké ceny a
tím je finančně zlikvidují. Tak
získají další pojištěnce a tím dal-
ší peníze. Pacient tak ztratí mož-
nost svobodné volby zdravotní
pojišťovny. A co bude následo-
vat? To, co bylo napsáno na za-
čátku – zdravotní pojišťovna si
bude chtít peníze udržet pro se-
be. Jak to udělá? Zavede model
„řízené péče“ známý pod ná-
zvem Managed health care, kte-
rý byl zaveden v USA.
Principem řízené péče je to, že
zdravotní pojišťovna „řídí“ paci-
enta a své lékaře-zaměstnance
tak, aby zdravotní péče byla po-
skytnuta co nejlevněji nebo vů-
bec. Říkáte, že pacient má nárok
na zdravotní péči, přece jsou
standardy zdravotní péče (péče
hrazená ze zdravotního pojiště-
ní)? To není tak úplně pravda.
Standardy zdravotní péče
záměrně nejsou a ani nebudou a
už vůbec nebudou zakotveny v
zákoně. A co není v zákoně, to
se nemusí dodržovat. Takže, to
bude zdravotní pojišťovna, která
bude rozhodovat, co pacientovi
uhradí a co nikoliv. Budete po-
třebovat nákladnou péči jako na-
př. transplantaci srdce, chemote-
rapii při leukémii…… Existuje
taková obligátní formulace: “tu-
to péči Vaše pojistka nekryje, je
mi líto.“ A co budete dělat? Kde
se domůžete svých práv? Na mi-
nisterstvu zdravotnictví, na sou-
du, na chystaném Úřadu pro do-
hled nad zdravotními pojišťov-
nami? Nikde. Protože zdravotní

pojišťovna bude akciová společ-
nost- soukromá a zákonem ne-
bude dáno, kterou péči Vám mu-
sí uhradit. Namítnete, a co léka-
ři, ti přece musí poskytnout po-
třebnou zdravotní péči? Nemusí,
protože budou zaměstnanci
zdravotní pojišťovny a podmín-
kou pracovní smlouvy bude, že
budou léčit tak, jak jim zdravot-
ní pojišťovna nařídí. To ti lékaři
přece nedopustí a odejdou do
jiné nemocnice!!! Ale kam?
Bavíme se tady o monopolu a
tomu nebude vadit, že mu ode-
jdou lékaři. Proč? Protože tím
méně péče budou poskytovat a
tím zase ušetří peníze. No a
když už hovoříme o lékařích tak
je tu přece chystaný zákon o uni-
verzitních nemocnicích, které
také ovládne monopol a vycho-
vá si nové „bílé otroky“ (výmě-
nou za to, že jim např. zaplatí
školné, které se také chystá).
Včera ministr Julínek ustoupil v
privatizaci univerzitních nemoc-
nic, mohou z nich být nezisko-
vou, avšak do zákona to nechce
dát (proč asi ?).
A co regulační poplatky?
Jakou v tom hrají roli? Jsou vel-
mi důležitým krokem k prolo-
mení ústavního zákona o bez-
platné zdravotní péči. Jakmile
bude zákon  prolomen,  zavedou
se další poplatky, (které jsou
běžné v řízené péči např. v
USA) jako jednorázový roční
poplatek (deductible), povinná
10-20% spoluúčast na každém
výkonu apod.. Bude to další
zdroj financí pro zdravotní poji-
šťovnu a zároveň limitací pro
pacienta, aby zdravotní péči vy-
hledal. 
A teď jak to uvést do praxe?
1. krok – založit si akciovou
zdravotní pojišťovnu.To není
problém. Od 1. 4. vstoupila na
trh Agel Insurance a.s.(vlastněná
Tomášem Chrenkem) povolená
ministerstvem zdravotnictví. 
2. krok – zaregistrovat nejméně
50.000 pojištěnců – žádný pro-
blém. Zaměstnanci oceláren, ne-
mocnic a ostatních firem pana
Chrenka mají příkaz se u této
pojišťovny zaregistrovat. A to
stále  není  vše.  Mají   najatou
agenturu, která na Ostravsku ob-
chází sídliště a přemlouvá lidi na
ulici, aby se zaregistrovali u
Agel Insurance a.s., že nebudou

muset platit regulační poplatky.
Také v supermarketech nabízí li-
dem 100 Kč na jejich nákup, po-
kud se na místě zaregistrují. 
3. krok – zprivatizovat si nemoc-
nice a ostatní komplement (labo-
ratoře, lékárny, rentgen apod.),
také žádný problém. Agel (vlast-
něný Tomášem Chrenkem) spra-
vuje 12 nemocnic, 6 poliklinik,
síť lékáren, firmu dodávající
léčiva a zdravot. materiál (Re-
pharm a.s.), rentgen (Radio-tera-
pie a.s.), Transfúzní služba a.s.,
atd.. 
4. krok – zprivatizovat primární
péči a ambulantní specialisty. To
je problém, protože ti už privátní
jsou. Tak jak tyto privátní lékaře
donutit dobrovolně odevzdat
svoji klientelu? Je třeba je nej-
dříve vystrašit, že je pohltí řetěz-
ce a tak si kovaný Agelovec
MUDr. Marek Potysz založí v
dubnu 07 Moje ambulance a.s..
Odkoupí několik praxí soukro-
mých praktických lékařů, ve-
řejně prohlašuje, že se jeho byz-
nysu daří a že rozhodně nemá s
Agelem nic společného (do led-
na 08 byl předsedou představen-
stva Agel Insurance a.s.). Podaří
se mu vytvořit mezi praktickými
lékaři a ambulantními specialis-
ty atmosféru strachu z řetězců. A
v ten moment nastupují na scénu
dva lidé – Ing. Miroslav Zámeč-
ník a MUDr. Tomáš Macháček.
Oba nabízejí soukromým léka-
řům „ochranu proti řetězcům“.
Pokud lékaři dobrovolně vstoupí
do jejich akciových společností s
řízenou péčí, zachrání si tím svo-
ji privátní praxi. Ing. Miroslav
Zámečník, MUDr. Jiří Bek a
MUDr. Pavel Neugebauer (před-
seda Sdružení praktických léka-
řů pro děti a dorost) se zaměřují
na dětské praktické lékaře.
Druhá skupina MUDr. Tomáše
Macháčka se orientuje více na
praktické lékaře pro dospělé. Na
tom není ještě nic podivného, že
ano? Ovšem pokud se podíváte
na obchodní rejstřík online na
firmu Ing. Miroslava Zámečníka
PLANTA  MEDICA a.s., v do-
zorčí radě se objeví jména Mgr.
Luboš Godina (figuruje ve fir-
mách Agel a.s, Repharm a.s.),
Ing. Iveta Ostruszková (Agel
Insurance a.s., Repharm a.s.) a
MUDr. David Šperling (Rep-
harm a.s.). Skupina kolem
MUDr. Tomáše Macháčka, který
je zároveň poradcem ministra
Julínka, je ještě zajímavější. Od
roku 2003 je založena Společ-

nost pro řízenou péči v ČR
o.p.s., kde je MUDr. Tomáš
Macháček předsedou předsta-
venstva, členem představenstva
je Mgr. Rostislav Hampel (Agel
Insurance a.s.), v dozorčí radě
sedí nám známá Ing. Iveta
Ostruszková a MUDr. Pavel
Hroboň – náměstek ministra
Julínka. Zakladatelem této spo-
lečnosti byla firma KLIENT
PRO s.r.o. (patřící MUDr.
T.Macháčkovi) a dále Nemoc-
nice Podlesí a.s. (vlastněná
Agelem). Tady se kruh uzavírá
včetně propojení s minister-
stvem zdravotnictví, které chystá
reformní zákony na objednávku.
Macháček s Hroboněm to vy-
mysleli a Chrenek finančně pod-
poruje a všichni nakonec used-
nou ve správní a dozorčí radě
zdravotní pojišťovny, protože
tam se budou peníze shroma-
žďovat. 
Stále je tu otázka, jak vyvlastní
soukromou lékařskou praxi?
Jednoduše, díky IZIPu. V mate-
riálech obou skupin pro řízenou
péči je podmínka vedení elektro-
nické dokumentace. Lékaři bu-
dou odesílat veškeré informace o
svých pacientech přes IZIP (IZIP
byl také zřízen na objednávku
těchto lidí přes MUDr. Milana
Cabrnocha (ten ho prosadil ve
VZP), který společně sedí
MUDr. Jiřím Bekem ve správní
radě společnosti MEDTEL
o.p.s.. Podstatou lékařské praxe
jsou informace o pacientovi, to
je lékařovo „know how“, pokud
tyto informace odešle pryč, sám
se připravuje o svoji klientelu.
Druhý den mu zdravotní poji-
šťovna vypoví smlouvu, jeho pa-
cienty bezplatně převezme jiný
lékař (všechny informace o paci-
entech budou shromážděny v
IZIPu) a lékař ze dne na den sko-
nčí bez práce, bez pacientů, bez
peněz. 
Tak je to jednoduché. 
Tento projekt byl připravován
několik posledních let. Čekalo se
na to až se ODS dostane do
vlády a prosadí se zákony k do-
končení celého projektu mocen-
ského a hlavně finančního
ovládnutí českého zdravotnictví. 
Další skutečnosti v bodech:
1. Bc. Marek Šnajdr (další klíčo-
vý člověk tohoto komplotu-
náměstek ministra Julínka): jako
předseda správní rady ovládá
VZP a zajišťuje, aby všechna
zdrav. zařízení vlastněná Agelem
měla exkluzivní smlouvy s touto
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pojišťovnou a tím nadstandardní
přísun peněz za péči. Viz. že-
bříček nejdražších nemocnic v
ČR. Zatímco v IKEMu (super-
specializované pracoviště, kde
se provádí transplantace) stojí
lůžku za rok 3,96 mil. Kč tak v
Nemocnici Třinec Podlesí a.s.
(Agel) stojí lůžko 5,15 mil. Kč.
Navíc 5 nejdražších nemocnic z
15 soukromých patří právě
Agelu.
2. Náměstek Šnajdr nařídil ředi-
telům fakultních nemocnic a
státních ústavů, aby připravili
převod  ústavů na akciové spo-
lečnosti. Pokud by totiž ODS s
jejich privatizací(jeden z reform-
ních zákonů) neuspěla u koalič-
ních partnerů, jsou nachystáni
provést privatizaci podle zákona
o velké privatizaci z roku 1991 a
tím by obešli parlament. Viz
článek v Tempus Medicorum
2/2008.
3. Do 2 fakultních nemocnic by-
li Julínkem dosazeni ředitelé,
kteří předtím pracovali pro Agel.
Konkrétně MUDr. Vladimíra
Danihelková, nynější ředitelka
FN U svaté Anny v Brně, v le-
tech 96-04 byla členkou dozorčí
rady firmy Repharm a.s.. Tato
stejná firma je nyní hlavním do-
davatelem léků do nemocnice.
Lékaři smějí předepisovat jen lé-
ky, které jsou na seznamu. Tento
seznam je vypracován ředitel-
stvím nemocnice a to také ka-
síruje veškeré provize od farma-
ceutických firem, které chtějí
své léky mít na seznamu.
Tím druhým ředitelem je MUDr.
Radomír Maráček, nynější ředi-
tel FN   Olomouc. Od  12/02 –
8/03 byl členem představenstva
Karvinské hornické nemocnice
a.s.(Agel) a od 6/05 – 7/07 byl
předsedou představenstva Vítko-
vické nemocnice a.s.(Agel). I do
FN Olomouc distribuuje léky
Repharm a.s.
4. Některá fakta o systému
řízené péče: ty pravdivé infor-
mace o řízené péči se lze dočíst
pouze na zahraničních webo-
vých stránkách. Českým léka-
řům se podávají zkreslené až ne-
pravdivé informace a spoléhá se
na neznalost cizích jazyků a tím
nedostupnost k informacím.
Informace lze získat z americ-
kých webových stránek o tom,
proč byla řízená péče v USA za-
vedena a jak tento systém zdra-
votní péče nefunguje. Svou
výpověď podala před Americ-
kým kongresem Dr. Linda

Peeno, která pracovala jako re-
vizní lékařka u několika organi-
zací řízené péče a byla bohatě
odměňována za to, že pacientům
zamítala zdravotní péči. Její
výpověď je dostupná na interne-
tových stránkách
http:/www.thenationalcoalition.
org/DrPeenotestimony.html pod
názvem Managed care Ethics:
The close view. 
Na těchto faktech vznikl film
Sicko, který doporučuji shléd-
nout. 
5. Co je nepodstatnější, že o
řízené péči vůbec nic nevědí ob-
čané ČR, kterých se to bezpros-
tředně týká. Pokud reforma pro-
jde, začnou zákony platit již od
příštího roku a radikálně to změ-
ní životy lidí v ČR. 
K čemu zdravotní plán „řízené
péče“? Aby zdravotní pojišťovna
pacienta řídila, šetřila na jeho
zdravotní péči a sama vyděláva-
la. Jak pacienta „vmanipulovat“
aby se k tomuto plánu ŘP dobro-
volně přihlásil? Slíbíme mu, že
nebude muset platit regulační
poplatky (a ještě něco vydělá na
ušetřené péči – možná). Těm co
náměstek Hroboň slibuje stejné
podmínky jako nyní, pokud se k
žádnému specielnímu plánu ne-
přihlásí, se bude postupně zvy-
šovat spoluúčast a paušální plat-
by – viz USA „deductables“.
Občané ČR prosím ptejte se
Ministerstva zdravotnictví, co je
řízená péče, kterou tady hodlají
zavést. A mimo to, si sami zjiš-
ťujte na cizojazyčných webo-
vých stránkách veškeré informa-
ce o řízené péči. Tam totiž zjis-
títe, že  ministerstvo chce zavést
něco co ke spokojenosti občanů
nefunguje nikde na světě – ani v
USA jak se u nás mylně uvádí. V
současných prezidentských vol-
bách v USA je reforma zdravot-
nictví jedním z hlavních témat. 
Nyní ministr Julínek vytasil
trumf z rukávu – průměrná rodi-
na (nemyslím si že průměrná ro-
dina má v ČR 4 členy) vydělá 10
000 Kč na privatizaci pojišťo-
ven. Tedy 2500 na osobu – je nás
10 milionů, bude cca 20-25 mili-
ard. Je to lákavé, ale lidé nevědí,
že hospodaření pojišťoven v ro-
ce 2007 skončilo přebytkem cca
20 miliard. Takže rozdělí peníze,
které tam už dneska jsou. A de-
facto zadarmo převedou poji-
šťovny na soukromé vlastníky.
aktualne.centrum.cz, pacienti.cz
dumfinanci.cz, rodina.cz
osud.cz, czechfreepress.cz

Americké zdravotnictví v Česku
Ve světle nových skutečností lze jednoznačně usoudit, že finanční
skupina Agel není tou finální stanicí, která ovládne české zdravot-
nictví. Funguje jen jako zprostředkovatel spolu s lidmi z
Ministerstva zdravotnictví. Na obzoru se začíná objevovat americ-
ká nadnárodní organizace řízené péče Kaiser Permanente. Jedná se
o největší organizaci řízené péče v U.S.A. a ta se chystá expando-
vat do ČR.
1) Kaiser Permanente (KP) odstartoval mezinárodní poradenství v
oblasti zdravotnictví. V článku (viz. zdroj) nabízí své poradenské
služby v oblasti strategie, plánování, ekonomiky ve zdravotnictví
atd. v ostatních zemích světa. Netají se tím, že má dostatek financí
ke své expanzi. Zdroj:
http://prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=57278
2) Kaiser Permanente International (odnož KP pro zahraničí) zve-
řejnil na svých webových stránkách zahraniční klienty, se kterými
spolupracuje. Z ČR se jedná o 3 klienty: * Euromednet (nyní
Nemocnice Třinec Podlesí a.s. vlastněná Agelem), * Hutnická za-
městnanecká pojišťovna (ovládaná Agelem), * Reforma zdravot-
nictví-forum.cz (Macháček, Julínek, Hroboň, Bryndová,
Svejkovský, Hodyc) Zdroj
: http://www.xnet.kp.org/kpinternational/clients.html
3) Ve dnech 6. - 8. 4. 2008 proběhl v Praze 4. International Health
Summit 2008. Uspořádalo ho občanské sdružení Reforma zdravot-
nictví-forum.cz ve spolupráci s americkým partnerem The
Governance Institute (James A. Rice). Důležitým hostem byl také
generální ředitel KP pan George C. Halvorson. Jeho přednáška by-
la zveřejněna v českém časopise Medical Tribune. Zdroj:
http://ihsummit.eu/home.html
4) Posledním indicií je poradenská firma McKinsey&Co, která fun-
guje po celém světě. Pro KP tato firma prováděla v roce 1995 stra-
tegické plánování a obdržela velmi tučné odměny (viz. zdroj). Není
náhodou, že MUDr. Pavel Hroboň pracoval pro McKinsey&Co 4
roky (98-02) jako konzultant. A není náhodou, že u McKinsey&Co
současná poradkyně ministra Julínka PhDr. Lucie Bryndová získa-
la doktorát. Zdroj: http://kaiserpapershawaii.org/kaiserwatch.htm
Poslední jmenovaný zdroj je dlouhý článek o nekalých praktikách
KP (miliardové zisky, omezování péče pro pacienty, propouštění
vyškolených odborníků-lékařů výměnou za lékaře-začátečníky, ob-
rovské výdaje na svou reklamu, miliónové pokuty za zanedbání
péče atd). Stojí za to si ho celý pročíst, protože si člověk udělá před-
stavu, jak ve skutečnosti funguje KP. Existují i další webové strán-
ky jako např. www.kaiserthrive.org, kde jsou zveřejňovány aktuál-
ní žaloby na KP i zkušenosti obyčejných lidí s KP (zanedbání péče,
odmítnutí péče, neproplacení péče). Také jsou popsány způsoby jak
KP zneužívá svůj statut neziskové organizace.
Kaiser Permanente logicky ztrácí americké klienty (pokles z 8.5mil
na 6.9 mil. za posledních 6 let) a proto hledá jiný zdravotnický trh.
ČR se zdá jako ideální - levná pracovní síla, legislativa o řízené péči
nachystaná na objednávku, v případě žalob ze strany pacienta - po-
malé soudy a velmi velmi směšná odškodnění. Navíc stát každý rok
nasype 500 mil. Kč na vzdělávání lékařů v soukromých nemocni-
cích. Julínek usilovně prosazuje zvýšení týdenní pracovní doby u
zdravotníků. Prostě se pracuje se na každém detailu tak, aby ame-
rická strana byla spokojená. Takže stačí, aby si Kaiser Permanente
„plácnul“ s Hroboněm, Julínkem, Macháčkem a Chrenkem, předal
jim miliardy dolarů za české zdravotnictví a obchod století bude u-
zavřen!!!
Pozn: Pokud k tomu pomyslnému „plácnutí“ dojde, bude se jednat
o nevratné změny. ČR bude ještě ve větším průšvihu než
Slovensko, protože miliardové arbitráže v dolarech už nikdy ob-
čané ČR nezaplatí!!!!
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Přijďte protestovat před Úřad vlády
První protestní akce bude pod záštitou OS zdravotnictví a so-
ciální péče ČR 21. května 2008 od 15 hodin před Úřadem
vlády
• ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME s přeměnou zdravotních
pojišťoven, fakultních nemocnic a specializovaných ústavů na
obchodní společnosti! 
• ODMÍTÁME, aby se zdravotní pojištění stalo ziskem sou-
kromníků! 
• NEVĚŘÍME SLIBŮM, že chystané změny nezhorší do-
stupnost a kvalitu péče! 
• NEHODLÁME NEČINNĚ PŘIHLÍŽET, jak se zdraví
stává předmětem obchodu!

Připravované vládní kroky by byly nevratné!

Prohlášení studentů lékařských fakult
My, zástupci studentů níže uvedených lékařských fakult, považujeme jakožto
budoucí lékaři za svou povinnost varovat občany České republiky před kroky
Ministerstva zdravotnictví ČR směřujícími k transformaci fakultních nemoc-
nic v akciové společnosti.Varujeme před ohrožením vzdělávání lékařů, lékařské vědy a odbornékvality péče o pacienty:
Fakultní nemocnice jsou ze své podstaty vysoce specializovanými odbornými
pracovišti. Jejich stěžejní úloha spočívá v poskytování špičkové specializo-
vané péče, ve vzdělávání lékařů, v uskutečňování lékařského vědeckého výz-
kumu a v rozvoji odborné kvality a veřejného zdravotnictví vůbec. V tomto
směru mají fakultní nemocnice nezastupitelnou úlohu a nejsou zdaleka jen
běžnými zdravotnickými zařízeními. Úloha vzdělávat a zajišťovat vysoce od-
bornou péči je strategickým veřejným zájmem, jehož naplňování je principi-
álně možné pouze zásluhou odborného vkladu univerzit a jejích pracovníků.
Věcný návrh zákona o univerzitních nemocnicích eliminuje vliv univerzit ve
fakultních nemocnicích na minimum. Tyto záměry jsou v rozporu s evrop-
skými modely fungování univerzitních nemocnic, a představují tak vážné
ohrožení výuky, lékařské vědy a v konečném důsledku též kvality českého
zdravotnictví. V tomto ohledu navrhovaný záměr nepřináší lepší řešení sou-
časného stavu.
Upozorňujeme na skutečnost, že univerzitní nemocnice jako akciové spole-
čnosti jsou jen ojedinělý jev vyskytující se pouze v několika málo zemích. V
naprosté většině případů se jedná o instituce veřejnoprávní neziskové, vlast-
něné státem či regionem nebo krajem s významným vlivem univerzit či léka-
řských fakult – škol. Proto považujeme tvrzení představitelů ministerstva zdra-
votnictví, že nejlepší formou univerzitních nemocnic je akciová společnost, za
účelové a matoucí veřejnost.Současný vládní záměr transformace fakultních nemocnic nemá oporu vzahraniční zkušenosti, a také proto jej považujeme za neopodstatněný ex-periment s možnými dalekosáhlými důsledky pro úroveň lékařského vzdě-lání, lékařské vědy a českého zdravotnictví vůbec.Varujeme před arogancí moci a absencí demokratického dialogu při pří-pravě transformace nemocnic:
Příprava transformace fakultních nemocnic je ze strany MZ od počátku pro-
vázena neochotou k řádnému demokratickému dialogu. Jejím projevem je ne-
standardní krácení řádných lhůt připomínkových řízení na polovinu. Na připo-
mínky odborníků není brán zřetel a nesouhlasné hlasy jsou nejrůznějšími způ-
soby umlčovány.
Dalším dokladem nerespektování demokratického dialogu jsou kroky MZ pa-
ralelně připravující transformaci FN na akciové společnosti bez ohledu na pří-
pravu daného zákona a výsledky jeho projednání Parlamentem České republi-
ky. Obáváme se, že tyto snahy mohou vést ke skryté privatizaci fakultních ne-
mocnic za každou cenu, což silně připomíná některé privatizační procesy 90.
let.Ptáme se, co je motivem přijmout transformační zákon dalekosáhléhovýznamu v neobvykle krátké době, a to bez řádného demokratického di-alogu?Varujeme před nevratností připravovaných změn:
Transformace fakultních nemocnic v akciové společnosti představuje nevratné
změny dalekosáhlých rozměrů. Obáváme se zejména možnosti neprůhledného
prodeje nemocnic, rozpadu špičkových odborných týmů, rizika omezování
některých nákladných, ale pro pacienty potřebných provozů nebo dokonce e-
liminace výuky. Jsme přesvědčeni, že realizace návrhů by přinesla v budouc-
nosti neopodstatněně velká rizika pro občany ČR.S ohledem na uvedené okolnosti požadujeme,• aby vláda České republiky okamžitě zastavila legislativní kroky ve-doucí k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s mi-noritním podílem univerzit, • aby byl zahájen řádný a věcný demokratický dialog s představiteli uni-verzit, • aby vláda v úzké spolupráci s univerzitami připravila nový návrhtransformace fakultních nemocnic, který by odpovídal evropským mo-delům a normám a nepředstavoval vážná rizika pro české zdravotnic-tví a veřejnost.
V Praze 1. května 2008
zástupci studentů:1. lékařské fakulty UK2. lékařské fakulty UK3. lékařské fakulty UKLékařské fakulty UK PlzeňFarmakologické fakulty UKLékařské fakulty UP Olomouc

V úterý 29. dubna se v deštivém odpoledni konalo setkání odborářů a
dalších  zájemců  s představiteli ČMKOS na ústeckém Lidickém ná-
městí. Tématem byly nepřijatelné reformní návrhy vlády v oblasti
zdravotnictví a důchodového zabezpečení.                  Foto: P. Tachecí

V Hradci Králové se konal mítink ČMKOS “Chcete vědět, co nám
vládní reformy vzaly a vezmou?”. S dopady vládních reforem na ži-
votní úroveň a zajištění v nemoci a stáří seznámil přítomné odbvoráře
a občany předseda ČMKOS Milan Štěch.



Řízením příspěvkové organizacebyl pověřen zaměstnanec do doby,než bude vybrán vhodný ředitel.Je možné považovat pověření říze-ní za jmenování nebo zastupo-vání?
U zaměstnavatelů, u nichž jsou za-
městnanci odměňováni platem (tzv.
nepodnikatelské subjekty) a to ze-
jména v oblasti veřejné správy se
velmi často stává, že zaměstnanec je
„pověřen“ řízením zaměstnavatele,
např. příspěvkové organizace, do u-
rčité doby, např. do nástupu „řádné-
ho“ vedoucího. 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., na
rozdíl od dřívějšího zákoníku práce,
vychází ze zásady „co zákona neza-
kazuje, to dovoluje“ (2 odstavec 1 a
§ 363 zákoníku práce). Z toho je nut-
no vycházet při řešení problematiky
pověření řízením, i když se soudní
rozhodnutí zabývaly touto záležitos-
tí již v době účinnosti právního záko-
níku práce.  Skutečnost, že platný a
účinný zákoník práce problematiku
pověření řízením výslovně neupra-
vuje, nemůže být rozhodující.
Pověření řízení, se souhlasem pově-
řovaného zaměstnance (§ 13 odsta-
vec 1 zákoníku práce) provedené
jednostranným právním úkonem (§ 4
zákoníku práce a § 34 občanského
zákoníku) je třeba považovat za jme-
nování na pracovní místo vedoucího
zaměstnance na dobu určitou. V
tomto směru také vyznívá rozsudek
Nejvyššího soudu sp. zn. Cdon
382/97 ze dne 23. 4. 1997, přestože
byl tento rozsudek vydán za účinnos-
ti prvního zákoníku práce. K uve-
denému názoru vede např. i rozhod-
nutí Nejvyššího soudu ČR Jc 174/98
2 Cdon 382/97 podle kterého: „Za
jmenování do funkce lze považovat
též takový projev vůle organizace,
kterým pracovníka „pověřuje“ urči-
tou funkcí (dočasně či trvale), jestli-
že je nepochybné, že nejde jen o za-
stupování jiného vedoucího pracov-
níka (např. v době jeho nepřítomnos-
ti), které vyplývá z vnitřních předpi-
sů organizace, a které organizace
„pověřovací listinou“ jen potvrzuje.“
Uvedené rozhodnutí Nejvyššího sou-
du ČR tak připouští tuto možnost,
přestože ani zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, institut pověření řízení ex-
plicitně nedefinoval. Obdobně by to-
mu tak mělo být i za stávajícího
právního stavu.
Z ustanovení § 35 odstavec 2 občan-
ského zákoníku vyplývá, že právní
úkony vyjádření slovy je třeba vy-
kládat nejenom podle jejich jazy-
kového vyjádření, ale zejména též
podle vůle toho, kdo právní úkon u-
činil, není-li tato vůle v rozporu s ja-
zykovým projevem. Vůle vyjádřená
v právním úkonu sleduje, aby  bylo
na určitou dobu, tzv. dočasně, zabez-
pečeno řízení zaměstnavatele dočas-
ným vedoucím, a to se všemi právy a

povinnostmi s tím spojenými a z to-
ho vyplývajícími. Zaměstnance po-
věřeného řízením, je pak potřebné po
dobu, po kterou bude jeho pověření
trvat, považovat za vedoucího zamě-
stnance ve smyslu § 11 odstavec 4
zákoníku práce.
Kdyby tomu tak být nemělo, muselo
by být pověření řízením považováno
za právní úkon, který obchází zákon
a je tudíž neplatný (§ 18 a 2 zákoníku
práce a § 39 občanského zákoníku).
V souvislosti s pověřením řízení ne-
jsou dotčeny právní povinnosti vy-
plývající ze zvláštních právních
předpisů, např. z § 5 odstavec 1
zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících, nebo ze záko-
na č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační
zákon).
Ve vztahu k předchozímu pracov-
nímu zařazení zaměstnance pověře-
ného řízením (před pověřením) pů-
jde o trvalou změnu pracovních pod-
mínek. Po skončení pověření se bude
postupovat podle § 73 odstavec 5 a 6
zákoníku práce, nebylo-li dohodnu-
to, že zaměstnanec bude po uplynutí
doby pověření vykonávat druh
práce, který vykonával předtím.
Znamená to, že po skončení doby, po
kterou byl zaměstnanec pověřen
řízením, musí mu zaměstnavatel na-
bídnout  jinou práci odpovídající je-
ho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.
Jestliže zaměstnavatel nemá pro za-
městnance takovou práci, nebo ji za-
městnanec odmítne, jde o překážku v
práci na straně zaměstnavatele a sou-
časně je dán výpovědní důvod podle
§ 52 písm.c) zákoníku práce (nadby-
tečnost zaměstnance). Je proto vždy
vhodné, aby zaměstnanec se před
tím, než byl pověřen výkonem ve-
doucí funkce, se zaměstnavatelem
dohodl, že po uplynutí  doby, na kte-
rou je pověřen, se  vrátí zpět na pů-
vodní pracoviště.
Situaci je možné řešit i sjednáním do-
hody  se  zaměstnancem, že bude za-
stupovat vedoucího zaměstnance po
určitou  dobu.  Jednalo by se o dvou-
stranný právní úkon (změnu sjedna-
ných pracovních podmínek).
Při pověření řízením (jmenováním
na vedoucí pracovní místo) přísluší
zaměstnanci příplatek za vedení od
právního dne výkonu vedoucího
místa (§ 124 odstavec 1 zákoníku
práce). Ovšem při zastupování by za-
městnanec dostal příplatek, až když
doba zastupování přesáhne 4 týdny, a
to zpětně, od prvního dne zastupo-
vání. To však neplatí, je-li zvláštním
právním předpisem nebo organiza-
čním předpisem zaměstnavatele sta-
noveno stálé zastupování, kdy zamě-
stnanci rovněž přísluší příplatek  za
vedení od prvního dne výkonu práce
na pracovním místu (§ 124 odstavec
2 písm.a) zákoníku práce).        -ou-
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Odborářský sport
19. dubna 2008 se konal v Ostravě-Porubě, zábavním centru Zuzana,již II. ročník bowlingového turnaje o putovní pohár, který zorganizo-vala odborová organizace při Magistrátu města Ostravy.Zápasu se zúčastnilo celkem 84 hráčů (48 hráčů z Magistrátu městaOstravy a úřadů městských obvodů), ostatní  účastníci hájili barvy od-borářů Dopravního podniku Ostrava, ZOO Ostrava, Městské policieOstrava, pivovaru Ostravar, České televize Ostrava a TechnoprojektuOstrava. Na bowlingový turnaj zavítala návštěva – primátor městaOstravy – Ing. Petr Kajnar. Z lítého boje vyšlo  jako vítěz družstvo Technoprojektu Ostrava, II.místo obsadilo družstvo Dopravního podniku Ostrava a na III. místěse umístili  odboráři z pivovaru Ostravar (odboráři pořádající organi-zace skončili na krásném IV. místě). Hráči všech tří družstev byliodměněni zajímavými cenami.Velkým potleskem a uznalým pískotem bylo odměněno družstvoOstravaru, které se zřeklo jedné z cen ve prospěch družstva na po-sledním místě.Poděkování za zorganizování  turnaje patří panu Karlu Slezákovi apanu Ludovítu Bakovi, kteří odvedli kus práce.Sportu zdar a bowlingu zvlášť! Za rok na shledanou při III. ročníku!Fotky z této akce jsou nahlédnutí na webové strance:www.turnajbow.estranky.cz

Připomněli jsme si Den smutku
Oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání mají svůj mezinárodníden. V ČR si jej odbory připomínají 28. dubna jako Den smutku jižod roku 1997. Také letos se zástupci ČMKOS, svazoví inspektořiBOZP, specialisté na bezpečnost práce z jednotlivých odborovýchsvazů a hosté z ministerstev zdravotnictví, práce a sociálních věcí,Českého báňského úřadu, Kliniky nemocí z povolání v HradciKrálové a Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu sešliv centrále ČMKOS. Odbory usilují o to, aby národní vlády napomoh-ly k uznání 28. dubna jako významného dne OSN. Vzpomínkový denodborů je od roku 2003 zároveň Světovým dnem bezpečnosti a zdra-ví při práci, který vyhlásila Mezinárodní organizace práce.
„Budeme muset dávat větší důraz na prevenci a na to, aby se umo-
žnilo i odborovým orgánům v místech, která jsou riziková, důrazněji
kontrolovat bezpečnost práce. Inspekce práce nemůže obsáhnout ce-
lou škálu desítek tisíc podniků,“ uvedl ve svém vystoupení místo-předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Dodal, že v mezinárodním srov-nání patří ČR k zemím s nejpropracovanějším systémem BOZP.cmkos.cz

Pověření řízením nebo jmenování?
§ ODPOVÍDÁME §
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Lékařské prohlídky a úhrada nákladůU zaměstnavatele pracují zaměstnanci ve zdraví obtížném pro-středí. Podle rozhodnutí krajského hygienika musí zaměstnanciabsolvovat lékařské preventivní prohlídky. Místo výkonu prácenení totožné s místem, kde se prohlídky uskutečňují. Jak a na zá-kladě jakého ustanovení zákoníku práce může zaměstnavatel za-městnancům uhradit náklady spojené s tímto vyšetřením, jako jenapř. jízdné a platba lékaři?Zaměstnavatel  musí umožnit zaměstnancům podrobit se  lékařskýmprohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právnímipředpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejnéhozdraví (§ 103 odstavec 1 písm.d) zákoníku práce.  Zaměstnanec je po-vinen  podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očko-váním stanoveným zvláštními právními předpisy. (§ 106 odstavec 4.písm. b) zákoníku práce. Zaměstnavatel je dále povinen nahradit za-městnanci, který se podrobil uvedeným prohlídkám,  případnou ztrátuna výdělku. Zákoník práce úhradu  případných nákladů upravuje v § 101 odstavec6. náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví připráci hradí zaměstnavatel. Tyto náklady nesmějí být přenášeny přímoani nepřímo na zaměstnance.Je nepochybné, že v uvedeném případě  se jedná o lékařské prohlídlyv rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto úhrada nákladůje na straně zaměstnavatele a pro účely zákona o dani z příjmů jevýdajem.
Kdy zaměstnavatel nehradí škoduza pracovní úrazJe někde vysvětlena lehkomyslnost a neopatrnost zaměstnance ja-ko důvod pro částečné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele zapracovní úraz?Vodítkem pro posuzování neopatrnosti a lehkomyslnosti je rozhodnu-tí bývalého Nejvyššího soudu zveřejněné pod č. 35/1970 Sbírky roz-hodnutí, které stanoví: "Lehkomyslné jednání je takové jednání, kdysi vzhledem ke konkrétní časové i místní siruaci na pracovišti počínázaměstnanec způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozícípoškozením zdraví, což je v rozporu s obvyklým způsobem chování,to je když zaměstnanec postupuje od ostatních odlišně.Rozdíl mezi lehkomyslností a neopatrností, který má na mysli záko-ník práce, lze vyjádřit tak, že slovo "lehkomyslnost" nahradíme slovy"riskování" nebo "hazardérství".Pro správné posouzení, zda je možno jednání zaměstnance hodnotitjako lehkomyslné, hraje důležitou roli, kromě věku a míry, zkušenos-tí i jeho zařazení do kvalifikační třídy. U zaměstnanců vyšších kvali-fikačních tříd, kde se vyžadují určité znalosti bezpečnostních předpi-sů, bude správné posuzovat určité jednání jako lehkomyslné, zatímcopři stejném jednání u zaměstnanců zařazených do nižších kvalifikač-ních tříd tomu tak být nemusí.Nelze však opomenout ani další hledisko. Musí jít o jednání, které jev rozporu s obvyklým způsobem chování. Tak tomu bude např. přiskákání po schodech, klouzání po zábradlí, přelézání plotu, zkraco-vání si cesty přes příkopy apod. Ve všech těchto případech jde jistě oneobvyklý způsob chování. Jestliže takové chování je u zaměstnava-tele běžné a trpí se, nemůže se pak zaměstnavatel tohoto zprošťova-cího důvodu dovolat. Např. dělníci na staveništi si zkracují cestu napracoviště tím, že přelézají materiál, místo aby použili přístupové ces-ty. Jestliže takto postupuje většina zaměstnanců a vedoucí proti ta-kovému jednání nezakročí a trpí je, nemůže se v případě úrazu utr-pěného při přelézání dovolávat tohoto zprošťovacího důvodu.

Školení jako přesčasyMůže být školení považováno za přesčasovou práci?Při splnění stanovených zákonných podmínek není vyloučenopřípadné nařízení práce přesčas na dobu školení (např. školení v so-botu nebo v neděli), jsou-li pro to splněny podmínky stanovené v § 93zák. práce o přesčasové práci. I v tomto případě by zaměstnanec do-stal mzdu za vykonanou práci přesčas. Nepřítomnost na školení čistudiu, protože je vykonem práce, může být posouzena jako neomlu-vená.

Při zaškolení nebo zaučení není možné, aby zaměstnavatel podmiňo-val splnění svých zákonných povinností uzavřením dohody o tom, žezaměstnanec po získání této kvalifikace setrvá v pracovním poměru,jinak že bude muset vracet vynaložené náklady. Rovněž není přípust-né, aby zaměstnavatel, vynaloží-li na zaměstnance určité náklady, vy-nucoval od zaměstnance z tohoto důvodu sjednání dohody o setrváníu zaměstnavatele (např. při poskytnutí ochranných pracovních pro-středků).
Důkaz není jen na zaměstnavateliV souvislosti s právní úpravou zákazu diskriminace na pracovištise objevily názory, že "postižený" zaměstnanec nemusí nic doka-zovat a že vždy svůj nárok úspěšně uplatní. Má v tomto směru za-městnavatel nějaké povinnosti?Tyto otázky řeší občanský soudní řád v § 133a. Skutečnosti tvrzené otom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základěsvého pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud vřízení nevyšel opak. V tomto ustanovení se promítá závazek ČR, kte-rý vyplývá ze Směrnice Rady Evropské unie ze dne 15. 12. 1997 č.97/80/ES, o důkazním břemenu v případech diskriminace na základěpohlaví.Uvedená směrnice stanoví, že v zájmu zajištění zásady rovného za-cházení t.j. odstranění jakékoliv diskriminace založené na pohlaví,buď přímé nebo nepřímé, budou přijaty rovněž v oblasti občanskéhosoudního řízení opatření, která - jak uvádí čl. 4 odst.1 směrnice- "jsounezbytná k zajištění toho, že když osoby, které se cítí poškozeny tím,že vůči nim nebyla uplatněna zásada rovného zacházení, uvedou předsoudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že došlo k přímé nebo ne-přímé diskriminaci, bude povinností žalovaného (odpůrce) dokázat,že nedošlo k porušení zásady stejného zacházení". Proto v občanskémsoudním řízení nadále nebude prokazovat tvrzené skutečnosti o příménebo nepřímé diskriminaci na základě pohlaví ten účastník, který jetrvdí (to je uvádí skutečnosti, z nichž  lze dovodit, že došlo k příménebo nepřímé diskriminaci), ale druhý účastník (jeho protistrana)."Opak" vyjde najevo tehdy, jestliže druhý účastník prokáže, že nedo-šlo k porušení "zásady stejného zacházení."               JUDr. L. Jouza

Sekce ústředních orgánů státní správy

Blížíte se k důchodovému věku a jste zvědaví, jaký důchod asi budete mít?Zkuste si vyplnit on-line kalkulačku na mpsv.cz. Nejdříve si pomocí věkové
kalkulačky zjistíte den nároku na starobní důchod, eventuálně předčasný sta-
robní důchod.. Pak, pokud si připravíte podklady uvedené dále, vyplňte dle
návodu tabulky.  Výpočet důchodu pomocí důchodové kalkulačky vychází ze
základních údajů, které v obecném případě výši důchodu ovlivňují, ale neu-
možňuje plně zohlednit všechny rozhodné skutečnosti. Důchodová kalkulač-ka proto slouží pouze k orientační představě o výši důchodu.
Údaje, které je třeba vyplnit (přepsat) do důchodové kalkulačky:Vyměřovací základ - hrubý výdělek dosažený v příslušném roce (osoby sa-
mostatně výdělečně činné uvádějí výši vyměřovacího základu pro stanovení
pojistného). Vyloučené doby - většinou se jedná o dobu pobírání dávek nemocenského po-
jištění,  dobu  pobírání plného invalidního důchodu, dobu výkonu vojenské
služby, nejde-li o vojáka z povolání, dobu péče o dítě nebo o bezmocnou oso-
bu, dobu studia, dobu "evidované" nezaměstnanosti. Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod - součet doby pojištění a
tzv. náhradních dob pojištění. Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby
péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu vojenské služby (nejde-
li o službu vojáka z povolání) započítávají pro výši procentní výměry důcho-
du v rozsahu 80 %. Jako doba studia získaná před 1. lednem 1996 se započítává doba studia po
skončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let v plném rozsahu a
po dosažení uvedeného věku se hodnotí nejvýše 6 roků studia, a to v rozsahu
80 %. Studium získané po 31. prosinci 1995 se započítává nejvýše v délce 6
roků po dosažení věku 18 let, a to v rozsahu 80 %. Za výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok nastarobní důchod (tzv. "přesluhování") se pro účely zvýšení procentní výměry
důchodu nepovažuje doba pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené
nepřítomnosti v práci a doba dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání
dávek nemocenského pojištění. Roční vyměřovací základ je úhrn vyměřovacích základů (hrubých příjmů) za
kalendářní rok vynásobený příslušným koeficientem nárůstu všeobecného
vyměřovacího základu. Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích
základů. Výpočtový základ je redukovaný osobní vyměřovací základ. Procentní výměra důchodu se stanoví z výpočtového základu procentní saz-
bou odpovídající délce doby pojištění. 

Orientační výše důchodu úpro nedočkavé
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Asijská rozvojová banka musí finančně podpořit a ochránit ve-řejné služby před soukromými ziskyMadrid, 5. květen 2008I když přední zastupitelé PSI přivítali část nové „Strategie 2020“Asijské rozvojové banky (ADB), jednoznačně odmítají čím dálvstřícnější postoj ADB vůči privatizacím a soukromému financováníveřejného sektoru v Asii. Místopředsedkyně PSI, Annie Geron, k to-mu řekla: „Pokud jsou k dispozici jen omezené zdroje, mělo by býtprioritou jejich využití k posílení rozhodujících veřejných služeb, ob-zvláště pocházejí-li tyto zdroje z veřejného sektoru?“PSI uvedlo, že podobné obavy sdělil i hlavní ekonom ADB, Ifzal Ali.V rozhovoru pro „Business Times“ z 29. prosince 2007 řekl: „koneckonců,  ekonomiky budou úspěšně fungovat a prosperovat pouze zaexistence spravedlivého a efektivního poskytování veřejných služeb“.Dále pak varoval: „v Asii dochází k úplnému rozbíjení veřejných slu-žeb“.PSI vítá přijetí Základních pracovních standardů (CLS) ADB, jakožtosoučást její Strategie sociální ochrany. Tyto standardy se skládají zečtyř základních mezinárodně uznávaných principů. Zahrnují zákazpráce dětí a povinné práce, eliminaci diskriminace a uznání práv pra-covníků na sdružování a kolektivní vyjednávání. ADB ale odmítlo ty-to práva pracovníků zahrnout do své  kontrolní politiky.„Banka bude kontrolovat práva běžných občanů, bude kontrolovat ži-votní prostředí, bude dohlížet na nedobrovolné vyrovnání, ale nebudekontrolovat dodržování práv pracovníků“, řekl David Carey, který ječlenem výkonné rady PSI a členem výkonného výboru Australské od-borové rady. D. Carey k tomu dále řekl: „Tohle ale nestačí. ZástupciADB řekli, že důležitá mezinárodní práva na ochranu pracovníků ne-budou dávat na svůj seznam kontrol, obzvláště, když poskytujívládám finanční prostředky na rozvoj. Zástupci ADB řekli, že k ta-kovému dohledu je zapotřebí speciálně kvalifikovaný personál a ta-kovou  kontrolní činnost by bylo nutné každé zemi oznámit“. Brutální policejní zásah přerušil Májové oslavy v IstanbuluOdborové a další organizace se pokusily 1. května poklidně shro-máždit na Taksimském náměstí v Istanbulu. Proti poklidnému shro-máždění ale záhy zasáhla policie a rozehnala davy pomocí slznéhoplynu, vodních děl a obušků. PSI reagovala s rozhořčením na tentozásah turecké vlády a na přehnaně krutý zásah policie. PSI říká, že by-lo uvězněno až 2800 lidí, několik účastníků, včetně odborářů, bylozraněno. Slzný plyn dokonce způsobil potíže i v blízké nemocnici,kde byli pacienti postiženi slzným plynem. Generální tajemník PSI, Peter Waldorff, daný incident komentovalslovy: „Použití tak přehnané síly k zastavení zcela klidného shromáž-dění lidí, kteří jen  využili své platné lidské právo, je zcela nepřija-telné.Turecko má ambice na připojení se k EU, ale bohužel dál po-kračuje v potlačování principů, na kterých byla EU založena, a to tímnejohavnějším způsobem. Pokud Turecko očekává připojení do EU,musí jasně demonstrovat svůj závazek k demokracii a k uznávání lid-ských práv a to včetně práva na sdružování a poklidné shromažďo-vání.“ Májové oslavy byly uspořádány několika odborovými konfederacemi(KESK, DISK a TÜRK-IS) spolu s politickými stranami a veřejno-právními organizacemi. Několik odborových organizací z KESK aDISK jsou i členy PSI a také se zúčastnily těchto oslav. Májové set-kání na Taksimském náměstí má zvláštní význam pro pracovníky aodbory, kteří si tak připomínají tragické úmrtí 37 lidí z 1. května 1977,kdy střelci stříleli do oslavujících davů na náměstí.Účast PSI na oslavách 1. májeNěkolik tisíc lidí se zúčastnilo tradiční oslavy 1. máje v Ženevě. Meziúčastníky nechyběla ani delegace z vedení PSI včetně generálního ta-jemníka Peter Waldorffa a dalších členů. Oslavy se účastnil i AgripinoHurtado, který je členem kolumbijské pobočky PSI SINTRAEMCA-LI. V boji za silnější evropské rady práce30. duben 2008Evropská odborová konfederace (ETUC) uvítala iniciativu Evropskékomise (EK) na zavedení sociálního balíku, protože ten obsahuje ve-lice důležitou část pro pracovníky – přepracování směrnice o evrop-ských pracovních radách (EWC). Při příležitosti oslav 1. máje ETUCspouští kampaň pro silnější EWC, které jsou důležitými pracovníkyzastupujícími orgány uvnitř společností. ETUC již dlouhou dobu vo-lá po revizi směrnice EWC a to je důvod, proč ETUC bude silně pod-porovat plán EK na posílení EWC. ETUC potvrzuje důležitost EWC:

tyto rady vskutku umožní milionům pracovníků napříč celou Evropoumít právo na informace a konzultace o rozhodnutích společnosti a topřes své zástupce v EWC. Je to důležitá zpráva, na kterou bychomměli vzpomínat při příležitosti májových oslav. Dnes ETUC spouštíkampaň k zajištění toho, že tato důležitá část legislativního rámce bu-de přijata před koncem roku 2008. Spolu s nadací Hans Böckler a vespolupráci s Evropskými průmyslovými federacemi uspořádá ETUCve dnech 9. a 10. června 2008 konferenci na EWC. Na této konferen-ci budou zástupci pracovníků z EWC diskutovat své praktické zkuše-nosti, které ukazují na urgentní potřebu revize EWC směrnice.ETUC odsuzuje vraždu tří odborových předáků v HondurasuZástupkyně generálního tajemníka ETUC, Maria Helena André, na-psala honduraskému velvyslanci v Bruselu dopis vyjadřující zděšenícelého ETUC nad zavražděním Rosa Altagracia Fuentes (generální ta-jemnice Honduraské konfederace pracovníků) a její dvou kolegůVirgina Sánchez a Juan Baptista Gálvez v noci 23. dubna.Podle policie byla R. A. Fuentes zasažena 16 střelami, což jasně uka-zuje na to, že tato vražda byla předem brutálně promyšlená. ETUCvyjádřil svou podporu při vyšetřování této trojnásobné vraždy a soli-daritu s odborovou organizací pro Centrální Ameriku a Karibsko(CSACC),  ke které je honduraská odborová organizace přidružena.ETUC rovněž vyzval Evropskou komisi k tomu, aby požadovala uvlád států střední Ameriky, se kterými EU v současnosti vyjednávádohodu o sdružení, aby přijaly opatření na garanci odborových právnapříč regionem. Jak už bylo zmíněno v prohlášení 4. EU-LAC sami-tu odborů, který se nedávno konal v Limě, vraždy odborářů jsou vtomto regionu velice časté, ať už je to Guatemala nebo jiné země.Některé pracovní organizace obviňují USA kvůli porušování pra-covních standardů NAFTAPSI a Mezinárodní federace odborů v chemii, energii, hornictví a ne-specializovaných pracovníků (ICEM) podporují více než 40 pracov-ních organizací v Kanadě, Spojených státech a Mexiku, které 23. dub-na 2008 vyplnily žalobu proti USA. V této žalobě je obviněn státSeverní Karolína a USA z toho, že porušují Severoamerickou dohoduo volném obchodě (NAALC) tím, že odepírají 650 000 státních za-městnancům právo angažovat se v kolektivním vyjednávání. Tatostížnost byla formálně podána jménem pracovních skupin, kteří jsoučleny Kanadské asociace právníků pracovního práva (CALL).Dohoda NAALC požaduje, aby USA, Mexiko a Kanada dodržovaly„vysoké pracovní standardy“ ve svých zákonech a právo na sdružo-vání a kolektivní vyjednávání patří mezi její klíčové principy.Pracovníci veřejného sektoru v Severní Karolíně zastupuje Odborováorganizace pracovníků ve veřejných službách v Severní Karolíně.Organizace L150 UERMWA, která je i pobočkou PSI, zastupuje pra-covníky v municipálním a státním sektoru v Severní Karolíně.Tytoodbory v Severní Karolíně neustále tlačí na vládu, aby respektovalalidská práva pracovníků a aby umožnila státním zaměstnancům ko-lektivní vyjednávání. Předseda L150 UERMWA, AngazaLaughinghouse, vyjádřil vděčnost za rostoucí mezinárodní podporu:„Jsme velice potěšeni solidaritou s veřejnými zaměstnanci v SeverníKarolíně ze strany odborů z celého světa. To dokazuje, že pokračujícíodmítání základních práv pracovníků v Severní Karolíně je mezi-národně odsuzováno. Je to nespravedlnost a hanba pro tento stát, kterémusí státní zastupitelé napravit.“Stížnost na NAALC vyplňuje Národní administrativní kancelář(NAO), která spadá pod kanadské federální ministerstvo práce. NAObylo založeno Kanadou, USA a Mexikem na základě podmínek vNAFTA a mělo by sloužit k vyřizování stížností při porušení NAALC.Odbory požadují, aby NAO vyšetřilo toto porušování pracovníchpráv, a aby NAO vydalo prohlášení a doporučení toho, jaké kroky byměly být učiněny. -pm- psi.org



Podrobnosti k demonstraci poskytují Informační a poradenská centra Odborového svazu státních orgánů a oprganizací.


