
u OS upo-
zorňuje všech-
ny funkcionáře
ZO a indi-
viduální členy
OS, že bližší in-
formace k orga-

nizačně technickému zajištění
účasti na demonstraci dne 23.
6. 2007 v Praze poskytne re-
gionálně příslušné Informační
a poradenské centrum (IPC)
OS. Zájemci zde obdrží také
veškeré informace vztahující se k
zajištění a úhradě dopravy auto-
busy, auty a mimořádnými vlaky
včetně řádných vlakových spojů.
Doporučujeme všem ZO, aby se
o možnostech dopravy na
demonstraci informovali u pří-
slušných zaměstnanců IPC co
nejdříve.  
Další informační materiály vzta-
hující se k demonstraci obdrží
ZO prostřednictvím vydavatel-
ství SONDY. Další mimořádné
číslo SOND včetně plakátů bu-
de distribuováno do všech ZO
nejpozději 8. 6. 2007. ZO OS z
Prahy si vyzvednou materiály
přímo v kanceláři IPC Praha. OS
opakovaně žádá všechny ZO,
aby  všechny  informační mate-
riály zpřístupnily všem zaměst-
nancům i zájemcům z řad obča-
nů.  Všechny  informační mate-
riály, včetně již distribuovaných,
lze obdržet také elektronicky na
adrese statorg@cmkos.cz. 
Demonstrace se uskuteční dne
23. 6. 2007 v Praze na Václav-
ském náměstí od 13. hodin.
Protestní průvod bude za-
hájen nejpozději v 11.30 z
náměstí W. Churchilla (od Do-
mu odborových svazů) v Praze
3. Sraz účastníků od 10.30 na

Praha
7. června 2007
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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

Budeme demonstrovat proti škrtformě 23. června v Praze na Václavském náměstí !

uvedeném místě. Seřadiště OS
bude označeno transparentem
OS. Zde zájemci z řad účast-
níků také obdrží propagační
předměty, které pro tento účel
OS zajistil.
v Upozorňujeme, že v nej-
bližších dnech obdrží všechny
ZO OS a individuální členové
brožuru Dokumenty OS platné
pro léta 2007- 2011. Vyjma
Stanov OS a Programu činnosti
OS přijatých V. sjezdem OS v
březnu tohoto roku obsahuje
brožura také další vnitrosvazové
předpisy schválené Výborem
Odborového svazu státních
orgánů a organizací v dubnu
2007.
w V posledních týdnech se
opakovaně  funkcionáři ZO
obracejí na OS s dotazy vztahu-
jícími se k problematice auditů
(personálních, organizačních
apod.). V příštím čísle NOS
zveřejníme proto obecný návrh
postupu ZO v této věci. Indi-
viduální konzultace pro funk-
cionáře ZO k auditům poskytu-
jeme a budeme i nadále poskyto-
vat ve stejném rozsahu. Do-
poručujeme ZO, aby problema-
tice auditů, pokud je v jejich or-
ganizaci aktuální, věnovali pr-
vořadou pozornost. Totéž platí
také o organizačních změnách
připravovaných nebo probíha-
jících v některých resortech v
souvislosti s usnesením vlády o
3% snižování počtu funkčních
míst v letech 2008-2010 v or-
ganizačních složkách státu a
státních příspěvkových organi-
zacích.
V Praze dne 5. 6. 2007

Alena Vondrová
předsedkyně OS

Čtěte výzvu k účasti na demonstraci na straně 8!!!
V úterý 5. 6. se konala tiskovákonference k vyhlášené demon-straci ČMKOS 23. 6. 2007 vPraze na Václavském náměstí –ZASTAVME ŠKRTFORMU!Předseda ČMKOS Milan Štěchoznámil, že protestního shro-máždění odborářů se 19. květnav Praze zúčastnilo 1891 osob. Tivšichni se, až na jednoho, kterýse zdržel hlasování, vyslovili prokonání protestní demonstrace23. června.Dále předseda Štěch a místo-předseda Jaroslav Zavadil novi-náře prostřednictvím prezentaceseznámili s argumenty pro tvr-zení, že reforma vládní koaliceprimárně neřeší deficit veřej-ných financí a současně zatajujepravý účel, kterým je omezeníspolečenského přerozdělování asolidarity. ČMKOS se bezvýsledně snažilao jednání s koaličními stranamina téma reformy, a proto zastávánázor, že vedení stran tají předsvými členy a příznivci argu-menty proti reformě navrhovanévládou. Současně nepříznivě pů-sobí malý zájem médií o rovno-právnou diskusi k reformě. Připřípravě protestů je ČMKOS vkontaktu s Odborovým sdruže-

ním železničářů, Lékařským od-borovým klubem, se  sdruženímzastupujícím pacienty a občan-skou iniciativou vystupující pro-ti americké raketové základně,oceňuje i avizovanou účast od-borářů z Asociace samostatnýchodborů na chystané demonstraci.ČMKOS vyzývá k účasti všech-ny občany vzhledem k dopa-dům chystané reformy na širokýokruh zaměstnanců a důchodců.Úspěchem bude  podle MilanaŠtěcha účast desetitisíců demon-strantů, neúspěchem pouhých ti-síců. K otázce generální stávkysdělil, že uvažování o ní je před-časné, záleží na dalším vývojiprosazování vládou navrhovanéreformy a také na překonáníeventuální lhostejnosti občanů kovlivnění svého dalšího osudu.Ze strany místopředsedy Zavadi-la padlo i několik ostřejších slov,například na skutečnost, že mábýt výrazně  krácena nemocen-ská, zatímco některé skupiny,např. poslanci, berou 100 % pla-tu i při nemoci, či směrem k ná-znakům některých novinářů ovýletech či nákupech demon-strantů. Součástí konference by-la i informace o organizování de-monstrace a její propagace. –dě-

Tisková konference k demonstraci

Vyzýváme všechny své členy i ostatní zaměstnance, aby
se demonstrace dne 23. 6. 2007 ve vlastním zájmu
zúčastnili! Využijte možnosti veřejně vyjádřit svůj ná-
zor! Řekněte NE reformě veřejných financí, která Vás,
zaměstnance veřejných služeb a správy, ohrožuje! 
Strach není na místě! Na místě je hrdost a důstojnost!
V Praze dne 5. 6. 2007Odborový svaz státních orgánů a organizací
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Regionální rada odborovýchsvazů Jihočeského kraje v rám-ci projektu INTERREG IIIAČeská republika – Rakouskopřipravila nedávno v ČeskýchBudějovicích další akci. Tento-krát  to bylo pracovní setkání natéma přeshraniční sociální part-nerství. K účasti byli, vedle dal-ších, přizváni také odboráři znašeho svazu. Po určitých orga-nizačních jednáních nakonecproti sobě 10. května 2007 v 10hodin zasedli tři předsedové zá-kladních organizací sekce ve-řejné správy z českobudějo-vického okresu (Magistrát městaČ. Budějovice, Krajský úřad Jč.kraje a Obecní úřad Jílovice) askupina rakouských odborářů.Hosty vedl předseda okresnískupiny v Pergu (Horní Ra-kousko)  Roland Voggenberger,jinak ředitel Obecního úřadu vSt. Georgenu.K této skupině se připojili ještěkolegové z OS zdravotnictví asociálních věcí a po úvodnímpředstavení se nastala téměřtříhodinová  debata k otázkámkolektivního vyjednávání a zís-kávání mladých do odborů. Pro-tože podobné jednání se na jihuČech prakticky ještě nikdy ne-konalo,  bylo potřeba si nejprveujasnit odborovu strukturu naši irakouskou. Poměrně zevrubněpřitom byl popsán systém svazůa postavení základních organiza-cí v nich, zejména z naší stra-ny. Nejzásadnější však bylavýměna poznatků v oblasti ko-lektivního vyjednávání. V tom

mají Rakušané nespornou výho-du a to v podobě existence ge-nerální (celostátní) dohody azemských dohod, v nichž jsouobsaženy základní požadavkysociálních partnerů. Ty pak mu-sejí být akceptovány  (jako mini-mální) také na úrovni základní,to znamená mezi konkrétním za-městnavatelem a odbory na jehopracovištích. Diskuse o členstvu a jeho akti-vitě ukázala, že v Rakousku jeprocento organizovanosti v od-borech přeci jen o dost vyšší (ně-kde až 80 %) a pokud jde omladé, neprojevuje se, zejménav menších místech, tak výraznýnezájem jako u nás.Hosté sami pak spatřovali svouméně silnou stránku v působeníodborů v privátní sféře, přede-vším pak ve službách a sou-kromém zdravotnictví (napří-klad církevní nemocnice apod.)

Je tam patrná jistá tendence kvytěsňování odborů z pracovišť.Na druhé straně hornorakouštíkolegové  neskrývali svůj podivnad tím, že u nás pokud jde oČMKOS, působí v nepodnika-telské (veřejné) sféře, čtrnáctsvazů. Chápali však, že je todáno do určité míry historickýmvývojem  u nás po roce 1989 avyslovili se v tom smyslu, že in-tergace v budoucnu bude pronás zcela nezbytná.Časové dispozice semináře, jehožse zúčastnily čtyři desítky odbo-rářů z obou zemí  v několikadiskusních skupinách, neumožni-ly  ještě detailnější projednání na-značených témat. Ostatně jak vzávěru zaznělo z obou stran,určitě se najdou další příležitostike vzájemným kontaktům, coždobrým sousedům vždy můžepřinést jen užitek.   (pam)

Setkání s rakouskými kolegy

Zprava účastníci besedy z Berounska: Miroslav Jelínek předseda ZVOO MěÚ Hořovic, Monika Lázničková - předsedkyně ZV OO MěÚBeroun, Renáta Svobodová - členka ZV OO MěÚ Beroun a JanaKolovratová - regionální zástupce sekce veřejné správy okresu Beroun.

Výjezdní zasedánísekce veřejné správy
Před zahájením jednání se tradi-
čně konala beseda zástupců sek-
ce, pracovníků IPC a předsed-
kyně OS s funkcionáři odboro-
vých organizací z regionu..
Tentokrát se mimo o činnosti zá-
kladních organizací, například v
oblasti kolektivního vyjed-
návání, mzdových záležitostí a
spolupráce v rámci sekce, ho-
vořilo o problematice návrhu re-
formy veřejných financí a chys-
tané odborové demonstraci proti
reformě.
V rámci jednání výboru sekce
podala rozsáhlé informace o
průběhu celostátního protest-
ního shromáždění odborů 19.
května v Praze a o přípravě de-
monstrace proti reformě 23.
června v Praze předsedkyně OS
Alena Vondrová. Současně vy-
zvala členy výboru k zabezpe-
čení co nejvyššího počtu účast-
níků na demonstraci. Výbor sek-
ce vyzývá všechny funkcionáře
sekce  zabezpečit maximální
možnou účast k vyjádření
zásadního nesouhlasu s navrho-
vanou reformou, která by měla
negativní dopad na životní úro-
veň zaměstnanců a důchodců.
Zasedání jako první jednání po
sjezdu odborového svazu potvr-
dilo stávající znění statutu sekce
a zvolilo funkcionáře na volební
období 2007 – 2011. Předsedou

sekce byl zvolen ing. Jan Ro-
venský, místopředsedy Bc. Ale-
na Gaňová a Petr Vydra. Nově
zvolené vedení sekce tvoří
kromě předsedy a místopředse-
dů Olga Šrámková, Růžena
Mrkvičková, Ivana Jochová,
Vlasta Dolejší, Miroslav Sabó,
ing. Břetislav Dvořák, Mgr. Jiři-
na Černohorská, Yvonna Pavel-
ková, Eva Bokolová, Petr Baku-
le a Petr Vodstrčil.
Jan Rovenský podal dále infor-
mace k majetkovým aktivitám
odborového svazu a Majetkové,
správní a delimitační unie odbo-
rových svazů. Byly schváleny
odměny členům výboru a vedení
sekce a čerpání rozpočtu sekce.
Byl určen termín jednání vedení

sekce na 28. 8. v Praze a konání
příštího výjezdního zasedání,
které bude v jihomoravském re-
gionu, se uskuteční ve dnech 4. –
6. 10. 2007. V bodě různé byl
pracovníkům IPC a regionálním

zástupcům ve vedení sekce pře-
dán seznam základních odboro-
vých organizací, které nemají v
pořádku registraci u Českého
statistického úřadu a nepoužívají
tedy své  vlastní IČO.            -dě-

Setkání se zástupci
Rakouského svazu

odborů (ÖGB)
Dne 29. května jednala na

ČMKOS tříčlenná oficiální dele-
gace Rakouského svazu odborů
(ÖGB) v čele s jeho novým předse-
dou Rudolfem Hundstorferem. Za
ČMKOS vedl jednání její předseda
Milan Štěch. Diskuse, které se
zúčastnili i předsedové některých
odborových svazů a experti
ČMKOS, se týkala výměny infor-
mací o současném společenském a
odborovém dění v obou zemích s
důrazem na další posílení již
tradičně dobrých vzájemných
vztahů mezi oběma ústřednami. V
rámci svého pobytu byla delegace
ÖGB přijata i místopředsedou
Senátu PČR MUDr. Janem
Rakušanem. 

V Novém Jáchymově na Berounsku se konalo 24. - 26. května
výjezdní zasedání výboru sekce veřejné správy.



Praha 4. 5. 2007
K 31. 3. 2007 lidé stonali kratší
dobu než ve stejném období roku
2006. A to ve všech krajích.
Průměrná doba trvání jedné pra-
covní neschopnosti (PN) v 1.
čtvrtletí 2007 byla 31,36 dne,
což je o 3,43 dne méně než ve
stejném období loni. Nejdelší
průměrná doba trvání jedné PN –
37,89 dne - byla v Moravsko-
slezském kraji, naopak nejkratší
v Praze, a to 26,16 dne. 
V letošním prvním čtvrtletí také
meziročně ubylo prostonaných
dnů. Celkem jich bylo 29 247
895. To je o 4 % méně než ve
stejném období roku 2006, kdy
ČSSZ evidovala celkem 30 442
567 prostonaných dnů. K největ-
šímu meziročnímu poklesu do-
šlo v Moravskoslezském kraji, a
to o 4,8 %, tedy o 191 683 na
celkem 3 978 164 dnů. 
Naopak přibylo ukončených pra-
covních neschopností. V prvním
čtvrtletí 2007 jich Česká správa
sociálního zabezpečení evidova-
la celkem 932 614. To je o 6 %
(o 57 541) ukončených pracov-
ních neschopností víc než za
první tři měsíce minulého roku.
Tehdy se jednalo celkem o 875
073 ukončených pracovních ne-
schopností. Nejvíc lidí, kteří po-
bírali nemocenské, přibylo v Ús-
teckém kraji – bylo jich o 7 293
víc než v 1. čtvrtletí 2006, tedy
celkem 68 612. Naopak nejméně
přibylo ukončených pracovních
neschopností v kraji Jihočeském.

Tam  jich ČSSZ v prvním čtvrt-
letí 2007 evidovala 59 865, což
je o 957 víc než ve stejném ob-
dobí loni. 
Průměrně déle byly v 1. čtvrtletí
2007 nemocné ženy – 32,19 dne,
u mužů jedna pracovní neschop-
nost trvala přibližně 30,55 dne.
Nejdelší průměrnou dobu jedné
PN u žen vykázala věková sku-
pina od 50 do 59 let (41,28 dne),
u mužů pak kategorie nad 60 let
(51,76 dne). Naopak nejkratší
dobu byla průměrně nemocná
věková skupina do 20 let (muži
14,82 dne, ženy 17,97 dne).
Nejčastěji lidé v prvním čtvrtletí
2007 stonali s nemocemi dýcha-
cí soustavy. Celkem ČSSZ evi-
dovala kvůli tomuto onemocnění
505 300 ukončených PN, 8 001
940 prostonaných dnů a jedna
průměrná pracovní neschopnost
trvala 15,84 dne. Mezi nemoci
dýchací soustavy patří i akutní
infekce dýchacích cest – ty v
prvním čtvrtletí letošního roku
znamenaly  377 817 případů
ukončených pracovních ne-
schopností, 5 918 624 prostona-
ných dní a průměrně jedna tako-
vá PN trvala 15,67 dne. Dále
sem patří také chřipka. V 1.
čtvrtletí 2007 si vyžádala celkem
112 580 ukončených pracovních
neschopností, 1 584 515 prosto-
naných dnů a průměrně trvala
14,07 dne.                      cssz.cz
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V nemocenském pojištění se
navrhuje, aby za první 3 dny
pracovní neschopnosti nemo-
censké ani žádná jiná náhrada
mzdy nenáležela. To by podleČMKOS vedlo k přecházení ne-moci a k zanedbání léčby, ná-sledným komplikacím a k vyš-ším výdajům v nemocenském izdravotním pojištění. Přitom ka-renční doba má být zavedena ipři karanténě, kterou přitom na-řizují příslušné zdravotnické or-gány. Na jejich nařízení nemázaměstnanec žádný vliv a nemů-že proto tento institut zneužít na-př. předstíráním nemoci.  U nemocenského nižší vyměřo-vací základ a procentní sazba V současnosti se nemocenské apodpora při ošetřování člena ro-diny vypočítávají z denníhovyměřovacího základu (DVZ)tak, že částka do první redukčníhranice se započítává na dobuprvních 14 kalendářních dnů po-skytování dávky pouze 90 %.Nově se má výše dávky stanovittímto způsobem pro celou dobujejího poskytování. Dojít má takéke snížení procentní sazby uobou dávek. Dnes činí nemocen-ské za kalendářní den 69 % DVZa za první 3 dny pracovní ne-

schopnosti (karantény) 25 %.Nově má činit v prvním měsícinemoci 60 % DVZ, ve druhém 66% DVZ a od třetího měsíce  mábýt vyšší - 72 % DVZ. O 9 % semá snížit také podpora při oše-třování člena rodiny, a to ze sou-časných 69 % na 60 % DVZ. Na-vrhovaná úprava by výrazněsnížila zejména úroveň nemo-cenského, které jako náhradamzdy a nikoliv sociální dávka byměla být přiměřená. Ochranná lhůta nižší o 35 dnůNepříjemnou změnou má býttaké snížení ochranné lhůty ze 42na 7 kalendářních dnů. Ochran-ná lhůta zajišťuje zabezpečenízaměstnance při vzniku pracovníneschopnosti po skončení za-městnání, kdy již není účastennemocenského pojištění. Dnes,pokud onemocní do 42 kalen-dářních dnů po skončení zaměst-nání, vznikne mu nárok na ne-mocenské po celou dobu pracov-ní neschopnosti, nově tedy, po-kud by pracovní neschopnostvznikla až osmý kalendářní denpo skončení zaměstnání nebopozději, zabezpečen v nemoci bynebyl. JUDr. Zdeněk Hájek, ČMKOS

Nemocnost se v roce 2006 snížilaMPSV zveřejnilo souhrnné údaje o vývoji příjmů a životních nákladůobyvatelstva za uplynulý rok. Z materiálu vyplývá, že nemocnost sev roce 2006 snížila. Téměř o 10 % klesl oproti roku 2005 počet ukon-čených případů pracovní neschopnosti. Počet proplacených dnů pra-covní neschopnosti se omezil o více než 2 % a nepatrně (o 0,2 pro-centního bodu) kleslo i průměrné procento pracovní neschopnosti. Na dávky nemocenského pojištění se celkově v roce 2006 vyplatilo34,7 mld. Kč, což bylo o 1,3 mld. Kč více než v roce 2005. Největší

Tři dny nemoci bez nemocenského!
Snížení výše nemocenského!

Zrušení ochranné lhůtypo skončení pracovního poměru!
(k návrhu reformy v nemocenském pojištění)

Výše nemocenského zaměstnance pobírajícíhoprůměrnou mzdu (v Kč)
Délka pracovní neschopnosti Stávající stav Vládní návrh Srovnání 

rok 2007 rok 2008 
14 dní PN 4 690 3 700 - 990
30 dní PN 11 490 9 610 -1880 
Změny redukce i nižší sazby na výpočet dávek jsou promítnuty i do
nového zákona, včetně zavedení karenční doby. Toto opatření však
postrádá jakoukoli logiku, neboť podle nového zákona má první dva
týdny pracovní neschopnosti vyplácet náhradu mzdy zaměstnanci ze
svých nákladů jeho zaměstnavatel. Uspořené prostředky za nevypla-
cenou náhradu mzdy za první tři dny nemoci díky tomu poputují do
kapsy zaměstnavatelům. Zde jde jednoznačně o opatření, které má
ulevit podnikatelům, byť na úkor jejich zaměstnanců.

Zisk státního rozpočtu v roce 2008
Nemocenské pojištění (mld. Kč)

současný zákon návrh
příjmy 46,1 46,1
výdaje 38,1 28,9
přebytek + 8,1 + 17,5

podíl na tomto zvýšení měl nárůst výdajů na peněžitou pomoc v ma-teřství  vlivem většího počtu narozených dětí. Celkově byl systém ne-mocenského pojištění v přebytku – vybrané pojistné o zhruba 7 mld.Kč převyšovalo  objem prostředků vyplacený na dávkách nemocen-ského pojištění.To jen potvrzuje, že skutečně není žádný důvod pro snížení úrovnědávek nemocenského pojištění, což vláda v rámci reformy veřejnýchrozpočtů navrhuje.                                        22. 5. 2007, ČMKOS

V 1. čtvrtletí 2007 lidé stonali kratší dobu
Staneme se následkem reformy zdravotnictví a omezení nemocen-ského sami sobě lékařem?!
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Rádi bychom ujistili naše zákaz-
níky, že pozorně sledujeme pří-
pravu nových daňových zákonů,
které podle nám dostupných in-
formací obsahují možnost částeč-
ného zrušení daňových výhod
spojených s využíváním stravenek
i s provozováním závodních jíde-
len.Tato úprava by se neblaze dotklanejen všech zaměstnanců, vyu-žívajících všechny druhy závod-ního stravování, ale také restaura-cí a jídelen, které při vstupu do EUinvestovaly nemalé finanční část-ky do modernizace kuchyní.Při podrobném zkoumání zavádě-ní daňových reforem v okolníchzemích konstatujeme, že ani jednaz nich k podobnému kroku nepři-stoupila. Např. i Slovensko zaved-lo rovou daň, ale zaměstnaneckévýhody zůstaly. Naopak podporazávodního stravování pro jehopřínos zaměstnancům i zaměstna-vatelům – je dále zvýhodněna. Obecně známou pravdou je, ženejkvalitnější pracovní výkon po-dává pouze spokojený zaměstna-nec. Ke spokojenosti zaměstnancepřispívá bezesporu i zajištění stra-vování dle jeho chuti a potřeby.Výhodnost stravenekStravování lze zabezpečovat mno-ha  různými způsoby. Nejjedno-dušším, nejefektivnějším, ekono-micky nejvýhodnějším a daňověnejlépe prokazatelným je při tomzpůsob stravování formou posky-tování stravenek. Využívání stra-venek se dnes stalo nejrozšířenějšímetodou péče o zaměstnance.Užívání stravenek má nesporné fi-nanční, ale i praktické výhody a tojak pro zaměstnavatele, tak i prozaměstnance. Stravenky dnes vběžném životě již zcela nahradilyv minulosti tak využívané závodníjídelny, kantýny a jiné způsobystravování.Zaměstnavatel má s touto formoustravování nejméně starostí, při-tom neztrácí výhodu příspěvky na

Provozovatelé restaurací i stravo-vacích zařízení už začali podepi-sovat petici, která vyzývá k za-chování podpory stravování.“Nejde zdaleka jen o stravenky.Spousta lidí, kteří pracují vzávodních jídelnách, by přišla opráci. Kam by se poděli? Jedná sečasto o ženy těsně před důcho-dem. Pro spoustu provozoven byto bylo naprosto likvidační opa-tření,” řekl iDNES.cz předsedasdružení Unihost Zdeněk Kopka. Generální ředitel společnosti So-dexhopass Miroslav Sedlák do-dal, že se nepředpokládá masovérušení již existujících zařízení,hrozí ale riziko zastavení investicdo těch nově budovaných. “Ko-nečný důsledek – uzavírání neren-tabilních závodních jídelen jejichprovozovateli,” říká.Podle Kopky by se opatření na-víc dotklo řady restaurací. “Jejasné, že když některá taková za-řízení mají 40 procent příjmu zestravenek, tak je to logicky po-škodí,” dodal.Podobný názor má na zrušenípodpory stravování i Hospodářs-ká komora České republiky. “Ne-souhlasíme s tím zejména proto,že přechod je tak náhlý. To je na-prosto proti všem zásadám podni-katelského plánování,” řeklaiDNES.cz její mluvčí ViktoriePlívová s tím, že i se samotnýmrušením podpory komora nesou-hlasí. “Jen těžko se mohou podnikatelérychle přizpůsobit něčemu, o čemse dozvědí v květnu a co má začítplatit od ledna,” dodala.

S tím souhlasí i Kopka. “Podnika-telé už dali spoustu peněz na to,aby svoje provozovny upravili vsouladu s Evropskou unií. Teďjim v nejhorším případě hrozí, žeje budou muset zavřít,” rozčilujese.Tisíce podpisů, další přibývajíPodle tiskové zprávy společnostiPGM od konce dubna do polovi-ny května petici podepsalo 3487provozoven, další podpisy alepodle Kopky nadále přibývají.Petici zorganizovala Asociaceprovozovatelů stravenkovýchsystémů, podpořilo ji i sdruženípodnikatelů v pohostinství Uni-host.“Nemůžu říct přesně, kdo všech-no se k petici připojil. My jako ce-lek ji ale podporujeme,” řeklpředseda Unihostu, který sdružujena šest stovek provozen. Plívová z Hospodářské komorynicméně zdůraznila, že ačkoli sezrušením podpory závodníhostravování komora nesouhlasí,rozhodně to není důvodem k to-mu, aby se přidávala k podobnýmpodpisovým akcím. “V rámci re-formy se zaměřujeme na jiná té-mata jako odpisy investic, kterápovažujeme za klíčová,” dodala.Podle ředitele Sodexho MiroslavaSedláka nyní v Česku existuje asi17 tisíc provozoven, které stra-venky akceptují. Zrušení podporyzávodního stravování by mohloznamenat pokles obratu asi o 40procent a pokles zaměstnanostizhruba o pětinu, odhaduje21. května 2007,http//ekonomika.idnes.cz

Vláda prodělá na zrušení stravenek
Daňová reforma Topolánkovy vlády připraví čtyři miliony zaměst-
nanců o jednu z nejoblíbenějších výhod - stravenky. A co víc, státní
pokladna by místo zvýšeného příjmu mohla tratit až 1,7 miliardy ko-
run! Vyplývá to z analýzy Hospodářské komory Moravskoslezského
kraje. Pokud totiž kabinet škrtne dosavadní daňové úlevy na straven-
ky, podle průzkumu je 76 procent zaměstnavatelů rozhodnuto příspě-
vek na stravování okamžitě zrušit. Obrat ve stravovacích zařízení by
podle analýzy klesl o sedm miliard korun. To by znamenalo výpadek
ve výběru DPH 1,33 miliardy! Většina zaměstnanců se bude stravovat
formou nákupů potravin v obchodech ve snížené sazbě DPH. A k to-
mu se musí připočítat i pokles odvodů DPH z výnosů stravenkových
firem. Průzkumy naznačují, že ve službách a restauracích hrozí pokles
zaměstnanosti až o 20 procent. 

29. 5. 2007, www.zachrantebenefity.cz

Tisíce provozovatelů stravovacích
zařízení se podepsali pod petici za
zachování podpory závodního
stravováníNejen zaměstnancům může ublížitdaňová reforma, která by mělazrušit daňovou uznatelnostpříspěvku zaměstnavatele nazávodní stravování zaměstnanců.V praxi by toto opatření znamena-lo, že příspěvek zaměstnancům kceně jídla v závodní jídelně nebopříspěvek k ceně stravenky by fir-ma musela uhradit z čistého ziskupo zdanění. 
Dopad na všechny stranyPřípadné schválení takové změnyzákona by se dotklo téměř čtyř mi-lionů zaměstnanců, kteří dnes vyu-žívají výhod závodního stravováníči stravenek. Zároveň se však tatoúprava dotkne i restaurací a jíde-len.
Přijdeme o stravenky?
Zvýhodnění je v ohrožení!V České republice je dnes registro-váno okolo 17  tisíc provozovenposkytujících gastronomické služ-by, které akceptují stravenky při

úhradě obědů.
Výsledky průzkumu firmy Sodex-
ho Pass
 72 % zaměstnanců by vnímalohodně negativně, pokud by jim za-městnavatel zrušil příspěvek nastravování 
 47 % zaměstnanců by si nosilojídlo na pracoviště z domova 
 zaměstnavatelé poskytují příspě-vek na stravování zaměstnancůpředevším díky daňové výhodnosti42 % odpovědí, ale rovněž proto, žeho považují za základní zaměstna-necký benefit - 34 % odpovědí 
 44 % restaurací a zařízení při-jímající stravenky “jsou zásadněproti” zrušení daňového zvýhodně-ní stravování zaměstnanců
Zaniknou malé jídelny?Zejména malé provozovny, kterébyly nuceny před pár lety investo-vat do modernizace kuchyní, abysplnily přísné normy spojené sevstupem Česka do EU, dnes mohouna tuto změnu zákona doplatit.Potvrzuje to i předseda Asociaceprovozovatelů stravenkových sys-témů Miroslav Sedlák.

“Provedené průzkumy ukazují, žehrozí pokles zájmu strávníků ozhruba 40 procent v době oběda,což u vyvařujících provozoven mů-že vyvolat celkový pokles obratu ažo dvacet procent, což pro řadutěchto provozoven může být likvi-dační,” říká Sedlák. “Navíc hrozíkoncentrace dopadu na ven-kov,”dodává. Petici k dnešnímudni podepsalo 2824 provozovatelůstravovacích zařízení. Podpořily jii asociace a sdružení těch, kteřípodnikají v hotelnictví, pohostin-ství a stravovacích službách. 
Výhoda, která se vyplatíPopularita stravenek spočívá pře-devším v tom, že až o 55 procentjejich hodnoty si může zaměstna-vatel snížit daňový základ. Navícza ně nemusí odvádět sociální azdravotní pojištění. Proto jsou nej-rozšířenějším benefitem, které za-městnavatelé používají. Výhodyale stravenky mají i pro zaměst-nance. Nejsou zdanitelným příj-mem, a proto z nich zaměstnancineplatí žádné odvodywww.sodexhopass.cz

Nezaměstnanost a krachy, varuje Unihost

toto stravování zahrnovat do da-ňově uznatelných výdajů a ovli-vňovat tak daňový základ. Pro za-městnance je to způsob stravo-vání, který nejlépe vyhoví jeho in-dividuální potřebě - umožňuje muvýběr mezi množstvím restauracía obchodů a zabezpečuje mu stra-vování za výrazně sníženou cenu.Zaměstnavatel i zaměstnanec rea-lizují touto formou významné da-ňové úlevy.Výhodnost systému dokumentujejednoduché porovnání :Zvýšení mzdy o 100 Kč stojí za-městnavatele 135 Kč (musí platitpojistné), přitom zaměstnance pozdanění a srážkách dostane jen vprůměru 72 Kč. Příspěvek 100 Kčna stravování z nákladů nestojí za-městnavatele nic navíc a zaměst-nanec dostane částku celou. Pročtedy nezvýšit zaměstnancům reál-nou mzdu právě tímto způsobem,když zde jsou DANĚ 0 % www.EXITGROUP.cz

Názor z EXIT GROUP

Hostinští jdou do boje proti reformě - a za stravenky 
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§ ODPOVÍDÁME §
Praxe některých zemí Evropské unie
ukazuje, že tam, kde věnují po-
zornost vzdělávání a zvyšování
kvalifikace, dosahují dobrých
výsledků i v ekonomice. Podívejme
se, jaké jsou legislativní předpokla-
dy pro uplatnění této zásady v České
republice v  novém zákoníku práce
č. 262/2006 Sb., s účinností od 1.
ledna 2007 (dále jen NZP).

Vzdělání nebo kvalifikace
Otazníky kolem kvalifikace začínají
u nejzákladnějších pojmů. Vzdělání
a kvalifikace se označují za stejné
pojmy, což má vliv na práva a povin-
nosti zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Vzděláním se rozumí absolvování
kvalifikační přípravy na povolání
studiem, kdežto kvalifikace je
schopnost zaměstnance vykonávat
určité povolání. Vzdělání je užší po-
jem. Kvalifikace znamená způso-
bilost vykonávat za daných tech-
nických a organizačních podmínek
práce určitého stupně složitosti,
přesnosti a namáhavosti, které patří
ke konkrétní profesi nebo special-
izaci zaměstnance a to s obvyklou
intenzitou práce a ve vyžadované
kvalitě.
Kvalifikaci tvoří nejen teoretické vě-
domosti, ale i praktické zkušenosti
zaměstnance, spočívající v jeho fyz-
ických nebo jiných způsobilostech a
vědomostech. Způsob jejího získání
nemusí spočívat jen ve vyučování,
studiu,účasti v kursech apod. Kvali-
fikaci je možné získat i zaučením,
zaškolením, třeba i na pracovišti
jiného zaměstnavatele, rekvalifikací
apod.

Povinnosti zaměstnavatele
v kvalifikaci

Z hlediska platné právní úpravy
(především zákoník práce a zákon o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) je
kvalifikace jedním z nejvýznam-
nějších předpokladů zapojení
občanů do zaměstnání a péči za-
městnavatele o zaměstnance.
Těžiště povinností zaměstnavatele v
kvalifikaci zaměstnanců je obsaženo
v § 228 a násl. NZP. Kvalifikace za-
městnance se však uplatňuje nebo je
důležitou pracovněprávní skuteč-
ností i v řadě dalších ustanovení
zákoníku práce. Jde zejména o:
- sjednávání pracovní smlouvy,
převádění na jinou práci včetně
převedení po odvolání z funkce (§
73 NZP) při pracovním poměru za-
loženém volbou a jmenováním,
- skončení pracovního poměru
výpovědí ze strany zaměstnavatele
(např. nesplňování předpokladů pro
výkon práce),
- potvrzení o zaměstnání (uvedení
dosažené kvalifikace),
- odměňování zaměstnanců, protože
mzdy a platy mají zvyšovat zájem
zaměstnanců o zvyšování jejich
kvalifikace,

Školení a vzdělávání je někdy povinností zaměstnavatele
- znalost předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci jako nedílnou a trvalou součást
kvalifikačních předpokladů,
- zaměstnávání při změněné pracov-
ní schopnosti,
- zaměstnávání mladistvého, než
bude moci konat práci, pro kterou se
mu dostalo výchovy k povolání.

Zaškolení a zaučení jsou
povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnanci, který vstupuje do pra-
covního poměru bez kvalifikace,
musí zaměstnavatel zabezpečit její
získání zaškolením nebo zaučením.
Tuto povinnost má zaměstnavatel k
zaměstnancům, kteří vstupují do
pracovního poměru bez kvalifikace,
dále k zaměstnancům, kteří
přecházejí na nová pracoviště nebo
na nové druhy a způsoby práce,
pokud je to třeba např. při změnách
v organizaci práce nebo jiných
racionalizačních opatřeních.
Význam této povinnosti se znásobu-
je v současném období,  po  vstupu
ČR do Evropské unie. Není proto
možné se spokojit s dosavadní praxí,
kdy zaměstnavatelé tyto povinnosti
často neplní nebo si je vykládají “po
svém.” Např. nezajišťují zaměst-
nancům zaškolení na práce, které
jsou  předmětem  jejich pracovní
smlouvy nebo na tento druh získání
kvalifikace s nimi sjednávají dohody
s možností úhrady vynaložených
nákladů.

Kvalifikace na náklady
zaměstnavatele

Nastupuje-li do zaměstnání zaměst-
nanec, který nemá potřebnou kvali-
fikaci pro sjednaný druh práce, je
povinností zaměstnavatele na jeho
náklady mu tuto kvalifikaci zajistit.
Je jeho věcí, že zaměstnance bez
kvalifikace přijal. Jestliže např. pod-
nikatel - obchodník přijme na místo
prodavačky ženu, která není vyuče-
na v oboru, musí jí zajistit potřebnou
kvalifikaci. Záleží jen na něm, jaký
způsob a druh zvolí. Tomu odpovídá
i povinnost zaměstnance : je povinen
soustavně si prohlubovat kvalifikaci
k výkonu práce sjednané v pracovní
smlouvě. Prohlubováním kvali-
fikace se rozumí též její udržování a
obnovování.

Co je zaškolení
Podmínky zaškolování nejsou
“určovány“ žádným právním před-
pisem. Obvykle zaškolení začíná ob-
dobím, v němž se zaměstnanec sez-
namuje s pracovištěm, pracovním
prostředím, organizací práce,
provozními, bezpečnostními a jiný-
mi předpisy. V období odborné
přípravy by se měl zaměstnanec teo-
reticky i prakticky seznámit se vše-
mi operacemi, které vyplývají z
kvalifikačních charakteristik
vykonávané práce. Vyvrcholením
zaškolení by měla být provozní

příprava, v níž se zaměstnanec učí
vykonávat nové povolání nebo pra-
covní činnost podle racionálních
pracovních postupů. Období za-
školení by mělo končit uplynutím
provozní přípravy, případně kvali-
fikační zkouškou.

Za školení patří mzda
Zaměstnavatel je oprávněn uložit za-
městnanci účast na školení k
prohloubení kvalifikace. Tato účast
se považuje za výkon práce, za který
zaměstnanci přísluší mzda. Porušení
těchto povinností zaměstnance lze
kvalifikovat jako porušení právních
povinností, které se vztahují ke sjed-
nanému druhu práce.
Při splnění stanovených zákonných
podmínek není vyloučeno případné
nařízení práce přesčas na dobu
školení (např. školení v sobotu nebo
v neděli), jsou-li pro to splněny pod-
mínky stanovené v § 78 odstavec 1,
písm.i) NZP o přesčasové práci. I v
tomto případě by zaměstnanec
dostal mzdu za vykonanou práci
přesčas. Nepřítomnost na školení či
studiu, protože je vykonem práce,
může být posouzena jako neomlu-
vená.
Při zaškolení nebo zaučení není
možné, aby zaměstnavatel podmiňo-
val splnění svých zákonných povin-
ností uzavřením dohody o tom, že
zaměstnanec po získání této kvali-
fikace setrvá v pracovním poměru,
jinak že bude muset vracet vy-
naložené náklady. Rovněž není pří-
pustné, aby zaměstnavatel, vy-
naloží-li na zaměstnance určité nák-
lady, vynucoval od zaměstnance z
tohoto důvodu sjednání dohody o
setrvání u zaměstnavatele (např. při
poskytnutí ochranných pracovních
prostředků).

Co je prohloubení kvalifikace
Zaměstnavatel může se zaměst-
nancem uzavřít dohodu, kterou se
zaměstnavatel zavazuje umožnit za-
městnanci zvýšení nebo prohloubení
kvalifikace např. tím, že mu bude
poskytovat pracovní úlevy a hmotné
zabezpečení. Přesné podmínky
stanoví NZP v § 230. Dohoda za-
městnavatele se zaměstnancem při
prohloubení kvalifikace přichází v
úvahu tehdy, jestliže předpokládané
náklady vynaložené na prohloubení
dosahují alespoň 75 tisíc korun (před
1. lednem 2007 to bylo 100 tisíc ko-
run). Tyto náklady nese zaměstnava-
tel. Od 1. ledna 2007 je v § 230
odstavec 4 NZP zajímavá novinka:
Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl
absolvovat prohlubování kvalifikace
ve finančně náročnější formě, může
se na nákladech prohlubování kvali-
fikace podílet. 
V dohodě se zaměstnavatel může za-
vázat, že zaměstnanci prohloubení
kvalifikace umožní a zaměstnanec
naproti tomu se zaváže k
prohloubení kvalifikace a k setrvání
v pracovním poměru u zaměstna-
vatele po určitou dobu, nejdéle však
po dobu 5 let. Pokud zaměstnanec
nesetrvá u zaměstnavatele po dobu,
k níž se v dohodě zavázal, je povi-

nen mu uhradit náklady spojené s
prohloubením kvalifikace.
V praxi se jedná o případy, kdy je
zaměstnanec např. vyslán na
krátkodobý zahraniční kurs, jehož
náklady převýší částku 75 000 Kč
nebo kdy prohloubení kvalifikace
vyžaduje značné finanční náklady.
Rozhodující je finanční limit
stanovený částkou 75 000 Kč, niko-
liv druh nebo obsah prohloubení
kvalifikace. Přitom platí, že
prohloubení kvalifikace nelze za-
městnanci v těchto případech
nařídit, neboť při nákladech nad 75
000 Kč nejde o udržování a ob-
novování kvalifikace, ale o její
prohloubení.

Dohody o zvýšení kvalifikace
Zvýšením kvalifikace se rozumí
změna hodnoty kvalifikace. Je to
dosažení takového stupně nové kva-
lifikace, pokud zaměstnanec např.
studiem získá předpoklady pro
výkon kvalifikovanější práce (pro
vyšší funkci), pro kterou dosud kva-
lifikaci nesplňoval. Zvyšováním
kvalifikace je studium, vzdělávání,
školení, nebo jiná forma přípravy k
dosažení vyššího stupně vzdělání,
jestliže jsou v souladu s potřebou
zaměstnavatele.
Zaměstnavatel může se zaměst-
nancem, který si chce zvýšit kvali-
fikaci, uzavřít dohodu. V ní se za-
váže umožnit zaměstnanci zvýšení
kvalifikace poskytováním pracov-
ních úlev a hmotného zabezpečení a
zaměstnanec se zaváže setrvat po
určitou dobu v pracovním poměru.
Pokud tuto povinnost nesplní, musí
zaměstnavateli uhradit vynaložené
náklady. Dohodu lze sjednat i pro
případ, že ke skončení pracovního
poměru dojde před zvýšením kvali-
fikace.

Dohoda jen písemná
Dohoda musí být uzavřena písemně
a musí v ní být uvedeny zákonem
požadované náležitosti, jinak je ne-
platná. Jedná se o:
- druh kvalifikace a způsob jejího
zvýšení.
Jde např. o označení školy, kterou
bude zaměstnanec navštěvovat
(např. gymnázium, vysoká škola,
apod., a délku i způsob studia (např.
při zaměstnání).
- doba, po kterou se zaměstnanec
zavazuje setrvat u zaměstnavatele v
pracovním poměru.
Maximální doba setrvání v pracov-
ním poměru u zaměstnavatele je 5
let. Nejedná se o pracovní poměr na
dobu určitou, ale o závazek setrvat v
pracovním poměru po dohodnutou
dobu. Skončení pracovního poměru
před uplynutím sjednané doby má za
následek povinnost k úhradě vy-
naložených nákladů, nejde-li o pří-
pad, kdy zaměstnanec povinnost k
náhradě nemá.
- druhy nákladů, které zaměstnanec



Na rovné dani
vydělají všichni
Jak uvedl první mí-
stopředseda ODS
Pavel Bém, na spo-
lečné 15% dani vy-
dělají všichni. Pra-
žský primátor má

nepochybně pravdu, nedostatek času
v televizním studiu mu však neumožnil
nastínit pozoruhodnou úvahu celou.
Pokusme se o to. Z toho, co je zatím o
daňové reformě známo, vyplývá, že
pro nejpočetnější skupiny voličů bu-
dou její dopady hodně problematické.
Na prvém místě to jsou důchodci, pro
které se sazba DPH u řady základních
položek zvedne z pěti na devět pro-
cent. Vzhledem k výši svých důchodů
a ke struktuře výdajů toto zvýšení po-
cítí. Nemalý počet důchodců, zejména
ve větších městech, volil až dosud pra-
vicově. Pak je tady dvoumiliónová ar-
máda lidí, kteří ze svých nízkých příj-
mů odevzdávají jen 12% daň. Pro ně
daň vzroste a pocítí i zvýšení DPH.
Naši nejchudší pracující zatím
výrazně častěji než ostatní odevzdáva-
li své hlasy lidovcům. Nyní může být
jejich víra v lidovost této strany na-
hlodána.
Další velkou skupinou jsou zaměst-
nanci pobírající mzdu v pásmu od
dvou třetin průměrné mzdy výše. Rov-
ná daň jim kapsy nenaplní, dopro-
vodné platby za všechno možné, které
budou logickou součástí jejího zave-
dení, jim je vyprázdní. Zhruba třetina
těchto lidí volila v posledních volbách
ODS. Nyní se už asi zamyslí.
Na druhé straně jsou zde skupiny,
které na rovné dani nepochybně vydě-
lají. V kategorii nejbohatších zaměst-
nanců může roční úspora na daních
přinést více, než kolik si za rok vydě-
lají ti dole. Skupina zaměstnanců se
statisícovými měsíčními příjmy však
obnáší jen něco málo přes pět tisíc vo-
ličů a vesměs jsou to lidé, kteří už
dříve volili ODS.
Početnější je kategorie těch, kdo vy-
dělávají kolem 50 000 měsíčně hrubé-
ho. Také oni by na snížení daně měli
teoreticky vydělat. Zdaleka však ne
všichni.
Jestliže manžel měsíčně pobírá zhru-
ba 50 000 Kč a manželka je s dětmi v
domácnosti,  vrací jim stát skrze spo-
lečné zdanění manželů ročně zhruba
30 000 Kč. S tím se mohou rozloučit,
srovnatelnou částku budou napříště
státu odevzdávat.
Dopady na naprostou většinu obyva-
telstva budou tedy takové, že lze oče-
kávat odklon voličů od ODS a jejich
dvou souputníků ve vládě a konec
modrého experimentování. V tomto
smyslu na rovné dani skutečně vydě-
láme všichni.

23. 3. 2007 - Jan Keller 
www.pravo.cz Případné zvýšení sazby daně z při-dané hodnoty z dnešních pěti na de-vět procent se dotkne především po-travin. Má Agrární komora podleprezidenta Jana Veleby odhady, jakse do českého zemědělství promítne

reforma veřejných financí a přede-vším zvýšení DPH u potravin?
Hrubý propočet je, že na tom DPH
bychom zaplatili v řádu 10 až 15 mi-
liard víc, což je obrovská částka.
Takže dotkne, zdraží se potraviny a
lidé, spotřebitelé by znovu začali
šetřit.

Impulsy Václava Moravce 
impuls.cz.,4. 6. 2007

Poslanci si opět výrazně přilepšili,
zvýšili si náhrady
Poslanci budou mít k dispozici víc
peněz na náhrady za ubytování v Pra-
ze a za pronájem poslaneckých kance-
láří po celé republice. Rozpočtový
výbor jednomyslně přijal usnesení,
kterým se od 1. července zvýší nejvyš-
ší možné náhrady na ubytování po-
slance o 3200 Kč na rovných 17 000
Kč měsíčně. 
O řádově tisíce korun se od příštího
roku zvýší i horní hranice příspěvků
na kanceláře. Poslanecké náhrady
jsou často terčem kritiky. Předseda
výboru Bohuslav Sobotka (ČSSD) i
další poslanci však poukazují na to, že
se tyto limity již od roku 1999 neměni-
ly.
Na jedné z předchozích schůzí výboru,
kde se o valorizaci hovořilo, Sobotka
upozornil, že je nutné respektovat roz-
počet sněmovny. Ta má pro letošní rok
k dispozici v rozpočtu 1,145 miliardy
korun. Vyšší náhrady za ubytování by
si měly vyžádat navíc asi tři miliony
korun. Poslanci je však nedostávají
paušálně, ale jen v případě, že nebyd-
lí v poslanecké ubytovně a navíc před-
loží smlouvu o nájmu či podnájmu.
Zatímco v jiných případech zastávají
poslanci často rozdílné názory, pro
návrh tohoto usnesení zvedli ruku
všichni přítomní. Hlavním argumen-
tem bylo, že se tyto částky neměnily
víc než dvě volební období, potvrdil
ČTK místopředseda výboru Jiří Dole-
jš (KSČM). Podle něj nejde ale o štěd-
rý krok vůči poslancům, protože pe-
níze nesměřují k nim, ale k ale prona-
jímatelům. “Pokud tedy poslanec ne-
má kancelář ve svém vlastním bytě,”
podotkl.
Na dlouhou dobu od posledního na-
výšení a na nárůst nájmů se odvolává
i další člen rozpočtového výboru, Vla-
dislav Vilímec (ODS). Zdůraznil, že
jde jen o limity. I kdyby se využily, bu-
de to podle něj mít jen minimální do-
pad na státní rozpočet.
Náhrady za pronájem kanceláří se bu-
dou s ohledem na možnosti rozpočtu
zvyšovat až od ledna příštího roku.
Důvodová zpráva k usnesení také
konstatuje, že k valorizaci některých
náhrad nebyla v minulém období poli-
tická shoda.
Výbor dnes také změnil pravidla pro
navyšování odměn poslaneckým asi-
stentům. Zatímco podle dřívější úpra-
vy se jejich odměny navyšovaly podle
inflace stanovené Českým statistickým
úřadem, nově bude každoročně schva-
lovat rozpočtový výbor na základě in-
flace za předchozí rok. Každý posla-
nec má k dispozici na své asistenty
35.000 korun měsíčně.6 NOS13/2007

Pokračování ze strany 5
bude povinen uhradit zaměstna-
vateli, jestliže nesplní svůj závazek
setrvat u něho v zaměstnání.
NZP ponechává při určování nák-
ladů volnost účastníkům dohody.
Náklady je však nutné v dohodě
specifikovat. Jde např. o mzdy nebo
přesčasové příplatky zaměstnanců,
kteří v době nepřítomnosti zaměst-
nance pracují přesčas, dále jsou to
pracovní úlevy ve formě náhrady
mzdy nebo studijní příspěvky, hod-
noty různých studijních pomůcek,
náklady na studijní cesty apod.
- nejvyšší celková částka, kterou
bude zaměstnanec povinen uhradit.
Dohodu uzavírají zaměstnanec a za-
městnavatel ještě před tím, než za-
městnanec začne získávat kvali-
fikaci. Dodatečné sjednání dohody v
době, kdy zaměstnanec např. začal
studovat a pokud by na uzavření do-
hody dobrovolně přistoupil, by se
mohlo  týkat  jen nákladů, které
vzniknou v budoucnosti. Většinou v
době uzavření dohody není možné
přesně vyčíslit náklady, které za-
městnavateli vzniknou v souvislosti
se získáváínm kvalifikace zaměst-
nance. Proto NZP vyžaduje, aby se
vyčíslila nejvyšší částka, jejíž
překročení není s časovým odstu-
pem možné.

Kdy zaměstnanec nevrací
náklady

Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek
setrvat u zaměstnavatele po určitou
dobu po získání nebo prohloubení
kvalifikace pouze zčásti, povinnost
nahradit náklady se poměrně sníží. 
Povinnost zaměstnance k úhradě
nákladů nevzniká např. jestliže se
zaměstnanec bez svého zavinění stal
dlouhodobě nezpůsobilým pro
výkon práce, pro kterou si zvyšoval
kvalifikaci nebo skončil-li zaměst-
navatel pracovní poměr výpovědí
(kromě výpovědi z důvodu porušení
pracovních povinností).. Dále jsou
to zdravotní důvody, pro které
nemůže vykonávat dosavadní práci a
nevyužívání kvalifikace nejméně po
dobu šesti měsíců v posledním roce.
Další případy, kdy nevzniká povin-
nost zaměstnance k úhradě nákladů,
je  možné  vymezit  v  kolektivní
smlouvě nebo stanovit ve vnitřním
předpise.

Získání vyšší kvalifikace
při zaměstnání

Hmotné zabezpečení studujících v
tzv. studiu při zaměstnání upravo-
vala vyhláška č. 140/1968 Sb.  NZP
ji zrušil a nahradil novou úpravou.
Nově se stanoví, že zaměstnanci
náleží od zaměstnavatele při
zvyšování kvalifikace, do níž
zahrnujeme i studium při zaměst-
nání, pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu:

- v nezbytně nutném rozsahu k
účasti na vyučování, výuce nebo
školení,
- 2 pracovní dny na přípravu a
vykonání každé zkoušky v rámci
studia v programu uskutečňovaném
vysokou školou nebo vyšší
odbornou školou,
- 5 pracovních dnů na přípravu a
vykonání závěrečné zkoušky, abso-
lutoria nebo státní zkoušky v rámci
studia v programu uskutečňovaném
vysokou školou,
- 10 pracovních dnů na vypracování
a obhajobu závěrečné písemné
práce, absolventské práce,
bakalářské práce, diplomové práce,
rigorózní práce nebo disertační
práce,
- 40 pracovncíh dnů na přípravu a
vykonání státní závěrečné zkoušky,
státní rigorozní zkoušky a státní
doktorské zkoušky.
To jsou však jen minimální nároky.
Zaměstnavatel je může zvýšit nad
uvedené limity v pracovní nebo
kolektivní smlouvě, nebo ve
vnitřním předpise. 

Rekvalifikace je širší
Rekvalifikace je jednou z forem
dalšího vzdělávání, která umožní
více nezaměstnaným si obstarat prá-
ci. Proto i její právní úprava se
rozšiřuje a přibližuje se praktickým
potřebám. Podle zákona o zaměst-
nanosti se za rekvalifikaci považo-
valo získání nové nebo rozšíření stá-
vající kvalifikace uchazeče o za-
městnání nebo zájemce o zaměst-
nání.
Dřívější definice rekvalifikace se
upravila tak, aby zahrnovala nejen
získání nebo rozšíření stávající kva-
lifikace, ale také její zvýšení,
prohloubení, udržování nebo ob-
novování. Jedná se zejména o rek-
valifikaci osob, které po určité ob-
dobí nevykonávaly své povolání,
např. matky na mateřské nebo
rodičovské dovolené nebo občané
dlouhodobě nezaměstnaní.
Podle této úpravy se mohou do rek-
valifikace zapojit nejen uchazeči o
zaměstnání a zájemci o zaměstnání,
ale i všechny osoby, které si např.
zajišťují rekvalifikaci samy nebo ji
pro ně zajišťuje zaměstnavatel.
Příklad: Žena má kvalifikaci v oboru
počítačové techniky. V průběhu její
rodičovské dovolené byly do tohoto
oboru zařazeny další “novinky” a
poznatky, s nimiž není tato žena pro
další výkon svého zaměstnání po
návratu z rodičovské dovolené
seznámena. Obnovení nebo získání
těchto nových poznatků v určité
školící formě, aby je mohla uplatnit
v práci, bude na pracovišti po-
važováno za rekvalifikaci.
Úřad práce může hradit určité nákla-
dy při rekvalifikaci nejen účast-
níkům, ale i těm, kteří ji budou
uskutečňovat. Jedná se např. o za-
městnavatele, školící a vzdělávací
střediska, agentury, firmy apod.

JUDr. L. Jouza, MPSV

Školení a vzdělávání je někdy povinností zaměstnavatele
P Ø E È E T L I  J S M E



26. dubna 2007 podepsali v Bruse-
lu generální tajemníci organizací
evropských  sociálních partnerů
další - již třetí vzájemnou autonom-
ní rámcovou dohodu - tentokrát o
obtěžování a násilí na pracovišti.
Stejně jako předchozí podobné do-
hody - o práci na dálku a o stresu
spojeném s prací - i tuto mají po-
vinnost naplnit národní sociální
partneři. Konečný termín pro její
implementaci na národní úrovni je
10. duben 2010.
Cílem této dohody je zvýšit poro-
zumění zaměstnavatelů, zaměst-
nanců a jejich zástupců problemati-
ce obtěžování a násilí na pracovišti
a povědomí o ní, poskytnout za-
městnavatelům, zaměstnancům a
jejich zástupcům na všech úrovních
rámec činnosti zaměřených na roz-
poznávání, předcházení a vypo-
řádávání se s problémy obtěžování
a násilí na pracovišti. 
Zvyšování povědomí a náležité
proškolování vedoucích zaměst-
nanců a zaměstnanců může snížit
pravděpodobnost obtěžování a
násilí na pracovišti. Podniky musí
jasně prohlásit, že obtěžování a
násilí nebude tolerováno. Toto pro-
hlášení přesně stanoví postupy pro
řešení případů, k nimž dojde. Mezi
postupy může patřit neformální
fáze, kdy osoba s důvěrou vedení i
zaměstnanců bude k dispozici pro
poskytování rad a pomoci. Pro vy-
pořádání se s případy obtěžování a
násilí mohou být vhodné i již dříve
existující postupy. Vhodný postup

bude založen na následujících bo-
dech, aniž by se musel omezit je-
nom na ně: V zájmu všech stran je,
aby postupovaly s nezbytnou dis-
krétností s cílem 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 mělo
by s nimi být spravedlivě zacháze-
no. Stížnosti by měly být doloženy
podrobnými informacemi. Neprav-
divá obvinění by se neměla tolero-
vat a mohla by být disciplinárně po-
trestána. Pomoc z vnějšku může
prospět. Zjistí-li se, že došlo ob-
těžování a násilí, budou přijata
náležitá opatření ohledně pachatele
nebo pachatelů. Mezi ně mohou pa-
třit opatření od disciplinárního říze-
ní až po propuštění a včetně něj.
Obětem se dostane podpory a, po-
kud to bude nutné, i pomoci s rein-
tegrací. Zaměstnavatelé v konzulta-
cích se zaměstnanci a/nebo jejich
zástupci vytvoří, budou přezkou-
mávat a sledovat tyto postupy s
cílem zajistit jejich účinnost při
předcházení problémům i jejich
zvládání. Tam, kde to bude vhodné,
mohou být ustanovení této kapitoly
použita k řešení případů externího
násilí.                        IT ČMKOS
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Webová stránka PSI kongresu nyní živě
Při příležitosti 28. Světového kongresu PSI, který se bude konat ve Vídni 24. – 28.
září 2007, spustilo PSI webovou stránku www.psi100.org. Kongres se bude nést v
duchu 100. výročí založení PSI. Tato stránka poskytuje veškeré informace o tomto
kongresu i informace k jubileu PSI včetně programu kongresu a dokumentů vztahu-
jících se k tomuto kongresu a praktické informace o Vídni. Na této stránce se mů-
žete zaregistrovat do výroční návštěvní knihy nebo si zde můžete najít hlasovací
práva na kongresu. Projděte své archivy a pošlete na stránku jakékoli příběhy, fotky
nebo videa, která vám nějak připomínají PSI v posledních sto letech. Stránka je ny-
ní dostupná v anglickém jazyce a již brzy bude dostupná i ve francouzském, ně-
meckém, japonském, španělském, švédském a ruském jazyce.
Korea: Monitorování je neustále nutné
Dne 23. dubna se sešla delegace TUAC s OECD Výborem pro zaměstnanost a pra-
covní a sociální záležitosti (ELSAC), za účelem konzultace ohledně otázky, zda po-
kračovat v monitorování korejské vlády při plnění slibu o zavedení mezinárodních
standardů do pracovní legislativy. I když korejská vláda v tomto ohledu již učinila
jisté kroky, ještě pořád neimplementovala plná odborářská práva ve veřejném sek-
toru. Vláda nadále potlačuje odbory vládních zaměstnanců a dokonce neustále do-
chází i k zatýkání  jejich členů za takové činy, které jsou v jiných zemích OECD
zcela  běžné odborářské aktivity. Korejská vláda prezentovala OECD a ILO mate-
riál s argumentací o tom, že své sliby již splnila, a proto nevidí důvod, proč by mě-
lo toto monitorování dále pokračovat.  S tímto ale nesouhlasí místní odbory TUAC
a KCTU/KGEU, které prezentují materiály vyvracející tvrzení vlády a tvrdí, že ko-
rejská vláda činí nějaké pozitivní kroky pouze v případě mezinárodního dohledu. Je
velmi pravděpodobné, že na červnovém mítinku OECD,  ELSAC doporučí pokra-
čování v monitorování situace v Koreji.
Norský způsob
Během posledních letech došlo v Norsku k zajímavému vývoji. Byly vytvořeny
nové a netradiční aliance, byly vyvinuty nové pracovní metody a bylo dosaženo ně-
kterých důležitých vítězství. V roce 2005 neoliberální pravicová strana byla nahra-
zena středově levicovou vládou, která zahrnovala i stranu práce, stranu středu a so-
ciální levicovou stranu. Politická platforma je dnes v tomto ohledu asi nejprogre-
sivnější v Evropě. Asbjor Wahl, který je národním koordinátorem kampaně pro stát
blahobytu, napsal článek s názvem „Norský způsob“. Tento článek nabízí bližší po-
hled na to, co se v Norsku událo, čeho bylo dosaženo a co bychom se mohli naučit
ze zkušeností našich severských kolegů. Tento článek je dostupný v angličtině na
stránce www.world-psi.org/NorwegianMethod.
Předsedkyně EPSU vystoupila na výroční konferenci britské PCS
16. květen 2007, Brighton
Předsedkyně EPSU Anne-Marie Perret pronesla svůj projev delegátům PCS na kon-
ferenci pro globální mír a hospodářskou spravedlnost. A.M. Perret shrnula všechny
hlavní problémy francouzských pracovníků ve veřejném sektoru, které jsou podobné
těm ve Velké Británii. Zdůraznila především pod-inflační růst mezd, špatné kolek-
tivní vyjednávání a hrozby propouštění  obzvláště ve školství a na ministerstvech.
Poděkovala PCS za vyslání delegace do Francie během únorové stávky ve veřejném
sektoru. Dále také poděkovala PCS za přijetí rezoluce stavějící se za francouzské
odbory v těžké době, kdy byl za hlavu státu zvolen Sarkosy. A.M. Perret řekla:
„“Sarkoland“ vskutku nebude dobrým místem pro život pro státní zaměstnance“.
Svůj projev ukončila výzvou k podepsání petice ETUC, kterou EPSU silně podpo-
ruje.
Macao:  Pracovní práva žen
Jako bývalá portugalská kolonie, která se vrátila pod čínskou správu v roce 1999,
má Macao vysoký stupeň autonomie s výjimkou oblasti obrany a zahraničních věcí.
Občané Macaa mají běžná práva a svobody a ústava jim zaručuje, že každý rezident
by měl být chráněn před diskriminací bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, jazyk,
kterým mluví, náboženské vyznání, politické přesvědčení, ideologické přesvědčení,
úroveň vzdělání, sociální a finanční podmínky a vláda účinně tento zákon podporu-
je. Legislativa rovněž zaručuje stejnou mzdu za stejnou práci a zakazuje diskrimi-
naci založenou na pohlaví nebo fyzickém vzhledu. Legislativa umožňuje vysoce po-

kutovat ty zaměstnavatele, kteří tyto normy poruší. Avšak jen velmi málo žen  do-
táhne svůj případ až k Úřadu pro pracovní záležitosti. I když ženy představují 46,2
% veškeré tamější pracovní síly, jen velmi málo žen ve veřejné správě pracuje na se-
niorských pozicích. V některých sektorech dochází také k mzdové diskriminaci a
podle oficiální statistiky je mnoho žen placeno méně než muži pracující na stejných
pozicích. Co se mateřské dovolené týče, tak sektor veřejné správy sice nabízí 90 dní,
ale ve zbytku země je mateřská dovolená pouze 35 dní, zatímco v Číně všeobecně
platí 90 dní. Dohody mezi zaměstnavateli a pracovníky sice existují, ale neexistuje
žádná statutární ochrana, která by zaručovala právo na stávku nebo právo na kolek-
tivní vyjednávání. Pracovníci jsou často propouštěni bez vysvětlení a bez jakékoliv
kompenzace a jejich místa jsou obsazena přistěhovaleckými pracovníky, kteří jsou
velmi často placeni méně a jsou ochotni pracovat déle. Rita Santos, předsedkyně od-
borů zaměstnanců ve veřejných službách, k tomu řekla: „Ženy na Macau musí ne-
ustále bojovat za rovnost pohlaví a za uznávání základních mezinárodních pracov-
ních práv“.
Udržitelný rozvoj: vyhýbání se globální katastrofě
Odbory PSI z Jižní Koreje, Rakouska, Holandska, Kanady a Dánska se sešly se zá-
stupci ITUC na 15. setkání komise Spojených národů na udržitelný rozvoj, které by-
lo zaměřené na globální a regionální politiky v energetice, průmyslovém rozvoji,
znečištění ovzduší a v klimatických změnách. Zástupci vědy se shodli na tom, že k
odvrácení globální katastrofy, nesmíme připustit průměrné ohřátí planety o více než
2 stupně Celsia.  To znamená snížení emisí o 50 procent do roku 2050 – průmyslově
vyspělé země musí snížit emise oxidu uhličitého o 30 procent do roku 2020 a o 60
– 80 procent do roku 2030. Pokud se chceme vyhnout globální katastrofě, musí
všechny země radikálně změnit produkci a spotřební zvyklosti. Mnoho těchto změn
bude mít dopad i na práci, což znamená, že mnoho pracovníků přijde o svou práci,
ale mnoho nových pracovních míst také vznikne. Tyto změny musí být provedeny
při respektování pracovních práv a za podmínek definovaných jako „spravedlivý
přechod“. V tom by měly napomáhat i vlády při uznávání práce jako zcela klíčové-
ho aspektu tohoto procesu.                                                                psi.org. -pm-
Rámcová dohoda  o obtěžování a násilí na pracovišti
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