
u Dne 25. 9.2006 vláda ČRprojednala a popřijatých změ-nách schválilanávrh zákona ostátním rozpočtuČeské republiky na rok 2007.Návrh zákona o státním rozpočtuČeské republiky na rok 2007 bylvládou ČR postoupen k projednání aschválení Poslanecké sněmovněPČR V souboru vládou ČR na-vržených a posléze přijatýchzměn  jsou obsaženy  také změnyv návrhu  kapitoly Všeobecnápokladní správa, které se týkajíúčelově vázaných prostředků naplaty, o nichž jsme informovali v
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NOS č. 16. O záměru provést nížeuvedené změny neinformovali zá-stupci vlády (ministr financí a 1.místopředseda vlády a ministr prácea sociálních věcí) sociální partnery(zaměstnavatele a odbory) na jed-nání RHSD (tripartita), které seuskutečnilo večer dne 24. 9. 2006.Předmětem jednání přitom bylnávrh zákona o státním rozpočtuČeské republiky na rok 2007. (Tutoskutečnost potvrzuje také informacepředsedkyně OS o tomto jednánízveřejněná v předchozím čísleNOS.)Z předloženého znění návrhu kapi-toly Všeobecná pokladní správanávrhu zákona o státním rozpočtuČeské republiky na rok 2007 vládavypustila finanční prostředky ve
Rozpočtový výbor PSP ČR
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda výboru

V Praze dne 11. října 2006
Vážený pane předsedo, 
obracím se na Vás, jako na předsedu rozpočtového výboru PS PČR, v zas-
toupení OS ROPO sdružených v ČMKOS, se žádostí, aby se, v rámci projed-
návání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 rozpočtový výbor PS
PČR také zabýval závažnými  následujícími dvěma problémy.
1. Vláda na  svém zasedání dne 25. 9. 2006 v rámci projednávání návrhu
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007  vypustila v tabulce 10
– Všeobecná pokladní správa finanční  prostředky ve výši 2,1 mld. Kč  určené
na pokrytí dopadů nového zákoníku práce. Jedná se o dopady úpravy zvlášt-
ních příplatků (0,9 mld. Kč) a dopady úpravy pracovní pohotovosti (1,2 mld
Kč). (V příloze  mé žádosti uvádím jak tabulku 10 - VPS z původního vládního
návrhu, tak tabulku 10 se schváleného vládního návrhu předloženého PS PČR.
Porovnáním obou je změna jasná.)
Vláda ČR z původního vládního návrhu ponechala v definitivním znění pouze
5% navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců odměňovaných podle
nového zákoníku práce. Nevyhověla ani opakovaně uplatňovanému požadavku
ČMKOS a OS ROPO, aby objem  prostředků na platy byl zvýšen o 1 mld. Kč a
tím byl částečně zmírněn negativní dopad nedostatečně finančně
zabezpečených obou zvýšených platových stupnic. Upozorňuji, že sama tato
skutečnost povede v praxi k tomu, že u zaměstnanců odměňovaných podle těch-
to platových stupnic dojde k poklesu, případně ke stagnaci, reálné hodnoty pla-
tových tarifů u zaměstnanců s kratší délkou praxe, jichž je  téměř  50 %  z
celkového počtu.
Finanční nezajištění dalších dopadů nového zákoníku práce (zvláštní příplatky,
dopady úpravy pracovní pohotovosti) povede v řadě případů ke kritické situaci
v některých resortech, které na pokrytí zvýšených povinných výdajů nebudou
mít dostatek vlastních finančních zdrojů. Přitom, jak vyplývá z usnesení vlády
ČR ze dne 25. 9. 2006 č. 1090 k návrhu zákona o státním rozpočtu České re-
publiky na rok 2007 v části II, vláda  nakládání   s rezervními fondy  podmiňuje
souhlasem vlády. V uvedených výjimkách z tohoto omezení není uvedeno

navýšení objemu prostředků na platy na pokrytí dopadů realizace nového
zákoníku práce. Tato situace  může ve svých důsledcích významně poškodit
velké množství zaměstnanců a oprávněně vyvolá značnou nespokojenost
většiny zaměstnanců. 
Vzhledem k tomu, že situaci pokládám za extrémně závažnou, obracím se pro-
to, vážený pane předsedo, na rozpočtový výbor PS PČR se žádostí, aby se tím-
to závažným problémem se vší vážností zabýval a vyřešil  ho ve prospěch
dotčených zaměstnanců.
2. Vláda na již zmíněném zasedání rovněž rozhodla o snížení finančních
prostředků na pokrytí dopadu přechodu na systém odměňování příslušníků
bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru přís-
lušníků bezpečnostních sborů, vyčleněných pro tento účel v kapitole VPS.
Původně vyčleněnou finanční částku ve VPS ve výši 1,5 mld. Kč (včetně
odvodů)  snížila o 0,5 mld. Kč. (Viz  příloha). Podle propočtů všech bezpečnos-
tních sborů je částka ve výši 1,5 mld. Kč (včetně odvodů)  nezbytně potřebná k
zajištění profinancování přechodu na systém odměňování  podle výše uve-
deného zákona, aniž by přitom došlo k výdělkovému propadu příslušníků
vykonávajících službu ve směnném  režimu. Snížení této částky by v praxi ved-
lo k významnému poklesu výdělku této skupiny příslušníků a to ve všech
bezpečnostních sborech. Tuto situaci považuji věcně  za naprosto nepřijatel-
nou. Žádám proto rozpočtový výbor PS PČR, aby zvýšil v návrhu kapitoly VPS
uvedenou částku ve výši 1 mld. Kč o 0,5 mld. Kč a tak zabezpečil zachování
odpovídající výdělkové úrovně příslušníků bezpečnostních sborů vykonáva-
jících službu ve směnném režimu. V této souvislosti připomínám, že existuje
politické dohoda, o tom, že přechod na systém odměňování podle zákona č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů bude
dostatečně finančně zabezpečen. 
Vážený pane předsedo,  žádám  tímto rozpočtový výbor, aby vzhledem k zá-
važnosti  oba uvedené problémy v rámci projednávání návrhu zákona o státním
rozpočtu na rok 2007 řešil a a následně PS PČR navrhl  odpovídající změny v
předloženém návrhu kapitoly VPS návrhu zákona o státním rozpočtu na rok
2007. Děkuji. 

Alena Vondrová 
mluvčí OS ROPO 

a předsedkyně OS SOO

výši 2,1 mld.Kč určené na pokrytídopadů nového zákoníku práce.Jedná se o dopady úpravy zvlášt-ních příplatků (0,9 mld.Kč) adopady úpravy pracovní poho-tovosti (1,2 mld.Kč). (V této sou-vislosti upozorňujeme na to, žeúpravu pracovní pohotovosti by vlá-da musela provést v každém pří-padě, neboť se jedná o imple-mentaci rozhodnutí Evropskéhosoudního dvora, který považuje pra-covní pohotovost na pracovišti zavýkon práce). Vláda z původníhovládního návrhu ponechala v defi-nitivním znění pouze 5% navýšeníobjemu prostředků na platy zaměst-nanců odměňovaných od 1. 1. 2007
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Základním posláním funkcekaždého ministra práce jevytvářet takové prostředí, abynedocházelo k sociálnímu napětía konfliktům ve společnosti. Ministr  Petr Nečas ve své krátkéfunkci předvádí pravý opak. Po svém nástupu do funkce nej-prve ujistil předsedu ČMKOSMilana Štěcha, že má vážný zá-jem na sociálním dialogu v rám-ci tripartity a i když jeho strana(ODS) nepodpořila zákoníkpráce,  nebude bránit tomu, abyvstoupil v platnost. Konat však začal poněkud jinak:Jeho ministerstvo pod tlakemSvazu průmyslu a dopravy ČRbylo ochotno přistoupit i natakové návrhy ve vládnímnařízení, které by připravily za-městnance o  základní věci jakoje placené volno při návštěvělékaře, vlastní svatbě, pohřburodičů  a blízkých  příbuzných.  Dále vláda v tichosti, bez infor-mování veřejnosti, delimitovalaúřad tripartity - Radyhospodářské a sociální dohody,která je  od roku 1990  součástíÚřadu vlády, do kompetenceMPSV. Bez konzultací se sociál-ními partnery je připravovánazměna Statutu RHSD.  Zane-dlouho následovala tisková kon-ference, na které veřejně PetrNečas zpochybnil nový zákoníkpráce s tím, že by měla být po-sunuta jeho účinnost a obrátil sena Legislativní radu vlády s žá-dostí o posouzení, zda některáustanovení jsou v souladu s Ús-tavou. Ministr Nečas svou zášťvůči novému ZP dokazuje i tím,že bojkotuje vydání důležitýchprováděcích předpisů, které jsounezbytné pro jeho bezproblé-mové uvedení do praxe. ČMKOS zásadně odmítá de-gradaci tripartity – RHSD anepodpoří změnu jejího statutu,která by měla vést k oslabenídlouhodobě budovaného sociál-ního dialogu v ČR.ČMKOS upozorňuje na naprostonestandardní  postup ministraNečase, aby již schválený zákon,který má vstoupit v platnost, vrozporu se svým posláním posu-zovala Legislativní rada vlády.Ta  je určena k posuzování ná-vrhů nových zákonů, které sepřipravují na jednání vlády.  ČMKOS odmítá záměr ministraNečase vytvářet ve veřejnostiznovu období nejistoty kolem

zákoníku práce, které trvalodosti dlouho. Argumenty minis-tra, že nový zákoník práce jeminimálně ve čtyřech okruzích vrozporu s Ústavou ČR, a protoby měla být jeho účinnost po-sunuta, neobstojí: l. Není pravda, jak ministr Nečastvrdí, že odbory mohou zakázatpráci přesčas. Ministr vyvolávádojem, že tak mohou činit zcelalibovolně i svévolně, aby zaměst-navatelům škodily. Co je  proti-ústavního na tom, že tak odborymohou učinit  pouze v případě,kdy přesčasová práce nebopráce v noci ohrožuje bezpečnosta ochranu zdraví zaměstnanců?Co  více ospravedlňuje toto od-borové právo, než životy a zdravízaměstnanců! Ze stejného soudku je i dalšíoprávnění odborů zastavit práci,která bezprostředně ohrožuježivot a zdraví zaměstnanců. Od-bory využíváním těchto právšetří nemalé prostředky zaměst-navatelů a státu vynakládané naléčení a náhrady škod způ-sobených na zdraví zaměst-nanců.2. Protiústavnost vidí ministrNečas i v právu  odborů uzavíratkolektivní smlouvy za všechnyzaměstnance, tedy i za ty, kteřínejsou členy odborů. Odboryvznikají a mají právo na základěmnoha významných mezinárod-ních smluv a Listiny základníchpráv a svobod na ochranu a ob-hajobu hospodářských a sociál-ních zájmů zaměstnanců. Kolek-tivní smlouvy jsou všude vevyspělých státech bez ohledu napravicové nebo levicové vládynezpochybnitelným,  významnýma především samozřejmýmnástrojem, který všem zaměst-nancům bez rozdílu a diskrimi-nace zabezpečuje důstojné abezpečné pracovní podmínkyvčetně odměny za práci.Je falešné a neprofesionálnítvrdit, že kolektivní smlouva seuzavírá bez souhlasu  zaměst-nanců – neodborářů. Pan mi-nistr by měl vědět, že i v těchevropských státech, kde odboryuzavírají kolektivní smlouvypouze za své členy, musí zaměst-navatel poskytovat stejná právavšem zaměstnancům. To zna-mená, že výhody z kolektivnísmlouvy mají všichni zaměstnan-ci, „bez jejich souhlasu“, nikolipouze odboráři. 

Zde je namístě podotknout, žetato výše uvedená práva bylapřejata z dlouholeté dosavadníprávní praxe a nikdo je za pro-tiústavní nikdy neoznačil.3. Nepravdivé je i tvrzení, že za-městnavatel je závislý na od-borech při vydání vnitřníhopředpisu. Naopak, podle novéhozákoníku práce může zaměstna-vatel vydat vnitřní předpis i kdyžu něj odbory působí, což dosudnemohl. Musí se však na tom sodbory dohodnout. Nový libera-lizovaný zákoník práce totiž jed-noznačně upřednostňuje, abypracovní podmínky byly sjed-návány v pracovní nebo kolek-tivní smlouvě a nikoli jedno-stranně určovány předpisem za-městnavatele. Tím se právě novýzákoník práce může směle srov-nat s obdobnými pracov-něprávními úpravami vyspělýchevropských států.4. Je s podivem, že PetruNečasovi připadá protiústavní itaková právní úprava, která sesnaží předejít zbytečným sociál-ním konfliktům, popř. stávkámzejména u jednotlivých zaměst-navatelů v případě, že nedojde kdohodě mezi odborovými organi-zacemi a zaměstnavatelem.Jakým způsobem pak budeprobíhat kolektivní vyjednávánía uzavření kolektivní smlouvy?Nový zákoník právě  pouze protento  případ, kdy k dohodě ne-dojde, stanoví, že je zaměstnava-tel oprávněn, nikoli však povi-nen, uzavřít kolektivní smlouvu sodborovou organizací, která mánejvětší počet členů u zaměstna-vatele.   ČMKOS prohlašuje, že novýzákoník práce se svojí legisla-tivní kvalitou zásadně neliší odřady jiných velmi důležitýchzákonů,  praxe se na něj cílevě-domě připravuje a s jeho uve-dením do života od 1. ledna 2007počítá. Pracovní právo je velmi dyna-mické právní odvětví a jediněpraxe může ukázat, zda případnýdrobný nesoulad bude třebaodstranit malou novelou.Nový zákoník práce si zaslouží,aby vstoupil v účinnost, neboťplně odpovídá evropskému tren-du.
V Praze 11. října 2006 Českomoravská konfederaceodborových svazů

Stanovisko ČMKOS
k záměrům vlády (bez důvěry) degradovat sociální dialog

a účelovým zpochybňováním zrušit zákoník práceHlavním tématem jednání byloseznámit představitele ČSSD sestanoviskem ČMKOS k na-léhavým otázkám sociálního di-alogu a ohrožování a zpochyb-ňování  nového zákoníku práce scílem  postupně ho likvidovat aomezovat práva zaměstnanců.Obě strany se shodly, že je velminebezpečné, aby vláda, která ne-dostala důvěru, přistupovala ktakovým krokům, které mohouvést k narušení sociálního smíru.Odmítají zejména snahy minis-tra P. Nečase záměrně vytvářetve veřejnosti období nejistotykolem zákoníku práce. ČSSDsouhlasí s argumenty ČMKOSobsažené v přiloženém stano-visku, které tyto praktikyodhalují. Odmítají rovněž isnahy o degradaci RHSD – tri-partity. Obě strany se shodly, ženepřipustí, aby v České repub-lice měl zaměstnanec postavenínevolníka. Vždy budou, každýsvými prostředky, hájit důstojnépracovní podmínky, a jak je inový zákoník práce důkazem,nepřipustí nespravedlivé a pro-tiprávní propouštění z práce.Předseda ČSSD Jiří Paroubekodboráře ujistil, že poslanci zaČSSD jsou připraveni zabránitsnahám odsunout účinnost ZP anebo jej měnit v neprospěch za-městnanců. Například nyníchystalo MPSV vládní nařízení,které by připravilo zaměstnanceo placené volno při návštěvělékaře, vlastní svatbě, pohřburodičů a blízkých příbuzných.Obě strany vzkazují zaměst-nancům, že nový zákoníkpráce jim bude garantovatpostavení na úrovni vyspělýchčlenských států EU, a zaměst-navatelům přináší žádanouliberalizaci.

Představitelé ČMKOS
jednali

s vedením ČSSD

Na základě rozhodnutí Rady
ČMKOS došlo s platností od 1.
10. 2006 ke změnám fungování
středisek regionálního prá-
vního poradenství ČMKOS v
oblasti Českých Budějovic,
Ústí nad Labem, Brna, Olo-
mouce, Zlína a Ostravy. Ak-
tuální přehled je umístěn na
webových stránkách  ČMKOS
a našeho odborového svazu..



Nabídka zimní svazové rekreace v roce 2007
Na jarní prázdniny roku 2007 zajistil OS svazovou rekreaci na Šumavě, v Zadově-Stachy (90 lůžek), v Beskydech-Ostravice, Sepetná = Mon-tér (100 lůžek), v Krkonoších, Špindlerův Mlýn, Slunečná (170 lůžek - Školící zařízení Úřadu vlády) a v Jeseníkách, Sporthotel Kurzovní podPradědem (80 lůžek), tj. celkem 440 lůžek. V roce 2006 využilo zimní svazovou rekreaci 458 účastníků.Smlouvy o zabezpečení zimních pobytů na rok 2007 již nebyly pro menší zájem uzavřeny do hotelu Na Stráži, Hojsova Stráž a do penzionu NaVýsluní, v Rožnově pod Radhoštěm.Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního fondu OS (čl. III/D vizDOKUMENTY OS). Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých finančních možností.INFORMACE K CENĚ POUKAZUPoukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným příslušníkům.Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka, děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26 let, pokud sesoustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolánínebo být zaměstnány pro nemoc a nebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za rodinného příslušníkase považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela(manželky), druha (družky), žijící ve společné domácnosti, dítě, na něhož člen OS nebo jeho rodinný příslušník platí výživné, pokud nepozbylrodičovských 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.), kteří nejsou čle-ny OS, 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 (dáleuvedené).Proto veškeré změny (např. přidělení poukazu jinému členu ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypočtena podlenových skutečností.Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, zodpovídá výborodborové organizace. POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ POUKAZUZájemce – člen OS zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (okopíruje tiskopis této objednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na adresu :OS státních orgánů a organizacíSenovážné nám. 23, 110 00 Praha 1,pí Pechová IHNED, nejpozději však do 15. prosince 2006.
Odborový svaz sdělí žadateli vyřízení požadavku (dle pořadí došlé objednávky a možnosti využití lůžkové kapacity) a zašle fakturu nebo slo-ženku (zaškrtněte v objednávce) ihned, nejpozději do 31. prosince 2006.Poukaz s popisem RS a pokyny k nástupu na rekreaci zašle OS na adresu bydliště účastníka po zaplacení rekreace.

Termíny jarních prázdnin v roce 2007
5.2. – 11.2. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Klatovy, Český Krumlov, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí

nad Orlicí, Ostrava-město
12.2. – 18.2. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,

Prostějov, Karviná
19.2. – 25.2. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
26.2. – 4.3. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,

Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
5.3. – 11.3. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Klad-

no, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
12.3. – 18.3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněž-

nou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
UPOZORNĚNÍ

Pro všechna rekreační střediska mimo SLUNEČNÉ platí, že
- poukazy jsou týdenní (u SLUNEČNÉ 6denní) a nástup na rekreaci je vždy v sobotu (na SLUNEČNOU

v neděli), 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 jako plná penze = PP nebo polopenze = P, u Zadova a Sporthotelu Kurzovní lze

objednat pouze se snídaní = S, (požadavek  stravování PP, P, S uvedený na objednávce, je závazný)
- dopravu si zajišťuje každý účastník sám - u rekreačních objektů je nehlídané parkování, (u SLUNEČNÉ

parkování pouze ve městě Špindlerův Mlýn, u Sporthotelu Kurzovní - parkování Karlova Studánka –
Hvězda (nonstop hlídané parkoviště, na Ovčárně povolenky pro OS pouze na 3 auta)
- poplatky za rekreační pobyt (obci, městu) hradí rekreanti z vlastních prostředků

- rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.



Hotel ZADOV, Zadov-Stachy, okr. Prachatice
tel. 388 428 187
TERMÍNY 3. 2. - 10. 2. 2007 17. 2. - 24. 2. 2007 3.3. - 10. 3. 2007

10. 2. - 17. 2. 2007 24. 2. -   3. 3. 2007 10.3. - 17. 3. 2007
lůžk. kapacita v každém turnusu  -  6/2 s mož. 1 přist., 1/4
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod. přísl.  

 v termínech od 3. 2. - 10. 3. 2007 v termínu 10. 3. - 17. 3. 2007
polopenze se snídaní polopenze se snídaní

dospělý účastník lůžko 4510,- 3600,- 3810,- 2900,-
přist. 3320,- 2410,- 2620,- 1710,-

dítě do 12 let lůžko 3110,- 2410,- 2410,- 1710,-
přist. 2760,- 2060,- 2060,- 1360,-

Pokoj s vyhlídkou do údolí za příplatek 50, - Kč pokoj/den
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 bez poplatku, příspěvek na úklid sněhu na parkovišti 20,- Kč /auto/den, platba na místě v hotovosti.
Stravování – polopenze nebo pouze snídaně – výběr již při objednávce poukazu. 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.
Ubytování – ve 2 a 4 lůžk. pokojích (u 2/lůžk. s možností přistýlky), TV, kompletní sociální zařízení. 
V hotelu je k dispozici: billiard, stolní tenis, sauna, fitnes, tělocvična, dětská herna, půjčování sport. potřeb.
Lyžařské podmínky - pro zimní období je připraven sportovní areál s trvale upravenými sjezdovkami a běžeckými trasami. K dispozici
jsou tři sjezdovky s vleky a sedačkovou lanovkou, jeden vlek přímo u hotelu. Umělé zasněžování lyžařského areálu „Kobyla“. V hotelu je
půjčovna lyží a sportovního vybavení. 
Pobyt s malým domácím zvířetem  je možný za poplatek 70,- Kč/den.

Horský hotel SEPETNÁ (Montér), Ostravice, okres Frýdek-Místek
tel. 558 682 108 
TERMÍNY 3.2. - 10.2.2007 17.2. -  24.2.2007 3.3. - 10.3.2007

10.2. - 17..2.2007 24.2. -   3.3.2007 10.3. -  17.3.2007
lůžk. kapacita v každém turnusu  - 2/2, 2/2 s mož. 1 přistýlky, 2/2 s mož. 2 přistýlek.
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování    člen OS a rod. přísl.

plná penze polopenze
dospělý účastník lůžko 4902,-  4132,-

přist. 3166,-  2396,- 
dítě do 12 let     lůžko 4412,- 3817,-

přist. 2676,- 2081,-
Hotel SEPETNÁ (MONTÉR) je umístěn na západním svahu Lysé hory (1324 m), pod vrcholem zvaným Ostrá a patří mezi nej-
navštěvovanější místa v této části Moravskoslezských Beskyd.
Od stanice ČD Ostravice 2 km pěšky se stoupáním (po silnici). Odvoz zavazadel od vlaku si může rekreant dohodnout (alespoň
3 dny předem) s recepcí hotelu.
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu. Snídaně – švédský stůl, oběd – jednotný, večeře –
formou teplého bufetu. Možnost občerstvení v hotelové restauraci Valašská koliba s celodenním provozem, 2 společenské večery.
Ubytování – pokoje hotelu jsou kompletně po rekonstrukci, vybaveny novým stylovým nábytkem, s kompletním sociálním za-
řízením, barevným televizorem a připojením na internet. Na dvoulůžkovém pokoji lze vytvořit 1-2 přistýlky z rozkládacího gauče
(křesla) na úkor místa v pokoji.
Lyžařské podmínky - cca 10 min. chůze je nad hotelem upravovaný vlek, v obci Ostravice – Čelo je nově zrekonstruovaný vlek
(ceny příznivé), za poplatek zajistí hotel přepravu. K dispozici bude dětský 100 m vlek při penzionu Sluníčko.
Lyžařské možnosti do 20 km, Ski areál Bílá-Mezivodí (nová sedačková lanovka), cca 20 min. sjezdovka u Zbuja – středně
pokročilí. Služba hotelu – doprava skibusem od nádraží z Ostravice (lze zajistit i odvoz z hotelu ke skibusu zdarma dle jízdního
řádu RS Sepetná) do areálu Bílá-Mezivodí a dále. Pro hosty, kteří se na recepci hotelu nahlásí den předem, je jízdné skibusem v
ceně cca 27,- Kč + místenka 10,- Kč, děti do 15 let jízdné poloviční, záleží na vzdálenosti v km. Skibus je v provozu celý týden. 
Součástí hotelu je i krytý plavecký bazén včetně whirlpoolu, parní kabiny a dalších vodních atrakcí, do kterého mají hosté v
provozních hodinách vstup volný. K dispozici je kulečník, stolní tenis, šipky, dvoudráhový  bowling, sauna, solárium, schwinn
cycling centrum, fitko – za poplatek.
Pobyt s malým domácím zvířetem je možný za poplatek 60,- Kč/den.



Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradědem, Karlova Studánka, okr. Bruntál  
tel. 554 779 003
TERMÍNY 3. 2. - 10.2.2007 3. 3. - 10. 3. 2007

17.2. - 24.2.2007 10. 3. -17. 3. 2007
24.2. - 3. 3 .2007

lůžk. kapacita v každém turnusu  - 5/2-3, 1/4
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod. přísl. 

polopenze se snídaní
dospělý účastník lůžko, přist. 3250,- 2445,-
dítě od 3 do 12 let  lůžko, přist. 2550,- 1745,-
rozhoduje věk v den nástupu
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu            zdarma
Hotel je nejvýše položeným hotelem v ČR. Je situován na úpatí nejvyšší 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 rozh-
lednou.
Příjezd vlak i BUS – st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka – Hvězda, odtud kyvadlovou dopravou na Ovčárnu cca 6 km (denně kaž-
dou 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 Hvěz-
da – Karlova Studánka za poplatek cca 100,- Kč/den. Odtud kyvadlovou dopravou, viz výše uvedené. Parkování na Ovčárně omezené, pro OS
povolenky pouze pro 3 auta, která budou předem objednána na tiskopisu objednávky Odborového svazu, – poplatek 350,- Kč/den/auto.
Stravování – polopenze nebo pouze snídaně – výběr již při objednávce poukazu. S objednávkou pouze „snídaně“ – forma švédských stolů.
Večeře - výběrem ze 3 menu + předkrm, polévka, ovoce-dezert. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnost
občerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem, vinárna.
Ubytování - 2 – 3 - 4lůžkové, TV, kompletní sociální zařízení. 
V hotelu je k dispozici: tělocvična se stolním tenisem, klubovna s TV, fitnesscentrum, lyžárna. Za poplatek :herna s kulečníkem, billiardem a
šipkami, finská, parní, infra sauna, whirpool, solárium, hydromasážní 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 ideální pro běžecké lyžování. Sjezd – lyžařské centrum Ovčárna – Petrovy kameny (cca 6 vleků). Běžky – v okolí jsou značené
běžecké tratě (Švýcárna – Ovčárna) a u hotelu tři okruhy běžeckých tratí (3,5 a 7 km).
Na Ovčárně k dispozici Ski centrum.
Pobyt s  domácím zvířetem je možný za poplatek 100,- Kč/den.

Horská chata Slunečná, Špindlerův Mlýn,
(Školící zařízení Úřadu vlády ČR)

tel 499 523 144, 602 331 310
TERMÍNY 14.1. - 20.1.2007 11.2. - 17.2.2007 11.3. - 17.3.2007

21.1. - 27.1.2007 18.2. - 24.2.2007 18.3. - 24.3.2007
28.1. - 3.2.2007 25.2. - 3.3.2007 25.3. - 31.3.2007

4.2. - 10.2.2007 4.3. - 10.3.2007
lůžk. kapacita v každém turnusu - 3/2, 3/3, 1/4
CENY - 6denní poukaz /ubytování a stravování člen OS a rod.přísl.

plná penze polopenze
dospělý účastník 2136,- 1776,-
dítě do 10 let 1884,- 1632,-
Školící zařízení Slunečná se nachází 6 km nad Špindlerovým Mlýnem, v romantické části Krkonoš, v lokalitě Davidovy Boudy, v nadmořské výšce cca
1000 m.
Autobusové spojení – přímé: Praha-Špindlerův Mlýn. Využít MHD ve Špindlerově Mlýně – spojení směr Špindlerovka – výstup na zastávce Davidovy
Boudy. Odtud (v zimním období) odvoz zavazadel, pěšky cca 1 km mírné stoupání. Příp. odvoz zavazadel ze Špindl. Mlýna, z parkoviště u KRNAPu.
Při dopravě vlastním osobním autem – parkování pouze ve Špindlerově Mlýně.
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr při objednávce poukazu. Možnost občerstvení v baru školícího zařízení, vždy v uvedených hodinách.
Ubytování – ve 2-3-4 lůžk. pokojích, bez možnosti přistýlky. Na pokojích umyvadla s teplou a studenou vodou, pouze 4 lůžk. pokoj má sprchový kout
a cena za tento pokoj je vyšší o 240,- Kč/lůžko oproti výše uvedeným cenám. Sprchy a WC společné na patře. K dispozici jídelna, klubovna s TV, bar,
kulečník.
Lyžařské podmínky - lyžařský vlek 40 m nad chatou (cca 1000 m). V blízkosti - běžecké trasy.
Na chatě Slunečná si nelze vypůjčit žádné lyžařské vybavení. Dole ve Špindlerově Mlýně lze navštívit sjezdové dráhy Medvědín a Svatý Petr, kde jsou
v obou místech k dispozici Ski centra – půjčování lyžařských potřeb, saní, bobů za poplatek.
Zákaz pobytu s  domácím zvířetem.



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 15. 12 2006

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
na zimní svazovou rekreaci v r. 2007

do rekreačního střediska _____________________________________
Objednávám termín __________________
Náhradní termín             _____________ Náhradní středisko ____________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)+ 1 (+ 2)    přistýlka (pouze podle uveřejněné nabídky)
Stravování: a) s plnou penzí b) s polopenzí c) se snídaní (Zadov, Sporthotel Kurzovní)(zakroužkujte)Pokoj s vyhlídkou (pouze u Zadova) příplatek 50,- Kč pokoj/den        ANO         NE
Počet účastníků: dospělých       _______ z toho nečlenů OS _______

dětí do 10 let  _______ z toho nečlenů OS _______
dětí do 12 let  _______ z toho nečlenů OS _______  viz informacerozhoduje 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-zákl. odbor. organizaci (uveďte název a adresu, vč.PSČ):__________________________________________________________________________________2 - Platbu provedu 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 údajů potvrzujedatum, telefon, razítko a podpis  ZV



Při výpočtu regulovaného ná-jemného na rok 2007 jekritériem byt "snížené kvali-ty". Co to je? Máme byt v 6.patře bez výtahu a se snížený-mi podhledy (podkroví), dřívejsme měli slevu na nájemném.Podle zákona č. 107/2006 Sb. ozvyšování nájemného z bytu ….již nejsou zohledňovány kate-gorie bytu dle dřívějších před-pisů. Podle citovaného zákona jebyt ve standardní kvalitě nebo sesníženou kvalitou. Bytem sesníženou kvalitou se rozumí bytbez ústředního vytápění a sčástečným nebo společným zák-ladním příslušenstvím, nebo bytbez ústředního vytápění a bezzákladního příslušenství, nebobyt s ústředním vytápěním bezzákladního příslušenství. Základním příslušenstvím se po-dle výše uvedeného zákonarozumí koupelna nebo koupel-nový (sprchový) kout a spla-chovací záchod. To platí i propřípad umístění příslušenství vdomě mimo byt, pokud je užívájen nájemce příslušného bytu.Zbývá definice ústředníhovytápění zákona: Ústřednímvytápěním se rozumí vytápěnízdrojem tepla, který je umístěnmimo byt, nebo který je umístěnv místnosti k tomu určené, včet-ně sklepa v rodinném domě sjedním bytem, nebo jiné elek-trické nebo plynové vytápění. 

Umístění bytu v 6. patře bez vý-tahu či  snížené podhledy v bytěnemají na zařazení bytu dosnížené kvality podle zákonavliv. Slyšel jsem, že pokud přesáh-nou náklady na bydlení 30 %příjmů domácnosti, mohu žá-dat o sociální výpomoc. Co tojsou "náklady na bydlení" akde mohu o výpomoc žádat?Vztahuje se tato výpomoc jenna byty s regulovanýmnájmem?Příspěvek na bydlení upravujezákon č. 112/ 2006 Sb. .Příspěvek může získat nájemce ivlastník bytu , který je v bytěhlášen k trvalému pobytu,jestliže jeho náklady na bydlenípřesahují 30 % (v Praze 35 %)rozhodného příjmu v rodině.Náklady na bydlení tvoří nájem-né, náklady na služby poskyto-vané s užíváním bytu, udružstevních bytů a bytů vlast-níků srovnatelné měsíční nákla-dy podle zákona. Je třebapřipomenout, že pro poskytovánípříspěvku na bydlení bude posu-zována i přiměřenost bytu. Žádato příspěvek lze prostřednictvímmístně příslušného sociálníhoodboru. ing. M TarabaSdružení nájemníků ČR SON
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Dotazyz oblasti bydlení

Pokračování ze strany 1 

Informace předsedkyně
podle nového zákoníku práce.Nevyhověla ani opakovaně uplatňo-vanému požadavku ČMKOS a zás-tupců OS ROPO (naposledy dne 24.9. 2006 na jednání RHSD (triparti-ta)), aby objem prostředků na platybyl zvýšen o 1 mld.Kč, a tím bylčástečně zmírněn negativní dopadnedostatečně finančně zabez-pečených obou zvýšených pla-tových stupnic. Tato skutečnostpovede v praxi k tomu, že u zaměst-nanců odměňovaných podle těchtoplatových stupnic dojde k poklesupřípadně ke stagnaci reálné hodnotyplatových tarifů u zaměstnanců skratší délkou praxe, jichž je téměř50 % z celkového počtu. Finančnínezajištění dalších dopadů novéhozákoníku práce, jak uvádíme výše,povede v řadě případů ke kritickésituaci v některých resortech, kteréna pokrytí zvýšených povinnýchvýdajů nebudou mít dostatek vlast-ních finančních zdrojů. Vzniklousituaci považuje za extrémně zá-važnou. Další změnou v návrhu kapitolyVšeobecná pokladní správa, protipůvodnímu znění návrhu této kapi-toly, je snížení finančních pro-středků na pokrytí dopadu pře-chodu na systém odměňovánípříslušníků bezpečnostních sborůpodle zákona č. 361/2003 Sb., oslužebním poměru příslušníkůbezpečnostních sborů, vyčle-něných pro tento účel v této kapi-tole. Původně vyčleněná částka vevýši 1,5 mld. Kč (včetně odvodů)byla snížena o 0,5 mld. Kč. Sníženítéto částky by v praxi vedlo k výz-namnému poklesu výdělku přís-lušníků vykonávajících službu vesměnném režimu Tato situace jevěcně nepřijatelná. Dne 11. 10. 2006 se obrátila mlu-včí OS ROPO, předsedkyně OS,na předsedu rozpočtového výboruPS PČR s písemnou žádostí, abyse rozpočtový výbor PS PČR, vrámci projednávání návrhuzákona o státním rozpočtu Českérepubliky na rok 2007, zabývaltaké oběma výše uvedenými zá-važnými problémy. Stejného dnebyl osobně mluvčí OS ROPO in-formován o navrženém snížení fi-nančních prostředků na pokrytídopadu přechodu na systémodměňování příslušníků bezpe-čnostních sborů podle zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměrupříslušníků bezpečnostních sbo-rů, a požádán o  pomoc při řešenítohoto problému, také předsedavýboru pro bezpečnost PS PČR.Písemná žádost o projednání a

řešení uvedeného problému včetněkopie dopisu předsedovi rozpoč-tového výboru PS PČR byla předá-na výboru pro bezpečnost PS PČR.Plné znění dopisu předsedovirozpočtového výboru PS PČR bezpříloh zveřejňujeme na jiném místěNOS a na webové stránce OS Předsedkyně OS, jako mluvčí OSROPO, se zúčastní projednávánínávrhu zákona o státním rozpočtuČeské republiky na rok 2007 jak vevýboru rozpočtovém, tak ve výborupro bezpečnost PS PČR. S předse-dou poslaneckého klubu ČSSD bylarovněž dohodnuta její účast na jed-nání poslaneckého klubu ČSSD ktomuto bodu. Mluvčí OS ROPO sev nejbližších dnech obrátí se žádostío jednání také na další poslaneckékluby. Bližší informace o výsled-cích jednání budou průběžně zveřej-ňovány na webové stránce OS a vnásledujících číslech NOS. 
v Upozorňujeme všechny funk-cionáře ZO i ostatní zaměstnanceveřejných služeb a správy, že nawebové stránce OS je zveřejněnnávrh nařízení vlády o platovýchpoměrech zaměstnanců veřejnýchslužeb a správy a o změně kata-logu prací, které OS obdržel,prostřednictvím ČMKOS, v rámcivnějšího připomínkového řízení kpřipomínkám. V době uzávěrkyNOS zpracovává OS stanovisko kpředloženému návrhu nařízenívlády. Stanovisko OS bude zveřej-něno na webové stránce OS.Na základě četných dotazů sou-visejících s návrhem nařízenívlády o platových poměrech veveřejných službách a správě upo-zorňujeme, že poskytování něk-terých  složek platu stanovuje, narozdíl od současné praxe, přímozákon č. 262/2006 Sb., zákoníkpráce. Jedná se o následujícísložky platu: příplatek za vedení -§ 124 ZP, osobní příplatek - § 131ZP, odměna - § 134 ZP. 
w OS doposud neobdržel dovnějšího připomínkového řízenínávrh nařízení vlády o platovýchpoměrech příslušníků bezpečnos-tních sborů. Podle informací, kterémá OS k dispozici, je odklad před-ložení návrhu nařízení vlády dovnějšího připomínkového řízenízpůsoben mimo jiné také navrho-vaným snížením finančníchprostředků na zajištění přechodu nasystém odměňování příslušníkůbezpečnostních sborů podle zákonač. 361/2003 Sb., o němž informu-jeme výše. V Praze dne 15. 10. 2006Alena Vondrová předsedkyně OS

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

Nyní zamluvte, později se rozhodnete
Muzikály: Kleopatra, Golem, Elixír života, Excalibur, Láska
je láska, Obraz Doriana Graye, Jesus Christ Superstar, Ta-
jemství, Noc na Karlštejně, Zpívání v dešti, West Side Story,
Jekyll a Hyde, Producenti.
Snad budou pokračovat Bídníci.
Na rok 2007: Angelika, Děti ráje, Jack Rozparovač
Divadla: R. Brzobohatého, Metro, U Hasičů, Na Jezerce,
Bez  Zábradlí,  Fidlovačka, Komorní Fidlovačka, Národní a
Stavovské divadlo.

* * *
*Minimální objednávka 10 vstupenek*
*Zájemcům pošleme bližší informace*
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Pokračující násilí a celonárodní útoky na místní pobočky KGEU azatýkání členů KGEU Jižní Korea)KGEU neustále zažívá nové útoky na své pobočky napříč celou zemí.Brutalita těchto útoků navíc neustále stoupá tím, jak policie používápožární hadice a kladiva při násilných vniknutích do jednotlivýchkanceláří KGEU. Tato násilná vniknutí sebou přinášejí významné škodyna majetku a rovněž stoupá i počet zraněných členů KGEU. Početuvězněných odborářů pořád roste a mezi zatčenými byla i Lee Mal Suk,která je zástupkyní tajemníka KGEU. Po 24 hodinách však byla prop-uštěna. PSI vyzývá své pobočky po celém světě, aby poslaly jihokore-jské vládě svůj striktní odpor s jejím počínáním. Navzdory výzvám aprotestům mezinárodní komunity k tomu, aby jihokorejská vláda ukonči-la tyto násilnosti, nadále pokračuje systematické ničení KGEU. Svůj ne-souhlas s tímto jednáním můžete vyjádřit i vy tím, že pošlete protestnídopis na adresu rights@world-psi.org a na korejskou ambasádu v ČR.Zimbabwe: Prezident říká, že odboráři si zasloužili zbítZimbabwští odboroví předáci, kteří tvrdí, že byli napadeni a mučenipolicií, si podle R. Mugabeho (President Zimbabwe) takové zacházenízasloužili. Mugabe řekl místním novinám, že odboráři ze ZCTU sitakové zacházení zasloužili a nevidí na tom nic špatného. Členové PSI,zastupující v Ženevě sídlící Globální odborové federace (GUF), si do-mluvili schůzku s velvyslancem Zimbabwe v Ženevě, aby vyjádřili svéznepokojení nad reakcí zimbabwských vládních orgánů na klidnéshromáždění odborářů.Kongres SEKO znovu zvolil Jan Rudena jako generálního tajemní-kaŠvédský odborový svaz SEKO, který zastupuje mj. i zaměstnance vobraně a veřejné správě, znovu zvolil za generálního tajemníka Jana Ru-dena. Kongres se zabýval i aktuální problematikou jako je kolektivní vy-jednávání, pracovní prostředí, integrace a migrace obyvatelstva a prob-lémy nerovných mezd. Jan Ruden je členem výkonného výboru EPSU,zástupcem tajemníka EPSU výboru pro veřejné služby a zastupuje EPSUv Evropském fóru energie a dopravy.Předseda Evropské komise říká parlamentu: „žádné omezení provnitřní trh“, Štrasburk, 26. záříJ. M. Barroso (předseda Evropské komise) odmítl připustit jakékolivomezení vnitřního trhu, a to dokonce ani v oblasti veřejných služeb. Přisvém projevu v evropském parlamentu na téma veřejných služeb řekl, žeby neměla existovat žádná regulace trhu ve prospěch veřejných služeb.Při otázkách na další plány ve veřejných službách, odmítal Barrosoposkytnout jakékoliv bližší informace. Místo toho řekl pouze to, že dalšísdělení o službách veřejného zájmu bude vydáno v prosinci. Toto sděleníbude čtvrté za poslední dva roky a tak nadále Bude pokračovat stav bezjakéhokoliv solidního návrhu legislativy. Generální tajemník EPSU řekl:“Kde je váš návrh na řešení veřejných služeb? Občané Evropy a zaměst-nanci ve veřejných službách už mají dost taktiky „zastavit se a plazit se“od pana Barrosa. Dnes jsme se ho zeptali jasnou otázku – kde je návrhna řešení veřejných služeb? Jeho odpověď bez okolků je urážkou těchuživatelů a pracovníků, kteří se musí spoléhat na veřejný služby.“EPSU kampaň pro kvalitu života – Reformy ve Velké BritánieSlužby ústřední vládyOdborová organizace veřejných a komerčních služeb (PCS) je největšíodborovou organizací ve veřejných službách a sdružuje 320 tisíc členů zveřejných služeb, veřejných institucí (mimo ministerstev), zastupitelstvía příbuzných komerčních sektorů. V červenci 2004 přišla vláda s ús-porným plánem (s názvem CSR – Komplexní přehled výdajů), ve kterémstálo, že postupně dojde k propuštění nebo přemístění 104 tisíců zaměst-nanců v sektorech, ve kterých působí PCS. Propouštění v době oznámeníby znamenalo ztrátu každého pátého pracovního místa ve veřejnýchslužbách. Před vyhlášením CSR na rok 2007 přišlo oznámení o 5%snížení rozpočtu pro některé veřejné služby. Vládní vize ostatních sub-sektorů veřejných služeb zahrnuje minimálně 2,5% snižování v každémroce. Není jasné, jak se celkové a dodatečné škrty v rozpočtu projeví vpropouštění, ale očekáváme, že tyto škrty jenom zvýší škodu, kterou jižvláda provedla členům PCS. Rovněž se obáváme potenciální hrozby pri-vatizace a „vyvážení“ práce do levnějších zemí v rámci tohoto restruk-turalizačního procesu. Členové PCS zabezpečují ty nejzákladnější veře-jné služby. Tyto služby zahrnují sociální a dětské dávky, národní mi-nimální mzdu, cestovní pasy, řidičské průkazy, daňové dobropisy a pen-

ze. PCS sdružuje ženy, zaměstnance na poloviční úvazek, pracovníky seZPS a těžko zaměstnatelné lidi, kteří jsou na těch nejméně placenýchpozicích. Právě tyto pozice se rozhodla vláda razantně snížit. Kampaň PCS byla do této doby úspěšná v tom, že se dařilo vyhýba sepovinnému odchodu zaměstnanců a dařilo se též boji s privatizací. Nyníse množí příznaky toho, že škrty v rozpočtu poškozují kvalitu a samotnézabezpečování veřejných služeb a že se postupem času bude situacenapříč celým sektorem veřejných služeb zhoršovat. PCS pokrčuje vevyvíjení tlaku na vládu ohledně souhlasu s tím, aby nepropouštěla členyPCS, kteří chtějí ve veřejných službách nadále zůstat. PCS nepřestávámonitorovat a analyzovat současnou situaci a rizika, která hrozí jejímčlenům. Pokud bude pokračovat povinné propouštění nebopřemísťování, je PCS připravena použít své strategie k obraně svýchčlenů – jednou z takových strategií je i koordinovaný celonárodníprotest. Zatímco k reformám ve veřejném sektoru a veřejných službách docházív celém Spojeném království (UK), k těm nejrazantnějším a nejvíce vol-ný trh podporujícím opatřením dochází pouze v Anglii. To je dáno i tím,že Blairova vláda má přímou kontrolu nad veřejnými službami v Anglii,zatímco ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku byla tato práva přenesenana příslušnou instituci. To znamenalo, že většina kontroverzních opatřeníse vztahuje pouze k Anglii, i když v UK již začíná docházet k podobnýmtrendům jako v Anglii. Proto si myslíme, že je nezbytné a taky užitečné,aby byly jasně vytyčeny cíle všech blížících se reforem veřejných služebv celém UK. psi.org, epsu.org, -pm-

N A K L A D A T E L S T V Í

nov˘

účinný od 1. 1. 2007 
s exkluzivním výkladem všech 395 paragrafů i souvisejících předpisů, 
včetně zákona o kolektivním vyjednávání, připravuje v praxi osvědčený
autorský kolektiv vedený JUDr. Marcelou KUBÍNKOVOU 

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

z edice Paragrafy do kapsy 

SROZUMITELNÉ VYSVĚTLENÍ
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Rozsah publikace: 650 stran, brož., formát A5

Cena: 652 Kč, pro předplatitele 
týdeníku Sondy 587 Kč *)

Expedice: podle pořadí došlých objednávek,
září 2006

Nově: na základě zájmu připravují Sondy 
pro objednatele této publikace 
možnost přiobjednání aktuálního 
znění ZP s výkladem na CD-ROM

*) Upozorňujeme na některé neseriózní, předražené nabídky 
publikací ZP, které neobsahují právní výklad, ale pouze opsanou
důvodovou zprávu předkladatele zákona.
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ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

PŘEDPLATITELÉ TÝDENÍKU SONDY
MAJÍ 10% SLEVU!

Závazně objednávám ....... ks nového ZÁKONÍKU PRÁCE

Dodejte na adresu: .................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Fakturační adresa...................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Objednává ................................................................................

IČO: ....................................... DIČ: ..........................................

Zašlete na dobírku na fakturu

Podpis Razítko

Uplatňujete-li 10% slevu, uveďte předplatitelské číslo týdeníku
SONDY [na štítku dodávky novin]
Objednací lístek zašlete co nejrychleji na adresu:

SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3


