
�Jak jsme již
informovali v
p ř e d c h o z í m
čísle NOS, a to v
bodu 2 Infor-
mací předsedky-
ně  OS, na který

tímto odkazujeme, předložilo
ministerstvo práce a sociálních
věcí do časově omezeného
vnějšího připomínkového řízení
návrh nařízení vlády, kterým
se mění nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
Z důvodové zprávy vyplývá, že
cílem návrhu nařízení vlády je,
citujeme „přijmout opatření k
odstranění právních vad úpravy
přijaté nařízením vlády č.
133/2009 Sb., s tím, že navýšení
platů zdravotnických zaměst-
nanců v původně schválené výši
bude jinou formou v nové
úpravě zachováno“. Navrhuje se
„zavést s účinností od 1. čer-
vence 2009 zvýšenou samostat-
nou stupnici platových tarifů pro
zdravotnické pracovníky posky-
tující zdravotní péči…. Toto
zvýšení  by  mělo  činit  3,5  %
oproti stupnici platových tarifů
uvedené v příloze č. 2 k nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., zvýšené s
účinností od 1. června 2009
nařízením vlády č. 130/2009 Sb.
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10,60  Kč

Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.
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17. 6. 2009V minulém týdnu byly zveřejněnyvýsledky vývoje českého průmyslua stavebnictví stejně jako další da-ta charakterizující vývoj českéekonomiky. Připomeňme, že vprvním čtvrtletí letošního roku sesnížil HDP oproti stejnémučtvrtletí minulého roku o 3,4 %(přitom byl přepočten i údaj zaminulý  rok a tedy srovnávací zá-kladna je nižší oproti předchozímúdajům). Současně byl také sníženpropočet růstu HDP v minulémroce na 2,8 %.Podstatné jsou především údaje ovývoji průmyslové výroby. Z nichvyplývá, že pokles průmyslovévýroby trvá. Zatím nelze hovořit ozastavení poklesu, spíše jde ozměnu trendu od prudkého poklesuvýroby na pozvolný, ale pokraču-jící pokles. Je to zřetelné na úda-jích za první tři měsíce letošníhoroku, kdy byla produkce na úrovni78,2, za čtyři měsíce letošníhoroku  ještě nižší – na úrovni 77, 7oproti stejnému období minuléhoroku. I když jde o zpomalení málozřetelné, je nutné vidět, že pokles výroby v některých odvětvíchdosáhl mimořádně nízké úrovně. Vprvé řadě jde o odvětví výrobykovů, kde dubnový index pro-dukce je zhruba na polovině minu-lého  roku,  o  více  než  30 % po-klesla i výroba ve zpracování kovůa ve strojírenství, o více než 20 %klesla výroba v 10 odvětvích zpra-covatelského průmyslu ze 23odvětví, které sleduje statistika. Vbřeznu byl pokles o více než 20 %zaznamenán jen ve třech odvět-vích.Obdobně je tomu i pokud jde ovývoj indexu nových zakázek. Popřechodném zlepšení ukazatele vbřeznu se jeho úroveň znovu vráti-la na hodnotu kolem 75 % úrovněminulého roku. Za posledních šestměsíců dosahuje hodnoty 78 %,

přitom zakázky ze zahraničí jsouještě níže – 76 %.Nejnižších hodnot dosahuje indexnových zakázek pro zpracováníkovů – za duben je to 47 %.Obdobně klesá hodnota nových za-kázek zejména ve strojírenství –více než o jednu třetinu při poklesuzahraničních zakázek o více než 40%. Ani data o vývoji výroby mo-torových vozidel zatím neopravňu-jí k optimismu a naznačují jen vel-mi malé oživení výroby, které budepřechodné.Konečně nepřímým důkazem po-klesu výroby zpracovatelskéhoprůmyslu je i index výroby ener-gie, která je o desetinu nižší než vminulém roce a na zatím nejnižšíúrovni  v  letošním  roce (vývozenergie však tento ukazatel můžezkreslovat). Nelze také zapomínat – hovoříme-li o nejbližším vývoji indexu za-kázek – že nejbližší prázdninovéobdobí je zpravidla charakteri-stické poklesem výroby a tudíždalší měsíce nesporně přinesouještě další pokles zakázek a takévýroby. Již nyní existují náznaky,kdy firmy vyhlašují prodlouženéletní dovolené apod. Ke zlepšení došlo ve vývoji sta-vební výroby, kde došlo k vzestupuprodukce o 3 % oproti minulémuroku. Jak vyplývá z její struktury,je tento vzestup dán výraznýmvzestupem produkce v inže-nýrských stavbách (podle statistikydošlo k dodatečné fakturaci někte-rých staveb). Je zřejmé, že oživenívýroby zde má také přechodnýcharakter,  neboť lze očekávat po-stupné omezení financování těchtostaveb z rozpočtu, ať už měst, re-gionů nebo státu. Také  publikovaná  data  o vývojislužeb v letošním prvním čtvrtletí
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K vývoji české ekonomikyv současném období (červen 2009)
Zdravotní péčí se pro tento účel
rozumí zdravotní péče defino-
vaná zákonem č. 20/1966 Sb., o
péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů. Dále se
navrhuje uplatnit novou zvýše-
nou stupnici platových tarifů pro
zdravotnické pracovníky uni-
verzálně, a to bez ohledu na typ
zaměstnavatele (tedy i v za-
řízeních sociální péče). Tento
postup by měl vyloučit případné
(důvodné) pochybnosti o rov-
ném přístupu k odměňování za-
městnanců vykonávajícím shod-
nou práci a námitky o porušo-
vání ústavní zásady „spraved-
livé odměny za práci“ a principu
„rovného odměňování“ [čl. 3
odst. 1 a čl. 28. Listiny základ-
ních práv a svobod a § 109 odst.
4 zákoníku práce]“. Tolik citace
z důvodové zprávy k návrhu
nařízení vlády. 
Odborový svaz zpracoval k
návrhu nařízení vlády stano-
visko, které zveřejňujeme na
jiném místě NOS a na webové
stránce OS. Dne 10. 6. 2009
proběhlo vyrovnání zásadních
připomínek. Zásadní připo-
mínky OS nebyly předklada-
telem akceptovány a jsou proto
uvedeny  v  rozporovém  listu,
který bude součástí materiálu
předkládaného vládě ČR k pro-

Odborový svaz státních orgánů a organizací
přeje všem členům, funkcionářům a ostatním

zaměstnancům příjemnou dovolenou.
Alena Vondrová 
předsedkyně OS
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jednání. Pro úplnost dodáváme,
že OS nebyl jediným připomín-
kovým místem, které s návrhem
nesouhlasilo. 
Po celou dobu přípravy návrhu
nařízení vlády jednala předsed-
kyně OS ve věci především s
ministrem práce a sociálních
věcí. Cílem jednání bylo docílit
řešení, které je uvedeno ve
Stanovisku OS. Je zjevné, že  v
přístupu ministra práce a sociál-
ních věcí k řešení daného pro-
blému převládl politický a niko-
liv věcný aspekt. Totéž lze kon-
statovat také o výsledku jednání
ministra práce a sociálních věcí
s předsedy OS ROPO ve stejné
věci. Navržené řešení je věcně a
politicky chybné. Problémy, kte-
ré vyvolá, budou, vzhledem k
ekonomické krizi, v dohledné
době neřešitelné. Z těchto dů-
vodů proto předsedkyně OS jed-
nala také s některými členy
vlády.
Návrh nařízení vlády bude vlá-
dou projednán 22. 6. 2009.
Informace o výsledku jednání
vlády budou zveřejněny na we-
bové stránce OS. 
� Upozorňujeme všechny ZO
OS, že na jiném místě NOS a na
webové stránce OS zveřejňu-
jeme Usnesení  Vlády ČR ze
dne 8. června 2009 č. 715 o
střednědobých výdajových
rámcích vlády na léta 2010 až
2012 včetně přílohy č. 1
Snížení počtu funkčních míst
od roku 2010. Výdajové rámce
vlády na léta 2010 až 2012 před-
pokládají pro rok 2010 a 2011
zmrazení platů  zaměstnanců
veřejných  služeb a správy, je-
jichž platy jsou hrazeny ze stát-
ního rozpočtu.
Předsedkyně OS průběžně jedná
s jednotlivými správci kapitol,
jejichž zaměstnance OS zastu-
puje, s cílem pokud možno eli-
minovat negativní dopady re-
striktivních opatření na zaměst-
nance.  Jedná  se  především  o
udržení úrovně platů v roce
2010 alespoň na úrovni roku
2009. Pro úplnost uvádíme, že
návrh střednědobých výda-
jových rámců na léta 2010 až
2012 není pro budoucí vládu zá-

vazný. Rozhodující však je a
bude vývoj ekonomické situace
v ČR. Postup OS bude před-
mětem jednání předsednictva
OS dne 25. 6. 2009. Informace
vztahující se k přípravě návrhu
státního rozpočtu na rok 2010
budou zveřejňovány na webové
stránce OS a později také v
NOS.  
� Počátkem června předložilo
ministerstvo práce a sociálních
věcí sociálním partnerům k pro-
jednání na Plenární schůzi
RHSD (tripartita) materiál
„Možnosti promítnutí nálezu
Ústavního soudu ze dne 12.
března 2008, vyhlášeného pod
č. 116/2008 Sb., do zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů“.
Jednání Plenární schůze RHSD
se uskuteční 25. 6. 2009. Stano-
visko ČMKOS k předloženému
materiálu se připravuje. Bližší
informace zveřejníme po jed-
nání Plenární schůze RHSD na
webové stránce OS. 
� Od 7. 6. 2009 probíhá vy-
rovnání zásadních připomínek
k návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
(Celkem 59 připomínkových
míst zaslalo MMR 1469
připomínek, z toho zásadních
připomínek bylo 789). Stano-
visko OS  k návrhu zákona re-
spektive k návrhu nového § 13a
Kvalifikační požadavky na
úředníka stavebního úřadu, kde
OS zásadně nesouhlasil se
zněním odst. 3 a požadoval jeho
přepracování, bylo předmětem
jednání dne 7. 6. 2009. Jednání
však bylo ze strany MMR
přerušeno s konstatováním, že
všech 13 připomínkových míst,
které mají k návrhu zásadní
připomínky bude pozváno k
samostatnému společnému jed-
nání. Termín jednání nebyl do-
sud MMR stanoven. O výsledku
jednání budeme informovat v
některém z dalších čísel NOS. 
Upozornění: Během měsíce
července a srpna budou všechny
závažné informace zveřej-
ňovány pouze na webové
stránce OS. NOS č. 14 vyjde
počátkem září. 
V Praze dne 21. 6. 2009

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. června 2009 č. 715
o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012

Vláda
I. bere na vědomí
1. že předložený návrh rozpočtu České republiky na léta 2010 až 2012
vychází z predikce základních makroekonomických ukazatelů zpra-
covaných Ministerstvem financí v dubnu 2009, dále z platných
právních předpisů a navrhované legislativy k řešení dopadů ekono-
mické krize,
2. výši deficitu v návrhu státního rozpočtu České republiky (v
metodice sestavování státního rozpočtu) v letech 2010 až 2012, a to
pro 

a) rok 2010 ve výši   166,0 mld. Kč,
b) rok 2011 ve výši   164,0 mld. Kč,
c) rok 2012 ve výši   158,0 mld. Kč,

3. podíl deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu
(dále jen „HDP“) (v metodice fiskálního cílení) v letech 2010 až
2012, a to pro 

a) rok 2010 ve výši   -5,0 % HDP,
b) rok 2011 ve výši   -4,8 % HDP,
c) rok 2012 ve výši   -4,2 % HDP,

4. dodržení střednědobého výdajového rámce na rok 2010
schváleného usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky ze 45. schůze  10. prosince 2008 č. 966 při sestavení návrhu
státního rozpočtu České republiky na rok 2010,
5. že vyplnění přílohy č. 6 vyhlášky č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví
rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu
státního rozpočtu, v části týkající se stanovení cílů, měřítek a kritérií
hodnocení v prvním roce aplikace cílově orientovaného rozpočtování,
je fakultativní;
II. schvaluje
1. návrh střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu České
republiky a státních fondů na rok 2011 ve  výši 1 165,9 mld. Kč a na
rok 2012 ve výši 1 204,0 mld. Kč (v metodice fiskálního cílení),
2. příjmy a výdaje a základní ukazatele kapitol státního rozpočtu
České republiky na léta 2010 až 2012 tak, jak jsou uvedeny v části IV
dodatku k materiálu č.j. 644/09,
3. příjmy a výdaje státních fondů na léta 2010 až 2012 tak, jak jsou
uvedeny v části IV dodatku k materiálu č.j. 644/09,
4. výši výdajů na výzkum a vývoj  v letech 2010 až 2012 v každoroční
výši 24 830 804 tis. Kč,
5. snížení počtu funkčních míst v jednotlivých kapitolách státního
rozpočtu České republiky od roku 2010 tak, jak je uvedeno v příloze
č. 1  tohoto  usnesení s tím, že struktura snížení zaměstnanců a výše
snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a pří-
slušenství bude vycházet z podkladů předaných podle bodu III/2a to-
hoto usnesení,
6. Harmonogram prací při přípravě návrhu státního rozpočtu České
republiky na rok 2010 a střednědobého výhledu na léta 2011 a 2012,
uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení;
III. ukládá
1. ministru financí

a) upravit základní ukazatele pro přípravu návrhu státního rozpočtu
České republiky podle připomínek vlády a podle bodu II/5 toho-
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to usnesení a rozepsat do 22. června 2009 správcům kapitol stát-
ního rozpočtu schválené příjmy a výdaje na léta 2010 až 2012
podle bodu II/2 a 3 tohoto usnesení,

b)zpracovat a vládě do 31. srpna 2009 předložit návrh státního
rozpočtu České republiky na rok 2010 a návrhy střednědobých
výdajových rámců na léta 2011 a 2012 a střednědobého výhledu
státního rozpočtu České republiky  na léta 2011 a 2012, 

c) požádat rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky o odsouhlasení vládou schválených základních
ukazatelů pro sestavení podrobného rozpočtu kapitoly Kancelář
prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky, Senát Parlamentu České republiky, Ústavní soud,
Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv,

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy
a) předložit ministru financí do 11. června 2009 podrobné podklady

pro promítnutí snížení počtů zaměstnanců a prostředků na platy
a ostatní platby za provedenou práci a příslušenství (mzdových
nákladů) podle bodu II/5 tohoto usnesení do návrhu státního
rozpočtu České republiky na rok 2010 a střednědobého výhledu
na léta 2011 a 2012 v organizační struktuře údajů předkládaných
správci kapitol pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu
České republiky podle vyhlášky č. 165/2008 Sb., kterou se sta-
noví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o
státním rozpočtu a termíny jejich předkládání,

b)zpracovat na základě příjmů a výdajů na rok 2010 rozepsaných
podle bodu III/1a tohoto usnesení návrh rozpočtu kapitoly na rok
2010 a návrh středně-dobého výhledu na léta 2011 a 2012 v
souladu s vyhláškou č. 165/2008 Sb. a  vyhláškou č. 415/2008
Sb. a podle případných doplňujících pokynů ministra financí a
předložit tento návrh ministru financí do 31. července 2009,

c) zabezpečit při zpracování návrhu státního rozpočtu České repub-
liky především hlavní priority kapitoly a spolufinancování pro-
gramů Evropské unie,

d)zabezpečit výdaje vyplývající z dříve přijatých usnesení vlády v
rámci stanovených výdajů kapitol, případně předložit vládě
návrhy na zrušení nebo změny těchto usnesení,

e) zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy
nařízení vlády a jiných prováděcích předpisů s dopady do výda-
jů státního rozpočtu České republiky jen v případě, že ustanovení
zákonů ukládají povinnost tak učinit, a  zpracovávat příslušné
návrhy v minimální výši, kterou zákon stanoví,

f) zahajovat nové investiční akce pouze za předpokladu, že jsou za-
bezpečeny zdroje v rámci schválených výdajů podle bodu II/2 to-
hoto usnesení, 

3. správcům kapitol státního rozpočtu České republiky, do jejichž pů-
sobnosti náleží státní fondy, zajistit zpracování a předložení návrhů
rozpočtů těchto fondů na léta 2010 až 2012 a předložit tyto návrhy
ministru financí do 31. července 2009, 
4. ministru zemědělství zabezpečit v rámci stanovených výdajů na rok
2010 v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství i částku na vý-
daje na spolufinancování národního podílu k úvěrovým prostředkům
Evropské investiční banky v rámci programu č. 129 180 Výstavba a
obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a č. 129 120 Podpora
prevence před povodněmi II, v souhrnné výši 500 mil. Kč, které byly
promítnuty do rozpočtové základny kapitoly,
5. ministru práce a sociálních věcí

a) zpracovat novely zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, a zákona č. 201/1997 Sb., o platu a ně-
kterých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní po-
hotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterými bude zajištěno 
aa) zmrazení platové základny podle § 3 těchto zákonů pro léta

2011 a 2012 na úrovni platné pro rok 2007,
ab) takové řešení způsobu odměňování této kategorie

funkcionářů, které zajistí eliminaci jednorázového výda-
jového skoku v roce 2013 a přiměřený růst platové základ-
ny v dalších letech,

6. ministryni zdravotnictví předložit návrh na změnu usnesení vlády
ze dne 4. května 2009 č. 586, ke strategickým investicím v resortu
Ministerstva zdravotnictví v roce 2009, tak, aby byl tímto usnesením
schválený Jmenovitý výčet strategických investic v resortu
Ministerstva zdravotnictví v letech 2009 a 2010 nahrazen novým
výčtem, v němž budou k financování z prostředků ze zvláštního účtu
Ministerstva financí (bývalého Fondu národního majetku České re-
publiky) navrženy, vedle strategických akcí již zahájených či k zahá-
jení v roce 2009 chystaných (akce e.č. 23511E0401, 23511F 0502,
23511I 0401, 235122 0501, 235132 0006), pouze takové nově zaha-
jované  strategické  akce,  které budou financovány (vedle vlastních
zdrojů investorů) výlučně z prostředků z tohoto zvláštního účtu a ne-
budou mít žádné nároky na prostředky státního rozpočtu České re-
publiky,
7. ministru dopravy 

a) zajistit snížení provozních výdajů u Státního fondu dopravní in-
frastruktury o 100 mil. Kč od roku 2010,

b)přehodnotit dálniční normy s cílem sblížení technických para-
metrů dálnic a rychlostních silnic, omezit na nejnutnější míru bu-
dování tunelů a mimoúrovňových křižovatek včetně omezení re-
alizace staveb nesouvisejících přímo s budováním dopravní in-
frastruktury,

c) nezahajovat a přehodnotit rozsah přípravy a zahajování nových
dopravních staveb ve vztahu k disponobilním zdrojům Státního
fondu dopravní infrastruktury,

d)změnit systém motivace projekčních kanceláří vedoucí k opti-
malizaci nákladů na realizaci staveb tak, aby nebyla odměna pro-
jektové kanceláře vázána na výši projektované ceny,

8. ministru vnitra zajistit ve spolupráci s ministrem financí, aby se sní-
žení výdajů a kapitoly Ministerstva vnitra, vyjma snížení podle bodu
II/5 tohoto usnesení, pokud možno nedotklo bezpečnostních sborů;
IV. doporučuje vedoucím Kanceláře prezidenta republiky a
Kanceláře Veřejného ochránce práv a předsedům Úřadu pro ochranu
osobních údajů, Rady Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, Akademie věd České republiky a
Grantové agentury České republiky postupovat podle bodu II/5 a III/2
tohoto usnesení. 
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
Na vědomí:
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, 
Kanceláře veřejného ochránce práv,
předsedové Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
Akademie věd České republiky,
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Grantové agentury České republiky

Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 715:
Pokračování ze strany 3 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY . . . STANOVISKOOdborového svazu státních orgánů a organizacík návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízenívlády 564/2006Sb ., o platových poměrechzaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů
Odborový svaz státních orgánů a organizací konstatuje, že předloženýnávrh nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,dává do souladu předchozí nařízení vlády s právním řádem ČR tím,že ho ruší. S tím lze souhlasit. Nemůžeme však souhlasit se zvolenýmzpůsobem řešení, a to ze zásadních důvodů. Předkládaný způsobřešení je nutno považovat za nesystémové řešení, které ve svýchdůsledcích povede k neoprávněným nerovnostem v odměňování a při-nese řadu obtížně řešitelných problémů.Předložený návrh vůbec nebere v úvahu skutečnost, že dosavadnízvýšená stupnice platových tarifů (příloha č. 2 nařízení vlády č.130/2009 Sb.) má především kompenzační charakter, který zohledňu-je zvýšené povinnosti a omezení uložené zaměstnancům zařazenýchv organizacích taxativně vymezených v § 303 zákoníku práce a vdalších právních předpisech, například v zákoně 312/2002 Sb. o úřed-nících samosprávných celků, v zákoně o Policii ČR a dalších. Státpotřebu kompenzace roku 1992 veřejně uznal a vyjádřil ji zvýšenoustupnicí platových tarifů. Na situaci nic podstatného nemění aniskutečnost, že v roce 2005 byla působnost této stupnice rozšířena takéna zdravotnický personál. Navrhovaná právní úprava formou samostatné platové stupnicezvýšené o 3,5 % oproti dosavadní stupnici platových tarifů uvedené vpříloze č. 2 nařízení vlády č. 130/2009 Sb., neguje kompenzačnícharakter této stupnice, a tím zásadně mění její význam. Donerovného postavení v systému odměňování se tak dostávají ti za-městnanci, jimž právní předpisy ukládají větší rozsah povinností aomezení. Z tohoto hlediska je proto nutné pokládat předložené řešenívůči těmto zaměstnancům za diskriminační a může se stát předmětemústavní stížnosti. Skutečnost, že stát předloženým návrhem faktickyrezignuje na tuto povinnost vůči dotčeným zaměstnancům a neza-chovává dosud přiznanou kompenzaci, je pro Odborový svaz státníchorgánů a organizací jako zástupce těchto zaměstnanců naprosto nepři-jatelná. S předloženým návrhem proto nesouhlasí. Tato připomínka jezásadní. Odborový svaz státních orgánů a organizací přitom nezpochybňujeaktuální potřebu stabilizace zdravotnického personálu (zejména zdra-votních  sester a zdravotnických pracovníků zdravotnické záchrannéslužby) prostřednictvím zlepšení podmínek odměňování při posky-tování zdravotní péče. Již během jednání o možných řešeních situacev souvislosti s návrhem nařízení vlády (později vydaném ve sbírcezákonů pod číslem 133/2009 Sb.) před jeho předložením vládě, apozději v rámci jednání o jeho revizi, navrhoval řešení, které pokládalza odpovídající. Za odpovídající řešení pokládal především systé-mové  využití institutu zvláštního příplatku a posílení nenárokovýchsložek platu v závislosti na skutečné výkonnosti a kvalitě práce jed-notlivých zaměstnanců. Pokud jde o možnost využití institutu zvlášt-ního příplatku, OS doporučoval přehodnocení míry ztěžujících vlivůpracovních podmínek při soustavném poskytování zdravotní péče tak,aby na základě prokazatelně nadměrné neuropsychické zátěže bylypracovní činnosti související s poskytováním zdravotní péče zařazenydo III. až IV. skupiny přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.Vtéto souvislosti poukázal také na to, že v rámci zdravotní péče lze zva-žovat i rozšíření okruhu prací, při kterých by nově vznikl nárok nazvláštní příplatek. Na tomto řešení OS trvá. Ve spojení s vyšším ohodnocením práce zdravotních sester, které jejiž řešeno nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalogprací ve veřejných službách a správě, na základě kterého se příkladyprací, povolání „všeobecná sestra, porodní asistentka“ zařazují dovyšších platových tříd by i námi navrhované řešení relativně význam-ně zlepšilo situaci v odměňování zdravotních sester a přispělo tak kjejich větší stabilizaci, a to aniž by byl narušen dosavadní systémodměňování.Předložený návrh jednoznačně preferuje jednu skupinu zaměstnanců,v tomto případě zdravotnické zaměstnance poskytující zdravotní péčis tím, že zavedení samostatné zvýšené stupnice platových tarifů má
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– pokles o 8 %, přitom v dopravěbyl o více než desetinu větší, vubytovacích službách pak ještěvíce – dokládají, že krize se dáleprohlubuje.Za důležité pro další vývoje českéekonomiky je nutno také pokládatvývoj vnějšího okolí české eko-nomiky. Podle aktualizovanýchprognóz očekává letos Slovenskopokles HDP o 4,2 % a možná až o6,2 %. Také německá ekonomikaočekává pokles o více než 6 %. Jdeo největší obchodní partnery českéekonomiky, kam směřuje bezmálapolovina českého vývozu.Je skutečně reálné, aby v těchtopodmínkách mohla česká ekono-mika počítat s tím, že se jí krizedotkne  jen  v  menší  míře a že sioproti těmto zemím zachová jenmenší pokles HDP, jako tom zatímhovoří některé vládní materiály? Domníváme se, že k takovémuvývoji  nedojde, protože zatím ne-jsou přesvědčivé signály dokazu-jící, že by vývoj v české ekonom-ice probíhal lépe než jinde.Očekáváme proto, že v nejbližšíchměsících bude muset dojít k adap-taci výrobních kapacit českéhoprůmyslu na změněné podmínky. Jestliže až dosud bylo zřetelné vtěchto otázkách spíše vyčkávání asnaha přečkat krizi bez většíchzměn resp. jen s nezbytnými změ-nami, zejména v zaměstnanosti(propouštění agenturních, zpravid-

la zahraničních, zaměstnanců), pakpřetrvávající  nízká  a  dále mírněklesající poptávka si vynutí hlubšízásahy do výrobních kapacit. Oče-káváme, že dojde k přehodnoceníjak investičních plánů – což je pa-trné již v současnosti, kdy inves-tice do fixních aktiv v prvnímčtvrtletí klesly o 4 % - tak dojde kredukci výrobních kapacit. Nelzepočítat s tím, že je delší dobumožné udržovat tyto kapacity zasituace, kdy chybí čtvrtina za-kázek. Předpokládáme, že tato další vlnaadaptace – spojená s redukcí za-městnanosti (kdy už nebudedostačovat přechod na částečnoupráci) začne v průběhu léta a budepokračovat v podzimních měsí-cích. Tyto uvedené skutečnosti protopodporují naše závěry (z únoraletošního roku), že letos dojde kpoklesu HDP o 5 %. Přitom zatímnelze vyloučit, že tento pokles ne-bude vyšší.Domníváme se proto, že by těmtoskutečnostem – výrazně hlubšímupoklesu HDP - než se dosud uva-žuje v oficiálních materiálech,měla být přizpůsobena i politikasoučasné přechodné vlády a ze-jména pak příprava státníhorozpočtu na rok 2010. Vytvářet ne-realistická očekávání a nepřizpůso-bit některé části rozpočtu rozvíje-jící se krizové situaci v české eko-nomice by bylo vážnou chybou. cmkos

K vývoji české ekonomikyv současném období (červen 2009)

být opatřením, které by mělo napomoci při řešení kritické situace vezdravotnictví spočívající v nedostatku kvalifikovaných zdravotnic-kých pracovníků při poskytování zdravotní péče. přitom s obdobnýmiproblémy se potýkají i jiné oblasti veřejných služeb a správy, zvlášťpatrné je to například v regionálním školství, ale i v některých seg-mentech veřejné správy.Problém nízkého platového ohodnocení přiznává také vláda mimojiné tím, že k 1. 4. 2009 zrušila základní stupnici platových tarifůnařízením vlády č. 74/2009 Sb., anebo například usnesením vlády zedne 23. 3. 2009 č. 326 k návrhu věcného záměru zákona o úřednícíchveřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě, v němž vláda ukládáministru vnitra ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrempráce a sociálních věcí, ministrem financí a vedoucím úřadu vlády,vypracovat a vládě do 30. 6. 2009 předložit analýzu možností státníhorozpočtu na posílení finančních zdrojů ke zlepšení odměňování úřed-níků veřejné správy.Za této situace zvolený způsob řešení zakládá další, ničím neopod-statněné, neoprávněné nerovnosti v odměňování a neguje tak základ-ní principy, z nichž vychází dosavadní systém odměňování. Negujetaké pozitivní efekt sjednocení odměňování podle dvou stupnic pla-tových tarifů. Jedná se o nesystémové řešení závažně poškozující celýsystém odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy s možný-mi trvalými důsledky. Tato připomínka je zásadní.Všechny připomínky jsou zásadní.V Praze dne 4. 6. 2009 Alena Vondrovápředsedkyně OS

V  květnu 2009 Poslanecká sněmovna schválila dva návrhy zákonů,které obsahují i některé změny v sociální a daňové oblasti. Jedná seo poslanecký návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a so-ciální stability, který předložila skupina sociálně demokratickýchposlanců (návrh byl jako senátní tisk č. 91postoupen do Senátu, který
ho 17. 6. 2009 schválil). Druhým je vládní návrh zákona, kterýmse mění zákon č. 589/1992, o pojistném na sociální zabezpečení apříspěvku na státní politiku zaměstnanosti (senátní tisk č. 93,
schválen 17. 6. 2009). Schválené změny by alespoň trochu měly po-moci zaměstnancům v době prohlubující se ekonomické krize. Nutnoještě připomenout, že jde o dohodu politických stran, což znamená, žeani jeden návrhů neprošel vnějším připomínkovým řízením aČMKOS tedy neměla možnost se k ním vyjádřit.V této souvislosti ČMKOS pozorně sleduje komentáře ministra fi-nancí okolo přípravy státního rozpočtu pro rok 2010. Vláda 1. 6. 2009se shodla na udržení deficitu v roce 2010 na úrovni 170 mld. Kč a vtéto souvislosti již bylo také avizováno, že pokud to bude nezbytné,předloží i opatření na krácení mandatorních výdajů (např. krácenírodinných dávek). 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTIA OBLASTI ZAMĚSTNANOSTIPřídavek na dítěBylo schváleno zvýšení přídavku na dítě o 50 Kč měsíčně (senátnítisk č. 91). Současně rozšířem okruh nezaopatřených dětí, které budoumít na přídavek nárok. Nově budou přídavek pobírat rodiny spříjmem do 2,5násobku životního minima (dosud je hranice 2,4ná-sobek). Obě tato opatření však mají platit pouze po omezenoudobu, a to od 1. července 2009 do 31. prosince 2010. Poté se jakvýše, tak i okruh osob vracejí na současnou úroveň.ČMKOS to považuje za krok správným směrem, avšak i přestosoučasně  nadále usiluje o navrácení jak výše přídavku, tak i okruhuoprávněných osob na stav, v jakém byly před reformou veřejných fi-nancí. Náhrada mzdy (platu)Od 1. července 2009 se mění podmínky pro poskytování náhradymzdy (senátní tisk č. 91). Zpřesňuje se rozsah karenční doby, kterábude i nadále třídenní, vztahuje se však pouze na prvních 24 hodin zrozvržených směn, neodpracovaných z důvodu pracovní neschopnos-ti. Tato úprava se týká zejména pracovníků s nerovnoměrně rozvrže-nou pracovní dobou. Podle dnešních předpisů například při 12hodi-nových směnách představuje třídenní karenční doba pro tyto zaměst-nance 36 hodin, za které jim nenáleží náhrada mzdy. Schválený návrhproto zpřesňuje definici karenční doby. Jde o korekci, která alespoňčástečně zlepšuje současný stav. ČMKOS však i nadále s karenčnídobou nesouhlasí a požaduje její zrušení.Současně bylo schváleno zvýšení náhrady mzdy (platu) za první třidny nařízené karantény, a to ze stávajících 25 % na 60 % průměrného(redukovaného) výdělku.Sleva na pojistnémPČR schválil slevu na pojistném na sociálním pojištění, kteréodvádějí zaměstnavatelé (senátní tisk č. 93). Toto opatření má dlevlády snížit náklady zaměstnavatele a tím napomoci zaměstnanostiosob s podprůměrnou a průměrnou mzdou. Sleva na pojistném závisína vyměřovacím základě zaměstnance (v podstatě hrubá mzda) a jedegresivní, tj. nejvyšší slevu lze uplatnit u nižších mezd, s rostoucímzdou se výše slevy snižuje a zaniká při mzdě ve výši 1,15násobkuprůměrné mzdy. V roce 2009 je hranice mzdy, do které lze slevu napojistném uplatnit, ve výši 27 100 Kč měsíčně.ČMKOS se obává, že realizace bude mít minimální přínos pro za-městnavatele a tím i na zachování pracovních míst, ale naopak budelikvidační pro příjmy sociálního pojištění, které je součástí státníhorozpočtu. V průměru si zaměstnavatel sníží odvod pojistného na jed-

Základní změny realizované zákonem o podpořehospodářského růstu a sociální stability a novelou zákonao daních z příjmů a zákona o pojistném na sociálnízabezpečení(senátní tisk č. 91 a č. 93)
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Evropská  agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vy-
hlásila novou fotografickou soutěž zaměřenou na problematiku zdravého a
bezpečného pracoviště. K účasti v soutěži jsou zváni všichni fotografové, pro-
fesionálové i amatéři. Své fotografie mohou zasílat do 15. srpna 2009. Nejlepší
snímky bude vybírat mezinárodní porota složená z profesionálních fotografů na
zvláštních webových stránkách vyhrazených této soutěži. Na vítěze čekají ceny
v celkové hodnotě 7000 €.
Soutěž pod názvem „Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při prá-ci?” je otevřená všem občanům EU. Fotografická soutěž je součástí kampaně
EU-OSHA na podporu zdravých pracovišť a Evropská agentura pro tento účel
vyhradila webové stránky na adrese www.osha-photocompetition.eu. 
EU-OSHA touto iniciativou vyzývá všechny účastníky, aby se zaměřili na sním-
ky, které budou tvůrčím a nápaditým způsobem zobrazovat problematiku
ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou interpre-
tovat jakýmkoli způsobem, soutěž není omezena na žádnou konkrétní oblast či
užší tematiku. Snímky mohou zobrazovat pracovní situace v různých ekono-
mických sektorech, jako jsou zemědělství, vzdělávání nebo zdravotnictví.
Stejně tak mohou poukazovat na problémy určitých skupin, jako jsou např.
přistěhovalci nebo ženy. Výběrový proces a ceny
Pro vyhodnocení soutěže byla sestavena odborná porota, jež je složena z něko-
lika předních představitelů evropské fotografie. Ze všech účastníků budou vy-
bráni  celkem  čtyři vítězové. Výherce první ceny obdrží 3000 €. Fotografové,
kteří se umístí na druhém a třetím místě, pak obdrží 2000 € respektive 1000 €.
Adept ceny veřejnosti vzejde z online hlasování na soutěžních webových
stránkách a získá 1000 €. Vítězné fotografie spolu s dalšími vybranými snímky
se představí po celé Evropě v rámci putovní výstavy. Více informací k účasti vsoutěži „Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při práci?“ naleznete
na www.osha-photocompetition.eu.

cmkos.cz

První celoevropská fotografická soutěž zaměřená nabezpečná a zdravá pracoviště spuštěna ke Dni Evropy

noho zaměstnance o 340 až 380 Kč měsíčně, což je sleva na straně za-městnavatele zanedbatelná, avšak celkový výběr pojistného se tímtosníží o cca 18 mld. Kč.V poslední době se přitom jedná o již několikátý zásah do výše po-jistného (od ledna 2009 se snížil odvod pojistného na nemocenské po-
jištění zaměstnavatele z 3,3 % na 2,3 %, jako kompenzace zavedení
náhrady  mzdy  v  době  nemoci.  Dále rovněž od 1.1. 2009 došlo ke
snížení odvodu pojistného o 1,5 procentního bodu na straně zaměst-
nance - výměnou za zachování sazby daně a daňových zvýhodnění na
úrovni roku 2008).ČMKOS má proto vážné obavy, aby byl dostatek prostředků na valo-rizace důchodů, výplatu nemocenských dávek, podpor v nezaměst-nanosti atd. Sleva má náležet zpětně od ledna 2009, naposledy ji lzeuplatnit za prosinec 2010.Současně ČMKOS upozorňuje, že realizace výrazně zvýší adminis-trativní náročnost výběru pojistného na straně ČSSZ. To se projeví ze-jména při souběžném snižování počtu jejích zaměstnanců a povede kezhoršení dosud velmi příznivých ukazatelů výběru pojistného a způ-sobí snížení objemu vybraného pojistného.Změny v zákonu o zaměstnanosti jako reakce na dopady krizeSoučástí senátního tisku č. 91 jsou i dočasné úpravy úrovní podpor vnezaměstnanosti (s předpokládanou dobou platnosti od 1. 11. 2009 do31. 12. 2010). Cílem úprav je prodloužení podpůrčí doby o jedenměsíc, tedy na 6 měsíců pro kategorii uchazečů do 50 let věku, na 9měsíců pro uchazeče ve věku 50-55 let a na 12 měsíců pro uchazečestarší než 55 let (jde o dočasný návrat k situaci, která platila před no-velou zákona o zaměstnanosti, jež je účinná od začátku tohoto roku).Zároveň se zvýšují sazby pro výpočet podpor v nezaměstnanosti, a tona 80 % z předchozí čisté mzdy (podle dosud platné úpravy činí tatohodnota 65 %) v prvních dvou měsících nezaměstnanosti, a na 55 %ve zbývajících měsících podpůrčí doby (dnes je tato hodnota 50 %).Zvyšuje se i sazba pro výpočet podpor v případě účasti v rekvali-fikačních kursech, z nynějších 60 % předchozí čisté mzdy na 85 %.Zavádí se i nová kategorie osob oprávněných pobírat podpory v pří-padě nezaměstnanosti. Jde o ty uchazeče, kteří už vyčerpali podpůrčídobu, ale chybí jim maximálně 2 roky do dosažení důchodovéhověku; v této zbývající době mohou dostávat podporu ve výši 50 % zpředchozího čistého výdělku.Tyto změny povedou k růstu úrovně podpor v nezaměstnanosti, dá seodhadnout, že současná průměrná hodnota těchto podpor, jež činí 5309 Kč měsíčně (v r. 2008), může vzrůst až k úrovni kolem 8000 Kč,tedy na úroveň minimální mzdy.ČMKOS hodnotí tento návrh pozitivně, neboť umožní lépe příjmověa sociálně zajistit ty občany, kteří jsou postiženi vzrůstající nezaměst-naností. Zároveň je tímto krokem podpořena i celková poptávka vekonomice, což může mít kladný efekt na obnovení ekonomickéhorůstu. Aktuální změny v oblasti daní
Stimulace k pořízení nového hmotného majetku a tím ke zvýšení
odbytu u výrobců, resp. zachování výroby a tím zaměstnanosti u
výrobců PČR schválil úpravu spočívající ve zkrácení doby odpisování zcelanového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. červ-na 2010, zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách (senátnítisk č. 91). Toto opatření má stimulovat daňové poplatníky - podnika-telské subjekty - k pořízení nového hmotného majetku a v důsledkutoho zvýšit odbyt u výrobců, resp. zachovat výrobu a výši zaměst-nanosti u výrobců tohoto majetku. Podle Národního protikrizovéhoplánu je jedním z nástrojů zmírňujících působení negativných vlivůvzniklých vně České republiky mimo jiné také zkrácení dobyodpisování hmotného majetku.V odpisové skupině 1 se doba odpisování hmotného majetku zkracu-je ze 3 let na 12 měsíců a v odpisové skupině 2 z 5 let na 24 měsíců(při odpisové sazbě pro prvních 12 měsíců rovnoměrně ve výši 60 %,pro dalších 12 měsíců rovnoměrně ve výši 40 % vstupní ceny).

Zároveň se přiměřeně zkracuje doba nájmu při pořízení majetku v 1.a 2. odpisové skupině formou finančního leasingu.
Do první odpisové skupiny patří např. stroje zemědělské a lesnické,
ruční mechanizované nářadí a nástroje , kancelářské stroje a počítače
(rozumí se movité věci v hodnotě přes 40 tis. Kč). Do druhé odpisové
skupiny patří např. zemědělské a lesnické traktory, motorová vozidla
pro přepravu osob – osobní automobily, mikrobusy i autobusy, mo-
torová vozidla pro nákladní dopravu, přívěsy, návěsy a kontejnery,
nábytek a různé typy přístrojů. Např. firma pořídí ve stanoveném ob-
dobí osobní automobil ve vstupní ceně 480 000 Kč, z toho 60 % před-
stavuje 288 000 Kč, 40 % představuje 192 000 Kč. Prvních dvanáct
měsíců lze uplatnit mimořádný odpis ve výši 24 000 Kč měsíčně (tj.
288 000 děleno 12), druhých dvanáct měsíců ve výši 16 000 Kč
měsíčně (tj. 192 000 děleno 12).Podle odhadů (pokud cca 60 % poplatníků využije možnosti zkrácenídoby odpisování hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do30. června 2010) představuje úprava odpisů rozpočtový dopad v roce2010 cca 9 mld. Kč a v roce 2011 cca 3 mld. Kč. V dalších letechpravděpodobně bez dopadů.ČMKOS proti tomuto návrhu neprotestovala. Zda se tím ale podařínaplnit záměry v zachování výroby a v zaměstnanosti je sporné, takžes hodnocením musíme počkat.Zvýšení částky daňového zvýhodnění na vyživované dětiPČR schválil zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 924 Kč ročně,tj. o 77 Kč měsíčně, počínaje rokem 2010 (senátní tisk č. 91). Daňovézvýhodnění je buď slevou na dani nebo daňovým bonusem (u za-městnanců s měsíční mzdou alespoň ve výši poloviny minimálnímzdy).ČMKOS v tom vidí pouze určitou valorizaci pevně stanovené částkydaňového zvýhodnění na dítě.Zachování úrovně „superhrubé mzdy“ při slevách na pojistnémplaceném zaměstnavatelemZákon o daních z příjmů je novelizován i v rámci novely zákona o po-jistném na sociální zabezpečení (senátní tisk č. 93) s cílem, aby novězavedené slevy na pojistném neovlivnily u zaměstnanců úroveň daně,jejímž základem je součet hrubé mzdy (zdanitelného příjmu) a sou-visejícího pojistného placeného zaměstnavatelem.ČMKOS v tom i nadále vidí jasný důkaz nekoncepčnosti výpočtudaně u zaměstnanců ze „superhrubé mzdy“, kde i tato úprava před-stavuje výjimku z tohoto principu.
s použitím  materiálu Sociálně ekonomického a finančního oddělení

ČMKOS (Praha 2. 6. 2009) -dě-

Základní změny realizované zákonem . . . 
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Pařížská deklarace EOK
16. 6. 2009

Evropa se nachází na křižovatce. Čelí návratu masové nezaměst-
nanosti. V nadcházejícím roce budeme svědky likvidace pracovních
míst v rozsahu nezaznamenaném od třicátých let dvacátého století. A
přece není dosavadní reakce odpovědných míst (evropských i národ-
ních) pro řešení problému takového rozsahu dostatečná. 
Důvod prudkého nárůstu nezaměstnanosti spočívá v tom, že v posled-
ních třiceti letech měl rozhodující vliv neoliberální ekonomický mod-
el, jehož zhroucení zapříčinilo ekonomickou katastrofu, kterou nyní
Evropa a zbytek světa zažívá. Příliš mnozí v nafouknutém, široce ex-
pandujícím sektoru finančních služeb holdovali alchymii moderní do-
by. Když se chamtivost a spekulace na Wall Street, v Londýně a
dalších hlavních finančních centrech staly příkazem dne, dlouhodobá
obezřetnost se ignorovala. Ještě před krachem byla výsledkem rychle
rostoucí nerovnost, stále více nejistých pracovních míst a tlak na sní-
žení vlivu sociálních států, práv zaměstnanců a kolektivního vyjed-
návání. K tomu je nyní ještě třeba přidat stoupající nezaměstnanost,
škrty ve veřejných výdajích a kolaps poptávky v mnoha zemích.
Občané se obracejí na vlády a odbory, aby obnovily demokratickou
rovnováhu, z níž se ustoupilo trhům. Vlády by tak měly činit prostřed-
nictvím akcí ve veřejném sektoru. EOK požaduje, aby finanční kapi-
talismus již nikdy nesměl způsobit světu, Evropě a pracujícím podob-
nou krizi; aby již nikdy nebyla demokratickými vládami povzbuzová-
na, lhostejně přijímána či zanedbávána nerovnost.
EOK plně podporuje mezinárodní odbory v boji proti krizi. V tomto
zápase má Evropa významnou a konkrétní úlohu. EU je jedinečná ve
světě tím, že má možnost konat přímé i koordinované kroky v nej-
větším světovém jednotném hospodářském společenství. Proto musí
být lídrem, nikoli následovníkem. Zdá se, že příliš často je role EU
odsouvána až za roli největších států. Nebude-li však EU schopna sla-
děné akce směřující k ekonomickému a sociálnímu pokroku, pak se
její největší výsledky, jako jednotný trh, jednotná měna a další
rozšiřování dostanou pod větší tlak, s tím, jak budou členské státy
usilovat o vlastní přístupy k obchodu, měnové politice a mezinárod-
ním vztahům. EU by se měla ujmout odpovědnosti vůči členským
státům, které jsou pod největším tlakem, a umožnit jim, aby se ne-
musely spoléhat na Mezinárodní měnový fond. Zásahy MMF by mě-
ly v každém případě směřovat k zachování sociální soudržnosti a ne
snižovat veřejné výdaje a oklešťovat veřejné služby.
EU musí mít přesvědčivý přístup k nezaměstnanosti. EOK požaduje
nový sociální pakt v EU s následujícími hlavními body jako motor pro
sociální spravedlnost a více a lepších pracovních míst:Více a lepších pracovních míst: Investice do rozšířeného evrop-ského plánu obnovy pro mobilizaci nového pohonu pro růst a pra-
covní místa. EOK požaduje, aby Evropská rada a Evropská komise
vypracovaly pro příští tři roky evropský investiční plán ve výši 1%
HDP ročně, který by poskytoval více a lepších pracovních míst, pod-
poroval inovace, výzkum a rozvoj, pomohl zaměstnanosti v klíčových
odvětvích, investoval do nových, zelených a udržitelných technologií
a udržel vysokou kvalitu veřejných služeb. Celoživotní učení a
vzdělávání jsou klíčové prvky pro vytváření více a lepších pracovních
míst. Teď je doba na to, aby EU vybavila pracovníky kvalifikacemi
potřebnými pro nízkouhlíkovou ekonomiku zítřka, v rámci zelených
technologií a pracovních míst vyžadujících lepší kvalifikaci.Silnější sociální systémy pro poskytnutí větších jistot a rovnosti avyhnutí se sociálnímu vyloučení. EOK požaduje smysluplnou a sil-
nou Evropskou sociální agendu: udržet lidi v práci s vysokými příjmy
a zajistit ochranu všech zaměstnanců i příslušné školení. Přitom je tře-
ba brát v úvahu různorodost, zejména pokud jde o rovnost žen a
mužů, a potřebu zachovat sociální soudržnost, s dobrými příjmy a
dostupností veřejných služeb pro všechny. Sociální politika a veřejné
služby po celé Evropě musí být zachovány, posíleny a nikoli pod-
kopávány rigidní realizací Paktu stability vynucujícího předčasné a
významné škrty v rozpočtových deficitech v okamžiku, až se
hospodářská činnost začne obnovovat. Takovéto škrty by členským
státům vzaly možnost mít užitek z ekonomického oživení a poškodi-
ly by veřejné služby.Silnější práva zaměstnanců a skoncování s převahou principů

trhu založených na úsilí o dosažení zisku v krátké době. Silnější
práva, zejména na nadnárodní úrovni, jsou nezbytná pro zastavení
trendu zvětšující se nerovnosti. EOK požaduje Protokol o sociálním
pokroku  upřednostňující  sociální  práva a kolektivní akce a silnější
směrnici o vysílání pracovníků založenou na rovném zacházení a re-
spektování práv platných v místě zaměstnání. EOK také volá po účin-
né účasti zaměstnanců a demokracii na pracovišti a ekonomické a so-
ciální demokracii. Silnějších práv zaměstnanců je zvláště naléhavě
třeba pro zastavení narůstajícího využívání různých forem nejisté, ne-
standardní práce. Je také naléhavě třeba účinné směrnice o pracovní
době, bez jakýchkoli opt-outů.Lepší odměňování: silnější kolektivní vyjednávání. Zmrazování
mezd a snižování nominálních mezd a důchodů je třeba odmítnout.
Když kolabuje poptávka, je nezbytné chránit kupní sílu. EOK proto
usiluje o posílení kolektivního vyjednávání a souvisejících nástrojů
tvorby mezd s cílem zajistit důstojnou úroveň minimální mzdy ve
všech zemích Evropského hospodářského prostoru a zvýšení reálných
mezd a důchodů pro podporu hospodářského oživení. Evropská cen-
trální banka (ECB) musí být rovněž zapojena do růstu a usilovat o
více a lepších pracovních míst a nejen o cenovou stabilitu. ECB se
nesmí snažit ovlivňovat a oslabovat mzdová vyjednávání předčasným
zvýšením úrokových měr v okamžiku, kdy se bude zdát, že
bezprostřední krize pominula. EOK požaduje, aby byla při ECB
vytvořena poradní rada evropských sociálních partnerů.Evropská solidarita jako ochrana před výstřelky finančního kapi-talismu: Klíčové je efektivně regulovat finanční trhy, spravedlivě
rozdělovat bohatství a nevracet se ke kasinovému kapitalismu a k to-
mu, jak posledních dvacet let fungovaly finanční trhy. EOK požaduje
navýšení výdajů EU na sociální věci rozšířením aktivit evropských
strukturálních fondů, zejména Evropského sociálního fondu a
Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Rovněž je třeba
vypořádat se se soutěží o nejnižší daně a s daňovými ráji, protože
ohrožují daňovou základnu zemí a sociální Evropu. Zejména je třeba
pracovat pro harmonizaci podnikových a dalších podnikatelských
daní. Je třeba, aby byla vypracována evropská iniciativa ve věci daní
z finančních transakcí.
Klíčový význam má posílit integraci sociálních záležitostí do veške-
rých evropských politik a zavést do veřejných smluv sociální usta-
novení ohledně uznávání příslušných kolektivních smluv, zajištění to-
ho, aby konkurence nebyla narušována sociálním dumpingem nebo
deflačními politikami, ohledně ochrany důchodů a dávek, posílení
minimálních mezd a pokrytí kolektivním vyjednáváním. Sociální di-
menze Evropy byla příliš dlouho příliš skromná. Teď je čas posílit
Evropu a obnovit její sociální ambice.
V nadcházejícím období EOK dále rozpracuje svou strategii a bude
mobilizovat pro řešení mimořádně důležitých výzev, které před námi
stojí, zejména pro průmyslovou politiku založenou na inovacích,
výzkumu a udržitelném rozvoji. EOK a její členské organizace ze-
jména podpoří Den akcí za důstojnou práci Mezinárodní odborové
konfederace (7. října). EOK vyzývá Evropskou radu, nový Evropský
parlament a novou Komisi, aby jednaly rychle. EOK vyzývá pod-
nikatelské kruhy, aby se zapojily do sociálního dialogu o těchto
otázkách a pomohly řešit krizi.
Tato deklarace má dvojí cíl: bojovat proti krizi - a pozitivně ovlivnitobdobí po ní. Myšlenky této deklarace je třeba aktivně šířit a disku-
tovat o nich, protože katastrofa vyprodukovaná ve finančním světě
zasahuje Evropu tvrdě. Ale evropské odborové hnutí musí využít
příležitosti a dosáhnout lepší, spravedlivější společnosti a silnější a in-
tegrovanější sociální Evropy. Veliká účast lidí na eurodemonstracích
v polovině května ukázala rostoucí podporu pro naši agendu. Členskéorganizace budou ve své činnosti sledovat cíle Pařížské deklaraceEOK.
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Snaha Evropské komise o zvýšení zaměstnanosti je nepřesvědčivá3. červen 2009Nezaměstnanost nezadržitelně roste a očekává se, že v Evropě bude doroku 2010 alespoň 25 mil. lidí bez práce. V pokusu o boj s touto masivnípracovní krizí Evropská komise (EK) nyní navrhuje pouze obvykláopatření na podporu nabídkové strany. EK si však neuvědomuje klíčovýproblém dnešních pracovních trhů, který nespočívá v nedostatečné na-bídce práce, ale v nedostatečné poptávce v ekonomice. Za účelem pre-vence  a kontroly masivní nezaměstnanosti Evropská odborová konfe-derace (ETUC) vyzývá k odlišnému a širšímu přístupu.- K obnovení poptávky a k rozhýbání ekonomiky potřebuje Evroparozšířený a udržitelný plán obnovy: Evropa by v následujících třechletech měla ročně investovat 1 % HDP do „očišťování hospodářství“;- Napravit fakt, že evropští pracovníci jsou flexibilní, ale ne vždy ma-jí své jistoty. Potřebujeme tedy opatření na zvýšení jistoty na pracovnímtrhu. Generální tajemník ETUC, John Monks, rovněž vidí problém v ne-dostatečné poptávce, když řekl: „Nedostatečná poptávka je klíčovýmproblémem, kterému naše ekonomiky čelí“.Pařížská deklarace: Evropské odbory jsou odhodlány bojovat s krizí(podrobně na str. 7)27. a 28. května se v Paříži sešli odboroví předáci z celé Evropy, aby zdediskutovali  o  možných řešení současné krize. Během této konference,kterou pořádala ETUC, došlo ke schválení Pařížské deklarace. Tatodeklarace si dává za cíl bojovat s krizí a přinést společnost s menšími so-ciálními rozdíly. Deklarace je založena na pěti klíčových bodech:1. Více a lepších pracovních míst, investice do rozšířeného evropskéhoplánu na obnovu;2. Silnější systém blahobytu, který by poskytoval více jistoty a rovnostia chránil by před sociálním vyloučením;3. Silnější práva pracovníků a konec dominance krátkodobě oriento-vaných tržních principů;4. Lepší mzdy a silnější kolektivní vyjednávání;5. Evropskou  solidaritu, jakožto ochranu před excesy finančního ka-pitalismu.ETUC naléhá na Evropskou radu, aby přijala protokol o sociálnímprogresu již nyníZástupci ETUC včera na své pololetní konferenci v Paříži opětovně vy-zvali Evropskou radu, aby přestala přehlížet potřebu schválení jednoz-načného závazku k dodržování fundamentálních sociálních práv přidiskusích o garancích, které mají být poskytnuty Irsku před referendemo Lisabonské smlouvě. ETUC zaslal dopis všem představitelům států EUa předsedovi Evropské komise a Evropského parlamentu. Generálnítajemník ETUC, John Monks, řekl: „Sociální dialog je základnímkamenem pro Evropský model a základní práva na sdružování, kolek-tivní vyjednávání a kolektivní jednání jsou zcela neodmyslitelné pro je-ho správné fungování. Vnitřní trh a jeho principy volného pohybu nesmíbýt zneužity k sociálnímu dumpingu, naopak musí vést k sociálnímuprogresu pro všechny tak, jak to ostatně zamýšlely všechny evropské do-hody.“Konference “Rovnost žen a mužů v období změn”Hlavní direktorát pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příleži-tosti, který spadá do Evropské komise, pořádal ve dnech 15.-16. červnav Bruselu konferenci zabývající se rovností žen a mužů v období změn.Tento dvoudenní mítink zdůraznil výzvy pro rovnost mužů a žen a dopadsoučasné hospodářské krize na trh práce a evropský sociální model.Poprvé začíná nezaměstnanost mužů převyšovat nezaměstnanost žen,zatímco ženy všeobecně nadále vydělávají méně než muži. Cílem kon-ference bylo rovněž zhodnotit dosavadní úspěchy v této oblasti a vytyčitsi budoucí priority.Sloučení EPSU a PSI bylo jednohlasně schváleno8. červen 2009Kongres EPSU (Evropská odborová organizace ve veřejných službách)ve svém hlasování o sloučení EPSU a PSI Europe jednohlasně tuto fúzischválil. Tímto sloučením vzroste počet členů EPSU z 224 na 255.Generální tajemník PSI, Peter Waldorff, řekl, byl potěšen tím, že snahyo vytvoření jedné evropské struktury byly úspěšně dokončeny, a po-važuje za povzbuzující, že hlasování o této změně bylo jednohlasné.Peter Waldorff společně s generální tajemnicí EPSU, Carolou Fischbach-

Pyttel, požádaly své výkonné výbory o schválení návrhu na toto spojení.Zástupci kongresu EPSU poznamenali, že to vidí jako dobře uváženérozhodnutí, z kterého by měly těžit odbory ve veřejných službách nejenv Evropě, ale i na celém světě. Paní Fischbach-Pyttell k tomu dodala:„EPSU se již dopředu těšilo na svou novou roli, jakožto regionální orga-nizace PSI v Evropě. Geograficky nyní EPSU bude pokrývat evropskýkontinent, střední Asii a Izrael. Toto rozhodnutí umožní EPSU a PSIohromně zlepšit jejich spolupráci, obzvláště v zahraničních záležitostechEU.“Konferenční výbor mezinárodní práce dosáhl dohody o případechposuzovaných CACRKonferenční výbor mezinárodní práce (ILCC) zabývající se aplikacíkonvencí a doporučení (CACR) došel k dohodě se zástupci zaměstna-vatelů ohledně seznamu případů, které by CACR měl zvažovat v příštíchdvou  týdnech.  PSI je  potěšeno,  že  mezi  případy,  které  budou pře-zkoumány CACR z hlediska Konvence 87 ohledně práva na sdružování,byly zařazeny i Kolumbie, Guatemala, Filipíny, Svazijsko a Turecko.Zklamání však přineslo nedosažení dohody o zahrnutí Japonska kvůliKonvenci 29 ohledně nucené práce. Více než 30 let se odbory snaží, abybyl případ Japonska posouzen kvůli využívání tzv. „komfortních žen“ -ženy, které byly nucené k sexuálnímu otroctví japonskými vojáky běhemdruhé světové války. Mnoho z těchto žen zemřelo a těm přeživším jednes kolem 80 let.Kongres EPSU vzkazuje svou podporu lotyšským pracovníků veveřejných službách10. červen 20098. kongres EPSU, který se konal v Bruselu ve dnech 8. - 11. června, os-tře odsoudil plány lotyšské vlády na snížení platy pracovníků ve veřej-ném sektoru o 50 %. Kongres EPSU vyjádřil své rozhořčení nad tímtojednostranným opatřením pro pracovníky ve veřejných službách, jejichžmzdové úrovně již nyní zaostávají za ostatními sektory v ekonomice.Toto razantní snížení mezd by velice negativně ovlivnilo životy tisícůpracovníků  ve  veřejných  službách  a  jejich rodiny. Fungující veřejnéslužby  a  odpovídajícím  způsobem placeni pracovníci v tomto sektorujsou nyní potřeba více než kdy jindy pro efektivní boj s důsledkyhospodářské krize. EPSU vyzvala lotyšskou vládu, aby ustoupila od to-hoto opatření a aby začala vyjednávat se zástupci lotyšských odborů.„Bludné kruhy“ chudoby a sociálního vyloučení ve venkovskýchoblastech je nutno rozetnoutBudapešť, 12. června 2009 – Odborníci z celé Evropy diskutovali nakonferenci v Budapešti o tom, jak rozetnout bludné kruhy související sdemografickým vývojem, geografickou odlehlostí, úrovní vzdělanosti apracovním trhem. Konferenci pod názvem „Boj proti chudobě a sociál-nímu vyloučení ve venkovských oblastech“ uspořádala Evropská komiseve spolupráci s maďarským ministerstvem práce a sociálních věcí.Setkali se na ní představitelé všech zainteresovaných stran a odborníci naproblematiku sociálního začlenění ze všech členských států a zástupciEvropské komise. I přes ambiciózní cíle vytyčené na zasedání Evropskérady v březnu roku 2000 v Lisabonu zůstává chudoba v Evropě i nadálezávažným problémem.  Na venkovské oblasti připadá celých 59 % roz-lohy Evropské unie. Při řešení problémů souvisejících s chudobou všaktyto oblasti bývaly doposud přehlíženy. „Bludný kruh demografického vývoje“ se například projevuje nízkouporodností a odchodem mladých lidí. Svoji úlohu sehrává také „bludnýkruh odlehlosti“, který je důsledkem nedostatečné infrastruktury, nega-tivně ovlivňuje ekonomický vývoj dané oblasti a podporuje migraci dojiných regionů. Vedle toho existuje také „bludný kruh vzdělanosti“vznikající  v  důsledku  nízké vzdělanosti většiny venkovské populace,který se stává příčinou nízké míry zaměstnanosti a vysoké míry chudo-by, což zase zpětně negativně působí na kvalitu vzdělávání. A konečnězde působí také „bludný kruh pracovního trhu“, který vzniká v důsledkušpatných příležitostí na pracovním trhu v mnoha venkovských oblastech,což  nutí  mnohé  kvalifikované  pracovníky k emigraci, a zhoršuje takkvalitu místní pracovní síly.                                                            -pm-


