
u OS žádáv š e c h n yf u n k c i o n á ř eZO OS, abyzpřístupnily in-formace z Ce-l o s t á t n í h oshromáždění zástupců odbo-rových organizací dne 19. 5.2007 zveřejněné v tomto čísleNOS všem zaměstnancům.Upozorňujeme, že během něko-lika dní obdrží poštou všechnyZO informační materiály, kteréobdrželi při prezentaci účastníciCelostátního shromáždění zás-tupců odborových organizací ato včetně CD-ROM. OS vyzývá všechny funkcio-náře, aby se aktivně zapojili doinformační kampaně, jejíž cílemje seznámit zaměstnance s návr-hem reformy veřejných financí,jejími dopady a s názorem odbo-rů. Znovu upozorňujeme, žesoučástí reformy je také navrže-ná restrikce valorizace platů za-městnanců veřejných služeb asprávy v letech 2008 - 2010. Ktéto části návrhu reformy se sa-mostatně vyjádří odborové sva-zy sdružující zaměstnance veřej-ných služeb a správy po jednáníse zástupci vlády, které se dosudneuskutečnilo. Dne 23. 5. 2007se uskuteční jednání předsed-kyně OS a mluvčí OS ROPO sministrem práce a sociálních

Praha
22. května 2007

Ročník 52

12

10,20  Kč

Informace předsedkyně

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

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánů a organizací dostávají ča-sopis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředků Výboru Od-borového  svazu státních orgánů aorganizací.

http://statorg.cmkos.cz
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Celostátní protestní shromáždění zástupců odborových organizací:Budeme demonstrovat proti škrtformě 23. června v Praze!

Členové našeho odborového svazu významně posílili počet účastníků
shromáždění.

Po ukončení shromáždění za velké účasti sdělovacích prostředků
proběhl tiskový briefing.

V sobotu 19. května 2007 probělo v Kongresovém centru Prahasetkání více než 1700 zástupců odborových organizací v rámciČMKOS, zástupců Odborového sdružení železničářů, Lékařskéhoodborového klubu – SČL ČR a dalších občanských sdružení. Od-boráři vyjádřili nesouhlas s připravovanou reformou veřejných fi-nancí, vyzvali veřejnost k protestu a rozhodli, že odbory uspořádají23. června v Praze protestní demonstraci s cílem přimět vládu k řád-nému sociálnímu dialogu a zastavit reformu, která by znamenalavýrazné snížení životní úrovně pro většinu obyvatel.

věcí. O jednání požádal mluvčíOS ROPO rovněž předsedavlády. Dosud však nebyl stano-ven termín jednání. Bližší infor-mace budou zveřejněny v NOSa na webové stránce OS.V současné době probíhá roz-sáhlá celostátní petiční akceČMOS školství proti restrik-cím ve financování regionál-ního školství, jejíž součástí jetaké nesouhlas s navrhovanouvalorizací platů zaměstnancůregionálního školství. Petice seobrací na širokou veřejnost, kte-rou tímto žádá o podporu. Peticipodporuje ČMKOS. Je v zájmunás všech, a to nejen jako za-městnanců, abychom tuto petič-ní akci podpořili. Petiční archyjsou zveřejněny na webovéstránce ČMOS školství adresa:www.skolskeodbory.cz , odkudsi je lze stáhnout.Dne 29. 5. 2007 se uskutečníjednání zástupců odborovýchorganizací působících v resor-tu ministerstva kultury, kterése vyjádří mimo jiné také kvládou navrhované redukci poč-tu funkčních míst ve veřejnýchslužbách a správě za oblast kul-tury a k navrhované restrikcivalorizace platů zaměstnancůveřejných služeb a správy. Jed-



Odmítáme platit dluhy 
špatné politiky vlády!

P R O H L Á Š E N Í
Celostátního shromáždění zástupců 

odborových organizací 
PRAHA - 19. května 2007

� Základní povinností odborů je vystupovat proti jakékoliv vládě, která by chtěla zhoršit postavení
zaměstnanců. ČMKOS to prokázala v roce 2003, kdy na demonstraci odmítla některé kroky
připravované koaliční vládou ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody.

� Čtyři miliony lidí v České republice jsou v postavení zaměstnanců. Jsou velkou a vlivnou skupinou,
kterou politici před volbami lákají na prosperitu a ekonomický růst.

� Reforma veřejných financí, kterou připravuje současná vládní koalice, je však nezodpovědným
pokusem na obyčejných lidech, kteří si tento experiment zaplatí. Pro takovýto reformní hazard
nezískala vládní koalice od občanů ve volbách mandát!

� Reformu veřejných financí zaplatí naprostá většina z nás zdražením potravin a základních potřeb,
snížením sociálních dávek a poplatky u lékaře.

� Takové praktiky odmítáme! 

� Reforma je více politickým a ideologickým gestem, než profesionálně promyšleným a připraveným
dokumentem. 

Koho reforma ohrozí nejvíce?
� Především zaměstnance s nízkými a průměrnými výdělky, zaměstnance veřejné správy a služeb,

učitele, rodiny s dětmi a důchodce. Probíhá ve stylu co dáme, o to více sebereme!

� Cílem ve skutečnosti není záchrana veřejných rozpočtů! Dluhů se nezbavíme, když snížíme daně,
škrtneme sociální výdaje, zlikvidujeme benefity a stravování pro zaměstnance! Přitom zlepšení
výběru potřebných příjmů do veřejných rozpočtů vláda reformou neřeší.

� Reforma je pláštíkem pro to, co má být utajeno a skryto. V sázce jsou nevratné kroky –
privatizace veřejných služeb, zdravotnictví, školství, veřejné dopravy, pošty, energie.

� Takovouto škrtformu o d m í t á m e !

� Odbory jsou zastáncem takové reformy, na které se budou spravedlivě podílet všichni podle svých
příjmových a majetkových podmínek.
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Je reforma opravdu dobře připravená?
Msleduje příliš mnoho priorit, které jsou často v přímém rozporu súdajně hlavním cílem reformy - nápravou veřejných financí
Mreformní dokumenty obsahují jednostrannou a manipulativní „ar-gumentaci“
Mreformuje se pouze výdajová strana veřejných financí a cele se po-míjí opatření směřující k vyššímu výběru daní a boji proti daňovýmúnikům (dokonce se ruší zavedení kontrolních pokladen a minimál-ního daňového základu)
Mnezohledňují se již dříve přijatá opatření- deregulace nájemného,další nárůst cen energií a vody, zavedení ekologických daní, zvýšenídoplatků za léky aj.
Mskutečným cílem reformy není primárně řešit deficit veřejných fi-nancí, ale co nejrychleji přijmout snížení daní pro příjmově a majet-kově nejsilnější skupiny
Mpokles daní a změna  jejich struktury ve prospěch daní nepřímých(zvýšení DPH a spotřebních daní, zavedení tzv. ekologických daní)zhorší a nezlepší situaci veřejných rozpočtů jako celku
Mveřejné rozpočty se snížením daní dobrovolně zbaví příjmů v roz-sahu 140 mld. Kč ročně (při plném náběhu v roce 2010).  O to více sebude muset škrtat na výdajové straně. Reforma tak bude z velké čás-ti  paradoxně „bojovat“ proti důsledkům opatření, které na příjmovéstraně veřejných rozpočtů sama přinesla
Mreforma je v rozporu s předvolebními sliby, zejména v sociální ob-lasti, v oblasti podpory rodiny a ve zdravotnictvíTakto postavená reforma v sobě obsahuje riziko vyvoláníneustále se opakujících „reforem“ veřejných financí! 

O co vládě jde?
1. Zásadně omezit společenské přerozdělování a společenskou solida-ritu2. Výrazně snížit daně3. Výrazně zvýšit příjmy u nejbohatších skupin obyvatelstva a firem,a to prostřednictvím lsnížení přímých daní lsnížení sociálního a zdra-votního pojištění lredukcí majetkových daní a daní z kapitálovýchvýnosů. Celkově tyto subjekty v roce 2010 získají navíc 78 mld. Kč.4. Přenést daňové břemeno na středně a nízkopříjmové skupiny oby-vatelstva, a to prostřednictvím:
Mzvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 %
Mzavedením ekologických daní u elektrické energie, plynu a uhlí
Mzvýšením spotřební daně u tabákových výrobkůCelkově tyto subjekty zvýšením daní v roce 2010 přijdouo 39 mld.Kč.5. Škrtat v oblasti sociálních dávek a zpoplatnit části veřejných služeb(prozatím pouze ve zdravotnictví)6. Záměrně zmenšit vliv státu na financování veřejných služeb a so-ciálních transferů (dávek) 7. Vytvořit prostor pro vstup soukromého kapitálu a privatizaci těch-to perspektivně velmi lukrativních oblastí veřejných služeb (zdravot-nictví, školství), či sociálních transferů (důchody, nemocenské dávky,podpora v nezaměstnanosti)

Nemocenské pojištění
Mzavádí se 3denní karenční doba
(první 3 dny nemoci bez nároku na nemocenské) 
Msnižuje se výše nemocenského
(větší redukce výdělku, nižší sazby v prvních 2 měsících nemoci, re-
dukční hranice se nevalorizují)
Mruší se ochranná lhůta (tzn. ruší se poskytování nemocenského
po skončení.pracovního poměru)
Mzměny redukce i nižší sazby jsou promítnuty i do nového zákona o
nemocenském pojištění, šetří se tak další prostředky zaměstnavate-
lům; nejde jen o veřejné finance

Výše nemocenské zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu(v Kč)

Porovnání podílu nemocenského k čisté mzdě v %při 30 kalendářních dnech pracovní neschopnosti

Vývoj bilance nemmocenského pojištění v mil Kč

Nemocenské pojištění - finanční dopad na státní rozočet v roce 2008

ZdravotnictvíZavádí se poplatky:
M30 Kč za návštěvu lékaře
M30 Kč za každou položku na receptu (mimo vlastního doplatku za léky)
M60 Kč za den hospitalizace v nemocnici
M90 Kč za pohotovost• zavedení horní hranice pro odvod pojistného přinese úlevu bohatýma způsobí propad příjmů ve zdravotnictví (maximální měsíční hranicepříjmu pro odvod pojistného ve výši 4násobku průměrné mzdy)• propad příjmů zaplatí hlavně rodiny s dětmi a důchodci tzv. regula-čními poplatky• regulační poplatky se stejně jako v Maďarsku stanou překážkouřádného léčení• přímé zpoplatnění zdravotních služeb je dalším krokem k plné pri-vatizaci veřejných služeb
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Dávky státní sociální podpory
Cílem vlády je uspořit 8-10 mld. Kč vroce 2008Škrty se dotknou téměř všech dávek:
Mpřídavku na dítě
Msociálního příplatku
Mporodného
Mpohřebného 
Mruší se příspěvek na školní pomůckyDalší úsporu lze očekávat v důsledku zrušení automatické valoriza-ce životního minima, na které je napojen nárok na testované dávky.
Přídavek na dítěV současnosti:Přídavek je vyplácen diferencovaně podle výše příjmu rodiny a věkudítěte rodinám s čistým příjmem do 4násobku životního minima (ŽM)rodiny. Nároková dávka, kterou pobírá cca 80 % nezaopatřených dětí.Vládní návrh:Po  reformě má přídavek na dítě náležet pouze rodině s příjmemdo 2,4násobku ŽM rodiny, v pevné výši. Částky se navrhují dife-rencovaně podle věku dítěte:do 6 let dítěte       500 Kčod 6 do 15 let       610 Kčod 15 do 26 let     700 KčO přídavek přijde více než 20 % rodin s dětmi
Sociální příplatekV současnosti:
• poskytuje se rodině pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě a je
závislý na příjmu rodiny
• s rostoucím příjmem jeho výměra klesá a zaniká při 2,2násobku ži-
votního minima
• maximální výše příplatku pro dítě do 6 let věku od ledna 2007 činí
873 Kč měsíčně, pro dítě ve věku 10-15 let pak 1070 Kč měsíčněVládní návrh:
• má být vyplácen při příjmu rodiny do 2násobku ŽM, koeficient 2,0
se použije i ve výpočtovém algoritmu

Nejchudším rodinám se sníží příplatek o 70-100 Kč měsíčně
Maximální výše sociálního příplatku (při nejnižším příjmu rodiny) v Kč/měsíc

Rodičovský příspěvekV současnosti:příspěvek se vyplácí rodiči pečujícímu o dítě do 4 let věku, resp. do 7let, je-li dítě dlouhodobě nebo těžce zdravotně postižené, a to ve výši40 % průměrného platu v nepodnikatelské sféře, tj. od ledna 2007 či-ní 7582 Kč měsíčně.Vládní návrh:Výše rodičovského příspěvku bude záviset na délce pobírání:
Mnejvyšší příspěvek - 11 400 Kč měsíčně při péči do 2 let dítěte
Mzákladní výměra - 7600 Kč měsíčně při péči do 3 let věku dítěte
Msnížená výměra - 3600 Kč měsíčně při péči do 4 let věku dítěteDopady:Rodiče si dopředu musí zvolit dobu pobírání příspěvku bez znalostipozdějšího zdravotního stavu dítěte, dostupnosti předškolního zaříze-ní atd. Administrativně náročná úprava. Nejvyšší příspěvek je určenpouze pro rodiče s měsíčním příjmem nad 16 750 Kč hrubého. Další změny v sociální oblasti
Msnížení porodného o 2760 Kč při narození prvního dítěte a o 4760Kč při druhém dítěti,
Momezení poskytování pohřebného - vyplácet se bude pouze přiúmrtí nezaopatřeného dítěte či rodiče nezaopatřeného dítěte,
Mzměna podmínky valorizace životního minima - vláda nebude po-vinna valorizovat částky životního minima, ale může přistoupit kvalorizaci.

Reforma v daňové oblasti
Daň z příjmu fyzických osob
Mvýrazně se sníží daňová progrese ve prospěch bohatých 
Mzavádí se jedna sazba daně ve výši 15 %
Mdo základu daně se započtou i částky pojistného hrazené zamě-
stnancem a zaměstnavatelem za zaměstnance podle zákonů o pojist-
ném na sociální a zdravotní pojištění 
Mpodle stávajícího stavu to odpovídá zdanění sazbou 23,1 %
ruší se:
Mdaňové osvobození sociálních výhod hrazených z FKSP, ze zisku
po zdanění, na vrub nedaňových výdajů zaměstnavatele a ze sociál-
ních fondů
Mosvobození od daně z příjmu režijních jízdenek pro zaměstnance
podniků provozujících veřejnou dopravu osob
Mdaňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů zejména po-
dílových listů
Mminimální základ daně pro podnikatele
Mdaňové osvobození příjmů z pronájmu vlastních nemovitostí a úro-
kových příjmů z termínovaných vkladů odborových organizací - jde
o zhoršení pozice odborových organizací
Msnižují se hodnoty hmotného majetku pro odpisování ze 40 000 Kč
na 20 000 Kč - platí pro podnikatele, ale také pro všechny neziskové
subjekty se zdaňovanou činností. To může mít dopad také na některé
neziskové organizace
Mzavádí se strop u výdajových paušálů pro OSVČ
Daň z příjmu právnických osob
Navrhuje se další postupné snižování daňové sazby právnických osob
na:
• 22 % pro rok 2008
• 20 % pro rok 2009
• 19 % pro rok 2010
ČR má již dnes konkurence schopnou úroveň zdanění. Navržené
snížení sazeb 
• prohloubí deficit veřejných financí
• zvýší odliv zisku do zahraničí
MRuší se daňová uznatelnost výdajů na stravování zaměstnanců
Daň z přidané hodnoty
Mzvyšuje se základní sazba DPH z 5 na 9 %. Zvýší se ceny po-
travin, léků, služeb atd. To přinese veřejným rozpočtům v roce 2010
dodatečných 28 mld. Kč.
Změna sazby DPH znamená u nízko příjmových skupin ztrátu 21,2
Kč na každých 1000 Kč čistého příjmu, u vysokopříjmových je to jen
14,8 Kč. Zvýšení základní sazby tedy dopadne  na nízkopříjmové sku-
piny o 40 % silněji.
Daň z nemovitosti
Mzavádí se osvobození od daně z nemovitosti u pozemků, které pod-
le odůvodnění návrhu „nezatěžují obecní infrastrukturu“, a to orné
půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů
Msoučasně se zvyšuje zdanění malých nemovitostí, které by mělo
nahradit výpadky zvýše uvedených zrušených daní
Plně nahradit výpadek příjmů ve výši 1,4 mld. však znamená, že by
obce musely využít maximálního navrhovaného koeficientu pro
zvýšení zdanění drobných nemovitostí, což je pro ně nereálné. Takže
může dojít ke snížení jejich příjmů.  
Ostatní daně
MDaň dědická a daň darovací
rozšiřuje se  osvobození od daně dědické a daně darovací
MNavrhuje se zrušení zákona o registračních pokladnách
smyslem zákona mělo být dosažení výraznějších úspěchů v boji proti
daňovým únikům, vytvoření rovných podmínek pro podnikání,
zvýšení ochrany spotřebitelů, omezení nelegálních dovozů zboží atd.
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Kdo na reformě nejvíce prodělá

K tomu je nutno ještě připočítat: Co navrhujeme?
J Zpracovat nezávislou a objektivní analýzu současného stavu a vý-hledu vývoje veřejných financí včetně identifikace jeho skutečnýchpříčin.
J Reformu směřovat pouze k jednomu cíli - na snížení deficitu ve-řejných financí. 
J Ke snížení deficitu přijímat aktivní opatření jak na výdajové, tak ina příjmové straně veřejných financí.
J Podporovat udržení vysokého tempa ekonomického  růstu, kterýje nejlepším stabilizátorem veřejných financí. Každé procento nomi-nálního růstu HDP přinese veřejným financím přímo 15 mld. Kč do-datečných příjmů. Stabilizovat celkovou složenou daňovou kvótu! Nepřipustit její další pokles. Složenou daňovou kvótu stabilizovatna úrovni let 2006-2007. Každým procentem poklesu složené daňovékvóty přicházejí veřejné finance o 40 mld. Kč příjmu.! Nepřipustit snižování přímých daní a přenos daňového břeme-ne ve prospěch daní nepřímých. Tento proces urychluje trend sa-movolného poklesu daňové kvóty. ! Opatření ke stabilizaci daňové kvóty směřovat k rovnoměrnémurozložení daňového břemene na jednotlivé skupiny obyvatelstva.Ke stabilizaci daňové kvóty využít kromě úprav v oblasti přímých da-ní a majetkových daní i očekávaný výnos z ekologických daní.Odstranit z daňového systému privilegia! provedením auditu odpočitatelných položek, daňových slev, promi-nutí daně, rozdílného přístupu k různým daňovým subjektům ve všechdaňových okruzích a v pojistném na sociální a zdravotní pojištění! vypracováním a přijetím podrobného akčního plánu boje proti da-ňovým únikům a práci na černo směřující v prvé řadě k nezbytné-mu zvýšení rizika odhalení pro subjekty porušující daňové zákony(černí pasažéři). Snížit objem daňových nedoplatků.Audit všech výdajových programů ve všech kapitoláchveřejných rozpočtů bez ohledu na jejich výši. 

Platy zaměstnancůve veřejné správě a službách
Reformní balík kalkuluje pro rok 2008 s 1,5% zvýšením prostředkůna platy pro zaměstnance veřejné správy a služeb, což povede:
Mpři očekávané inflaci cca 4 % k propadu reálných platů o cca 2,4 %
Mpočítá se snížením počtu zaměstnanců o 3 % - což je absolutně ne-přijatelný krok!
Náhoda tomu chtěla, že jsem zhlédla  na
programu ČT 24 část záznamu z
nedávného republikového shromáždění
ODS. Ministr Nečas se upřímně po-
horšoval nad zneužíváním nemocenské,
přičemž informoval, že máme u nás vyšší
nemocnost něž kdekoli jinde. Argumen-
toval i firmou, ve které je u nás třikrát
vyšší nemocnost než na příkladném
Slovensku, a vyvolával další slidy
přinášející informace o našem marodění

nad únosnou míru. Přesvědčil by i nej-
většího ulejváka, že je nutno zavést první
tři dny nemoci bez nemocenské atd. Ško-
da, že bezprostředně potom nastoupil se
svými argumenty ministr Julínek. Hned v
úvodu ohlásil, že moc chodíme k lékaři,
baštíme moc prášků a tuto informaci do-
končil tím, že toto nadužívání peněz ze
zdravotního pojištění je přitom neodů-
vodnitelné, protože nemáme vyšší ne-
mocnost než v ostatních zemích! A tak
mně o svých argumentech nepřesvědčil
ani jeden z ministrů, přispěli jen k doj-
mu, že každý z nich říká to, co se právě
hodí. -dě- podle prezentace na celostátním shromáždění 19. 5. 2007 -dě-



Roku 2015 budekouření odpo-vědné za 10 %všech úmrtíExperti předpo-kládají, že ta-bákové výrobky vroce 2015 připraví o život o 50 %více lidí, než kolik zemře kvůli vi-ru HIV
Celkový počet úmrtí, které je mož-
né připsat dopadům kouření ta-
bákových výrobků, bude prý v
příštích 23 letech stále stoupat.
Zatímco předloni kvůli němu při-
šlo o život na světě 5,4 milionu li-
dí, v roce 2015 by to mělo být už
6,4 milionu a v roce 2030 asi 8,3
milionu lidí. 
Vyplývá to z odhadů obsažených
ve zdravotních statistikách pro rok
2007, které v pátek na svých inter-
netových  stránkách zveřejnila
Světová zdravotnická organizace
(WHO).
Experti WHO předpokládají, že
tabákové výrobky v roce 2015 při-

P Ø E È E T L I  J S M E
praví o život o 50 procent více li-
dí, než kolik zemře kvůli nemoci
AIDS způsobované virem HIV.
Celkově pak prý budou odpovědné
za deset procent všech úmrtí v
tomto roce na naší planetě.
Podle předpokladů WHO čtyřmi
nejčastějšími příčinami smrti v ro-
ce 2030 budou ischemické srdeční
choroby, HIV/AIDS a cerebrova-
skulární a chronické obstrukční
plicní choroby.
WHO předpokládá, že v příštích
23 letech nastane výrazný posun
úmrtí od mladších věkových sku-
pin směrem ke starším a od nakaž-
livých nemocí k těm chorobám,
které se přenášet nedají.
V případě nemoci HIV/AIDS se
očekává nárůst počtu obětí z 2,8
milionu v roce 2002 na přibližně
6,5 milionu v roce 2030. Tato čís-
la jsou přitom založena na před-
pokladu, že antiretrovirální léky
tlumící postup nemoci budou v ro-
ce 2012 dostupné pro 80 procent
lidí.         19. 5. 2007, www.volny.cz NOS 12/2007                         7

Pokračování ze strany 1 

Informace předsedkyně
nání se zúčastní předsedkyněOS  jako  mluvčí OS ROPO.Bližší informace budou zve-řejněny v NOS a na webovéstránce OS. OS státních orgánů a organi-zací se již k oběma problé-mům vyjádřil v rámci  V. sjez-du OS v březnu tohoto roku.Delegáti V. sjezdu OS přijaliProhlášení, které je přílohou Us-nesení V. sjezdu OS. Plné zněníProhlášení bylo zveřejněno vNOS a na webové stránce OS.Stanovisko k vládnímu návrhusnížení počtu funkčních míst vestátní správě bylo rovněž vobou médiích zveřejněno. Bližší organizačně technickéinformace ke svolané demon-straci, která se uskuteční vPraze 23. června 2007, obdržívšechny ZO OS a individuálníčlenové OS písemně ihned po-té, co bude stanoveno konkrétnímísto konání demonstrace. Způ-sob organizace účasti na demon-straci bude stejný jako při orga-nizaci účasti OS na předchozíchdemonstracích ČMKOS. Orga-nizačně technické pokyny bu-dou zveřejněny také na webovéstránce OS.Je žádoucí, aby se demonstra-ce zúčastnili všichni, kdo oúčast na demonstraci projevízájem, tedy i nečlenové odbo-rů a jejich rodinní příslušníci.

OS žádá všechny ZO OS, abyoslovili a informovali všechnyzaměstnance. 
v Upozorňujeme všechnypříslušníky bezpečnostníchsborů, že zápis z jednání zás-tupců odborů s ministrem vnitradne 30. 4. 2007 byl již oběmastranami podepsán. V elektro-nické verzi zápis obdrží všechnyZO působící v celní správě a vevězeňské službě. Z technickýchdůvodů zápis nyní nezveřejňu-jeme. Pro úplnost informací uvádíme,že skupina poslanců v čele spředsedou Výboru pro bezpe-čnost PS PČR F. Bublanempředloží na červnové schůziPS PČR návrh novely zákonač. 361/2003 Sb., o služebnímpoměru příslušníků bezpeč-nostních sborů. Předmětem ná-vrhu novely zákona je vypuštěníneplacených 150 hodin prácepřesčas. Účinnost novely záko-na se navrhuje 1. 1. 2008. Na-vrhuje se, aby poslanecký návrhnovely zákona byl projednán apřijat v prvním čtení. V tétověci jednala a dosud jedná před-sedkyně OS s poslanci a před-staviteli obou opozičních parla-mentních politických stran. Dal-ší informace budou zveřejněny včervnu v NOS a na webovéstránce OS. V Praze dne 20. 5. 2007Alena Vondrová předsedkyně OS 

Vztah průměrného měsíčního čis-tého výdělku uchazeče o zamě-stnání  a  násobkem průměrnémzdy v národním hospodářstvípři výpočtu podpory v nezamě-stnanostiDotaz: Podle § 50 odst.1 zákona o
zaměstnanosti se výše podpory v
nezaměstnanosti stanoví procentní
sazbou z průměrného čistého vý-
dělku naposledy zjištěného a pou-
žívaného u uchazeče o zaměstnání
pro pracovněprávní účely. Podle §
51 zákona o zaměstnanosti se
uchazeči o zaměstnání  podpora v
nezaměstnanosti  stanoví za první
3 měsíce ve výši 0,12násobku a za
zbývající měsíce ve výši 0,11násob-
ku průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrt-
letí předchozího kalendářního roku
a podpora při rekvalifikaci se sta-
noví ve výši 0,14násobku této
průměrné mzdy. Procentní sazba
podpory v nezaměstnanosti činí
první 3 měsíce podpůrčí doby 50 %
a po zbývající podpůrčí dobu 45 %
průměrného měsíčního čistého vý-
dělku a procentní sazba podpory
při rekvalifikaci činí 60 % tohoto
výdělku. Jaký je zde vztah
průměrného čistého měsíčního vý-
dělku uchazeče o zaměstnání z je-
ho posledního zaměstnání a násob-
ků průměrné mzdy v národní hos-
podářství při výpočtu podpory v
nezaměstnanosti? Jaká je v sou-
časné době  maximální výše pod-
pory?  Odpověď: Podle platné právní
úpravy do 31. 12. 2006 byla v
zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění pozdějších před-
pisů, dále jen „zákon o zaměstna-
nosti“ maximální výše podpory v
nezaměstnanosti a podpory při re-
kvalifikaci stanovena příslušným
násobkem částky životního minima
platného pro jednotlivého občana
staršího 26 let věku (dále jen „ži-
votní minimum pro účely předpisů
o zaměstnanosti) ke dni podání
žádosti o podporu v nezaměstna-
nosti nebo ke dni nástupu na re-
kvalifikaci. Od 1. ledna 2007 na
základě novelizace zákona o zamě-
stnanosti zákonem č. 112/2006 Sb.,
ze dne 14. 3. 2006, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o životním a existe-
nčním minimu a zákona o pomoci v
hmotné nouzi  č. 110 a  č. 111) je
maximální výše podpory v neza-
městnanosti a podpory při rekvali-
fikaci, kterou lze uchazeči o zamě-
stnání poskytovat odvozena od
příslušného násobku průměrné mz-
dy v národním hospodářství. Od 1.
ledna 2007 se  příslušným násob-
kem průměrné mzdy v národním
hospodářství rovněž stanoví výše
podpory v nezaměstnanosti a výše
podpory při rekvalifikaci v přípa-

dech uvedených  v ustanoveních
§ 51 odst. 1 a 2 zákona o zamě-
stnanosti tj. např. když uchazeč o
zaměstnání bez svého zavinění ne-
může osvědčit výši průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu apod.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí svým Sdělením ze dne 6. 12.
2006 publikovaným ve Sbírce záko-
nů v částce 179 pod č. 554/2006
Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v
národním hospodářství za 1. až 3.
čtvrtletí 2006 pro účely zákona o
zaměstnanosti sděluje, že průměr-
ná mzda v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí roku 2006 činí
19 635 Kč. Průměrná mzda v
národním hospodářství za 1. až 3.
čtvrtletí 2006 se zvýšila oproti
stejném období předchozího roku z
částky 18 421 Kč na částku 19 635
Kč, tj. o 1 214 Kč. 
Maximální výše podpory v neza-
městnanosti, která může být posky-
tována úřadem práce uchazeči o
zaměstnání činí 0,58násobek
průměrné mzdy tj. částku 11 389
Kč a od 1. ledna 2007 se tak zvýši-
la z částky 11 050 Kč  o 339 Kč. 
Maximální výše podpory při rekva-
lifikaci, která může být poskyto-
vána úřadem práce uchazeči o za-
městnání činí 0,65násobek
průměrné mzdy, tj. částku 12 763
Kč a od 1. ledna 2007 se tak zvýši-
la z částky 12 376 Kč o 387 Kč. 
Pokud bude při stanovení výše
podpory v nezaměstnanosti a pod-
pory při rekvalifikaci postupováno
podle ustanovení § 50 odst. 1 záko-
na o zaměstnanosti, tzn., že bude
vycházeno z průměrného mě-
síčního čistého výdělku, který by u
uchazeče o zaměstnání zjištěn a
naposledy používán pro pra-
covněprávní účely v jeho posled-
ním ukončeném zaměstnání v roz-
hodném období podle pracovně-
právních předpisů, nemůže výše
podpory v nezaměstnanosti přek-
ročit částku 11 389 Kč a výše pod-
pory při rekvalifikaci nemůže být
vyšší než 12 763 Kč. 
Vztah mezi průměrným měsíčním
čistým výdělkem  uchazeče o zamě-
stnání v jeho posledním uko-
nčeném zaměstnání a násobkem
průměrné mzdy v národním hos-
podářství při výpočtu podpory v
nezaměstnanosti  a podpory při re-
kvalifikaci je pouze takový, že výše
obou podpor vypočtených z
průměrného měsíčního čistého vý-
dělku nesmí překročit jejich horní
hranice, které jsou příslušnými
násobky průměrné mzdy zákonem
o zaměstnanosti stanoveny tak, jak
je výše uvedeno.Mgr. Olga Bičáková, MPSV ČR

§ ODPOVÍDÁME §



Z proslovu na sdruženém semináři o kvalitních veřejných službách
11. květen 2007, Ennis, IrskoBrian Synnott  - tiskový mluvčí a referent kampaní v EPSU
EPSU reprezentuje přes 200 odborových
organizací ve veřejných službách, které v
Evropě sdružují více než milion pracov-
níků ve veřejných službách. V EU do-
chází k důležitým rozhodnutím ohledně
závazku EU k sociální Evropě a také k
veřejným službám.  EPSU se snaží řešit
problémy univerzálně – celoevropské problémy vsazené do národního konex-
tu s jasně srozumitelnými příklady. Toto je nejlepší způsob, jak si poradit s na-
ší největší výzvou, kterou je vytvoření spojení mezi evropskými návrhy o ve-
řejných službách a regionálními dopady. Našimi spojenci v kampani EPSU
„Kvalitní veřejné služby – Kvalitní život“ a s ní související www.petitionpub-
licservice.eu , která volá po EU legislativě ve veřejných službách jsou Strana
evropských socialistů, zaměstnavatelé ve veřejných službách, organizace Ev-
ropská města, Konfederace evropských odborů (ETUC), Levá strana (GUE-
NGL) a Evropská zelená strana. Doposud se konalo přes 60 národních a regi-
onálních akcí ve více než 20 evropských zemích, a to včetně akcí, kde se přímo
diskutovalo o problémech evropských veřejných služeb. Na petici pro veřejné
služby se nám zatím podařilo shromáždit přes 300 tisíc podpisů. Jednou ze za-
jímavostí je výsledek této kampaně v nové členské zemi EU v Rumunsku,
kde se pod tuto petici podepsalo již 90 tisíc lidí.
Výzvou, kterou před sebou máme v naší kampani, je stavění mostů. Tím mám
na mysli řešení relevantních a vskutku zajímavých problémů Evropských ve-
řejných služeb. Jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je následování příkladů ja-
ko je kampaň pro kvalitní veřejné služby.  Bohužel, EK se již dávno rozhodla,
že její taktikou je zkusit získat liberalizaci trhu „přes zadní vrátka“, díky po-
stupnému a nenápadnému prosazování svého plánu. Činí tak zneužíváním
zákonů EU, a tak dochází k jakési partyzánské války proti veřejným službám.
Díky posuzování „případ od případu“ s využitím Evropského soudního dvo-
ru, daří se EK vytvářet argumenty pro svou politiku liberalizace. Stačí se po-
dívat na první polovinu tohoto roku, ve které došlo k značnému pokroku, což
ilustruje co je v sázce. Evropský parlament přijal report EK o sociálních služ-
bách všeobecného zájmu a později v tomto měsíci by měla EK vydat svou po-
slední zprávu o veřejných službách. Tento dokument se jmenuje „Nový ev-
ropský závazek“. Ale potřebujeme se ptát, k čemu se zavazujeme?
Také tento týden provedl Evropský parlament mimořádný krok zpět. Krok,
který byl vytvořen v duchu pravicové ideologie, a který byl tak extrémní, že
ho dokonce odsoudil i předseda pravého středu v Evropského parlamentu.
Výbor pro vnitřní trh hlasoval pro znovu zahrnutí zdravotních služeb do směr-
nice o službách. 
Rád bych připomněl, že přístup EK k veřejným službám se víceméně nezmě-
nil již 10 let. Již 10 let probíhá na úrovni EU diskuse o definici veřejných slu-
žeb nebo „služeb všeobecného zájmu“.
Tato debata je provázena publikací mnoha výzkumných dokumentů a mnoha
reportů a návrhů. Tyto dokumenty jako jsou Zelený a Bílý návrh na služby vše-
obecného zájmu, které slouží pouze k načrtnutí různých alternativ a k na-
vržení další diskuse. Po zveřejnění Bolkensteinovy směrnice a po pozdějším
Zeleném návrhu na veřejno-právní společnosti je ale zřejmé, že EK schválně
protahuje diskusi o definici veřejných služeb a při tom dochází k prohlubo-
vání liberalizace a prosazování konkurence do oblasti čistě vymezené pro ve-
řejné služby. 
Obávám se, že ani ta poslední zpráva EK, která má vyjít tento měsíc, nepřine-
se do této diskuse nic nového. Očekává se, že EK sice vydá nějaké principy
pro veřejné služby, ale to vše zůstane daleko vzdálené od vytvoření jakékoli le-
gislativy v této oblasti. Právě kvůli nezájmu ze strany EK musí odborové hnu-
tí soustředit svou energii k výzvám na vytvoření směrnice o veřejných služ-
bách. Tato směrnice musí být založena na Chartě základních lidských práv a
musí jasně definovat služby, které nespadají do sféry tržní konkurence. Musí
umožnit, aby všeobecný zájem převládl nad trhem. Musí dát velký význam
klíčovým hodnotám jako jsou univerzálnost, kontinuita, dostupnost a demo-
kratická kontrola. A v neposlední řadě musí ochránit roli národních a regio-
nálních vlád při uspokojování potřeb občanů. 
EPSU je plně přesvědčeno o tom, že s naší kolektivní sílou, můžeme přesvě-
dčit EU, aby se začala tímto problémem vážně zabývat. To je hlavní důvod,
proč je naše kampaň tak důležitá.                                        - pm (epsu.org.)-
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26. dubna 2007 podepsali v Bruselu generální tajemníci organizací
evropských sociálních partnerů za přítomnosti komisaře V. Špidly dal-
ší - již třetí vzájemnou autonomní rámcovou dohodu - tentokrát o ob-
těžování a násilí na pracovišti. Stejně jako předchozí podobné doho-
dy - o práci na dálku a o stresu spojeném s prací - i tuto mají povin-
nost naplnit národní sociální partneři. Konečný termín pro její imple-
mentaci na národní úrovni je 10. duben 2010.Z dohody evropských sociáních partnerůo obtěžování a násilí na pracovištíchVzájemná úcta k důstojnosti druhých na všech úrovních na pracovištije jednou z hlavních charakteristik úspěšných organizací. Proto je ob-těžování a násilí nepřijatelné. Společným zájmem zaměstnavatelů azaměstnanců je vyrovnat se s tímto problémem, který může mít vážnésociální a ekonomické důsledky. Právní předpisy EU i národní před-pisy definují povinnost zaměstnavatelů chránit zaměstnance před ob-těžováním a násilím na pracovišti. Formy obtěžování a násilí mohou- být tělesné, duševní a/nebo sexuální povahy, - být jednorázového charakteru nebo může jít o soustavnější vzorychování,- být mezi kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými nebo ze třetí stra-ny, například ze strany klientů, zákazníků, pacientů, žáků atd., - sahat od drobných případů hrubosti, až po závažnější činy včetnětrestných činů, které vyžadují zásah veřejného orgánu. Evropští sociální partneři jsou si vědomi toho, že obtěžování a násilímůže negativně ovlivnit kterékoli pracoviště a kteréhokoli zamě-stnance, bez ohledu na velikost firmy, obor činnosti nebo formu pra-covní smlouvy či pracovního poměru. Některé skupiny a sektory všakmohou být vystaveny většímu riziku.Cílem této dohody je: zvýšit porozumění zaměstnavatelů, zaměstnan-ců a jejich zástupců problematice obtěžování a násilí na pracovišti apovědomí o ní, poskytnout zaměstnavatelům, zaměstnancům a jejichzástupcům na všech úrovních rámec činnosti zaměřených na rozpo-znávání, předcházení a vypořádávání se s problémy obtěžování anásilí na pracovišti. K obtěžování dochází, je-li jednoho nebo více zaměstnanců nebo ve-doucích zaměstnanců opakovaně a úmyslně zneužíváno, je jim vy-hrožováno a/nebo jsou ponižováni za okolností souvisejících s prací. K násilí dochází, je-li jeden nebo více zaměstnanců nebo vedoucíchzaměstnanců napaden za okolností souvisejících s prací.Obtěžování a násilí se může dopustit jeden nebo více vedoucích za-městnanců nebo zaměstnanců za účelem nebo s účinkem narušení dů-stojnosti vedoucího zaměstnance nebo zaměstnance, negativníhoovlivnění jeho/jejího zdraví a/nebo vytvoření nepřátelského pracov-ního prostředí.Zvyšování povědomí a náležité proškolování vedoucích zaměstnancůa zaměstnanců může snížit pravděpodobnost obtěžování a násilí napracovišti. Podniky musí jasně prohlásit, že obtěžování a násilí nebu-de tolerováno.  Mezi postupy řešení může patřit neformální fáze, kdyosoba s důvěrou vedení i zaměstnanců bude k dispozici pro poskyto-vání rad a pomoci. Pro vypořádání se s případy obtěžování a násilímohou být vhodné i již dříve existující postupy. Vhodný postup bude založen na následujících bodech, aniž by se mu-sel omezit jenom na ně: - V zájmu všech stran je, aby postupovaly s nezbytnou diskrétností scílem chránit důstojnost a soukromí všech zúčastněných. - Stranám, které nejsou účastníky v daném případu, by neměly být po-skytovány žádné informace. - Stížnosti by měly být prošetřeny a řešeny bez zbytečného odkladu. - Všechny zúčastněné strany by měly být nestranně vyslechnuty a mě-lo by s nimi být spravedlivě zacházeno. - Stížnosti by měly být doloženy podrobnými informacemi. - Nepravdivá obvinění by se neměla tolerovat a mohla by být discip-linárně potrestána. - Pomoc z vnějšku může prospět.- Zjistí-li se, že došlo obtěžování a násilí, budou přijata náležitá opa-tření ohledně pachatele nebo pachatelů. Mezi ně mohou patřit opatře-ní od disciplinárního řízení až po propuštění a včetně něj. - Obětem se dostane podpory a, pokud to bude nutné, i pomoci s re-integrací.- Zaměstnavatelé v konzultacích se zaměstnanci a/nebo jejich zástup-ci vytvoří, budou přezkoumávat a sledovat tyto postupy s cílem zaji-stit jejich účinnost při předcházení problémům i jejich zvládání. IT ČMKOS


