
u Jak jsme in-
formovali v
p ř e d c h o z í m
čísle NOS pro-
běhlo další jed-
nání o platech
pro rok 2008

dne 10. 9. 2007. I přes argumen-
ty předložené na předchozím i
tomto jednání vládní strana
nadále trvá na svém původním
návrhu. V době jednání nebyl
ještě k dispozici (nebyl uvol-
něn) návrh zákona o státním
rozpočtu na rok 2008, který byl
ministrem financí odevzdán
vládě 3. 9. 2007. Dalším bodem
jednání byl proto materiál
„Analýza faktorů zvýšení objemu
prostředků na platy a ostatní plat-
by za provedenou práci a zvýšení
průměrného platu mezi schvá-
leným rozpočtem na rok 2007 a
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Informace předsedkyně Stanovisko OS
Odborový svaz státních orgánů a organizací opakovaně vyjadřuje
zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády ČR, která, i přes očekávanou
míru inflace ve výši 4,8-5,3 %, velmi příznivý ekonomický růst, kle-
sající nezaměstnanost a předpokládaný růst platů v privátním sektoru
o cca 6-7 %, navrhuje pro rok 2008 pro zaměstnance veřejných služeb
a správy pouze 1,5% růst nominálních platů. Vláda svým rozhod-
nutím zcela vědomě způsobí, že u většiny zaměstnanců veřejných
služeb a správy dojde k významnému poklesu reálných platů, u ně-
kterých zaměstnanců také ke stagnaci nominálního platu. A to za situ-
ace, kdy k takovému kroku není věcný důvod.
Tento nekoncepční, nesystémový, neodborný a ve svých důsledcích
neodpovědný přístup povede k extrémnímu zaostávání nominálních
průměrných měsíčních platů zaměstnanců veřejných služeb a správy
oproti zaměstnancům v podnikatelském sektoru a v konečném výsled-
ku k devastaci systému odměňování zaměstnanců veřejných služeb a
správy.  Situace je o to závažnější, že se nejedná jen o rok 2008, ale i
o léta 2009-2010. Není přijatelné, aby vláda rezignovala na svoji
odpovědnost v oblasti odměňování zaměstnanců veřejných služeb a
správy, která je jí svěřena zákonem. Posilování výkonnostní složky
platu nemůže být prováděno na úkor postupného znehodnocení
nárokové složky platu. Jediným možným postupem je přiměřeně va-
lorizovat nárokovou složku a současně mírně posilovat složku
nenárokovou respektive výkonnostní. Růst produktivity práce při per-
manentně probíhající optimalizaci počtu zaměstnanců se týká všech
zaměstnanců nikoliv jen vybraných jedinců! Proto úprava platů za-
městnanců veřejných služeb a správy se za dané situace musí týkat
všech zaměstnanců veřejných služeb a správy. Na tomto svém
stanovisku OS státních orgánů a organizací trvá!
Znovu zdůrazňujeme, že neústupný postoj vlády ČR povede ke ztrátě
konkurenceschopnosti veřejného sektoru na pracovním trhu, k pokle-
su kvality poskytovaných služeb a ve svých důsledcích k význačné
destabilizaci sektoru veřejných služeb a správy. 
V Praze dne 13. 9. 2007

OS státních orgánů a organizací 

VÝZVA
Odborový svaz státních orgánů a organizací vyzývá všechny své členy a
ostatní zaměstnance, aby podpořili Stanovisko OS a vyjádřili svůj názor
na vzniklou situaci. OS podpoří jakoukoliv protestní akci, jako výraz
nesouhlasu s danou situací, pro kterou se ZO OS rozhodnou!
V Praze 13. 9. 2007 

Odborový  svaz státních orgánů a organizací

návrhem rozpočtu na rok 2008“,
který připravilo jako podklad
pro jednání ministerstvo financí.
Z tohoto materiálu vyplývá, že
celkové výdaje prostředků na
platy a ostatní platby za prove-
denou práci (mzdové náklady)
se v centrálně rozpočtované
sféře v návrhu rozpočtu na rok
2008 zvyšují oproti schválené-
mu rozpočtu na rok 2007 o 3 %.
Růst objemu prostředků na platy
a ostatní platby za provedenou
práci proti schválenému rozpoč-
tu těchto prostředků pro rok
2007 o 3 % je výrazně ovlivněn
tím, že prostředky na realizaci
některých mzdových opatření v
roce 2007 nebyly do prostředků
na platy pro rok 2007 zahrnuty,
ale byly alokovány v kapitole
Všeobecná pokladní správa.
Jednalo se zejména o posílení
prostředků na platy pro pří-
slušníky bezpečnostních sborů v
důsledku realizace zákona č.
361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů a dofinancování platů
ústavních činitelů, státních zá-
stupců a obdobných funkcí.
Jenom promítnutí těchto dvou

Předsednictvo VOS
Třetí zasedání předsednictva VOSse konalo ve čtvrtek 13. září 2007v Praze. V rámci bodu Jednání oplatech bylo přijato stanoviskoOS, které odmítá přístup vlády kdalšímu vývoji platů ve veřejnýchslužbách a správě. Současně před-sednictvo vyzvalo odboráře k vy-jádření názorů na stagnaci nomi-nálních platů a předpokládanýpropad reálných platů. Předsed-nictvo dále jednalo o zastoupeníodborového svazu v pracovníchskupinách zabývajících se věcnýmzáměrem zákona o zaměstnancíchveřejné správy a problematikoupřípravy novelizace zákona o slu-žebním poměru příslušníků bezpe-čnostních sborů. Předsednictvo seseznámilo s průběžnou informacío hospodaření OS za 1. pololetí2007, se stavem členské základnyOS  k 30. 6. 2007 a vzalo na vědo-mí přijetí pěti individuálních čle-nů.         .                             -dě-
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Českomoravská konfederace odborových svazů Praze dne 17. září 2007Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2008(podklad pro zasedání  RHSD dne 17. září 2007) 
o návrhu státního rozpočtu jsou důsledně promítnuta opatření  obsa-
žená v Zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů schváleného Posla-
neckou sněmovnou Parlamentu České republiky (Reforma veřejných
financí) pro rok 2008. Jsou tam promítnuta přesto, že tento návrh
zákona ještě nebyl schválen Senátem a podepsán prezidentem repub-
liky. Nejedná se však pouze o tento návrh (resp. komplex návrhů).
Stejně tak nebyl doposud schválen zákon zvyšující pro příští rok spo-
třební daně z tabákových výrobků (přesto z varianty schválené pro-
zatím pouze PS P-ČR vychází návrh rozpočtu). Současná vládní koa-
lice tedy dělá přesně to, za co ostře kritizovala předchozí vládu – sta-
ví rozpočet na dosud neschválených zákonných novelách a je tedy v
rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech.
I. Makroekonomický rámec státního rozpočtu a hospodářská
politika vlády.
(A) ČMKOS je přesvědčena, že v makroekonomickém rámci státního
rozpočtu dochází pro rok 2008 k výraznému podhodnocení nominál-
ního tempa růstu HDP, ze kterého se odvozuje  odhad příjmové stra-
ny rozpočtu. I když se můžeme s určitými výhradami (viz. dále) zto-
tožnit s MF ČR v odhadu  reálného růstu HDP na úrovni cca 5 %,
nominální růst HDP v rozsahu 8 % považujeme za podhodnocený. 
Růst celkové cenové hladiny (deflátoru HDP) na úrovni 2,8 % je pod-
le našich odhadů (souvisejících s vyšším odhadem průměrné míry in-
flace v roce 2008 oproti odhadu MF ČR  viz. dále) podhodnocen o
1,6 p.b.1 Toto podhodnocení celkového růstu cenové hladiny  repre-
zentuje objem HDP (b.c.) nezahrnutý v prognóze MF ČR pro rok
2008 v rozsahu cca 55 mld Kč. Příjmy veřejných rozpočtů jsou tak
podhodnoceny zhruba o 20 mld Kč, z toho příjmy státního rozpočtu
o 14 mld Kč.2 Tento příjem tvoří svým způsobem skrytou rezervu
státního rozpočtu. 
ČMKOS je vzhledem k těmto okolnostem přesvědčena, že státní
rozpočet bude mít ve skutečnosti dostatek zdrojů na to, aby moh-
ly být platy v rozpočtové sféře mnohem výrazněji valorizovány
oproti vládou předpokládaným 1,5 % v roce 2008.
(B) MF ČR výrazně  podhodnocuje míru inflace na rok 2008. Před-
pokládá, že v příštím roce  dojde ke zvýšení průměrné míry inflace
na 3,4 %. Mezi příčiny vyšší míry inflace v příštím roce MF ČR ex-
plicitně uvádí reformu veřejných financí, zejména růst snížené sazby
DPH z 5 % na 9 % a zavedení ekologických daní. Dopad zvýšení
DPH na míru inflace odhaduje MF ČR na 0,8 p.b., dopad zavedení
ekologických daní 0,2 p.b.
ČMKOS ve své prognóze sice počítá s dopadem zvýšení snížené saz-
by DPH i s dopadem ekologických daní v podstatě ve stejné výši  ja-
ko MF ČR, ale kromě těchto vlivů však ČMKOS za hlavní zdroje
zvýšení míry inflace ve srovnání s letošním rokem považuje: výrazné
zvýšení cen potravin, u pekárenských výrobků a mléčných výrobků o
15 -20 %, u ostatních potravin do 10 %. Zde podle ČMKOS již neob-
stojí námitka, že díky silné konkurenci u prodejců bude nárůst cen po-
travin nižší. Výrobci dnes mohou své výrobky prodávat v zahraničí
díky rostoucí poptávce zejména velkých asijských zemí (Čína, Indie).
Na druhou stranu v důsledku vysokých cen potravin v zahraničí je
možnost dovozu potravin ze zahraničí za nižší ceny silně redukována.
Ukazuje se, jak neprozíravé bylo chování polistopadových vlád vůči
zemědělství, vrcholící ztrátou soběstačnosti v základních potravi-
nách. 
V příštím roce očekáváme také nárůst cen elektrické energie, plynu a
pevných paliv cca o 10 % a pravděpodobně ve stejné výši i cen
vodného a stočného.  Mezi další významné vlivy na inflaci bude pa-
třit růst cen léků a zdravotnických služeb (díky zavádění poplatků a
změně metod cenové tvorby). V neposlední řadě bude mít na urych-
lení inflace dopad i zvýšení cen hromadné dopravy, výše zákonného
pojištění, televizních poplatků, dálničních známek apod. Značné rizi-

ko pak představuje, i přes očekávané posilování koruny, vývoj světo-
vých cen ropy, které v poslední době dosahují rekordních výší přes
80 dolarů za barel, přičemž jejich další růst lze očekávat s velkou
pravděpodobností. Pak posilování kurzu CZK vůči USD nemusí tyto
vlivy utlumit.  Je zřejmé, že MF ČR silně podhodnocuje vliv právě
těchto ostatních vlivů na inflaci. Muselo by totiž přiznat, že zvýše-
ní snížené sazby DPH, které je klíčovým opatřením reformy ve-
řejných financí, přichází v nejnevhodnější okamžik, v době oče-
kávaného výrazného nárůstu cen potravin a že toto opatření bu-
de  růst inflace dále multiplikovat.  
To, že odhad ČMKOS není v žádném případě nadsazený, lze dokázat
mimo jiné i tím, že v podstatě odpovídá i prognóze ČNB. Ta meziro-
ční míru inflace v prosinci 2008 odhaduje na 3,5 – 4,9 %. Průměrnou
míru inflace za rok 2008 pak odhaduje na úrovni  4,2 %. Česká
národní banka však  přímo uvádí, že ve své prognóze nepočítá s
dopady změn v daňových a sociálních zákonech schválených v
rámci reformy veřejných financí, zejména tedy se zvýšením
snížené sazby DPH a vyšším než původně předkládaným růstem
spotřebních daní na cigarety3. Právě dopad těchto změn na míru in-
flace lze odhadnout (i podle MF ČR) na necelý jeden procentní bod.
(C) Česká národní banka jako významná domácí  ekonomická insti-
tuce odhaduje reálné tempo růstu HDP v roce 2008 na 5,4 %.
Výrazně vyšší oproti MF ČR  je i její odhad průměrné míry inflace.
Připomínáme, že ČNB odhaduje míru inflace na úrovni 4,2 %, tento
odhad však „neobsahuje možné dopady vyplývající ze schválení da-
ňových a sociálních zákonů v rámci vládní fiskální reformy“. Je tedy
zjevné, že se bude výrazně odlišovat od očekávání MF ČR i její od-
had celkového růstu cenové hladiny (deflátoru HDP). 
Naprosto zřetelně tedy dochází k významnému rozchodu předpokla-
dů pro měnovou a fiskální politiku v klíčových ukazatelích. Nastave-
ní správného mixu těchto politik se tím komplikuje. ČNB by případně
mohla předčasným zvyšováním úrokových sazeb tlumit růst HDP v
očekávání jeho relativně vysoké dynamiky, aby předcházela vzniku
poptávkově vyvolávané inflace. Ministerstvo financí by zase v oče-
kávání slabšího růstu HDP mohlo tlumit kapitálové – prorůstové
výdaje ve snaze o vyrovnávání deficitu. Obojí je pro hospodářský růst
škodlivé. Předávkování ekonomické restrikce, ať již rozpočtové či
měnové,  se může (byť s určitým zpožděním) negativně projevit jak
ve zpomalení ekonomickém růstu, tak i  v oblasti zaměstnanosti
resp. nárůstu nezaměstnanosti, a to v prvé řadě u domácích fi-
rem. 
ČMKOS má obavy, že riziko nežádoucího propojení této dvojí re-
strikce je obsaženo právě v návrhu současného státního rozpo-
čtu.  Zarážející přitom je, že vláda, místo aby hledala a formulovala
(v souvislosti s evidentní hrozbou zvyšování úrokových sazeb s pře-
sahem do útlumu hospodářského růstu) svou koncepci prorůstové
hospodářské politiky pro nejbližší období, která zajistí dosažení resp.
udržení vysokých temp ekonomického růstu české ekonomiky, v
podstatě v návrhu státního rozpočtu alibisticky sděluje, že snížení
tempa HDP „musí být“, protože česká ekonomika se údajně nachází
nad svým potenciálním produktem.4 Absolutizace až fetišizace kate-
gorie   potenciálního produktu a vytvoření z jeho velmi volně teore-
ticky propočtené hodnoty  hlavní nástroj reálné hospodářské politiky
státu je  základním rysem předloženého rozpočtu. Je velice pravděpo-
dobné, že hospodářská politika nezachytí riziko dvojí restrikce pro
hospodářský růst. Při propojení tohoto evidentní trendu se zhoršením
vnějšího prostředí nemusí pak být naznačený pokles tempa HDP ko-
nečný, a to s negativními důsledky jak pro domácí ekonomiku, tak
pro její ambici rychlé konvergence k úrovni vyspělých zemí EU.
(Nehledě na další důsledky jako je zpomalení rozpočtových příjmů,
ochlazení poptávky domácností atd.) 
(D) Všeobecně známé problémy rozpočtu přetrvávají. Zatím se pří-
sný nezávislý audit nemandatorních výdajů a jejich racionalizaci
a efektivní využití nedaří zajistit. Na druhé straně se zde opět obje-
vují stále se opakující konstatace vysokého podílu mandatorních so-
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ciálních výdajů, které odčerpávají téměř 44 % celkových příjmů stát-
ního rozpočtu. 
K tomu ČMKOS zásadně poznamenává – není žádný důvod, aby i
nadále výdaje na důchody a samozřejmě i příjmy důchodového poji-
štění  byly součástí státního rozpočtu. ČMKOS dlouhodobě požaduje
oddělit tyto prostředky od státního rozpočtu a vytvořit samostatnou
Sociální pojišťovnu, která tyto prostředky bude spravovat. ČMKOS
považuje vytvoření tohoto orgánu za jeden ze základních organiza-
čních předpokladů úspěšné reformy důchodového systému (na kterém
se chce ČMKOS aktivně podílet). Jen připomínáme, že pokud by do-
šlo k oddělení důchodů od státního rozpočtu, byl by tzv. problém vy-
sokých mandatorních sociálních výdajů prakticky vyřešen. Po této
operaci by totiž sociální výdaje mandatorní odčerpávaly 17,2 % cel-
kových příjmů státního rozpočtu a 18,6 % příjmů po odpočtu příjmů
z EU. Tím by padla záminka „vysokých mandatorních výdajů“ a stát-
ní správa by se konečně mohla věnovat tomu podstatnému – kom-
plexnímu auditu nemandatorních výdajů. 
Již před několika lety přijatá novela zákona o rozpočtových pravi-
dlech a z ní pramenící výrazné nárůsty rezervních fondů jednotlivých
ministerstev v řádu desítek miliard Kč zcela jasně ukázala, že rozpo-
čty celé řady resortů jsou velmi plýtvavé a celý rozpočtový proces je
velmi špatně plánován a řízen. Namísto posouzení (auditu)
oprávněnosti každé výdajové položky každého resortu přichází
reforma s jednoduchými plošnými škrty v oblasti sociálních
výdajů a platů ve veřejných službách a správě.5
II. Připomínky k některým výdajovým oblastem státního rozpo-
čtu
a) Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
práci. ČMKOS zásadně nesouhlasí s mírou navrhovaného zvýšení
objemu prostředků na platy, který po odečtení vlivů promítnutých do
státního rozpočtu na rok 2008 na základě rozpočtových opatření rea-
lizovaných v roce 2007 a čerpání prostředků z kapitoly VPS objek-
tivně  stanovuje základní dynamiku růstu platů pro příští rok pouze ve
výši 1,5 %. Předložený návrh je v rozporu se stabilním růstem eko-
nomiky, který je prognózován i na příští rok a dává prostor pro
výrazně vyšší navýšení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy.
Navrhovaný růst průměrného nominálního platu by při inflaci před-
pokládané  ČMKOS  ve výši  4,8 - 5,3 %, ve svých důsledcích zna-
menal pokles průměrného reálného platu přibližně o 3,5 %. Přitom se
jedná o skupinu zaměstnanců, která bude minimálně profitovat na
snížení daní, a kromě toho se jí ve značné míře negativně dotknou i
opatření v oblasti přídavků na děti a další opatření přijatá v rámci re-
formy veřejných financí. Takovýto nekoncepční, nesystémový a ve
svých důsledcích neodpovědný přístup povede k extrémnímu zaos-
távání nominálních průměrných měsíčních platů zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy oproti zaměstnancům v podnikatelském sekto-
ru a  v konečném výsledku k postupnému znehodnocování systému
odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy.  Situace je o to
závažnější, že se nejedná jen o rok 2008, ale i o léta 2009-2010.
ČMKOS  požaduje, aby růst platů v roce 2008 adekvátně odrážel
uvedené skutečnosti. Zásadním požadavkem ČMKOS je, aby
růst prostředků na platy v roce 2008 ve srovnání s očekávanou
skutečností roku  2007 činil minimálně 6  %. 
V kapitole č.  MZ ČR se zásadním způsobem o  31,5  % snižuje po-
ložka zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví.
Zřejmě  v důsledku  toho se připravuje snížení počtu zaměstnanců
Zdravotních ústavů v míře, která daleko překračuje avizovaný pokles
zaměstnanců ve veřejné správě o původně vyhlášená 3 % (v jiných or-
ganizacích MZ realizovaný ve výši 5 %) a v řadě ZÚ se bude jednat
o hromadné propouštění. Objem prostředků na nákup služeb hygie-
nickými stanicemi od zdravotních ústavů je násobně menší než dřívěj-
ší příspěvek poskytovaný ze SR zdravotním ústavům, což může ohro-
zit servis pro státní zdravotní dohled. Navíc pro tak zásadní změnu
(včetně delimitace části pracovníků KZÚ na SZÚ) nejsou vytvořeny
vhodné časové podmínky!
b) Politika zaměstnanosti - ČMKOS vnímá současný trend snižování
úrovně nezaměstnanosti a zvyšování celkové zaměstnanosti jako po-
zitivní faktor, nicméně  připomíná i přetrvávající negativní momenty
na trhu práce, kterými jsou vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanos-
ti, nesnižující se regionální diferenciace v této oblasti a rostoucí míra
uchazečů o zaměstnání, kteří jsou vyřazování z evidence úřadů práce,

aniž by nastoupili do nového zaměstnání. O tomto trendu svědčí i sni-
žující se míra participace na trhu práce. 
V této souvislosti také ČMKOS doporučuje zvážit, jak zdokonalit
metodiky používané pro predikce vývoje trhu práce, neboť výhledy
vypracovávané v jednotlivých letech se poměrně výrazně liší a jsou
zřejmě výsledkem zcela mechanických extrapolací aktuálního stavu. 
ČMKOS dále připomíná i nezbytnost připravit a rozvinout takové ná-
stroje politiky zaměstnanosti, které budou mít potenciál adekvátně re-
agovat na budoucí rizika trhu práce, tj. především zvyšující se podíl
starších pracovníků.
Stále větším problémem je i strukturální nesoulad poptávky a nabíd-
ky na trhu práce, což je  důsledkem živelného vývoje vzdělávacího
systému, především podceňování technického a učňovského školství
v uplynulých letech, ale také malé angažovanosti zaměstnavatelů a
jejich minimálního vlivu na podobu středního a vysokého školství.
ČMKOS poukazuje na nedokonalou aplikaci principu tzv. flexicurity,
kdy jsou mechanismy, které mají zvýšit flexibilitu trhu práce, často
zneužívány a vedou ve svých důsledcích ke snížení pracovněprávní
ochrany zaměstnanců i k negativním dopadům na jejich odměňování.
Stejně tak tyto praktiky umožňují i obcházení ustanovení o zaměst-
návání zahraničních pracovníků. Příkladem takového zneužívání je
zejména institut agenturního zaměstnávání.
ČMKOS poukazuje na opět nedostatečnou úroveň zvýšení výdajů na
aktivní politiku zaměstnanosti (ze 4,8 mld.Kč rozpočtovaných v tom-
to roce  na 5,0 mld.Kč na příští rok). To znamená, že se konzervuje
velmi poddimenzovaná úroveň tohoto typu výdajů na HDP, pro r.
2008 v hodnotě 0,1347 %. I kdybychom doplnili výdaje, které jsou
určeny do sféry zaměstnanosti ze strukturálních fondů EU, pak by ta-
to hodnota činila 0,194, což je stále velmi vzdálené úrovni dosaho-
vané v těch zemích EU, které by měly být pro nás v této oblasti vzo-
rem (např.Dánsko). 
c) Důchodové pojištění. Vládou navrženou valorizaci důchodů na mi-
nimální úrovni pokládáme za nedostatečnou, která v dostatečné míře
nezajistí kompenzaci dopadů reformy od 1.1.2008 (vliv zvýšení
DPH, ekologické daně, regulační poplatky ve zdravotnictví,) a oče-
kávaný rychlejší růst dalších cen a cenových deregulací (nájemné,
energie, potraviny, léky), které proti roku 2007 výrazně urychlí infla-
ci. Přitom to jsou právě tyto položky, které tvoří (na rozdíl od průmě-
ru) u důchodců   výraznou část jejich výdajů. Při nezohlednění toho-
to rychlejšího růstu spotřebitelských cen reálně hrozí v příštím roce
reálný pokles důchodů. Požadujeme proto navýšit rozpočtovaný ob-
jem výdajů na dávky důchodového pojištění o zhruba 11 mld. Kč,
což umožní zvýšení průměrného důchodu o cca 8 % tak, aby byly dů-
chodcům kompenzovány dopady reformy.
d) Nemocenské pojištění. Systém nemocenského pojištění je přebyt-
kový, zásadně proto odmítáme zavedení karenční doby a snížení
úrovně zajištění zaměstnanci v době nemoci.  Požadujeme proto roz-
počtovat pro rok 2008 na výdaje na dávky nemocenského pojištění
částku alespoň ve výši 38 mld. Kč, tj. o 9 mld Kč vyšší, než obsahu-
je návrh SR, i přesto zůstane systém v roce 2008 v přebytku.
Zásadně odmítáme využívání pojistného vybraného na nemocenské
pojištění k řešení problémů státního rozpočtu. Jedná se o pojistný
systém, který má sloužit pouze ke krytí pojistných událostí pojištěn-
ců.
e) Státní sociální podpora – Vláda na jedné straně opakovaně pro-
klamuje, že podporu rodin s dětmi považuje za svoji prioritu (viz
Východiska přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2008). Pravda
je jiná: rozpočtuje nominální objem prostředků určených k finanční
podpoře rodin s dětmi meziročně téměř o 7 mld. Kč nižší než letos.
Zásadně odmítáme omezení finanční podpory rodin s dětmi, tj. sníže-
ní  a omezení výplaty přídavku na dítě, sociálního příplatku, po-
rodného, faktické zrušení pohřebného a „pastelkovného“ a požaduje-
me navýšit objem rozpočtovaných prostředků na dávky státní so-
ciální podpory o 9 mld. Kč.
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f) Sociální služby –  Rozpočtovaný objem prostředků na příspěvek na
péči odpovídá očekávané skutečnosti za rok 2007, což by mělo v ro-
ce 2008  dostačovat (k valorizaci příspěvku by v příštím roce nebyly
splněny podmínky ani v případě, že by nebyla provedena reforma).
Zcela jiná je situace u neinvestičních dotací pro poskytovatele sociál-
ních služeb. Zatímco neinvestiční nedávkové transfery v kpt. 313 v
roce 2007 činí 7 240 440 tis. Kč a ve VPS je rezerva na tzv. sociální
slůžka ve zdravotnických zařízeních ve výši 500 000 tis. Kč, dohro-
mady tedy 7 740 440  tis. Kč, na rok 2008 je plánováno v kpt. 313
MPSV pouze  4 858 365 tis. Kč, což je v rozporu s informací mi-
nistra práce, že i dotačním titulům v sociálních službách  je zachován
objem prostředků na úrovni skutečnosti 2007.  Proto požadujeme ob-
dobně jako v loňském roce zvýšení této položky minimálně o 2 800
000 tis. Kč.
g) Výdaje rozpočtu na regionální školství . Výdaje regionálního škol-
ství činí dle návrhu SR 76 492 546 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007
jde o nárůst 1 232 626 tis. Kč. Při zohlednění některých metodic-
kých změn (zejména 142 552 tis. Kč – státní informační politika) se
tento nárůst  dále snižuje.
Zvýšení rozpočtovaných prostředků regionálního školství by mělo
uhradit nárůst objemů platů o 1,5 % a zajistit i nárůst dalších pro-
středků pro rozvoj školství tak, jak vyplývá z ustanovení § 160 škol-
ského zákona. Zákon stanoví, že ze státního rozpočtu se za podmínek
stanovených tímto zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné
na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi  a kraji, a to
na „platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za
pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě do-
hod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje
na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní po-
litiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní
náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné
zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně
postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a
na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně,
a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na
činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdě-
lávání“.
Nárůst výdajů SR 2008 na regionální školství podle názoru ČMKOS
stěží pokryje navrhovaný nárůst platů a pojistné. S nárůstem výdajů
na další potřeby škol a školských zařízení se tedy nepočítá. Přitom jde
o výdaje, jejichž význam je pro kvalitu výchovně vzdělávacího pro-
cesu naprosto zásadní (učební pomůcky, školní potřeby, učebnice, da-
lší vzdělávání pedagogů).
Nárůst objemu prostředků na platy o 1,5 % je nepřiměřeně nízký a
ČMKOS jej odmítá zejména z těchto důvodů:
- přetrvává neúnosně nízká až diskriminační platová úroveň zaměst-
nanců ve školství (pedagogických i nepedagogických),
- oslabuje se motivační vliv platu na práci zaměstnanců, přitom jsou
na práci pedagogů kladeny v souvislosti s reformou školství nové a
vyšší požadavky,
- přibližně 1 % nárůstu platů je absorbováno nároky v důsledku po-
stupu zaměstnanců do vyššího platového stupně; pro aktivní využití
platového nárůstu tak nezbývá téměř žádný prostor,
- stejně jako v jiných oblastech veřejných služeb dojde i v regionál-
ním školství k výraznému poklesu průměrného reálného platu (viz.
výše)

Takový postup je v naprostém rozporu s objektivními zájmy státu, s
obecně uznávanými poznatky o významu vzdělanosti pro prosperitu
země, ale není ani v souladu s programovým prohlášením vlády, v
němž  se vláda – byť velmi skromně a zdrženlivě – k rozvoji školství
hlásí.
1 Tato diference souvisí v prvé řadě s vyšším odhadem růstu spotře-
bitelských cen (průměrné inflace) ČMKOS oproti MF ČR – viz. dále  2 Na příjmové straně rozpočtu je však možno najít více podivností.
Podíváme-li se např. na vývoj spotřebních daní v roce 2007, ukazuje
se, že jejich výnos bude proti schválenému rozpočtu na rok 2007 niž-
ší o cca 10 mld Kč. Toto snížení se  přitom koncentruje do oblasti tzv.
„ostatních“ spotřebních daní – tj. do daní z tabáku a alkoholu. V této
položce reprezentuje výpadek 10 mld Kč neplnění předpokládaných
rozpočtových příjmů o více než 17 %. Přitom u tabáku došlo pro le-
tošní rok k výraznému zvýšení spotřební daně. Je zajímavé, že v
celém předloženém návrhu státního rozpočtu není tomuto problému v
komentářích věnováno ani slovo (nemluvě o nějakých přijatých opa-
třeních).  3 „Do fiskální prognózy pro rok 2008 byla nově zapracována opatře-
ní, která mohou být v příštím roce realizována i při neschválení fis-
kální reformy jako celku. Jedná se o opatření, která jsou ve výlučné
pravomoci vlády nebo která plynou z harmonizačních závazků ČR
vůči EU (zavedení tzv. ekologických daní), resp. ohledně kterých pa-
nuje poměrně široká politická shoda (odložení účinnosti zákona o ne-
mocenském  pojištění  k 1. 1. 2009). Prognóza nadále neobsahuje
možné dopady vyplývající ze schválení daňových a sociálních záko-
nů v rámci vládní fiskální reformy. Zatím není jisté, zda a v jaké fi-
nální podobě budou zákony po zapracování pozměňovacích návrhů
schváleny Parlamentem ČR.“ (ČNB „Zpráva o inflaci. 7/2007“ str. 36
kapitola Vnitřní předpoklady prognózy).4 Mezi tímto teoreticky konstruovaným potenciálním produktem a
skutečným potenciálním produktem  a samozřejmě i  skutečným pro-
duktem) české ekonomiky leží značná propast, a tak většinu v této
části uvedených tvrzení je třeba považovat za pouhé teoretické spe-
kulace. Takzvaná  Cobb-Douglasova produkční funkce, která je zá-
kladem pro tyto úvahy, totiž v zájmu kalkulovatelnosti natolik zjed-
nodušuje poměry v národním hospodářství, že počítá pouze s exi-
stencí dvou výrobních faktorů v ekonomice – pracovní síly a kapi-
tálu. V reálné ekonomice a pro reálné potřeby bychom ovšem muse-
li počítat přinejmenším s desítkami těchto faktorů. Už třeba chování
a vývoj produktivity práce vzhledem k různým pracovním profesím
v závislosti na zvyšování množství těchto faktorů v ekonomice je di-
ametrálně odlišné. To samé přirozeně platí i o výrobním faktoru kapi-
tálu – také on není žádnou dokonale homogenní veličinou, která v
národním hospodářství ve vztahu k růstu produkce působí „jedno-
tně“, jak to předpokládá Cobb-Douglasova funkce. Cobb-Douglasova
produkční funkce také pouze ve velmi omezené míře  zohledňuje v
reálné ekonomice tak významné faktory, jakými je třeba růst vzděla-
nosti populace, růst kvalifikovanosti pracovní síly, organizační zle-
pšení atd. atd…5 Pod chvályhodnou záminkou úspor se často dosahuje zcela opa-
čných efektů – hrozivého plýtvání. Příkladem může sloužit například
kapitola 328 – Český telekomunikační úřad, který jen na mzdy a po-
jistné vyžaduje již 220 milionů korun. Jeho rozhodující agendu spo-
jenou s cenovou regulací v telekomunikacích však ještě před pár le-
ty zabezpečovali pouzí dva referenti na Ministerstvu financí. Podobně
křiklavým případem nekontrolovatelného nárůstu administrativy je
kapitola 349 Energetický regulační úřad, požadující na státním roz-
počtu jen na mzdy přes 60 milionů korun. Přitom ještě nedávno srov-
natelnou agendu zastalo 5 lidí včetně vedoucího oddělení se zlomkem
dnešních nákladů.  Dalším příkladem mrhání veřejnými prostředky je
i obnova vozového parku Úřadu pro hospodářskou soutěž, na kterou
má být celkově věnováno 20,17 mil. Kč (v příštím roce 5,425 mil.
Kč.) atd.

Českomoravská konfederace odborových svazů Praze dne 17. září 2007Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2008(podklad pro zasedání  RHSD dne 17. září 2007) 
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Informace předsedkyně OS

vlivů snižuje meziroční růst
platů na cca 2,2 %. Dalším ob-
dobným strukturálním vlivem je
zpětné zařazení ČHMÚ a ČGS
do příspěvkových organizací a
to na základě novely zákona o
veřejných výzkumných insti-
tucích, která byla přijata PČR až
v listopadu 2006, tedy v době,
kdy již byl návrh zákona o stát-
ním rozpočtu projednáván v
PČR. Tento vliv snižuje me-
ziroční růst platů o dalších 0,24
%. Kromě uvedených vlivů byla
realizována některá rozpočtové
opatření v průběhu roku 2007
(například dopady nového
zákoníku práce apod.). Tyto fak-
tory způsobily, že reálné zvý-
šení objemu prostředků na
platy v roce 2008 bude činit
1,5 %.
Rozpočtovaný průměrný plat se
v návrhu rozpočtu na rok 2008
zvyšuje proti úrovni schválené-
ho (nikoliv skutečného) rozpo-
čtu na rok 2007 o 3,1 %. Tento
růst ovlivňují faktory, které jsou
ve značné části shodné s fakto-
ry růstu celkového objemu pro-
středků na platy, jak jsme uvedli
výše. Faktorů, které ovlivňují
růst průměrných platů je více.
Jako příklad uvádíme dopady
redukce počtu funkčních míst o
3215 míst při ponechání pro-
středků na platy za snižované
zaměstnance, posílení rozpočtu
o finanční prostředky na odmě-
ňování zaměstnanců pro přípra-
vu předsednictví ČR v Radě
Evropské unie, na technickou
asistenci projektů spolufinanco-
vaných z Evropské unie a na
projekty a programy spolufinan-
cované ze státního rozpočtu i ze
zvýšených příjmů z rozpočtu
Evropské unie. Z uvedeného je
zřejmé, že procentuální růst
průměrného platu v roce 2008
proti skutečně dosaženému
průměrnému platu v roce 2007
se bude lišit obdobně, jako tomu
bude v případě nárůstu objemu
prostředků na platy. Pro úplnost
uvádíme, že průměrná míra in-
flace na rok 2008 je vládou pre-
dikována ve výši 3,4 %. 
Po delší věcné debatě k předlo-
ženému materiálu bylo jednání
ukončeno s konstatováním, že
obě strany trvají nadále na svých
stanoviscích. 
Dne 12. 9. 2007 byl na progra-

mu jednání vlády návrh zákona
o státním rozpočtu pro rok 2008.
Vláda projednávání návrhu
zákona přerušila. 23. 9. 2007 by
měl  být návrh zákona, s doda-
tečnými  úpravami,   vládou
schválen. 
Dne 13. 9. 2007 bylo s průbě-
hem jednání o platech na rok
2008, a s předpokládaným vý-
vojem platů v roce 2008, po-
drobně seznámeno Předsednic-
tvo Výboru OS. Po rozsáhlé de-
batě bylo Předsednictvem jed-
nomyslně přijato Stanovisko OS
a Výzva OS, které v plném zně-
ní zveřejňujeme na jiném místě
NOS. Předsedkyni OS bylo ulo-
ženo, aby se ve věci obrátila do-
pisem na všechny ZO. 
Dne 17. 9. 2007 se uskutečnilo
plenární zasedání RHSD (tri-
partita), které projednalo ná-
vrh státního rozpočtu na rok
2008. Za vládní stranu se části
jednání zúčastnil také předseda
vlády, který osobně reagoval na
výhrady k návrhu rozpočtu
přednesené zástupci odborů a
zástupci zaměstnavatelů.
Odmítavé Stanovisko ČMKOS
k návrhu státního rozpočtu na
rok 2008, zpracované pro jed-
nání RHSD, které zveřejňuje-
me v plném znění na jiném
místě, bylo předáno vládní
straně. Doporučujeme věnovat
zvýšenou pozornost úplnému
znění Stanoviska ČMKOS,
zvláště pak jeho úvodní části.
Citujeme část Stanoviska
ČMKOS, která se vztahuje k
části Výdaje na platy zaměst-
nanců a ostatní platby za prove-
denou práci:
„ČMKOS zásadně nesouhlasí s
navrhovaným zvýšením objemu
prostředků na platy, který po
odečtení vlivů promítnutých do
státního  rozpočtu na rok 2008
na základě rozpočtových opatře-
ní realizovaných v roce 2007 a
čerpání prostředků z kapitoly
VPS, stanovuje základní dyna-
miku růstu platů pro příští rok
pouze ve výši 1,5 %. Předložený
návrh je v rozporu se stabilním
růstem ekonomiky, který je pro-
gnózován i na příští rok a dává
prostor pro výrazně vyšší na-
výšení platů zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy.
Navrhovaný růst průměrného
nominálního platu by při inflaci
předpokládané ČMKOS ve výši
4,8 - 5,3 %, ve svých důsledcích

znamenal pokles reálného platu
přibližně o 3,5 %. Přitom se jed-
ná o skupinu zaměstnanců, která
bude minimálně profitovat na
snížení daní a kromě toho se jí
ve značné míře negativně dot-
knou i opatření v oblasti přídav-
ků na děti a další opatření přija-
tá v rámci reformy veřejných fi-
nancí. Takovýto nekoncepční,
nesystémový a ve svých důsled-
cích neodpovědný přístup pove-
de k extrémnímu zaostávání no-
minálních průměrných mě-
síčních platů zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy oproti za-
městnancům v podnikatelském
sektoru a v konečném výsledku
k postupnému znehodnocování
systému odměňování zaměst-
nanců veřejných služeb a sprá-
vy. Situace je o to závažnější, že
se nejedná jen o rok 2008, ale i o
léta 2009-2010.
ČMKOS požaduje, aby růst pla-
tů v roce 2008 adekvátně od-
rážel uvedené skutečnosti. Zá-
sadním požadavkem ČMKOS
je, aby růst prostředků na platy v
roce 2008 ve srovnání s rokem
2007 činil minimálně 6 %.“
Značná část vystoupení ze stra-
ny odborů byla věnována na-
vržené restrikci ve mzdové části
návrhu státního rozpočtu a dal-
ším restrikcím souvisejícím s
reformou veřejných financí.
Závažné výhrady k návrhu stát-
ního rozpočtu měli také zástupci
zaměstnavatelských svazů. Jed-
nání skončilo bez dohody. Další
informace k návrhu zákona o
státním rozpočtu zveřejníme v
příštím čísle NOS.
v Informace pro příslušníky
celní správy a vězeňské služ-
by:
a) V rámci pravidelného jed-
nání zástupců odborových svazů
(OS hasičů, NOS Policie ČR a
OS státních orgánů a organizací)
s ministrem vnitra, které se
uskutečnilo dne 16. 8. 2007 bylo
jedním z bodů jednání také
ustavení Expertní skupiny pro
novelizaci služebního zákona.
Za každý bezpečnostní sbor bu-
de do Expertní skupiny jmeno-
ván jeden zástupce vedení bez-
pečnostního sboru a jeden zá-
stupce odborů, dále ve skupině
budou zástupci MV ČR. Bylo
dohodnuto, že Expertní skupina
bude ustavena k 1. září. Expert-
ní skupina se bude zabývat ná-
sledujícími základními okruhy

problémů: a) systemizace, b)
hodnostní označení, c) ustavo-
vání do funkcí, d) odměňování
(včetně 150 hodin neplacené
práce přesčas). Pozornost bude
věnována zákonu, prováděcím
předpisům a aplikační praxi. (1.
výstup z této skupiny se před-
pokládá do konce roku 2007).
Odborový svaz státních orgánů a
organizací jmenovala do Expert-
ní skupiny za odborové organi-
zace působící v celní správě mí-
stopředsedu OS a předsedu pod-
nikového výboru P. Bednáře a za
odborové organizace působící
ve vězeňské službě Bac M. Ko-
candu. 
Pro úplnost informací uvádíme,
že pravidelným bodem každého
jednání jsou: dopady služebního
zákona na příjmy příslušníků
bezpečnostních sborů (včetně
přehledů vývoje průměrných
služebních příjmů), aplikační
praxe při čerpání přesčasových
hodin, otázky spojené s ukonče-
ním služebního poměru přísluš-
níků z činné služby a nábor no-
vých (v 1. pol. 2007 ukončilo
služební poměr 185 příslušníků
celní správy, 314 příslušníků
vězeňské služby, 289 přísluš-
níků HZS (nových bylo přijato
105) a 2330 příslušníků PČR
(nových bylo přijato 718). Zápis
z jednání byl předsedkyní OS
postoupen předsedovi PV OO
CS a předsedovi Rady předsedů
OO VS ČR. Po dohodě předsed-
kyně OS s vedením obou bez-
pečnostních sborů jsou zápisy z
jednání předávány také generál-
nímu řediteli Celní správy a ge-
nerálnímu  řediteli Vězeňské
služby ČR. 
b) Do návrhu programu schůze
Poslanecké sněmovny PČR, kte-
rá bude zahájena dne 25. září
2007, byl zařazen  také posla-
necký návrh novely zákona o
služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů (poslanec
F. Bublan a další), kterým se na-
vrhuje vypuštění ustanovení
týkajícího se 150 hodin nepla-
cené práce přesčas. Jedná se o
první čtení. O projednávání po-
slaneckého návrhu budeme
průběžně informovat v dalších
číslech NOS.  
V Praze dne 18. 9. 2007

Alena Vondrová 
předsedkyně OS
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BOZP a prevence stresu na pracovištiVzhledem k tomu, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při prácipatří historicky k oblasti prioritního zájmu odborů a dále proto, žeodborům patří ze zákona významné právo kontroly nad dodržovánímpředpisů o BOZP, z nichž lze při výuce čerpat, zaměřujeme se na tu-to oblast. Naším cílem není jen komentovat platné předpisy, ale za-měřit se na prevenci rizik na pracovištích, tedy spojit teorii s praxí.Přednášky nejsou určeny pouze zástupcům odborových orgánů, alepředevším zaměstnavatelům samotným, neboť na nich je povinnostvytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožujícípracovní prostředí. Lektorský tým:  JUDr. E. Dandová, Ing. P. Šebek, PhDr. P. Beroušek,Bc. M. Kosina*1. Základní pojmy BOZP* Základní pojmy - informační zdroje BOZP * Právní předpisy upra-vující BOZP * Výchova a propagace v oblasti BOZPTermíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoListopad 14.11. 1.11. 7190 1500,- DOS Praha2. Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance * Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance * Po-stavení a role zástupců zaměstnanců v oblasti BOZP * Řízení BOZPna úrovni podniku * Orgány inspekce práce Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoŘíjen 3.10. 15.9. 7184 1500,- DOS PrahaProsinec 4.-5.12. 15.11. 7385 2900,- Zlenice3. Pracovní úraz a nemoc z povolání * Druhy a poskytování OOPP * Povinnosti zaměstnavatele při vznikupracovního úrazu a nemoci z povolání * Práce zakázaná těhotným,matkám po porodu a mladistvím Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoŘíjen 31.10. 15.10. 7188 1500,- DOS PrahaProsinec 12.12. 1.12. 7200 1500,- DOS Praha4. O stresu nestresově * Stres * Distres * Jak předcházet stresu * Druhy stresu * Příznakystresové zátěže * Obrana proti stresu * Schéma energetického poten-cionálu Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoListopad 22.11. 1.11. 7193 1500,- DOS Praha5. Pracovní výkon, distres a konkurenceschopnost * Výkonové přetěžování * Nedotěžování * Organizace práce * Říze-ní výkonu * Chyby v organizaci a řízení * Hodnocení rizik * Cestyimplementace nápravných opatření * Konkurenceschopnost podniku* Hraní rolí Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoŘíjen 19.10. 1.10. 7186 1500,- DOS PrahaProsinec 6.12. 15.11. 7198 1500,- DOS Praha6. Moderní personalistika pro odborové funkcionáře * Trendy moderní personalistiky * Personální politika * Lidské zdro-je * Povinnosti manažerů * Povinnosti základních organizací Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoListopad 30.11. 15.11. 7196 1500,- DOS Praha
Hospodaření občanských sdruženíJelikož občanská sdružení a tím i odborové organizace se řídí přede-vším obecně platnými právními předpisy, vedle stanov a vlastních do-kumentů, je nutné aby i hospodaření těchto organizací bylo v soula-du s těmito předpisy. Zde je totiž možná kontrola ze strany státníchorgánů a při nedodržení povinné legislativy i případné možné postihy.Je zřejmé, že hospodaření je nedílnou součástí činností těchto organi-zací a právě činností nejvíce svázanou právními předpisy. Je určeno pro: odborové organizace, občanská sdružení, spolky, tělo-

výchovné jednoty, a jejich revizní komise Lektorský tým:  Ing.. M. Krbečková, J. Plesníková, M. Karlická, Ing.D. Voráčková,1. Hospodaření a daňová politika* Základní dokumenty *  Legislativa (zákony vztahující se k hospo-daření) *  Pravomoci *  Odborové prostředky a jejich použití *  Zá-klady hospodářsko-finanční agendy *  Ochrana odborových prostřed-ků *  Příjmy a výdaje *  Jednotlivé daňové zákony – Daň z příjmuprávnických osob; Daň z příjmu fyzických osob; Daň dědická, daro-vací a z převodu nemovitostí; Daň silniční; Daň z nemovitosti; Daňz přidané hodnotyTermíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoListopad 28.11. 15.11. 7195 1500,- DOS PrahaProsinec 7.12. 15.11. 7199 1500,- DOS Praha2. Jednoduché účetnictví včetně účetní závěrky* Účetní legislativa * Inventarizace * Účetní závěrka * Daňové přiz-náníTermíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoListopad 8.11. 15.10. 7189 1500,- DOS PrahaProsinec 14.12. 1.12. 7202 1500,- DOS Praha3. Podvojné účetnictví – vedené v účetní knize ve zjednodušenémrozsahu (nabývá účinnost k 1. 1. 2008)* Základy účetnictví * Účetní legislativa * Tvorba účetní směrnice *Příklady před kontací * Příklady od převodového můstku až pouzávěrku Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoŘíjen 11.-12.10. 15.9. 7185 2500,- DOS PrahaListopad 15.-16.11. 1.11. 7191 2500,- DOS PrahaProsinec 6.–7. 12.. 15.11. 7197 2500,- DOS Praha4. Účetnictví – vedené na PC ve zjednodušeném rozsahu (začáte-čníci) (nabývá účinnost k 1. 1. 2008)Účetnictví vedené na PC (ve zjednodušeném rozsahu) je určenovšem, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí toto vést na PC.Předpokladem je základní znalost účetnictví a základní znalost prácena PC. První den je věnován teorii a druhý práci na PC. * Stručné základy účetnictví * Práce na PC včetně příkladů od převo-dového můstku až po uzávěrku * Program ABRA G2 * Účetní závěr-ka a daně Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoZáří 20.-21.9. 1.9. 7182 3370,- UJAK PrahaListopad 19.-20.11. 1.11. 7192 3370,- UJAK Praha5. Účetnictví – vedené na PC ve zjednodušeném rozsahu (pokročilí)(nabývá účinnost k 1. 1. 2008)Účetnictví vedené na PC (ve zjednodušeném rozsahu) je určenovšem, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí toto vést na PC.Předpokladem je základní znalost účetnictví a základní znalost prácena PC. Oba dva dny jsou věnovány práci na PC. * Stručné základy účetnictví * Práce na PC včetně příkladů od převo-dového můstku až po uzávěrku * Program ABRA G2 * Účetní závěr-ka a daně Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoŘíjen 25.-26.10. 1.10. 7187 3370,- UJAK PrahaProsinec 12.-13.12. 15.11. 7201 3370,- UJAK Praha6. Činnost revizních komisí * Činnost revizních komisí * Práva a povinnosti revizních komisí *Zpracování kontrolních zpráv * Příklady protokolů revizních kontrol Termíny:Měsíc Termín Uzávěrka Var. sym. Cena (vč. DPH) MístoListopad 23.11. 1.11. 7194 1500,- DOS Praha
ČMKOS - Rozvoj lidských zdrojůBÚ: 2000160329/0800, IČ: 00675458, DIČ: CZ00675458nám.W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3tel.: 234 462 572, tel.: 234 462 238, fax.: 222 718 994martinek.dusan@cmkos.cz

Vzdělávání ČMKOS (Rozvoj lidských zdrojů)
www.cmkos
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Norská dohoda o kvalitě 
Za kvalitu – společně
Všeobecná dohoda o veřejných službách je v Norsku velkým příno-
sem. Kampaň „Za kvalitu společně“ byla iniciována na začátku roku
2005 a rychle si získala pozornost všech odborových předáků. V ro-
ce 2005, kdy PSI a mezinárodní odborové hnutí bylo zaměřeno na
„Skončeme s chudobou“, odborová organizace Fagorbundet se rov-
něž rozhodla soustředit svou pozornost na boj proti chudobě, protože
kvalitní veřejné služby hrají rozhodující roli v boji proti chudobě a při
snižování rozdílů mezi chudými a bohatými.
„Červeno-zelené“ volební vítězství v roce 2005
Pracovní hnutí byla rozhodující pro vítězství „červeno-zelených“
stran v roce 2005. Dvě přední odborové organizace (Norská konfe-
derace odborů a Fagforbundet) se rozhodly pomoci sociálním demo-
kratům a levicovým stranám k volebnímu vítězství. Prvním krokem
nové vlády pak bylo převedení miliard norských korun na municipa-
lity. Ty neváhaly vydat je na zvýšení počtu zdravotníků pro staré lidi,
výstavbu dětských jeslí a školek a také ke zlepšení údržby veřejných
budov a silnic. Jenom pár měsíců po těchto investicích mohli občané
již vidět jejich výsledky.
Smějící se municipality
Ministryně pro místní správu z červeno-zelené vlády chtěla „Smějící
se municipality“. Její idea o tom, že municipality by měly spolu úzce
spolupracovat, je velmi podobná představám Fagforbundet. Díky
úzké spolupráci mezi ministerstvem pro místní správu a odbory se po-
dařilo přivést ministerské nařízení do souladu se strategií Všeobecné
dohody o veřejných službách. Ke spolupráci byla přizvána i organi-
zace zaměstnavatelů pro norské municipality. Po několika měsících
diskusí byla v říjnu 2006 podepsána dohoda „Kvalitní municipality –
dohoda o programu kvalitního rozvoje v municipálním sektoru“. Stát
(zastoupený třemi ministerstvy), organizace zaměstnavatelů a čtyři
odborové organizace se v této smlouvě zavázali ke tripartitní spolu-
práci.
Kvalitní municipality
Cílem spolupráce je zvýšit kvalitu a efektivnost služeb, které nabízí
municipální sektor. Konstruktivní spolupráce mezi zvolenými zástup-
ci, manažery a pracovníky přinese prospěch občanům. Zvyší se kapa-
city v jeslích, školkách a pečovatelských ústavech a zlepší se péče o
starší občany. Cílem je zapojit do projektu do konce roce 2009 polo-
vinu všech municipalit.
Panama: Násilná smrt dvou odborářů
31. srpen 2007
PSI napsalo panamskému prezidentovi Martín Torrijosovi dopis od-
suzující zavraždění Osvaldo Lorenzo Péreze, který stál v čele odbo-
rové organizace SUNTRACTS (Národní odborová organizace pra-
covníků v průmyslu a stavebnictví), a Luigi Antonio Argüeles, který
byl rovněž zástupcem SUNTRACTS. K těmto vraždám došlo s
největší pravděpodobností kvůli tomu, že tito odboráři odmítali ma-
sové propouštění a rovněž odmítali vstoupit do žlutých odborů
SINDICOPP, které kontroluje stavební gigant Norberto Odebrecht.
Saudská Arábie:
Zaměstnavatel zabil dvě pracovnice v domácnosti
Zabití dvou pracovnic z Indonésie svými zaměstnavateli v Saudské
Arábii potvrzuje neschopnost saudské vlády učinit přítrž vážnému po-
rušování lidských práv. Sedm členů saudské rodiny, kteří zaměst-
návali čtyři ženy z Indonésie, zbilo tyto ženy kvůli podezření z pro-
vozování „černé magie“ na jednom z členů rodiny. Dvě ženy tomuto
útoku podlehly a další dvě se léčí ze svých zranění v nemocnici.
Saudská policie útočníky zadržela.
V Saudské Arábii je v domácnostech zaměstnáno přes dva miliony
žen z Indonésie, Filipín a dalších zemí. Zpravidla pracují za velmi

nízké mzdy, jsou přetížené a navíc vystavené verbálním a fyzickým
útokům a nezřídka i sexuálnímu zneužívání.
V listopadu a v prosinci 2006 navštívila mezinárodní organizace na
ochranu lidský práv Human Rights Watch Saudskou Arábii a Srí Lan-
ku. Zde prováděli interview s ženami, které byly v Saudské Arábii
uvězněné a zbičované po tom, co je jejich zaměstnavatel sexuálně
zneužil. Před třemi měsíci byla jedna z mnoha těchto pracovnic od-
souzena na 10 let vězení a 2000 ran bičem za čarodějnictví, což bylo
snížení trestu z původního trestu smrti. Indonéské velvyslanectví ne-
bylo o tomto procesu a odsouzení vůbec informováno a dozvědělo se
to až měsíc po vydání rozsudku. Je zřejmé, že se zahraničními pra-
covníky v Saudské Arábii není zacházeno stejně jako s domácími
občany a těmto pracovníkům se rovněž nedostává tlumočníků, právní
pomoci a základních informací o svých právech. Saudské výkonné or-
gány záměrně neinformují zastupitelství zemí, ze kterých jsou odsou-
zení, aby tato zastupitelství nemohla učinit patřičné kroky k ochraně
svých občanů. Vláda by měla rozšířit pracovní zákony na ochranu
pracovníků v domácnosti. Saudské orgány a ambasády zemí, odkud
pracovníci pocházejí, obdrží ročně tisícovky stížností ohledně poru-
šování pracovních zákonů. Mnohem více případů ale nejspíš zůstává
neoznámených, což je dáno izolací těchto pracovníků v domovech
svého zaměstnavatele.  
Slovinské odbory podporují petici o veřejných službách
Slovinské odbory a jejich konfederace jsou odhodlány pokračovat ve
sbírce podpisů pro ETUC petici o veřejných službách. Zástupce ge-
nerálního tajemníka EPSU se sešel s vedením odborů a s předsedy
konfederací. Slovinské odbory neustále prosazují tuto petici a ve své
agendě ji zařadily na nejvyšší místo. Odbory stojí mezi vládou a roz-
bíjením veřejných služeb, což dokáže veřejnost ocenit. Hlavně díky
výborné strategii se ve Slovinsku podařilo nasbírat množství podpisů,
které i v absolutním vyjádření předčí jiné lidnatější země. Petici
ETUC doprovázejí i další kampaně na ochranu veřejných služeb
ohledně reforem a privatizace ve střediscích zdravotní péče.
Odbory připravují odvetné akce, protože vláda neplní své závazky vy-
plývající z uzavřených dohod. Slovinská vláda bude čelit demonstra-
cím a nejspíš i stávce v průmyslu po tom, co se Slovinsko stane před-
sednickou zemí EU v roce 2008. Slovinské odbory proto diskutovaly
s EPSU, jakým způsobem by EPSU mohla jejich akce podpořit.
Mnoho odborových organizací ze zdravotních a sociálních služeb, z
energetického průmyslu a z místní správy, diskutovalo o svých sou-
časných aktivitách v EPSU a PSI, o sektorovém dialogu a o nad-
cházejícím předsednictví EU. 
Všeobecný výzkum ILO konvence 94 a doporučení 84
Mezinárodní organizace práce ILO připravuje všeobecný průzkum o
konvenci 94 a doporučení 84, které se týkají pracovních klauzulí ve
veřejných zakázkách. Dotazník byl rozeslán do národních poboček
ITUC, ale doposud byla reakce jen velmi vlažná. ITUC zatím obdržel
odpověď jen z deseti zemí. Dotazník se týká vložení pracovních klau-
zulí do zakázek zadaných státem. ILO čeká odpovědi na tyto tři hlav-
ní oázky:
- Existují zákony nebo právní regulace týkající se mezd a pracovních
podmínek, které se musí dodržovat ve veřejných zakázkách? Jestli
ano, tak jestli se tato relevantni legislativa aplikuje na veřejné zakáz-
ky na regionální úrovni;
- Jaké jsou standardní podmínky pracovní klauzule ve veřejných kon-
traktech a jestli jsou si jich vědomi uchazeči o veřejnou zakázku;
- Jaký je systém kontroly a sankcí, pokud nějaký existuje.
Termín na zaslání odpovědi bohužel vyprší 30. září. Své odpovědi
můžete zaslat na anna.biondi@ituc-csi.org a kopii na rights@world-
psi.org.

-pm-
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DIVADLA A MUZIKÁLY
nabídka vstupenek

Pražská herecká společnost
Benešovská 32, 101 00 Praha 10

e-mail: kriz.phs@seznam.cz,
tel.: 271 732 341, fax: 272 730 323

Muzikály: Golem, Angelika, Limonádový Joe, Elixír živo-
ta, Noc na Karlštejně, Zpívání v dešti, Producenti, Bídníci,
Miss Saigon, Jekyll a Hyde, Láska je láska, Jack Rozparo-
vač, Jesus Christus Superstar, Dáma s kaméliemi, Tři mu-
šketýři
Operety: Netopýr,  Čardášová princezna
Divadla: Metro, Radka Brzobohatého, U Hasičů, Jezerka,
Palace, Bez zábradlí, Fidlovačka
Předvánoční koncerty koncerty v Emauzích a na Žo-
fíně!
Doporučujeme:  Středověk na vlastní kůži - Detenice
Minimální objednávka - 10 vstupenek na představení.

Zájemcům zašleme bližší informace.

ČSCH, Základní organizace chovatelů koček Varnsdorf
společně se ZO OS Městský úřad Varnsdorf
pořádají 16. zimní - vánoční tábor pro děti

Tábor se uskuteční ve dnech 26. 12. 2007 až 1. 1. 2008 v areálu DDM vRumburku, v oblasti Lužických hor ve Šluknovském výběžku.Tábor je zaměřen chovatelsky – zdokonalení znalostí o chovu zvířat aochraně přírody. Program je dále rekreačně poznávací s výlety do oko-lí včetně  výletu do nedalekého města v SRN. Možnost koupání v bazé-nu, lyžování (sjezdovka i na běžky), bruslení.Doprava je společná vlakem (autobusem) z Prahy s možností přistoupitv nácestných stanicích. Odjezd je v druhý svátek vánoční ráno, návrat naNový rok odpoledne. V přihlášce je možno uvést vlastní dopravu dítětena tábor a zpět. Zavazadla se vezou společně.Ubytování účastníků je na pokojích ve zděném objektu. V areálu je ve-škeré sociální zázemí včetně sprchy s teplou vodou.Stravování bude probíhat 5x denně, účastníci se budou podílet na pří-pravě.Účastnický poplatek za 6 dnů tábora činí částku 1800,- Kč. Připomínámemožnost požádat zaměstnavatele nebo odborovou organizaci rodičů o po-skytnutí příspěvku na tábor z FKSP, SF apod. Potřebnou fakturu zašle-me po obdržení závazné přihlášky.Přihlášky úplně vyplněné nutno zaslat nejpozději do 30. 11. 2007 na ad-resu: Vlastimil Jura, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice nebo e-mailemna: vlastimil.jura@seznam.cz. Po jejich obdržení budou postupně za-sílány další pokyny a faktura, kterou je nutno uhradit do termínuuzávěrky přihlášek.Zrušení přihlášky z různých důvodů je možno pouze písemně bez stor-nopoplatku do 30. 11. 2007, při pozdějším zrušení nebo jinou formou do15. 12. 2007 činí stornopoplatek 300 Kč, po tomto termínu činí stornopo-platek 800 Kč. Ke krytí stornopoplatku z důvodu nemoci či úrazu při sou-časném úrazovém pojištění dítěte doporučujeme uzavřít z důvodu finan-ční výhodnosti komplexní cestovní pojištění s vlastní zdravotní pojišťo-vnou nebo jiným pojišťovacím ústavem!Vzhledem ke specifičnosti tábora Vás prosíme o jeho propagaci meziVašimi spolupracovníky, spolužáky apod. se zaměřením předevšímna děti od 9 do 15 let věku.Těšíme se na příjemné společné prožití Silvestra!Veškeré informace na tel. 602 682 600, 777 313 675, 739 492 674nebo pevný+fax 412 333 684, p. Vlastimil Jura.
Závazná přihláška na zimní tábor Rumburk 26. 12. 2006 – 1. 1. 2007

jméno a příjmení  ………………………RČ ……………..................
bydliště …………………………………PSČ …………………........
tel. byt ……………………............mobil ……………………...........
e-mail…………………………..tel. rodičů zam.: …………………...
pojištěn u zdravotní pojišťovny ……………………………………...
doma chováme či projevuji zájem o zvířata:........................................
…………………………………...........................................................
nastupovat budu v: …………………...………………………………
nepojedu společně - vlastní dovoz a odvoz.
potvrzení členství v ZO ČSCH v roce 2007

……………………………………..
podpis a razítko

datum………………podpis zákonného zástupce …………………...
Věnujte pečlivou pozornost vyplňování přihlášky. Nehodící seškrtněte!

Regionální právní poradenství ČMKOS PLZEŇPobřežní 8, 301 17 PlzeňPrávník   JUDr.  Ivana ZÁLIŠOVÁ, tel.: 386 359 703, 724 315967,                 ŘÍJENPondělí 1. 10. 2007 10,30 – 15,30Pondělí 8. 10. 2007 10,30 – 15,30Pondělí 15. 10. 2007 10,30 – 15,30Pondělí 22. 10. 2007 10,30 – 15,30Pondělí 29. 10. 2007 10,30 – 15,30Regionální právní poradenství  ČMKOS  KARLOVY VARYOS DLV Na Vyhlídce 1, 360 01  Karlovy VaryPrávník L.  FRÜHBAUER, tel:  724 316 238, 486 142 033ŘÍJENPondělí 1. 10. 2007 11,00 – 15,00 hod.Pondělí 15. 10. 2007 11,00 – 15,00 hod
Informace :  S. Ševčík tel. : 234 462 456

Změna úředních hodin RPP Plzeň a RPP Karlovy Vary
po dobu nemoci JUDr. Hugrové


