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� Upo z o r ň u -
jeme, že dnem1. 6. 2009 nabý-vají účinnostinařízení vládyč. 130/2009 Sb.ze dne 4. května2009, 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 vládyč. 125/2009 Sb. ze dne 4. květ-na  2009,  kterým  se  stanoví

Praha
2. června 2009

Ročník 54

12

10,60  Kč

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

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

http://statorg.cmkos.cz
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Proti zneužití krize k omezování práv zaměstnanců
Na Hradčanském náměstí v Praze demonstrovalo 16. května 2009 na 30 000 lidí

VÝZVA PREZIDENTOVI ČR, POSLANCŮM, SENÁTORŮM A VŠEM BUDOUCÍM VLÁDÁMVážený pane prezidente, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené senátorky a senátoři, vážená nová a budoucí vládo!Před nedávnem zde na pražském Hradčanském náměstí americkýprezident Barack Obama dával lidem naději a mluvil o bezpečí světa. Dnes stojí na stejném historickém místě desetitisíce lidí, aby otevřeněvyjádřily důrazný protest proti nespravedlivému zneužívání krize. Vyzýváme Vás: nepřipusťte, aby ti, kdo krizi nezavinili, ji odnesli nej-krutěji! Nedělejte z krize záminku ke změnám zákoníku práce, které by při-nesly nebývalé omezení zaměstnaneckých práv, včetně možnostibezdůvodného vyhazování z práce!Je prokázáno, že současný zákoník práce není příčinou ekonomickýchpotíží země a jednotlivých podniků!Odmítněte takovou novelu zákoníku práce, která má být oprátkou nazaměstnance!Pomozte zachovat pracovní místa veřejnými zakázkami.   Podpořte zprostředků EU a státu kombinaci zkrácených pracovních úvazků sesociálními dávkami!Ochraňte lidi před parazitováním finančních spekulantů přijetímzákona proti lichvě!Napravte reformou pokřivený sociální systém, aby pomohl v kriziochránit nezaměstnané a rodiny s dětmi! Nedovolte hazardování s důchodovým systémem! Nepřijímejte nový rizikový zákon o penzijním spoření! Nedovolte znehodnocení naspořených důchodů a další oslabení veřej-ných financí! Nepodporujte opt-out, což je částečná privatizace veřejného dů-chodového pojištění, která by byla zejména v době krize velkým ha-zardem pro penzijní systém!Peníze na naše důchody na spekulativní burzu nepatří!Nedovolte, aby se krize stala záminkou k likvidaci veřejných služebve zdravotnictví, sociální péči, školství a dalších oblastech!Využívejte sociální dialog, obdobně jako tomu je v jiných zemích EU!Berte vážně odborové analýzy v ekonomické a sociální oblasti, kteréopakovaně ve srovnání s jinými prokázaly svoji kvalitu a přesnost!Konejte, rozhodujte a vládněte ve prospěch občanů, nikoliv v zájmuspekulativního zisku finančních a lobbistických skupin a daňovýchrájů!Světu to nedávno v Londýně slíbili představitelé 20 nejvlivnějšíchzemí. Na včerejších demonstracích v Madridu a Bruselu a na dnešní vBerlíně a Praze jsme jménem 60 miliónů odborářů Evropy vyzvali avyzýváme politiky k odpovědnosti za osudy lidí, na které krize doléhánejtíživěji. V Praze 16. května Účastníci demonstrace ČMKOS, kterou poprvé přijeli výrazněpodpořit odboráři ze zemí EU.

stupnice základních tarifů propříslušníky   bezpečnostníchsborů na rok 2009. Obě
nařízení vlády již byla zveřejně-
na v NOS č. 10-11 a na webové
stránce OS ještě bez uvedení čís-
la, pod kterými byla později
publikována ve Sbírce zákonů. 
� Jak jsme již informovali v
NOS č. 10-11 dne 6. 5. 2009,
vláda v demisi na svém posled-
ním zasedání schválila v pořadídalší  návrh  nařízení  vlády,

Odborový svaz státních orgánů a organizací děkuje všemčlenům a ostatním zaměstnancům, kteří se zúčastnili demon-strace dne 16. 5. 2009 v Praze na Hradčanském náměstí.Děkujeme také těm funkcionářům základních odborovýchorganizací odborového svazu, kteří se aktivně podíleli na or-ganizačním a technickém zajištění účasti na demonstraci. Věříme, že příště nás bude ještě více! 
V Praze dne  18. 5. 2009Odborový svaz státních orgánů a organizacíAlena Vondrová, předsedkyně OS
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Proti zneužití krize k omezování práv zaměstnanců
Na Hradčanském náměstí v Praze demonstrovalo 16. května 2009 na 30 000 lidí

Proslov předsedy ČMKOS Milana Štěcha
Vážené kolegyně,Vážení kolegové, přátelé,Dnes jsme se sešli zde, abychom protestovali a důrazně upozornili, žesoučasná hospodářská krize se nesmí zneužívat proti těm, co ji neza-vinili – proti zaměstnancům, důchodcům a rodinám s dětmi.Jistě si také kladete otázku, zda a proč muselo k takové krizi dojít.Před rokem vláda přes náš odpor prosazovala zavedení zelenýchkaret, aby rychle a ve velkém množství mohla dovézt zahraniční pra-covníky.Dnes se v mnoha firmách zkracuje pracovní doba, propouští se a krátímzdy, protože není práce. Spoluviníci krize se snaží uchlácholitobčany, že je to krize cyklická, že příčinou jsou jen někteří nezod-povědní bankéři a poskytovatelé hypotečních úvěrů.Samozřejmě, že ti mají na krizi svůj podíl. Je to ale především krizeneoliberálních koncepcí v ekonomice a hospodářství.V celém vyspělém světě se v posledních 20 letech snížil podíl mezdzaměstnanců a výrazně narostly zisky vlastníků.• Nabídka zboží a služeb se rozšířila. • Lidé si místo mezd brali a berou úvěry. • Vyznavači volného trhu bez přívlastků umožnili a podporovalidaňové ráje a způsobili to, co se nazývá kasínový kapitalismu. • Kolikrát a jak často jsme byli za asistence sdělovacích prostředkůstrašeni, že pokud nebudeme levná a flexibilní pracovní síla, in-vestoři od nás odejdou. • Tvrdili, že pokud nebudou mít bohatí občané a firmy nízké daně,tak odejdou do daňových rájů. 

• Místo, aby daňovým rájům udělali přítrž, napomáhali těm ma-jetkově a příjmově nejsilnějším, až se pomyslné ucho u hrnceutrhlo. • Jistě jste nezapomněli, jaké výrazné snížení daní nejbohatším, daníz majetku a ze zisku prosadila Topolánkova vláda. Ostatním zvedla spotřební daně.Dnes roste státní dluh, nikdy tak vysoký nebyl a vedle propaduekonomiky jsou důvodem i daňové změny silou prosazenéTopolánkovou vládou.• Ještě  v  prosinci vláda tvrdila, že krize nás nepostihne, prezidentmluvil o chřipce a ve státním rozpočtu vláda předpokládala růstHDP + 4,6 %. • Naše varování a analýzy vláda přehlížela. • Ustavila tzv. NERV (Národní ekonomická rada). • Vůbec nás nepřekvapila. NERVu jsme nevěřili a nevěříme.Vždyť jej tvoří mnozí ti, kteří prosazovali neoliberální recepty v eko-nomice, tj. systém, který krizi přivodil.Návrhy NERVu v duchu programového dokumentu ODS Modré kni-hy, prosazované Topolánkovou vládou, bych přirovnal k chováníalkoholiků. Ti také prohlašují, že se musí ráno napravit tím, čím sevečer zkazili. Chtějí krizi řešit tím, co jí přivodilo.Vrcholem drzosti a zkouškou trpělivosti občanů (zaměstnanců přede-vším) jsou návrhy na další deregulaci ZP, tj. zhoršení práv a postavenízaměstnanců.Zrovna tak záměr a návrh vyvést z důchodového systému 12 %prostředků na penze do soukromo-kapitálových fondů. Tzv. opt-out.Podle vzoru chování bývalých členů vlády - kteří navrhovali zhoršenípostavení zaměstnanců, se některé firmy nestydí zneužívat krizi, za-

Reiner Hoffman
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strašují zaměstnance. Přenášejí všechny důsledky krize pouze a jen nazaměstnance.Existuje velké nebezpečí, že tam, kde se krátí mzdy z důvodu udrženípráce pro co nejvíce lidí, bude snaha a tlak zaměstnavatelů nízkémzdy ponechat i do budoucna.To nesmíme připustit.To je také zneužití krize.Začátkem dubna se v Londýně sešli představitelé (prezidenti a pre-miéři) 20 hospodářsky nejsilnějších zemí.Přijali závěry k zamezení vzniku a existence daňových rájů, k většíkontrole finančních toků, k omezení nehorázných odměn a bonusůmanažerů a kroky ke zmírnění a zabránění novým krizím.Již okamžitě poté se ozvali odpůrci, mezi nimi i tehdejší český mi-nistr financí Kalousek, že je to snaha omezit volný trh, prolomeníbankovních tajemství apod.Podporujeme závěry G-20 a musíme trvat na jejich realizaci.Padla vláda, není jí škoda. Opírala svojí existenci o politickou korup-ci – přeběhlíky v Poslanecké sněmovně.Nezapomeňme na její snahy zprivatizovat zdravotnictví a důchody,zhoršit pracovní právo a její pohrdání názory odborů.Udělejme maximum pro to, aby hospodářská krize nebyla zneužitaproti těm, co ji nezavinili.Vážení přátelé, děkuji Vám za to, že jste přišli a přijeli z celé našízemě a i ze zahraničí.Děkuji, že jste projevili svoji odvahu a statečnost.Jste příkladem ostatním.Děkuji Vám, jsem na Vás hrdý.

Reiner Hoffman, zástupce generálního tajemníka EOK
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,děkuji Vám, že jste se zde dnes sešli v tak hojném počtu, abyste pod-pořili akční dny Evropské odborové konfederace. Děkuji všem našimčlenským organizacím, zejména ČMKOS, která odvedla vynikajícípráci!Díky kolegům z Rakouska, Bulharska, Německa, Polska, zMaďarska, Itálie, Rumunska, Slovinska a dalších zemí za to, že se knám dnes v Praze přidali!Ve čtvrtek se v Madridu k protestům připojilo na 150 000 lidí ademonstrovalo na podporu ofenzivy EOK pro nový sociální pakt vEvropě.Včera požadavek na nový sociální pakt podpořilo přinejmenším 50tisíc lidí v Bruselu.Dnes se konají demonstrace také v Berlíně, Birminghamu,Lucemburku a Bukurešti.Očekáváme, že celkem se těchto demonstrací po celé Evropě zúčast-ní 300 000 lidí.To,  co nyní zažíváme, je krize kapitalismu finančních trhů. Systém,který byl výslovně vyprojektován tak, aby bohatší více bohatli aodbory slábly; aby byly sociální státy levnější a nerovnost větší; abyakcionáři měli stále větší zisky.A teď tento systém dostal infarkt. A cenu platí zaměstnanci - svýmidaněmi, svými mzdami a - co je nejhorší - s tím, jak roste nezaměst-nanost, i svými pracovními místy.

Dnes říkáme, že Evropská komise a národní vlády jsou tváří v tvářkrizi příliš váhavé, příliš nervózní na to, aby reagovaly s požadovanouambiciózností a představivostí.Chceme  skutečný  plán obnovy koordinovaný v celé EU. Evropskáunie je jako evropské odbory: když děláme věci společně, jsme efek-tivnější, mocnější a naše akce mají větší dopad, než když postupujemeodděleně.Budeme bojovat za více a lepších pracovních míst. Proto potřebujemerozšířený evropský plán investic a obnovy, který by mobilizoval novýhnací motor pro udržitelný růst a pracovní místa.A chceme, aby bohatí a dobře zajištění platili svůj spravedlivý podílna plánech záchrany a obnovy. Musíme bojovat proti systémům rovnédaně - jak to činí naši kolegové z ČMKOS zde v České republice - amusíme zrušit daňové ráje.Vyzýváme  k  lepším mzdám a důchodům! Odmítáme zmrazování asnižování mezd! Jak klesá poptávka, je klíčové chránit kupní sílu!

EOK proto usiluje o posílení kolektivního vyjednávání zde v Českérepublice a všude v Evropě!Potřebujeme účinnou regulaci finančních trhů, spravedlivérozdělování bohatství a nikoli návrat ke kasinovému kapitalismu.Pro odbory a zaměstnance je tato krize katastrofou a pro nás neexis-tuje žádná možnost z ní odejít či emigrovat. Ale je to také příležitost.Tento infarkt neoliberalismu a finančního kapitalismu nám dávánovou šanci znovu vybudovat sociální Evropu, která byla léta na ús-tupu.Evropská unie je pořád úspěšná a velkým politickým úspěchem bylorozšíření EU před pěti lety. Občané a zaměstnanci při vstupu do so-ciální Evropy očekávali velmi mnoho. Lidé se zbavili komunistickéhorežimu a těšili se na demokracii a rovnoprávnější společnost, nikoli nafinanční kapitalismus, který slouží hlavně bohatým.

Praha 16. 5. 2009
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Proti zneužití krize k omezování práv zaměstnanců
Na Hradčanském náměstí v Praze demonstrovalo 16. května 2009 na 30 000 lidí

Teď je čas znovu vybudovat sociální Evropu! Bude to však bitva mezitěmi, kteří říkají, že bychom měli nechat vše při starém, a těmi, kteříříkají "nikdy víc". Naléhavě potřebujeme evropské lídry, kteří pod-porují odbory jako součást řešení krize! Jsem rád, že od kolegů zČMKOS slyším, že nová Fischerova vláda slíbila konzultovat se so-ciálními partnery!Potřebujeme více sociální Evropy a méně neoliberální Evropy!Říkáme "nikdy víc". Říkáme ano obnově, ano posílení práv zaměst-nanců, ano sociálně-tržnímu hospodářství, ano boji proti krizi.Nebudete trpět mlčky. Budeme bojovat.Děkuji Vám za podporu. A děkuji ČMKOS a všem jejím členským or-ganizacím.Bojujte proti krizi! Lidé především!

Evropských akčních dnů se zúčastnilona 350 000 lidíBěhem evropských odborových akčních dnů, které se uskutečnily 14.5. v Madridu, 15. 5. v Bruselu, 16. 5. v Berlíně a v Praze, vyšlo doulic na 350 000 lidí, aby demonstrovali proti zneužívání krize protizaměstnancům pod heslem „Boj proti krizi: Lidé především!“.Hlavní požadavky, které zněly z tribun na těchto demonstracích,zdůrazňovaly především potřebu přijetí důrazných opatření v sociálníoblasti, zejména pomoc nezaměstnaným, a nezbytnost zabráněnídalšímu propouštění a rozkládání evropského sociálního modelu.Odboráři a zaměstnanci vyjádřili obavy z důsledků pokračující krize,jejíž následky se stále více dotýkají těch, kdo ji nezavinili. Požadujípřijetí takových kroků, které nedovolí další působení nezodpověd-ného  kasinového  kapitalismu.  Mezinárodní finance musí opětovněsloužit svému původnímu poslání – rozvoji ekonomik a zvyšováníživotní úrovně.

Demonstrace v Praze se zúčastnilo na 30 000 lidí. Spolu se členynašich odborů na Hradčanské náměstí přišlo přes 4000 zahraničníchúčastníků z 18 odborových konfederací z 11 zemí – Slovenska,Polska, Rakouska, Německa, Maďarska, Slovinska, Rumunska,Bulharska, Chorvatska, Francie, Itálie. Kromě představitelů Evropskéodborové konfederace byli dále přítomni i přední představiteléEvropské federace kováků, zástupci Skupiny zaměstnancůEvropského hospodářského a sociálního výboru a další.Na demonstraci v Berlíně  přišlo kolem 100 000 lidí.Generální tajemník ETUC, John Monks, k těmto demonstracím řekl:„Veliká účast na eurodemonstracích ukazuje na rozsah obav z bu-doucnosti. Svět finančního kapitalismu se zřejmě domnívá, že po párnáznacích zotavení bude moci již za krátkou dobu pokračovat vesvém obvyklém přístupu a to i navzdory současnému „infarktu“. Titofinančníci jsou však stále závislí na podpoře evropských daňovýchpoplatníků a nesmí jim být nikdy povoleno, aby mohli pokračovat vesvém nenasytném a sobeckém přístupu, který způsobil škodu bilionůeuro. Nyní potřebujeme přísnější regulaci finančních trhů a větší vlivpracovníků na rozhodování vedení společností. Lidé chtějí podporupro jejich průmyslové odvětví a ochranu svých pracovních míst. To jehlavním vzkazem lidí z evropských ulic.“

Brusel 15. 5. 2009

Madrid 14. 5. 2009

Praha 16. 5. 2009

Praha 16. 5. 2009

foto: -jad- a etuc.org
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Informace předsedkyně OS
kterým se mění nařízení vládyč. 564/2006 Sb., o platovýchpoměrech zaměstnanců ve ve-řejných službách a správě.Uvedené nařízení vlády již by-lo publikováno ve Sbírcezákonů a to pod číslem133/2009 Sb.. Nabude účinnosti
1. 7. 2009.
Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a
správě, zavádí nový zvláštní pří-
platek pro všechny zdravotnické
pracovníky ve zdravotnických
zařízeních a ve zdravotnických
zařízeních zdravotnické záchra-
nné  služby  (jedná  se  nejen o
zdravotní sestry, porodní asis-
tentky, ale i o ostatní zaměst-
nance zdravotnických zařízení,
kteří jsou příslušným zákonem
definováni jako zdravotnické
nelékařské profese, a také o
lékaře). Pro jistotu uvádíme, že
nařízení vlády se vztahuje také
na resortní zdravotnická zařízení
(např. ministerstva spravedlnos-
ti - vězeňská služba, ministerst-
va vnitra).
OS již v předchozím čísle NOS
konstatoval, že, citujeme: „nově
zaváděný zvláštní příplatek je v
rozporu s ustanovením odst. 2 a
3 § 129 zákoníku práce. Jeho
plošné uplatnění je v rozporu s
ustanovením odst. 1 § 129 zá-
koníku práce. Je evidentní, že
došlo k porušení zákona. Navíc
tento paušální zvláštní příplatek
bude poskytován jen zdravot-
nickým pracovníkům pracujícím
ve zdravotnických zařízeních,
zcela se pomíjí zaměstnanci
vykonávající shodnou práci pro
jiné zaměstnavatele (např. v za-
řízeních sociální péče). V tomto
rozdílném přístupu k zaměst-
nancům vykonávajícím shodnou
práci jednoznačně spatřujeme
porušení ústavní zásady
„spravedlivé odměny za práci“ a
principu „rovného odměňování“
(čl. 3 odst. 1 a čl. 28. Listiny
základních práv a svobod a §
109 zákoníku práce. Je zřejmé,
že návrh je protiústavní a může
se reálně stát předmětem ústavní
stížnosti“.
Vzhledem k tomu, že úprava ob-
sažená ve schváleném nařízení
vlády jde nad rámec zákonného
zmocnění (§ 129 zákoníku
práce)  a  je  evidentně   protiú-
stavní, vedl v minulých dnech
ministr práce a sociálních věcí

jednání s ministryní zdravot-
nictví o změně již přijatého
nařízení  vlády.  Dle  informací
sdělených ministrem práce a so-
ciálních věcí předsedkyni OS a
mluvčí OS ROPO bylo před-
mětem jednání několik způsobů
řešení dané situace. Rovněž OS
navrhoval, v rámci jednání s
ministrem práce a sociálních
věcí, možná řešení, která by by-
la v souladu s právním řádem a
stávajícím systémem odměňo-
vání  zaměstnanců   veřejných
služeb a správy.
Konečný návrh řešení nebyl do
data uzávěrky NOS oficiálně
znám a není ani zřejmé, zda se
již k němu dospělo. Je však evi-
dentní, že nový návrh nařízení
vlády, který by měnil, případně
zrušil, již přijaté nařízení vlády,
musí být v nejbližších dnech
předložen do vnějšího připomín-
kového řízení, neboť již ve
Sbírce zákonů publikované
nařízení vlády nabývá účinnosti
1. 7. 2009. Další informace včet-
ně stanoviska OS zveřejníme v
dalším čísle NOS.
� Jak jsme již uvedli v NOS č.
10-11, se z výše uvedených
důvodů předsedové OS ROPO
obrátili na nově jmenovaného
ministra práce a sociálních věcí
P. Šimerku s písemnou žádostí o
neodkladné společné jednání, je-
hož nezbytnost, vzhledem k zá-
važnosti výhrad, konstatovali již
v závěru Stanoviska OS ROPO
(zveřejněném tamtéž). Ke spo-
lečnému jednání dojde v nej-
bližších dnech. 
Program jednání bude rozšířen o
aktuální problémy vztahující se
k přípravě návrhu státního
rozpočtu na rok 2010. Jedná se
především o návrh ministra fi-
nancí na zmrazení platů zaměst-
nanců veřejných služeb a
správy, jejichž platy jsou
hrazeny ze státního rozpočtu a
návrh na zrušení neobsazených
míst v jednotlivých resortech.
Oba návrhy se týkají roku 2010.
S předloženými návrhy odbory
ze zásadních důvodů nesouhlasí.
V případě zmrazení objemu
prostředků na platy by ve
skutečnosti  došlo nikoliv ke
zmrazení platu, ale k poklesu
nominálního měsíčního platu u
značné části zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy, jejichž
platy jsou hrazeny ze státního
rozpočtu. Zrušení neobsazených
míst by mělo ve svých důsled-
cích stejný dopad, a to zejména
v případě zaměstnanců regionál-

Více než šedesát účastníků bylo přítomno na semináři k aktuálním
otázkám pracovního práva, který se konal v Jihočeském kraji 19.květ-
na. Po aktuálním úvodním slově předsedkyně svazu A.Vondrové roze-
brala lektorka ČMKOS JUDr. Zdenka Kindlová hlavní části zákoníku
práce a na příkladech upozornila přítomné na "úzká" místa některých
paragrafů. Všichni si ze semináře odnesli také celou sadu metodic-
kých materiálů a podle rychle provedené ankety na místě účastníci
hodnotili akci velmi pozitívně.                                                 (pam)

ního školství a bezpečnostních
sborů. Zrušení neobsazených
míst by však mělo také další zá-
važné  negativní  dopady  v ně-
kterých oblastech veřejné sprá-
vy a služeb, především ve
Vězeňské službě ČR a v Policii
ČR. Rovněž ministrem financí
navrhované snížení provozních
výdajů by mohlo mít ve svých
důsledcích dopad na platy a za-
městnanost ve veřejné správě a v
organizacích zajišťujících veřej-
né služby, jejichž zřizovatelem
je stát. 
Vzhledem k závažnosti navrho-
vaných změn odbory požadují,
aby se jednání zúčastnil také
ministr financí.
Předsedkyně OS jednala již 21.
5. 2009 s ministrem financí ve
věci zmrazení platů v roce 2010
a o návrhu na výrazné snížení
provozních výdajů. Zrušení
neobsazených míst nebylo před-
mětem jednání, neboť v té době
ještě ministr financí nezveřejnil
návrh na zrušení neobsazených
míst a ani se o svém záměru
nezmínil během jednání. Ve stej-
né věci vedla předsedkyně OS
jednání také s ministrem vnitra,
ministrem práce a sociálních
věcí a ministerstvem spravedl-
nosti. Ve věci stále jedná i s
dalšími subjekty. 

Po zvážení situace se předse-
dové OS ROPO dne 28. 5. 2009
rozhodli požádat předsedu vlády
o společné jednání zástupců
vlády a zástupců odborů. 
Pro úplnost informací uvádíme,
že návrh výdajových rámců stát-
ního rozpočtu na rok 2010, který
obsahuje i námi uvedené návrhy
ministra financí, byl v době
uzávěrky NOS stále předmětem
jednání vlády. Další informace
zveřejníme v příštím čísle NOS
a na webové stránce OS. 
� Předsedkyně OS osobně
děkuje všem funkcionářů ZO
OS, kteří se podíleli na organi-
začním a technickém zajištění
účasti členů a ostatních zaměst-
nanců na demonstraci
ČMKOS/EOK dne 16. 5. 2009 v
Praze na Hradčanském náměstí.
Děkuje také těm funkcionářům
ZO OS, kteří se osobně angažo-
vali v informační kampani a
výsledek nesplnil jejich oče-
kávání. Co se nepodařilo teď,
podaří se příště! 
Podle informací, které má OS k
dispozici, se demonstrace
zúčastnilo za OS 1000 účast-
níků. Jedná se pouze o účast-
níky, u nichž má OS potvrzenu
účast. Je vysoce pravděpodobné,
že účastníků bylo více než námi
uváděný počet. 
V Praze dne 31. 5. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS
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Čerpání dovolené(§ 217 a 218 ZP)Dobu čerpání dovolené určuje za-městnavatel podle rozvrhu čerpánídovolené vydaného s předchozímsouhlasem příslušné odborové  or-ganizace. Při jeho sestavení je za-městnavatel povinen dodržovat řadupravidel:
�rozvrh  čerpání dovolené by mělzabezpečovat vyčerpání dovolenézaměstnancům zpravidla vcelku ado  konce  kalendářního  roku,  vekterém právo na dovolenou vzniklo.Zaměstnavatel je povinen určit za-městnanci, jehož pracovní poměr tr-val k témuž zaměstnavateli po celýkalendářní rok, čerpání alespoň 4týdnů dovolené v kalendářním roce,pokud na ně má zaměstnanec právo,
�při poskytnutí dovolené v částech,musí alespoň jedna část činit nej-méně 2 týdny vcelku, pokud se za-městnanec se zaměstnavatelem ne-dohodnou na jiné délce čerpané do-volené,
�při sestavování rozvrhu čerpánídovolené je nutno přihlížet kprovozním důvodům  zaměstna-vatele a k  oprávněným zájmům za-městnance (péče o děti v období je-jich prázdnin, rodinná dovolená,léčení v lázních apod.),
�v rozvrhu čerpání dovolené lzeurčit v dohodě s odborovou organi-zací i hromadné čerpání dovolené,tzv. celozávodní dovolenou, jestližeje to nutné z provozních důvodů.Hromadné čerpání dovolené nesmíčinit více než 2 týdny a u umělec-kých souborů 4 týdny v kalen-dářním roce. Nelze tak např. dohod-nout hromadné čerpání dovolené vletních měsících po dobu 2 týdnů av období mezi vánočními svátky aNovým rokem po dobu 1 týdne.Určení hromadného čerpání dov-olené z jiných než provozníchdůvodů není možné. V některých případech je však za-městnavatel ve svém oprávněníurčit čerpání dovolené omezen (§217 odst. 4). Je tomu tak v pří-padech, kdy zaměstnanec vykonávávojenské cvičení nebo výjimečnévojenské cvičení,   kdy je uznán do-časně práce neschopným podlezvláštního právního předpisu a kdyje zaměstnankyně na mateřské neborodičovské dovolené a zaměstnanecna rodičovské dovolené. Na dobuostatních překážek v práci na stranězaměstnance smí zaměstnavatelurčit zaměstnanci čerpání dovolenéjen na jeho žádost.Zákoník práce obsahuje i výjimku,

DOVOLENÁ
kdy dobu čerpání dovolené neurču-je zaměstnavatel, ale sám zaměst-nanec (§ 217 odst. 5). Je tomu tak vpřípadě zaměstnankyně, kterápožádá zaměstnavatele o poskytnutídovolené tak, aby navazovalabezprostředně na skončení mateřskédovolené a zaměstnanec tak, abynavazovala bezprostředně naskončení rodičovské dovolené dodoby, po kterou je žena oprávněnačerpat mateřskou dovolenou.Zaměstnavatel je povinen takovéžádosti vyhovět a dovolenouposkytnout.Určenou dobu čerpání dovolené jezaměstnavatel povinen písemněoznámit zaměstnanci alespoň 14dnů předem, pokud se nedohodne sezaměstnancem na kratší době. Zaměstnavatel může zaměstnanciurčit čerpání dovolené i když dosudnesplnil podmínky pro vznik nárokuna ni, jestliže lze předpokládat, žezaměstnanec tuto podmínku splnído konce kalendářního roku, popří-padě do skončení pracovníhopoměru. Pokud tuto podmínku za-městnanec nesplní, je povinen za-městnavateli vrátit odpovídající částvyplacené náhrady mzdy nebo platuza dovolenou.V případě, že zaměstnavatel změnilzaměstnanci určenou dobu čerpánídovolené, nebo že ho odvolal z do-volené, je povinen mu uhradit ve-škeré náklady, které zaměstnanci vtéto souvislosti vznikly.Přerušení dovolené (§ 219 ZP)Dovolená se zaměstnanci přerušuje
�z důvodu nástupu  vojenskéhocvičení nebo výjimečného vojen-ského cvičení v ozbrojených silách,
�jestliže ošetřuje nemocného členarodiny (záleží však na zaměstnanci,jestli požádá přímo zaměstnavatele,aby mu určil dovolenou na dobu vo-jenského cvičení nebo výjimečnéhovojenského cvičení v ozbrojenýchsilách nebo na dobu ošetřovánínemocného člena rodiny),
�jestliže je uznán dočasně práceneschopným,
�zaměstnankyni  z důvodu nástupumateřské a rodičovské dovolené,
�zaměstnanci z důvodu nástupurodičovské dovolené.Do dovolené se rovněž neza-počítává  svátek,  který  v době do-volené připadne zaměstnanci naden, který je jinak jeho obvyklýmpracovním dnem. Na dobu dovolenénení možno rovněž nařídit vybíránínáhradního volna za práci přesčasnebo za práci ve svátek.

mpsv.cz

Lékárnička první pomoci byměla být samozřejmou součástívybavení každého pracoviště.Její obsah a rozsah se může lišitv závislosti na charakteru pra-covní činnosti podniku a aktivitětechnika BOZP ve spolupráci sezávodním lékařem. Lékárničkamusí být zřetelně onačená a sna-dno přístupná, uložená na su-chém místě, musí být pravidelněkontrolována a doplňována. Vněkterých podnicích může mítpodobu přenosné tašky či kufru.Optimální doporučené vybavenílékárničky na pracovišti simůžeme rozdělit do několikaskupin:LékyZ léků můžeme s klidným svě-domím doporučit ten s ozna-čením „analgetikum“. Jedná se olék tišící bolest. Podáváme zá-sadně u postižených při vědomí,aby nedošlo k vdechnutí tabletynebo tekutiny s následnýmdušením. Je možné lékárničkudoplnit ještě o dalším volněprodejné léky podle konkrétníchpodmínek toho kterého praco-viště. Doporučujeme, aby se takstalo po dohodě se závodnímlékařem. K výplachu očí za-sažených chemikálií je dobrépřednostně užít tekoucí vodu zvodovodního řádu.Dezinfekční prostředkyZ dezinfekčních roztoků do-poručujeme užít do ran 3% roz-tok peroxidu vodíku, na dezin-fekci okolí ran je možné použítjodových nebo alkoholovýchpřípravků, nejlépe ve spreji.NáplastiNáplasti jsou určeny proošetření drobných ran a odřenin.Vyrábí se z textilií, nebo voděodolného plastu. Náplast nacívce je určena k uchycení ob-vazů. Náplast s polštářkemmůžeme užít přímo na malérány.ObvazyObvazy sestávají z krycíhopolštářku uchyceného na obina-dle, jsou uzavřeny v ochrannémobalu, aby zůstaly sterilní.Ideální pro první pomoc jsoutzv. hotové obvazy, které se sna-dno přikládají. Existují v růz-ných velikostech.ObinadloObinadla se užívají k omezenípohybu poraněných kloubů,vazů či svalů. Dále k upevnění apřitlačování krycího obva-zového materiálu. Správně

Doporučené vybavení lékárničky na pracovišti 
přiložené přispívají k omezeníotoku poraněné končetiny.Ideální jsou tzv. kohezivní ela-stická obinadla, kdy jednotlivéotáčky dobře drží na sobě bezposunu, není třeba je uchycovatsvorkami.ŠátkyTrojcípé šátky jsou vyrobeny ztextilie. Můžeme je použít jakozávěsy,  nebo  i obvazy. Jsou-listerilní, lze je užít ke krytívelkých ran či popálenin.DlahyDlahy se užívají k omezení hyb-nosti zlomenin, ale rovněž jemůžeme  použít  u poraněnýchkloubů či pohmožděnin, je-li totřeba.Další pomůckyMezi užitečné pomůcky, kterémůžeme použít při poskytováníprvní pomoci na pracovišti,řadíme gumové rukavice kochraně vlastních rukou, nůžky,dezinfekční ubrousky, dýchacíroušku nebo dýchací masku.
Příklad minimálního vybavenílékárničky první pomoci na pra-covišti:
1. Aspirin – 1 balení s 10 tabletami

500 mg
2. Peroxid vodíku 3% - k dezinfek-

ci ran, 1 ks 200 ml plastová
láhev

3. CUTISEPT F – k dezinfekci
okolní kůže, nikoli přímo do ran,
1 ks sprej X ml

4. STERILLIUM – dezinfekční
kapesníčky k dezinfekci rukou
zachránce, 10 ks

5. TEX – náplast na cívce, 1 ks 2,5
cm x 5 m, 1 ks 5 cm x 5 m

6. SOFT 1 – adhezivní obvaz, 5 cm
x 1 m

7. X – náplast s polštářkem, X kusů
různých velikostí

8. BLISTOBAN – náplast na
puchýře, 3 ks

9. Hotový obvaz sterilní č. 1, 2 – 1
ks, č. 3, 4 – 2 ks

10. Šátek trojcípý 1 ks
11. Obinadlo elastické kohezivní 1

ks 4 cm x 5 m, 1 ks 8 cm x 5 m
12. Obinadlo škrtící gumové 1 ks
13. Rouška popáleninová sterilní 1

ks 20 x 30 cm
14. Tampony hotové sterilní 10 ks
15. SAM Splint – dlaha pro dospělé,

11 cm x X cm, 2 ks
16. SAM Splint Finger – dlaha na

prsty, X x X cm, 2 ks
17. WATER JEL – chladicí gel na

popáleniny, 1 ks 125 ml
18. Gumové rukavice nesterilní 2

páry vel. M, 2 páry vel. L
19. Nůžky rovné 1 ks
20. Resuscitační rouška 1 ks
21. Seznam lékárničky
22. Kniha ošetřených
23. Propisovací tužka

cmkos.cz



Špatná zprávapro kuřákyChorvatsko:
Milovníci mod-
ravého dýmu si
v krásné jadran-

ské zemi, kam každoročně míří
za letními radovánkami statisíce
českých turistů, musí nechat na
svůj požitek nechat zajít chuť v
naprosté většině barů a restau-
rací. Zapálit si tady nyní lze jen
ve vymezených kuřárnách či
zahrádkách restaurací, které ale
budou bez obsluhy.Francie:
Země má již třetí rok veřejné
místnosti včetně škol, muzeí i
letišť bez modravého dýmu a
loni přidala celou gastronomii.
Výjimkou jsou hotelové pokoje.Itálie:
Přijala 12. 12. 2004 zákaz kou-
ření ve vlacích a od 1. ledna
2005 ve veřejných budovách a
gastrozařízeních.

PŘEČETL I  J SME

NOS 12/2009 7

25. dubna 2009 se konal v Ostravě-Porubě, zábavním centru Zuzana, jižIII. ročník bowlingového turnaje o putovní pohár, který za podpory ZP-MV ČR a našeho odborového svazu organizovala odborová organizacepři Magistrátu města Ostravy. Zápasu se zúčastnilo celkem 84 hráčůDopravního podniku Ostrava, ZOO Ostrava,  Pivovar Ostravar, Českételevize Ostrava, Technoprojektu Ostrava, pojišťovny ministerstva vnitraOstrava, týdeníku Horník a Rádia Čas. Na bowlingový turnaj zavítalprimátor města Ostravy – Ing. Petr Kamnař a kandidát do Evropskéhoparlamentu náměstek primátora Ostravy Vojtěch Mynář, který věnovalsponzorský dar. Z lítého boje vyšlo jako vítěz družstvo Zdravotní po-jišťovny Ministerstva vnitra ČR, na druhém místě se umístilo družstvoPivovaru Ostravar a na třetím místě skončil tým redakce týdeníku Horník.Odboráři pořádající organizace skončili na krásném 5. a 7. místě. Hráčitří družstev byli odměněni zajímavými cenami, které vítězům předaliprimátor a náměstek primátora a  předán byl i zbrusu nový putovní pohárvěnovaný Technoprojektem. Fotky z  akce  jsou  nahlédnutí  na webovéstrance ww.turnajbow.estranky.cz.        Karel Slezák

Řecko:
Chystá se zákaz od 4. července
ve veřejných budovách a gas-
tronomii, vyňaty budou lokály
do plochy 70 metrů čtverečních.Bulharsko:
Od letošního roku se nekouří v
restauracích a barech, ve veřej-
ných budovách a na pracoviš-
tích.Španělsko:
Již od roku 2006 se nekouří v
kulturních zařízeních, kancelář-
ských budovách, veřejné do-
pravě a nákupních centrech.

Právo 29. 5. 2009Češi loni dali do loterií a sázek129 miliard korun
Češi loni prosázeli v loteriích a
sázkových hrách rekordních
128,5 miliardy korun, což před-
stavuje meziroční zvýšení o 18,6
procenta a výrazné zrychlení
růstu z minulých let. Největší
podíl mezi provozovanými sáz-
kovými hrami a loteriemi tra-

Odborářský sport

dičně zaujímají výherní hrací
přístroje, vyplývá z dat minister-
stva financí.
Do výherních hracích přístrojů
Češi během loňského roku
vsadili přes 63 miliard korun, o
bezmála11 procent víc než v
roce 2007. Zpět se hráčům z
hracích automatů vrátilo 40,7
miliardy korun.
K největšímu meziročnímu růstu
ale přispěly elektromechanické
rulety a videoloterijní přístroje.
Tyto takzvané technické hry na
sázkách získaly o 14 miliard ko-
run více než předloni. Lidé na
nich loni prosázeli bezmála 36
miliard korun, což představuje
meziroční růst o 62 procent..
Mírně rostly i sázky v loteriích a
kasinech, naproti tomu mezi-
roční pokles vkladů postihl
kursové sázky i hru bingo.

E15, 29. 5. 2009

Výbor sekce veřejné správy
Společné výjezdní zasedánívýboru sekce Veřejné správy apracovníků informačních a po-

radenských center našehoodborového  svazu  se konalo vednech 21. až 23. května v Luča-nech nad Nisou v Libereckém kra-ji. Ve čtvrtek odpoledne tradičnězasedání předcházelo setkánífunkcionářů sekce a předsedkyněodborového svazu s funkcionářizákladních organizací z regionu,na kterém se hovořilo mimo jiné ovýznamu voleb do evropskéhoparlamentu, který zásadně legisla-tivou ovlivňuje postavení a míruochrany zaměstnanců, a o odboro-vých akcích v poslední době. V pátek proběhlo v rámci zase-dání stručné proškolení k pro-blematice bezpečnosti a ochranězdraví při práci, které vedl sva-zový inspektor BOZP BohumilSmejkal. K pokusům pravicovýchstran omezit práva a ochranu za-městnanců novým zákoníkempráce hovořil právník odborovéhosvazu Judr. Rudolf Pospíšil. Ing.Marie Fabianová informovala onových nařízeních vlády k platůma mzdám a katalogu prací.Předsedkyně OS Alena Vondrováinformovala o průběhu demon-strace 16. května, jednáních oplatech v uplynulých letech a vý-hledu  na rok 2010, hovořila kvýznamu voleb do Evropskéhoparlamentu  pro  zaměstnance  a

gionu se bude konat Moravsko-slezském kraji ve dnech 15. – 17.října 2009. První den jednání byloz 39 členů výboru přítomno najednání 30, druhý den pak 32členů.

vyzvala k účasti ve volbách.Příští výjezdní zasedání spojenése setkáním s funkcionáři ZO z re-
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Právo stávkovat je lidským právem – Evropský soudní dvůr musízměnit svůj postojEvropský soudní dvůr pro lidská práva ve svém nedávném rozhodnutíjednohlasně rozhodl, že právo stávkovat je lidským právem uzná-vaným a chráněným v mezinárodním právu, a jako takové může býtomezováno jen za striktně definovaných okolností. ETUC vítá totorozhodnutí jako důležitý krok pro schopnost odborů chránit práva pra-covníků napříč evropským kontinentem.V případu Enerji, kde bylo rozhodnutí zveřejněno 21. dubna 2009,odsoudil Evropský soudní dvůr pro lidská práva Turecko za porušeníčlánku 11 Evropské konvence lidských práv, který se vztahuje ke svo-bodě sdružování včetně práva na zakládání odborů a vstupování doodborových organizací. V tomto případě turecká vláda vydalavšeobecný zákaz stávkovat pro státní zaměstnance v kontextu národ-ních akčních dnů pořádaných tureckými odbory v rámci boje zauznávání práva odborů na kolektivní vyjednávání ve veřejném sek-toru. V případu Enerji poprvé Dvůr uznal, že schopnost odborů bránitsvé členy, je neoddělitelně spjata s právem na stávku. Právo na stávkutak může být omezováno pouze v přesně vymezených případech.ETUC silně podporuje americký zákon o svobodném rozhodnutípro zaměstnance13. květen 2009 V době, kdy EU jedná o budoucí podobě vztahů svých vztahů s USA,ETUC silně podporuje zákon o svobodném rozhodnutí zaměstnance(Employee Free Choice Act – EFCA), který výrazně přiblíží americképracovní zákony mezinárodním a evropským standardům. Vzhledemk tomu, že o EFCA se nyní v USA jedná, vyzývá ETUC předseduEvropské komise, aby v této záležitosti vyjádřil svou podporu ame-rické administrativě. Ve svém dopise předsedovi Evropské komisezdůrazňuje ETUC důležitost přijetí EFCA pro všechny pracovníky,když jejich právo na sdružování se v odborech a na kolektivní vyjed-návání má zásadní význam obzvláště v současné době globálníhospodářské krize. Práva pracovníků a jejich schopnost bránit svémzdy a pracovní podmínky mohou pomoci zabránit kolapsu kupní sí-ly a trhu. EFCA by byl důležitým krokem směrem k americkým pra-covníkům. Umožnilo by jim to mít férovější šanci na zakládáníodborů bez toho, aby se stávali oběťmi nepřijatelného zacházení včet-ně propouštění. Současné americké protiodborové praktiky sloužíjako destruktivní model v dalších zemích a velice často slouží jako ar-gument pro ty, co odmítají evropský sociální model. Portoriko: Vláda plánuje propustit až 45 000 státních zaměst-nanců a ve veřejném sektoru chce zrušit práva na kolektivní vy-jednáváníPSI odmítá plány portorického vládního představitele, Luise Fortuňa,který navrhuje propuštění tisícovek státních zaměstnanců, jakožtosoučást hospodářského záchranného plánu na snížení domácího stát-ního zadlužení. I když PSI uznává potřebu zavedení protikrizovýchopatření, obzvláště v kontextu světové finanční a hospodářské krize,PSI naléhá, aby pracovníci nemuseli platit krutou daň za krizi, kterounezpůsobili. Krušné chvíle pro portorické státní pracovníky by mohlyzačít už 1. července, kdy by měl vejít v platnost tzv. veřejný zákončíslo 7, který si dává za cíl stabilizaci ekonomiky a snížení rozpoč-tového deficitu. Veřejný zákon číslo 7 rovněž ruší státním zaměst-nancům právo na kolektivní vyjednávání. PSI tak spustila kampaň, vekteré vyzývá nejen své členy, aby zaslaly své protestní dopisy vlád-ním představitelům v Portoriku. Toto opatření, které na další dva roky ruší veškerou současnou so-ciální ochranu a legislativu řešící vztahy mezi odbory a státem, jenepřípustná. Propuštění 30 000 – 45 000 pracovníků podle tohotonového zákona by bylo zcela kontraproduktivní pro jakoukoliv smy-sluplnou vládní politiku, která si dává za cíl bojovat s hospodářskoukrizí, a určitě by to více sociálních a hospodářských problémů přines-lo, než vyřešilo. V době, kdy se občané Portorika budou více než kdyjindy spoléhat na efektivní veřejné služby, PSI věří, že vláda by seměla spíše snažit posílit fungování veřejných služeb a dbát na to, abytyto služby byly poskytovány při nejvyšší možné kvalitě.Jednostranné rozhodnutí o zrušení všech klauzulí kolektivního vyjed-návání, které se vztahují k zvyšování mezd a benefitů, plánů naškolení a rozvoj a dalších záležitostí, je zcela proti všem mezinárod-

ním standardům ohledně pracovních a odborových práv. PSI bude vy-jadřovat svůj nesouhlas s postupem portorické vlády na všech mezi-národních fórech. PSI žádá, aby portorická vláda dále jednala s odbo-ry ve veřejném sektoru o možných alternativách při řešení portorické-ho rozpočtového deficitu, které by zajistily portorickému hospodář-ství postupné a udržitelné zotavení. Toto alternativní řešení by rovněžmělo brát v úvahu práva všech pracovníků a udržet kvalitu poskyto-vaných veřejných služeb na vysoké úrovni.Kanada: Reakce lidí na hospodářskou krizi6. květen 2009 Pracovníci a jejich rodiny trpí kvůli hospodářské krizi. Avšak dopo-sud všechny „rozumné nápady“, jak současnou situaci napravit, přiš-ly od ředitelů společností, bankéřů a investičních makléřů, což jsoustejní lidé, kteří tuto krizi způsobili. Odborová organizace Národníodborový svaz státních a obecných zaměstnanců (NUPGE), která jepobočkou PSI v Kanadě, přišla s kampaní, která by měla zapojitkanadské zaměstnance do diskuse o současné hospodářské krizi a obudoucnosti své země. Organizátoři této kampaně, která nese název„Reakce lidí na hospodářskou krizi“, chtějí, aby byly vyslyšeny i hla-sy obyčejných lidí. Cílem kampaně je upozornit vládní představitele,jaké jsou reálné dopady krize na obyčejné lidi, a zajistit tak, aby vlá-da našla řešení, která by pomohla všem.Zástupci PSI se sešli s představiteli svých španělských a portu-galských pobočekGenerální tajemník PSI Peter Waldorff se 13. května sešel v Madridus představiteli španělských a portugalských odborů k diskusi o způ-sobech ochrany pracovníků ve veřejných službách na globální úrovni.Pan Waldorff chtěl rovněž zjistit, jak současná globální krize ovlivňu-je veřejný sektor a odbory. P. Waldorff nabídl španělským a portugal-ským odborům spolupráci a požádal je o jejich angažovanost při roz-víjení projektů v latinské Americe a severní Africe. Požádal je také ospoluúčast na schůzkách, na kterých se jedná o mezinárodních kon-fliktech (například izraelsko-palestinský konflikt).  Během mítinku,který pro P. Waldorffa znamenal první návštěvu Španělska od zvolenído  funkce v roce 2007, přišly španělské a portugalské odbory se se-znamem  činností,  které  by PSI měla podporovat.                   -pm-
Mezinárodní organizace práce - její 98. mezinárodní konferencepráce se bude konat ve dnech 3. – 19. 6. 2009 v ŽenevěHlavním tématem bude diskuse o dopadech ekonomické a finančníkrize na zaměstnanost a sociální politiku. MOP jakožto unikátní tri-partitní světová organizace je si plně vědoma, že krize je produktemnarůstající sociální nerovnováhy v důsledku nepoměru distribuce bo-hatství. Miliony lidí přišly o práci a růst nezaměstnanosti se bude ještězvyšovat, což povede k dalšímu růstu chudoby a oslabování středníchvrstev. Dlouhotrvající krize zaměstnanosti přinese velké ohrožení so-ciální a politické stability. Odpovědí je koordinovaný postup za-střešující opatření politik obnovy na národních úrovních. Proto sepřipravuje přijetí Globálního paktu zaměstnanosti, který bude reago-vat na okamžité potřeby řešení dopadů krize a jehož strategickýmcílem bude propojit zaměstnanost a otázky trhu práce se sociálníochranou a respektováním zaměstnaneckých práv.Letošní konference se bude rovněž zabývat plněním přijatých úmluvza uplynulé období, což je jedna ze základních povinností členskýchstátů MOP. Politování hodné je, že Vláda České republiky letos tutosvou povinnost nesplnila a dokonce ani nereagovala na závěry přijatéloňskou konferencí při projednávání případu nesouladu české legisla-tivy s ratifikovanou úmluvou č. 111 o diskriminaci v povolání a za-městnání. Proběhne téř všeobecná diskuse k otázkám důstojné prácez hlediska rovnosti žen a mužů a příprava nového mezinárodního in-strumentu k problematice HIV/AIDS. V národní české delegaci budena konferenci ČMKOS zastoupena svou delegací v čele s jejímpředsedou Milanem Štěchem.                                   podle cmkos.cz


