
� Dne 4. 5. 2009schválila vládavšechny čtyřipředložené ná-vrhy nařízenívlády, mezi ni-mi nařízení vlá-dy, 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 nařízení vlády,kterým se stanoví stupnicezákladních tarifů pro přís-lušníky bezpečnostních sborůna rok 2009. Obě nařízení vládybyla postoupena ke zveřejněníve Sbírce zákonů. Nařízenívlády ve znění postoupeném ktisku zveřejňujeme na jinémmístě NOS. Naleznete je také nawebové stránce OS. Až doschválení vládou probíhala in-tenzivní jednání, která vedla zaodbory předsedkyně OS. Zvý-šení stupnic platových tarifů o3,5 % s účinností od 1. 6. 2009je nutné pokládat za maximummožného. Vyšší navýšení  pla-tových tarifů neumožňoval ob-jem finančních prostředků  ur-čený na platy ve státním rozpoč-tu na rok 2009. Výsledek, které-mu předcházelo potřebné navý-šení prostředků na platy o 2,7mld. Kč v návrhu státníhorozpočtu na rok 2009 na základěpřijatého pozměňovacího návr-hu, který zpracovaly a jehož při-jetí prosazovaly odbory, je nutnépokládat za úspěch odborů.
�Dne 6. 5. 2009 vláda na svémposledním zasedání schválila vpořadí další návrh nařízenívlády, kterým se mění nařízenívlády č. 564/2006 Sb., o pla-tových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě, a návrhy nařízenívlády, kterým se mění nařízení
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vlády č. 469/2002 Sb., kterýmse stanoví katalog prací a kva-lifikační předpoklady a kte-rým se mění nařízení vlády oplatových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě a nařízení vlády, kte-rým se stanoví katalog pracíve veřejných službách a sprá-vě. Návrhy uvedených nařízení vlá-dy předkládal ministr práce a so-ciálních věcí a to na základě ná-vrhu ministerstva zdravotnictví.Materiál ministerstva zdravot-nictví byl připraven narychlo,fakticky v posledních dnechodstupující vlády. Návrhy na-řízení vlády byly na základěrozhodnutí ministra práce a so-ciálních věcí postoupeny 30. 4.2009 v pozdních odpoledníchhodinách do velmi zúženého,zkráceného vnějšího připomín-kového řízení, které byloukončeno v 17. hodin 4. 5. 2009.Vyrovnání připomínkového ří-zení proběhlo dne 5. 5. 2009.Předsedové OS ROPO se knávrhu vyjádřili negativně a svéobecné stanovisko, které zveřej-ňujeme na jiném místě NOS,zaslali v rámci připomínkovéhořízení předkladateli MPSV. Vrámci projednávání připomínekoslovených připomínkovýchmíst bylo Stanovisko OS ROPOoznačeno mluvčí A. Vondrovouza zásadní připomínku a jakorozpor bylo zahrnuto do roz-porového listu, který byl jakopříloha návrhů nařízení vládypředložen vládě. Všichni člen-ové vlády tak měli možnost seseznámit se Stanoviskem  OSROPO před vlastním rozhodo-váním. S  předloženými návrhy nesou-hlasily ani předkladatelem oslo-

Výzva mimořádného Sněmu ČMKOS
k volbám do Evropského parlamentu

Mimořádný Sněm ČMKOS při vědomí důležitosti voleb do
Evropského parlamentu, který je jediným přímo voleným
orgánem EU, vyzývá odborové svazy a jejich členy, aby se těchto
voleb ve dnech 5. a 6. června 2009 aktivně zúčastnili a podpořili
ty kandidáty, kteří budou především respektovat potřeby lidí,
postaví se proti pokusům o sociální a další zneužití současné krize
a budou bránit zaměstnanecká a odborová práva.
K účasti na těchto volbách vyzývá i širokou občanskou veřejnost.
V Praze dne 3. 4. 2009                                                      
OS  státních orgánů a organizací se připojuje k výzvě mimořád-
ného Sněmu ČMKOS a vyzývá všechny své členy i ostatní za-
městnance veřejné správy a služeb, aby se voleb do Evropského
parlamentu aktivně zúčastnili. OS považuje účast všech občanů
ČR v červnových volbách do Evropského parlamentu za velmi
důležitou, neboť tyto volby zásadním způsobem rozhodnou o
dalším směřování Evropské unie. Rozhodnou především o tom,
zda vůbec, či v jakém rozsahu zůstane v dalším období zachován
evropský sociální model garantující  mimo jiné odpovídající
ochranu  a práva zaměstnanců a právo občanů na kvalitní a do-
stupné veřejné služby. 
Je proto v našem osobním zájmu, abychom svého volebního prá-
va využili a voleb do Evropského parlamentu se zúčastnili.
Nepřipusťme, aby za nás rozhodovali jiní! 
V Praze dne 9. 5. 2009               OS státních orgánů a organizací

Čtěte!
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě str. 4-5
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů  na rok 2009 str. 5
Volby do Evropského parlamentu str. 6-15
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vená ministerstva financí, vni-tra, spravedlnosti a obrany.Nesouhlas písemně vyjádřil takéSvaz  měst a obcí a Asociacekrajů. Zásadní výhrady byly vpodstatě shodné s výhradamiobsaženými ve Stanovisku  OSROPO. Podle informací, kterémáme k dispozici na právní asystémové vady upozornil takéministr práce a sociálních věcípři uvádění návrhů nařízenívlády na jednání vlády. Přestovláda návrhy nařízení vládyschválila a to s účinností od 1. 7.2009. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě, zavádí nový zvláštní pří-platek pro všechny zdravotnicképracovníky ve zdravotnickýchzařízeních a ve zdravotnickýchzařízeních zdravotnické záchra-nné služby (jedná se nejen o zdra-votní sestry, porodní asistentky,ale i o ostatní zaměstnance zdra-votnických zařízení, kteří vy-konávají  činnosti, jež jsou  pří-slušným zákonem definoványjako nelékařská zdravotnickápovolání, a také o lékaře). OSkonstatuje, že nově zaváděnýzvláštní příplatek je v rozporu sustanovením odst. 2 a 3 § 129zákoníku  práce.  Jeho  plošnéuplatnění je v rozporu s usta-novením odst. 1 § 129 zákoníkupráce. Je evidentní, že došlo kporušení zákona. Navíc tentopaušální zvláštní příplatek  budeposkytován jen zdravotnickýmpracovníkům pracujícím ve zdra-votnických zařízeních, zcela sepomíjí zaměstnanci vykonáva-jící shodnou práci pro jiné za-městnavatele (např. v zařízeníchsociální péče). V tomto  rozdíl-ném přístupu k zaměstnancůmvykonávajícím shodnou prácijednoznačně spatřujeme  poru-šení ústavní zásady „spravedlivéodměny za práci“ a principu„rovného odměňování“ (čl. 3odst. 1 a čl. 28. Listiny základ-ních práv a svobod a § 109zákoníku práce. Je zřejmé, ženávrh je protiústavní a může sereálně stát předmětem ústavnístížnosti.  Přijatá právní úpravamá další právní a systémovévady, na něž upozorňuje takéStanovisko OS ROPO. 

Z uvedených i dalších důvodů seproto  předsedové  OS  ROPOobrátili na nově jmenovanéhoministra práce a sociálních věcíP. Šimerku s písemnou žádostí oneodkladné společné jednání,jehož  nezbytnost vzhledem kzávažnosti  výhrad,  konstatovalijiž v závěru Stanoviska OSROPO.  Další informace přine-seme po jednání s ministrempráce a sociálních věcí.Nařízení vlády, kterým se měnínařízení vlády č. 469/2002 Sb.,kterým se stanoví katalog prací akvalifikační předpoklady a kte-rým se mění nařízení vlády oplatových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službáchprovádí změny v katalogu pracítýkající se povolání 2.19.6 –všeobecná sestra a porodní asis-tentka. Změny reagují na změnukvalifikačních požadavků vy-plývajících ze zákona č. 96/2004Sb., o podmínkách získávání auznávání způsobilosti k výkonunelékařských zdravotnickýchpovolání a k výkonu činnostisouvisejících  s  poskytovánímzdravotní  péče  a  o změně ně-kterých souvisejících zákonů(zákon o nelékařských zdravot-nických povoláních), ve zněnípozdějších předpisů. Změny tak,jak jsou provedeny, jsou nesys-témové, do jisté míry negujícíprincipy, z nichž katalog pracívychází.
� OS obdržel v druhé polovinědubna k připomínkám návrhzákona, kterým se mění zákonč. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve zněnípozdějších předpisů. Připo-mínkové řízení bylo ukončeno7. 5. 2009. Návrh zákona pod-statně mění kvalifikační poža-davky kladené na úředníky sta-vebního úřadu. S navrhovanouzměnou vyjádřil OS zásadní ne-souhlas. Stanovisko zveřejňu-jeme na jiném místě NOS. Ter-mín vyrovnání zásadních při-pomínek nebyl předkladatelemMMR stanoven. Informace ovýsledku vyrovnání zásadníchpřipomínek  zveřejníme  v   ně-kterém z dalších čísel NOS. 
�Ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009 seuskuteční v České republicevolby do Evropského parla-mentu. Při této příležitosti zve-řejňujeme informace připravenéČMKOS, jejichž cílem je lépenás všechny seznámit s poslá-ním a s činností Evropského par-lamentu i se způsobem voleb.Informační materiál k volbám

do Evropského parlamentu bylpředmětem jednání mimořád-ného Sněmu ČMKOS  dne 3. 4.2009,  který  vyzval  odborovésvazy a jejich členskou základnuk aktivní účasti ve volbách.Výzvu mimořádného SněmuČMKOS zveřejňujeme na jinémmístě N0S. Zajištění informačníkampaně k volbám do Evrop-ského parlamentu bylo před-mětem jednání jak předsednictvaVýboru odborového svazu, tak isamotného Výboru odborovéhosvazu dne 24. 4. 2009. O význa-mu účasti ve volbách doEvropského parlamentu infor-movala a k aktivní účasti člen-skou základnu i ostatní zaměst-nance veřejné správy a služebvyzvala také předsedkyně OS vrámci svého vystoupení navzdělávacích seminářích k zá-koníku práce. Evropský parlament je stále vícepřímým a rozhodujícím spo-lutvůrcem legislativy společen-ství, která přímo ovlivňujezákony členských států. Upozor-ňujeme, že již více než 50 %veškeré legislativy je přijímánona úrovni Evropského parlamen-tu. Jednotlivé členské země EUtyto zákony (směrnice) pouze

implementují do právního řádusvé země. Proto je vysocedůležité  politické  rozložení  silv Evropském parlamentu, kteréstanoví letošní červnové volby.Platí to tím spíše, že bude-li rati-fikována Lisabonská smlouva,pak význam a pravomociEvropského parlamentu nadálevzrostou.OS proto považuje účast všechobčanů ČR v červnových vol-bách do Evropského parla-mentu za velmi důležitou,neboť tyto volby zásadnímzpůsobem rozhodnou o dalšímsměřování Evropské unie.Rozhodnou především o tom,zda vůbec či v jakém rozsahuzůstane v dalším období za-chován evropský sociální mo-del garantující mimo jinéodpovídající ochranu a právazaměstnanců a právo občanůna kvalitní a dostupné veřejnéslužby.  Je proto v našem osob-ním zájmu, abychom svého vo-lebního práva využili a volebdo Evropského parlamentu sezúčastnili. Nepřipusťme, abyza nás rozhodovali jiní! V Praze dne 9. 5. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS

�������

Konference sekce ústředních orgánů státní správy

V úterý 5. května se v Praze ko-nala konference sekce ústředníchorgánů státní správy našehoodborového svazu. Ve zprávě očinnosti přednesené předsedousekce Ladislavem Říhou zazněl vsouvislosti s informací o členskézákladně předpoklad překonánígeneračního problému v odbo-rovém členství. Po projednánízprávy o hospodaření v roce 2008a rozpočtu na rok 2009 byla hlavníčást programu věnována aktuální-mu dění. K příčinám a následkůmfinanční krize vystoupil předsedaČMKOS Milan Štěch, kterývaroval před zneužíváním krize naúkor řadových zaměstnanců a přednebezpečím radikalismu, kterýohrožuje demokracii. K návrhůmna změny v penzijním pojištěníomezujícím životní jistoty dů-

chodců a k návrhům ponížit právazaměstnanců a odborů v zákoníkupráce vystoupil vedoucí právníhooddělení ČMKOS Vít Samek.Místopředseda ČMKOS ZdeněkMálek k nadcházejícím volbám doEvropského parlamentu uvedl, žeČMKOS vyzývá odboráře aobčany k účasti ve volbách, kteroumohou významně ovlivnit za-chování evropského sociálníhomodelu. K aktuálním otázkámvystoupila předsedkyně našehoodborového svazu Alena Von-drová. Konference ve svém usnesení vy-zvala odboráře a další zaměst-nance z ústředních orgánů státnísprávy k účasti na demonstraci 16.května v Praze a k účasti včervnových volbách do Evrop-ského parlamentu.                  -dě-
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Stanovisko OS ROPO k návrhu nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení
vlády č. 74/2009 Sb. a k návrhu nařízení vlády,kterým se mění
nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě a k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví katalog
prací ve veřejných službách a správě. 

Obecně k předloženým návrhům: 
Představitelé OS ROPO (vyjma OS zdravotnictví a sociální péče, kte-
rý předkládá vlastní stanovisko) konstatují, že je nepochybně potřeb-
né zlepšit odměňování zdravotnických pracovníků ve zdravotnických
zařízeních a v zařízeních zdravotnické záchranné služby, upozorňují
však na to, že stejně finančně podhodnocena je i naprostá většina os-
tatních zaměstnanců veřejných služeb a správy. Nízké finanční ohod-
nocení zaměstnanců ve veřejných službách a správě je však potřebné
řešit systémově, na základě všestranného odborného posouzení a
zvážení všech potřebných hledisek. Předložené návrhy nařízení vlády
však tento elementární požadavek nesplňují. Bez jakýchkoliv analýz
a odborných posouzení se navrhuje řešení, které sice zlepší
odměňování zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních zdravotnické záchranné služby, ale do budoucnosti při-
nese řadu obtížně řešitelných problémů, které ve svých důsledcích
povedou k rozpadu dosud relativně stabilního systému odměňování
zaměstnanců veřejných služeb a správy. Navrhované změny vyvolají
řadu neoprávněných nerovností v odměňování, které budou oprá-
vněně dotčenými zaměstnanci vnímány jako diskriminační.
Důsledkem bude masivní tlak jednotlivých skupin zaměstnanců na
obdobnou či stejnou úpravu jejich odměňování. Navrhované řešení,
se však může negativně promítnout i do situace některých zdravot-
nických zařízení, která jsou obchodními společnostmi, neboť může
vyvolat přesun zdravotnických pracovníků do zdravotnických za-
řízení, která jsou dosud příspěvkovými organizacemi.
Zavedení dalšího zvláštního příplatku zdravotnickým pracovníkům
pracujícím ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních zdravotnické
záchranné služby je nutné proto pokládat za nesystémový prvek, který
má charakter nepřímé valorizace platových tarifů dotčených zaměst-
nanců. Kromě již výše uvedeného je evidentní, že realizace odlišného
režimu poskytování zvláštního příplatku může být ve svých důsled-
cích brzdou valorizace stupnic platových tarifů v budoucích ob-
dobích. 
Za obdobně nesystémové změny pokládáme změny v katalogu prací
týkající se povolání 2.19.6 – všeobecná sestra a porodní asistentka.
Tento návrh, kterým se do jisté míry negují principy, z nichž katalog
prací vychází, nepochybně vyvolá oprávněné požadavky na zařazení
dalších pracovních činností do vyšších platových tříd.
Dlouhodobě poukazujeme na nekoncepční přístup v oblasti odmě-
ňování. Předložené návrhy nařízení vlády jsou toho jednoznačným
důkazem. Vzhledem k závažnosti našich výhrad k navrženému řešení
pokládáme za nezbytné, aby bylo co nejdříve zahájeno  jednání o
problematice a strategii odměňování zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě v následujícím období. 
V Praze dne 4. 5. 2009 

V zastoupení OS ROPO A. Vondrová, mluvčí 
Pozn.  předsedkyně  0S: S  obsahem  stanoviska se ztotožnil také OS
zdravotnictví a sociální péče.

Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
K  bodu  29  nový  §  13a  Kvalifikační  požadavky  na úředníka
stavebního úřadu 
Zásadně nesouhlasíme se zněním odst. 3 a požadujeme jeho
přepracování.
Zdůvodnění:
V odst. 3 nově navrhovaného § 13 a jsou navrhovány kvalifikační
požadavky vzdělání, které musí splňovat fyzická osoba má-li vykoná-
vat činnosti obecného stavebního úřadu. Navrhované kvalifikační
požadavky předpokládají pouze vysokoškolské vzdělání v magister-
ském či bakalářském studijním programu nebo studijním programu
nebo studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnic-
kého směru V praxi tento návrh znamená, že veškeré činnosti bez
ohledu  na  jejich  odbornou  náročnost  budou  vykonávat  úředníci
splňující uvedené kvalifikační předpoklady. V současné době tyto čin-
nosti vykonávají také úředníci, kteří mají středoškolské vzdělání s
maturitou stavebního směru. Mezi nimi je řada  úředníků s dlouhole-
tou praxí. Zákon neřeší v přechodných ustanoveních možnost, aby tito
úředníci mohli za stanovených podmínek  pokračovat ve výkonu čin-
nosti. Zákon rovněž neumožňuje, aby úředníci nesplňující nově
požadované kvalifikační požadavky si mohli doplnit chybějící kvali-
fikaci například formou distančního studia. V praxi to znamená, že s
těmito úředníky bude v den nabytí účinnosti zákona ukončen pracov-
ní poměr z důvodu nesplňování kvalifikačních předpokladů bez
nároku na odstupné. S tímto postupem nelze souhlasit. 
Upozorňujeme, že když ke  změně kvalifikačních požadavků došlo u
zdravotních sester řešil zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických po-
volání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších před-
pisů, ve svých přechodných ustanoveních problém zdravotních sester,
které nesplňovaly nové kvalifikační podmínky tak, že stanovil
časové období, které  umožní zvýšení kvalifikace zdravotních sester,
které nové kvalifikační podmínky nesplňují a současně umožnil trva-
lou  výjimku  z  požadované kvalifikace pro zdravotní sestry, pokud
splňovaly podmínky stanovené tímto zákonem (věk, dlouholetá praxe
ad).
Obdobným  způsobem  řešil stejný problém zákon č.361/2003 Sb. o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů u příslušníků
bezpečnostních sborů v případě, že nesplňovali kvalifikační pod-
mínky stanovené tímto zákonem. Nevidíme proto žádný důvod proč
by u úředníků vykonávajících činnosti (agendy) stavebních úřadů mě-
lo být postupováno jinak. Dokonce u těchto zaměstnanců by měla být
také řešena možnost trvalé výjimky jako se navrhuje v případě úřed-
níků vykonávající agendu územního plánování a jako tomu již je v
případě zdravotních sester. 
Navrhovaná úprava extrémním způsobem diskriminuje stávající úřed-
níky nesplňující navrhované kvalifikační podmínky. Ve svých důsled-
cích povede k dlouhodobému ochromení činnosti řady stavebních
úřadů obcí s pověřenou  působností a  becních úřadů, které vykoná-
vají působnost obecného stavebního úřadu. Nedostatek úředníků s
požadovanou kvalifikací nebude možné nahradit, neboť se jedná o ne-
dostatkové profese na  pracovním trhu. Územní samosprávné orgány
nejsou na pracovním trhu u této profese konkurence schopné zejmé-
na z důvodů finančních. Naše tvrzení dokládá současná praxe.
Zastáváme názor, že požadované kvalifikační požadavky jsou
neúměrné, zatěžující rozpočty obcí i státní rozpočet, a proto s před-
loženým návrhem nesouhlasíme . Za odpovídající řešení pokládáme
řešení, které stanoví kvalifikační předpoklady na stanovené pozice
(např. vedoucích  úředníků) a vybrané činnosti (agendy) stavebního
úřadu (stanovené např. podle náročnosti činnosti). Všechny výše uve-
dené připomínky jsou zásadní.
V Praze dne 6. 5. 2009

Alena Vondrová 
předsedkyně OS
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NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 4. května 2009,kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009Sb.
Vláda nařizuje  podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve  znění   nařízení vlády č. 74/2009 Sb., se mění takto:

1 Příloha č. 1 zní:
“Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)
Počet let Platová třída

Platový započitatelné
stupeň praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6 550 7 110 7 710 8 350 9 060 9 830 10 660 11 570 12 550 13 620 14 780 16 020 17 370 18 850 20 470 22 200
2 do 2 let 6 790 7 370 8 000 8 670 9 400 10 200 11 060 12 000 13 030 14 130 15 340 16 630 18 030 19 570 21 240 23 030
3 do 4 let 7 050 7 650 8 300 9 000 9 770 10 580 11 480 12 460 13 520 14 670 15 920 17 260 18 720 20 300 22 050 23 900
4 do 6 let 7 320 7 940 8 620 9 340 10 140 10 990 11 920 12 930 14 040 15 230 16 520 17 910 19 420 21 070 22 880 24 800
5 do 9 let 7 600 8 240 8 950 9 690 10 520 11 400 12 370 13 420 14 570 15 810 17 140 18 580 20 160 21 860 23 740 25 740
6 do 12 let 7 890 8 550 9 290 10 070 10 920 11 840 12 840 13 930 15 120 16 410 17 800 19 290 20 920 22 690 24 640 26 710
7 do 15 let 8 190 8 890 9 640 10 450 11 340 12 280 13 330 14 450 15 690 17 030 18 470 20 010 21 710 23 550 25 570 27 710
8 do 19 let 8 500 9 230 10 000 10 840 11 770 12 750 13 830 15 000 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760
9 do 23 let 8 820 9 580 10 390 11 260 12 220 13 230 14 360 15 570 16 900 18 350 19 890 21 550 23 380 25 360 27 540 29 840
10 do 27 let 9 150 9 940 10 780 11 680 12 680 13 730 14 910 16 160 17 540 19 040 20 640 22 370 24 260 26 310 28 570 30 970
11 do 32 let 9 510 10 320 11 190 12 120 13 160 14 250 15 480 16 770 18 200 19 760 21 420 23 220 25 170 27 310 29 650 32 140
12 nad 32 let 9 870 10 720 11 620 12 580 13 660 14 780 16 070 17 400 18 890 20 510 22 230 24 100 26 120 28 340 30 770 33 350”.

2. Příloha č. 2 zní:
“Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2(v Kč měsíčně)
Počet let Platová třída

Platový započitatelné
stupeň praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 420 8 050 8 730 9 460 10 270 11 130 12 070 13 110 14 220 15 420 16 750 18 150 19 680 21 360 23 180 25 150
2 do 2 let 7 700 8 360 9 060 9 830 10 670 11 560 12 530 13 600 14 750 16 000 17 380 18 830 20 430 22 160 24 060 26 100
3 do 4 let 7 980 8 680 9 400 10 200 11 070 11 990 13 000 14 120 15 310 16 610 18 050 19 550 21 200 23 000 24 970 27 080
4 do 6 let 8 280 9 010 9 770 10 580 11 490 12 450 13 500 14 660 15 890 17 240 18 730 20 280 22 000 23 870 25 910 28 110
5 do 9 let 8 610 9 350 10 140 10 990 11 930 12 920 14 010 15 220 16 490 17 890 19 430 21 050 22 830 24 770 26 880 29 160
6 do 12 let 8 940 9 700 10 520 11 400 12 380 13 410 14 540 15 800 17 110 18 560 20 170 21 840 23 690 25 700 27 900 30 260
7 do 15 let 9 280 10 080 10 920 11 840 12 850 13 920 15 080 16 400 17 770 19 270 20 930 22 670 24 580 26 680 28 950 31 400
8 do 19 let 9 630 10 460 11 340 12 280 13 340 14 440 15 650 17 020 18 440 19 990 21 720 23 530 25 510 27 680 30 050 32 580
9 do 23 let 9 990 10 850 11 770 12 750 13 840 14 990 16 240 17 660 19 130 20 750 22 540 24 420 26 470 28 730 31 190 33 810
10 do 27 let 10 380 11 270 12 220 13 230 14 370 15 560 16 850 18 330 19 860 21 530 23 390 25 340 27 470 29 810 32 370 35 080
11 do 32 let 10 770 11 690 12 680 13 730 14 920 16 150 17 500 19 030 20 610 22 350 24 270 26 290 28 510 30 940 33 590 36 410
12 nad 32 let 11 180 12 140 13 160 14 250 15 490 16 760 18 160 19 750 21 390 23 200 25 190 27 290 29 590 32 110 34 850 37 780”.

3. V příloze č. 3  v I. skupině - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života,  se v bodu 2.2. za
slova”nad žáky” vkládají slova “nebo studenty” a slova “učební nebo odborné praxe” se nahrazují slovy “praktického vyučování nebo praktické přípravy”.

4. V  příloze č. 3 ve II. skupině – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, bod 3. zní:
“3.  Soustavné poskytování zdravotní péče na
3. 1. operačních sálech,
3. 2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních  urgentního příjmu,
3. 3. jednotkách intenzivní péče,
3. 4. onkologických odděleních.”.
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5. V příloze č. 3 ve II. skupině – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, se doplňují body 7.
a 8., které znějí:
“7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.
8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru  v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.”.

6. V příloze č. 3  ve III. skupině – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví, se doplňuje bod 9.,
který zní:
“9.  Údržba (běžná, souvislá, zimní)  a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném  silničním provozu.”.

7. V příloze č. 3 ve IV. skupině – Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, bod 3.3. zní: 
“3.3.  zabezpečování  výkonu  vazby,  výkonu  trestu  odnětí  svobody  a  výkonu  zabezpečovací   detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů
zabezpečovací detence,  a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.”.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne  4. května 2009,kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů  na rok 2009  

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 
je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto
nařízení.

§ 3Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 467/2008 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů 
pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009, se zrušuje. 

§ 4Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č.      /2009 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009

Doba Tarifní Tarifní třídapraxe stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11do 3 let 1 14 160 15 360 16 670 18 080 19 620 21 290 23 090 25 060 27 190 29 500 32 000
do 6 let 2 14 690 15 940 17 290 18 760 20 350 22 080 23 960 26 000 28 210 30 600 33 200
do 9 let 3 15 240 16 540 17 940 19 460 21 120 22 910 24 860 26 970 29 270 31 750 34 450
do 12 let 4 15 810 17 160 18 610 20 200 21 910 23 770 25 790 27 990 30 360 32 940 35 740
do 15 let 5 16 410 17 800 19 310 20 950 22 730 24 670 26 760 29 040 31 500 34 180 37 090
do 18 let 6 17 020 18 470 20 040 21 740 23 590 25 590 27 770 30 130 32 690 35 460 38 480
do 21 let 7 17 660 19 160 20 790 22 560 24 470 26 550 28 810 31 260 33 910 36 800 39 920
do 24 let 8 18 320 19 880 21 570 23 400 25 390 27 550 29 890 32 430 35 190 38 180 41 420
do 27 let 9 19 010 20 630 22 380 24 280 26 350 28 580 31 010 33 650 36 510 39 610 42 980
do 30 let 10 19 720 21 400 23 220 25 190 27 330 29 660 32 180 34 910 37 880 41 100 44 590
do 33 let 11 20 470 22 200 24 090 26 140 28 360 30 770 33 390 36 220 39 300 42 640 46 270
nad 33 let 12 21 230 23 040 25 000 27 120 29 430 31 930 34 640 37 580 40 780 44 240 48 000

Příloha č. 2 k nařízení vlády č.      /2009 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona 

Doba Tarifní Tarifní třídapraxe stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
do 3 let 1 15 570 16 900 18 330 19 890 21 580 23 410 25 400 27 560 29 900 32 450 35 200
do 6 let 2 16 160 17 530 19 020 20 640 22 390 24 290 26 360 28 600 31 030 33 660 36 520
do 9 let 3 16 760 18 190 19 730 21 410 23 230 25 200 27 350 29 670 32 190 34 930 37 900
do 12 let 4 17 390 18 870 20 470 22 210 24 100 26 150 28 370 30 780 33 400 36 240 39 320
do 15 let 5 18 050 19 580 21 240 23 050 25 010 27 130 29 440 31 940 34 650 37 600 40 790
do 18 let 6 18 720 20 310 22 040 23 910 25 950 28 150 30 540 33 140 35 960 39 010 42 330
do 21 let 7 19 430 21 080 22 870 24 810 26 920 29 210 31 690 34 380 37 310 40 480 43 920
do 24 let 8 20 160 21 870 23 730 25 740 27 930 30 300 32 880 35 670 38 710 42 000 45 560
do 27 let 9 20 910 22 690 24 620 26 710 28 980 31 440 34 110 37 010 40 160 43 570 47 280
do 30 let 10 21 700 23 540 25 540 27 710 30 070 32 620 35 390 38 400 41 670 45 210 49 050
do 33 let 11 22 510 24 420 26 500 28 750 31 200 33 850 36 720 39 840 43 230 46 910 50 890
nad 33 let 12 23 360 25 340 27 500 29 830 32 370 35 120 38 100 41 340 44 850 48 670 52 800
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Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem
Evropské unie. První volby do něj se konaly v roce 1979. Od té do-
by jsou do něj poslanci voleni přímo každých pět let. 
Volby pro volební období 2009 - 2014 se budou po celé Evropě
konat mezi 4. a 7. červnem 2009. Právo volit má každý občan člen-
ského státu s volebním právem. Hlasovat by tak mohlo 375 miliónů
voličů. Ve volbách v roce 2009 bude do Evropského parlamentu zvo-
leno 736 poslanců. 
Letošní volby do Evropského parlamentu v České republice
proběhnou ve dnech 5. a 6. června.
Českou republiku ve stávajícím Evropském parlamentu
reprezentuje 24 poslanců, 9 z nich je z ODS, 6 z KSČM, 3 byli zvo-
leni za SNK a ED, 2 jsou z ČSSD, 2 z KDU - ČSL, 2 byli zvoleni za
Nezávislé. 
Pokud jde o rozdělení českých poslanců do politických skupin EP,
14 (ODS, SNK a ED a KDU ČSL) jsou členy skupiny Evropské li-
dové strany (křesťanští demokraté) a Evropských demokratů, 6
(KSČM) skupiny Konfederace Evropské sjednocené levice a
Severské zelené levice, 2 (ČSSD) skupiny sociálních demokratů v EP,
1 (V. Železný) skupiny Nezávislí / demokracie. 1 poslankyně - J.
Bobošíková - je nezařazená. 
Evropský parlament má tři základní pravomoci - legislativní,
rozpočtovou a kontrolní. Podrobněji jsou tyto pravomoci popsány v
příloze 4. 
Dvě třetiny právních aktů Evropského společenství jsou přijímány v
tzv. proceduře spolurozhodování, kde má EP rovnocenné postavení s
Radou EU - tj. bez jeho schválení nemůže právní akt (směrnice,
nařízení, apod.) vstoupit v platnost. (Informaci o některých právních
aktech a dalších činnostech, jimiž se EP zabýval v tomto volebním
období viz příloha 5).
Významnou roli má Evropský parlament při schvalování rozpočtu EU
- i zde má ve většině případů postavení rovnocenné s Radou.
Znamená to spoluschvalování nejen ročních rozpočtů EU, ale i dlou-
hodobých finančních rámců, financování strukturálních a dalších
fondů (např. globalizačního), rámcových programů, apod. 
Pokud jde o kontrolní pravomoci, i ty jsou poměrně silné - s možnos-
tí vytvářet vyšetřovací výbory ve vztahu k členským státům, podávat
žaloby na Komisi a Radu k Soudnímu dvoru ES a s pravomocemi fi-
nanční kontroly.
Evropský parlament má klíčovou úlohu i při jmenování Evropské
komise - bez jeho souhlasu nemůže být jmenován ani předseda
Komise, ani jednotliví komisaři. Navíc má EP právo vyslovit
Evropské komisi nedůvěru. 
V EP jsou nejsilnější dvě frakce - Evropská lidová strana a Evropští
demokraté (EPP-ED, je složena ze dvou částí - Evropské lidové strany
(EPP), která má 74 členských křesťanských a konzervativních stran,
označuje se jako středopravá, staví se za federální Evropu založenou
na zásadě subsidiarity - demokratickou, transparentní a účinnou, a
Evropských demokratů (ED), jejichž členy jsou poslanci EP z britské
Konzervativní strany, české ODS a dva poslanci z Portugalska
(celkem 37 poslanců z celkem 287 poslanců skupiny EPP-ED). ED je
oddána individuální svobodě, právnímu státu, národní suverenitě,
volnému podnikání, minimální regulaci, nízkým daním, soukromému
vlastnictví, respektu a bezpečnosti každého jednotlivce a silnému
transatlantickému spojenectví. V těchto dnech oznamují zástupci ED
svůj záměr oddělit se od EPP a založit vlastní frakci.)  a sociální
demokraté (PSE). Tyto dvě skupiny, které dohromady v současném
parlamentu mají 504 mandáty - tedy většinu - jsou schopny rozhodu-
jícím způsobem ovlivnit výsledek hlasování. V Evropském parlamen-
tu totiž často hlasuje většina frakce společně. Těžiště hledání kom-
promisu je ve výborech, které jsou složeny poměrně ze všech poli-
tických skupin. Významné je i to, z které skupiny pochází zpravodaj
či tvůrce stanoviska pro dané téma, neboť ten tvoří dokument, ob-

sahující základní názor, o němž se
poté vyjednává.
Hlasování o některých směrnicích
a  nařízeních  (např.  směrnice  o s-
lužbách, o dočasném agenturním
zaměstnávání, o sankcích pro za-
městnavatele nelegálních pracov-
níků) ukazuje, že podobně hlasuje
PSE a značná část EPP-ED, proti
nim pak často Skupina konfederace
Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL),
kde jsou z ČR poslanci zvolení za KSČM. Tato skupina přichází čas-
to až s pozměňovacími návrhy, které sice texty vylepšují ve prospěch
levicových názorů, ale nenajdou v EP potřebný konsensus. Bylo tomu
tak například i u hlasování o návrhu revize směrnice o pracovní době,
kde tato skupina přišla s radikálním návrhem zcela odmítnout
společné stanovisko Rady. Tento návrh neprošel a parlament nakonec
především hlasy většiny obou největších skupin schválil tzv.
Cercasovu  zprávu,  která, byť v rámci určitého kompromisu, přesto
znamenala podstatné pozitivní úpravy společného stanoviska Rady
EU (a některé jeho části zcela odmítla).
Za velmi významný považuje Evropský parlament Evropská
odborová konfederace, která se na něj často obrací při prosazování a
hledání podpory pro požadavky evropských odborářů. Jako příklad
může posloužit již zmíněná revize směrnice o pracovní době. A nelze
samozřejmě zapomenout na zásadní stanovisko, které zejména PSE a
členové EPP zaujali ve prospěch odborových požadavků při jednání o
směrnici o službách na vnitřním trhu. Takových příkladů je více, ně-
které z nich lze nalézt i v již zmíněné příloze 5 tohoto materiálu.
Existuje  koordinační  výbor Evropského parlamentu a odborů,
který se schází každý druhý měsíc k řešení otázek obecného zájmu, a
jednou měsíčně zasedá koordinační byro EP a odborů, které slouží
k výměně názorů na konkrétní otázky, o nichž parlament jedná.
Aktivní členové těchto týmů za EP jsou zejména ze skupin PSE, EPP,
Zelených, GUE/NGL.
Poslanci Evropského parlamentu jsou i odboráři - např. Richard
Falbr, bývalý předseda ČMKOS, Jan Cremers, bývalý generální
tajemník Evropské federace pracovníků ve stavebnictví a dřevo-
průmyslu (EFBWW), Mia de Wits, bývalá předsedkyně belgické
odborové ústředny FGTB, Ieke van den Burg z nizozemské odborové
ústředny FNV, Harald Ettl, bývalý místopředseda OS textil-oděv-kůže
z Rakouska a další.
Shrnutí
Evropský parlament je stále více přímým a rozhodujícím spo-
lutvůrcem legislativy Společenství, která přímo ovlivňuje zákony
členských států. Lze tedy říci, že první zápas o podobu i řady našich
zákonů proběhne nejprve na půdě Evropského parlamentu. Proto je
vysoce důležité politické rozložení sil v něm, které stanoví letošní
červnové volby. Platí to tím spíše, že bude-li ratifikována Lisabonská
smlouva, pak význam a pravomoci EP nadále vzrostou.
Řada politických reprezentací vyklidila v minulých letech prostor pro
nezodpovědné a spekulativní praktiky byznysu a vzdala se své
odpovědnosti za udržení dostatečné úrovně systémů sociální a pra-
covně právní ochrany a veřejných služeb. Je zřejmé, že s postupující
krizí se budou o to více snažit přenést tento způsob jednání a
rozhodování do EP, včetně snah o likvidaci evropského sociálního
modelu jako překážky obnovení konkurenceschopnosti a ekonomic-
kého růstu. Pokud by se tak stalo, promítne se to razantně do nové
evropské legislativy, a to umenšením demokracie ve prospěch pouze
pravidel evropského vnitřního trhu. Snahu o takový posun lze vyvodit
jak z novoročního projevu V. Klause a zejména jeho iniciativ k vol-
bám do EP po sjezdu ODS, jakož i z chování samotné této strany a
dalších  jí  podobných, které se začínají v tomto směru aktivizovat a
sbližovat. Dosavadní  složení  EP  dovolovalo liberalistické tlaky ze
strany EK a Rady EU zastavit nebo zmírnit. EP byl jejich jedinou pro-
tiváhou. Povolební změna v rozložení sil v EP, zejména ve prospěch
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té části pravice, která v podstatě neuznává sociální dialog, a tím
ovšem ani odbory, by znamenala pro všechny členské organizace
EOK a evropských odvětvových federací silné oslabení jak na evrop-
ské, tak i národní úrovni.
Je proto v našem vlastním zájmu nepodcenit volby do Evropského
parlamentu, neboť i naše volba ovlivní jeho složení na dalších pět let
a jeho vztah k odborům a občanské společnosti.
Zejména v době současné ekonomické krize by nám nemělo být jed-
no, zda v EP posílí pozice těch, kteří si budou vědomi možnosti jejího
zneužití proti sociálním a odborovým právům zaměstnanců, či těch,
kteří z principu neuznávají existenci sociálních a dalších forem
dumpingu, přehlížejí význam sociálního dialogu a kolektivního vy-
jednávání a u nichž má jednostrannou přednost a hodnotu jen zisk.

Organizační uspořádáníEvropského parlamentu 
PředsedaPředseda EP řídí všech-ny činnosti EP a jehoorgánů. Předsedáplenárním zasedáním,Konferenci předsedůpolitických skupin apředsednictvu EP. Máprojev před každouschůzí Evropské rady.Vyjadřuje v něm stano-visko Evropského parla-mentu k tématům, kterájsou na pořadu jednání,a  projednává  je  s  hlavami  států nebo předsedy vlád. Předseda za-stupuje Evropský parlament v mezinárodních vztazích. Svým pod-pisem přijímá rozpočet EU poté, co je Evropským parlamentemschválen ve druhém čtení. Předsedá dohodovacím delegacím, ve kte-rých je zastoupen EP a Rada EU. V rámci společného rozhodování sRadou EU může předseda řídit smírčí výbor EP a Rady EU. Společněs  předsedou  Rady  EU podepisuje všechny legislativní dokumenty,které byly schváleny ve společném rozhodování. Současným předse-dou EP je Hans-Gert Pöttering z Evropské lidové strany. Je zástupcemněmecké CDU. Jeho předchůdcem byl představitel Skupiny sociál-ních demokratů Josep Borrell ze Španělska. Předseda je volen na dvaa půl roku.PředsednictvoPředsednictvo je řídícím orgánem odpovědným za rozpočet EP a zaadministrativní, organizační a personální záležitosti. Tvoří je předse-da a čtrnáct místopředsedů a jeho členy s poradním hlasem jsoukvestoři, jichž je šest a kteří odpovídají za administrativní záležitostitýkající se přímo poslanců. Členové předsednictva se volí na dva a půlroku. Konference předsedůKonference předsedů se skládá z předsedy EP a předsedů politickýchskupin. Konference rozhoduje o organizaci práce EP a veškerýchotázkách týkajících se legislativní činnosti. Jako orgán odpovědný zapolitickou stránku chodu Parlamentu stanoví počet členů a podmínkyčinnosti parlamentních výborů a delegací, vypracovává časový plán apořad jednání plenárních zasedání. Projednává doporučeníKonference předsedů výborů týkající se práce výborů a pořadů jed-nání plenárních zasedání. Stálé výbory Evropského parlamentu Evropský parlament má dvacet stálých výborů: - pro zahraniční věci, (AFET) o podvýbor pro lidská práva (DROI)o podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)- pro rozvoj a spolupráci (DEVE)- pro mezinárodní obchod (INTA)

- rozpočtový (BUDG)- pro rozpočtovou kontrolu (CONT)- hospodářský a měnový (ECON)- pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL)- pro  životní  prostředí,  veřejné  zdraví a bezpečnost potravin(ENVI) - pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)- pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)- pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)- pro regionální rozvoj (REGI)- pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)- pro rybolov (PECH)- pro kulturu a vzdělávání (CULT)- pro právní věci (JURI)- pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)- pro ústavní věci (AFCO)- pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)- petiční (PETI)Ve výborech probíhají přípravné práce na plenární zasedání, vypra-covávají se zprávy, stanoviska, návrhy usnesení, apod. Každý výborjmenuje svého předsedu, předsednictvo a sekretariát. Složení výborůz politického hlediska odráží složení pléna. Parlament může vedlestálých výborů zřizovat také podvýbory, dočasné výbory a vyšetřo-vací výbory. Předsedové výborů tvoří Konferenci předsedů výborů.Generální sekretariát Generální sekretariát sídlí v Lucemburku a v Bruselu. Pracuje pod ve-dením generálního tajemníka EP. Politické skupinyPřevážná většina poslanců patří do jedné z politických skupin EP.Poslanci, kteří nepatří do žádné politické skupiny, se nazývají „neza-řazení  poslanci“. Podle současných pravidel musí politická skupinasplňovat podmínku, že jejími členy je alespoň 20 poslanců z nejméně7 členských států. V současné době působí v Evropském parlamentusedm  politických skupin. Sdružují zástupce více než sta politickýchstran z členských států. Několik politických skupin má vazby na poli-tické strany na evropské úrovni. Před hlasováním v plénu posuzujípolitické skupiny zprávy parlamentních výborů z hlediska svého poli-tického zaměření a často k nim předkládají pozměňovací návrhy.Hrají také významnou roli při rozhodování o pořadech jednáníplenárních zasedání a při výběru aktuálních témat, která budou napořad jednání zařazena. 
Politické skupiny v Evropském parlamentu ve volebním období2004 - 2009 (řazeno podle počtu mandátů): EPP/ED Skupina Evropské lidové strany (křesťanštídemokraté) a Evropských demokratů (z ČRODS, KDU-ČSL, SNK a ED) - 287 mandátůPSE (PSE) Skupina sociálních demokratů v EP (z ČRČSSD) - 217 mandátůALDE Skupina Aliance liberálů a demokratů proEvropu (z ČR nikdo) - 100 mandátůUEN Skupina Unie pro Evropu národů (z ČRnikdo) - 44 mandátůVerts/ALE (Zelení) Skupina Zelených / Evropské svobodnéaliance (z ČR nikdo) - 43 mandátyGUE/NGL Skupina konfederace Evropské sjednocenélevice a Severské zelené levice (z ČR KSČM)- 41 mandátID Skupina nezávislých / demokracie (z ČR V.Železný) - 22 mandátůNI nezařazení poslanci (z ČR J. Bobošíková) - 30mandátů
Zpracováno s použitím materiálů Evropského parlamentu
(http://www.europarl.europa.eu/)  
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Základní informace k organizaci voleb do Evropského parlamentu v ČR
� Česká republika bude mít v Evropském parlamentu 22
poslanců. (V tomto EP měla ČR 24 poslanců. 2 místa navíc jí byla -
jako i ostatním členským státům - přidělena před vstupem Bulharska
a Rumunska. Po jejich vstupu měl tedy EP o 49 poslanců více než
předpokládá Smlouva. Tato situace se napravuje v tomto volebním
období, kdy se počet snižuje na původní číslo podle Smlouvy z Nice
- tedy 736).
� Volby se uskuteční v pátek 5. (14.00 - 22.00) a v sobotu 6.
června (08.00 - 14.00) 2009.
� Celé území České republiky tvoří jediný volební obvod, takže
se budou hlasy sčítat dohromady za ČR. 
� Právo volit na území České republiky do Evropského parla-
mentu má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den
voleb  dosáhl  věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské
unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, tj. má na území České re-
publiky pobyt. 
� Poslancem Evropského parlamentu může být na území
České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan
jiného členského státu Evropské unie, který je na území České repub-
liky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů (tj. nejméně
od  22.  dubna  2009) veden v evidenci obyvatel, alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům
a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě
Evropské unie, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen do
Evropského parlamentu. 
� Termín odevzdání kandidátních listin je 31. březen 2009.
� Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede
obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu.
Státní  občan  České  republiky je do tohoto seznamu zařazen na zá-
kladě svého zápisu ve stálém seznamu voličů. Občan jiného člen-
ského státu Evropské unie je do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb u obecního úřadu požádá a
doloží skutečnosti, které jsou pro vedení v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu potřebné. Obecní úřady jsou povinny
přenést záznamy ze stálého seznamu voličů do seznamu voličů do EP
do 26. dubna 2009. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební
komise hlasování neumožní. Vzhledem k tomu, že volební zákon
neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo by
podle Ministerstva vnitra účelné, aby si voliči, v případě pochybnos-
tí, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřa-
dem pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo nej-
později 20 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu (tj. do
16. května 2009).
� Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také
na voličský průkaz, který vydá buď obecní úřad voliči, který nebude
moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku nebo zastupitel-

ský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má by-
dliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve
zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k
hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České re-
publiky.
� Právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Neprokáže-li
volič po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní
občanství České republiky nebo jiného členského státu a v případě
občana jiného členského státu také to, že je na území České republiky
veden v evidenci obyvatel, nebude mu hlasování umožněno. 
� Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Při volbě se do úřední obálky vkládá 1 hlasovací
lístek.
� Voliči  budou  moci  udělovat tzv. preferenční hlasy, nejvíce
dvěma kandidátům na tomtéž hlasovacím lístku. Získá-li kandidát
více  než 5 procent z celkového počtu hlasů odevzdaných pro danou
stranu, připadne mu mandát přednostně.
� Výsledky voleb: Do skrutinia postupuje každá politická strana,
politické hnutí a koalice, která získala alespoň 5 % z celkového poč-
tu odevzdaných platných hlasů. (Podrobnosti ohledně rozdělování
mandátů viz § 47 a 48 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Text zákona lze
nalézt např. na portálu veřejné správy: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place,
Českého rozhlasu
http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/paragrafy/_zprava/111908, či na
ASPI, apod.).
Zpracováno podle informací Ministerstva vnitra ČR
(http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-
2009.aspx )



NOS 10-11/2009 9

Volby do Evropského parlamentu – červen 2009 

Evropský parlament má dosud především tři základní pravomoci: le-
gislativní pravomoc, rozpočtovou pravomoc a kontrolní pravo-
moc. Stále vzrůstá i jeho politická role v rámci Evropské unie. 
Legislativní pravomoc 
Legislativní práce Parlamentu probíhá většinou takto:

• Komise předloží Parlamentu legislativní návrh. Jeden ze
stálých výborů („příslušný výbor“) je pověřen úkolem vypra-
covat zprávu a jmenuje zpravodaje (tj. člena výboru, kterému
je svěřena příprava návrhu zprávy výboru). Lze také požádat
o stanovisko jeden nebo více jiných výborů. Každý přijme své
stanovisko a předá je příslušnému výboru. 

• Poslanci – a výbory, od nichž se žádá stanovisko – mohou
předložit pozměňovací návrhy k návrhu zprávy vypracované-
mu zpravodajem; návrh je pak – s případnými změnami – při-
jat v příslušném výboru. 

• Politické skupiny posuzují zprávu ze svého politického hle-
diska. 

• Nakonec se zpráva projednává na plenárním zasedání.
Pozměňovací návrhy ke zprávě může předkládat příslušný vý-
bor, politické skupiny nebo poslanci. Parlament o zprávě hla-
suje a tím zároveň přijímá svůj postoj k původnímu návrhu.

Legislativní pravomoc se realizuje procedurou spolupráce (dvě
čtení v EP před rozhodnutím Rady EU - schvalují se tak některé as-
pekty hospodářské a měnové unie), procedurou konzultací (povin-
nost Rady EU konzultovat EP - oblast zemědělské politiky, daně,
průmyslová politika, apod.) a zejména tzv. "řádným legislativním pro-
cesem" - procedurou spolurozhodování, při níž má Evropský parla-
ment  a  Rada  rovnocenné  postavení. Spolurozhodovací postup se
vztahuje zejména na volný pohyb pracovníků, vnitřní trh, dopravu,
výzkum a technologický rozvoj, životní prostředí, ochranu
spotřebitele, vzdělání, kulturu a zdraví apod. Touto procedurou se při-
jímají dvě třetiny právních aktů v EU.
Procedura spolurozhodování probíhá v jednom, dvou nebo třech
čteních. 
• Komise předloží legislativní návrh. 
• Evropský parlament přijme svůj postoj na základě zprávy

příslušného stálého výboru; zpravidla navrhne změny v
návrhu Komise, a to v podobě pozměňovacích návrhů. Tím se
uzavírá první čtení. 

• Rada ministrů buď schválí pozměňovací návrhy Parlamentu –
v takovém případě je legislativní návrh přijat – nebo je změní
přijetím svého společného postoje. 

• Na základě doporučení příslušného stálého výboru zaujme
Evropský parlament stanovisko ve druhém čtení: absolutní
většinou hlasů všech poslanců schválí, zamítne nebo změní
postoj Rady. 

• Komise vezme v úvahu pozměňovací návrhy Parlamentu a

předloží Radě pozměněný návrh. Rada může pozměňovací
návrhy Parlamentu, které Komise do návrhu začlenila, přij-
mout kvalifikovanou většinou, nebo je může změnit, avšak
pouze jednomyslně. 

• V případě neshody mezi Parlamentem a Radou zasedne do-
hodovací výbor složený z členů Rady a Parlamentu k jed-
nání, které může trvat nejvýše šest týdnů. Složení delegace EP
odráží složení Parlamentu. Jejím členem je vždy příslušný
zpravodaj. 

• V  převážné  většině  případů  obě strany dosáhnou dohody,
která má podobu společného návrhu. 

• Parlament ještě musí stvrdit tuto dohodu ve třetím čtení.
Pokud není dohody dosaženo, či ji EP odmítne absolutní
většinou, návrh právního předpisu Společenství není přijat. 

Rozpočtová pravomoc 
Evropský parlament a Rada představují dvě složky rozpočtového
orgánu EU. Jinými slovy, společně sdílejí pravomoc nad finančními
prostředky, stejně jako se dělí o pravomoc legislativní. Přípravné
práce pro rozhodování Parlamentu v této oblasti vykonává
Rozpočtový výbor ve spolupráci s ostatními stálými výbory.
Při výkonu své rozpočtové pravomoci vyjadřuje Parlament své poli-
tické priority. Rozpočet na příští rok sestavuje vždy v prosinci.
Rozpočet nevstoupí v platnost, dokud jej nepodepíše předseda
Parlamentu. Od roku 1986 jsou roční výdaje součástí víceletého (ob-
vykle sedmiletého) rámce – tzv. „finanční perspektivy“ – který
společně přijímá Parlament a Rada.
Parlament má rozhodující slovo při schvalování většiny výdajů v
ročním rozpočtu, např. výdajů na méně prosperující regiony, na
odborné vzdělávání s cílem snížit nezaměstnanost atd. U povinných
výdajů - výdaje na zemědělství a výdaje vyplývající z mezinárodních
dohod - může Parlament předkládat pozměňovací návrhy, poslední
slovo má však Rada. Parlament a Rada projednávají rozpočtové
návrhy Komise ve dvou čteních (v rozmezí května a prosince) a
během nich se dohodnou, kolik finančních prostředků bude vy-
naloženo a nač.
Parlament může také rozpočet zamítnout, pokud má za to, že neod-
povídá potřebám Unie. Rozpočtový proces poté začíná od samého
počátku. V minulosti Parlament zamítl rozpočet dvakrát, avšak od do-
by, kdy společně s Radou vymezuje víceletý rámec, tento nástroj
nepoužil.
Kontrolu plnění rozpočtu provádí Výbor pro rozpočtovou kontrolu
EP.
Kontrolní pravomoci 
Evropský parlament má pravomoc kontrolovat činnosti EU. K tomu
má následující kontrolní nástroje:
- Petiční právo občanů: všichni občané EU mají právo podat

EP petici a požadovat nápravu újmy, kterou utrpěli v některé
Pokračování na straně 10

Pravomoci Evropského parlamentu
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oblasti činnosti EU. Parlament také jmenuje om-
budsmana, který se zabývá stížnostmi jednotlivců
na orgány či instituce EU.

- Vyšetřování: EP má ve vztahu k členským státům
pravomoc jmenovat vyšetřovací výbory v případě
porušení nebo nesprávného uplatňování práva
Společenství (takový výbor byl ustaven např. v sou-
vislosti s nemocí šílených krav a vedl k vytvoření
evropské veterinární agentury).

- Žaloba k Soudnímu dvoru ES: EP může podat
žalobu na zrušení aktu přijatého na základě práva
Společenství či žalobu pro zanedbání povinnosti na
Evropskou komisi či Radu EU, pokud tyto orgány neplní své
povinnosti.

- Finanční kontrola: EP má kontrolní pravomoc v hospodářské
a měnové (euro) oblasti. Rada EU jmenuje prezidenta, vi-
ceprezidenty a členy správní rady Evropské centrální banky
(ECB) až poté, kdy získali podporu EP. Prezident ECB před-
kládá EP výroční zprávu. 

Pravomoci vůči Evropské komisi, Radě EU a
Evropské radě
• Klíčová úloha při jmenování Evropské Komise. Předsedu

Komise navrhuje Rada EU prostou většinou. EP schvaluje
nebo odmítá navrženého kandidáta. Po nominacích jed-
notlivých komisařů s nimi EP pořádá slyšení, a poté rozhodu-
je o jmenování celé Komise hlasováním o důvěře. Parlament
má také právo vyslovit Komisi nedůvěru, a tak ji přimět k
odstoupení. Zatím žádný takový návrh nepadl, avšak tato
pravomoc představuje silnou politickou zbraň.

• Evropská komise předkládá pravidelně EP zprávy - např.
výroční zprávu o fungování Společenství či výroční zprávu o
plnění rozpočtu.

• Parlamentní výbor, politická skupina nebo poslanci mohou
vznášet otázky k ústnímu či písemnému zodpovězení na
Radu a Komisi. Tyto otázky se obvykle týkají politicky vý-
znamných témat a obvykle vedou k rozpravě. 

• Parlament má právo politické iniciativy, tj. může požádat
Komisi, aby předložila Radě EU návrh legislativního aktu
(právo zákonodárné iniciativy má pouze Komise).

• Předsednictví Rady EU předkládá Parlamentu svůj program
a zprávu o průběhu předsednictví. Informuje Parlament také o
přípravách a výsledcích zasedání Evropské rady a o průběhu
významných legislativních činností. 

• Předseda Parlamentu předkládá řadu doporučení Evropské
radě - vystupuje na začátku každého jejího zasedání. Po
každé vrcholné schůzce Evropské rady podává její předseda
Parlamentu zprávu.

Další pravomoci a činnosti 
• Rada konzultuje s Parlamentem významná rozhodnutí v

oblasti zahraniční politiky. Parlament vznáší otázky na Radu
EU a může dávat doporučení. Parlament je v pravidelném
kontaktu s vysokým představitelem EU pro společnou
zahraniční a bezpečnostní politiku především prostřednictvím
Výboru pro zahraniční věci. Mezinárodní události jsou před-
mětem pravidelných rozprav, jejichž výsledkem je přijetí us-
nesení požadujících určitý postup v zahraniční politice
Evropské unie.

• Vstup státu do Evropské unie a většina mezinárodních do-
hod podléhají souhlasu Evropského parlamentu, tzn.
schválení poslanci. V případě mezinárodních dohod nebo sm-
luv o přistoupení musí být Evropský parlament průběžně plně
informován o mandátu a stavu jednání a může kdykoli požá-
dat, aby byla jeho doporučení vzata v úvahu.

• Od roku 2001 předkládá EP každoročně zprávu ohledně do-
držování práv obsažených v Listině základních práv EU. 

• Každoročně Evropský parlament předkládá zprávu o do-
držování lidských práv v EU a o situaci ohledně lidských
práv ve třetích zemích. Každý měsíc probíhá na plénu rozpra-
va o případech porušování lidských práv, demokracie a
právního státu. 

• Evropský parlament se soustavně zabývá globalizací a rolí
Světové obchodní organi-
zace (WTO). Doporučení
EP Komisi, která je
hlavním vyjednavačem
Evropské unie v obchod-
ních otázkách, mají vel-
kou váhu, protože
Parlament musí vyslovit
souhlas s výsledkem jed-
nání ve WTO.

Zpracováno s použitím materiálů
Evropského parlamentu
(http://www.europarl.europa.eu/)
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Některé významné otázky řešené Evropským parlamentemve volebním období 2004 - 2009

Zaměstnanost a sociální věci
Základní pracovní podmínky pro dočasné agenturní zaměstnance,
přeshraniční uznávání profesních kvalifikací usnadňující výkon pra-
covní  činnosti v jiném členském státě a otázky pracovního práva ve
směrnici o službách jsou některé z příkladů legislativy v oblasti za-
městnanosti a sociálních věcí, kterou přijal EP v tomto volebním ob-
dobí. Zabýval se rovněž směrnicí o pracovní době a návrhy ohledně
slaďování rodinného a pracovního života.

Dočasné agenturní zaměstnávání
Dočasní agenturní zaměstnanci budou mít stejná práva jako stálí za-
městnanci. Zásada rovného zacházení bude uplatňována od prvního
dne, pokud se sociální partneři nedohodnou jinak. Směrnice pokrývá
základní práva, jako je mzda, školení, mateřská dovolená, dovolená a
přístup ke společným zařízením, jako jsou jídelny, zařízení péče o děti
a dopravní služby. Směrnice byla přijata v EP 22. 10. 2008, lhůta pro
převedení do vnitrostátního práva jsou tři roky od vstupu v platnost -
tedy do konce roku 2011.

Uznávání profesních kvalifikací: jednodušší
výkon zaměstnání v zahraničí

S cílem usnadnit výkon zaměstnání v jiném členském státě v pro-
fesích, jako jsou lékaři, zdravotní sestry či architekti, přijal EP novou
směrnici o uznávání diplomů vydaných v jiných členských státech
Unie. Směrnice se naopak nevztahuje na veřejné profese, jako jsou
notáři. Členské státy budou mít pravomoc ověřit si kvalifikaci dříve,
než vydají příslušné oprávnění. Směrnice byla přijata v EP 11. 5.
2005, lhůta pro převedení do vnitrostátního práva byla do 20. 10.
2007.

Evropský globalizační fond 
Parlament podpořil zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci, který každoročně poskytuje až €500 milionů na pro-
gramy, jež mají zaměstnancům, kteří byli propuštěni z důvodu dopadů
globalizace v určitém odvětví, napomoci znovu se začlenit do pra-
covního trhu. V současné době probíhá proces novelizace tohoto fon-
du tak, aby mohl lépe řešit i dopady současné ekonomické krize.
Nařízení bylo přijato 30. 12. 2006 a Fond funguje od: 1. 1. 2007.Stárnoucí populace a budoucnost sociálníhomodelu 
Parlament několikrát upozorňoval na možné dopady stárnoucí evrop-
ské populace na systémy sociálního zabezpečení, které mohou ohro-
zit i samotnou podstatu evropského sociálního modelu. Poslanci pro-
to doporučují, aby členské státy motivovaly občany k pozdějšímu od-
chodu do důchodu, prováděly vyváženou imigrační politiku a přijaly
lepší opatření na sladění rodinného a pracovního života. Zprávy k té-
to problematice byly přijaty v letech 2006 a 2008. Přistěhovalectví a volný pohyb
Během  svého  mandátu  přijal  Parlament  legislativu, která stanoví
klíčové principy efektivní politiky pro navracení ilegálních přistěho-
valců a obsahuje záruky na ochranu práv přistěhovalců. Poslanci
zároveň vyzvali k rozvoji legálních cest pro přistěhovalce, včetně
zavedení tzv. modré karty pro vysoce kvalifikované pracovníky.
Parlament také podpořil rozšíření schengenského prostoru o devět
nových členských států v roce 2007. 

Návrat ilegálních přistěhovalců: směrem ke
společným pravidlům a minimálním normám

Po dlouhém rokování přijal Evropský parlament směrnici zavádějící
společná pravidla a minimální normy pro návrat a vypovězení
nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Její znění
mezi jiným upřednostňuje dobrovolný odchod ilegálních přistěhoval-
ců (za dodržení minimálně 7 a maximálně 30-ti denní lhůty poté, co
byla členskou zemí uložena povinnost k návratu). Směrnice byla při-
jata 18. 6. 2008 a lhůta pro převedení do vnitrostátního práva je 24.
12. 2010 a 24. 12. 2011 pro zajištění bezplatné právní pomoci.

Sankce vůči zaměstnavatelům nelegálních
přistěhovalců

Parlament přijal směrnici, která stanoví minimální sankce pro za-
městnavatele příslušníků třetích zemí nelegálně pobývajících na
území EU, jako jsou pokuty, zpětné vyplácení platů či zamítnutí pří-
stupu k veřejným zakázkám, ať již na národní či evropské úrovni, až
po dobu pěti let. Zaměstnavatel, který se dopustil přestupku, bude
kromě toho povinen navrátit veškeré podpory, které získal v před-
chozím roce, a bude muset zaplatit částku odpovídající výši sociál-
ního zabezpečení a daní. Za velmi vážné přestupky stanoví směrnice
trestní sankce. Jedná se zejména o opakované porušování právních
předpisů, zaměstnávání velkého množství nelegálních přistěhovalců,
pracovní podmínky hraničící s vykořisťováním, zaměstnávání osob,
které se staly obětí obchodování s lidmi či zaměstnávání nezletilých.
Omezené  sankce  budou  uplatňovány vůči osobám, které využívají
služeb nezákonných imigrantů v domácnosti. Směrnice byla přijata
20. 2. 2009, lhůta pro převedení do vnitrostátního práva je 24 měsíců
po zveřejnění v Úředním věstníku EU.Otevření pracovních trhů pro občany z novýchčlenských států
Parlament vyzval „staré” členské státy k otevření pracovních trhů
občanům „nových” členských států a k ukončení přechodných
opatření zamezujících přístupu občanů osmi nových členských států

Pokračování na straně 12
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až do roku 2011. Většina zemí následně otevřela své pracovní trhy
obyvatelům z celé EU. Na konci roku 2008 přetrvávala omezení v
Belgii, Dánsku, Rakousku a Německu s tím, že Dánsko již slíbilo
otevření trhu práce k 1. květnu 2009, Belgie se k podobnému kroku
chystá a Německo, (které však od 1. 1. 2009 umožňuje volný pohyb
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků), a Rakousko již prohlásily, že
přechodná období prodlouží o poslední možné dva roky. Zpráva byla
přijata v EP 5. 4. 2006.

Levnější roamingové hovory v EU
Nové nařízení, které přijal EP, zavádí eurotarif, který stanoví maxi-
mální cenu za odchozí roamimgové hovory na €0,46 za minutu a za
příchozí hovory na €0,22 (bez DPH). Před přijetím nařízení stál minu-
tový roamingový hovor v průměru €1,15. V průběhu léta 2009 budou
tarify dále sníženy na €0,43 a €0,19. Nařízení bylo přijato v EP 23. 5.
2007, eurotarif je v platnosti od 30. 7. 2007. Platnost nařízení bude
ukončena 30. 6. 2010. Veřejné zdraví
Pravidla  pro  uznávání kvalifikací v oblasti zdravotní péče, čistější
vzduch, lepší kvalita vod ke koupání, bezpečnější léky pro děti či
pravidla  pro  vyžívání  rtuti  byly předmětem legislativních návrhů,
které přijal EP v tomto volebním období. Poslanci kromě toho vyčle-
nili v rámcovém výzkumném programu 2007–2014 prostředky na
projekty v oblasti zdravotnictví. Nejvýznamnější legislativní návrh v
této oblasti, o němž bude EP zanedlouho hlasovat, se týká práv pa-
cientů na lékařskou péči v jiném členském státě. Kromě legislativních
aktů přijal Evropský parlament i řadu usnesení, v nichž žádá okamži-
tou akci v řadě oblastí spojených s ochranou zdraví:Dopravní politika 
V oblasti dopravy věnoval Evropský parlament v tomto volebním ob-
dobí zvláštní pozornost posilování práv cestujících, zvyšování
bezpečnosti v letecké i pozemní přepravě a spravedlivé hospodářské
soutěži. Poslanci přijali také opatření na podporu železniční dopravy.

Trh zboží a služeb
Další otevírání jednotného trhu bylo jedním z klíčových témat tohoto
volebního období. Poslanci v jeho průběhu přijali legislativní návrhy
v řadě oblastí, jako jsou poštovní či finanční služby. Parlament kromě
toho přijal také komplexní směrnici v oblasti trhu se službami.
Poslanci při každém hlasování usilovali o dosažení rovnováhy mezi
potřebami průmyslu a právy spotřebitelů na odpovídající ochranu.Odstranění překážek pro volný pohyb služebna vnitřním trhu
Směrnice o službách si klade za cíl odstranit překážky pro volný po-
hyb služeb a poskytování služeb v jiných členských státech. Omezení
pohybu bude možné pouze na základě specifických důvodů (veřejná
bezpečnost, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví). Členské stá-
ty budou povinny omezit administrativní zátěž, například zřízením
jednoho kontaktního místa, aby nebyli poskytovatelé služeb nuceni
jednat s různými národními, regionálními a místními úřady.
Vzhledem k tomu, že Rada vzala v potaz návrhy Parlamentu, před-
stavuje konečný text rovnováhu mezi hospodářskou soutěží a sociál-
ní  ochranou.  Směrnice  zahrnuje například manažerské poradenské
služby, cestovní kanceláře a služby v oblasti cestovního ruchu včetně
služeb  turistických průvodců, stavebnictví včetně služeb architektů,
služby v oblasti nemovitostí či podpůrné služby pro domácnosti.
Evropský parlament také pozměnil původní návrh směrnice tak, aby
se nová legislativa nijak nedotkla vnitrostátního pracovního práva,
pracovních podmínek a sociálního zabezpečení a odmítl princip země
původu. Směrnice byla přijata v EP 15. 11. 2006 a lhůta pro převedení
do vnitrostátního práva je do 28. 12. 2009.Finanční trhy
Poslanci přijali legislativu, která si klade za cíl vytvořit v Evropě sta-
bilní a konkurenceschopný trh s finančními službami. Parlament žá-
dal Komisi, aby rychleji reagovala na finanční krizi a zavedla jednot-
ný systém dohledu nad dosud fragmentovanými evropskými fi-
nančními trhy.

Ochrana spotřebitele
Levnější roamingové hovory v EU, jasné zveřejňování cen letenek,
posílení práv cestujících po železnici a lepší přístup k přeshraničním
spotřebitelským úvěrům jsou některé z nejvýznamnějších legisla-
tivních návrhů v oblasti ochrany spotřebitele, jež přijal Parlament v
tomto volebním období. Práva spotřebitelů byla dále posílena novými
pravidly pro cestující se zdravotním postižením v letecké přepravě a
novými pravidly pro televizní reklamu. Seznam nečestných obchodních praktik
Parlament přijal směrnici o nečestných obchodních praktikách. Nová
pravidla   zavádí  seznam zakázaných praktik, včetně „bezplatných”
nabídek, jako je nabádání dětí, aby si zakoupily výrobky na internetu,
podomní prodej, prodej falešných léčivých přípravků či zavádějící
reklamy. Směrnice byla přijata EP 24. 2. 2005, lhůta pro převedení do
vnitrostátních právních předpisů byla do 12. 12. 2007. Snazší přístup k přeshraničním spotřebitelskýmúvěrům
Nová směrnice, kterou přijal EP, si klade za cíl zjednodušit přístup ke
spotřebitelským úvěrům v jiném členském státě. U půjček v rozmezí
€200 a €75.000 budou banky povinny poskytovat srovnatelné infor-
mace,  v četně práva na předčasné splacení půjčky. Směrnice se ne-
vztahuje na hypotéky, půjčky na nákup pozemků a na platební karty.
Nařízení bylo přijato v EP 16. 1. 2008 a v platnosti bude od 12. 5.
2010. 

Pokračování ze strany 11
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Kapitálové požadavky pro banky

Evropský parlament přijal směrnici o kapitálových požadavcích, která
aktualizuje evropská pravidla týkající se kapitálových požadavků pro
banky a úvěrové instituce. Cílem bylo vytvořit komplexnější přístup
ke kapitálovým požadavkům pro bankovní ústavy, který by zohledňo-
val možná rizika a umožňoval tak lépe předcházet krizím. Nová
pravidla stanoví přesnější požadavky na disponibilní kapitál, tj. na
výši „interního kapitálu”, kterým musí banky a investiční instituce
disponovat, aby byly schopny pokrýt svá rizika a ochránit vkladatele.
Tato pravidla vstoupila v platnost v letech 2007–2008. Tento balíček
však nepokrývá všechny oblasti. Komise proto nyní navrhla jeho ak-
tualizaci, která zohlední jednak zmíněné nepokryté aspekty, a jednak
aspekty vyplývající z finanční krize. Směrnice byla přijata v EP 28. 9.
2005. 

Finanční prostředky
Vzhledem k tomu, že Evropský parlament sdílí rozpočtové pravomo-
ci s Radou ministrů EU, ovlivnili poslanci konečnou podobu dlou-
hodobého finančního plánování Unie na období 2007–2013 a stejně
tak spolurozhodují o ročních rozpočtech Unie. Politické priority
Parlamentu se odrážejí v prostředcích vyčleněných na jednotlivé pro-
gramy.
Finanční rámec 2007–2013: € 864,316 miliard –

1,048 % HDP Unie
Po dvou letech jednání se zástupci národních vlád v Radě ministrů
přijal Evropský parlament v roce 2006 finanční rámec na období
2007–2013. Největší část rozpočtu je určena na zemědělství (42,9 %)
a strukturální a kohezní fondy (35,6 %). Priority EP byly: výzkum a
inovace, transevropské sítě, ochrana spotřebitele, strukturální fondy a
životní prostředí. V EP byl finanční rámec schválen 17. 5. 2006. 
Strukturální a kohezní fondy: € 347,410 miliard
Úkolem strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které představují
35,6 % souhrnného rozpočtu EU, je posílit solidaritu a snížit rozdíly
mezi jednotlivými regiony EU. Mezi hlavní fondy patří: Evropský
fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond.
Česká republika získala ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
pro období 2007–2013 přibližně € 26,7 mld. V EP byla alokace do
strukturálních fondů schválena 4. 7. 2006. 
7. rámcový výzkumný program: € 53,2 miliard

na inovace
Výzkumné programy mají zvýšit potenciál hospodářského růstu in-
vesticemi do některých klíčových oblastí, jako je zdravotnictví,
zemědělství, biotechnologie, informační a komunikační technologie,
nanotechnologie, energetika, životní prostředí, sociálně-ekonomické
vědy, bezpečnost a vesmír. Celkový rozpočet na sedmileté období činí
€ 53,2 miliardy. V EP byl výzkumný program schválen 30. 11. 2006. 

Vzdělávací programy 
Na období 2007–2013 byl na evropské vzdělávací programy vyčleněn
rozpočet ve výši € 6,97 milionů. 40 % těchto prostředků je určeno na
program Erasmus, který financuje přibližně 200.000 studentů, jež
každoročně vyjíždějí za studiem do jiných členských států.
Financování bylo schváleno 24. 10. 2006.

Evropský technologický institut (ETS)
Evropský parlament podpořil vznik Evropského technologického in-
stitutu. Celkový rozpočet ETS na prvních šest let dosáhne podle
odhadů € 2,4 miliardy a bude financován ze soukromých a veřejných
zdrojů. Z rozpočtu EU bude na tento evropský pilotní projekt za-
měřený na podporu inovací vyčleněno € 308,7 milionů. Nařízení by-
lo přijato v EP 11. 3. 2008.Program Daphne III pro boj proti násilípáchaném na ženách a dětech
Daphne je evropský program, který byl původně zaveden v roce 1997
na žádost Evropského parlamentu. Financuje opatření zaměřená na
předcházení a potírání veškerých forem násilí páchaného na dětech a
ženách. Na období 2007–2013 na něj bylo vyčleněno € 116,85 milio-
nů. Rozhodnutí bylo přijato v EP 22. 5. 2007.
Použito textů z webové stránky Evropského parlamentu k volbám v
červnu 2009 (http://www.europarl.europa.eu/)

Záruka bankovních vkladů do 100.000 EUR
Poslanci podpořili legislativu, díky níž budou v případě úpadku banky
vklady spotřebitelů zaručeny až do výše 100.000 EUR. Stávající mi-
nimální úroveň záruky 20.000 EUR bude od června 2009 zvýšena na
50.000 EUR a od konce roku 2010 na 100.000 EUR. Poslanci rovněž
prosadili, aby měli spotřebitelé v naléhavých situacích rychlejší pří-
stup ke svým úsporám. Podle potřeby bude vytvořen mechanismus
pro přeshraniční spolupráci. Výzva k přijetí legislativy v oblasti finančníchslužeb
Poslanci rovněž široce projednávali opatření, jež by měla být v nej-
bližší době přijata, a požádali formálně Komisi, aby předložila návrhy
v řadě oblastí, z nichž některé jsou přímo spojené s finanční krizí.
Parlament požadoval změny, které by zajistily, že systém
kapitálových požadavků se bude týkat všech finančních institucí, bez
ohledu na jejich právní formu, což by vedlo k zahrnutí zajišťovacích
investičních fondů a soukromých kapitálových fondů, a přísnější
dohled nad přeshraničními finančními institucemi.Životní prostředí a klimatické změny
Přísnější pravidla pro chemické látky, konkrétní cíle pro další využití
a recyklaci odpadu, ochrana podzemích vod před znečištěním či sběr
baterií a akumulátorů jsou některé z otázek v oblasti životního
prostředí, jimiž se Evropský parlament zabýval v tomto volebním ob-
dobí. Poslanci se rovněž zasadili o přísnější kontrolu pesticidů.
Evropský parlament usiloval o zvýšení energetické účinnosti a podílu
obnovitelných zdrojů v evropském energetickém mixu, jakož i sní-
žení skleníkových plynů. 
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Smlouva v kostce
Podpisem Lisabonské smlouvy dne 13. prosince 2007 uzavřeli ve-
doucí představitelé EU několikaletý proces vyjednávání o institu-
cionálních otázkách.
Lisabonská smlouva mění stávající zakládající smlouvy EU (tj.
Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES), aniž by je nahrazovala.
Poskytne Evropské unii odpovídající právní rámec a nástroje pro
řešení budoucích výzev a naplnění očekávání občanů.
1. Demokratičtější a transparentnější Evropa: Lisabonská smlou-
va posiluje úlohu Evropského parlamentu i národních parlamentů,
dává občanům více možností, jak vyjádřit svůj názor, a lépe vymezu-
je rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy. 
� Posílená  úloha  Evropského  parlamentu: Evropský parlament,

který je přímo volený občany EU, získá významné nové pravo-
moci ve vztahu k evropským právním předpisům, rozpočtu a
mezinárodním smlouvám. Zejména rozšíření postupu
spolurozhodování do nových oblastí zajistí rovnocenné
postavení Evropského parlamentu vůči Radě, jež zastupuje člen-
ské státy, při schvalování většiny právních předpisů EU. 

� Větší zapojení národních parlamentů: národní parlamenty se bu-
dou moci lépe zapojit do činnosti EU, a to zejména díky novému
mechanismu sledování toho, zda unie přijímá opatření pouze
tam, kde je činnost na evropské úrovni efektivnější z hlediska
požadovaných výsledků (zásada subsidiarity). Spolu s rozšířením
pravomocí Evropského parlamentu znamená tato změna posílení
demokracie a legitimity v rozhodovacích postupech EU. 

� Silnější hlas pro občany: díky tzv. „občanské iniciativě“ bude
moci jeden milion občanů z většího počtu členských států vyzvat
Komisi k předložení určitých návrhů. 

� Rozdělení pravomocí: díky přehlednému rozdělení pravomocí
bude jasnější, co dělají členské státy a co EU. 

� Vystoupení z EU: smlouva poprvé výslovně uznává možnost
vystoupení z unie. 

2. Efektivnější Evropa: Lisabonská smlouva zjednodušuje
rozhodovací postupy a pravidla hlasování, racionalizuje a modernizu-
je instituce, aby byly přizpůsobené 27 členům, a zvyšuje akceschop-
nost EU v prioritních oblastech. 
� Efektivní rozhodování: hlasování kvalifikovanou většinou v

Radě bude rozšířeno do nových oblastí, čímž se rozhodování
zrychlí a zefektivní. Od roku 2014 se bude kvalifikovaná většina
počítat na základě dvojí většiny členských států a obyvatel, která
je odrazem dvojí legitimity EU. Dvojí většiny bude dosaženo,
pokud souhlas s návrhem vysloví 55 % členských států, které
představují nejméně 65 % obyvatel unie. 

� Stabilnější a efektivnější institucionální rámec: smlouva vytváří
funkci předsedy Evropské rady, který bude volen na dva a půl
roku, zavádí přímou vazbu mezi volbou předsedy Komise a
výsledky voleb do Evropského parlamentu, obsahuje nová us-
tanovení o složení Evropského parlamentu a o snížení počtu
členů Komise a stanoví jasnější pravidla pro posílenou spoluprá-
ci a jasnější finanční ustanovení. 

� Vyšší akceschopnost EU v zájmu kvality života občanů: smlou-
va zvyšuje akceschopnost EU v několika oblastech, jimž občané
v současnosti přikládají velký význam. Jedná se zejména o boj
proti terorismu a trestné činnosti a další otázky z oblasti svobody,
bezpečnosti a spravedlnosti. Do určité míry se to týká i dalších
oblastí, a to především energetické politiky, veřejného zdraví,
civilní ochrany, změny klimatu, služeb obecného zájmu, výzku-
mu, vesmíru, územní soudržnosti, obchodní politiky, humani-
tární pomoci, sportu, cestovního ruchu a spolupráce správních
orgánů. 

3 Evropa práv a hodnot, zajišťující svobodu, solidaritu a
bezpečnost: Lisabonská smlouva umožňuje účinnější prosazování
hodnot EU, zakotvuje Listinu základních práv jako součást
primárního evropského práva a poskytuje nové mechanismy pro za-
jištění solidarity a lepší ochrany občanů. 
� Demokratické hodnoty: smlouva rozvádí a posiluje hodnoty a

cíle, na nichž je EU založena. Tyto hodnoty by měly sloužit jako
reference pro občany a ukazovat partnerům ve světě, co Evropa
nabízí. 

� Občanská práva a Listina základních práv: smlouva zachovává
stávající práva a zavádí nová. Zejména zaručuje svobody a
zásady zakotvené v Listině základních práv a činí Listinu právně
závaznou. To se týká občanských, politických, hospodářských a
sociálních práv. 

� Svoboda občanů EU: smlouva zachovává a posiluje tzv. „čtyři
svobody“ a politické, hospodářské a sociální svobody občanů. 

� Solidarita mezi členskými státy: smlouva stanoví, že EU a její
členské státy budou jednat společně v duchu solidarity, pokud by
některý členský stát byl cílem teroristického útoku nebo obětí
přírodní nebo člověkem způsobené pohromy. Zdůrazněna je též
solidarita v oblasti energetiky. 

� Větší bezpečnost pro všechny: EU získá vyšší akceschopnost v
oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, a bude tedy lépe
vybavena pro boj proti trestné činnosti a terorismu. Cílem
nových ustanovení týkajících se civilní ochrany, humanitární po-
moci a veřejného zdraví je též posílení schopnosti EU reagovat
na ohrožení bezpečnosti občanů. 

4. Evropa jako globální aktér: Lisabonská smlouva zajistí
soudržnost jednotlivých složek evropské politiky vnějších vztahů při
tvorbě a přijímání nových politik. EU tak získá ve vztazích se svými
partnery ve světě jasný hlas a bude moci využít svůj hospodářský, hu-
manitární, politický a diplomatický potenciál k prosazování evrop-
ských zájmů a hodnot ve světě, při současném respektování
zahraničněpolitických zájmů jednotlivých členských států. 
� Nová funkce vysokého představitele pro zahraniční věci a

bezpečnostní politiku, který bude zároveň místopředsedou
Komise, zajistí větší soudržnost, viditelnost a účinek vnější čin-
nosti EU. 

� Nový Evropský útvar pro vnější činnost bude poskytovat pod-
poru vysokému představiteli. 

� Právní  subjektivita  EU  posílí  vyjednávací pozici unie a zvýší
efektivitu její činnosti na mezinárodní scéně a její viditelnost pro
partnerské země a mezinárodní organizace. 

� Změny v evropské bezpečnostní a obranné politice se netýkají
zvláštních pravidel rozhodování, avšak umožňují posílenou
spolupráci menší skupiny členských států. 

(http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_cs.htm)
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Co Lisabonská smlouva přinese občanům?

Účelem Lisabonské smlouvy je zvýšit akceschopnost EU díky větší
soudržnosti ve vnějších vztazích, širšímu spektru vnitřních politik,
vyšší efektivitě, pokud jde o dosahování konkrétních výsledků pro
občany, a moderním institucím přizpůsobeným unii o 27 členech.
Smlouva dá Evropské unii silnější a jednotnější hlas ve světě díky
funkci vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní
politiku, který bude zároveň místopředsedou Komise a bude mít na
svou podporu nově zřízený útvar pro vnější činnost. Občanům, kteří
cestují mimo EU, smlouva zajistí praktičtější diplomatickou a
konzulární pomoc.
Lisabonská smlouva reaguje na obavy evropských občanů. Plně
například odráží politickou vůli řešit vzájemně provázané problémy
změny klimatu a energetické politiky. Poprvé v historii tak bude ve
smlouvách EU zakotvena část o energetice, podle níž je cílem
Evropské unie zajišťovat bezproblémové fungování trhu s energií a
bezpečnost dodávek energie a podporovat energetickou účinnost a ús-
pory energie, jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie.
Smlouva vytváří nové možnosti například pro řešení přeshraničních
otázek veřejného zdraví a civilní ochrany a pro podporu
přeshraničních aktivit v oblasti sportu. Do středu svých priorit staví
svobodu, spravedlnost a bezpečnost. Evropská unie bude lépe vy-
bavena pro boj proti pašování lidí, podporu prevence trestné činnosti
a boj proti terorismu prostřednictvím zmrazování finančních prostřed-
ků. Lisabonská smlouva též potvrzuje závazek EU vytvořit společnou
přistěhovaleckou politiku. Smlouva dále obsahuje tzv. „doložku soli-
darity“, podle níž budou EU a její členské státy jednat společně v
duchu solidarity, pokud by některý členský stát byl cílem teroristic-
kého útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy.
Tato nová ustanovení unii umožní účinněji provádět politiky za-
měřené na podporu hospodářského růstu a konkurenceschopnosti, na
zlepšování sociálních podmínek a zaměstnanosti, na zvyšování osob-
ní i kolektivní bezpečnosti, na ochranu životního prostředí a zdraví,
na podporu soudržnosti a solidarity mezi členskými státy a podporu
vědeckotechnického pokroku a na zvyšování akceschopnosti na mezi-
národní scéně.
Lisabonská  smlouva  rovněž vytváří stabilní institucionální systém,
který umožní rozhodovat rychleji a transparentněji, s větší demokra-
tickou kontrolou a s lepším zajištěním toho, že se rozhoduje na
odpovídající úrovni. Občané budou mít jasnější představu o tom, kdo
za co odpovídá a proč Evropská unie přijímá opatření.
Novinkou je ustanovení, podle kterého bude moci jeden milion
občanů z několika členských států přímo vyzvat Komisi, aby přijala
určitou iniciativu v oblasti působnosti EU.Získají národní parlamenty větší slovo v evropskýchzáležitostech?
Ano. Národní parlamenty jsou poprvé výslovně uznány jako součást
demokratické struktury Evropské unie. Byly vytvořeny zvláštní
mechanismy, jež by jim měly umožnit větší zapojení do
rozhodovacího procesu na evropské úrovni. 
Národní parlamenty budou zejména dohlížet na dodržování tzv.
zásady subsidiarity. (Podle této zásady se rozhodnutí přijímají co nej-
blíže občanům a vždy se ověřuje, zda je činnost na úrovni EU opod-
statněná ve srovnání s možnostmi na národní, regionální či místní
úrovni). Budou mít pravomoc vyjádřit se k návrhům ještě před jejich
podrobným projednáváním v Evropském parlamentu a v Radě mini-
strů.Jak funguje nový systém hlasování v Radě ministrů?
Standardním systémem hlasování v Radě ministrů bude tzv. hlasování
kvalifikovanou většinou (QMV), jež bude založeno na zásadě dvojí
většiny. Rozhodnutí Rady ministrů bude muset schválit alespoň 55 %
členských  států (v současné EU alespoň 15 z 27), které představují
nejméně 65 % obyvatel EU. Aby malá skupina největších zemí
nemohla bránit přijetí rozhodnutí, musí blokační menšinu tvořit nej-
méně čtyři členské státy, jinak se bude kvalifikovaná většina považo-
vat za dosaženou i přes nesplnění kritéria počtu obyvatel.

Podle dohody uzavřené v Evropské radě se bude nový systém up-
latňovat od roku 2014. Až do roku 2017 bude moci kterýkoli členský
stát požádat o uplatnění hlasování kvalifikovanou většinou ve stáva-
jící podobě stanovené Niceskou smlouvouNeoslabuje Lisabonská smlouva úroveň sociálníochrany v EU?
V žádném případě. Lisabonská smlouva umožňuje EU zachovat a
dále rozvíjet sociální ochranu, přičemž zároveň plně respektuje
pravomoci členských států.
Mezi cíli Evropské unie figurují vysoce konkurenceschopné sociálně
tržní hospodářství, plná zaměstnanost a společenský pokrok. V pravo-
moci unie je koordinace hospodářských politik a politik zaměst-
nanosti členských států, což umožňuje i případnou koordinaci sociál-
ních politik.
Lisabonská smlouva obsahuje ustanovení, podle kterého se při
vymezování a provádění všech politik musí přihlížet k sociálním
otázkám (podpora vysoké úrovně zaměstnanosti, přiměřená sociální
ochrana, boj proti sociálnímu vyloučení atd.).
Smlouva zároveň uznává základní práva díky právně závaznému od-
kazu na Listinu základních práv. Listina obsahuje část věnovanou so-
lidaritě, kde jsou vyjmenována práva a zásady, které se přímo týkají
sociální oblasti. Jedná se například o právo pracovníků na infor-
mování a na projednávání v podniku, právo na kolektivní vyjednávání
a akce, právo na přístup k bezplatným službám zaměstnanosti, právo
na ochranu v případě neoprávněného propuštění, právo na přístup k
sociálnímu zabezpečení a sociální pomoci atd.Ohrožuje Lisabonská smlouva veřejné služby?
Ne. Smlouva uznává veřejné služby jako nepostradatelný nástroj so-
ciální a regionální soudržnosti. Je k ní připojen zvláštní protokol ob-
sahující hlavní zásady činnosti na podporu služeb obecného zájmu.
Jak je uvedeno v Listině, EU uznává a respektuje přístup ke službám
obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními
právními předpisy a zvyklostmi, s cílem podporovat sociální a územ-
ní soudržnost unie.
Lisabonská smlouva hovoří o službách obecného hospodářského záj-
mu jako o službách, „jimž všichni v Unii přičítají určitou hodnotu“ a
vyzdvihuje jejich význam pro podporu sociální a územní soudržnos-
ti.
Vzhledem k významu, jaký je těmto službám přisuzován, požaduje
Lisabonská smlouva po EU a členských státech, aby zajistily takové
podmínky pro jejich fungování, a to zejména hospodářské a finanční
podmínky, které umožní naplnění jejich úkolů.Povede Lisabonská smlouva k dalšímu přesunurozhodovacích pravomocí do Bruselu?
Nikoliv. Smlouva bude základem pro decentralizovanější a transpa-
rentnější provádění politik EU a pomůže zajistit, aby se rozhodnutí
přijímala co nejblíže občanům. Zapojuje místní a regionální dimenzi
do právního rámce EU a stanoví, že unie musí ctít národní identitu
členských států, která spočívá v jejich základních politických a ús-
tavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy. Smlouva
pouze lépe rozděluje pravomoci mezi unii a členské státy a jasně říká,
kdo za co odpovídá. V budoucnu by tak mělo být méně „šedých zón“,
jež jsou zdrojem nejistoty a nedorozumění.Vytváří Lisabonská smlouva evropský „superstát“?
Ne. Lisabonská smlouva je mezinárodní smlouva, kterou mezi sebou
uzavírají (a kterou též musí ratifikovat) svrchované členské státy, jež
se dohodly sdílet část své svrchovanosti v rámci nadnárodní
spolupráce. Uvádí, že unie odráží vůli členských států a jejich občanů
a že její pravomoci vycházejí z členských států.
Smlouva nemění základní povahu EU, avšak zavádí významné insti-
tucionální změny, které unii posílí a zefektivní její fungování. Ovšem
nikoli na úkor členských států. Právě naopak – EU doplňuje činnost
členských států tam, kde nemohou dosáhnout svých cílů samy.
(http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_cs.htm)
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Evropská volební kampaň ETUC: Volte sociální Evropu8. květen 2009V předvečer „Dne Evropy“ Evropská odborová konfederace (ETUC)spustila kampaň před volbami do Evropského parlamentu. Evropskéodborové  hnutí  vyzývá  evropské občany, aby ve volbách dali svůjhlas sociální Evropě. Evropští pracovníci potřebují Evropský parla-ment a Evropský parlament potřebuje pro svou legitimitu co nejvyššíúčast voličů. Evropské odborové hnutí dosáhlo se současnýmParlamentem  několik  úspěchů  jako  ku  příkladu:  Bolkensteinovasměrnice, regulace registrování nebezpečných chemikálií nebobalíček ohledně klimatických změn. Evropský parlament dosáhlúspěchů v boji proti neoliberálnímu trendu, ale to nestačí. ETUCspouští  svou  předvolební  kampaň  s manifestem, který obsahuje 9klíčových oblastí:1. Je třeba posílit pracovní a odborová práva přijetím Protokolu o so-ciálním pokroku.2. Nová sociální dohoda v prostředí hospodářské krize s plným zapo-jením  odborů  a  pracovníků, se zaměřením na plnou zaměstnanost,kvalitní pracovní místa, lepší mzdy a penze, udržitelný rozvoj a silnouregulace finančních trhů.3. Silnější evropský sociální a koordinovaný fiskální přístup.4. Férovou dohodu o pracovní době, která by chránila pracovníkypřed dlouhou pracovní dobou a zajišťovala právo pracovníků namožnost slušného rodinného života. 5.Silnější ochrana před nárůstem nebezpečných pracovních pozic.6. Nová evropská průmyslová strategie založena na inovaci, výzkumua rozvoji, investicích, vzdělání a školení a na udržitelném životnímprostředí.7. Nová iniciativa o rovnosti pohlaví, která by bojovala s pokračujícídiskriminací žen, především pak s rozdíly ve mzdách.8. Silnější ochrana a rovnocenné zacházení s migrujícími pracovníkya silný závazek k boji proti rasismu, nacionalismu a xenofobii.9. Respektování veřejných služeb a jejich lepší statutární ochrana. Summit o zaměstnanosti: Směrem k Nové sociální dohodě vEvropě7. květen 2009Při  příležitosti Summitu o zaměstnanosti v Praze plánuje ETUC vy-zvat k razantnějšímu a koordinovanému evropskému postupu v boji skrizí a s jejími dopady na zaměstnanost a pracovníky. Je potřeba přij-mout okamžitá opatření. Zástupci ETUC jsou připraveni účastnit sediskusí a zavádění jednotlivých opatření hospodářské politiky, kterámají dopad na sociální oblast a na zaměstnanost. Zde jsou některé zbodů, ke kterým ETUC vyzývá:1. Více práce a lepší pracovní místa – investice směřující k zotaveníevropské ekonomiky, které by měly podpořit ekonomický růst a růstpracovních míst. ETUC požaduje, aby Evropská rada a Evropskákomise schválila investiční plán v hodnotě 1 % evropského HDP kpodpoře vzniku nových pracovních míst a k udržení životaschopnýchveřejných služeb.2. Silnější sociální systém, který by poskytoval více jistoty a chránilby před sociálním vyloučením. ETUC požaduje smysluplnou a silnouevropskou sociální agendu. Ta by měla chránit mzdy pracovníků azároveň chránit pracovníky před propouštěním.3. Silnější práva pracovníků a ukončení dominance krátkodobýchtržních principů. Silnější práva jsou nezbytná k zastavení trendu ros-toucích nerovností. ETUC požaduje efektivnější zapojování pracov-níků do rozhodování o jejich budoucnosti. Větší právní ochrana jedůležitá především ke snížení různých forem nejistých a nestandard-ních pracovních míst.4. Lepší mzdy – silnější kolektivní vyjednávání. Zmrazování mezd asnižování nominálních mezd musí být odmítnuto. Při kolabování pop-távky je důležité udržet kupní sílu občanů. ETUC proto usiluje oposílení kolektivního vyjednávání. 5. Evropská solidarita jakožto ochrana před nadměrným finančnímkapitalismem. Rozhodující je efektivní regulace finančních trhů aférové rozdělení bohatství. ETUC požaduje zvýšení evropských so-ciálních výdajů a rozšíření aktivit evropských strukturálních fondů.Daňová konkurence na deregulovaných trzích musí být zakázána,protože ohrožuje sociální Evropu.

Jarní predikce Evropské komise: Nevracejme se ke starému pří-stupu k byznysu4. květen 2009 V reakci na zveřejnění ekonomické předpovědi Evropské komise(EK) ETUC nepovažuje současnou hospodářskou recesi za dočasnývýkyv, který bude následován rychlým zotavením a návratem k silné-mu růstu. S tím, jak se domácnosti, banky a firmy zaměřují předevšímna snižování svého zadlužení, bude trvat několik let, než se soukroméinvestice a výdaje vrátí na úrovně před krizí. ETUC varuje evropsképolitiky, aby nereagovaly na recesi tím, že se navrátí k přístupu„byznys jako obvykle“. Přehnané lpění na dodržování Paktu stabilitya růstu (ukládá zemím eurozóny nepřevyšovat roční rozpočtovýschodek nad 3 %), snižování mezd a propouštění současnou recesijenom zhorší. ETUC v boji s recesí doporučuje evropským představitelům, aby in-vestovali 1 % evropského HDP ročně během následujících 3 let.Reiner Hoffmann, zástupce generálního tajemníka ETUC, k tomuřekl: „Předpověď Evropské komise ohledně 4% poklesu evropskéekonomiky ukazuje, že současný plán na zotavení evropskéekonomiky je nedostatečný. Musí být učiněno víc. Evropa potřebujerozšířený program na zotavení.“ETUC je zklamán neúspěchem Evropského parlamentu připokusu o zvýšení ochrany mateřství7. květen 2009Ve středu 6. května měl Evropský parlament (EP) hlasovat o návrhuEvropské komise na zlepšení ochrany těhotných pracovnic a mladýchmaminek v Evropě. Kvůli silné opozici konzervativních a liberálníchskupin v EP se však tento návrh nedočkal hlasování a tato záležitostbyla vrácena odpovídajícímu výboru v EP. ETUC je tímto vývojemvelmi zklamán.Návrh Evropské komise, připravený členkou EP paní Estrelaovou,obsahoval důležité části týkající se zlepšování ochrany zdraví abezpečnosti těhotných žen při práci a zároveň i zlepšení podmínek promatky na mateřské dovolené. Poté, co EP rozhodl nezařadit tento návrh do hlasování a vrátil hoodpovídajícímu výboru, musí debata začít úplně od počátku až poskončení voleb. Již poněkolikáté konzervativci v EP ukázali svouneochotu učinit kroky vedoucí k zlepšení práv těhotných žen navzdo-ry tomu, že často hovoří o důležitosti ochrany žen, dětí a rodin. Tentovýsledek je o to překvapivější, když ve stejnou dobu byl v EPschválen návrh na zlepšení ochrany žen na mateřské, které pracujísamy na sebe.Vyjednávání o pracovní době končí bez dohody28. duben 2009Smírčí výbor, který byl založen za účelem hledání kompromisuohledně pracovní doby mezi Evropským parlamentem a Evropskoukomisí, se včera naposledy sešel. Rozhovory skončily bez dosaženídohody. Problematické oblasti byly opt-out (možnost vyloučení),práce na telefonu a mnohonásobné kontrakty. Carola Fischbach-Pyttel, generální tajemnice EPSU řekla: „Navzdory velkému úsilínebylo možné dosažení dohody o pracovní době, která by mohla mítsmysluplnou úlohu při ochraně zdraví a bezpečí pracovníků“. Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo žádné dohody, v platnostinadále zůstává ta současná, i když Evropská komise má pravomoc napředložení nového návrhu. Taková nová legislativa by musela vzít vúvahu nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvoru ohledně prácena telefonu. EPSU je nadále odhodláno pokračovat v hledání v řešenío úpravách pracovní doby, především v oblasti práce na telefonu, cožje záležitost, která ovlivňuje stovky tisíců našich členů. -pm-


