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Demonstrovali jsme proti škrtformě!

Každoročníaktualizacestavu členskézákladny
Všem základnímorganizacím OS

str. 8

Sešli jsme se  zde na Václavském náměstí, na místě, kde v historii naši občané nebo-jácně protestovali proti nespravedlnosti. Na tomto místě lidé v roce 1989 necinkali klíčipro vítězství několika vyvolených jedinců, ale pro svobodu a lepší život v  občanské spo-lečnosti.  I my zde nyní vyjadřujeme nespokojenost s nespravedlivou reformou, kte-rou chystá současná koaliční vláda. Tuto reformu má však zaplatit většina z nás zdra-žením potravin a základních potřeb, snížením sociálních dávek a zavedením poplatkůu lékaře.Vláda připravila  nezodpovědný pokus na obyčejných lidech, kteří tento experiment za-platí. Pro takovýto reformní hazard nezískala vládní koalice od občanů ve volbáchmandát.  Jsme si vědomi nutnosti ozdravit veřejné finance, víme, že na dluh se žít ne-dá. Odmítáme však reformu, která bude cestou do chudoby pro velké skupiny zaměst-nanců. Odmítáme, aby reforma nejvíce ohrožovala zaměstnance s nízkými a průměr-nými výdělky, rodiny s dětmi a důchodce. Odmítáme reformu, kde bohatí budou ještěvíce bohatnout a chudí budou ještě více chudnout. Jako odbory na to máme plné právo,je to naše povinnost. Zastupujeme velkou skupinu občanů – zaměstnanců,  kterým mábýt nesmyslně zdaňován jakýsi  superhrubý příjem. Politici nám o reformě  lžou,  za-tajují  její skutečné záměry a dopady. Straší občany katastrofálním zadlužením Českérepubliky. Paradoxně cílem reformy ve skutečnosti není záchrana veřejných rozpočtů.Dluhů se nezbavíme, když snížíme daně, škrtneme sociální výdaje, zlikvidujeme bene-fity a stravování pro zaměstnance.  Zajištění výběru potřebných příjmů do veřejnýchrozpočtů vláda reformou vůbec neřeší.  Nepřejeme si, aby stát zadlužoval další generace. Musíme se ale ptát, proč má být defi-cit státního rozpočtu smazán úsporami na úkor zaměstnanců s průměrnými a pod-

průměrnými příjmy.  Jak  je možné, že za 14 dní nemoci s průměrným platem přijde-me téměř o  tisícikorunu,  přitom   pojistný systém,  do kterého přispíváme pro případnemoci, je v přebytku přes 7 miliard!  To není reforma. To je škrtforma. Takovoutoškrtformu odmítáme. Vláda nám lže a zatajuje skutečnou  pravdu o reformě. Klíčemcelé reformy, která má zastavit zadlužování státu, má být výrazné snížení daní boha-tým. Snížení, které naopak ve svém konečném výsledku způsobí další  miliardovéschodky ve státním rozpočtu.  Ptáme se: Jak je  chce vláda  zakrýt?  Odpověď zní: Tím, o čem raději nemluví. Priva-tizací a zpoplatněním veřejných služeb -  zdravotnictví, školství, veřejné dopravy,  ener-gie, pošty!  Méně majetní  na tyto  služby finančně  nedosáhnou  a  budou se muset spo-kojit s omezeným rozsahem.  Proto odmítáme tuto škrtformu, která  bude  příčinourůstu chudoby a zvětšení  společenských rozdílů. Česká společnost potřebuje takovoureformu, na které se budou spravedlivě podílet všichni občané podle svých majetko-vých a příjmových podmínek. Potřebujeme reformu, která si posvítí na daňové únikya skutečné černé pasažéry! Vyzýváme poslance a senátory Parlamentu ČR:Nedopusťte nespravedlivou reformu veřejných financí! Ukažte, že jste tu pro všechnysvé voliče a ne jen pro vyvolené! Zastavte škrtformu a  přijměte reformu, která neníideologickým gestem, ale profesionálně promyšleným a připraveným dokumentem! Vy-zýváme občanskou veřejnost, ptejte se politiků, které jste volili, proč reformní sníženídaní nejvyšším  příjmovým a majetkovým skupinám máme zaplatit my zaměstnanci anaše rodiny. V Praze, Václavské náměstí 23. června 2007

ÚČASTNÍCI DEMONSTRACE V PRAZE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ 23. ČERVNA 2007
VYZÝVAJÍ VEŘEJNOST A VŠECHNY POLITIKY ZASTAVME ŠKRTFORMU!
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u V m i n u l ý c h
dnech bylo předse-
dovi Poslanecké
sněmovny Parla-
mentu ČR osobně
předáno a všem
200 poslancům
Parlamentu ČR

elektronicky zasláno StanoviskoČeskomoravské konfederace od-borových svazů k Vládnímu ná-vrhu na vydání zákona o stabi-lizaci veřejných rozpočtů - Sně-movní tisk 222. Vzhledem k roz-
sahu textu (34 stran) zveřejňujeme v
NOS pouze obecnou část Stanoviska
s tím, že plné znění Stanoviska je
zveřejněno na webové stránce OS,
odkud si lze text stáhnout. Vládní
návrh na vydání zákona o stabilizaci
veřejných rozpočtů (sněmovní tisk
222) je zveřejněn na  webové stránce
Poslanecké sněmovny PČR adresa:
www.psp.cz . 
Sněmovní tisk 222 byl Poslaneckou
sněmovnou přikázán k projednání
rozpočtovému výboru, výboru pro
sociální politiku a výboru pro zdra-
votnictví. Rozpočtový výbor zahájí
projednávání  Sněmovního tisku 222
dne 27. 6. 2007 (8. 8. 2007 hlasování
o pozměňovacích návrzích), výbor
pro sociální  politiku zahájí projed-
návání 28. 6. 2007 a výbor pro zdra-
votnictví zahájí projednávání 26. 6.
2007. Druhé čtení Vládního návrhu
na vydání zákona o stabilizaci veřej-
ných rozpočtů – Sněmovní tisk 222
se uskuteční na schůzi PS PČR dne
14. srpna. Vzhledem k tomu, že dal-
ší číslo NOS vyjde až počátkem září
(pokud nedojde k mimořádné situa-
ci, která vyvolá posun termínu vy-
dání NOS), doporučujeme sledovat
webovou stránku OS, kde budou
průběžně zveřejňovány všechny
závažné informace týkající se pro-
jednávaného vládního návrhu záko-
na.
vNa jiném místě NOS zveřejňu-
jeme Stanovisko Odborovéhosvazu státních orgánů a organiza-cí k návrhu materiálu Návrh kon-cepce vzdělávání zaměstnanců veveřejné správě včetně analýzy vrámci návrhu jediné komplexníprávní úpravy právního postavenízaměstnanců ve veřejné správě.
Vyrovnání připomínek k návrhu
výše uvedeného materiálu proběhlo
13. 6. 2007. V současné době jedná
předsedkyně OS s příslušnými pra-
covníky ministerstva vnitra.
Předsedkyně OS bude v nebližší
době jednat ve věci také s některý-
mi členy Vlády ČR. V době
uzávěrky NOS nemá OS k dispozici
konečný text návrhu materiálu,
neboť ještě probíhá interní schvalo-
vací řízení v rámci ministerstva vni-
tra, které je předkladatelem návrhu
materiálu. Jakmile OS obdrží defini-
tivní znění návrhu materiálu,
určeného k předložení vládě, zve-

Informace předsedkyně
řejní návrh v plném znění na we-
bové stránce OS. 
Upozorňujeme, že se jedná o závaž-
ný materiál, kterému by měli, ve
vlastním zájmu, zaměstnanci státní
správy a územních samosprávných
celků věnovat odpovídající pozor-
nost. V této souvislosti konstatuje-
me, že pouze čtyři připomínková
místa (včetně OS) zásadně trvala na
oddělené právní úpravě právního po-
stavení zaměstnanců veřejné správy
(státní správy a územní samosp-
rávy). Řada připomínkových míst
měla tuto připomínku pouze jako
doporučující. Na základě požadavku
Úřadu vlády ČR a OS byla do textu
vložena také varianta předpokláda-
jící oddělenou právní úpravu. Do
jaké míry byly ostatní zásadní připo-
mínky OS zohledněny v definitiv-
ním textu bude známo až po obdrže-
ní konečného znění návrhu materi-
álu. (Podle informací předkladatele
byla část zásadních připomínek OS
zohledněna v konečném znění textu
návrhu materiálu). Všechny zásadní
informace vztahující se k uvedené-
mu materiálu budou průběžně zveře-
jňovány na webové stránce OS a ná-
sledně v NOS.  
w OS obdržel počátkem června
prostřednictvím ČMKOS k při-
pomínkám návrh materiálu „Efek-tivní veřejná správa a přátelskéveřejné služby – Strategie rea-lizace Smart Administration v ob-dobí 2007 – 2015“. Připomínky OS
byly zahrnuty do Stanoviska
ČMKOS. V rámci vyrovnání při-
pomínek dne 12. 6. 2007 byly, až na
jednu výjimku, všechny zásadní
připomínky ČMKOS a OS předkla-
datelem (ministerstvem vnitra) ak-
ceptovány. Stanovisko ČMKOS je
zveřejněno na webové stránce OS. 
Upozorňujeme, že se jedná o návrh
významného koncepčního materi-
álu.  Vzhledem k rozsahu textu a
příloh, i s ohledem na to, že se jed-
ná o návrh, který podléhá schválení
vládou, návrh materiálu nezveřejňu-
jeme. Návrh bude v nejbližší době
předložen vládě ke schválení. Podle
sdělení ministerstva vnitra bude de-
finitivní znění materiálu, schválené-
ho vládou, zveřejněno na webové
stránce ministerstva vnitra adresa
www.mvcr.cz .  Blíže se k problema-
tice Smart Administration  vrátíme v
některém z dalších čísel NOS.
x Upozorňujeme, že z technických
důvodů bude obecný návrh postupu
ZO ve věci auditů zveřejněn v
dalším čísle NOS. Konzultace k té-
to problematice poskytuje OS jed-
notlivým ZO průběžně.
V Praze dne 26. 6. 2007Alena Vondrová předsedkyně OS
OS státních orgánů a organizacípřeje všem  svým členům i ostat-ním zaměstnancům příjemnou do-volenou. 

Alena Vondrová 
předsedkyně OS 

Děkujeme všem zaměstnancům i ostatním obča-
nům, kteří podpořili Výzvu Odborového svazu
státních  orgánů a organizací a zúčastnili se pro-
testního  pochodu  a demonstrace dne 23. 6. 2007
v Praze. Děkujeme také těm funkcionářům zá-
kladních odborových organizací odborového sva-
zu, kteří se aktivně podíleli na organizačním a
technickém zajištění účasti na demonstraci. 

Věříme, že příště nás bude ještě více! 
V Praze dne 25. 6. 2007 

Odborový svaz státních orgánů a organizací     
Alena Vondrová, předsedkyně OS            



Reforma veřejných financí, snad nejdiskutovanější věta posledních pár týdnů. Z
úst politiků slyšíme, jak katastrofálně je naše země zadlužená a že reforma je ne-
vyhnutelná. I když v rámci zemí EU patříme k zemím měně zadluženým, než
většina ostatních a taková katastrofa to není, problém vidím především v rychlém
tempo růstu veřejného dluhu. Každý veřejný dluh  sebou přináší pro ekonomiku
řadu negativ a je proto nutné se touto otázkou zabývat.  Myslím si, že v tomto
směru nevyhnutelnost určité reformy veřejných financí vidí každý.  Proč nám te-
dy tolik vadí  vládou navrhovaná reforma? Domnívám se, že dokument, který při-
pravila vláda pod názvem „Reformní kroky realizované v letech 2007 až 2010 k
dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů“ není možné ani za reformu, je-
jíž hlavním cílem je snížení deficitu veřejných rozpočtů,  považovat. Díky „Ana-
lýze dopadů reformy veřejných financí stan ODS, KDU-ČSL, SZ“ vypracované
Českomoravskou konfederací odborových svazů, jsme si mohli tu tolik „opěvo-
vanou reformu veřejných financí“ komplexně prostudovat. Konečně jsem mohla
zaměstnancům, které jako odborová organizace zastupujeme, poskytnout ucelený
soubor informací, protože pouze člověk, který má dostatek informací  může k
dané problematice vyjádřit svůj názor a kvalifikovaně se rozhodnout.Doposud
jsme většinou z médií slyšeli, jak máme vysoké daně a že teď konečně budeme
platit méně a všichni na tom vyděláme. Řekli jsme si hurá! To budou najednou na-
cpané peněženky! Ale jen hlupák se nezamyslí nad tím, jak je možné, že se všich-
ni budeme mít  lépe a ještě se nám bude dařit snižovat státní dluh. Každý, kdo si
tuto otázku položí, si musí uvědomit, že to má nějaké „ale“, o kterém  se už tak
moc nemluví. Po kapkách je nám pak v médiích servírováno, že sice se zvýší
snížená sazba DPH z 5 % na 9%, což bude znamenat vyšší ceny potravin, léků,
služeb, ale zároveň jsme přesvědčováni, že díky konkurenci se  v cenách plné
zvýšení nepromítne. V to sice doufat můžeme, ale díky zkušenostem, které máme
s okamžitým zvýšením cen benzínu, když dojde ke zvýšení ceny ropy, asi tomu
moc věřit nemůžeme. To prostě na konkurenci spoléhat nemůžeme. A přichází da-
lší „ale“ v podobě plateb u lékaře, snížení nemocenských dávek (z toho první 3
dny bez nároku na nemocenskou), škrty téměř ve všech dávkách státní sociální
podpory, změny v rodičovském příspěvku atd. Tyto změny jsou odůvodňovány
především zneužíváním těchto služeb. Tak s tím souhlasit musím. Ke zneužívání
těchto služeb opravdu dochází. Zajímavé je se však zamyslet, kdo především tyto
služby zneužívá.  Když si podnikatelé s rodinnými vilami a  jezdí v drahých au-
tech pro přídavky na děti, neboť mají tak nízký příjem, že tyto přídavky jsou pro
ně nezbytně nutné, tak to už stojí za zamyšlení. Nebo když běžně firmy posílají
své zaměstnance na neschopenku, protože pro ně nemají momentálně práci.
Zaměstnává se na černo. Všichni o tom ví, ale nic podstatného se neděje. Proč ta-
ky. Vždyť jednodušší je potrestat za toto zneužívání všechny. Prostě dávky se sníží
nebo úplně zruší. A jestli je někdo v takové situaci, že je opravdu na sociálních
dávkách plně závislý, to prostě vládu nezajímá.  Poradit si musí každý sám. Ta-
kový to postup proti zneužívání sociálních dávek je opravdu originální. Myslím,
že bych mohla pokračovat dál a dál. 
Podstatné pro nás  je, že jsme se z komplexní analýzy vládní reformy veřejných
financí dozvěděli, kdo si podle ní vlastně polepší. Že to budou lidé s příjmy až
nad 60 tis. Kč, tak to nás překvapilo. No, tyto příjmy má opravdu většina národa.
Z toho si snadno uděláme obrázek, jak nám naši politici celou dobu lžou. 
Zajímavá je ještě jedna věc, že jsme se nikde nedočetli, jak si budou snižovat
výhody naši poslanci a senátoři. Budou taky při nemoci 3 dny bez nároku na ne-
mocenské dávky a redukovat se budou jejich další výhody? No pochopitelně, že
ne, ba naopak,  nestyděli se nedávno zvýšit si svoje požitky!. Že by někdy začali
šetřit také u sebe, tak to se může domnívat jen naivní hlupák. I když naše vládní
představitelé spolu s panem prezidentem nás za tyto hloupé ovce se skloněnou
hlavou považují. 
Domnívám se, že po tom co jsem napsala, už nemá ani cenu vysvětlovat proč
jsme 23. června 2007 na Václavské náměstí demonstrovali. Spíše nechápu, že
někdo ještě pochyboval, zda do Prahy má na demonstraci přijet.. No vlastně chápu
to u těch, pro které je reforma dělaná. Víme každý o koho jde. 
Už jsem se v životě celkem smířila s tím, že není moc lidí, kteří dělají také něco
pro druhé, jen proto, že to tak cítí. Ono se to dnes ani moc nenosí a pochváleni za
to určitě nebudou, spíše se bude společnost na ně dívat jako na blbce. Co však je
pro mě nejtěžší  pochopit, že lidé se nedokáží vzít ani sami za sebe. Vždyť refor-
ma se dotkne nás všech, tady jsme nedemonstrovali pro někoho druhého, ale
především sami za sebe. Jestliže i dnes, přes všechny informace, které máme o
návrhu vládní reformy k dispozici, sklopíme hlavu a budeme tupě mlčet, tak
pak můžeme nadávat pouze sami sobě a nic lepšího si ani nezasloužíme. 
Proto musíme i dále podporovat všechny další akce proti reformě v nabízené
podobě!

Alena Gaňová
předsedkyně MO OSOO v Rakovníku

Proč jsme demonstrovali
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Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu materiálu Návrh koncepce vzdělávání zaměstnanců ve veřejné
správě včetně analýzy v rámci návrhu jediné komplexní právní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě. 

K části III. návrhu (Analýza
možnosti jediné komplexní
úpravy právního postavení za-
městnanců ve veřejné správě):
Tuto část předloženého materi-
álu pokládáme za nekompetent-
ně zpracovanou a zásadně nepři-
jatelnou z důvodů, z nichž část
uvádíme níže. Alarmující přitom
je, že se jedná o koncepční ma-
teriál zásadního významu. Dle
našeho názoru předložený návrh
Analýza možnosti jediné kom-
plexní úpravy právního postave-
ní zaměstnanců ve veřejné sprá-
vě nesplňuje zadání uložené
usnesením vlády č. 68 ze dne 24.
ledna 2007.
Úvodní část I části návrhu Ana-
lýzy včetně části Popis sou-
časného stavu dokazuje, že zpra-
covatelé se v dané problematice
velmi obtížně orientují  nebo ji
vůbec neznají (závěrečná část
úvodu, která je navíc koncepčně
vadná). Pokud bychom napří-
klad vyšli z charakteristiky za-
městnance veřejné správy uve-
dené v úvodu části Popisu sou-
časného stavu  pak bychom mu-
seli konstatovat, že za oblast  ve-
řejné správy je nutné pokládat
také oblast veřejného vysokého
a regionálního školství, veřejné-
ho zdravotnictví, vědy a výzku-
mu, kultury apod. Z námi uve-
deného demonstrativního výčtu
je však evidentní, že se jedná o
oblasti běžně označované a za-
hrnované pod pojem veřejné
služby. Za zaměstnance veřejné
správy nelze dále například po-
kládat zaměstnance Policie ČR.
Jsme si přitom vědomi složitosti
problematiky vymezení pojmu
veřejná správa a veřejné služby.   
Popis současného stavu nebere
v úvahu situaci 1. poloviny de-
vadesátých let, kdy probíhala
transformace ekonomická a in-
stitucionální, která vyvolala zá-
sadní změny právního řádu, je-
jichž součástí byly i samostatné
právní úpravy některých skupin
zaměstnanců. Text svědčí o
zásadních neznalostech vývoje
legislativy v oblasti právního
postavení zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy včetně
odměňování. Zpracovatelé evi-
dentně nejsou seznámeni s prin-

cipy, na jejichž základě byl sta-
noven institucionální rozsah pů-
vodního znění  zákona o platu z
roku 1992. Nejsou jim jasné dů-
vody, které vedly k tomu, že za-
městnanci některých zaměstna-
vatelů (institucí) byli již od
samého počátku ze zákona o pla-
tu vyloučeni a někteří  až v po-
zdějších letech. 
V části textu nazvaném Zaměst-
nanci vykonávající státní správu
ve správních úřadech, je řada ne-
přesností a věcných chyb. Napří-
klad se tvrdí, citujeme: „služební
zákon zakládá státní službu v
systému kariérním (resp. smí-
šeném s převahou  prvků kariér-
ního systému)“. Přitom se ve
skutečnosti jedná o systém smí-
šený s převahou prvků pozič-
ního (meritního) systému. Vůbec
se text nezmiňuje o tom, že za-
městnancům v režimu tohoto
zákona  může být za podmínek
stanovených zákonem (např. or-
ganizační změna) služební po-
měr ukončen (zákon nezná tzv.
definitivu), což je jeden z pod-
statných znaků zákona. Samotné
množství novel, když pomineme
novely, které řešily pouze odlo-
žení účinnosti, svědčí o snaze
upravit některá ustanovení záko-
na i když například poslední no-
vela upravující odměňování (na
kterou text vůbec nereaguje) je
svým obsahem kontradiktorní k
jiné novele, která, dle našeho
názoru, odpovídajícím způso-
bem řešila odměňování zaměst-
nanců spadajících do působnosti
tohoto zákona. V závěru textu
chybí přinejmenším konstato-
vání, že zákon v současné po-
době vyžaduje minimálně roz-
sáhlou novelizaci, která by od-
stranila přetrvávající rigiditu
některých ustanovení. Přitom již
z přípravy implementace záko-
na tento závěr jednoznačně  vy-
plynul. Odložení účinnosti záko-
na o státní službě o dva roky vy-
tvořilo prostor pro odbornou de-
batu o rozsahu úpravy již platné-
ho nikoliv však účinného zákona
případně o přípravě nového
zákona. Místo toho se v dalších
částech Analýzy, bez jakýchko-
liv věcných argumentů, navrhu-
je, aby tento dosud platný zákon
byl zrušen a nahrazen jedinou
komplexní  úpravou právního
postavení zaměstnanců ve ve-

řejné správě. S takovým postu-
pem nelze ze zásadních důvodů
souhlasit.
Vadou textu popisujícího  právní
úpravu právního postavení za-
městnanců územních samosprá-
vných  celků  vykonávajících
správní činnosti v samostatné a
přenesené působnosti je, že ne-
obsahuje  hodnocení zákona č.
312/2002 Sb., který je účinný již
pátý rok a  jsou s ním již dosta-
tečné praktické zkušenosti, které
umožňují jeho hodnocení. Po
čtyřech letech účinnosti  je tento
zákon všeobecně hodnocen jako
dobrá právní norma plnící své
poslání a to i přes drobné nedo-
statky, které však již byly v pod-
statě příslušnými úpravami od-
straněny. Není proto žádný věc-
ný důvod proč by tato právní
norma měla být nahrazena zcela
novou právní úpravou, jak se
předpokládá v další části Ana-
lýzy. 
Text popisující právní postavení
dalších zaměstnanců ve veřejné
správě je velmi povrchně zpra-
cován, trpí zásadními věcnými
vadami, z nichž některé jsme již
uvedli (zejména vymezení po-
jmu veřejná správa), a nepřes-
nostmi. Deklaratorní výčet sku-
pin zaměstnanců, jejichž zaměst-
nanecké vztahy jsou upraveny
zvláštními zákony bez toho aniž
by se uvedly důvody samostatné
právní úpravy do jisté míry
ztrácí smysl.
V případě příslušníků bezpeč-
nostních sborů je text vysloveně
chybný. Nový zákon o služeb-
ním poměru příslušníků bezpe-
čnostních sborů, kterým byl zru-
šen zákon č. 186/92 Sb. o slu-
žebním poměru příslušníků Poli-
cie ČR pouze modernizuje a
zpřísňuje právní úpravu služeb-
ního poměru upravenou záko-
nem č. 186/92 Sb. a rozšiřuje in-
stitucionální působnost zákona
také na příslušníky BIS, jejichž
právní postavení bylo do té doby
řešeno samostatným zákonem.
Znovu důrazně upozorňujeme,
že příslušníky Policie ČR, BIS,
HZS ČR a Armády ČR nelze po-
kládat za zaměstnance veřejné
správy.
Velmi povrchně a neprofesio-
nálně zpracovaný text  komentu-
jící zákoník práce svědčí o
zásadních neznalostech principů

nového zákoníku práce, neboť
například liberalizační princip
nelze pokládat za „převratný
princip„ jak je v textu uvedeno.
O nedostatečném seznámení se s
novým zákoníkem práce svědčí
také pochybnosti o tom, zda  je
možná liberální úprava také ve
veřejné správě zvláště pak ve
státní správě. Zpracovatelům
uniklo, že rozsah kolektivního
vyjednávání je ve veřejné správě
omezen již tím, že platové pomě-
ry zaměstnanců, jejichž platy
jsou hrazeny z veřejných roz-
počtů jsou stanoveny zákonem, v
tomto případě zákoníkem práce.
Zákoník práce v části šesté
hlavě I § 109 odst. 3 taxativně
vymezuje zaměstnavatele, je-
jichž zaměstnancům je za práci
poskytován plat. Zaměstnancům
ostatních zaměstnavatelů je za
práci poskytována mzda, která je
stanovena kolektivní smlouvou
nebo vnitřním předpisem. Obavy
uváděné zpracovateli nejsou na
místě a je potřeba je ze zásad-
ních důvodů odmítnout.
V části I Analýzy chybí závěre-
čná část, která by měla obsaho-
vat návrhy (i variantní) možných
řešení včetně uvedení jejich ne-
gativ a pozitiv a návrh dalšího
postupu. Přitom navazující
II.část Analýzy je nazvána Mo-
žnosti řešení podle stanoveného
cíle. Stanovený cíl však není v
předchozí části textu definován. 
Text úvodní části II části Ana-
lýzy nazvané Obsah a forma-
věcné a legislativně technické
řešení nové právní úpravy obsa-
hově neodpovídá názvu a je
věcně zmatečný. Skutečnost, že
současná vláda „prosazuje v
zásadě trend univerzálních práv-
ních úprav s minimem odchylek
a výjimek“ není důvodem pro je-
dinou  komplexní úpravu práv-
ního postavení zaměstnanců ve-
řejné správy ve smyslu jediné
právní normy. Může však být dů-
vodem pro sbližování právních
úprav  pracovněprávních vztahů
některých skupin zaměstnanců
ve prospěch soukromoprávních
pracovněprávních vztahů. (V
zásadě se vždy jedná o politické
rozhodnutí). To však nevylučuje
provedení těchto právních úprav
pro dotčenou skupinu zaměst-
nanců samostatnou právní nor-
mou.
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Zásadně nesouhlasíme s částí II
Analýzy včetně obou uvedených
alternativ v části nazvané Volby
přístupu k právnímu řešení po-
stavení  zaměstnanců  veřejné
správy prostřednictvím jednoho
společného zákona. Trváme na
oddělených právních úpravách
úředníků územních samospráv-
ných celků a  zaměstnanců vyko-
návajících správní činnosti v or-
gán státní správy. Z důvodů
uvedených výše nevidíme žádný
věcný důvod pro sjednocení
právní úpravy.  
Část III Analýzy předpokládá
Porovnání pracovněprávních
(služebních) vztahů zaměstnan-
ců ve veřejné správě a souvise-
jících záležitostí (z hlediska
koncepce sjednocení právní
úpravy pro úředníky ve veřejné
správě). Přitom v předchozím
textu není obsažen ani náznak
koncepce sjednocení právní
úpravy  pro  úředníky  veřejné
správy. Ve skutečnost se pouze
srovnávají některé principy dvou
zásadně odlišných právních no-
rem  a to zákona o státní službě
(norma veřejnoprávní) a zákona
o  úřednících územních samo-
správných celků (norma soukro-
moprávní). Je věcně problema-
tické vůbec takové srovnání pro-
vádět. Navíc se vychází z
platného textu zákona o státní
službě, u něhož se před imple-
mentací předpokládala rozsáhlá
novela. V rámci novelizace se
předpokládaly významné změny
některých principů a s tím sou-
visejících ustanovení zákona,
například se navrhovalo vypustit
ze zákona část týkající se přípra-
vy na službu (institut čekatele),
nově upravit systém výběrových
řízení apod). Je zřejmé, že se
zpracovatelé dostatečně nese-
známili s uvažovanými změna-
mi zákona o státní službě.
Zpracovatelům evidentně není
známo, jaký byl zvolen přístup
při přípravě zákona o úřednících
územních samosprávných celků.
Některé úpravy tohoto zákona
vycházely z ustanovení  zákona
o státní službě, které byly  modi-

fikovány tak, aby odpovídaly si-
tuaci v územní samosprávě. Ja-
ko příklad uvádíme vymezení
práv a povinností úředníků.
Kdyby srovnání obou úprav bylo
provedeno zpracovatelem od-
borně korektně, tak by zpracova-
tel musel dojít zcela logicky
přesně k opačnému  závěru než
k jakému došel. Z některých
závěrů je patrné, že zpracovatel
dané problematice nerozumí.
Jedná se například o  kompenza-
ce. Již při přípravě zákona o
úřednících územních samosprá-
vných celků bylo zřejmé, že stát
jen  těžko  může  nařizovat
územním samosprávným celků
rozsah a výši kompenzací, když
je současně finančně nezabez-
pečí.
V závěru  této části správně sa-
mi zpracovatelé konstatují, že
jednotná právní úprava bude
problematická.  Bez toho, aby se
hlouběji zamysleli zda je vůbec
jednotná právní úprava vhodná
však v části IV. navrhují zásady
koncepce  nové právní úpravy.
Vůbec nebyla zpracovateli vzata
v úvahu možnost ponechání sa-
mostatných právních norem s
tím, že se provede revize zákona
o státní službě případně se zváží
nová právní úprava úředníků vy-
konávajících správní činnosti v
orgánech  státní  správy  a  ve
správních úřadech. 
Vzhledem k tomu, že s částí IV.
ze zásadních důvodů nesouhla-
síme  nevyjadřujeme se ani k
navrhovaným variantám. 
Odborový svaz státních or-
gánů a organizací  odmítá jed-
notnou právní úpravu práv-
ního postavení zaměstnanců ve
veřejné správě. Trvá na tom,
aby  byla zachována  samostat-
ná právní úprava zaměstnan-
ců vykonávajících v orgánech
státní správy a ve správních
úřadech správní činnosti. A
obdobně, aby byla zachována
samostatná právní úprava
upravující právní postavení
úředníků územních samosprá-
vných celků, která se v praxi
navíc osvědčila. Z tohoto dů-

vodu i z důvodů dalších s
předloženým návrhem zá-
sadně nesouhlasí.
Všechny v textu uvedené při-
pomínky jsou zásadní. 
K části IV Návrh koncepce
vzdělávání zaměstnanců ve ve-
řejné správě 
V úvodní části textu části IV se
konstatuje, že příprava sjedno-
cené právní úpravy je vhodnou
příležitostí pro koncipování jed-
notného systému vzdělávání ve
veřejné správě přitom  část III  je
svou povahou spíše koncepční
materiál, na jehož základě by
vláda měla rozhodnout zda pří-
prava sjednocené právní úpravy

bude vůbec zahájena. Text před-
jímá rozhodnutí vlády, což je dle
našeho názoru nepřijatelné jak z
důvodů věcných, tak i politic-
kých.  Vzhledem  k tomu,  že
trváme na oddělených právních
úpravách právního postavení
zaměstnanců  vykonávajících
správní činnosti ve správních
úřadech a úředníků územních sa-
mosprávných celků trváme na
samostatných úpravách vzdě-
lávání obou skupin úředníků při
zachování jednotného systému
vzdělávání. Tato připomínka je
zásadní.

Alena Vondrová v.r. 
předsedkyně OS

DEN DAŇOVÉ SVOBODY
Češi podle výpočtů Liberálního institutu přestali od pondělí 11. červ-na pracovat na stát a zbývajících 204 dní roku budou již pracovat pou-ze na sebe. Na pondělí 11. června totiž podle Liberálního institutu při-padl tzv. den daňové svobody, tedy pomyslný okamžik, od kterého jdeveškerá mzda na konto občana. Do té doby naopak veškerý jehopříjem připadá státu.Ve srovnání s předchozím rokem tak lidé na stát budou pracovat o třidny méně. Na Slovensku si den daňové svobody připomenuli již 6.května, Poláci začali pracovat pouze na sebe od 4. června. Německobude mít den daňové svobody 15. června, Rakousko až 30. června,Švédsko dokonce až koncem července. 

Předsednictvo VOS
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Zbývající volné poukazy do Chorvatska – léto 2007
Rekreační pobyty organizované OS

Baška Voda, Makarská riviéra,
hotelový komplex Urania, bungalovy

Termín 10.  8. – 22. 8. 2007
Cena 12denního pobytu (doprava a polopenze) je pro dospělého
účastníka 10 779,- Kč. Děti - sleva.

Vodice, Šibenická riviéra,
hotelový komplex Imperiál, dependance Flora a Madera

Termín 20. 8. – 1. 9. 2007
Cena 12denního pobytu (doprava a polopenze) je pro dospělého
účastníka 10 579,- Kč. Děti – sleva.
Pro obě lokality platí: doprava autobusem, stravování polopenze,
ubytování 2-3lůžkové pokoje, pláž cca 100 m od ubytování. Infor-
mace uvedeny v NOS č. 2-3/2007. Objednávky a bližší infor-
mace podává na OS  pí Pechová, tel. 224 142 773, e-mail:   Pe-
chova.Vera@cmkos.cz

Druhé zasedání předsednictva naše-
ho odborového svazu se konalo 14.
června v Praze. Hlavním bodem pro-
gramu byl stav přípravy demon-
strace proti vládnímu návrhu re-
formy veřejných financí. Dále pak
předsednictvo projednalo stanovisko
ČMKOS a odborového svazu k ma-
teriálu Efektivní veřejná správa a
přátelské veřejné služby a k návrhu
materiálu pojednávajícím o vzdě-
lávání zaměstnanců ve veřejné
správě. Předsednictvo vzalo na vě-
domí přípravu šesti školení k zá-

koníku práce, která se uskuteční ve
druhém pololetí v regionech. Přesné
informace budou zveřejněny během
léta ne webové stránce svazu a v
NOS číslo 15, které vyjde začátkem
září. Předsednictvo vzalo na vědomí
vstup nových individuálních členů a
dvou základních organizací do
odborového svazu. Předsedkyně OS
A. Vondrová upozornila na hlášení
stavu členské základny k 30 6. s tím,
že se nově zjišťuje počet nových
členů za uplynulé období.
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Obecně k návrhu:Českomoravská konfederaceodborových svazů zsadně od-mítá předloženou reformu ve-řejných financí. Odmítá jakcelkové pojetí reformy, tak ivětšinu konkrétních legislativ-ních kroků vedoucích k je-jímu naplnění, které jsou ob-saženy v tomto návrhu . Českomoravská konfederaceodborových svazů vidí vpředloženém konceptu refor-my veřejných financí následu-jící vady: Reformní návrhy nesměřujíjedním směrem – ke sníženídeficitu veřejných financí. Na-
opak – zamýšlené celkové
snížení daňového zatížení bude
dále zhoršovat (a ne zlepšovat)
situaci veřejných rozpočtů jako
celku. 
Záměry ve snižování daní
přímých, rušení daní majetko-
vých a snižování sociálního a
zdravotního pojištění budou
společně se zrychlením samo-
volného poklesu daňové kvóty
(jako důsledku přesunu daňové-
ho inkasa směrem k nepřímým
daním) znamenat pokles složené
daňové kvóty do roku 2010 mi-
nimálně o 3,5 procentního bodu.
Oproti současným podmínkám
se veřejné rozpočty zbaví v
cílovém roce 2010 a pak v ka-
ždém roce následujícím samo-
volně a dobrovolně budoucího
příjmu v rozsahu minimálně
140 mld Kč. Tyto scházející příj-
my tak nejenže nebudou moci
sloužit ke konsolidaci veřejných
rozpočtů, ale o to více se bude
muset průběžně škrtat na výda-
jové straně. 
Snaha o rychlé schválení snížení
daní pro příští tři roky bez ohle-
du na to, jak bude vypadat reál-
ná situace veřejných rozpočtů a
jak bude vypadat vůbec celková
situace české ekonomiky svědčí
o tom, že hlavním cílem před-ložené reformy je co nejrych-leji přijmout snížení daní, a neprimárně řešit deficit.Reformní návrhy jsou v prvnířadě zaměřeny na výraznésnížení daní u nejvyšších příj-mových a majetkových skupinobyvatelstva a firem a na
zásadní změnu rozdělovacího a

přerozdělovacího schématu ve
společnosti a tím i k výraznému
snížení společenské solidarity.
Výrazné snížení daní výše uve-
deným skupinám (které bude v
roce plného náběhu reprezento-
vat 78 mld Kč) bude podle re-
formních návrhů zhruba z polo-
viny kompenzováno přenesením
daňového břemene na středně a
nízkopříjmové skupiny obyva-
telstva prostřednictvím zvýšení
nepřímého zdanění (a tedy
nárůstem jejich životních nákla-
dů). Druhá polovina dodatečné
ztráty příjmů veřejných rozpočtů
plynoucí ze snížení daní a vlast-
ní pokles schodku veřejných fi-
nancí bude pokryt škrty v oblas-
ti sociálních transferů (dávek) a
zpoplatněním části veřejných
služeb (aktuálně zdravotnictví, v
budoucnu nesporně školství). I v
tomto případě ponesou hlavní
tíži reformních opatření středně
a nízkopříjmové skupiny obyva-
telstva.Reforma se vůbec (až na snižo-vání daní) nezabývá příjmo-vou stranou veřejných rozpo-čtů a opatřeními ke zlepšenívýběru daní. Nekomentuje ne-
gativní trendy a nenavrhuje ani
aktuální ani dlouhodobější opa-
tření ke zvrácení nepříznivého
vývoje na příjmové straně veřej-
ných rozpočtů (např. výrazný
výpadek rozpočtových příjmů v
letošním roce). Předložená po-
doba reformy svou polovičatostí
a soustředění na další výrazné
snížení daní v sobě obsahujevelmi aktuální riziko vyvo-lávání neustále se opakujícíchkampaní reforem veřejných fi-nancí České republiky. Navržená reforma v daňovéoblasti dále zvýrazní rozdíl vezdaňování mezi osobami samo-statně výdělečně činnými a za-městnanci. To bude výrazně
podporovat rozvoj tzv. švarcsys-
tému na straně jedné, a prohlu-
bovat deficit hospodaření veřej-
ných rozpočtů na straně druhé.
Například pouhým přechodem
jednoho zaměstnance s hrubou
mzdou na úrovni 30 tis. Kč do
systému nepravého podnikání
(švarcsystém), přijdou veřejné
finance o takový objem peněz,
který by stačil na roční výplatu
dvou důchodců s průměrnými
důchody.Reforma neobsahuje žádnáopatření zaměřená na boj pro-

ti daňovým únikům. Naopak
ruší i ty nejelementárnější opa-
tření přijatá v předchozím vo-
lebním období jako jsou povinné
kontrolní pokladny s fiskální
pamětí a minimální vyměřovací
základ u daně z příjmu fyzic-
kých osob.Záměrnou redukcí příjmovéstrany veřejných rozpočtů vy-volá reforma  (při snižováníschodku) potřebu mnohemvýraznějších výdajovýchškrtů, než kolik by bylo v sou-
časných daňových podmínkách
pro dosažení poklesu deficitu na
úroveň Maastrichtských kritérií
zapotřebí.Reformní opatření jsou za-měřena na výdajové stranězcela a výlučně do oblasti škrtův oblasti sociálních (manda-torních) výdajů a výdajů naplaty. Zcela pomíjí aktivní opa-
tření v jiných výdajových polo-
žkách. Již před několika lety při-
jatá novela zákona o rozpočto-
vých pravidlech a z ní prame-
nící výrazné nárůsty rezervních
fondů jednotlivých ministerstev
v řádu desítek miliard Kč zcela
jasně ukázaly, že rozpočty celé
řady resortů jsou velmi plýtvavé
a celý rozpočtový proces je vel-
mi nekvalitně plánován a řízen.
Namísto posouzení (auditu)
oprávněnosti každé výdajové po-
ložky každého resortu přichází
reforma s jednoduchými plo-
šnými škrty v oblasti sociálních
výdajů a platů. Reforma vůbec nereflektujefakt, že její opatření budou pů-sobit souběžně s celou řadoudalších opatření, která budoujejí negativní dopady do hos-podaření domácností výraznězesilovat. Vedle „reformního“
zvýšení cen základních potřeb a
služeb jako důsledku zvýšení
DPH na 9 %, to bude především
pokračující deregulaci nájemné-
ho v nájemních bytech, výrazné
nárůsty ceny elektrické energie,
zavedení ekologických  daní a s
ním spojené další zdražení paliv
a energií, očekávané další zvýše-
ní cen vodného stočného,  zvýše-
ní doplatků za léky (které
předběhlo reformou chystaných
poplatků ve zdravotnictví) atd.     Snížením daní a pojistného sezáměrně zmenšuje vliv státu(veřejných financí) na financo-vání veřejných služeb a sociál-ních transferů, a tím se

záměrně vytváří prostor provstup soukromého kapitálu aprivatizaci těchto perspektivněvelmi lukrativních oblastí ve-řejných služeb (zdravotnictví,školství), či sociálních transfe-rů (důchody, nemocenské dáv-ky, podpora v nezaměstnanos-ti). Potřeba využívat služby
školství či zdravotnictví, či být
zajištěn ve stáří (důchody), ne-
moci (nemocenská) či v neza-
městnanosti (podpora v neza-
městnanosti) na dostatečné úrov-
ni však „odchodem“ státu ne-
zmizí. To se jen poptávka po je-
jich zabezpečení (při záměrném
ústupu státu z těchto oblastí)
přelije do soukromé sféry orien-
tované na zisk a vyžádá si jen
více soukromých peněz. Bude to
tedy znamenat nejen zvýšení do-
platků za léky a zavedení poplat-
ků u lékaře, ale také riziko priva-
tizace sítě nemocnic a zdravot-
nických zařízení. Perspektivně
se něco podobného dá očekávat i
ve školství (včetně zavedení
školného). Stejně tak to bude
znamenat zvýšené platby na dů-
chody, nemocenskou či podpory
v nezaměstnanosti (pro zajištění
stejného plnění). 
Část obyvatelstva se na tato  evi-
dentní „finanční rizika“ spojená
s důchodem, nemocí, nezaměst-
naností či studiem dětí „dobro-
volně“ individuálně připojistí.
Vysoké příjmy podporované na-
víc výrazným  snížením daní jim
to nejspíše umožní. Komerční
pojišťovny jim rády nabídnou
produkty, které jim – samo-
zřejmě na základě komerčních
pojistných pravidel a odpovída-
jící režie – tato rizika ošetří.
Nízkopříjmové skupiny, které
nebudou mít dost peněz na nej-
různější připojištění (či na přímé
hotovostní platby) se v logice
těchto návrhů budou muset
smířit s omezeným přístupem k
veřejným službám a se sociál-
ními dávkami pohybujícími se
na úrovni životního (existen-
čního) minima. Nižší zdanění atedy nižší míra přerozdělení vespolečnosti povede k výraznépříjmové a majetkové diferen-ciaci a k nárůstu chudoby včeské společnosti.
Další část stanoviska k jednot-livým částem návrhu zákonanajdete nahttp://statorg.cmkos.cz

STANOVISKO 
Českomoravské konfederace odborových svazů

k Vládnímu návrhu na vydání zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Sněmovní tisk 222



V Ostravě vzniká nová tradice. V sobotu 26. května se konal první ro-
čník  turnaje v bowlingu. Akci pořádala odborová organizace Ma-
gistrátu města Ostravy za účasti pěti mužstev. Týmy byly složeny z
hráčů bojujících za Českou televizi Ostrava, ZOO Ostrava, Dopravní
podnik Ostrava, Městskou policii Ostrava a pořadájicí tým Magist-
rátu města Ostravy. Vyhrát může jenom jeden, ale ti ostatní si můžou
říct, alespoň jsme se o to pokusili, a třeba to vyjde příště. Při slav-
nostním vyhlášení byly ceny předány vítězům. Putovní pohár a mno-
ho dalších cen prvního ročníku si odneslo mužstvo Dopravního pod-
niku Ostrava. V kategorii jednotlivců za ženy zvítězila Vladka z druž-
stva Městské policie a za muže Dan z Dopravního podniku Ostrava.
Velikou odměnou určitě bylo velice kladné hodnocení všech účastníků
turnaje, které probíhalo na závěr u dlouhého stolu, kde kde v družné
zábavě seděli zástupci všech zúčastněných družstev. Na závěr si všich-
ni přáli aby se z této akce stala tradice,a při druhém ročníku nás se-
šlo jako letos. Fotky z této akce jsou nahlédnutí na webové strance:
www.turnajbow.estranky.cz
Organizátor soutěže Karel Slezák NOS 14/2007                         7
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PSI vítá přísný přístup ILO v Koreji
Výbor na svobodu sdružování (CFA), který spadá pod ILO (Mezinárodní or-
ganizace práce) vydal důrazné rozhodnutí, které připomíná vládě Korejské re-
publiky její závazek k ratifikaci dvou hlavních konvencí ILO. Závazek Koreji
na ratifikaci těchto dvou hlavních konvencí (svoboda sdružování a právo na
kolektivní vyjednávání) se datuje již k roku 1998. CFA vyjádřila své hluboké
politování nad tím, jak korejská vláda neustále zasahuje do vývoje v KGEU
(Odbory zaměstnanců korejské vlády). CFA žádá vládu, aby „okamžitě zasta-
vila všechny své aktivity zasahující KGEU, a to především nucené zavírání
kanceláří KGEU po celé zemi, zakazování kolektivního vyjednávání, vyvíjení
tlaku na členy KGEU, aby opustili odbory…“. S odkazem na kontroverzní
zákon o zakládání a provozu odborů státních zaměstnanců, který výrazně li-
mituje práva státních zaměstnanců provozovat odborové aktivity,  CFA vyzva-
la korejskou vládu, aby zajistila všem zaměstnancům ve veřejných službách
bez ohledu na jejich pozici, postavení nebo funkci právo na zakládání vlast-
ních asociací za účelem ochrany svých zájmů. Hans Engelberts, generální ta-
jemník PSI, přivítal doporučení CFA se slovy: „Výbor monitoruje tento případ
již od roku 1995. Jihokorejská vláda by nyní měla implementovat jasné dopo-
ručení výboru bez jakéhokoli dalšího odkladu. Obzvláště pak doufám, že vláda
konečně začne uznávat legitimnost KGEU a ukončí své represivní chování,
které až doposud charakterizovalo její vztah ke KGEU“.
Zaměstnanci veřejných služeb v Jihoafrické republice potřebují podporu 
PSI obdržela požadavek na politickou podporu od svých členů v Jihoafrické
republice. Odbory ve veřejném sektoru v Jihoafrické republice vyzvaly ke ge-
nerální stávce dne 1. června, jakožto následek neúspěšného vyjednávání s
vládou.Odbory žádají 10% nárůst mezd (původní požadavek byl 12 %), za-
tímco vláda navrhuje jako nejvyšší možný nárůst 7,25% růst mezd. Ve stejné
době byly podány návrhy na 57% růst mzdy prezidenta a 37% růst mezd po-
slanců, které jen přidalo na rozčarování odborářů. Vláda na tuto stávkovou ak-
tivitu odpověděla propuštěním více než 600 zaměstnanců v „základních služ-
bách“ především ve zdravotnictví a mnoha dalším pohrozila snížením mezd.
Vláda dokonce neváhala použit policejní a armádní složky k tomu, aby potla-
čila stávku. Mnoho dalších zaměstnanců ve veřejném sektoru včetně zaměst-
nanců obcí a dopravy se připojilo ke stávce při dalším vyhlášeném stávkovém
dni ve středu 13. června. 
PSI žádá své členy, aby vyjádřily svou solidaritu se státními zaměstnanci v Ji-
hoafrické republice dvěma způsoby: posláním protestního dopisu jihoafrické
vládě s požadavkem na znovu zaměstnání propuštěných zaměstnanců a k ob-
novení vyjednávání o mzdách; zaslání dopisu podpory jihoafrickým členům
PSI.
Své dopisy můžete posílat na rights@world-psi.org a na administrator@pub-
licservices.co.za s tím, že kopii můžete zaslat na velvyslanectví své země v Ji-
hoafrické republice
96. konference ILO
Na 96. konferenci ILO, která se konala 14. června, pronesla svou řeč Nora
Wintourová, zástupkyně generálního tajemníka PSI. N. Wintourová vyjádřila
znepokojení PSI nad vysokým počtem stížností vážných represí proti pře-
dákům odborů ve veřejných službách. Zdůraznila především případy Koreje,
Kolumbie, Severní Karolíny (USA), Alžírska a Mozambiku, a vyslovila poža-
davek na udržení stejného množství zdrojů v nejvíce potřebných oblastech a
to především v oddělení standardů a dohledem nad jejich dodržováním. PSI
rovněž s politováním konstatovalo omezenou účast odborů v nadcházejícím
Globálním fóru o migraci rozvoji, kterou pořádá belgická vláda v Bruselu.
Silnější pozice ILO na tomto fóru by zajistila, že migrace práce bude probíhat
v rámci norem mezinárodních lidských práv a pracovních standardů. PSI za-
stává názor, že veřejné služby hrají základní úlohu při plánování udržitelného
rozvoje, a těší se na pokračující spolupráci s ILO, za účelem dosažení Cílů
rozvoje v tomto tisíciletí.
Kanadský Nejvyšší soud potvrzuje, že pracovní práva jsou lidská práva
Toto usnesení vychází z případu z roku 2002, ve kterém premiér liberální
vlády Britské Kolumbie Gordon Campbell svévolně zrušil kontrakty tisícovek
pracovníků ve zdravotnictví a umožnil tak masivní propouštění s vyloučením
procesu kolektivního vyjednávání. Soud rozhodl, že právo na kolektivní vy-
jednávání doplňuje, podporuje a zvyšuje fundamentální hodnoty Charty, kte-
rými jsou rovnost a demokracie. V rozhodnutí rovněž padlo: „Uznání toho, že
pracovníci mají právo na kolektivní vyjednávání, jakožto část jejich práva na
sdružování se, potvrzuje a zvyšuje  hodnoty jako jsou důstojnost, osobní ne-
závislost, rovnost a demokracie, které jsou základem Charty.” Soudci rovněž
řekli, že při svém rozhodování vycházeli z mezinárodních právních závazků a
konvencí a standardů ILO. Toto rozhodnutí znamená, že více než 8000 civil-
ních zaměstnanců v Britské Kolumbii se může vrátit zpět do své práce. Dále
pak tento nový zákon přináší hrozbu vládě v Britské Kolumbii ve formě po-

tencionální kompenzace a to až do výše miliardy dolarů. Bývalý zákon, který
byl nyní zrušen, totiž povoloval propustit zaměstnance s platným kontraktem
a nahradit ho levnějším (méně zkušeným) pracovníkem. Tito noví zaměstnan-
ci pak už nebyli státní zaměstnanci, ale zaměstnanci soukromé firmy, která jim
platila často i o polovinu méně. Tito soukromí operátoři také neoficiálně vy-
tvářeli „černé listiny“ se seznamy pracovníků, kteří byli v odborech nebo ty,
kteří o toto členství usilovali.
Předseda členské organizace PSI v Kanadě NUPGE (Národní odborová orga-
nizace státních zaměstnanců) James Clancy k tomu řekl: „Je to obrovské ví-
tězství pro všechny pracovníky napříč celou Kanadou, protože toto rozhodnu-
tí se nevztahuje pouze na Britskou Kolumbii, ale na všechny úřady na všech
úrovních. Jako výsledek tohoto rozhodnutí očekáváme, že se jím plně budou
řídit všechny úřady v zemi“.                                                                 -pm-



Odborový svaz státních orgánů a organizací
Senovážné nám. 23, 110 00  Praha 1

Všem základním organizacím OS
V Praze, dne 5. června 2007

Vážení kolegové,
ve smyslu článku 16, odst. e) Statutu ČMKOS jsou všechny odborové svazy, sdružené v ČMKOS,

povinny každoročně nahlásit počet svých členů k 30.6. Tyto údaje jsou důležitým podkladem pro stano-
vení výše členského příspěvku OS, pro přípravu rozpočtu ČMKOS a stanovení výše členského příspěv-
ku v mezinárodních odborových organizacích, a to v PSI (Internacionála veřejných služeb) a v EPSU
(Evropská federace veřejných služeb).

Usnesením Rady ČMKOS jsou odborové svazy zavázány k poskytování údajů o uzavírání kolek-
tivních smluv a o počtu zaměstnanců organizací. Analýza uvedených údajů slouží jako podklad pro jed-
nání tripartity a pro iniciaci legislativy v oblasti pracovněprávních vztahů.

Na základě výše uvedených důvodů a každoroční aktualizace stavu členské základny Vás žádáme
o písemné sdělení níže uvedených údajů za Vaši ZO ke dni 30. června 2007:

1. evidenční číslo ZO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(příp. čitelný otisk razítka ZO)

2. celkový počet členů ZO (vč. důchodců a žen na MD):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z toho:                    počet žen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

počet mladých do 30 let:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
počet důchodců:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. počet nově přijatých členů od 30. 6. 2006:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. počet zaměstnanců celkem (fyzické osoby):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. kolektivní smlouva na rok 2007 uzavřena: ANO NE

Vyplněné údaje potvrdí předseda ZO nebo jiný pověřený funkcionář, kteří nesou odpovědnost za
správnost údajů.

Požadované informace zašlete nejpozději do 31. července 2007 na adresu Odborového
svazu státních orgánů a organizací, pí Štolfová, tel. 224 142 471, fax. 224 142 470.

Důrazně žádáme o dodržení termínu zaslání vyplněných údajů OS.
S pozdravem

Alena  Vondrová, v. r.
předsedkyně OS


