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Případným autorùm
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového svazu státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového svazu státních
orgánů a organizací.
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Ze sekcí
Veřejná správa

Vedení sekce:
Olga Šrámková – ZO Magistrát hl. m. Prahy
Petr Bakule – místopředseda – ZO Městská policie hl.m.Prahy
Růžena Mrkvičková – MěÚ Příbram
Ing. Alena Gaňová – předsedkyně sekce – MO Rakovník
Ing. Břetislav Dvořák – ZO MěÚ Ledeč n. S.
Miroslav Sabo – ZO MěÚ Jiříkov
Vlasta Dolejší – ZO ÚMO Plzeň 2 Slovany
Bc. Karel Mach – ZO Městská policie Plzeň
Ivona Jochová – ZO OÚ Jílovice
Renata Čížková – ZO MěÚ Bučovice
Petr Vydra – místopředseda OS – ZO Magistrát m. Brna
Jana Přikrylová – MěÚ Šumperk
Ing. Zdeněk Faic – ZO Magistrát m. Frýdek-Místek
Výbor OS byl po květnovém zasedání sekce veřejné správy doplněn
o pana Ing. Otakara Petříka z MěÚ Valašské Meziříčí.

Úřad práce
Podnikový výbor odborových
organizací OS SOO působících
při Úřadu práce České republiky
přijal dne 16. srpna 2011 Stano-
visko k vývoji situace v rámci
organizačního členění Úřadu
práce České republiky od jeho
vzniku, tj. od dubna letošního
roku.
Podnikový výbor vyjádřil zásad-
ní výhrady k dosavadnímu pří-
stupu zaměstnavatele k perso-
nálním otázkám v souvislosti
s hromadným propouštěním z dů-
vodu organizačních změn a
následným procesem projed-
návání výpovědí předem s pří-
slušnými odborovými organiza-
cemi, kde s ohledem na sku-
tečnost, že se jedná o zaměstna-
vatele působícího na území celé
republiky s velkým počtem za-
městnanců, ale také v důsledku
časového tlaku, nebylo v řadě

případů našim kolegyním a
kolegům umožněno se k výpo-
vědím řádně vyjádřit. Systemi-
zace v rámci úřadu práce, o kte-
ré se hovořilo již na společných
jednáních v počátcích vzniku
Úřadu práce České republiky
(31. března 2011, 4. dubna
2011) a na kterou se mnoho
kroků a úkonů zaměstnavatele
odkazuje, sestává pouze ze sta-
novení směrných čísel pro kraj-
ské pobočky a kontaktní praco-
viště k určitým termínům, aniž
by byla provedena potřebná
analýza, na základě které by za-
městnavatel stanovil organiza-
ční uspořádání s ohledem na
vykonávané agendy a souvise-
jící činnosti, které jsou nezbytné
pro řádný a efektivní chod každé
organizační jednotky zaměstna-
vatele a to i s ohledem na vzá-

Ve čtvrtek 25. srpna 2011 se v Pra-
ze konalo 3. zasedání předsed-
nictva VOS.
Schválilo harmonogram příprav
rozpočtu OS SOO na rok 2012
včetně složení rozpočtové
komise. Jejími členy jsou
předseda OS Ing. Jan Rovenský,
člen VOS Ing. Jaroslav Maděra,
místopředseda OS Petr Vydra,
pracovnice kanceláře OS Zdeňka
Svobodová a přizvaný člen RK
OS delegovaný RK OS. Členové
předsednictva obdrželi písemné
přehledy o vývoji počtu členské
základny OS a o základních a
místních organizacích OS, které
jsou v prodlení s placením
odvodů z členských příspěvků.
Předseda J. Rovenský informoval
o vyřízení záležitosti používání
loga OS. Na návrh předsedy
sekce územních finančních
orgánů V. Rosenbergera bylo
uloženo místopředsedovi OS P.
Bednářovi informovat do 31. 8.
2011 základní organizace o mož-
nosti a pravidlech použití loga.
Předseda Rovenský informoval,
že hlasováním Výboru odbo-
rového svazu způsobem per rol-
lam bylo rozhodnuto o organizač-
ní změně, zrušení dvou pracov-
ních míst v kanceláři OS.
Předsednictvo na základě toho
rozhodlo o ukončení jednoho pra-
covního poměru z organizačních
důvodů a o jednom neobnovení
pracovního poměru na dobu urči-
tou. Předseda OS informoval o co
největším rozsahu využívání e-
mailové pošty. Místopředseda P.

Bednář informoval o přípravě
zákona o celní a daňové správě.
Předsednictvo vyjádřilo souhlas
s uzavřením smlouvy s Priessnit-
zovými léčebnými lázněmi
Jeseník týkající se zvýhodněných
cen pro pacienty z řad členů
odborového svazu. Dále rozhodlo
nesvolat v září jednání Výboru
odborového svazu s tím, že o pří-
padném svolání VOS bude
rozhodnuto v případě potřeby.
J. Rovenský podal průběžnou in-
formaci k hlasování per rollam
ZO a MO OS SOO k protestním
akcím odborů, včetně možné
generální stávky. Dále shrnul jed-
nání OS ohledně organizačních
změn v rámci úřadu práce po
nabytí účinnosti nového zákona
ohledně jejich fungování 1. 4.
2011. Změny jsou doprovázeny
mnoha problémy včetně nedodr-
žování zákoníku práce, a také
proto v rámci úřadu je nyní
namísto původních 19 ZO již 24
ZO. O činnosti podnikového
výboru ÚP informoval jeho
předseda Mgr. Vlastimil Neu-
man, který především jako pod-
statu problémů vidí cílenou ús-
poru prostředků bez ohledu na
obsah činnosti úřadu.
Předseda OS informoval o jed-
nání odborových svazů ROPO.
Ty pro jednání s Ministerstvem
práce a sociálních věcí prosazují
původní platové předpisy a omí-
tají návrhy na rušení tabulek.
V současné době je předpoklad,
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Úřad práce

jemnou zastupitelnost zaměst-
nanců. Ani v současné době není
odborová organizace seznámena
s dalšími údaji o počtu a struk-
tuře zaměstnanců, kteří mají být
propouštěni do konce roku 2011
či v následujících letech.
Podnikový výbor upozorňuje, že
dosud nebylo dosaženo sjedno-
cení postupu při zařazování za-
městnanců do platových tříd po-
dle druhu práce sjednaného v pra-
covní smlouvě při dodržení
zásady vyjádřené v ustanovení §
110 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozděj-
ších, přestože na společných
jednáních podnikového výboru
a generálního ředitelství bylo
opakovaně upozorňováno na
případy nesprávného zařazení
zaměstnanců, kteří vykonávají
stejnou práci. K této otázce uvá-
dí podnikový výbor, kterých
konkrétních pracovišť se tento
problém týká.
Ve stanovisku podnikový výbo-
ru uvádí konkrétní výhrady k pla-
tovému řádu a „upozorňuje na
skutečnost, že v rozporu s us-
tanovením § 287 odst. 2 písm. d)
zákoníku práce zaměstnavatel
vydal platový řád s účinností od
1. srpna 2011 s obsahem, který
nebyl s tímto orgánem projed-
nán. Rovněž tak v případě vy-
dání Směrnice generálního
ředitele ÚP ČR č. 25/2011, kte-
rou bylo s účinností od 1. srpna
2011 rozhodnuto o určení pla-
tového tarifu zvláštním způ-
sobem tak, že všichni zaměst-
nanci Úřadu práce ČR byli za-
řazeni o 2 platové stupně níže
oproti jejich zařazení k 31. čer-
venci 2011 a zároveň jim byly
pozastaveny do odvolání po-
stupy do vyšších stupňů, došlo
k porušení ustanovení § 287
odst. 2 písm. d) zákoníku práce,
kterým je stanovena zaměstna-
vateli povinnost projednat s od-
borovou organizací systém
odměňování a hodnocení za-
městnanců.„
PV žádá rovné podmínky pro
zaměstnance. Úřad práce České
republiky, je jediným zaměstna-
vatelem na úseku zaměstnanosti
a státní sociální podpory v rám-
ci celé České republiky a přitom
dochází k neopodstatněné
rozdílů ve vztahu k zaměst-
nancům. Například mezi jed-
notlivými bývalými úřady práce

(do 31. března 2011 samostatné
organizační složky státu) – nyní
kontaktní pracoviště (s ekono-
mickými středisky) v rámci jed-
notlivých krajských poboček
jsou značné rozdíly při posky-
tování příspěvku na stravování,
a to jak příspěvku poskytova-
ného z provozních prostředků,
tak i z fondu kulturních a sociál-
ních potřeb (nejedná se přitom
o rozdíly, které jsou opodstatně-
né – tj. rozdíly v těch případech,
kdy jsou tyto otázky rozdílně
řešeny v dosud platných a účin-
ných kolektivních smlouvách
uzavřených před vznikem Úřadu
práce České republiky mezi
úřady práce a odborovými orga-
nizacemi). Je řada kontaktních
pracovišť, kde zaměstnancům
není vůbec poskytován příspě-
vek z provozních prostředků (ty-
to prostředky jsou směrem ke
kontaktním pracovištím z centra
regulovány), ale na některých
kontaktních pracovištích je tento
příspěvek zaměstnancům posky-
tován. Obdobná situace neopod-
statněných rozdílů je i u příspěv-
ku, který je zaměstnancům na
závodní stravování poskytován
z fondu kulturních a sociálních
potřeb. Tyto záležitosti sice patří
do oblasti kolektivního vyjed-
návání mezi zaměstnavatelem a
odborovými organizacemi, ale
do doby uzavření nové pod-
nikové kolektivní smlouvy měly
být a také mohly být řešeny
vnitřní směrnicí zaměstnavatele
již počátkem vzniku nového
úřadu.
Podnikový výbor současně pou-
kazuje, že řada konkrétních
případů může vést k podání
podnětů k místně příslušnému
oblastnímu inspektorátu práce
k provedení kontroly dodr-
žování povinností vyplývajících
pro zaměstnavatele z pracov-
něprávních předpisů, popřípadě
i k podání žaloby příslušnému
soudu.
PV ve stanovisku uvádí:
„Veřejnost byla a stále je obecně
informována o tom, že všechny
kroky v souvislosti se vznikem
Úřadu práce České republiky
jsou v zájmu občanů a také v záj-
mu zefektivnění a zlevnění čin-
ností, které jsou úřady práce za-
jišťovány. Na základě dosavad-
ních zkušeností se však nedo-
mníváme, že by došlo k pozitiv-
ním posunům například ve zjed-
nodušení doprovodných činností
ve vztahu k odborným výstu-
pům ve prospěch klientů.
Stanovisko bylo 23. 8. 2011
předáno MPSV.

Předsednictvo VOS
Pokračování ze strany 1

Jak ohrozí zdraví a životy občanů reforma zdravotnictví a zavedení
standardní a nadstandardní péče, bylo námětem happeningu, který
v úterý 12. 7. 2011 ve 12.05 hod. na Náměstí Palackého v Praze or-
ganizoval OS zdravotnictví a sociální péče ČR. Akce, na které zá-
jemci mohli na vlastní oči vidět, jak bude zacházeno s pacienty stan-
dardně a nadstardandně, podpořili: Českomoravská konfederace
odborových svazů, Asociace svobodných odborů, Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR, občanská iniciativa ProAlt, Koalice do-
pravních odborových svazů, Svaz pacientů ČR, Lékařský odborový
klub, Sdružení nájemníků ČR, Rada seniorů ČR a a řada dalších.

že prostředky státního rozpočtu
na platy v roce 2012 zůstanou na
úrovni letošního roku a neusku-
teční se původně v červenci avi-
zované 5% snížení prostředků.
Předseda OS informoval o us-
tavení pracovní komise ČMKOS
pro členskou základnu, jejím
členem je za OS místopředseda

OS P. Bednář a skupiny pro fi-
nancování, jejím členem je za OS
předseda OS J. Rovenský.
PVOS projednalo kladně žádost
ZO Městský úřad Cheb o projed-
nání prodeje nemovitosti –
Dřenice u Chebu, vzalo na vě-
domí evidenci nových ZO a indi-
viduálních členů OS.

-dě-

Hlasujte o odborech na webu!

ODBORY
hájí zájmy zaměstnanců, zejmé-
na jejich pracovní, sociální a
hospodářské cíle

NE! ODBORY
Klikněte, jestliže ODBORY
nepodporujete. Řekněte proč.

Na http://cs.electionsmeter.com (přístup získáte i přes www.cmkos.cz)
se můžete zapojit do hlasování o odborech, ale i o dalším, o politicích,
událostech atd.
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VIP snídaně - příplatek 50 CZK/os.
Tyto ceny jsou platné pro členy odborových svazů v případě vol-
ných ubytovacích kapacit, ceny jsou platné od 1. 9. 2011

Tyto ceny obsahují 10% DPH!
KONTAKT: ubytování – Zuzana Angerová,
rezervace@hotelolsanka.cz, tel: + 420 267 092 212

Jak se žije za průměrnou mzdu v zemích OECD?
Průměrná roční mzda v paritě kupní síly (v $, v letech 2010 a
2005)
země 2010 2005 nárůst
Norsko 52 694 42 545 23,9
Lucembursko 52 321 44 218 18,3
Nizozemí 51 336 43 185 18,9
Velká Británie 51 018 47 682 7,0
Německo 47 882 44 643 7,3
Švýcarsko 46 319 40 962 13,1
Rakousko 44 881 40 055 12,0
Korea 44 860 36 406 23,2
Dánsko 44 439 37 287 19,2
Belgie 43 557 40 766 6,8
Austrálie 43 284 36 856 17,4
Irsko 42 461 38 809 9,4
Japonsko 42 327 38 318 10,5
USA 39 923 37 637 6,1
Finsko 39 582 33 552 18,0
Švédsko 38 161 33 640 13,4
Kanada 36 556 32 807 11,4
Francie 36 068 32 699 10,3
Řecko 33 994 29 451 15,4
Španělsko 31 856 26 720 19,2
Island 31 427 31 975 -1,7
Itálie 30 808 27 535 11,9
Nový Zéland 30 125 26 568 13,4
Portugalsko 24 921 20 519 21,5
Turecko 19 073 18 946 0,7
Česko 19 061 15 399 23,8
Maďarsko 18 285 14 140 29,3
Polsko 17 983 14 921 20,5
Slovensko 16 228 12 679 28,0
Mexiko 10 166 9 747 4,3

(Zdroj: Finanční noviny)

Průměrný plat je zajímavý jev...něco jako Yetti...taky ho někdo
viděl... stream.cz

Hotel Olšanka
zvýhodněné ceny ubytování 2011-2012 pro odboráře

období

leden, únor, březen, čer-
ven, červenec, srpen,
listopad, prosinec

duben, květen, září, ří-
jen

typ pokoje

jednolůžkový
dvoulůžkový
třílůžkový
čtyřlůžkový

jednolůžkový
dvoulůžkový
třílůžkový
čtyřlůžkový

cena za pokoj/noc
vč. bufetové snída-
ně a DPH

550 CZK
750 CZK
1000 CZK
1260 CZK

650 CZK
1000 CZK
1300 CZK
1600 CZK

Pobyt v Lázních Libverda
Celoroční provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů
a organizací a ZO Ministerstva financí ČR “SMRK” vám na-
bízí příjemnou dovolenou, případně lázeňský pobyt, v pěkném
prostředí a dobrých klimatických podmínkách. Rekonstruo-
vané rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeň-
ského centra) je umístěno v zahradě, pro děti je hřiště s hou-
pačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové hřiště na
tenis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, mož-
nost posezení u krbu. Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích
(3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p. Smrkem
(5 km). Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu (bez lázeňských služeb)
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních

Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba)
- rekreačnímu pobytu spojenému s krátkodobou léčebnou

(rehabilitační) péčí.

Zajišťuje na OS pí Pechová tel. 224 142 773,
e-mail: pechova.vera @cmkos.cz
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Odhad bezprostředních dopadů tzv. reforem
ODS-TOP09-VV na zaměstnance (ČMKOS)

Daňová reforma + zvýšení DPH na 17,5 %
Nejvíce (v relaci k příjmu) budou připravovanými daňovými „refor-
mami“ postiženi zaměstnanci. Mezi nimi pak zaměstnanci s nízkými
příjmy. Např. zaměstnanci s hrubým příjmem 10 tis. Kč vzroste
měsíčně odvodové zatížení jeho mzdy o 331 Kč. (200 Kč jako
důsledek zvýšení zdravotního pojištění zaměstnanců o 2 % a v prů-
měru o 172 Kč jako důsledek zatížení tzv. benefitů pojistným).
Naproti tomu dojde k vynulování daně z příjmu v rozsahu 40 Kč
měsíčně. Pokud k celkovému zvýšení daňového a odvodového za-
tížení u tohoto poplatníka v roce 2013 (+331 Kč) navíc ještě přičteme
cca 300 Kč, které jeho výdaje zatíží dvojí zvýšení DPH pro základní
životní potřeby, potom bude činit celkový nárůst daňového zatížení
tohoto poplatníka měsíčně 631 Kč, ročně potom 7573 Kč. Čili tento
zaměstnanec „věnuje“ ročně na oltář „daňové reformy“ koalice ODS-
TOP 09-VV téměř jeden čistý měsíční příjem (86 %).
Pro další příjmové skupiny jsou výsledky této „reformy“ následující:

• zaměstnanec s průměrnou mzdou zaplatí navíc měsíčně 296 Kč
(včetně DPH 596 Kč),

• s dvojnásobkem průměrné mzdy 521 Kč (vč. DPH 821 Kč),
• s trojnásobkem 746 Kč (vč. DPH 1046 Kč) atd.
Jediní zaměstnanci, kterým opravdu klesne daňové zatížení a vykryje
se i zvýšení DPH, budou manažeři s velmi vysokými příjmy, které
přesáhnou stropy pro sociální (4násobek průměrné mzdy) a zdravotní
(6násobek průměrné mzdy) pojištění. K poklesu daňového zatížení
u nich dojde i přesto, že se u nich nově navrhuje zrušení slevy na dani
při překročení 4násobku průměrné mzdy.
Takže např. zaměstnanec s 200 tis. příjmem měsíčně získá touto
daňovou úlevou cca 477 Kč měsíčně, což mu bezpečně zajistí nejen
kompenzaci předpokládaného zvýšení DPH, ale i další mírný pokles
celkového zdanění. (Celkový přehled změny v daňovém zatížení u za-
městnanců v roce 2013 - tedy při plném náběhu reforem ukazují
následující tabulky).

Zdanění zaměstnanců - současný stav 2011

Hrubá mzda měsíčně (Kč) 10000 25000 50000 75000 100000 200000
Superhrubá mzda 13400 33500 67000 100500 134000 268000
Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění (6x) 148440
Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (6x) 148440
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5%) 450 1125 2250 3375 4500 6680
Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 650 1625 3250 4875 6500 9649
Daň před slevou 2010 5025 10050 15075 20100 40200
Sleva na poplatníka 1970 1970 1970 1970 1970 1970
Daň po slevě 40 3055 8080 13105 18130 38230
Čistá mzda 8860 19195 36420 53645 70870 145442
Zaměstnanec daň + pojistné měsíčně 1140 5805 13580 21355 29130 54558
Podíl daně a pojistného placené zaměstnancem na hrubé mzdě (%) 11,4 23,2 27,2 28,5 29,1 27,3

Zdanění zaměstnanců 2013 - Návrh vlády ODS-TOP09-VV

Hrubá mzda (Kč) 10000 25000 50000 75000 100000 200000
Superhrubá mzda X X X X X X
Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění (6x) 148440
Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (4x) 98960 98960
Zaměstnanecké benefity 1316 1316 1316 1316 1316 1316
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 736 1711 3336 4961 6586 9649
" - z toho zdravotní pojištění z benefitů 86 86 86 86 86 0
Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 736 1711 3336 4961 6432 6432
"- z toho sociální pojištění z benefitů 86 86 86 86 0 0
Daň před slevou 2150 5000 9750 14500 19250 38250
"- z toho daň z benefitů 250 250 250 250 250 250
Sleva na poplatníka* 2070 2070 2070 2070 0 0
Sleva na zaměstnance 250 250 250 250 250 250
Daň po slevě 0 2680 7430 12180 19000 38000
Čistá mzda 8529 18899 35899 52899 67982 145919
Zaměstnanec daň + pojistné 1471 6101 14101 22101 32018 54081
Podíl daně a pojistného placeného zaměstnancem na hrubé mzd+ 14,7 24,4 28,2 29,5 32,0 27,0



Celkový dopad zvýšení DPH, přímých daní a pojistného na zaměstnance dle návrhu ODS-TOP09-
VV (při plném náběhu reforem v roce 2013)

Hrubá mzda (Kč) 10000 25000 50000 75000 100000 200000
Zvýšení (+) , snížení (-) měsíčního odvodového 331 296 521 746 2888 -477
zatížení ZAMĚSTNANCŮ (Kč)
Celkem za rok včetně zvýšení DPH (300 Kč měsíčně) (Kč) 7573 7153 9853 12553 38256 -2128
Roční „reformní poplatek“ českého 85,5 37,3 27,1 23,4 54,0 -1,5
zaměstnance jako % měsíčního příjmu

Zdanění dividend skončí, shodla se vládní koal-
ice
Autor: Redakce, Patria Online
Stát přestane vybírat srážkovou daň z dividend
a z podílů na zisku, která dnes činí 15 procent,
uvedli pro MF DNES premiér Petr Nečas a mi-
nistr financí Miroslav Kalousek. Opatření se
zřejmě stane součástí návrhu daňové reformy a
mohlo by tak začít platit od roku 2013.

"Koaliční politické strany se již dohodly, že bude zvolena forma
(zabránění dvojímu zdanění, pozn. red. MF DNES), a to osvobození
dividend," uvedli premiér Petr Nečas a Miroslav Kalousek. Shodná
úprava má platit i pro daň z podílu na zisku u s. r. o., komanditních
společností a družstev. Zmizí tak dvojí zdanění zisku – skrze daň
z příjmu firmy a daní z dividendy či podílu na zisku.
Pro státní pokladnu bude krok znamenat propad příjmů o devět mi-
liard korun, odhaduje ministerstvo financí. "Z dlouhodobého hlediska
vyjde pro příjmy státu nastejno, zda zvolí slevu na dani, nebo osvo-
bození dividend," uvedl ale Ladislav Minčič, náměstek ministra fi-
nancí pro daně.
"Varianta, na které se koalice shodla, je pozitivní zprávou pro všech-
ny investory, kteří investují do domácích dividendových titulů. V po-
rovnání s původním návrhem ministra Kalouska, vyřešit problém
dvojího zdanění formou slevy na dani z příjmu ve výši daně zaplacené
z dividend, tak nezvýhodňuje akciové společnosti s domácími vlast-
níky, před těmi, kde významnější podíly (přes 10 procent) drží
zahraniční firmy z EU, například ČEZ před Telefónicou O2.
"Významní" zahraniční vlastníci totiž inkasují hrubou dividendu a
daň z ní tak v ČR neodvádí již dnes," uvádí analytik Patria Finance
Tomáš Sýkora.
Volba osvobození dividend v porovnání se slevou na dani bude mít
pro stát jednu nevýhodu, uvádí MfD: příjmy mu vypadnou již v roce
výplaty dividend, zatímco u slevy se výpadek daňových příjmů
dostaví s ročním zpožděním.
S daňovým osvobozením dividend zřejmě skončí praxe, kdy si spo- NOS 13/2011 5

Důchodová reforma
Účastník penzijního spoření (tzv. druhý pilíř) bude muset platit navíc
2 % z hrubé mzdy. Při současné průměrné mzdě je to cca 500 Kč
měsíčně tj. 6000 Kč za rok.

Zdravotní reforma
Koalice předpokládá zvýšení spoluúčasti na úhradě zdravotní péče do
roku 2014 o 5 procent což reprezentuje 15 - 18 mld Kč ročně. V pře-
počtu na jednoho nemocného to dělá 15 000 – 18 000 Kč za rok.
(Týká se především rodin s malými dětmi a starých občanů).

Zavedení školného
Koalice ODS/TOP09/VV předpokládá od roku 2013 zavedení škol-
ného na vysokých školách. To by mělo činit cca 20 000 Kč za rok.

Závěr
Minimální dopad „reforem“ ODS-TOP09-VV na zaměstnance s prů-
měrnou mzdou se bude vlivem zvýšení přímého i nepřímého zdanění
pohybovat mírně nad úrovní 7 tis. Kč ročně.
Pokud se však bude tento zaměstnanec účastnit tzv. penzijního spoření

(opt out) a k tomu platit školné za dítě na vysoké škole, mohou se ty-
to dodatečné „reformní výdaje“ vyšplhat až na 33 tis. Kč ročně. To
u tohoto poplatníka reprezentuje již ztrátu 1 a ¾ současné čisté
měsíční mzdy. Samozřejmě narůstající spoluúčast ve zdravotnictví tu-
to částku může v konkrétních případech výdaje rodinných rozpočtů
dále masivně zvýšit.

PPPP ŘŘŘŘ EEEE ČČČČ EEEE TTTT LLLL IIII     JJJJ SSSS MMMM EEEE
lečníci a současně zaměstnanci firmy vypláceli zisk prostřednictvím
extrémně vysokých mezd. Tím se vyhnuli dvojímu zdanění zisku.
Jakmile se svým vysokým platem překročili strop pro platbu pojist-
ného (dnes 150 tisíc korun měsíčně), odváděli státu jen 15procentní
daň z příjmu pro fyzické osoby, pojistné už žádné, uvádí MfD. Dostat
zisk z firmy tak bude nově nejvýhodnější prostřednictvím výplaty
podílu  na  zisku  či  dividend.  zejména  pokud začne platit tzv. daň
z úhrnu mezd, kterou navrhuje ministr financí v daňové reformě. Ta
má zahrnout daň z příjmu a současně pojistné za zaměstnance a ty
vysokopříjmové prakticky připraví o výhodu zastropování pojistného.
Strop (tj. zastavení placení pojistného) bude fungovat naplno jen tam,
kde všichni budou brát přes 100 tisíc korun měsíčně. 
Podle Petra Koblice, šéfa Burzy cenných papírů Praha, by opatření
mohlo motivovat vlastníky firem, aby se nesnažili zdanění obcházet a
zisky nevyváděli na Kajmanské ostrovy a do jiných destinací, kde se
daně neplatí. "Je v zájmu ČR, aby významní vlastníci firem tady žili,
danili své ostatní příjmy, investovali a utráceli zde své peníze," říká
Koblic. 
Ministr financí Kalousek ještě v březnu prohlašoval, že nenavrhne
zrušení 15% zdanění dividend, ale s dvojím zdaněním firem se hodlá
vypořádat "jinými prostředky". "Navrhneme řešení jak neutralizovat,
anebo přinejmenším zmírnit pokřivení, které vzniká v důsledku dvo-
jího ekonomického zdanění zisku," uvedl v březnu náměstek ministra
financí Ladislav Minčič, který má na starosti přípravu daňové re-
formy. 
V současnosti firma nejdříve zdaní svůj zisk 19 procenty a její ak-
cionáři pak z téhož zisku státu odvedou 15 procent při výplatě divi-
dendy. Ministerstvo financí má na výběr, zda z dvojího zdanění uleví
na straně firem, nebo na straně konečných příjemců dividend. Dříve
byla  pravděpodobná daňová úleva na straně firem, která by přinesla
snížení současné sazby daně ve výši 31,15 procenta na 20 procent.
Nyní je dle vyjádření ministra Kalouska i premiéra Nečase pro MfD
zřejmě pravděpodobnější varianta úlevy na straně příjemců dividend.

idnes.cz
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Mgr. Pavel Čižinský
je právník a politolog a jeden ze tří mluvčích
Iniciativy pro kritiku reforem a podporu alterna-
tiv (ProAlt). Působí jako advokát v Praze, spe-
cializuje se na migrační právo a právo sociálního
zabezpečení a úzce spolupracuje s  řadou nevlád-
ních organizací věnujících se lidským právům.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a
s  některými  dalšími  organizacemi. Je členem Výboru pro práva ci-
zinců při Radě vlády ČR pro lidská práva. 

Tereza Stöckelová, Ph.D., 
se věnuje sociologii vědy a technologií.
Výzkumně se zaměřuje na současné proměny
výzkumných a vzdělávacích institucí, roli exper-
tizy ve sporech o životní prostředí a pohyb zna-
losti mezi vědou a společností. Je autorkou knihy
Biotechnologizace: Legitimita, materialita a
možnosti odporu (2008) a spoluautorkou knih
Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící
se české vědy (2009) a Kritika depolitizovaného rozumu (2010).
Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. a vyučuje na Katedře
obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Spolupracuje se
Zeleným kruhem na projektu Rozvíjení spolupráce mezi nevládními
organizacemi, veřejností a akademickým sektorem.  Je členkou po-
radního výboru think tanku CESTA. Pravidelně přispívá do časopisu
Ekolist.

ProAlt sdružuje lidi všech profesí,
generací i názorů, kteří odmítají
necitlivé  plošné  škrty a reformy
v oblasti důchodů, zdravotnictví,
sociální a rodinné politiky, pra-
covního práva, školství, vědy a
kultury, tak jak jsou připravovány
současnou vládní koalicí, a chtějí
jim aktivně čelit. Krátkodobým
cílem je zastavit nebo aspoň zmír-
nit reformy v těchto oblastech.
Dlouhodobým cílem je vytvářet
sebevědomou, aktivní, solidární a
všestranně udržitelnou společ-
nost.
Činnost ProAlt zahájil v srpnu
2010 zveřejněním prohlášení
Společnost se škrtnout nedá, které
vyjadřuje základní hodnoty a
ideály, k nimž se hlásí. V národ-
ním i mezinárodním měřítku hájí
sociální spravedlnost, souměřitel-
nost ekonomického postavení
společenských vrstev a skupin,
ekologickou udržitelnost, solida-
ritu života na planetě a demo-
kracii jako praktickou možnost
každého občana ovlivňovat svůj
život i věci veřejné. ProAlt odmítá
nárůst sociálních a ekonomických
nerovností, ekologickou bez-
ohlednost, privatizaci veřejného

prostoru, statků a služeb a odsou-
vání občanů do role těch, kdo bez-
mocně přihlížejí rozhodování uza-
vřených elit.
Aktivisté   ProAlt   se  organizují
v pracovních skupinách, které sle-
dují a řeší problematiku jed-
notlivých reforem a důležitých
oblastí  veřejné  politiky. Kromě
dlouhodobější práce na reform-
ních tématech reagují i na aktuál-
ní politické události, účastní se i
protestních akcí odborů.
Na  svém  webu  www.proalt.cz
uvádějí: Působíme odborně i ak-
tivisticky. Pracujeme na analý-
zách vládních návrhů, dáváme je
do kontextu evropského a svě-
tového vývoje a usilujeme o for-
mulaci  alternativ.   Publikujeme
v médiích a veřejně vystupujeme.
Rozdáváme letáky a organizujeme
petice. Pořádáme konference,
demonstrace, happeningy a přímé
akce. Vítáme ve svých řadách
každého, kdo se chce postavit re-
formám připravovaným součas-
nou vládou. Způsobů, jak to činit,
je mnoho, a každý může v ProAltu
najít své místo a roli.
Věříme, že společnost se škrtnout
nedá.

mluvčí ProAlt

ProAlt  – 
Iniciativa pro kritiku reforem

a na podporu alternativ
Elektronická kniha jízd a pokuta

za nedodržování přestávek
Namísto knihy jízd v listinné podobě zavádíme elektronickou.
Zajímalo by mě, jaké údaje jsme povinni vést v této knize, a dále,
jaká pokuta nám může být udělena za nedodržování bezpečnost-
ních přestávek.
Podle  přílohy č. 1 bodu 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se
stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je za-
městnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky, platí, že u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a
na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel
povinen zajistit, aby
a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu
řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.
Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení
přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut,
nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo
nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být
rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do do-
by řízení,
b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplý-
vající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho
náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mo-
hou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracov-
ní doby,
c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní eviden-
ci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnost-
ních přestávek.
Z uvedeného vyplývá, že kniha jízd může být vedena jak v listinné
podobě tak v elektronické, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Jinak
pokud se týká pokuty, tak to řeší zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce. Podle jeho ustanovení § 17 písm. s) platí, že fyzická osoba se
dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že poruší povin-
nost  týkající  se  organizace práce a pracovních postupů stanovenou
v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci
související s chovem zvířat, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povi-
nen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,
nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracov-
ních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády o bližších minimál-
ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na sta-
veništích a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pra-
covní doby  a  doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, může jí být
uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč. Obdobná sankce stíhá právnic-
kou osobu, tedy zaměstnavatele, formou správního deliktu.

Jsem povinna podstoupit odběr krve
u závodního lékaře?

Pracuji jako uklízečka v domově pro seniory a zajímalo by mě,
jestli jsem povinna při každoroční zdravotní prohlídce u svého
závodního lékaře přistoupit na odběr krve.
Zajisté ano. Při vašem povolání je velké riziko nákazy a odběr krve je
prevencí,  jestli  nejste nakažena. Při své práci jste vystavena riziku
biologických činitelů a je správné, že zaměstnavatel vám určil kaž-
doročně lékařskou preventivní prohlídku, protože při vaší práci je
skutečně velké riziko poškození zdraví. Práce s rizikovým faktorem
biologických  činitelů je upravena nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Proto dopo-
ručuji nebraňte se odběru krve, je to skutečně jen a jen v zájmu
ochrany vašeho zdraví.

JUDr. Eva Dandová
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Alžírsko: PSI odsuzuje pokus o vraždu Rachida Malaouia
PSI se se znepokojením dozvěděla o pokusu o vraždu Rachida
Malaouia, který je generálním ředitelem alžírské pobočky PSI SNA-
PAP. Auto tohoto odborového předáka bylo schválně poškozeno.
Neznámý pachatel přeřízl hadičku od brzdové kapaliny, avšak ředitel
SNAPAP si toho náhodou všiml, a před jízdou zavolal mechanika, což
mu zjevně zachránilo život. Pan Malaoui byl zrovna na cestě za
Raquel Rolnik, zvláštním zpravodajem Spojených národů, se kterým
měl řešit právo na slušné životní podmínky. Při podobném útoku byl
Ahmed Kerroumi, odborový předák z CNCD Oran, zavražděn
pouhých pár dní poté, co se sešel se zvláštním zpravodajem Spo-
jených národů, se kterým řešili svobodu slova a právo na vlastní ná-
zor. Pan Malaoui se rozhodl, že nevydá žádnou oficiální stížnost, ale
PSI nabízí svou podporu a odsuzuje útoky a násilí vůči členům SNA-
PAP a dalším odborářům v Alžírsku.
Jižní Korea: Ukončete pronásledování a násilnosti vůči státním
zaměstnancům
Jihokorejská vláda perzekuovala téměř 1400 pracovníků ve veřejném
sektoru. Jednalo se o členy KGEU (Odborová organizace korejských
vládních zaměstnanců) a KTU (Odborová organizace učitelů a
vzdělávání). Vláda je potrestala za údajné porušení zákonů, které za-
kazují  státním  zaměstnancům podporovat nebo kritizovat politické
strany. Tisícovky dalších učitelů a jiných státních zaměstnanců čelí
trestnímu stíhání. Zvláštní zpravodaj Spojených národů na podporu a
ochranu svobody slova nedávno kritizoval vládu korejskou vládu
kvůli neschopnosti garance tohoto základního fundamentálního lid-
ského práva. PSI spolu s KGEU a KTU společně požadují okamžité
ukončení perzekuce KGEU a KTU a garanci lidských práv a demo-
kracie.
Malawi: 19 mrtvých při občanských protestech
20. a 21. července policie v africkém Malawi použila nepřiměřené
násilí při potlačení klidných demonstrací veřejných organizací a
odborů. Tyto celonárodní protesty byly plánovány a předem nahláše-
ny na 20. července.  Police však nepochopitelně použila pro potlačení
těchto protestů slzný plyn a dokonce i zbraně s ostrými náboji.
Občané Malawi chtěli pouze vyjádřit svou nespokojenost s rychle se
zhoršující ekonomikou, kterou charakterizují vysoké náklady na by-
dlení a nedostatky pohonných hmot a zahraničních měn. Výsledkem
policejní akce bylo  pouze další vyhrocení situace. Dva dny potyček
v různých městech nakonec vyústily až v 19 mrtvých. Odbory a další
veřejné organizace kritizují hned několik nových zákonů, které
omezují svobodu tisku, zakazují soudní spory proti vládním organi-
zacím a omezují občanské svobody. Vláda zavedla dodatek k zákonu,
díky  kterému  ministr pro informace může zakázat publikaci zpráv,
které by mohly být proti veřejnému zájmu. Navzdory brutálnímu po-
licejnímu zásahu protestující odnesli své požadavky místnímu
komisaři a vyzvali prezidenta, aby tyto požadavky splnil do 19. srp-
na. V návaznosti na tyto události se velké množství odborových
předáků a dalších vysokých představitelů občanských organizací
muselo uchýlit ke skrývání v obavách o své životy poté, co obdržely
výhružné dopisy.
Evropská demonstrace pro více solidarity a podporu zaměst-
nanosti, Wroclaw 17. září 2011
Evropská odborová konfederace (ETUC) a její polské odbory
Solidarnosc a OPZZ organizují ve Wroclawi na 17. září eurodemon-
straci. Ve Wroclawi se totiž sejdou evropští ministři financí, které
chtějí organizátoři této demonstrace upozornit na potřebu změnu
kurzu při  budování  větší  evropské solidarity. Bez takové solidarity
jsou zaměstnanost a sociální mír v ohrožení. Ve stínu turbulencí ohro-
žující evropskou ekonomiku, vysoké nezaměstnanosti a nejistého za-
městnání milionů evropských pracovníků je evropská solidarita zcela
nezbytná. Generální tajemnice ETCU Bernadette Ségol k tomu řekla:
„Nyní je čas demonstrovat reálné evropské vedení a udělat správné
rozhodnutí pro změnu kurzu. Toto léto bylo plné nebezpečí. Na fi-
nančních trzích řádila krize. Evropské plány na záchranu eurozóny
nedokázaly  přesvědčit  investory.  Mnoho  zemí  je nyní pod velkým
tlakem. Po dvou letech devastující krize, musí evropští představitelé
zvolit solidaritu, nenechat v čele řízení ekonomiky finanční trhy a

ratingové agentury. Návrat k nacionalismu by byl katastrofický. Pro
ETUC   by   rozložení  rizika přineslo nové možnosti. Musíme se vy-
hnout roztržení eurozóny, které by vedlo k vážné sociální krizi.
Hospodářské řízení musí mít za cíl zlepšování zaměstnanosti a život-
ních podmínek. Úsporné plány selhaly. Evropští odboráři vpochodují
do Wroclawi 17. září, aby řekli, že je zapotřebí učinit další rozhod-
nutí, a že je třeba se dohodnout na evropské hospodářské politice za-
měření na solidaritu a zaměstnanost.“
ETUC je zklamán návrhy a požadavky Merkelové a Sarkozyho
17. srpen 2011
ETUC je zklamán návrhy na hospodářské řízení, které uvedli Sarkozy
a Merkelová, kdy tyto návrhy dávají trhům špatné signály. Trhy se
obávají absence silného subjektu, který by mohl státům půjčovat
prostředky jakožto věřitel poslední instance. Odmítání navýšení
Evropského fondu finanční stability a odmítání myšlenky společných
euro dluhopisů otevře dveře finančním spekulantům, kteří budou i
nadále spekulovat proti nejohroženějším zemím eurozóny. Trhy neu-
klidní plány na uzákonění vyrovnaných rozpočtů. Trhy samozřejmě
nemají rádi veřejný dluh, ale ještě více se obávají hospodářského ko-
lapsu, který by přišel v případě, že vlády ve snaze o dosažení
nulových deficitů prudce omezí výdaje a dále poškodí stagnující
ekonomiku. Hospodářské řízení může fungovat, pouze pokud zahrnu-
je i politiku na podporu poptávky a investic, která by pomohla zemím
k hospodářskému růstu. Hospodářská politika by měla zajistit, že
zátěž je nesena společně. ETUC tak vítá francouzsko-německou ini-
ciativu na zavedení daně z finančních transakcí, ačkoliv její velikost
a další detaily musí být ještě projednány. K jednání evropských před-
stavitelů o hospodářské politice by měli být přizváni i evropští sociál-
ní partneři.
Iracionální spekulace na trzích opět podlamují evropskou
ekonomiku
5. srpen 2011
Představitelé jsou vysoce znepokojeni současnými turbulencemi na
finančních  trzích. To se  projevuje  nárůstem  výnosů španělských a
italských dluhopisů na úrovně, kterou jsou naprosto nesmyslné.
Finanční trhy tak znovu dávají do pohybu sebe naplňující proroctví
tím, že rostoucí náklady na správu dluhu se stávají čím dále hůře zvlá-
datelné,  když  tyto  úroky  rostou  až  na neúnosných 6 %. Brutální
úsporná opatření tento proces nijak nezvrátí, naopak věci jenom dále
zhorší tím, že zhorší zaměstnanost a sociální bezpečí milionů pracov-
níků. K zastavení zhroucení finančního domina potřebujeme reálné,
rychlé a efektivní evropské řešení. Aby tyto spekulace dále neohrožo-
valy stabilitu eurozóny, Evropa nutně potřebuje společné eurobondy,
které by byly podpořeny měnovou politikou Evropské centrální banky
na  jedné  straně,  a koordinovanou evropskou daňovou politikou na
straně druhé. ETUC stojí za svými pobočkami v Řecku, Irsku,
Portugalsku a nyní i ve Španělsku a Itálii. Generální tajemnice ETUC,
Bernadette Ségol, k tomu řekla: „Evropa by již konečně měla začít
jednat, aby se vyhnula situaci, ve které jsou pracovníci a jejich pra-
covní místa brána jako sázkový žeton v kasínu“.
Evropská unie by měla podpořit šetření Spojených národů v Bar-
mě
3. srpen 2011
ETUC dnes vyzval EU a její členské země k urgenci založení vyšetřu-
jící komise Spojených národů, která by prozkoumala vážné poško-
zování  lidských  práv v Barmě. B. Ségol vyzvala Catherine Ashton,
která stojí v čele evropské zahraniční politiky, k započetí diskuse se
zeměmi EU o jejich pozici vůči Barmě při 21. generálním
shromáždění Spojených národů. Tuto výzvu podpořil představitel
barmského demokratického hnutí, D. A. Suu Kyi.  B. Ségol k tomu
dodala: „Některé země EU jsou lhostejné, aby podpořily založení
takové výzkumné komise s tím, že doufají v mírumilovnou přeměnu
k míru a demokracii v návaznosti na loňské volby. Tyto volby ale
nebyly svobodné ani férové a nepřinesly vůbec žádnou změnu situace
v této zemi. Porušování lidských práv zůstává nepotrestané. Armáda
si vybrala několik etnických komunit a vystavuje jejich členy vážné-
mu porušování lidských práv jako je nucená práce, mučení,
znásilňování a dokonce i vraždy. EU by nyní měla zaujmout ostrý
odmítavý postoj proti tomuto režimu.“
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