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�Dne 5. 6. 2008
předsednictvo
Výboru  odbo-
rového svazu
státních orgánů
a organizací (dá-
le jen VOS) pro-

jednalo informace o  jednání o
platech pro rok 2009 (zve-
řejněné v minulém čísle NOS) a
konstatovalo, že s výjimkou uči-
telů regionálního školství všem

Praha
12. června 2008

Ročník 53

13

10,60 Kč

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

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

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně

Pokračování na straně 2

VÝZVAStávkujeme proti vládě, která pohrdá občany!Nejsme pravice ani levice,  hájíme svá práva, nic více!
Obavy  největší odborové centrály ČMKOS vyplývající z jejíchanalýz o dopadech reformy veřejných financí se naplňují!Vládní experiment platíme enormním zdražováním téměř všeho.  Problémy ve společnosti se vrší, odbory jsou vyzývány, aby sepostavily do čela veřejného vystoupení občanů proti dopadům re-formy. Proto Sněm největší odborové centrály ČMKOS, která je od 3.března 2008 ve stávkové pohotovosti, vyhlásil na den:

24. června 2008     celokonfederační výstražnou stávku  v době od 13 do 14 hodin. 
Výstražná stávka není namířena proti zaměstnavatelům s cílem jepoškodit, proto byla zvolena jen hodinová stávka!  Výstražná stávka je zaměřena proti vládě, proti negativním dopa-dům vládních reforem.  Stávka nemá žádnou politickou motiva-ci!Cíle a důvody výstražné stávky!
� Stávka má přimět vládu, aby přehodnotila a změnila nespra-vedlivé  kroky reformy veřejných financí. 
� Stávkou chceme  zabránit zdravotnické loupeži – rozprodejičeského zdravotnictví a hrozícímu  kšeftování se zdravím.Stávkujeme proti nevratným krokům  postupné privatizacecelého českého  zdravotnictví.
� Vláda reformou  způsobila reálné snížení platů ve školství,zdravotnictví a veřejné správě, stávka je i za spravedlivé na-výšení platů  zaměstnanců  ve veřejných službách a správě.  
� Stávkujme proti ohrožení našich penzí, navrhovaná důchodo-vá reforma prodlužuje důchodový věk profesím, které se pen-zí nedožijí, zreformovaná penze nedosáhne ani 30 %průměrné mzdy. I důchody se mají stát předmětem podnikání.Vaše práva při stávce:
� Každý zaměstnanec má právo účastnit se výstražné stávky!
� Stávkovat je vaše právo zajištěné Listinou základních práv asvobod  a závaznými mezinárodními smlouvami!
� Účast na stávce je omluvenou nepřítomností v práci!
� Zaměstnavatel nesmí účast na stávce posuzovat jako porušenípracovních povinností a nesmí  vůči zaměstnanci použít žád-ný pracovněprávní postih. 
� Veškerou právní pomoc v případě problémů či protiprávníhopostupu vůči stávkujícím prostřednictvím odborové organiza-ce nebo přímo poskytuje právní oddělení ČMKOS.
� Stávka nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost a zdraví o-byvatel.
� Pokud nemůžete z vážných důvodů zastavit práci,  dejte pro-sím najevo svou solidaritu a vyjádřete podporu stávkujícímkolegům.Buďme sebevědomí zaměstnanci!I vaše účast na stávce může ovlivnit budoucnost a život našichdětí!Lhostejnost nás můž připravit o dostupné zdravotnictví, škol-ství  a důchody!

Českomoravská konfederace                             odborových svazůJsme s vámi, buďte s námi! V Praze 2. 6. 2008

Stanovisko OS státních orgánů a organizací
OS státních orgánů a organizací rozhodl, že nevyhlásí samostatnouvýstražnou jednohodinovou stávku za požadované zvýšení platů veveřejné správě,   a to vzhledem k tomu, že již  byla Sněmem ČMKOSdne 20. 5. 2008 vyhlášena  celokonfederační výstražná  stávka  na den24. 6. 2008 od 13 hodin do 14 hodin. Vyhlášení samostatné jednoho-dinové stávky  považuje  OS státních orgánů a organizací za  této si-tuace za nadbytečné, neboť  jedním z cílů  celokonfederační výstraž-né stávky je přimět vládu, aby zvýšila platy ve veřejné správě a služ-bách. OS státních orgánů a organizací se prostřednictvím svých ZOpřipojí k celokonfederační jednohodinové výstražné stávce  vy-hlášené na den 24. června od 13 hodin do 14 hodin. OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny ZO OS, členy  a o-statní zaměstnance, aby podpořili aktivní účastí   výstražnou  stávkuvyhlášenou ČMKOS na den 24. června od 13 hodin do 14 hodin.Využijme této možnosti a vyjádřeme svůj názor! Dejme veřejně naje-vo nesouhlas s arogantním a neodpovědným přístupem vlády k pla-tové politice zaměstnanců veřejných služeb a správy a s připravova-nými nevratnými reformními kroky této vlády!V Praze dne 5. 6. 2008   Odborový svaz státních orgánů a organizací 

ostatním zaměstnancům veřejné
správy a služeb reálně hrozí, že
v roce 2009 bude situace obdob-
ná, ne-li ještě horší, než v roce
2008. Nejen, že pokles reálných
platů bude pokračovat také v ro-
ce 2009, ale u některých skupin
zaměstnanců veřejné správy a
služeb dokonce hrozí, že dojde k
poklesu nominálních platů.
Nevalorizování nárokové složky
platu (platového tarifu) povede
k postupné devastaci systému
odměňování. Lze rovněž dů-
vodně předpokládat, že tato sku-
tečnost může dále personálně
destabilizovat některé bezpeč-
nostní sbory (Policii ČR a
Vězeňskou službu). Pro zaměst-
nance územních samosprávných
celků a jimi řízených příspěvko-
vých organizací, s výjimkou re-
gionálního školství, by nevalori-
zování nárokové složky platu
(platového tarifu) mohlo zname-
nat, že jejich platy nebudou v ro-
ce 2009 upraveny vůbec.
Předsednictvo VOS vyjádřilo

Oznamujeme všem,
kteří se zapojí do

celokonfederační stávky,
vyhlášené ČMKOS, že pro vaše

dotazy je zřízenaHORKÁSTÁVKOVÁ LINKA
na mobilních

telefonních číslech:
731 018 922
731 018 923

V době od 9. 6. do 30. 6. 2008
V pracovní dny od 8.00 do 16.00.

Dotazy můžete též posílat
na e-mailovou adresu
stavka@cmkos.cz
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Informace předsedkyně OS

v této souvislosti zásadní ne-
souhlas s nekoncepčním a   ne-
odpovědným přístupem vlády
a ekonomických ministrů k
platové politice zaměstnanců
veřejných služeb a správy, kte-
rý povede ke snížení kvality a
efektivity veřejných služeb a
správy a ve svých důsledcích
tak bude ekonomicky kontra-
produktivní.
Vzhledem k negativním výsled-
kům dosavadních  jednání bude
předsedkyně OS jednat s před-
staviteli všech parlamentních
politických stran a obrátí se
rovněž na předsedu rozpočtové-
ho výboru Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR  Další  postup
odborových svazů sdružujících
zaměstnance veřejných služeb a
správy bude znám  až po jednání
zástupců  těchto odborových
svazů s předsedou vlády. 
Předsednictvo VOS bylo sez-
námeno rovněž s vývojem
mezd v 1. čtvrtletí 2008 podle
předběžných údajů Českého sta-
tistického úřadu zveřejněných 2.
6. 2008. Podle údajů ČSÚ dosá-
hla průměrná měsíční mzda na
fyzické osoby v ČR v prvním
čtvrtletí 2008 částky 22 531 Kč,
což je o 10,4 % více než ve srov-
natelném období předchozího
roku. Relativně vysoký růst
průměrných nominálních mezd
byl však znehodnocen rostou-
cími cenami. Při růstu spotřebi-
telských cen za uvedené období
o  7,4  %   tak vzrostla reálná
mzda  pouze o 2,8 %. Dalším
negativním rysem dosavadního
letošního vývoje průměrných
mezd je vysoká diferencovanost
mezi jednotlivými odvětvími
NH a zejména vysoký propad
reálných mezd v nepodnikatel-
ské sféře.  
Celkový pozitivní vývoj v růstu
průměrné mzdy na celorepubli-
kové úrovni ovlivnila  podnika-
telská sféra, kde došlo k jejímu
zvýšení o  12,2 %  na částku 23
174 Kč, reálná mzda vzrostla o
4,5 %.   Nejvyšší mzdy v abso-
lutní hodnotě se již tradičně vy-
plácely v odvětví finančního
zprostředkování (52 154 Kč) a v
oblasti výroby a rozvodu elektři-
ny a plynu, kde kromě dosažení

nejvyššího průměrného růstu
mzdy v absolutní částce (nárůst
o 6583 Kč), došlo i k nejvyš-
šímu meziročnímu růstu, a to o
22,1 %. Mezi nejhůře placená
odvětví naopak patří ubytovací a
stravovací služby (průměrná
mzda 15 624 Kč) a zemědělství
(15 698 Kč). 
K podstatně horšímu vývoji do-
chází v nepodnikatelské sféře. V
návaznosti na nízké navýšení
objemu prostředků na platy or-
ganizacím vázaným na veřejné
rozpočty se průměrný nominální
plat zvýšil pouze o 3,5 % a jeho
reálná hodnota poklesla o 3,6 %.
Průměrný nominální plat se na-
výšil o 678 Kč a dosáhl hodnoty
20 204 Kč. Mezi podnikatelskou
a nepodnikatelskou sférou tak
dochází k dalšímu rozevření nů-
žek v příjmové relaci, průměrný
plat  zaměstnanců veřejných slu-
žeb a správy dosahuje pouze
87,2 %  průměrné mzdy v pri-
vátním sektoru. Jedná se o vů-
bec nejhorší relaci od roku 2002,
kdy se podařilo docílit přibližo-
vání výše průměrných příjmů
(např. v roce 2007 činil rozdíl
3,4 % a v roce 2005 pouze 0,5
%). A to vše se děje v situaci,
kdy  v nepodnikatelské sféře je
výrazně vyšší vzdělanostní
struktura zaměstnanců. 
Ve veřejné správě (včetně pří-
slušníků bezpečnostních sborů a
Armády ČR) dosáhl průměrný
plat výše 23 927 Kč a spolu se
školstvím tak zaznamenal nej-
nižší procentní přírůstek oproti
srovnatelnému období loňského
roku (3 %). V reálné hodnotě se
jedná o propad o 4,2 %.
Předběžné údaje o vývoji
průměrného platu v 1. čtvrtletí
2008 ve veřejné správě zve-
řejněné ČSÚ se blíží odhadu
OS, který vycházel z vlastního
šetření. Dle odhadu OS se bude
dynamika růstu průměrného no-
minálního platu ve veřejné sprá-
vě v roce 2008 pochybovat na
úrovni cca 4 % při odhadované
celoroční inflaci cca 6,7%
(zpřesněný odhad OS). Vývoj
průměrného nominálního platu
v jednotlivých organizacích ve-
řejné správy však bude velmi di-
ferencovaný, v řadě organiza-
cích  dojde  ke stagnaci prů-
měrného nominálního platu, re-
spektive bude  nárůst průměrné-
ho nominálního platu zanedba-
telný. V této souvislosti odkazu-
jeme na informace zveřejněné v

NOS č. 9.
Podrobnější analýza vývoje
průměrných nominálních platů
ve veřejných službách a správě
bude k dispozici až po ukončení
druhého kalendářního čtvrtletí,
kdy lze vyhodnotit dílčí údaje
získané z pololetního informač-
ního systému o platech. Údaje
získané z pololetního informa-
čního systému o platech budou k
dispozici v průběhu měsíce čer-
vence.     
� Předsednictvo VOS se dne 5.
6. 2008 také obsáhle zabývalo
výsledky průzkumu připrave-
nosti členů OS a ostatních zamě-
stnanců  podpořit vyhlášení
stávky, a aktivně se stávky
zúčastnit,  pokud  budou jednání
o platech v roce 2009 neúspěšná.
Z průběžných výsledků šetření
vyplynulo, že k 5. 6. 2008 více
než 45 % všech ZO OS podporu-
je vyhlášení stávky a aktivně se
stávky zúčastní. V těchto ZO OS
hlasovali všichni přítomní zamě-
stnanci. V 80 % těchto ZO OS se
počet aktivních účastníků stávky
pohyboval mezi 51 % - 100 %
všech zaměstnanců. Ve dvou ob-
lastech státní správy hlasovali i
zaměstnanci v úřadech, kde ne-
působí odborová organizace. V
těchto oblastech je, dle dosavad-
ních výsledků, většinová podpo-
ra aktivní účasti ve stávce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o
průběžný stav nezveřejňujeme
další údaje. 
Po projednání průběžných vý-
sledků průzkumu  předsednictvo
VOS rozhodlo, citujeme:
„OS státních orgánů a organi-
zací nevyhlásí samostatnou
výstražnou jednohodinovou
stávku,   a to vzhledem k tomu,
že již byla Sněmem ČMKOS
dne 20. 5. 2008 vyhlášena celo-
konfederační  stávka  na den
24. 6. 2008 od 13 hodin do 14
hodin. Vyhlášení samostatné
jednohodinové stávky nepova-
žuje OS státních orgánů a or-
ganizací za  této situace za
vhodné. OS státních orgánů a
organizací se prostřednictvím
svých ZO připojí k celokonfe-
derační jednohodinové vý-
stražné stávce  vyhlášené na
den 24. června od 13 hodin do
14 hodin“. 
(Pro přesnost informací uvá-
díme, že průzkum OS byl za-
hájen již 2. 5. 2008 tedy v době
předcházející rozhodnutí Sněmu
ČMKOS).

Na rozhodnutí předsednictva
VOS navázalo přijetí Stano-
viska OS, které zveřejňujeme na
jiném místě. Žádáme tímto
všechny ZO OS, aby se
Stanoviskem OS, seznámily
všechny zaměstnance, neboť je
současně výzvou OS všem za-
městnancům, aby se zúčastnili
jednohodinové výstražné celo-
konfederační stávky. 
�.Na jiném místě NOS a na we-
bové stránce zveřejňujeme
Výtah z metodiky k vyhlášené
celokonfederační stávce. Výtah
je určen  ke zveřejnění pro
všechny zaměstnance. Upozor-
ňujeme, že plné znění metodiky,
které již ZO OS obdržely, slouží
pouze  pro účely ZO OS a není
určeno ke zveřejnění! Bližší po-
kyny k organizačnímu zajištění
stávky jsou obsahem metodiky.
Doplňující  informace obdrží ZO
OS písemně přímo od OS.
� Důležité! Poskytování práv-
ních informací souvisejících s
výstražnou stávkou.
V období od 9. 6. 2008 do 30. 6.
2008 budou v provozu v pra-
covní dny od 8.00 do 16.00 ho-
din centrální stávkové linky
právní pomoci k podávání in-
formací právního charakteru
souvisejících s výstražnou
stávkou. Stávkové linky budou
na těchto mobilních telefo-
nech: 731 018 922, 731 018 923.
Stejnou službu bude poskyto-
vat také právník OS JUDr.
Pospíšil - mobilní telefon: 731
609 460. Další kontakty budou
zveřejněny na webové stránce
OS. 
Na  uvedené kontakty se mo-
hou obracet jak funkcionáři
ZO OS, tak všichni členové OS
a ostatní zaměstnanci.
V této souvislosti upozorňujeme,
že na webové stránce OS budou
zveřejněny odpovědi na některé
dotazy vztahující se zejména k
právním aspektům stávky. Text
v době uzávěrky NOS ještě  ne-
byl OS k dispozice. 
Obecně platí, že všechny zá-
važné informace vztahující se
k celokonfederační výstražné
stávce budou průběžně zveřej-
ňovány  na webové stránce OS.
Doporučujeme proto všem ZO
OS, aby webovou stránku OS
sledovaly,
V Praze dne 9. 6. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS
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4. Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů
dne 20. května 2008

vyhlásil
na den 24. června 2008 

celokonfederační výstražnou hodinovou stávku
od 13:00 do 14:00,

která není namířena proti zaměstnavatelům, ale proti způsobu,
jakým vládnoucí garnitura prosazuje svoje reformy,

které negativně dopadají na každého z nás.
ČMKOS vyzývá odboráře, zaměstnance a českou veřejnost: 

� Podpořte výstražnou hodinovou stávku vyhlášenou ČMKOS
proti nevratným reformním krokům, které chce vláda  co nej-
rychleji prosadit.

� Braňme se účinně proti dalším negativním dopadům škrtformy.
� Odmítněme vládní reformní experiment snížení daní majetným,

který platíme enormním zdražováním.
� Nedopusťme, aby byl v rámci dalšího riskantního experimentu

vlády výhodně rozprodán majetek českého zdravotnictví vytvo-
řený  především z našich prostředků.    

� Nedovolme, aby se naše veřejné zdravotní pojištění stalo zdro-
jem bezpracných zisků hrstky spekulantů a nezodpovědným
kšeftem s naším zdravím. 

� Chraňme si své veřejné služby a zastavte připravovaný byznys s
našimi důchody v rámci připravované vládní důchodové refor-
my.

� Bojujme za kvalitní školství, které je nezbytné k zachování tra-
diční vzdělanosti národa; podpořte proto spravedlivé požadavky
na dofinancování školství.

Cílem celokonfederační výstražné stávky je přimět vládu, aby:
� přehodnotila a změnila svoji reformu veřejných financí, 
� zastavila připravované změny v oblasti zdravotnictví, zejména

přeměnu univerzitních nemocnic, dalších zdravotnických zaříze-
ní a zdravotních pojišťoven na obchodní společnosti za účelem
jejich privatizace,

� přijala pozměňovací návrhy ČMKOS k novele zákona o důcho-
dovém pojištění,

� zvýšila platy ve školství a zdravotnictví  a dalších oblastech ve-
řejné správy a služeb. 

� nezhoršila pracovněprávní ochranu zaměstnanců garantovanou
zákoníkem práce.

Výtah z metodikyk vyhlášené celokonfederační výstražné hodinové stávce protivládním reformám dne 24. června 2008 od 13 do 14 hodinurčené odborovým svazům sdruženým v ČMKOSa jejich odborovým organizacím
Poznámka OS státních orgánů a organizací: Výtah je určen všem za-městnancům pro informaci. Plné znění Metodiky obdržely všechnyZO OS od odborového svazu a také prostřednictvím  vydavatelstvíSONDY.  I.Právní posouzení Vyhlášená celokonfederační hodinová výstražná stávka je vede-na za prosazení shora uvedených cílů a je plně v souladu s právemobčanů na ochranu hospodářských a sociálních zájmů a s mezi-národními smlouvami, kterými je Česká republika vázána(Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturníchprávech, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 a č. 98). Jestávkou zákonnou, neboť je garantovaná v čl 27 Listiny základ-ních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR .Posláním odborových organizací je obhajoba sociálních a hospodář-ských zájmů zaměstnanců, proto použití celokonfederační hodinovévýstražné stávky jako krajního prostředku na podporu prosazení soci-

álních a hospodářských zájmů proti státní politice, které mají přímýdopad na jejich členy, zejména pokud jde o zaměstnání, sociální o-chranu a životní úroveň, je zákonné. Celokonfederační hodinová výstražná stávka je rovněž v souladu sdosavadní judikaturou Nejvyššího soudu ČR, soudů nižšího stupně ase stanovisky Výboru expertů Mezinárodní organizace práce.Stávku na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů zaměstnancůmůže v České republice vyhlásit jak základní odborová organizace,tak odborový svaz nebo odborová konfederace. Pokud je stávka vy-hlášena odborovou konfederací  jako celokonfederační stávka, jsouoprávněni za prosazení vyhlášených cílů stávkovat zaměstnanci všechzaměstnavatelů, tzn. jak odboráři, tak zaměstnanci odborově neorga-nizovaní.Stávka na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů zaměstnancůse v žádném případě neřídí právní úpravou stávky o uzavření kolek-tivní smlouvy podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 
III.Zákaz stávky, pracovněprávní důsledky účasti na stávce

� Soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil (ar-máda, Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž) apříslušníkům bezpečnostních sborů (Policie České republiky,Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České re-publiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní infor-mační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace) právo nastávku nepřísluší. Tento zákaz se netýká civilních zaměstnancůtěchto složek. 
� Stávka, která by ohrozila život, osobní bezpečnost nebo zdraví o-byvatelstva, je nezákonná.
� Nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na legální stávcenemůže být posuzováno jako porušení pracovních povinností vzta-hujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 
� Vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn pou-žít žádný pracovněprávní postih (např. upozornění na porušenípracovních povinností, výpověď z pracovního poměru či okamži-té zrušení pracovního poměru). 
� Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat náhradu škody,která mu byla způsobena tím, že zaměstnanec po dobu stávky ne-pracoval. Případná odpovědnost za škodu se týká pouze chování,které se neslučuje s výkonem práva na stávku (např. stávkující za-městnanec ničí majetek zaměstnavatele nebo brání ve výkonupráce zaměstnancům, kteří nechtějí stávkovat).
� Zaměstnanci, který se účastní stávky, nenáleží za dobu trvání stáv-ky mzda ani její náhrada.
� Zaměstnanci, který se stávky neúčastní a pracuje, náleží za prácimzda. V případě, že v důsledku stávky ostatních zaměstnanců ne-může nestávkující zaměstnanec pracovat, jde o překážku v práci nastraně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy vevýši průměrného výdělku.
� Účast na hodinové výstražné stávce nebude mít pro zaměstnancežádné dopady v oblasti zdravotního a sociálního pojištění.Zaměstnanec bude po zbylou část pracovní doby pracovat, a budetedy mít započitatelný příjem, ze kterého zaměstnavatel odvedepojistné na zdravotní a sociální pojištění.
� Stávka je vyhlášena na dobu jedné hodiny, a to od 13:00 do 14:00hodin. Nesmí proto v žádném případě začít dříve, ani trvat déle, ji-nak by byla nezákonná se všemi důsledky z toho plynoucími jakpro stávkující zaměstnance, tak ČMKOS.
STÁVKOVAT JE VAŠE PRÁVO!V případě, že by zaměstnavatel neoprávněně vyvodil z účasti navýstražné hodinové stávce vyhlášené a organizované ČMKOS prozaměstnance pracovněprávní důsledky, doporučujeme zaměst-nancům, aby se buď sami přímo nebo prostřednictvím své odbo-rové organizace obrátili na ČMKOS, která jim poskytne veškerouprávní pomoc a případně zajistí i medializaci protiprávního po-stupu zaměstnavatele.
V Praze dne 29. května 2008ČMKOS 
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Protestovali jsme u úřadu vlády
28. 5. 2008  Proti penzím in memoriam a chudobě ve stáří! 

Odbory vždy kromě obhajoby zaměstnanců v aktivním věku hájilytaké ty, kteří odešli a budou odcházet do zasloužené penze.Současná vláda veřejně hlásala, že důchodová reforma musí být přija-ta na základě širokého konsenzu.Ve skutečnosti však neumožňuje a nepřipouští aktivní diskusi se soci-álními partnery o podobě důchodové reformy.Reforma důchodů se tak stává jednostranným diktátem s hlavnímcílem:Umožnit, aby na našich důchodech stále více vydělávaly soukromépenzijní fondy.Stát se chce postupně zbavit povinnosti postarat se o občany ve stáří.Z penzí se má stát dobrý byznys, a to pod heslem: „Kdo si do důcho-du nenaspoří, bude žebrákem!“Vláda nebere ohled na jednoznačný fakt, že Česká republika má vrámci EU jeden z nejvyšších ročních fondů skutečně odpracované pra-covní doby. To představuje vyšší fyzickou a psychickou opotřebova-nost českých zaměstnanců.Vládní důchodová reforma neřeší vážný problém zaměstnanců, kteřídlouhodobě pracují ve fyzicky a psychicky náročných podmínkách.Ty jim výrazně zkracují život a v mnoha případech se ani nedožívají

dnešní hranice odchodu do důchodu.Tímto postojem vláda ohrožuje přijetí nového důchodového systémupostaveného na principech spravedlivé solidarity a budoucí důchodcise tak dočkají sociálního vyloučení ze společnosti.Naše dnešní demonstrace chce důrazně poukázat na tyto hrozby:Nechceme být v důchodu žebráky!Chceme se dožít důstojných penzí!Odmítáme, aby důchodová reforma uvrhla občany ČR do chudoby!Odmítáme, aby vláda snahou o zavedení tzv. „opt-out“ provedla ris-kantní přesun části peněz na důchody soukromým penzijním fondůmna finanční spekulace!Nesouhlasíme s prodloužením věku pro odchod do důchodu na 65 letvěku! Nesouhlasíme s prodloužením doby povinného pojištění na 35let v kombinaci se zrušením náhradních dob pojištění!Připravujme v České republice takovou důchodovou reformu, kterábude spravedlivá, vyvážená a respektující právo na slušný život vestáří! Účastníci demonstrace ČMKOS
V Praze dne 28. května 2008

Prohlášení účastníků protestní akce před Úřadem vlády:
„Proti penzím in memoriam a chudobě ve stáří“
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2. 6. 2008 Proti nespravedlivým reformám! 

9. 6. 2008 Proti školství bez peněz a za spravedlivé odměňování! 

Poselství Mezinárodní odborové konfederace (MEOK) k akcímv rámci kampaně ČMKOS proti reformám, jak je provádí vláda ČRMezinárodní odborová konfederace (MEOK), která sdružuje na 168miliónů členů ze 311 národních odborových organizací ze 155 zemí

Společné prohlášení Českomoravské konfederace odborovýchsvazů ČMKOS a DGB obvod SaskoNa společném zasedání představitelů ČMKOS a DGB Sasko se dis-kutovalo o současné společenské a sociální situaci v obou zemích.Přitom bylo schváleno následující společné prohlášení:Odborové svazy z Česka a Německa se shodují na tom, že reformyjsou nutné pro další rozvoj sociálního státu. Musí však zůstat zacho-vány osvědčené sociální standardy. Odborové svazy se společně bráníproti asociálním reformám, které jdou na úkor zaměstnankyň a zamě-stnanců. Reforma veřejných financí a plánovaná důchodová reformazničí důležité pilíře českého sociálního státu. Privatizací veřejnýchslužeb, především pak zdravotnictví, bude podstatná část základnípéče o lidi vydána svobodnému trhu. U takových důležitých otázekutváření sociálního státu odmítá vláda účast odborů na sociálním dia-logu.Německé odbory podporují české odbory při celorepublikové va-rovné stávce dne 24. června 2008. Hodinová varovná stávka, ke kterése připojí další skupiny společnosti, je varovným signálem pro vládu.Odbory v Česku a Německu společně nesou zodpovědnost za sociál-ní Evropu. Asociální reformy české vlády se nesmí stát vzorem prodalší neoliberální experimenty v Evropské unii.Německé odbory podporují české odbory při přípravě na předsednic-tví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009. Na agendu chceme dát dal-ší utváření sociální Evropy. Sociální základní práva jsou pro odborydůležitější než realizace svobodného trhu.5. června 2008

Mimořádné zasedání Ústředí OSŽ      Dne 9. 6. 2008 mimořádně zasedalo ústředí OSŽ k problematice vy-hlášené stávky. Za přítomnosti ministra dopravy ing. Aleše Řebíčkabyly předneseny požadavky na vládu ČR. Po diskusi vyplynulo ná-sledující usnesení: Usnesení z mimořádného Ú OSŽ konaného dne 9. června 2008 Ú – OSŽ se připojuje ke stávce dne 24. 6. 2008 a pokračuje v její pří-pravě. Je ochotno od zastavení provozu upustit jen v případě proka-zatelných garancí ze strany vlády. Jedná se hlavně o garance změn dů-chodových reforem a oblast řešení ztráty zdravotní způsobilosti u ex-ponovaných provozních profesí. Garance řešení musí být poskytnutynejpozději do 23. 6. 2008 do 12.00 hod..9 června 2008 

světa a jejímž je ČMKOS členem, vyjadřuje plnou solidaritu s našíkampaní. Ve svém poselství konstatuje, že náležité sociální zabezpe-čení a spravedlivé mzdy jsou pilířem důstojné práce, na niž má nárokkaždý zaměstnanec. MEOK podporuje naše požadavky za efektivníopatření zaručující sociální zabezpečení, spravedlivé důchody a zvy-šování platů. Požadavky ČMKOS ohledně vládních reforem, kterézvyšují inflaci a ceny, jsou oprávněné a vláda České republiky by mě-la  vzít  v  úvahu  protesty odborů a jejich požadavky. MEOK přejeplný úspěch všem našim akcím a zejména výstražné jednohodinovéstávce 24. června a celé naší kampani proti nespravedlivým a antiso-ciálním opatřením vládních reforem.9. června 2008
Ke stávce se připojují železničáři!!!
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Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 29. května se konala v Domě odborových svazů v Praze po-
rada předsedů základních organizací z Prahy a Středočeského kraje
našeho odborového svazu. Cílem setkání bylo prohloubit informova-
nost funkcionářů základních organizací v pracovněprávní oblasti a
oblasti odměňování. K problematice zákoníku práce v souvislosti s
nálezem Ústavního soudu ČR k dopadům reformy veřejných financí, k
návrhům důchodové reformy a zdravotnické reformy vystoupili místo-
předsedkyně ČMKOS JUDr. M. Kubínková a vedoucí právního oddě-
lení ČMKOS JUDr. V. Samek.
Jednání se zúčastnilo celekm 137 funkcionářů, z  toho 98 předsedů zá-
kladních organizací.

V úvodu zasedání předsednictva
Výboru odborového svazu ve
čtvrtek  5. června informovala
předsedkyně odborového svazu
A. Vondrová o účasti našeho od-
borového svazu na dosavadních
akcích Českomopravské konfe-
derace odborových svazu v rám-
ci Měsíce občanské neposluš-
nosti.
Předsednictvo dále  projednalo a
vzalo na vědomí informace o
jednáních o platech na rok 2009
přednesené předsedkyní A.
Vondrovou a písemné informace
o vývoji mezd a platů v 1. čtvrt-
letí roku 2008. Předsednictvo
souhlasí s postupem OS SOO v
jednání o platech a vyjadřuje ne-

souhlas s nekoncepčním a neod-
povědným přístupem vlády k
platovým otázkám veřejných za-
městnanců.
Předsednictvo se seznámilo s
výsledky průzkumu připrave-
nosti členů a ostatních zaměst-
nanců k podpoře výstražné stáv-
ky a rozhodlo, že nevyhlásí sa-
mostatnou výstražnou jednoho-
dinovou stávku vzhledem k to-
mu, že již byla Sněmem
ČMKOS dne 20. 5. 2008 vy-
hlášena celokonfederační stávka
na den 24. června. V rámci této
stávky bude uplatňován i poža-
davek odborového svazu na
zvýšení platů ve veřejné sféře. 

-dě-

Konference sekce statistiky
V pátek 30. května se v budově
Českého statistického úřadu v
Praze konala konference dele-
gátů základních odborových or-
ganizací sekce statistiky našeho
odborového svazu. Na programu
byla zpráva o činnosti výboru
sekce a kolektivním vyjed-

návání, vystoupení předsedy
ČSÚ ing. J. Fischera, aktuální
informace předsedkyně OS A.
Vondrové, doplňovací volba čle-
na výboru sekce. Dále pak pro-
jednání návrhu dodatku pro rok
2008 ke kolektivní smlouvě a
rozpočet sekce.                   -dě-

Dnešní protest zaměřený proti situaci ve školství organizáto-
ři z Českomoravské konfederace odborových svazů
(ČMKOS) uspořádali v ten samý den, na nějž pracovníci řa-
dy mateřských, základních a středních škol vyhlásili jedno-
denní stávku. Školské odbory tak dávají najevo nespokoje-
nost s platy v regionálním školství. Tvrdí totiž, že jim letos

mzdy reálně poklesly. Do jednodenní stávky pracovníků škol se zapojilo skoro
6000 škol, tedy více než polovina všech regionálních, tvrdí odboráři. Práci v
mateřských, základních a středních školách přerušilo více než 130 000 pra-
covníků, řekla ČTK místopředsedkyně školských odborů Markéta
Vondráčková. S učiteli pražského gymnázia Jana Nerudy dopoledne přišel di-
skutovat  ministr Liška.  Dobšík podotkl, že účast ovlivnilo to, že mnoho škol
ještě organizuje maturity nebo je s dětmi na výletech či školách v přírodě, pro-
to mohly stávku podpořit pouze symbolicky. 
Odboráři požadovali zvýšení letošního rozpočtu regionálního školství o tři mi-
liardy korun, prosadit se jim podařilo jen 0,5 miliardy. "Reforma veřejných fi-
nancí dopadla negativně i na sektor vzdělávání," uvedl Dobšík ve svém proje-
vu před Strakovou akademií. Zopakoval, že 0,5 miliardy nevyřeší reálné pro-
pady mezd, a že odbory nesouhlasí s tím, že se zvýšení týká pouze učitelů a ne
dalších pracovníků, například školníků a kuchařů.           www.ceskenoviny.cz
Jan Michal Mleziva: Stávku učitelů považuji za ostudnou, avšak nikoli ve vzta-
hu ke stávkujícím, nýbrž z hlediska celé společnosti. Vždyť vzdělání, ač do ji-
sté míry soukromá záležitost jednotlivce, představuje v naší zemi více než dvě
stě let věc veřejnou. Nyní – za demokracie – si jejího správce vlastně vybírá
lid. A jen opravdu hloupý démos, ignorující osud svůj i následujících genera-
cí, nehledá správce vzdělání mezi nejmoudřejšími.
Nespokojenost pracovníků ve školství se zákonitě projevuje na klimatu škol.
Coby rodiče žádáme pro své ratolesti pedagogickou péči nejvyšší kvality. Stát
sice legislativní cestou v rámci oficiálně probíhající transformace školství tu-
to kvalitu předepisuje, jenže dostatečné podmínky k jejímu dosažení již nevy-
tváří. Vyžadování výrazné změny práce, vyššího nasazení a invence od učitelů,
aniž by adekvátně k tomu rostla výše finančního i jiného ocenění, svědčí o po-
vrchnosti a nezájmu odpovědných činitelů. A jejich spoléhání na to, že učitelé
budou z lásky ke své profesi plnit náročnější úkoly, lze označit za politickou vy-
chytralost. www.aktualne.cz
V Olomouci při jednodenní červnové stávce nepojedou od 13:00 do 14:00
tramvaje a autobusy. Podle Josefy Bučkové z odborové organizace stávku pod-
pořilo 250 ze 450 pracovníků společnosti.Podle Mladé fronty Dnes (MfD) se
provoz městské hromadné dopravy zastaví také v Přerově, Šumperku či
Zábřehu. Odboráři vládu obviňují z toho, že při současném růstu inflace při-
jala  opatření, jimiž se reálně snížily platy ve školství, zdravotnictví i veřejné
sféře. Rozhodnutí připojit se k výstražné stávce dnes vedení společnosti
oznámili odboráři Dopravního podniku Ostrava. "Prozatím jsme rozhodnuti
zastavit na hodinu všechny autobusy, trolejbusy i tramvaje v Ostravě. Uvidíme,
jak se bude vše vyvíjet," řekla ČTK předsedkyně odborů DPO Eva Kubíčková.
Podle Františka Kořínka pověřeného řízením podniku je oznámená stávka je-
ště věcí jednání. "Osobně si zastavení dopravy v tomto období nedovedu před-
stavit," řekl ČTK. Stávkovat budou také odboráři ČSAD Frýdek-Místek a
ČSAD Havířov, dnes o tom rozhodl jejich závodní výbor. Poslední z trojice pro-
vázaných dopravních firem, ČSAD Karviná, se ještě nerozhodla, řekl ČTK šéf
odborářů ČSAD Frýdek-Místek Petr Soukup. MHD, příměstské autobusy i ná-
kladní doprava se na hodinu zastaví ve Frýdku-Místku, Havířově a jejich oko-
lí. Hromadná doprava se na hodinu možná zastaví také v jihomoravské metro-
poli. Pravděpodobnost účasti je vysoká, jasně to ale zatím říci nelze, řekl dnes
ČTK šéf největší odborové organizace v Dopravním podniku města Brna
(DPMB) Otakar Mokrý. Odboráři se nyní budou domlouvat, jak by se zasta-
vení tramvají, autobusů či trolejbusů dalo provést.           www.ceskenoviny.cz
Výkonná rada OSZSP ČR vyhlásila na 24. června 2008 jednodenní stávku 
Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR vzhledem k
závažnosti situace ve zdravotnictví a na protest proti předloženým návrhům
ministra Tomáše Julínka transformovat fakultní nemocnice, specializované ú-
stavy a zdravotní pojišťovny na akciové společnosti vyhlašuje na 24. června
2008 jednodenní stávku. 
Vyhlášení stávky vyprovokovaly i zkušenosti z předcházející transformace láz-
ní a nemocnic na obchodní společnosti. Špatnou zkušeností z poslední doby je
i divoká transformace zdravotních ústavů a naprosto nesystémové řešení slu-
čování krajských hygienických stanic, které do budoucna ohrozí prevenci a o-
chranu zdraví široké veřejnosti.                                        http://osz.cmkos.cz
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Turecko: Odbory jsou označovány za teroristické organizace
5. červen 2008
PSI  v ostře psaném dopise adresovaném turecké vládě opět vyzývá k okam-
žitému propuštění Meryem Ozsogut. Turecká vláda odpověděla na protestní
dopis PSI, že slečna Ozsogut byla zatčena jako členka teroristické organiza-
ce a za propagování teroristické organizace. PSI je nadále přesvědčena o
tom, že pokračující věznění slečny Ozsogut je dalším důkazem nevraživosti
turecké vlády vůči odborům. Zároveň poukazuje na to, že turecká vláda vy-
užije všechny dostupné prostředky k potlačení legitimních odborových akti-
vit v Turecku. PSI bude situaci v Turecku nadále monitorovat.Konference ILO 2008: Kolumbie se objevuje před konferenčním výbo-rem pro standardy
Kolumbie se objevila před výborem v důsledku mimořádného tlaku ze stra-
ny mezinárodního odborového hnutí, které odmítalo pokusy Kolumbie o vy-
hnutí se stání před tímto výborem.  Od začátku roku 2008 bylo již zavraždě-
no 26 odborářů, což je 71% nárůst oproti stejnému období v minulém roce.
U všech těchto vražd zatím trvá beztrestnost, celková beztrestnost u 2500
vražd od roku 1986 je neuvěřitelných 97,1 %. PSI v nedávné době vydala
naléhavou výzvu směrem ke svým přidruženým pobočkám, aby zaslaly své
protesty kolumbijskému prezidentovi Alvaro Uribe s odsouzením smrti čtyř
odborářů, kteří byli zavražděni v období odborových protestů okolo 6. břez-
na. Tyto protesty, které se paradoxně konaly na počest předešlých obětí, mě-
ly plnou podporu odborového hnutí a měly ukázat solidaritu s oběťmi nási-
lí.Zachraňte Směrnici o pracovní době! Pobočky EPSU mobilizují své síly na odvrácení „katastrofického roz-hodnutí“ ministrů EU
5. červen 2008
Evropská rada pro zaměstnanost  9. června diskutuje návrh slovinského
předsednictví na revizi Směrnice o pracovní době. Tento návrh by vedl k ná-
sledující katastrofální situaci:
- sociální zákon EU by poprvé zhoršil standardy evropských pracovníků;
- ochranné prvky ve směrnici, které zajišťují „ekvivalentní kompenzační
volno“ by byly zrušeny;
- rozhodnutí evropského soudního dvoru ohledně „práce na telefonu“ na pra-
covišti by bylo ignorováno a definovalo by ho jako „neaktivní čas na praco-
višti“ a tudíž ne jako pracovní dobu
- pracovníci, kteří jsou zaměstnáni po dobu až čtyř měsíců v období více jak
dvanácti měsíců, by byly z ochrany vyjmuti. 
Podle EPSU je nejnebezpečnější opatření obsaženo v článku 22, kde v přípa-
dech posouzení neaktivní „práce na telefonu“ může být tato pracovní doba
prodloužena až na 65 hodin během 7 dnů. Generální tajemnice EPSU, Carol
Fischbach-Pyttel, k tomu řekla: „toto opatření má potenciál udělat z výjim-
ky všeobecné pravidlo. To by udělalo ze Směrnic o pracovní době jen prázd-
nou skořápku.“ETUC vítá možnou dohodu o agenturních pracovnících v Radě, založe-nou na principu rovnocenného zacházení
5. červen 2008
Evropská konfederace odborových svazů uvítala šanci na dohodu o agentur-
ních pracovnících při setkání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdra-
votnictví a spotřebitelské záležitosti, které se koná  9. června. Tato dohoda
by byla založena na nových návrzích slovinského předsednictví, které berou
v úvahu aktuální dohodu mezi národními sociálními partnery ve Velké
Británii. ETUC napsal slovinskému minstrovi práce a vyjádřil svou spoko-
jenost s návrhy slovinského předsednictví ohledně záležitosti agenturních
pracovníků – nejdiskutabilnější záležitost ve Směrnici, která blokovala další
progres. Podle ETUC je tento nový přístup důležitým krokem správným
směrem, protože ruší všeobecné pravidlo, podle kterého nejdříve musela
uběhnout určitá doba na to, aby se mohlo aplikovat pravidlo rovnocenného
zacházení. Tento krok by byl velmi pozitivním signálem, že došlo ke zlomu
v jednáních o rozvoji sociální Evropy, a že sociální progres na úrovni EU je
nejen nutný, ale i možný. ETUC ale zároveň upozornil slovinské předsed-
nictví, že potenciální dohoda o podobě Směrnice pro dočasné agenturní pra-
covníky by neměla být použita jako argument pro přijetí upravené Směrnice
o pracovní době. ETUC odmítá spojování těchto dvou záležitostí a vyzval
slovinské předsednictví, aby se zabývalo oběmi záležitostmi samostatně.ETUC vyzývá ECB k přijetí vpřed hledící monetární politiky
5. červen 2008
POslední mítink řídící rady Evropské centrální banky (ECB) se koná na po-
zadí vysoké inflace a vyššího než očekávaného hospodářského růstu v 1.
čtvrtletí (0,8 %). ETUC vyzývá ECB, aby se dívala na to, co stojí za touto
vysokou inflací, a aby sledovala základní trendy. Vysoká inflace je tažena
faktory přicházejícími z mimoevropských států a je pravděpodobné, že se
jedná jen o krátkodobý výkyv. Silný růst eurozóny v 1. čtvrtletí byl tažen
především mimořádnou investiční vlnou ve stavebnictví (mírná zima) a tvor-
bou zásob v Německu. S oslabující důvěrou ve Francii a Itálii, prudce zpo-
malujícím růstem ve Španělsku a nízkými maloobchodními tržbami v
Německu, není výhled pro růst ekonomiky a pracovních míst zdaleka tak
příznivý. Zástupce generální tajemníka ETUC, Reiner Hoffmann, říká: „Je

čím dál urgentnější, aby se ECB začala dívat na předstihové ukazatele.
Pohled na tyto ukazatele už totiž zdaleka nepotvrzuje pozitivní výhled pro e-
konomický růst a růst pracovních míst“.Odborový předáci vyzývají k odolání vůči lobbistickým skupinám připosuzování nové regulace soukromého kapitálu a zajišťovacích fondů
3. červen 2008
Před zasedáním Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
v Paříži, odboroví předáci z všech vyspělých zemí vyjádřili své hluboké o-
bavy z intenzivního lobbování za účelem ovlivnění navrženého reportu
Výboru Evropského parlamentu ohledně soukromého kapitálu a zajišťova-
cích (hedgeových) fondů. Odboráři se sešli pod záštitou Výboru odborové-
ho poradenství při OECD (TUAC) a jasně dali najevo svou podporu dopo-
ručením, které přináší tento report ohledně soukromého kapitálu a zajišťo-
vacích fondů. Report byl připraven členem parlamentu, Poul Nyrup
Rasmussen, a říká se, že je pod silným tlakem lobbistických skupin z řad
soukromých fondů. 
Mimo jiné tato zpráva vyzývá k nové regulaci:
- založit povinnou registraci a schvalování hedgeových fondů a manažerů
fondů soukromého kapitálu;
- pracovat na správném posuzování těchto fondů za účelem eliminace úniku
daní;
- rozšířit stávající regulační rámec i na informace, poradenství a zaměstna-
necké podmínky pro pracovníky;
John Monks, generální tajemník ETUC, k tomu řekl: „Toto lobování se dalo
očekávat. Ale regulace soukromého kapitálu a hedgeových fondů je rozho-
dující. Musíme se rovněž zaměřit na daně. Tyto obchody jsou totiž často za-
měřeny na daňové výjimky za účelem podpory investic do reálných věcí a
ne na fúze a akvizice“.
John Evans, generální tajemník TUAC, řekl: „Report prezentovaný Poul
Nyrup Rassmusenem je velice potřebnou reakcí na sloučení modelu sou-
kromého kapitálu s reálnou ekonomikou v Evropě. Doporučení odrážejí nej-
lepší regulační praktiky podle toho, jak se aktuálně diskutují v několika ev-
ropských parlamentech. Dobrovolné vzory chování, které upřednostňují ty-
to fondy, nemůžou nahradit požadavky podepřené regulací.“ETUC vítá iniciativu Evropského parlamentu ohledně budoucího vývo-je kolektivních dohod
30. květen 2008
Komise pro zaměstnanost a sociální záležitosti v Evropském parlamentu di-
skutovala o zprávě ohledně výzev pro kolektivní dohody v Evropské unii. E-
TUC je potěšen tím, že Parlament dává tomuto problému značnou váhu a ev-
ropské pracovníky považuje za velmi důležité Autor tohoto reportu, Jan
Anderson, připravil několik návrhů, které posouvají tuto problematiku dál ve
správném směru. Členové parlamentu z různých politických táborů zdůraz-
nili potřebu toho, aby zákonodárci reagovali na nedávná rozhodnutí
Evropského Soudního dvoru (případy Laval, Viking, Ruffer). 
John Monks, generální tajemník ETUC, řekl: „Vítám fakt, že Evropský par-
lament spouští debatu o ochraně sociální Evropy proti devastujícímu dopa-
du rozhodnutí, která nahrávají sociálnímu dumpingu a zároveň ohrožují zá-
klady Evropského sociálního modelu, obchodní vztahy a fundamentální
práva včetně těch odborářských. ETUC a jeho pobočky byly v případě Laval
velmi aktivní a nyní hledají opatření na nápravu nedávných rozhodnutí
Evropského soudního dvoru.“Změny klimatu: Závazky EU nesmí ohrožovat blahobyt obyvatel a pra-covníků v rozvojových zemích
2. červen 2008
Před zasedáním Dočasného výboru na klimatické změny vyzval John
Monks,  generální  tajemník ETUC, k používání biopaliv a opatřením proti
emisím s větším ohledem na mezinárodní sociální práva a potravinové bez-
pečí. J. Monks přesně řekl: „Klimatický balíček navržený Evropskou komi-
sí na rok 2020 a obzvláště pak opatření ohledně biopaliv a produkci emisí,
čistí cestu k „vyvážení“ produkce skleníkových plynů do mimoevropských
zemí.“ Ke splnění požadavku na 10% využívání biopaliv do roku 2020 bude
EU nucena dovážet biopaliva ze zahraničí a to bez záruk jejich celkového
dopadu na životní prostředí nebo sociálních dopadů v zemích, kde se budou
produkovat. To vše navíc bez ohledu na dopady na ceny potravin a na oby-
vatele. J. Monks to dále komentoval: „Je zcela v rozporu s evropskými stan-
dardy mít za následek kácení tropických pralesů nebo porušování základních
práv pracovníků, pracujících na plantážích s plodinami na výrobu biopaliv.“  
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