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� Jak jsme avi-zovali v před-chozích infor-macích předsed-kyně, uskutečni-lo se dne 17. 9.2009 plenárnízasedání RHSD (tripartita).Předmětem jednání byl mimojiné také návrh státního rozpočtuna rok 2010. Ve verzi před-ložené plenárnímu zasedání(schodek 230 mld. Kč) bylopředpokládáno zmrazení mezdzaměstnanců veřejných služeb asprávy, jak jsme již podrobnějiuvedli v předchozím čísle NOS. V rámci úsporného balíčkunavrhl ministr financí sníženíplatů veřejných zaměstnanců(zaměstnanců, jejichž platyjsou hrazeny ze státního roz-počtu tj. i zaměstnanců re-gionálního školství) pro rok2010 o 4 %. Tuto zásadní infor-maci oznámil sociálním part-nerům ministr financí na  uve-deném  plenárním zasedáníRHSD (tripartita). S návrhemvyslovily odbory přímo na jed-nání zásadní nesouhlas. Před-sedkyně OS, která se jednánízúčastnila, přednesla všechnyzásadní argumenty proti sníženíplatů. Zásadní nesouhlasné sta-novisko za stranu odborů před-nesli předseda ČMKOS apředsedkyně OS také na rannímzasedání rozšířeného předsed-nictva RHSD dne 21. 9. 2009.
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Stanovisko OS ROPO
Odbory nesouhlasí se  snížením platů
zaměstnanců veřejných služeb 

Odborové svazy  zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy
(OS ROPO) sdružené v ČMKOS zásadně nesouhlasí s navrhovaným
4% snížením platů  zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze stát-
ního  rozpočtu.  OS  ROPO  vzaly na vědomí původně navrhované
zmrazení platů a restrikci počtu funkčních míst (pokles o 20 200 v
roce 2010) a poukazovaly na to, že již  v důsledku toho dojde u ně-
kterých skupin zaměstnanců nikoliv ke stagnaci, ale k významnému
poklesu nominálních platů. Současně  upozornily také na reálná rizika
související s výrazným krácením provozních a dalších výdajů v ně-
kterých kapitolách státního rozpočtu. Důsledkem může být snížení
zaměstnanosti a další pokles nominálních platů zaměstnanců, což je v
některých případech již dnes zřejmé. 
Naprosto nepřijatelná je realizace vládního návrhu rozpočtu pro škol-
ství. Zaměstnanci tohoto odvětví jsou co do úrovně platů a vzhledem
ke své kvalifikaci trvale podhodnocováni. To lze prokázat údaji z nej-
různějších statistických šetření. Snižují se finance určené na učebnice,
učební pomůcky i další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Paradoxně přitom tato vláda ve svém programovém prohlášení
vyjádřila „podporu školství jako jedné z klíčových oblastí pro růst
konkurenceschopnosti a rozvoj společnosti“. K jakým došlo ke
změnám, které zdůvodňují opuštění této orientace? Stát již vzdělávání
jako perspektivu a předpoklad prosperity nepotřebuje?  
U bezpečnostních sborů snížení služebního příjmu jejich příslušníků
o 4 % nepochybně povede ke snížení bezpečnostního standardu, a to
v důsledku možného masivního odchodu zejména policistů a pří-
slušníků Vězeňské služby ČR.  Toto nebezpečí je zcela reálné!  
Upozorňujeme také na skutečnost, že v důsledku výše uvedených re-
strikcí reálně hrozí omezení výkonu některých kompetencí veřejné
správy,  případně snížení  kvality. Zejména se jedná o dozorové a kon-
trolní činnosti státu. A to za situace, kdy odbory a zaměstnavatelé
požadují od státu zajištění  důsledné kontrolní činnosti státu a zvýšení
její efektivnosti. 
Současná úroveň  průměrných nominálních platů zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy je i vzhledem ke kvalifikační struktuře relativně
nízká. Přitom objem agend,  respektive činností, které zaměstnanci
veřejných služeb a správy zajišťují,  zůstává stejný nebo má tendenci
se zvyšovat. A to při stálém snižování počtu funkčních míst či jeho
stagnaci tam, kde snižování již není možné.  
Navrhované snížení objemu prostředků na platy o 4 % je  proto z výše
uvedených důvodů pro odbory jako zástupce zaměstnanců  zcela
nepřijatelné.  
V Praze dne 21. 9. 2009                                                    Alena Vondrová v. r.

v zastoupení OS ROPO 

Předmětem jednání byl defini-tivní návrh úsporného „kri-zového“ balíčku ministra financíJanoty, který ve formě vládníhonávrhu zákona, kterým se měníněkteré zákony v souvislosti snávrhem zákona o státnímrozpočtu České republiky na rok2010, následně tentýž den pro-jednala vláda ČR a poté před-ložila k projednání Poslaneckésněmovně PČR.Poslanecká sněmovna PČR pro-jednávala vládní návrh zákonadne 24. 9. 2009. Dne 25. 9. 2009Poslanecká sněmovna PČR sezměnami přijatými Poslaneckousněmovnou návrh zákona,kterým  se mění některé zákonyv souvislosti s návrhem zákonao státním rozpočtu České repub-liky na rok 2010, schválila a ten-týž den návrh zákona postoupilaSenátu PČR. Senát PĆR návrhzákona ve znění postoupenémPoslaneckou sněmovnou schvá-lil dne 5. 10. 2009.Součástí úsporného balíčku byloi snížení platů zaměstnancůveřejných služeb a správy,  je-hož realizace nevyžadovalazměnu příslušných zákonů, narozdíl od ostatních opatření,které změnu zákonů vyžadovaly.Proto snížení platů nebylozahrnuto do uvedeného návrhuzákona. Z tohoto důvodu byloPoslaneckou sněmovnou sou-časně se schválením návrhu
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Stanovisko ČMKOSk dalšímu projednávání vládního balíčkua státního rozpočtu
Představitelé ČMKOS a odborových svazů  19. 9. 2009 na jednání tri-
partity ke státnímu rozpočtu jednoznačně deklarovali, že v současné
době považují za nejdůležitější zabránit nebezpečí  rozpočtového
provizoria.  Předložili na jednání  vlastní návrhy na řešení důsledků
hospodářské krize. Tato opatření vycházela z obsáhlé analýzy zpraco-
vané odborným týmem ČMKOS. Některé klíčové návrhy odborů
podpořili i zaměstnavatelé, jako například zrušení snížení sociálního
pojistného u zaměstnavatelů, které na návrh NERVu zavedla
Topolánkova vláda. Zaměstnavatelé také podpořili zvýšení maximál-
ního vyměřovacího základu pro pojistné ze 48násobku na 72násobek
průměrné mzdy.  Přijaté společné  návrhy odborů a zaměstnavatelů
ukázaly politikům možnou cestu k životaschopnému kompromisu.
Přes veškerá pozitiva sjednaného kompromisu odbory od samého
počátku projednávání  zásadně nesouhlasily se snížením platů státních
zaměstnanců a učitelů, na tom trvaly i při jednání s vládou 21. 9. 2009
a  naopak  prosazovaly 20% snížení platů ústavních činitelů, a to by-
lo zástupci vlády přislíbeno. Za chybné považují i úspory na rodinách
s dětmi, a krácení peněz pro sociální služby. Odbory také zdůraznily,
že v současné době by bylo správné navýšit a prodloužit dobu
pobírání dávek v nezaměstnanosti, protože očekáváme další zvýšení
počtů lidí bez práce. 
Podle ČMKOS je zapotřebí hledat i v Poslanecké sněmovně další při-
jatelný kompromis, který zabrání rozpočtovému provizoriu. Cesta ke
kompromisu je podle ČMKOS nutná uplatněním práva vyjadřovat se,
podávat návrhy a hlasovat o jednotlivých položkách a opatřeních, aby
schvalování v celku neskrylo kroky, které nebyly předmětem jednání,
jako například krácení finančních zdrojů pro sociální ústavy a do-
movy důchodců. 
V Praze dne 23. 9. 2009 Milan ŠTĚCH 

předseda ČMKOS

zákona, přijato doprovodné us-nesení, kterým Poslaneckásněmovna žádá vládu ČR, abynesnižovala platy veřejnýchzaměstnanců v návrhu stát-ního rozpočtu na rok 2010.Doprovodné usnesení Posla-necké sněmovny, které zveřej-ňujeme na jiném místě NOS,není pro vládu závazné. Vládadoprovodné usnesení Posla-necké sněmovny v návrhuzákona o státním rozpočtu narok 2010 nezohlednila, a dne29. 9. 2009 vládní návrhzákona o státním rozpočtu ČRna rok 2010 schválila a po-stoupila Poslanecké sněmovněPČR. Dne 22. 9. 2009 došlo k jiždříve dohodnutému jednánípředsedkyně OS s předsedouvlády. Jediným bodem jednání,které trvalo více než hodinu, by-lo vládou navrhované sníženíplatů ve výši 4 %, jeho dopadyna výši průměrných nominál-ních platů jednotlivých skupinzaměstnanců veřejných služeb asprávy, jejichž platy jsou hra-zeny ze státního rozpočtu, včet-ně dopadů restrikce funkčníchmíst a s tím související restrikcemzdových prostředků a případ-né další negativní dopady naúroveň nominálních platů těchtozaměstnanců z jiných důvodů.Ze strany předsedkyně OS bylorovněž poukázáno na nízkouefektivitu úsporného opatření ato s ohledem na příjmovoustránku státního rozpočtu. Bylokonstatováno, že se jedná v pod-statě o ekonomicky kontrapro-duktivní opatření, které ve svýchdůsledcích povede ke sníženíspotřeby, a tudíž ke snížení příj-mu DPH. Sníží se rovněž příjmydaně z příjmu fyzických osob aodvody na sociální a zdravotnípojištění. V souvislosti s re-strikcí funkčních míst, z nichžminimálně třetina je obsazena,bylo upozorněno také na možnénegativní dopady do některýchvýdajových části státníhorozpočtu (dávky v nezaměst-nanosti, výdaje na důchody).Bylo rovněž poukázáno napřetrvávající nekoncepčnost vpersonální i mzdové politice atudíž o nesystémové, v podstatěad hoc rozhodování, které budemít dlouhodobé dopady, a to ne-jen na úroveň průměrných no-

minálních platů zaměstnancůveřejných služeb a správy. Byloopakovaně zdůrazněno, že od-borové svazy s navrhovanýmsnížením platů zásadně nesou-hlasí.Po vzájemné debatě došlo kdohodě, že předseda vládysvolá ministry těch resortů,kde lze předpokládat význam-né negativní dopady sníženíplatů. Jednalo se především oresort vnitra, spravedlnosti,školství, práce a sociálních věcía zemědělství. K jednání měl býtpřizván také ministr financí.Závěry jednání by měla projed-nat porada ekonomických mi-nistrů a následně vláda.Předseda  vlády  byl závěremupozorněn, že odbory jednajítaké s jednotlivými parlamentní-mi politickými stranami, neboťv zájmu zaměstnanců, které za-stupují, je, aby ke snížení platůnedošlo. Na základě jednání tripartitya jednání předsedkyně OS spředsedou vlády přijaly odbo-rové svazy zastupující zaměst-nance veřejných služeb asprávy (OS ROPO) stano-visko, které zveřejňujeme najiném místě NOS. StanoviskoOS ROPO bylo postoupeno jed-notlivým poslaneckým klubůmPČR a médiím. Realizací dohody, o níž sezmiňujeme výše, pověřil před-seda vlády ministra práce asociálních věcí. Na jednání,které se uskutečnilo 2. 10. 2009byli pozváni ministři vnitra,zdravotnictví, školství, obrany,spravedlnosti a financí. Jednánívedl ministr práce a sociálníchvěcí. Jednání se zúčastnila mi-nistryně zdravotnictví, ostatníministři byli zastoupeni svýmináměstky s výjimkou ministerst-va vnitra, kde byly zastoupenytaké oba bezpečnostní sbory.Jednání se zúčastnila taképředsedkyně OS. Vzhledem k tomu, že k jednánídošlo až po schválení návrhuzákona o státním rozpočtu narok 2010, bylo jednání ze stranyzástupců jednotlivých resortůsoustředěno spíše na řešenídopadů snížení objemu pro-středků na platy do oblasti pla-tové politiky ve smysluUsnesení vlády ze dne 29. září2009 č. 1232 k novému návrhuzákona o státním rozpočtuČeské republiky na rok 2010 ak novým návrhům středně-dobého výhledu státního roz-počtu České republiky na léta

2011 a 2012 a střednědobýchvýdajových rámců na léta 2011a 2012.Uvedeným Usnesením vládybyly mimo jiné schváleny obje-my prostředků na platy a ostatníplatby za provedené prácesnížené o 4 % proti objemůmschváleným usnesením vlády zedne 9. září 2009 č. 1175 a bylouloženo citujeme „ministrůmpráce a sociálních věcí a vnitraposoudit dopady snížení obje-mu prostředků na platy dooblasti platové politiky a nazákladě provedené analýzypředložit vládě do 31. října2009 návrh řešení platovýchtarifů zaměstnanců ve veřejnésprávě a službách, vojáků zpovolání a příslušníků bezpeč-nostních sborů pro rok 2010.“Většina zúčastněných resortůpožadovala, aby snížení platůbylo provedeno na úkor sníženítarifních platů,  to znamená, abybyly sníženy stupnice platovýchtarifů a nikoliv mimotarifnísložky platu. S tímto řešenímodbory zásadně nesouhlasí, jak

ve svém vystoupení uvedlapředsedkyně OS.Závěry jednání budou předlože-ny poradě ekonomických mi-nistrů, která se uskuteční v týd-nu od 5. 10. 2010, a v následu-jícím týdnu  vládě.Na základě uvedeného jednáníse předsedkyně OS obrátila napředsedu vlády se žádostí o  jed-nání. Termín jednání nebyl do-sud stanoven. V nejbližšíchdnech bude postupně probíhattaké jednání předsedkyně OS sjednotlivými resorty, jejichž za-městnance OS zastupuje a to vsouvislosti s výše uvedenýmUsnesením vlády č. 1232 ze dne29. 9. 2009. Současně předsed-kyně OS jedná také s předsedourozpočtového výboru a s dalšímiposlanci s cílem dosáhnoutzměny v návrhu mzdové částinávrhu zákona o státním rozpoč-tu na rok 2010.  Bližší informa-ce o jednáních a o dalším po-stupu OS zveřejníme v dalšímčísle NOS.  
� Dne 13. 10. 2009 se po vzá-jemné dohodě uskuteční jed-nání zástupců bezpečnostníchsborů a zástupců odborovýchsvazů zastupujících přísluš-



S nohou na brzdě Janota
ekonomiku nerozhýbe

Ministr financí Eduard Janota sedí v autě pod kopcem
a s nohou na brzdě. Zatímco jeho vůz se ani nehne,
míjejí ho na cestě do vrchu jiná auta. Nejedou sice

závratnou rychlostí, jejich řidiči však mají nohu na plynu, a tak se au-
ta sunou vzhůru. Dobrá, řekne si Janota, můj vůz je možná příliš těžký
- co kdybych odmontoval kola, abych mu ulehčil? Vezme hever a ko-
la odmontuje.
Přesně tímto způsobem se chová český ministr financí, když přichází
s balíčkem úspor ve chvíli, kdy se domácí ekonomika dotkla svého
dna. Janota je muž činu - škrty mají ulehčit státní kase. Jenže
opatření, z nichž převážná většina vyústí ve snížení spotřeby, mohou
ohrozit celé hospodářství.
...
Sám Janota připouští, že balík opatření, který obsahuje například
snížení platů státních zaměstnanců, zmrazení důchodů či zvýšení
nepřímých daní - tedy těch, které jsou skryty v každém nákupu, povede
ke snížení ekonomiky. "Efekt balíčku je minus 0,6 procenta k HDP,"
řekl v pondělí Janota. Hospodářství tak podle něj neporoste o 0,3 pro-
centa, ale naopak klesne. Vyjádřeno v penězích, ekonomika tak přijde
o 22 miliard korun.
To sice možná na první pohled není moc. Tyhle peníze se však v eko-
nomice nikdy neprotočí - zboží v této hodnotě se nevyrobí, což zna-
mená, že o práci přijdou další desítky tisíc lidí, protože firmy nebudou
mít dostatek zakázek. Nově propuštění rozšíří řady nezaměstnaných,
jejich příjem se sníží. Nebudou si moci nakoupit, tolik jako předtím -
a firmám zase klesne odbyt. A tak pořád dokola.
Ať chceme nebo ne, ekonomiku prostě vždycky táhne spotřeba. Bez
peněz od zákazníků nemají firmy dostatek peněz na investice. A bez in-
vestic se nehýbe ekonomika. Jistě, některé investice si může objednat
stát, ale jejich objem se také sníží.
Navíc, pokud budou lidé v nejistotě, zda zrovna oni nepřijdou o mís-
to, omezí svou spotřebu ještě víc. Raději omezí výdaje a začnou si
dělat úspory.
Proto by měl stát v době krize spotřebu všemožně podporovat, ne ji
dusit. A naopak, když jsou břicha plná, může se v rozumné míře kusem
žvance přiživit i stát. I sedlák si vždy v dobách hojnosti odkládal na
horší časy, neměl zásoby jen na jednu zimu, ale hned na dvě nebo tři
zimy (ti s velkou stodolou). Když se daří dobře, mají Janotové povstat
a vysvětlovat - musíme šetřit!
Problém oné sešlápnuté brzdy ministra Janoty je ale ještě jeden.
Mnohem vážnější, než odkládaná spotřeba - hrozba likvidace
menších, tradičních výrobců. Už se ozvaly například malé pivovary,
které protestují proti navrhovanému zvýšení spotřební daně z alko-
holu. Když jednou varny zastaví, jen těžko je za pár měsíců (let?) opět
otevřou. Uvolněné místo na trhu rychle zaplní velké pivovary, které
nabídnou průmyslově vyráběná piva.
Hodně se mluví o tom, jak by stát měl podporovat kulturu - milionové
příspěvky dostávají nekoukatelné filmy a takzvané "umělecké projek-
ty". Jenže kultura pití piva patří přeci k Česku patří také, stejně jako
Francouzi pijí víno nebo Britové čaj či whisky. Proč ji tedy tedy zadu-
pat do země? Snad jen proto, že jde o tradici - a tohle slovo liberálové
bytostně nesnášejí?
Malé podniky přitom podle většiny teorií hospodářské politiky tvoří
kostru ekonomiky. Dokáže snad jít Česko svou vlastní cestou - odliš-
nou od zbytku světa?
Napadá mě jediná možnost, na kterou možná Janota sází. A sice, že
mu s tou károu pomůžou do kopce auta, která jedou kolem něj.
Koneckonců, proč ne, do krize nás zatáhly, tak ať nás z ní také vytáh-
nou. Navíc mají plyn sešlápnutý skoro až na podlahu, jak vyspělé i
některé rozvíjející se ekonomiky lijí do ekonomiky miliardy.
Pokud ale naše auto bude bez kol, když ekonomika přijde o podporu
zevnitř, do kopce to půjde jen velmi ztuha.

23. 9. 2009, Martin Petříček, blog.ihned.cz
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níky bezpečnostních sborů.Jednání svolává ministerstvovnitra jako gestor zákona oslužebním poměru příslušníkůbezpečnostních sborů. Před-mětem jednání bude dopad sní-žení objemu prostředků na platypříslušníků bezpečnostních sbo-rů a způsob řešení. Bližší infor-mace o obsahu a závěrech jed-nání zveřejníme v dalším čísleNOS.
� Vývoj mezd v I. pololetí2009 podle zveřejněných úda-jů ČSÚ:Průměrná měsíční mzda na fy-zické osoby v ČR dosáhla v 1.pololetí 2009 částky 23 285 Kč,což je o 2,4 % více než ve srov-natelném období předchozíhoroku. Podle nové metodikyvýpočtu průměrných mezd, nazákladě které se upřednostňujíúdaje za přepočtené počty za-městnanců, dosáhla výše prů-měrné nominální mzdy výše 22605 Kč. V meziročním srovnáníčinil přírůstek 596 Kč, tj. 2,7 %.Při růstu spotřebitelských cen zauvedené období o 1,8 % všakvzrostla reálná mzda pouze o 0,9%. V důsledku ekonomické krizese meziroční přírůstek mezdzpomaluje především v podnika-telské sféře. Řada průmyslovýchodvětví se v 1. pololetí letošníhoroku vyznačovala velice nízkýmmzdovým růstem a v některých

případech i poklesem nominál-ních mezd.V podnikatelské sféře se prů-měrná nominální mzda na pře-počtené zaměstnance zvýšila o2, 4 % (521 Kč) a dosáhla výše22 522 Kč, reálná mzda vzrostlao 0,6 %. V nepodnikatelské sféřese růst platů zvýšil o 4,2 % (936Kč), reálný plat vzrostl o 2,4 %. Nejvyšší průměrné mzdy v abso-lutní hodnotě byly za uvedenéobdobí dosaženy především vodvětví peněžnictví a pojiš-ťovnictví, dále v informačních akomunikačních činnostech a vodvětví výroby a rozvodu elek-třiny, plynu a tepla. Nominálně ireálně naopak poklesly prů-měrné mzdy v odvětví těžby adobývání nerostných surovin a vorganizacích zařazených do tzv.„ostatních činností“. V nepodnikatelské sféře byla za-znamenána nejvyšší dynamikarůstu průměrného platu vezdravotnictví, a to o 7,2 %, dálev odvětví vzdělávání, kde sezvýšil průměrný plat o 5,0 % načástku 21 739 Kč. Ve veřejnésprávě došlo k nárůstu průměr-ného platu o 3,3 % s tím, žedosáhl průměrné výše 25 738Kč. V reálné hodnotě došlo krůstu o 1,5 %. V Praze dne 5. 10. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS  

Parlament České republikyPOSLANECKÁ  SNĚMOVNA  20095. volební období
1387/1USNESENÍPoslanecké sněmovnyz 63. schůze 25. září 2009

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvis-losti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok2010 /sněmovní tisk 917/ - doprovodné usnesení
Poslanecká sněmovna

I. žádá vládu, aby v návrhu státního rozpočtu na rok 2010
1. zohlednila valorizaci důchodů v souladu s již dříve předloženýmnávrhem ministra práce a sociálních věcí,2. nesnižovala objem prostředků určených na platy zaměstnanců veře-jného sektoru a ponechala je alespoň na úrovni roku 2009;

II. vyzývá vládu, aby dofinancovala dotace na sociálníslužby pro kraje, obce a neziskové organizace ve stejné výši jako vroce 2008.
Miloslav Vlček v.r. předseda Poslanecké sněmovny
Ladislav Mlčák v.r. ověřovatel Poslanecké sněmovny
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Nabídka zimní svazové rekreace v roce 2010
Na jarní prázdniny roku 2010 zajistil OS svazovou rekreaci:

ve Svatém Petru, Špindlerův Mlýn, hotel Esprit 
na Šumavě, v hotelu Zadov 
v Železné Rudě, hotel Engadin 

Dále dle zájmu, tj. zaslaných objednávek, dohodne odborový svaz s hotely:

Sporthotel Kurzovní pod Pradědem, v Jeseníkách a 
hotel Rusava, Hostýnské vrchy,  na Valašsku

pouze počet pokojů na objednaný termín (bude-li volná kapacita).
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního fondu
OS (čl. III/D viz DOKUMENTY OS). 
Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých finančních možností.

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodin-
ným příslušníkům. Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka, děti do skončení povinné školní docházky a
poté do dosažení věku 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Dále
děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc a nebo jsou pro tělesné, smyslové
nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo čle-
nem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), ži-
jící ve společné domácnosti, dítě, na něhož člen OS nebo jeho rodinný příslušník platí výživné, pokud nepozbyl rodičovských
práv. Za druha (družku) se považují muž a žena, kteří spolu žijí ve společné domácnosti.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.),
je cena poukazu vyšší než smluvní cena provozovatele dohodnutá s OS.
CENA POUKAZU je OS vždy vypočtena pro konkrétního žadatele na základě údajů uvedených v ZÁVAZNÉ
OBJEDNÁVCE (dále uvedené).
Proto veškeré změny (např. přidělení poukazu jinému členu ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS
vypočtena podle nových skutečností.
Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS,
zodpovídá výbor odborové organizace.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ POUKAZU
Zájemce – člen OS 
zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (okopíruje tiskopis této objednávky), potvrzenou ZV odborové organizace,
na adresu:
OS státních orgánů a organizací
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1,
pí Pechová IHNED, nejpozději však do 11. prosince 2009.
Odborový svaz sdělí žadateli vyřízení požadavku (dle pořadí došlé objednávky a možnosti využití lůžkové kapacity) a zašle
fakturu nebo složenku (zaškrtněte v objednávce)

IHNED, nejpozději do 31. prosince 2009.
Poukaz s popisem RS a pokyny k nástupu na rekreaci zašle OS na adresu bydliště účastníka po zaplacení rekreace.



UPOZORNĚNÍ
Pro všechna rekreační střediska platí, že

� poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v odpoledních hodinách, 
� cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a jeho rod.přísluš.) a zahrnuje náklady na ubytování a stravování,
� stravování je zajištěno: v hotelu Zadov, Rusava, Kurzovní jako polopenze = P, v hotelu Esprit. Engadin polopenze nebo plnápenze = PP (požadavek stravování PP , P, uvedený na objednávce, je závazný)
� dopravu si zajišťuje každý účastník sám – u rekreačních objektů je nehlídané parkování, u Sporthotelu Kurzovní - parkováníKarlova Studánka – Hvězda nonstop hlídané parkoviště)
� poplatky za rekreační pobyt (obci, městu) hradí rekreanti z vlastních prostředků, mimo hotel Esprit, kde rekreační poplatek jejiž v ceně poukazu

� rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Termíny jarních prázdnin v roce 2010
1. 2. – 7. 2. 2010 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,

Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
8. 2. –14. 2 .2010 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,

Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
15. 2. – 21. 2. 2010 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad

Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
22. 2. – 28. 2. 2010 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,

Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 
1. 3. – 7. 3. 2010 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,

Prostějov, Karviná
8. 3. –14. 3. 2010 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Hotel ESPRIT, Svatý Petr, Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
tel. 499 433 468, 731 411 352, www.hotelesprit.cz

TERMÍNY 16.1. – 23.1.2010 20.2. – 27.2.201023.1. – 30.1.2010 27.2. –   6.3.201030.1. –   6.2.2010 6.3. – 13.3.20106.2. – 13.2.2010 13.3. – 20.3.201013.2. – 20.2.2010 20.3. – 27.3.2010
Lůžková kapacita – pokojů : 2lůžk., 2+1přist., 2+2přist., 4lůžkové  CENY  - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod. přísl.polopenze plná penze
dospělý účastník - lůžko 5700,- Kč 6750,- Kč

- přistýlka 4790,- Kč 5840,- Kč
dítě 3 - 14 let     -  lůžko 3915,- Kč 4440,- Kč

-  přistýlka 2725,- Kč 3250,- Kč
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu  - zdarmaU dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel ESPRIT*** se nachází v atraktivní rekreační oblasti Krkonoš, v klidném
a romantickém prostředí mimo centrum Špindlerova Mlýna (3 km od centra
města).  Hotel tvoří komplex tří nově zrekonstruovaných budov - z hlavní, kde
je recepce, stylová restaurace s letní terasou, vinárna a dětský koutek a ze dvou
přilehlých ubytovacích budov  - Kaménka a Stráž, ve které je i relaxcentrum
se saunou, whirpoolem a fitness. Využití hotelu je celoroční. V okolí jsou
vynikající podmínky pro aktivní využití volného času v horské přírodě, k turis-
tice – Sněžka, Pláně, Kozí hřbety, pramen Labe i k  autovýletům. Doprava – autobusové spojení do Špindlerova Mlýna. Hotel má vlastní
mikrobus, který zajišťuje přepravu hostů i zavazadel. Odvoz za poplatek 150,-
Kč lze předem telefonicky nebo písemně dohodnout s vedoucím RZ. Možno
využít i taxi služby z BUS nádraží. Vlastní  doprava  - příjezd po silnici až k
hotelu, kde je parkoviště aut – parkování bez poplatku.Nástup na rekreaci v sobotu od 14.00 – 18.00 hod. Při nástupu odevzdá drži-
tel poukazu na recepci hotelu řádně vyplněný poukaz, předloží občanskýprůkaz. Poslední den pobytu uvolní rekreanti pokoje do 10.00 hod.Stravování plná penze nebo polopenze, podle objednávky a ceny zaplaceného
poukazu.  Stravování v hotelové restauraci s obsluhou. Začíná v den nástupu
večeří a končí v den odjezdu snídaní, u plné penze obědem nebo balíčkem za
oběd. Snídaně: formou bufetu 8.00 – 10.00 hod, oběd: výběr ze tří jídel  12.00
-14.00 hod,   večeře: výběr ze tří jídel 18.00 – 21.00 hod.. Možnost občerstvení
v restauraci s denním provozem. Stravování dětí do 14 let je zohledněno již v
ceně poukazu dle objednávky žadatele (rozhoduje věk v den nástupu).Ubytování – (3 patra - bez výtahu) pokoje:  2lůžk., 2+1přist., 2+2přist.,
4lůžkové  – všechny pokoje po rekonstrukci, s vlastním sociálním zařízením,
TVSAT a telefonem. Vybavení pokojů – hotelové.
Dále je k dispozici - bez poplatku v ceně pobytu:  1x1 hod.  relaxcentrum, fit-
ness, stolní tenis, dětský koutek, - za poplatek: relaxcentrum, billiard, šipky,
stolní fotbal, masáže, solárium.Lyžařské možnosti - běžecké tratě, sjezdovky, 7 vleků - první vlek, Stoh, je
vzdálený od hotelu 600 m, pro děti vzdálený 1000 m. Na sjezdových tratích

Stoh, Svatý Petr, Hromovka, Medvědín a Přední Labská je umělé zasněžování.
V hotelu je půjčovna lyží a lyžařská škola, ostatní školy a půjčovny buď u sjez-
dovek nebo v centru města. Přímo u hotelu 50 m je zastávka skibusu, v zim-
ních měsících skibus zdarma. Pobyt s malým domácím zvířetem je možný za poplatek 250,- Kč/noc, plat-
ba na místě.
Rekreační poplatek je v ceně poukazu.



Ubytování – ve 2,3,4,5lůžk. pokojích (s možností přistýlky) porekonstrukci, kompletní sociální  zařízení, TV. Vybavení pokojů -hotelové.V hotelu je k dispozici: sauna, masáže, wellnes (20% sleva), šipky,kulečník, stolní tenis, deskové hry, úschovna lyží.  Lyžařské podmínky –Ski Areál Rusava, www.rusavaski.cz, (20% sleva), cca 100 m odhotelu Rusava: v areálu se nachází tři lyžařské vleky, z toho dva para-lelní vleky typu KV 400 a TATRAPOMA pro dospělé o délkách 387m a 417 m a jeden vlek dětský v délce 100 m. Sjezdová trať je vhod-ná zejména pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře nebo snowboardaře,ale vzhledem k členitosti terénu i propokročilé lyžaře. Lyžařská škola a půjčovna lyží a snow-boardů. Dostatek sněhu zajišťují čtyřisněhová děla. Středisko také nabízí kaž-dodenní večerní lyžování.Ski Areál Troják,  www.trojak.cz, cca20 km od hotelu Rusava, Ski Areál Tesák, www.tjchvalcov.com,cca 20 km od hotelu Rusava,v obou  areálech je výborné lyžování ipro náročnější, zasněžují se, lyžařskéškoly  a půjčovny, večerní lyžování. Všechny střediska jsou propojenaběžkařskými tratěmi.Rekreační poplatek hradí rekreanti sami.Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 200,- Kč/týden,platba na místě.

jeden šálek nápoje: dle
výběru čaj, káva, kakao,
mléko (toto platí i u snídaně
formou švédských stolů).
Večeře - předkrm, polévka,
hlavní jídlo -  výběr ze 3
menu, ovoce nebo dezert. 
Obědy lze objednat den
předem, s platbou rekrean-
tem v hotovosti. Jakoukoliv
jinou stravu či občerstvení si lze objednat v hotelové restauraci nebo
kavárně.
Ubytování - 2 - 5lůžkové, u 2lůžk.  možnost 1-2 přistýlky, komplet-
ní sociální zařízení, TV. 
V hotelu je k dispozici: klubovna s TV, lyžárna. Za poplatek: herna
s kulečníkem, billiardem, tělocvična se stolním tenisem, nové rela-
xační centrum: finská, parní, infra sauna, whirpool, solárium, hydro-
masážní vana, masáže, stolní tenis, posilovna. Půjčovna běžeckých
lyží pro dosp. + děti, saní, bobů, snowboardů. 
Lyžařské podmínky -
vynikající sněhové podmínky. Na svahu Pradědu a nad Ovčárnou jsou
vybudovány sjezdové tratě různých náročností. Okolí hotelu je ideál-
ní pro běžecké lyžování. Sjezd – lyžařské centrum Ovčárna – Petrovy
kameny (cca 6 vleků). Vlek střední náročnosti 100 m od hotelu.
Běžky – v okolí jsou značené běžecké tratě (Švýcárna – Ovčárna) a u
hotelu tři okruhy běžeckých tratí (3,5 a 7 km). Na Ovčárně k dispozi-
ci Ski centrum půjčovna lyžařských potřeb, saní, bobů.
Rekreační poplatek obci – 15,- Kč/osoba nad 18 let/noc, vyjma stu-
dentů do 26 let a důchodců, ubytovací poplatek obci 4,- Kč/lůžko/noc.
Pobyt s  domácím zvířetem je možný za poplatek 100,- Kč/den.

�

Týdenní pobyty v době od 30.1. – 13.3.2010s možností lůžkové kapacity 2,3,4,5lůžkové pokoje – až podleskutečného zájmu (dle zaslaných objednávek) dohodne OS SOOs hotelem, bude-li volná kapacita, určitý počet pokojů.CENY  - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod.přísl.  polopenzedospělý účastník lůžko -   přist. 3775,-  Kčdítě 3 - 12 let   lůžko -   přist. 1920,-  Kčdítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma, rozhoduje věk vden nástupu na rekreaci.Hotel se nachází ve valašské obci Rusava, up-rostřed Hostýnských vrchů. Svým umístěnímv přirozené klidové zóně je areál ideálnímmístem pro rodinnou rekreaci. Využití hoteluje celoroční. Okolní vrcholy dosahují od 400 do 736 m nad-mořské výšky vrchem Svatý Hostýn.Doprava – vlakové i BUS do Kroměříže, dáleautobusem do obce Rusava, zastávka je cca500 m od hotelu, který na objednání zajišťujepřepravu hostů i zavazadel. Autem – hotel mávlastní parkoviště, bez poplatku, příjezd posilnici až k hotelu.Stravování – polopenze,   snídaně – kontinentální, večeře - výběrem ze2-3 druhů menu. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekrean-tem v hotovosti. Možnost občerstvení v hotelové restauraci s celo-denním provozem, denní bar.

Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradědem, Karlova Studánka, okr. Bruntál   
tel. 554 779 003, 603 444 190, www.sporthotelkurzovni.cz

Hotel RUSAVA  u Bystřice pod Hostýnem, okr. Kroměříž    
tel. 573 392 076, 728 726 673, www.hotelrusava.cz

Týdenní pobyty v době od 30.1. – 13.3.2009
s možností lůžkové kapacity 2,3,4,5lůžkové pokoje – až podle
skutečného zájmu (dle zaslaných objednávek) dohodne OS SOO
s hotelem, bude-li volná kapacita, určitý počet pokojů.
CENY  - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod.
přísl. 

polopenze
dospělý účastník     lůžko, přist.         4510,- Kč
dítě od 4 - 12 let     lůžko, přist.          2550,- Kč
dítě do 4 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. Dětská postýlka
– 30,- Kč/noc.
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel je nejvýše položeným hotelem v ČR. Je situován na úpatí nej-
vyšší hory Moravy Pradědu, v nadmořské výšce 1335 m, uprostřed
chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Na vrcholu hory Praděd (1491 m n.m.), 2 km od hotelu, je 162 m
vysoká televizní věž s přístupnou rozhlednou.
Příjezd vlak i BUS – st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka
– Hvězda, odtud kyvadlovou dopravou na Ovčárnu cca 6 km (denně
každou celou hodinu, poslední v 16.50 h) a dále asi 900 m pěšky po
silnici (mírné stoupání) k hotelu. S recepcí hotelu lze předem sjednat
z Ovčárny odvoz účastníků a zavazadel. 
Auto - v zimním období je zakázán výjezd osobními auty k hotelu.
Parkování osobních aut na záchytném nonstop hlídaném parkovišti
Hvězda – Karlova Studánka za poplatek cca 100,- Kč/den. Odtud ky-
vadlovou dopravou, viz výše uvedené.
Stravování – polopenze, v jídelně hotelu, snídaně – švédské stoly se
připravují od určitého počtu ubytovaných osob, tzn., že snídaně jsou
buď formou švédských stolů nebo výběrem ze snídaňového lístku,
kdy klient má k dispozici základ (pečivo, máslo, med, džem nebo
paštiku) a k tomu si vybere jídlo ze 14 menu. Každý host má nárok na



Typy pokojů:
STANDARD 2-3-4lůžk. – se
sprchou a WC na pokoji,
možno zapůjčit TV za
poplatek 500,- Kč/týden
TURISTIK 2,3,4lůžk.   -
umyvadla s teplou a stude-
nou vodou, WC + sprcha
společné.
APARTMÁ 4,5lůžk. - dvě místnosti s 1 sociálním zařízením, TV
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce
poukazu. 
Snídaně – formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr (PO-PÁ) ze
dvou jídel, večeře – výběr (PO-PÁ) ze dvou jídel + ovoce nebo
zákusek. Možnost občerstvení v hotelové restauraci.
Ostatní - v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem,
společenská místnost, televizní místnost. Hotel pořádá každý týden
jednodenní zájezdy po Šumavě, Bavorském lese a také do Alp. V pří-
padě zájmu se jezdí na plavání do nedalekého aquaparku.
Lyžařské možnosti – v bezprostřední blízkosti hotelu jsou sjezdovky
se čtyřmi lyžařskými vleky, včetně umělého zasněžování. K dispozi-
ci je škola lyžování, v Železné Rudě je půjčovna sportovních potřeb.
Pobyt s malým domácím zvířetem je možný za poplatek 50,-
Kč/den, platba na místě.
Rekreační poplatek hradí rekreanti sami.

Ubytování – ve 2 a 4lůžk.
pokojích (u 2/lůžk. s
možností přistýlky), kom-
pletní sociální  zařízení,
TV, telefon. Vybavení
pokojů - *** hotel.
V hotelu je k dispozici:
billiard, stolní tenis, sauna,
fitnes, tělocvična,
půjčování sportovních
potřeb.
Lyžařské podmínky -
pro zimní období je
připraven sportovní
areál s trvale upra-
venými sjezdovkami a
běžeckými trasami. K
dispozici jsou tři sjez-
dovky s vleky a se-
dačkovou lanovkou, jeden vlek přímo u hotelu. Umělé zasněžování
lyžařského areálu „Kobyla“. 
V hotelu je půjčovna lyží a sportovního vybavení. 
Rekreační poplatek 15,- Kč na osobu/den hradí rekreanti sami.
Pobyt s malým domácím zvířetem je možný za poplatek 100,-
Kč/den, platba na místě.

Hotel ZADOV, Zadov-Stachy, okr. Prachatice
tel. 388 428 187, www.hotelzadov.cz

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
tel. 376 397 041, 602 481 112, www.engadin.cz

TERMÍNY 30.1. –   6.2.2010 13.2. – 20.2.2010 7.2. –   6.3.2010
6.2. – 13.2.2010 20.2. –27.2.2010 6.3. -  13.3.2010

lůžková kapacita v každém turnusu  -
2x 2, , 1x 4 = pokoje s vyhlídkou
1x 2+1přist.  = pokoje bez vyhlídky
Pokoj s vyhlídkou do údolí za příplatek 50,- Kč pokoj/den
CENY  - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod.
přísl.  

v termínech od 30.1. –  6.3.2010 termínu  6.3. – 13.3.2010
polopenze polopenze

dospělý účastník lůžko 4650,- Kč 3950,- Kč
přist. 3460,- Kč 2760,- Kč
dítě 3 - 12 let lůžko 3250,- Kč 2550,- Kč
přist. 2900,- Kč 2200,- Kč
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. 
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel se nachází na pokraji Národního parku 1050 m n.m. na svahu
hory Churáňov, s krásným výhledem na oblast centrální Šumavy.
Autobusové spojení – přímá linka Praha – Zadov (od BUS zastávky
cca 100 m k hotelu).
Vlastní doprava - parkování u hotelu - příspěvek na úklid sněhu na
parkovišti 30,- Kč /auto/den, platba na místě v hotovosti.
Stravování – polopenze,   
snídaně – švédské stoly, večeře - výběrem ze tří druhů menu. Obědy
lze objednat den předem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnost
občerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem, denní bar.

TERMÍNY 23.1. – 30.1.2010 13.2. – 20.2.2010 6.3. – 13.3.2010
30.1. –   6.2.2010 20.2. – 27.2.2010
6.2. – 13.2.2010 27.2. –   6.3.2010

lůžková kapacita v jednotlivých turnusech je různá, pokoje
2,3,4,5lůžkové.
CENY  - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod.
přísl.  
pokoje STANDARD – s vlastním sociálním zařízením

polopenze plná penze
dospělý účastník 3530,- Kč 3880,- Kč
dítě 3 - 10 let 3180,-  Kč 3530,- Kč
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 450,- Kč
pokoje TURISTIK – umyvadla s teplou a studenou vodou, WC +
sprcha společné

polopenze plná penze
dospělý účastník 2830,- Kč 3180,- Kč
dítě 3 - 10 let 2480,- Kč 2830,- Kč
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 450,- Kč
pokoje APARTMÁ – dvě místnosti s 1 vlastním sociálním zařízením,
TV

polopenze plná penze
dospělý účastník 3880, Kč 4230,- Kč
dítě 3 - 10 let 3530,- Kč 3880,- Kč
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 450,- Kč
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel je umístěn v klidném a romantickém prostředí 2 km od Železné
Rudy v údolí říčky Řezné. Hraniční přechod do SRN je vzdálen 6 km.
Využití hotelu je celoroční. V okolí jsou vynikající podmínky pro let-
ní i zimní sporty.
Doprava – vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus,
který zajišťuje přepravu hostů i zavazadel.
Vlastní doprava – příjezd po silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut
– bez poplatku.
Ubytování – 3patrový hotel, bez výtahu. 2, 3, 4, 5lůžkové pokoje
(bez možnosti přistýlky). 



Odborový svaz státních orgánů a organizací Vyplňte a vraťte OSSenovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 pí Pechová Věrae-mail:Pechova.Vera@cmkos.cz IHNED, nejpozdějitel. 224142773 fax 224142470 do 11. 12. 2009
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

na zimní svazovou rekreaci v r. 2010
do rekreačního střediska _____________________________________
Objednávám termín __________________
Náhradní termín             _____________ Náhradní středisko ____________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)+ 1  přistýlka (pouze u  Zadova jsou 2lůžk. s možností přžistýlky)
Stravování: a) s polopenzí c) s plnou penzí (pouze u hotelu Engadin,Esprit) (zakroužkujte)
Ubytování: Zadov - pokoj s vyhlídkou příplatek 350,- Kč pokoj/týden ANO NE

Engadin - pokoj STANDARD   TURISTIK  APARTMÁN (zakroužkujte)
Počet účastníkù: dospělých       _______ z toho nečlenù OS _______dětí do 10 let  _______ z toho nečlenù OS _______dětí do 12 let  _______ z toho nečlenù OS _______  viz informacedětí do 14 let  _______ z toho nečlenù OS _______ dětí do 3 let  _______ do 4 let_________ bez lůžka a stravy

rozhoduje věk dítěte v den nástupu na rekreaci

Příjmení a jméno           Datum Bydliště, vč. PSČ                Zaměstnavatel,       ZO odb. org. nar.                                                    škola, studující         u člena OSžadatel, člen OS1rod. příslušníci (ostatní)   dat.nar.                                                                               vztah k žadateli +)
2
3
4
5
+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.
Způsob platby: (zakroužkujte)1 - Žádám o vystavení faktury na  - zaměstnavatele - základní organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):__________________________________________________________________________________2 - Platbu provedu sám převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)3 - Žádám o zaslání složenky ANO NE   (zakroužkujte)
Datum a podpis žadatele:______________________ ____________________________________Telefon - zaměstnání: _________________________           členství v ZO a správnost údajù potvrzujedatum, telefon, razítko a podpis  ZV



Kampaň Mezinárodní odborové konfederace (MEOK) za jaderné odzbrojení
1.9.2009 
V květnu příštího roku (3.-28. 5. 2010) bude v New Yorku zasedat konference
Organizace spojených národů, která se bude věnovat hodnocení Smlouvy o
nešíření jaderných zbraní. V této souvislosti chce Mezinárodní odborová kon-
federace (MEOK) s předstihem upoutat pozornost veřejnosti, zejména odborářů,
na potřebu odstranění hrozby světa jaderných zbraní. Tato kampaň úzce souvisí
s iniciativami MEOK a zaměstnanecké skupiny Mezinárodní organizace práce
(MOP) na podporu prosazování konceptu důstojné práce a sociální spravedl-
nosti v procesu globalizace, protože obojí je případným jaderným útokem, i je-
ho hrozbou, ohroženo. Podle dostupných informací existuje na světě na 24.000
jaderných zbraní, které mají celkově 400.000 krát větší ničivou sílu, než měla
atomová bomba, která byla spuštěna na Hirošimu v r. 1945. 
Kromě zemí, které mají jaderné zbraně již dlouho (Čína, Francie, Rusko, Velká
Británie, USA), je vyvinuly (nebo vyvíjejí) další země v severní Asii, jižní Asii a
na Středním východě. Zvyšuje se riziko, že jaderné zbraně budou použity ně-
kterou zemí, nebo že se jich zmocní a použijí je teroristické sítě. Rozhovory o
snížení počtu jaderných zbraní mezi Ruskem a USA, které mají společně většinu
jaderného arzenálu, jsou povzbuzující, je však třeba, aby se mnohem rozhodněji
angažovalo mezinárodní společenství. 
Mezinárodní odborové hnutí může přispět k úsilí o jaderné odzbrojení, a proto
MEOK rozhodla o některých svých akcích v tomto směru.MEOK zřídila speciální webovou stránku ke kampani na adrese www.ituc-csi.org/peace.
Na uvedené stránce je také umístěna petice za jaderné odzbrojení, která bude na
jaře 2010 předána generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki-munovi, a výzva, aby
se k petici připojilo co nejvíce lidí z celého světa. Text petice je na uvedené we-
bové stránce v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a portugalštině,
zde ho uvádíme v češtině:

Petice
Adresováno generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki-munovi 

Chceme připojit svůj hlas ke světové kampani za odstranění jaderných zbraní
a jiných zbraní hromadného ničení. Domníváme se, že svět musí přijmout
naléhavá opatření, aby bylo zastaveno šíření jaderných zbraní a aby se svět
zbavil jaderných zbraní v rámci všeobecné akce za nastolení světového míru a
za převedení výdajů na zbrojení na celospolečensky užitečné cíle. Mezinárodní
smlouvy, které se týkají nešíření jaderných zbraní, zákazu zkoušek jaderných
zbraní a zákazu výroby štěpných materiálů, jsou zásadní pro dosažení tohoto
cíle. Národy spojené v Organizaci spojených národů se sejdou v květnu 2010,
aby vyhodnotily Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (TNP). Odboráři z
celého světa naléhavě žádají, aby účastníci tohoto jednání otevřeli cestu k
odstranění jaderných zbraní v co nejkratší době.
Žádáme, aby:
• země, které se nepřidaly k TNP, tak učinily, a aby všechny země plně do-

držovaly zmíněnou Smlouvu; 
• Smlouva o úplném zákazu jaderných pokusů vstoupila co nejrychleji v

platnost; 
• bylo dosaženo urychlené dohody o Smlouvě zakazující výrobu štěpných

materiálů; 
• byly uzavřeny mezinárodní dohody na podporu zón bez jaderných zbraní.
Podporujeme kampaň „Starostové za mír“ („Mayors for Peace“), v jejímž čele
jsou starostové měst Hirošima a Nagasaki a která vyzývá k odstranění všech
jaderných zbraní do r. 2020.
Výroba a údržba jaderných zbraní, a vojenské výdaje obecně, představují ná-
klady přes jeden bilión dolarů za rok. Vyzýváme k výraznému snížení vojen-
ských výdajů a dále k tomu, aby tyto prostředky byly využity k sociálnímu a
ekonomickému rozvoji a k boji proti chudobě. Kromě toho žádáme, aby trans-
formace vojenských výdajů na mírové účely byla provedena způsobem
chránícím živobytí těch, kteří budou touto transformací postiženi.
Petici je možné podepsat elektronicky následovně:
1. Kliknutím www.ituc-csi.org/peace se dostanete na stránku MEOK, kde je
popsána kampaň ( v angličtině, resp. ve francouzštině, španělštině, němčině); 
2. Kliknutím na PLEASE SIGN ! se dostanete na text petice v angličtině (resp.
ve francouzštině, španělštině, němčině a portugalštině) – česky viz výše; 
3. v kolonkách pod textem petice vyplníte: 

� své jméno, 
� svoji mailovou adresu, 
� zemi, 
� příp. webovou adresu – není nutno;

4. vzápětí na vaši mailovou adresu přijde zpráva, kde se žádá, abyste klikl(a) na
odkaz, jenž bude obsahem zprávy (tj. modře podtržený řádek) – tím stvrdíte, že
jste se skutečně přidal(a) k výzvě – bez tohoto úkonu se váš podpis nepřidá.
MEOK usiluje o co největší počet podpisů do 1. března 2010. Do té doby je
možné odeslat i podepsané petiční archy, které jsou ke stažení na uvedené we-
bové stránce http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/SignatureBook-EN_web.pdf
MEOK vytvořila prostor pro tuto petici i na Facebooku „No to nuclear
weapons“.Mezinárodní odborová konfederace, jejíž členskou organizací je i ČMKOS,naléhavě vyzývá, aby se co nejvíce signatářů připojilo k výzvě za jadernéodzbrojení. Připojte se i Vy !

Z Prohlášení generálního ředitele Mezinárodního úřadu práce ksummitu vlád G20 v americkém Pittsburghu (24.-25.9.2009)
Podle odhadů Mezinárodní organizace práce (MOP) může dalšízhoršení situace na trhu práce v r. 2009, a to přes opatření přijatá vlá-dami skupiny G 20, jež mohou zachránit na 11 milionů pracovníchmíst,  zvýšit  celkovou nezaměstnanost ve světě o 39 až 61 milionůosob, což by mohlo vyústit v dosud nejvyšší zaznamenanou míruglobální nezaměstnanosti v rozmezí od 219 do 241 milionů pracov-níků.Masivní nezaměstnanost se ale ještě zhorší, pokud nebudou přijatazvláštní protikrizová opatření, nebo pokud bude od nich příliš rychleustoupeno. Lidé na celém světě, zejména ti nejzranitelnější a nejvíceznevýhodnění, pocítí ústup krize až v okamžiku, kdy budou mít dů-stojnou práci a alespoň minimální úroveň sociální ochrany."Ekonomické ozdravení při nezaměstnanosti je sociálně i politickyneudržitelné", zdůraznil generální ředitel MÚP Juan Somavia, protože"silný hospodářský růst a silný růst zaměstnanosti musí jít ruku vruce". Proto je nutné zaměřit se na oba tyto cíle současně, aby se v ob-dobí hospodářského oživení maximalizoval také potenciál růstu poč-tu pracovních míst.Globální pakt o pracovních místech, přijatý zástupci vlád, zaměstna-vatelů a zaměstnanců v červnu 2009 na mezinárodní konferencipráce, obsahuje řadu opatření pro dosažení těchto cílů.Generální ředitel MÚP rovněž zdůraznil, že stabilizace finančníchtrhů a zvýšení míry růstu produkce jsou velmi důležité, nicméně ne-stačí. Finanční trhy musí sloužit reálné ekonomice, k zajištění tokuúvěrů do podniků, zejména malých podniků, k výrobě paliv, kvytváření pracovních míst. Všechny země se mohou s podporou pří-slušných mezinárodních organizací zapojit do úsilí o sblížení politikyzaměstnanosti a sociální ochrany, aby zajistily silný hospodářský růsta položily základy spravedlivé a udržitelné globalizace, trvalého avyváženého budoucího růstu.

Odborový svaz státních orgánů a organizací
Dovolte mi poděkovat za svazovou letní rekreaci v rekreačním
zařízení Vila Vyšehrad Luhačovice – zde pobývali manželé
Bolinovi z Milína. Moc si veškeré služby chválí. V hotelu
Permoník Nový Hrozenkov – Vranča pobývali manželé
Kopalovi z Milína – opět nadmíru spokojeni – jak se stravou,
tak i s ostatními službami.

Závodní výbor pro obvod Příbram – Hluboš
Milín 30. 9. 2009

Odborový svaz státních orgánů a organizací
České přísloví říká: Starosti řeš sám a o radost se poděl s
přáteli. Proto se chci s vámi podělit o příjemný zážitek z
rekreace v hotelu Esprit, Svatý Petr, Špindlerův Mlýn. Rekreace
jsem se zúčastnila s manželem od 5. 9. do 12. 9. 2009. Nejen
počasí nám přálo, ale hotel Esprit by měl být oceněn jedničkou
s hvězdičkou. Ubytování, obsluha v restauraci, recepční, všich-
ni příjemní, vstřícní, milí, rádi nám poradili, kam se vydat na
procházku a co navštívit v okolí. Strava každý večer výběr ze
čtyř jídel, celoprosklená budova situovaná na Luční horu, kdy si
připadáte, že večeříte přímo v přírodě Krkonoš. I když v hotelu
bylo ubytováno 120 rekreantů, nikdy se nestalo, že by někdo byl
odbyt nebo neobsloužen. Já pracuji jako účetní a správce so-
ciálního fondu pro 8 obcí odborové organizace Příbram –
Hluboš. Jsem ráda, že za práci, kterou pro odborovou organi-
zaci dělám, jsem si mohla koupit vynikající rekreaci, kterou
všem odborářům vřele doporučuji, kde se člověk nabije pozi-
tivní energií pro další práci.

Děkuje Marie Režová

NOS 16-17/2009                       9



§ ODPOVÍDÁME §

Pokud se lidé rozhodnou, mo-
hou za určitých podmínek požá-
dat o důchod před dosažením
svého důchodového věku.
Existují dva druhy předčasného
starobního důchodu: trvale krá-
cený (ST) a dočasně krácený
(SD). V obou případech je pod-
mínkou získání 25 let po-
jištění.
Do předčasného starobního
důchodu podle § 31 (ST) mo-
hou lidé odejít až 3 roky před
dosažením důchodového věku.
Tento typ předčasného důchodu
je využíván častěji. Nevýhodou
takové penze je, že důchod už
nikdy nebude přepočítán a
zůstane trvale krácen. Ke krá-
cení dochází za každých, i za-
počatých 90 kalendářních dní
doby předčasnosti. Tzn. doby
ode dne přiznání předčasného
důchodu do dne dovršení dů-
chodového věku. Procentní
výměra důchodu se snižuje o 0,9
% výpočtového základu za
každé takové 90tidenní období.
Základní výměra je pro všechny
druhy důchodů stejná a v roce
2009 činí 2170 Kč měsíčně.
Příklad: Výpočet předčasného
starobního důchodu (ST) v roce
2009
Pojištěnec, který splní věkovou
podmínku nároku na starobní
důchod dne 1. 1. 2012, získal od
1. 1. 1969 do 31. 12. 2008
celkem 40 let pojištění. Jeho
výpočtový základ byl 12 000 Kč.
K 1. 1. 2009, tedy 3 roky před
dosažením důchodového věku,
odešel do předčasného starob-
ního důchodu. Tyto 3 roky zna-
menají 12 celých a 1 započaté
období 90 kalendářních dnů, tj.
ztrátu 13 x 0,9 % = 11,7 %.
Důchod se v tomto případě vy-
počítá následujícím způsobem:
• základní výměra, stejná pro
všechny důchody = 2170 Kč,
• procentní výměra = za každý
rok pojištění náleží 1,5 % výpoč-
tového základu,
tj. 1,5 % x 40 x 12 000 Kč, tj.
7200 Kč.
Výsledná částka se snižuje o 0,9

%, i za každých započatých 90
kalendářních dnů z doby před
dosažením důchodového věku,
tj. 1404 Kč (0,9 % x 13 x 12 000
Kč). Původní částka 7200 Kč se
tedy snižuje o 1404 Kč a pro-
centní výměra starobního dů-
chodu tak činí 5 796 Kč (7200
Kč – 1404 Kč). Celková výše
předčasného starobního důchod
tedy bude 7966 Kč (5796 + 2
170 Kč).
Nárok na dočasně krácený
předčasný starobní důchod
(SD) mají lidé, kteří pobírali ale-
spoň 5 let nepřetržitě plný in-
validní důchod, nárok na tento
důchod jim zanikl nejpozději ke
dni 31. 12. 2006 a ke dni odnětí
tohoto důchodu do dosaženi dů-
chodového věku jim chybí nej-
výše 5 let. Procentní výměra to-
hoto typu předčasného starob-
ního důchodu (SD) je dočasně
krácena o 1,3 % výpočtového
základu za každých, i za-
počatých 90 kalendářních dnů
doby předčasnosti. Ode dne
dosažení důchodového věku
lze tento důchod přepočítat,
tedy přiznat řádný starobní
důchod.  
Mohou si lidé k předčasnému
důchodu přivydělat?
Starobní důchodce, který pobírá
předčasný starobní důchod a
ještě nedosáhl důchodový věk,
si může přivydělávat k dů-
chodu jen činností, která neza-
kládá účast na důchodovém
pojištění. To je taková činnost, z
níž se platí pojistné na sociální
zabezpečení. Tuto podmínku
splňuje prakticky jen činnost
vykonávaná na základě dohody
o provedení práce – výše příjmu
získaného ze zaměstnání na zá-
kladě této dohody není nijak
omezena. Další možností je
výkon zaměstnání v pracovním
poměru, popř. na základě do-
hody o pracovní činnosti. Zde se
však musí jednat o tzv. zaměst-
nání malého rozsahu (sjednaný
příjem nedosáhne v kalendářním
měsíci 2 000 Kč). Předčasný dů-
chodce může mít jakkoliv
vysoké příjmy i z pronájmu,
například nemovitosti. Z pronáj-
mu (nejsou-li zároveň v rámci
pronájmu poskytovány služby

Vyplatí se jít do předčasnéhostarobního důchodu?

na základě živnostenského oprá-
vnění) se rovněž pojistné ne-
platí.
Pokud si předčasný starobní dů-
chodce přivydělává jako
OSVČ, je považován za tzv.
OSVČ vedlejší, která má v po-
jistném na sociální zabezpečení
určité úlevy. Nemusí platit po-
jistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku za-
městnanosti (a náleží mu při
podnikání i předčasný starobní
důchod), pokud rozdíl mezi
příjmy a výdaji za rok 2009 ne-
dosáhl 56 532 Kč.
Důležitou podmínkou je, že
OSVČ vedlejší musí nejpozději
do jednoho měsíce po podání
daňového přiznání za uplynulý
rok oznámit a zároveň doložit
(doložení se nevyžaduje, pokud
důchod přiznala ČSSZ) místně
příslušné okresní správě sociál-
ního zabezpečení, že chce být
považována za OSVČ vedlejší.
Předčasný starobní důchodce,
který si vydělává v rámci
samostatné výdělečné činnosti,
si musí pohlídat sám, aby jeho
činnost nezaložila účast na dů-
chodovém pojištění. V opačném

případě ztrácí nárok na důchod
od měsíce, ve kterém mu účast
na pojištění vznikla.
Podmínky pro odchod do sta-
robního důchodu upravuje
zákon č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění (zdp), v
platném znění. Od roku 1996 se
věková hranice pro odchod do
důchodu každoročně zvyšuje  -
přehled důchodového věku pro
muže a ženy podle roku
narození je na webu ČSSZ
http://www.cssz.cz/cz/duchodov
e-pojisteni/davky/starobni-
duchody.htm
Rozdíl ve výši standardních a
předčasných důchodů lze zjistit
například porovnáním růměr-
ných údajů o výši důchodů.
Podle evidence ČSSZ průměrná
výše standardních starobních
důchodů  v srpnu 2009 činila 10
382 Kč, ST - podle § 31 činila
8876 Kč a  SD - podle § 30 čini-
la 8414 Kč. 
K 31. 8. 2009 evidovala ČSSZ
celkem 337 912 předčasných
důchodů (ST) a 2991 předčas-
ných důchodů (SD). 
Praha 17. 9. 2009

cssz.cz

10 NOS 16-17/2009

Jak se na půl roku mění přídavek na dítě
Přídavek na dítě se zpětně zvýšil od 1. července 2009. Rozhodla otom Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, když v zářípřehlasovala veto prezidenta republiky a přijala zákon č. 326/2009Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Nově tak je vyplácen přídavek na dítě ve výši 550 Kč pro dítě do 6 letvěku, 660 Kč pro dítě ve věku od 6 do 15 let a 750 Kč pro neza-opatřené dítě ve věku od 15 do 26 let. Ke stejnému datu, tedy se zpět-nou účinností od 1. července 2009, se zvýšila také hranice příjmurozhodná pro nárok na přídavek na dítě. A to z 2,4násobku částky ži-votního minima rodiny na 2,5násobek. V praxi to podle odhadůMinisterstva práce a sociálních věcí znamená, že na přídavek na dítěmá nově nárok cca 32 tisíc dětí. Lidem, kteří už přídavek na dětipobírají, se dávka zvýšuje automaticky, aniž by o to museli žádat. Odúřadů práce také zpětně dostanou doplatek dávky za dobu od 1. čer-vence 2009. Lidé, kterým vznikl nárok na přídavek na dítě nově, musí o dávkupožádat na předepsaném formuláři. Dostupný je na každém úřadupráce a také na integrovaném portálu MPSV v části Formuláře -http://portal.mpsv.cz/forms. Podání žádosti není vhodné odkládat.Nárok na výplatu přídavku na děti totiž zaniká uplynutím tří měsícůode dne, za který dávka náleží. To znamená, že o dávku je možnépožádat nejdéle za tři měsíce zpětně, za červenec tak do konce října.Formuláře jsou na webu dostupné už řadu let, jedná se o standardnítiskopis, kterým se o danou dávku žádá.  V roce 2009 se průměrně měsíčně vyplácí cca 653,2 tisíc přídavků naděti. Odhadované letošní výdaje na tyto dávky jsou cca 5,1 miliardKč. V roce 2008 se průměrně měsíčně vyplácelo cca 887,6 tisícdávek, které si vyžádaly celkové výdaje 6,2 miliardy Kč. Uplynutím roku 2009 zvýšení končí, od ledna 2010 se přídavkyopět o padesátikorunu sníží. Od ledna se také hranice příjmurozhodná pro nárok na přídavek na dítě vrací zpět na 2,4!Lednový opětovný pokles má na svědomí schválený balíček ministrafinancí Eduarda Janoty, který chce tímto krokem uspořit zhruba 600milionů korun. podle mpsv -dě-



Důležitý pomocník nejen pro odborové organizace
Nakladatelství Sondy vydalo aktualizované vydání Peněžního deníku pro vedení jednoduchého účetnictví. Je určen pro všechny organi-zace, kterých se možnost vedení jednoduchého účetnictví týká. Budou jej moci používatodborové organizace, spolky, tělovýchovné jednoty a ostatní občanská sdružení, jakož ihonební společenstva, církve, církevní společnosti a instituce.Tato publikace je vhodnou pomůckou pro správné vedení jednoduchého účetnictví. Mnohéorganizace vzhledem k absenci peněžníhodeníku pro jednoduché účetnictví používajízcela nevhodně knihy daňové evidence proneplátce DPH, které jsou ale určenyvýhradně fyzickým osobám - pod-nikatelům.Předplatitelé Revue Sondy mají 10% slevu.Cena 188 Kč + poštovné a balné.

Jak správně vytvářet a využívat FKSP
Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování

Již páté, aktualizované vydání této užitečné publikace reaguje na změny, které do postupupři vytváření a využívání prostředků FKSP přinesly nejnovější legislativní změny.Autorky, specialistky z ČMKOS a MF ČR, rozšířily i oddíl nejčastějších dotazů aodpovědí.Druhá část publikace Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování obsahujerovněž komentář k jednotlivým ustanovením příslušných vyhlášek ve znění pozdějšíchpředpisů a odpovědi na dotazy.Brožované, formát A5, 176 stran, 228 Kč
Objednávejte v nakladatelství Sondy, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel. 234 462319, fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz

Odborová organizace MěÚ Varnsdorf spolu s Českým svazem chovatelů, Základní organizací chovatelů kočekVarnsdorf  pořádají16. zimní - vánoční tábor pro děti
sídlo: Salmov 31, 407 79 Mikulášovice, účet u ČSOB, a.s.

212664351/0300, IČ: 867 97 263, www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz
Tábor se uskuteční ve dnech 26.prosince 2009 až 2.ledna 2010 ve Sportovní
hale v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku (Lužické hory), na pokraji
NP České Švýcarsko.
Tábor je zaměřen chovatelsky – zdokonalení znalostí o chovu zvířat a
ochraně přírody. Program je dále rekreačně poznávací s výlety do okolí včet-
ně  výletu do nedalekého města v SRN. Možnost koupání v bazénu, lyžování
dle sněhových podmínek (sjezdovka i na běžky), bruslení, v komplexu míčové
hry vč. florbalu.
Doprava je společná vlakem z Prahy přes Ústí n.L. s možností přistoupit v
nácestných stanicích. Začátek je v druhý svátek vánoční, konec v sobotu
odpoledne. V přihlášce je možno uvést vlastní dopravu dítěte na tábor a zpět.
Zavazadla se vezou společně vlakem.
Ubytování účastníků je společné v prostorách objektu ve vlastních spacích
pytlích. V areálu je veškeré sociální zázemí včetně sprchy s teplou vodou.
Stravování bude probíhat 5x denně, účastníci musí mít vlastní jídelní misky,
hrníčky a příbory (doporučujeme kempinkovou soupravu).
Účastnický poplatek za 8 dnů tábora činí částku 1800,- Kč. Připomínáme
možnost požádat zaměstnavatele, odborovou organizaci rodičů nebo vlastní
chovatelskou organizaci o poskytnutí příspěvku na tábor z FKSP, SF či
rozpočtu ZO. Potřebnou fakturu zašleme po obdržení závazné přihlášky.
Přihlášky úplně vyplněné nutno zaslat nejpozději do 30.11.2009 na adresu:
Vlastimil Jura, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice nebo e-mailem na: vlas-
timil.jura@seznam.cz. Po jejich obdržení budou postupně zasílány další
pokyny a faktura, kterou je nutno uhradit do termínu uzávěrky přihlášek.
Zrušení přihlášky z různých důvodů je možno pouze písemně bez
stornopoplatku do 30.11.2009, při pozdějším zrušení nebo jinou formou do
15.12.2009 činí stornopoplatek 300 Kč, po tomto termínu činí stornopoplatek
800 Kč. Ke krytí stornopoplatku z důvodu nemoci či úrazu při současném úra-
zovém pojištění dítěte doporučujeme uzavřít z důvodu finanční výhodnosti
komplexní cestovní pojištění s vlastní zdravotní pojišťovnou nebo jiným po-
jišťovacím ústavem!
Vzhledem ke specifičnosti tábora vás prosíme o jeho propagaci mezi vaši-
mi spolupracovníky, spolužáky apod. se zaměřením především na děti od
9 do 15 let věku. Těšíme se na příjemné společné prožití Silvestra!
Veškeré informace na tel. 602 682 600 nebo pevný tel.+fax 412 333 684,
p.Vlastimil Jura.

Závazná přihláška na zimní tábor Mikulášovice 26.12. 2009 – 2.1. 2010
Jméno a příjmení  …………………………Datum nar....................................
Bydliště vč. PSČ ...............................................................................................
Číslo vlastního mobilu .....................................................................................
Tel.číslo na rodiče účastníka ............................................................................
E-mail:...............................................................................................................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny .......................................................................
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata: ...................................................
...........................................................................................................................
+ Nastupovat budu v železniční stanici: ..........................................................
+ Nepojedu společně - vlastní dovoz a odvoz.
Člen ZO ČSCH v roce 2009, které ..................................................................
jméno, příjmení a podpis rodiče (zákonného zástupce) ..................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Věnujte pečlivou pozornost vyplňování přihlášky.     + Nehodící se škrtněte!
Důležitá poznámka pro organizátora tábora: ....................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................



Turecko: Pracovníci místní samosprávy pochodují 500 km připrotestu proti propouštění22. září 2009V dubnu bylo z místní samosprávy v tureckém městě Izimir pro-puštěno 276 pracovníků. Územní samospráva v Izmiru nakoneczadala výkon komunálních služeb jiné firmě. Propuštěni pracovníci,kteří byli členy odborové organizace Genel-Is, odolávali tomuto pro-puštění více než 130 dní, ale nakonec byli násilně vyvedeni z praco-viště policií. Tito pracovníci se spolu s vedením Genel-Is rozhodli us-pořádat 500 km dlouhý protestní pochod z Izmiru do Ankary. Tentopochod již začal 16. září a měl by trvat přibližně 30 dní s tím, že účast-níci protestu by měli denně ujít asi 20 km. PSI zaslala Genel-Is dopis,ve kterém vyjadřuje svou solidaritu, a zároveň vyzvala i další svépobočky, aby jí tímto způsobem vyjádřily svou podporu. Stanovisko PSI na summitu o klimatických změnách22. září 2009Uvědomujeme si naléhavost současné klimatické krize a jsmeodhodláni spolupracovat s vládami a s veřejnými společnostmi, aby-chom přetransformovali naši společnost a pracovní prostředí nadlouhodobě udržitelné. Je nám líto, že tento smysl pro naléhavostchybí při mezinárodních vyjednáváních pod UNFCCC. Zveřejněnímjiž 4. Zprávy IPCC se objevily další důkazy, které podporují závěr, žesvětu velice rychle dochází čas na to, aby dokázal odvrátit katast-rofickou klimatickou změnu. PSI tak naléhá na vlády, aby se v Kodanidohodly na ambiciózním a spravedlivém plánu, který by udržel nárůstglobální teploty pod 2 stupni Celsia. Rozvinuté země mají povinnosta odpovědnost, aby snížily emise skleníkových plynů do roku 2020alespoň o 30 %. Rovněž vyzýváme rozvinuté země, aby co nejvícepomáhaly rozvíjejícím se zemím v boji s důsledky klimatickýchzměn. Finanční krize by v žádném případě neměla být pro žádné zeměvýmluvou, že se jí nepodařilo dostát svým závazkům v boji proti kli-matickým změnám. Je nejvyšší čas začít více investovat do projektů,které přímo bojují s klimatickými změnami. To pomůže vytvořit novépracovní příležitosti a zároveň to i sníží dopady na globální klima. Vsrdci globální reakce na klimatické změny musí být závazek vlád navýrazné posílení veřejných služeb.Jižní Korea: Vměšování vlády do hlasování v odborechPSI je znepokojeno zprávou o přímém vměšování vlády do hlasovánío spojení třech významných odborových organizací v zemi a o jejichzařazení mezi Korejskou konfederací odborů (KCTU). PSI zjistilo, žekorejská vláda mobilizuje Ministerstvo pro veřejnou správu abezpečnost a Národní zpravodajskou službu, aby zabránila tomutohlasování a tím zastavila tuto integraci a vstup do KCTU. PSIdokonce obdržela zprávu o obavách z toho, že policie by mohla naúčastníky tohoto hlasování zaútočit. PSI již při několika příležitostechnapsala jihokorejské vládě, když protestovala proti pokračující repre-si vůči odborům v Jižní Koreji. PSI by chtěla ještě jednou korejskévládě připomenout její závazek k respektování klíčových pracovníchstandardů včetně práva na svobodné shromažďování, který vyplývá zjejího členství v ILO. Potlačování odborového hnutí korejskou vládoubylo již několikrát odsouzeno ILO Výborem pro svobodu shro-mažďování. Setkání G20: ETUC zdůrazňuje význam boje proti obrovskýmnerovnostem, nezaměstnanosti a nejisté práci při nastartovánínového globálního růstuPředstavitelé zemí G20 v USA v Pittsburghu diskutovali o globálníchnerovnostech a o globální dohodě o růstu a pracovních místech.Cílem je snížit závislost globální ekonomiky na příliš zadluženémamerickém spotřebiteli. Na podporu zastupitelů Mezinárodníodborové konfederace (ITUC), Odborově poradenského výboru (TU-AC) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)vyzvala Evropská odborová konfederace (ETUC) představitele zemíG20, aby přijali okamžitá opatření na efektivní regulaci finančníchtrhů a proti rostoucím nerovnostem a rapidně se zhoršujícím pod-mínkám na trhu práce. Jedním ze způsobů regulace finančních trhů jeomezení výše mezd a bonusů pro management, ale ani to nenídostatečné. Dohled nad finančními trhy a požadavky na dostačujícíkapitálové požadavky jsou klíčové pro zajištění, že taková krize se jižnebude opakovat. Důležitý je i boj s daňovými ráji.

Vysoké a rostoucí nerovnosti vytvářejí fenomén globálních nerovnos-tí následujícími způsoby:- Vysoké a rostoucí nerovnosti přenášejí příjmy od skupin s vysokoumírou spotřeby na skupiny s vysokými příjmy a vysokými mírami ús-por.- To způsobuje deficit v agregátní poptávce.- V USA a ve Velké Británii je deficit agregátní poptávky kompen-zován finanční inovací, což zvyšuje zadlužení domácností, které takmohou udržovat spotřebitelskou poptávku.- V zemích jako je Německo, Japonsko a Čína naopak přetrvává růstvedený exportem, a tak poptávka ze zahraničí nahrazuje slabšídomácí poptávku. - Na celém světě odlišná opatření hospodářských politik proti trendurostoucích nerovnosti vytvářejí ve stejnou dobu deficity i přebytkyběžných účtů.John Monks, generální tajemník ETUC, k tomu řekl: „Férové mzdy,stabilní pracovní místa, silnější kolektivní vyjednávání a více rovnos-ti jsou opravnými klíčovými aspekty globální dohody o růstu a pra-covních místech. Evropa, kde se nerovnosti, nezaměstnanost a nejistépracovní místa výrazně za poslední desetiletí rozšířily, není výjim-kou.“Směrnice o službách nezachrání Evropu před krizíPři příležitosti zasedání o konkurenceschopnosti, která se bude kona-lo ve dnech 24. – 25. září, prohlásili zástupci švédského předsednictvíEU, že směrnice o službách může být nástrojem, který by mohlEvropě pomoct urychlit zotavení z krize. ETUC s tímto tvrzením ne-souhlasí se slovy, že tato směrnice byla především deregulačnímnástrojem. Současná krize ale vyžduje více a ne méně regulace. JohnMonks, generální tajemník ETUC, to komentoval slovy:„Předsednictví EU se zdá být pořád víc a víc vzdáleno od reality nej-horší hospodářské krize od Velké deprese s nezaměstnaností rostoucína více než 25 milionů a s žádným bodem obratu v dohledu. Pokudchcete opravdu bojovat s krizí, musíte investovat do rozšířenéhoevropského záchranného plánu a ukončit dominanci krátkodobýchtržních principů. Evropská solidarita se může stát ochranou před ex-cesivním finančním kapitalisme, ale utkvělé ideologické názory tutopráci nevykonají.“ETUC od předsedy Evropské komise očekává záruky na sociálnízáležitostiV návaznosti na znovu zvolení José Manuela Barrosa na pozicipředsedy Evropské komise ETUC od předsedy EK očekává závazkya záruky v sociální oblasti. V období sociální nejistoty, která potrváminimálně do konce roku 2010, jsou sociální záruky důležitější nežkdy jindy. 15. září pan Barroso ve svém projevu před Evropským par-lamentem řekl, že by chtěl udělat více pro sociální oblast a projevilsvůj závazek věnovat se základním právům. Navzdory určitémuzlepšení hospodářských ukazatelů, hospodářská a sociální krize má-daleko  do konce. Míra nezaměstnanosti v EU do konce roku 2010zřejmě vyšplhá až na 12 %. Neustálá snaha bude zapotřebí k vy-pořádáním se s rostoucí nezaměstnaností a jejím sociální dopady.ETUC připomíná panu Barrosovi požadavky, které jsou zakom-ponovány v Pařížské deklaraci, přijaté evropskými odborovýmipředáky v červnu 2009. Evropské odbory požadují po EK, aby zaruči-la:- více pracovních míst a jejich lepší kvalitu pomocí investic doevropského záchranného plánu;- silnější systémy sociální ochrany k zajištění větší bezpečnosti aprevence před sociálním vyloučením;- vyšší platy přes posílení kolektivního vyjednávání;- evropskou solidaritu pro boj se selhávajícím finančním kapitalis-mem. -pm-
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