
� OS obdržel kp ř i p om í n k ámnávrh nařízenívlády, kterým sestanoví stupnicezákladních tarifůpro příslušníkybezpečnostních sborů na rok2008. Navrhovanou právníúpravou se realizuje zmocnění kvydání nařízení vlády obsažené v§ 115 zákona č. 361/2003 Sb., oslužebním poměru příslušníkůbezpečnostních sborů, v platnémznění. Návrh ponechává úroveňobou stupnic základních tarifůpro příslušníky bezpečnostníchsborů pro rok 2008  na úrovniroku 2007. To znamená, že tarifnístupnice nebudou, dle návrhu,valorizovány. Důvod, dle před-kladatele, spočívá v navýšení ob-jemu mzdových prostředků prorok 2008 pouze o 1,5 %. V doběuzávěrky NOS  není ještě k dis-pozici stanovisko OS. 
� Jak jsme již opakovaně infor-movali v předchozích číslechNOS nebudou pro rok 2008 val-orizovány stupnice platovýchtarifů, které jsou přílohaminařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě. OS ve věci bude jednat sministrem práce a sociálníchvěcí. Objem prostředků na platy,

Praha
18. října 2007

Ročník 52

18

10,20  Kè

Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánů a organizací dostávají ča-sopis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředkù VýboruOdborového  svazu státníchorgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně Výbor sekce veřejné správy
po nízkém navýšení o pouhých1,5 % neumožňuje významnějšívalorizaci platových tarifů. 
� OS obdržel  v rámci mezire-sortního připomínkového řízenínávrh nařízení vlády,  kterým semění nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkonfunkce členům zastupitelstev, veznění pozdějších předpisů.Ministerstvo vnitra navrhuje súčinností od 1. 1. 2008  navýšenístávajících odměn členů zastupi-telstev územních samo-správných celků (uvolněných ineuvolněných) o 5 %. Termínpro zaslání připomínek OS je27. 10. 2007.
� Upozorňujeme všechny ZO,že v dalším čísle NOS (dvojčíslíNOS 19-20) bude zveřejněnametodická pomůcka – vzornávrhu kolektivní smlouvy proorganizační složky územníchsamosprávných celků a vzornávrhu kolektivní smlouvy proorganizační složky státu apříspěvkové organizace. Na zá-kladě požadavku ZO lze přís-lušný vzorový návrh kolektivnísmlouvy již nyní zaslat elektron-icky. Případné žádosti je za-potřebí zaslat výhradně na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz .V Praze dne 15. 10. 2007Alena Vondrová předsedkyně OS

Zimní svazová rodinná rekreace 2008
kompletní nabídka

strana 3 až 6 Během jednání sekce veřejné správy se dostalo i na gratulace členům
výboru, kteří oslavují kulatá jubilea, mezi nimi je i Ivanka Benešová z
Městského úřadu v Nýřanech, dlouholetá funkcionářka základní or-
ganizace i výboru sekce veřejné správy a výboru odborového svazu.

Společné výjezdní zasedání výbo-ru sekce veřejné správy a pracov-níků informačních a poraden-ských center našeho odborovéhosvazu se konalo ve dnech 4. až 6.října v Rusavě na Zlínsku.Samotnému jednání výboru před-cházelo tradiční setkání s funkcio-náři odborového svazu z regionukonání zasedání.Jednání výboru bylo věnováno in-formacím o přípravě státního roz-počtu na rok 2008 a s tím souvise-jícím platovým otázkám, informa-cím o reformě veřejných financí ainformaci o probíhajících semi-nářích k zákoníku práce. Na pro-gramu byla dále analýza možnosti

jediné komplexní úpravy právníhopostavení zaměstnanců ve veřejnésprávě.  Projednáno bylo čerpánírozpočtu sekce v tomto roce a roz-počet na příští rok. PředsedkyněOS A. Vondrová připomněla po-třebu dodržovat oprávněnost man-dátů funkcionářů základních orga-nizací vzhledem k délce voleb-ního období. Právník OS R.Pospíšil zodpověděl na často seopakující dotazy k zákoníku prácea na působnost odborových orga-nizací.  Z 39 členů výboru sekcese jednání účastnilo 31. Příštívýjezdní zasedání sekce se budekonat v květnu 2008 ve východ-ních Čechách.                      –dě-
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V úterý dne 16. října 2007 se se-šli na každoroční konzultačníschůzce zástupci největší odbo-rové centrály ČMKOS a ban-kovní rady ČNB. Témata jed-

Minimální mzda zůstane v roce2008 ve stejné výši jako letos,bude činit 8000 Kč a 48,10 Kč vhodinovém vyjádření. Ministr PetrNečas o rozhodnutí vládynezvyšovat ani v příštím roce nej-nižší cenu práce seznámil odbory azaměstnavatele na jednání triparti-ty 11. října. Zatímco zaměstna-vatelé tento krok vlády uvítali,odbory s ním nesouhlasí. Petr Nečas při obhajobě vládníhonávrhu argumentoval skutečností,že díky daňovým úpravám v rámcireformy, to znamená zvýšenímodpočitatelných položek a roz-šířením bonusu za děti, se veskutečnosti čistá minimální mzdazvýší. Jednotlivci o 240 korun,matce samoživitelce se třemi dět-mi o 1700 korun. "Minimální mz-da skrytě vzroste a zaměstnavatelenezatíží," zdůraznil ministr. Argumenty ČMKOS Odbory však vzhledem k očeká-vané inflaci přes 5 % požadují, abyminimální mzda stoupla o 7 %."Naší snahou vždy bylo, aby výšenejnižší ceny práce činila 40 %průměrné mzdy - po rozhodnutívlády to bude přes 30 procent,"uvedl na jednání místopředseda

ČMKOS Jaroslav Zavadil. Odborypoukazovaly i na vývoj minimálnímzdy v některých evropskýchzemích, kde dosáhne 1000 eur.Zaměstnavatelé však vidí česképoměry zcela odlišně, žezvyšování minimální mzdynaopak způsobuje problém v za-městnávání handicapovaných lidía občanů se základním vzděláním.Naopak u kvalifikovaných zaměst-nanců současný trend, kdy klesánezaměstnanost, vede podle pod-nikatelů k přeplácení a přeta-hování pracovníků. K paradoxní situaci došlo, když najednání tripartity byl projednávánproblém o rozpočtovém určenídaní ve školství. Zástupce minis-terstva školství v naprosté shoděse stanoviskem ČMOS školstvípoukázal na to, že ministerstvo fi-nancí svým návrhem, který těsněschválila vláda, ohrožuje úroveň aodměňování ve školství, kterébude v každém kraji rozdílné.Doslova uvedl, že pokudParlament tento návrh schválí,"stát přestane garantovat úroveňškolství a nezodpovědně ho předákrajům!" ČMKOS

Vláda v pondělí 24. září na svémzasedání schválila věcný záměrzákona o zřízení Národního úřadupro zaměstnanost a sociálnísprávu. Kabinet uložil místo-předsedovi vlády a ministru prácea sociálních věcí Petru Nečasovivypracovat návrh zákona a před-ložit ho vládě do šesti měsíců kprojednání.

K 1. lednu 2009 by měl být zřízenNárodní úřad pro zaměstnanost asociální správu a okresní ředitel-ství pro zaměstnanost a sociálnísprávu. Převezme v nezmenšenémrozsahu činnosti zajišťované do-sud úřady práce a činnosti vykoná-vané krajskými úřady a obecnímiúřady různých stupňů v rámci pře-nesené působnosti.

Jako každoročně - 1. říjnovépondělí - si světová veřejnostpřipoměla Den bydlení. O význa-mu bydlení svědčí mimo jiné i us-tanovení Sociální charty RadyEvropy, ve které se signatářizavazují zajistit účinné uplatněnípráva na bydlení a přijímatopatření s cílem podporovat dos-tupnost bydlení přiměřené úrovně,předcházet a omezovat bezdo-movectví a stanovit ceny bydlenítak, aby byly přístupné i těm, kteřínemají dostatek prostředků.Konečně, Evropská charta by-dlení, přijatá skupinou "URBAN -Logement" Evropského parlamen-tu dne 26. dubna 2006, definujebydlení jako nutné blaho občanů,jako základní sociální právo vy-cházející z evropského sociálníhomodelu a součást lidské důstojnos-ti. Nedostatek důstojného bydleníza přijatelné ceny ovlivňuje přímoživot občanů, neboť omezujemožnost sociálního začlenění ivýběr studia, vzdělávání a profes-ního rozvoje. Sdružení nájemníků ČR poskytujerozsáhlé poradenství tisícůmspoluobčanů v oblasti bydlení a

výše uvedené principy se snažíprosazovat předkládáním vlastníchnávrhů a námětů řešení bytovépolitiky v ČR, ale též v rámci me-zinárodním. Na základě denníchpraktických poznatků a kontaktů slidmi jsme povinni upozornit naskutečnost, že mnoho lidí má vsoučasné době problém udržetnebo získat přiměřené bydlení,rozšiřuje se bezdomovectví, proje-vují se rysy majetkové segregace,především naši starší spoluobčanése často ocitají v bezvýchodné ži-votní situaci, protože jim jejichpříjmy neumožňují platit nákladybydlení a šance získat menší byt zapřijatelnou cenu je velmi malá.Vyzýváme proto orgány státu  isamospráv na všech stupních,zainteresovaná zájmová sdru-žení a profesní organizace s by-tovou problematikou ke spo-lupráci a účinným krokům k re-alizaci závazků, ke kterým se inaše země přihlásila a k jejichnaplňování zavázala.Poradenství Sdružení nájemníkůSON využívají bezplatně z titulusvého odborového členství členo-vé našeho odborového svazu.

Inflace bere na každého jiný metr
Význam jednotlivých vydání je v každé domácnosti odlišný podle toho,
jakých dosahujeme příjmů. 
Při pohledu na oficiální hodnotu inflace často není lehké se vyhnout
vtíravé otázce. Jak je možné že číslo, které vyjadřuje zvýšení cen v české
ekonomice, je stále tak nízké a všechno kolem nás zároveň tak rychle
zdražuje?
Dramatický je totiž onen rozdíl statistické a osobní inflace (tedy růstu cen
konkrétního zboží, které kupují konkrétní lidé). Právě osobní inflace při-
tom dokáže zohlednit skutečný význam jednotlivých výdajů domácnosti na
celkovou výši jejích vydání.
Jak se to počítá
Oficiální inflaci statistický úřad vypočítává pro celou ekonomiku jako
průměr cenových změn jednotlivých položek ve spotřebním koši, kterým
následně přidělí určitou váhu. 
Spotřební koš zahrnuje přes tisíc položek různého zboží a služeb, od ceny
autolékárničky až po cenu nerezové kuchyňské pánve. 
S tím, jak se v průběhu let mění životní úroveň a spotřební zvyklosti oby-
vatel, musí statistici do spotřebního koše tyto změny čas od času promít-
nout. Proto z něj jednou ročně zmizí zboží, které už lidé nekupují a naopak
přibude nové, za které lidé utrácejí stále víc. Jednotlivým položkám pak
statistici přisoudí odhadnutý význam ve výdajích domácností neboli tzv.
váhu. Tu úřad zjišťuje jednou za pět let šetřením mezi dvěma tisíci domác-
ností.
A právě tady tkví příčina toho, že lidé zdražování pociťují odlišně: ofi-
ciální inflace odpovídá spotřebnímu chování průměrného konzumenta a
nezohledňuje význam, který pro něj jednotlivá vydání mají.
Dobrým příkladem toho, jak se vnímání rostoucích cen ze strany obyvatel
odlišuje od oficiálních statistik, je německá zkušenost se zavedením eura.
Když se dnes Němců zeptáte, zda po zavedení eura tamní život podražil,
většina lidí vám odpoví, že ano. Pro společnou evropskou měnu si Němci
(původně její velcí zastánci) dokonce vymysleli přezdívku – "teuro" (kom-
binace slov drahý a euro). Jenže němečtí statistici mají jiný názor: podle
jejich výpočtů byla inflace v roce 2002 po zavedení společné evropské
měny pouze 1,4 procenta. Příčinou odlišného pohledu statistiků a občanů
na vývoj cen v roce 2002 je, že lidé vnímali zdražení zboží a služeb kaž-
dodenní spotřeby po zavedení eura daleko více, než jaký ve skutečnosti
mělo význam mezi jejich celkovými výdaji. I z těchto důvodů německý
Spolkový statistický úřad umístil na své internetové stránky kalkulačku,
pomocí které si každý mohl spočítat svou osobní inflaci a porovnat ji s tou
oficiální. Jedni tak mohli zjistit, že se jich zdražení dotklo více, než kolik
avizoval statistický úřad, a druzí získali výsledek opačný. 
Také britští statistici podceňují význam některých vydání, a tudíž je i ofi-
ciální inflace odlišná od té, kterou ve skutečnosti pociťuje většina obyva-
tel.
Osobní inflace a vyšší příjmy
Význam jednotlivých vydání je v každé domácnosti odlišný podle toho,
jakých dosahuje příjmů. Například zdražení elektřiny se proto více dotkne
důchodce než mladého manažera, protože u obou má účet za ni odlišný
dopad v "rodinném rozpočtu". I v budoucnu se bude  oficiální inflace li-
dem vzdalovat současně s tím, jak rostou rozdíly v příjmech obyvatel. Ty
navíc ovlivňují i to, jak a co lidé spotřebovávají. Rostoucí rozdíly v
příjmech a spotřebních zvyklostech lidí budou čím dál více podněcovat
kritiku těch, pro které budou oficiální čísla o inflaci podhodnocená.
Pokud pak podraží například cigarety, bude to mít jiný dopad na osobní
inflaci u náruživého kuřáka s příjmem sto tisíc a jiný u kuřáka pobíra-
jícího sociální dávky. U nekuřáka se potom neprojeví vůbec. A právě
takové skutečnosti oficiální inflace nijak nezohledňuje. Každý si může
svou osobní inflaci spočítat z dat, která dává úřad k dispozici na webu
Český statistický úřad. Ten totiž obsahuje detailní strukturu spotřebního
koše a změny cen jeho jednotlivých položek. Pokud se k nim přiřadí přes-
ná výše útraty za ně, může si každý spočítat svou osobní inflaci s max-
imální možnou přesností.         

-podle idnes.cz-

Odborům se nelíbí, že vláda nezvýší minimální mzdu

Den bydlení

Setkání členů bankovní rady ČNB a představitelů ČMKOS
nání byla tradiční a obsáhla  sou-časný makroekonomický vývojvčetně aktuální situace na trhupráce. Za účasti guvernéra ČNBZdeňka Tůmy a předsedyČMKOS Milana Štěcha se usku-tečnil po společném setkání tis-kový brífink.

Vláda schválila zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu
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Nabídka zimní svazové rekreace v roce 2008
Na jarní prázdniny roku 2008 zajistil OS svazovou rekreaci na Šumavě, v hotelu Zadov (120 lůžek), v Železné Rudě, hotel Engadin (200 lů-
žek), v Beskydech-Ostravice, Sepetná = Montér (80 lůžek) a v Jeseníkách, Sporthotel Kurzovní pod Pradědem (60 lůžek). V nabídce již
není chata Slunečná, v Krkonoších, neboť dle sdělení ÚV ČR je tento objekt v prodeji. V roce 2007 využilo zimní svazovou rekreaci 387 účast-
níků. 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 rodinným 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 členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela (ma-
nželky), druha (družky), žijící ve společné domácnosti, dítě, na něhož člen OS nebo jeho rodinný příslušník platí výživné, pokud nepozbyl ro-
dičovských 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 vypo-
čtena 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 15. prosince 2007.
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 2007.
Poukaz s popisem RS a pokyny k nástupu na rekreaci zašle OS na adresu bydliště účastníka po zaplacení rekreace.

Termíny jarních prázdnin v roce 2008
4. 2. – 10. 2. 2008 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad

Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
11. 2. – 17. 2. 2008 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,

Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
18. 2. – 24. 2. 2008 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,

Prostějov, Karviná 
25. 2. – 2. 3. 2008 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-

Místek
3. 3. – 9. 3. 2008 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-

sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
10. 3. – 16. 3. 2008 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad

Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

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, Sepetná, Kurzovní jako polopenze = P v hotelu Engadin polopenze nebo plná penze= 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), na Ovčárně v každém turnusu povolenky pro OS pouze na 2 auta –

požadavek uplatnit na objednávce
� poplatky za rekreační pobyt (obci, městu) hradí rekreanti z vlastních prostředků, 

� rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.



vybaveny novým stylovým
nábytkem, s kompletním so-
ciálním zařízením, barev-
ným televizorem a připoje-
ním k internetu.
Lyžařské podmínky -
cca 10 min. chůze je nad ho-
telem upravovaný vlek,
v obci Ostravice – Čelo je
nově zrekonstruovaný vlek (ceny příznivé), za poplatek zajistí hotel
přepravu.
Lyžařské možnosti do 20 km, Ski areál Bílá-Mezivodí (nová sedač-
ková 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 na-
hlásí 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. 
Sportovní možnosti
Součástí hotelu je i krytý plavecký bazén včetně whirlpoolu, parní ka-
biny a dalších vodních atrakcí, do kterého mají hosté v provozních ho-
dinách vstup volný. K dispozici je kulečník, stolní tenis, šipky, dvou-
dráhový bowling, sauna, solárium, fitness. Nově zrekonstruované
RELAXCENTRUM s barem je ve vzdálenosti 50 m od hotelu.
Rekreační poplatek 12,- Kč/dospělá osoba/den hradí rekreanti sami.
Pobyt s malým domácím zvířetem je možný za poplatek 60,-
Kč/den.4 NOS 18/2007

TERMÍNY 2. 2. – 9. 2. 2008 23. 2. – 1. 3. 2008
9. 2. – 16. 2. 2008 1. 3. – 8. 3. 2008
16. 2. – 23. 2. 2008

lůžková kapacita v každém turnusu - 2x 2+1přist., 1x 2+2přist., 1x 3. 
Neobsazené přistýlky nebudou účtovány.
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování člen OS a
rod.přísl. polopenze
dospělý účastník     lůžko, přist. 4510,-
dítě od 4 - 12 let     lůžko, přist. 2550,-
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 vy-
soká 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.
Parkování na Ovčárně omezené, pro OS povolenky pouze pro 2 auta,
která budou předem objednána na tiskopisu objednávky Odborového
svazu, – poplatek 350,- Kč/auto/noc.
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, más-

lo, med, džem nebo pašti-
ku) a k tomu si vybere jídlo
ze 14 menu. Každý host má
nárok na jeden šálek nápo-
je: dle výběru čaj, káva, ka-
kao, mléko (toto platí i u
snídaně formou švédských
stolů).
Večeře - předkrm, polévka,
hlavní jídlo - výběr ze 3 me-
nu, ovoce nebo dezert. 
Obědy lze objednat den předem, s platbou rekreantem v hotovosti.
Jakoukoliv jinou stravu či občerstvení si lze objednat v hotelové res-
tauraci nebo kavárně.
Ubytování - 2 - 3lůžkové, u 2lůžk. možnost 1-2 přistýlky, kompletní
sociální zařízení, TV. 
V hotelu je k dispozici: klubovna s TV, lyžárna. Za poplatek: herna
s kulečníkem, billiardem, tělocvična se stolním tenisem, nové relaxa-
ční centrum: finská, parní, infra sauna, whirpool, solárium, hydroma-
sážní 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 dispozici Ski centrum půjčovna lyžařských potřeb, sa-
ní, 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.

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

Horský hotel SEPETNÁ (Montér), Ostravice, okres Frýdek-Místek
tel. 558 682 108, 558 682 428, www.sepetna.cz

TERMÍNY
2. 2. – 9. 2. 2008 16. 2. – 23. 2.2008 1. 3. – 8. 3. 2008
9. 2. – 16. 2. 2008 23. 2. – 1. 3. 2008 8. 3. - 15. 3. 2008
lůžková kapacita v každém turnusu -  2 x 2, 2x 2+ 1přist., 1x 2+ 2 přist.
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování člen OS a rod.
přísl polopenze
dospělý účastník lůžko 4160,-

přist. 2760,-
dítě 4 - 12 let     lůžko 3950,-

přist. 2480,-
děti do 4 let bez nároku na pevné lůžko mají pobyt zdarma. 
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel je umístěn na západním svahu Lysé hory (1324 m), pod vrcho-
lem zvaným Ostrá a patří mezi nejnavštěvovanější místa v této části
Moravskoslezských Beskyd.
Doprava - od stanice ČD Ostravice 2 km pěšky se stoupáním (po sil-
nici).
Odvoz zavazadel od vlaku si může rekreant dohodnout (alespoň 3 dny
předem) s recepcí hotelu.
Stravování – polopenze v jídelně hotelu. Snídaně – švédský stůl, ve-
čeře – formou teplého bufetu výběrem ze tří hlavních jídel, salátů a
dezertů. Možnost občerstvení (i zakoupení obědů) v hotelové restau-
raci Valašská Koliba s celodenním provozem.
Ubytování – ve 2lůžkových pokojích s možností 1-2 přistýlek, roz-
kládací gauč, křeslo, na úkor místa v pokoji. Pokoje po rekonstrukci,



TERMÍNY
2. 2. –9. 2. 2008 16. 2. – 23. 2. 2008 1. 3. – 8. 3. 2008

9. 2. – 16. 2. 2008 23. 2. – 1. 3. 2008 8. 3. -  15. 3. 2008
lůžková kapacita v každém turnusu - 3x 2, 1x 4 = pokoje s vyhlídkou

3x 2+1přist., 1x 4 = 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.

od 2. 2. – do 8. 3. 2008 od 8. 3. – do 15. 3. 2008
polopenze polopenze

dospělý účastník lůžko 4650,- 3950,-
přist. 3460,- 2760,-

dítě 3 - 12 let     lůžko 3250,- 2550,-
přist.    2900,- 2200,-

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 bez poplatku, příspěvek na úk-
lid sněhu na parkovišti 20,- Kč /auto/den, platba na místě v hotovosti.

Stravování – polopenze,
snídaně – švédské stoly, ve-
čeře - výběrem ze tří druhů
menu. Obědy lze objednat
den předem, s platbou rekre-
antem v hotovosti. Možnost
občerstvení v hotelové res-
tauraci s celodenním provo-
zem, denní bar.
Ubytování – ve 2 a 4lůžk. pokojích (u 2/lůžk. s možností přistýl-
ky), kompletní sociální  zařízení, TV. Vybavení pokojů - *** hotel.
V hotelu je k dispozici: billiard, stolní tenis, sauna, fitnes, tělocvična,
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. 
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.

TERMÍNY
6. 1. – 12. 1. 2008 (6 dnů) 2. 2. – 9. 2. 2008 1. 3. – 8. 3. 2008
12. 1. – 19. 1. 2008 9. 2. – 16. 2. 2008 8. 3. – 15. 3. 2008
19. 1. – 26. 1. 2008 16. 2. – 23. 2. 2008 15. 3. – 22. 3. 2008
26. 1. – 2. 2. 2008 23. 2. – 1. 3. 2008

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

sezona mimosezona
v termínech od 19. 1. – 15. 3. 2008 v termínech 6. 1. – 19. 1., 15. 3. – 22. 3. 2008

pokoje STANDARD – s vlastním sociálním zařízením
polopenze plná penze polopenze plná penze

dospělý účastník 3530,- 3880,- 3250,- 3600,-
dítě 3 - 10 let 3180,- 3530,- 2900,- 3250,-

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 polopenze plná penze
dospělý účastník 2830,- 3180,- 2550,- 2900,-
dítě 3 - 10 let 2480,- 2830,- 2200,- 2550,-

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 polopenze plná penze
dospělý účastník 3880,- 4230,- 3600,- 3950,-
dítě 3 - 10 let 3530,- 3880,- 3250,- 3600,-

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 letní 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 - 2, 3, 4, 5lůžkové pokoje (bez možnosti přistýlky). Typy pokojů :
STANDARD 2-3lůžk. – se sprchou a WC na pokoji, možno zapůjčit TV za poplatek 500,- Kč/týden
TURISTIK 2,3,4lůžk. - umyvadla s teplou a studenou 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 ze dvou
jídel, večeře – výběr 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 jednoden-
ní zájezdy po Šumavě, Bavorském lese a také do Alp. V případě zájmu se jezdí na plavání do nedalekého aquaparku.
Lyžařské možnosti – v bezprostřední blízkosti hotelu jsou sjezdovky se čtyřmi lyžařskými vleky, včetně umělého zasněžování. K dispozici 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.

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



Odborový svaz státních orgánů a organizací Vyplňte a vraťte OS
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 pí Pechová Věra
e-mail:Pechova.Vera@cmkos.cz IHNED, nejpozději
tel. 224142773 fax 224142470 do 15. 12. 2007

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
na zimní svazovou rekreaci v r. 2008

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

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)+ 1 (+ 2)    přistýlka (pouze u Sepetné a Zadova)
Stravování: a) s polopenzí c) s plnou penzí (pouze u hotelu Engadin) (zakroužkujte)
Ubytování: Zadov - pokoj s vyhlídkou příplatek 350,- Kč pokoj/týden ANO NEEngadin - pokoj STANDARD   TURISTIK  APARTMÁN (zakroužkujte)
Doprava: Kurzovní - parkování na Ovčárně - povolenka 350,- Kč/auto/noc ANO NE
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 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



Zaměstnavatel chce v pracovních
smlouvách sjednávat se zaměstnan-
ci, že jsou povinni zachovávat mlčen-
livost o výši své mzdy. Tuto povinnost
zařadí i do pracovního řádu. Je ta-
kový postup možný? Nejednalo by se
o porušení zákoníku práce a zákona
o ochraně osobních údajů?
Ujednání o mlčenlivosti zaměstnan-
ce o výši poskytované mzdy
v pracovní smlouvě může být vý-
sledkem smluvní volnosti.  Zaměst-
nanec nemusí s touto náležitostí pra-
covní smlouvy souhlasit, neboť pra-
covní smlouva je dvoustranný právní
úkon.  Sjednání takového ujednání
v pracovní smlouvě není však vylou-
čeno. Bude však záležet na konkrét-
ních podmínkách výkonu práce, dru-
hu práce (pracovní pozici), charakte-
ru pracoviště, účelu takového ujed-
nání, jeho důsledky apod.  Na zákla-
dě těchto kriterií by pak bylo možné
posuzovat porušení ujednání pro
případná sankční oprávnění zamě-
stnavatele. Jde např. o možnost po-
stihu v důsledku porušení  povinnos-
tí vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vy-
konávané práce. V tomto případě by
se měla hodnotit intenzita tohoto po-
rušení, motivace jednání, vliv na
ostatní spolupracovníky, případný
vznik škody, ohrožení předmětu čin-
nosti zaměstnavatele nebo jeho kon-
kurenceschopnosti a zejména za-
viněné porušení sjednané povinnosti
zaměstnancem (nedbalostní jednání
nebo jednání úmyslné) apod.
Důsledky porušení ujednání by pak
byly rozhodující pro případné sko-
nčení pracovního poměru výpovědí

nebo okamžitým zrušením, jak
uvádíte v dotaze.
Jiná situace je v případě stanovení
uvedené povinnosti zaměstnance za-
městnavatelem v pracovním řádu.
Podle § 306 odst. 1 zákoníku práce
pracovní řád nesmí zakládat nové
povinnosti zaměstnanců. Pracovní
řád rozvádí ustanovení zákoníku
práce. I když by zaměstnavatel jed-
nostranně stanovil tuto povinnost
v pracovním řádu, nemohl by – pod-
le našeho názoru - vyvozovat
z porušení této povinnosti sankční
opatření.
V dotaze se  rovněž zmiňujete o pou-
žití zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů. Tento zákon
by  mohl být aplikován v případě, že
by k určení subjektu údajů, tedy k
identifikaci zaměstnance, postačil
tento jediný znak spočívající ve výši
mzdy zaměstnance. Pokud by na zá-
kladě porušení sjednané povinnosti o
mlčenlivosti zaměstnance, byl iden-
tifikován příslušný zaměstnanec,
jednalo by se o porušení tohoto
zákona. O porušení by se však ne-
mohlo jednat v případě, kdyby sa-
motný zaměstnanec uváděl údaje o
výši své mzdy. Jinak by tomu bylo
v případě, kdyby zaměstnanec uvá-
děl údaje o výši mzdy jiných spolu-
pracovníků, a došlo-li by při tomto
postupu k jejich identifikaci.

JUDr. L. Jouza, MPSV ČR

Může zaměstnanec uvádět výši své mzdy?

Jak se posuzuje  počet hodin, které
může zaměstnanec odpracovat
v dohodě o pracovní činnosti ?Dohody o pracovní činnosti jsouupraveny v § 74 a násl. zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.Tam se mj. stanoví, že zaměstna-vatel má zajišťovat plnění svýchúkolů především zaměstnanciv pracovním poměru. Na základědohody o pracovní činnosti nenímožné vykonávat práci v rozsahupřekračujícím v průměru polovinustanovené týdenní pracovní doby.Dodržování tohoto limitu se posu-zuje za celou dobu, na kterou byladohoda uzavřena (nejdéle za obdo-bí 52 týdnů). Dohodu o pracovní

činnosti je zaměstnavatel povinenuzavřít písemně, jinak je neplatná.Musí v ní být uvedeny sjednanépráce, sjednaný rozsah pracovnídoby a doba, na kterou se dohodauzavírá. V § 77 se stanoví, že není-li v zákoníku práce dále stanovenojinak, vztahuje se na práci kona-nou na základě dohody o pracovníčinnosti úprava pro výkon prácev pracovním poměru. Nevztahujíse na ni např. ustanovení o pracov-ní době a době odpočinku, pře-kážkách  v práci,  dovolenou jemožno dohodnout, ale ze zákonanenáleží. V § 111 odst. 1 se stano-ví, že odměna  z dohody nesmí býtnižší než minimální mzda.

§ ODPOVÍDÁME §
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Jaké písemnosti týkající se osob-
ních údajů zaměstnance vrací  za-
městnavatel při skončení pracov-
ního poměru, a které se ponechají
v osobním spisu, který je archivo-
ván?
Jedná se např. o osobní dotazník,
doklady o dosažené kvalifikaci, u
důchodců o výměr důchodu, výpis
z rejstříku trestů, žádost o zasílání
výplaty na účet.
Odpověď je nutno hledat přede-
vším v zákoníku práce (zák. č.
262/2006 Sb.), v zákoně o účetnic-
tví (zák. č. 563/1991 Sb.),
v zákoně na ochranu osobních
údajů (č. 101/2000 Sb.) a v zákoně
o organizaci a provádění sociál-
ního zabezpečení č. 582/1991 Sb. 
Zákoník práce v § 312 uvádí, že
osobní spis smí obsahovat jen
písemnosti, které jsou nezbytné
pro výkon práce v pracovněpráv-
ním vztahu. Jedná se nejen o ob-
dobí, kdy  zaměstnanec pracuje u
zaměstnavatele, ale i o další dobu,
kdy lze předpokládat vzájemné
uplatňování  nároků účastníků pra-
covněprávního vztahu. Např. za-
městnanec bude po skončení pra-
covního poměru uplatňovat mz-
dové nároky za přesčasy, za práci
v noci, na odměny  apod. Kdyby
zaměstnavatel neměl pro tyto
případy uschovány v osobním spi-
se zaměstnance příslušné doklady
(např. mzdové výměry, doklady o
kvalifikaci apod.), mohl by se do-
stat do důkazní nouze.
Proto některé typy písemností ve
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, se považují za účetní
doklady (záznamy). Tento zákon
má zvláštní úpravu úschovy účet-
ních záznamů a to od doby pěti do
deseti let. Účetní jednotka (zamě-
stnavatel) může jako účetní zázna-
my použít zejména mzdové listy,
mzdové a platové výměry, eviden-

ci přesčasů, daňové doklady nebo
jinou dokumentaci., jako např. do-
klady k prokázání získané kvalifi-
kace apod.). Tuto dokumentaci
musí zaměstnavatel uschovávat,
např. i v osobním spise zaměstnan-
ce, i po uplynutí výše uvedených
dob, jestliže její části (např. mz-
dové listy, mzdové výměry) budou
sloužit k občanskému soudnímu
nebo daňovému řízení,  případně i
jako listinné důkazy. Zaměstnava-
tel uschováním musí zajistit  poža-
davky vyplývající z použití doku-
mentace pro uvedené účely a ne-
může je likvidovat.
Není však nutné uchovávat něk-
teré písemnosti po dobu delší jak
tři roky. Vyplývá to z § 329 záko-
níku práce, který stanoví, že pro-
mlčení pracovněprávních nároků
se řídí občanským zákoníkem.
Právo se promlčí tehdy, jestliže ne-
bylo vykonáno v době, kterou sta-
noví občanský zákoník. Obecná
promlčecí doba je tříletá a běží ode
dne, kdy právo mohlo být vyko-
náno poprvé. Peněžité nároky (na-
př. mzda za přesčasy, za noční
práci, odměny apod.) se promlčují
za tři roky. Znamená to, že je mů-
že sice zaměstnanec uplatňovat,
např. u soudu, ale k promlčecí
námitce, kterou může uplatnit za-
městnavatel, soud přihlédne a
právo v důsledku promlčení ne-
přizná. Kratší promlčecí lhůta je u
náhrady škody. Právo na náhradu
škody se promlčí za dva roky ode
dne, kdy se poškozený dozví o
škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
Bude-li např. zaměstnanec upla-
tňovat nárok na některé druhy ná-
hrady škody, která mu vznikla
v souvislosti s prací (např. škoda
na vozidle při pracovní cestě), až
po 2 letech, nemusí s nárokem
uspět.
Mezi doklady zůstávající v osob-

ním spise však rozhodně nepatří
osobní dotazník, žádost o zasílání
výplaty na účet, případně i dokla-
dy o bezúhonnosti (výpis z rej-
stříku trestů).
Zákon na ochranu osobních údajů
stanoví, že správce nebo zpracova-
tel (v tomto případě zaměstnava-
tel) je povinen provést likvidaci
osobních údajů, jakmile pomine
účel, pro který byly osobní údaje
zpracovány, nebo na základě
žádosti zaměstnance. Přitom však
musí zaměstnavatel respektovat
další ustanovení tohoto zákona,
podle něhož nemůže být likvidace
osobních údajů provedena, jestliže
je správce (zaměstnavatel) povi-
nen osobní údaje zpracovávat na
základě zákona. Tímto předpisem
je uvedený zákon o účetnictví, kte-
rý předepisuje postup při zpraco-
vání (uschovávání) těchto údajů.
Jiné lhůty platí pro zaměstnavatele
pro uschování dokladů z oblasti
nemocenského a důchodového po-
jištění. Zaměstnavatel je povinen
uschovávat záznamy o poskyto-
vání a výplatě nemocenských
dávek, včetně evidence doby za-
městnání a evidence lhůt a podpů-
rčích dob po dobu 10 kalendářních
roků následujících po roce, které-

ho se týkají. Za záznamy o těchto
skutečnostech se vždy považují
doklady o druhu, vzniku a skonče-
ní pracovního poměru, záznamy o
úrazech a nemocech z povolání a
záznamy o evidenci pracovní do-
by, včetně doby pracovního volna
bez náhrady přijmu.
Pro účely důchodového pojištění
jsou zaměstnavatelé povinni
uschovávat mzdové listy nebo
účetní záznamy po dobu 30 kalen-
dářních roků  následujících po ro-
ce, kterého se týkají. Jedná se na-
př. o pracovní smlouvu na dobu
určitou, která umožňuje zamě-
stnanci pracovat a současně po-
bírat starobní důchod, údaje o od-
pracované době, o dohodu o pra-
covní činnosti, která zakládá účast
na důchodovém pojištění apod.
Uvedené povinnosti k uschování
písemností a dokladů z oblasti ne-
mocenského a důchodového poji-
štění se vztahují na zaměstnavate-
le, kteří nezaměstnávají více než
25 zaměstnanců. Jde tedy např. o
drobné a střední podnikatele. Na
tyto tzv. malé organizace  (zaměst-
navatele) se uvedené povinnosti
vztahují obdobně (§34 zákona o
organizaci a provádění sociálního
zabezpečení č. 582/1991 Sb.).

Uschování dokladů v osobním spise zaměstnance

Dohoda o pracovní činnosti 
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Barma: ITUC a ETUC vyzývají EU k přijetí tvrdých sankcíMezinárodní odborová konfederace (ITUC) a Evropská odborovákonfederace (ETUC) vyzvaly EU, aby přijala tvrdé sankce protiBarmě v návaznosti na poslední brutální represe vedené vojenskoujuntou. EU už jisté sankce přijala, ale ty jsou zcela nedostatečnék tomu, aby přiměly vojenskou juntu k zavedení demokracie. Ty nej-vyšší sankce by měly zasáhnout ropný sektor, který je pro juntu hlav-ním mezinárodním zdrojem příjmů. Generální tajemník ITUC, GuyRyder, k tomu řekl: : „Opravdovým příjemcem ze všech obchodníchtransakcí je armáda. Ta má úplnou kontrolu nad hospodářstvím celézemě a používá ji k vlastnímu obohacení na úkor obyčejných lidí.Každý obchod s Barmou je tedy přímou podporou jednomu z nej-krutějších a tyranských režimů na světě a význam tohoto obchodu probarmské generály je ještě zřejmější po tom, co teď obnovili svoudlouhotrvající snahu přinutit Aung San Suu Kyi  k odvolání barmské-ho demokratického hnutí volajícího pro globálních sankcích“.Požadavky ITUC a ETUC:-jasný zákaz investování v Barmě jak pro všechny společnosti regist-rované v EU a jejich pobočky tak pro všechny občany EU;-zákaz pro všechny registrované společnosti vhodují s Barmou;-zákaz dovozu zboží a služeb z Barmy ať už přímo od vojenského re-žimu nebo přes zprostředkovatele;-zastavení všech mezinárodních finančních transakcí jak do Barmytak i z Barmy;-ujistit se, že zbraně vyrobené v EU se nedostanou do Barmy přes dal-ší země tak, jak tomu bylo doposud.Kongres PSI „Kvalitní veřejné služby pro všechny“24. – 28. září, VídeňKongresu PSI, který se konal v jubilejním stém roce od založení tétosvětové odborové organizacese zúčastnilo přes 1500 účastníků zevšech koutů světa. Kromě běžných záležitostí politiky PSI, které sjez-du náleží, se zabýval i velmi důležitou problematiku další podoby or-ganizace. Z funkce odstoupil a již nekandidoval dlouholetý generálnítajemník PSI  Hans Engelberts. Novým generálním tajemníkem sestal Peter Waldorff z dánského OS veřejných služeb HK. Už několiklet se připravuje postupné sloučení evropské části PSI s čistě evrop-skou federací veřejných služeb – EPSU. Přes obrovský kus práce, kte-rý tato skupina na cestě ke sbližování a postupnému splynutí obou or-ganizací udělala, stále ještě zbývá mnoho nedořešených  otázek.Především členové výkonného výboru PSI ze zámoří plně nechápousituaci v Evropě v celé její komplexnosti. Hlavním heslem a tématem sjezdu bylo „Kvalitní veřejné služby provšechny“. Kampaň PSI pod tímto heslem probíhá už delší dobu.Dalšími tématy byly například produktivita odborové činnosti čizvyšování sebevědomí u pracujících žen.
5000 protestujících v Macau 2. října 2007, Asociace státních zaměstnanců v MacauAsi 5 tisíc protestujících jak po svých, tak na kolech se sešlo 1. říjnav Macau. Demonstranti šli pomalu k úřadu vlády, kde předali svou pe-tici. Protest byl zaměřený na boj proti široce rozšířené korupci u výšepostavených vládních úředníků, migrujícím pracovníkům (víc než 90tisíc na celkovou populaci 530 tisíc) a vysoké inflaci. V ulicích pro-testující křičeli protikorupční slogany a vyzývali předsedu vlády, po-licejního komisaře, tajemnici pro spravedlnost a předsedu pracovníhoresortu k odstoupení z jejich funkcí. Pracovníci ve veřejných i sou-kromých společnostech musí snášet denní vykořisťování bezohled-ných zaměstnavatelů, kteří schválně zpožďují výplatu mezd, nebojednoduše zavřou společnost a otevřou novou, aby se úplně vyhnulivýplatě mezd. To všechno je způsobeno tím, že Macao má pořádv platnosti velmi starý pracovní zákon (téměř 20 let), neexistuje je zdezákon o odborech, žádné kolektivní vyjednávání a právo na stávku.Vládu vůbec nezajímá stanovení minimální mzdy, maximálního počtupracovních hodin za den nebo zvýšení minimální dovolené, která jenyní na úrovni šesti dní. Toto vykořisťování nadále pokračuje u všechpracovníků jak v soukromém tak i ve veřejném sektoru. Rovněž je zdeurgentní potřeba zákonů proti diskriminaci v práci ať už kvůli pohla-ví, věku nebo názorům.

Konference na téma „Různorodost v Evropě díky rovnocennostive veřejné správě“2. říjen 2007V období 17.- 19. října se v Kodani uskuteční konference s hlavnímtématem „Různorodost v Evropě díky rovnosti ve veřejné správě“.Tuto konferenci pořádá dánský úřad pro státní zaměstnavatele. Jednáse o první akci v rámci neformálního evropského sociálního dialoguve veřejné správě. Očekává se návštěva až 150 expertů na rovnocen-nost, veřejných pracovníků a odborářů z celé Evropy.Tři hlavní cíle konference:- Diskutovat o výzvách v různorodosti a rovnocennosti v Evropě a oroli státu;- Vyměnit si navzájem ta dobrá nařízení a praktiky vedoucík eliminaci diskriminace na základě pohlaví, etnického původu, inva-lidity a sexuální orientace na pracovišti;- Zdůraznit význam sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání nanárodní a evropské úrovni při dosahování rovnocennosti a různoro-dosti.
PSI nominuje Annie Enriquez Geronovou, generální tajemniciPSLINK, na ocenění „Febe Elizabeth Velasquez 2007“PSI nominuje Annie Geronovou, generální tajemnici PSLINK, na zá-kladě jejího obrovského odhodlání a udatnosti, které prokázala při od-halování vládní korupce a zneužívání pravomoci na Filipínách. Přivykonávání své práce byla během čtyř let Annie Geronová vystavenavelikému riziku a musela toho hodně obětovat. Paní Geronová i jejímanžel byly dokonce křivě obviněni a rovněž byli terčem četnýchútoků a výhrůžek. Její odhodlání je impozantní i díky tomu, jak vážnáje aktuální situace na Filipínách, kde pravidelně dochází k porušovánílidských práv včetně protizákonného zabíjení, které jsou často za-měřené právě na odboráře. PSLINK poslala v únoru 2003 stížnost naTESDA (Kancelář technického vzdělávání a rozvoje dovedností).Tato stížnost podala důkaz o tom, jak předseda TESDA zneužívalsvou pravomoc a nezákonně vydával licence ve jménu falešných spo-lečností, aby tak povolil převoz mladých filipínských žen za hranice.Ty pak byly nuceny pracovat v nevěstincích. Tato stížnost dále obsa-hovala i důkazy o zpronevěře  peněz veřejných fondů. V té době pra-covala Annie Geronová ve výcvikovém centru TESDA. Obviněnýpředseda TESDA ale provedl odvetný krok instruováním křivého ob-vinění Annie Geronové, a za účelem jejího zatčení k ní dokonce do-mů poslal i policii bez jakéhokoliv oprávnění. PSI tehdy okamžitě je-jím jménem spustilo urgentní kampaň mezi svými pobočkami a před-seda TESDA byl na začátku roku 2004 odvolán. Avšak nový předse-da TESDA, Augusto L. Syjuco byl velice podobný svému předchůd-ci, a tak PSLINK vydalo další stížnost v roce 2006. 16. října 2006 by-la Annie Geronová a jejich 6 kolegů přeloženi do nejvzdálenějšíchkoutů země. Navíc pracovní jednotka, kterou vedla A. G., byla roz-puštěna. Po těchto přeloženích byli A. G. spolu se svým manželemvystaveni pozastavené výplatě mzdy a obdrželi výpověď. PSLINKvydalo další stížnost, tentokrát na ILO Výbor na svobodu sdružováníkvůli porušení 87. a 89. konvence. PSI rovněž zorganizovala v únoru2007 misi na Filipíny, která měla prozkoumat zhoršující se situaci od-borových práv a poskytnout podporu A. G. a jejím dalším propuště-ným kolegům. PSI se právě dozvědělo, že 10. září 2007 rozhodlaFilipínská komise pro civilní služby o tom, že postup proti A. G. a dal-ším 5 odborářům je neplatný a nařídila předsedovi TESDA, aby A.G.znovu zaměstnal a uhradil ji zpětně veškerou mzdu a mzdové benefi-ty. Toto je důležité vítězství pro PSLINK, které bude mít velký dopadve Filipínách  a mohlo by otevřít nový dialog o korupci a zneužívánípravomoci. -pm-


