
uUpozoròujemev�echny ZO/MO,aby vìnovaly zvý-�enou pozornostsouboru informacítýkajících se za-ji�tìní právní po-moci èlenùm OSod 1. 1. 2006. Úplný soubor je v ti�tìnépodobì zveøejnìn pouze v tomto èísleNOS. Na webové stránce OS je zveøej-nìn soubor redukovaný, to znamená  bezpøehledu støedisek RPP ÈMKOS a  SON(Sdru�ení nájemníkù ÈR). Bezplatnáprávní pomoc èlenùm OS je  jednímze základních práv èlena  OS. �ádámeproto v�echny ZO/MO, aby soubor in-formací zpøístupnilo v�em èlenùm OS.Pro úplnost informací je�tì uvádíme, �ev roce 2005 vyu�ilo mo�nosti poskytnutíprávní pomoci prostøednictvímRegionálních právních poraden (RPP)ÈMKOS 190 èlenù OS. Daleko vìt�ípoèet èlenù OS vyu�il v minulém roceprávního poradenství poskytovanéhopøímo právníkem nebo ostatnímiodbornými pracovníky OS, v pøípadìpøíslu�níkù bezpeènostních sborù ex-terním právníkem - specialistou.Omezený poèet èlenù OS vyu�il v min-ulém roce, na základì  Øádu právní po-moci OS, také právní slu�by advokáta.Velmi vyu�ívaná je právní poradnaprostøednictvím webové stránky OS,která v roce 2005 vykázala napøíkladvíce ne� 10 000 náv�tìv pøíslu�níkù  cel-ní správy a více ne� 5000 náv�tìv pøís-lu�níkù Vìzeòské slu�by ÈR. V rámciprávní pomoci OS v oblasti bytové prob-lematiky, která je èlenùm OS ji� 9 letbezplatnì poskytována nad rámec Øáduprávní pomoci OS, bylo v roce 2005,prostøednictvím 37 poraden Sdru�ení ná-jemníkù ÈR (SON), zaji�tìno pro èlenyOS celkem 187 osobních konzultací,vypracováno 131 stanovisek k dotazùmèlenù OS, poskytnuto 17 konzultacílegislativních stanovisek a v 19 pøí-padech zaji�tìny slu�by právníkù a znal-cù. 
v Upozoròujeme v�echny ZO/MO, �edne 30. 12. 2005 bylo ve Sbírce zákonùzveøejnìno Naøízení vlády è. 537/2005Sb., kterým se mìní naøízení vlády è.330/2003 Sb., o platových pomìrechzamìstnancù veøejných slu�eb asprávy, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,jeho� plné znìní bylo zveøejnìno  v NOS
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Informace pøedsedkynì

Pøípadným autorùmpøíspìvkù do na�ehoèasopisu sdìlujeme, �ehonoráø za zveøejnìnímù�e být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné èíslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánù a organizací dostávají èa-sopis NOS zdarma. Pøedplatné jehrazeno z prostøedkù VýboruOdborového  svazu státníchorgánù a organizací.
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Novela katalogu prací

Zbylé poukazy na zimní rekreaci
horská chata SLUNEÈNÁ,

zaøízení Úøadu vlády ÈR, �pindlerùv Mlýn

S úèinností od 1. ledna 2006 bylaschválena novela naøízení vlády è.469/2002 Sb., kterým se stanoví kat-alog prací a kvalifikaèní pøedpokla-dy a kterým se mìní naøízení vlády oplatových pomìrech zamìstnancù veveøejných slu�bách a správì, veznìní pozdìj�ích pøedpisù. Úprava adoplnìní katalogu prací reagujepøedev�ím na zásadní zmìny, kterévyplývají z právních pøedpisù, kterénabyly úèinnosti v prùbìhupou�ívání døíve schváleného znìnínaøízení vlády. Dal�ím cílem uve-dené novely katalogu je vylouèeníprací, které provádìjí pøíslu�nícibezpeènostních sborù, jejich�odmìòování se bude øídit zákonemè. 361/2003 Sb., ve znìní pozdìj�íchpøedpisù, s tím, �e zaøazování do tar-ifních tøíd bude provádìno na zák-ladì katalogu èinností schválenéhopro  bezpeènostní sbory. Úèinnosttéto èásti novely, která se týká pøís-lu�níkù bezpeènostních sborù, sestanovuje a� ke dni nabytí úèinnostizákona è. 361/2003 Sb., ve znìnípozdìj�ích pøedpisù.Pøijetím nového �kolského zákona azákona è. 563/2004 Sb., o peda-gogických pracovnících a o zmìnìnìkterých zákonù, se výraznìzmìnil vzdìlávací systém. Uvedenéprávní pøedpisy mají bezprostøednídopad na uspoøádání katalogu pracía na zpùsob vymezení pøíkladùprací v jednotlivých platovýchtøídách. I pøes rozsáhlé textovéúpravy v�ak  ke zmìnám v mo�nos-ti zaøazení do pøíslu�ných platovýchtøíd u klíèových profesí nedo�lo.Podstatnì se mìní èást katalogu,týkající se zdravotnických povolání.Navazuje na nové právní pøedpisy v

è. 22 a dne 15. 12. 2005 na webovéstránce OS je�tì bez uvedení èísla. Vestejné Sbírce zákonù bylo zveøejnìnotaké Naøízení vlády è. 533/2005 Sb., k-terým se mìní naøízení vlády è.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalogprací a kvalifikaèní pøedpoklady, veznìní pozdìj�ích pøedpisù. Pro znaènourozsáhlost textu OS naøízení vládynezveøejnil. Na jiném místì NOS v�akzveøejòujeme bli��í informace o  obsahuuvedeného naøízení vlády. 
w OS obdr�el k pøipomínkám návrhnaøízení vlády, kterým se mìnínaøízení vlády è. 37/2003 Sb., oodmìnách za výkon funkce èlenùmzastupitelstev, ve znìní pozdìj�íchpøedpisù. Datum úèinnosti se navrhuje1. 3. 2006. OS k návrhu naøízení vládynemìl pøipomínky. Ve stanovisku za-slaném pøedkladateli (ministerstvu vni-tra) v�ak po�aduje, aby napøí�tì bylynávrhy na úpravu odmìn za výkonèlenùm zastupitelstev pøedkládánysoubì�nì s návrhy na úpravu platovýchtarifù zamìstnancù ve veøejnýchslu�bách a správì. OS pova�uje z øady

dùvodù za vhodné, aby u obou naøízenívlády bylo shodné datum úèinnosti.Vypoøádání pøipomínek se uskuteèní 18.1. 2006. V závìru roku obdr�el OS kpøipomínkám: návrh vyhlá�ky, kterouse mìní vyhlá�ka è. 114/2002 Sb., ofondu kulturních a sociálních potøeb.Bli��í informace o obsahu návrhu vyh-lá�ky, vèetnì stanoviska OS, zveøejnímea� po ukonèení pøipomínkového øízení;návrh vyhlá�ky, kterou se mìní vyh-lá�ka è. 430/2001 Sb., o nákladech nazávodní stravování a jejich úhradì vorganizaèních slo�kách státu a stát-ních pøíspìvkových organizacích;návrh vyhlá�ky, kterou se mìní vy-hlá�ka è. 84/2005 Sb., o nákladech nazávodní stravování a jejich úhradì vpøíspìvkových organizacích zøízenýchúzemními samosprávnými celky. Uobou návrhù vyhlá�ek jde o shodnouúpravu, kterou odbory ji� dlouhodobìpo�adovaly. OS proto nemìl k obìmanávrhùm vyhlá�ek, vyjma legislativnìtechnických pøipomínek, �ádné vìcnépøipomínky. Informace o obsahu  obounávrhù pøineseme po ukonèenípøipomínkového øízení.V Praze dne 15. 1. 2006Alena Vondrová pøedsedkynì OS
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ZAJI�TÌNÍ PRÁVNÍ POMOCI ÈLENÙM OS OD 1. 1. 2006
Od 1. 1. 2006 dochází k významné zmìnì financování Regionálního právníhoporadenství (dále jen RPP) ÈMKOS. Náklady spojené s èinností støedisek RPPÈMKOS, které doposud byly významnou souèástí rozpoètu ÈMKOS  budoupoèínaje 1. 1. 2006 hrazeny pøímo jednotlivými OS. Úhrada poskytnutýchprávních slu�eb bude provádìna zálohovì a to za skuteènì poskytnuté slu�by.Nový systém jednoznaènì zprùhlední poskytování právních slu�eb, co� se ji�potvrdilo bìhem zku�ebního provozu ve 2. polovinì roku 2005. Ka�dýodborový svaz bude hradit pouze  ty  právní slu�by, které budou jeho jed-notlivým èlenùm a ZO poskytnuty.
Øe�ení poskytování právní pomoci èlenùm OS od 1. 1. 2006 Právní pomoc pro èleny OS je, jak bylo vý�e uvedeno, poèínaje 1. 1. 2006hrazena pøímo z rozpoètu OS státních orgánù a organizací. Z tohoto dùvodubude ze strany OS kladen dùraz na oprávnìnost vyu�ívání tìchto slu�eb vsouladu s Øádem právní pomoci OS státních orgánù a organizací, který bylschválen Výborem OS s úèinností od  1. 7. 1999. To znamená, �e právní po-moc èlenùm OS bude poskytována pouze ve vìcech pøímo souvisejících svýkonem pracovní èinnosti pøípadnì souvisejících se slu�ebním pomìrem. OSposkytuje právní pomoc èlenùm OS  formou právního poradenství a právní po-moci zastoupením pøed soudem (vèetnì v�ech úkonù s tím spojených)Právní pomoc v rozsahu platného Øádu právní pomoci OS bude jako do-sud zaji��ována støedisky RRP ÈMKOS (pro Støedoèeský kraj a hl. m.Prahu právníkem OS), ve vybraných problémech odbornými pracovníkyOS a zamìstnanci IPC OS a ve stanovených zále�itostech advokáty. 
Oblasti, které nebudou zaji��ovány støedisky RPP ÈMKOS:1. Odborné poradenství v oblasti platové a mzdové bude výhradnì zaji��ovánoodbornými zamìstnanci odborového svazu. 2. Právní pomoc pøíslu�níkùm bezpeènostních sborù ve vìcech slu�ebníhopomìru v rozsahu Øádu právní pomoci OS, vèetnì právního poradenství,bude zaji��ována pouze prostøednictvím OS.3. Ze strany ZO/MO nelze vyu�ívat støedisek RPP ÈMKOS za úèelem po-radenství ve vìcech vztahujících se k bì�né èinnosti ZO/MO vèetnì prob-lematiky kolektivního vyjednávání. Poradenství v tìchto oblastech  budoujako dosud zaji��ovat zamìstnanci Informaèních a poradenských center OS apodle povahy vìci také pøíslu�ní odborní pracovníci OS. Právní pomoc, kterou OS zaji��uje nad rámec Øádu právní pomoci OS:Pokud èlen OS potøebuje právní pomoc z oblasti bytové problematiky mápro tento úèel OS uzavøenu smlouvu se Sdru�ením  nájemníkù ÈR (SON).Právní poradenství je èlenùm OS poskytováno právníky SON bezplatnì a to nazákladì èlenství OS v SON. Toté� se týká také zastoupení èlenù OS pøed sou-dem v bytové problematice, které na rozdíl od právního poradenství votázkách bydlení není bezplatné. Tyto slu�by jsou poskytovány právníky a z-nalci na 39 pracovi�tích SON a na novì zøízené �luté lince 900 069 053. Pøináv�tìvì pracovi�tì SON se èlen OS proká�e platným prùkazem èlenaodborové organizace. Bez prokázání se tímto prùkazem bude muset èlen OSposkytnutou právní pomoc uhradit. Prùkaz èlena odborové organizace vys-tavuje pøi vzniku   èlenství ZO/MO, v pøípadì individuálních èlenù regionálnìpøíslu�ný pracovník IPC OS. Pro tento úèel proto nelze vyu�ívat støediskaRPP ÈMKOS! 
Postup   pøi   poskytování  právní pomoci Právní poradenství poskytované èlenùm OS prostøednictvím støedisekRPP ÈMKOSÈlen OS, který hodlá vyu�ít právní poradenství prostøednictvím RPP,musí mít  pøed náv�tìvou støediska RPP vyplnìnou �ádanku o právní po-moc støedisky RPP ÈMKOS, kterou obdr�í od oprávnìné osoby ZO/MO, vpøípadì individuálního èlena od pracovníka regionálnì pøíslu�néhoInformaèního a poradenského centra OS (dále jen IPC OS)�ádanka o právní pomoc støedisky RPP ÈMKOS obsahuje následující údaje:identifikaci základní organizace,identifikaci �adatele,struèný popis v jaké vìci se právní pomoc �ádá (napø.výpovìï, pracovní úraz,nedoplatky mzdy apod.),dobu platnosti, datum vydání, razítko ZO/MO (pøípadnì IPC OS jde-li o indi-viduálního èlena) a podpis oprávnìné osoby.U èlenù OS, kteøí jsou organizováni v základních nebo místních organizacíchse pro tyto úèely oprávnìnou osobou rozumí pøedseda/pøedsedkynì základnínebo místní organizace pøípadnì jiný povìøený èlen ZV/výboru MO. U indi-viduálních èlenù OS je oprávnìnou osobou pracovník/pracovnice pøíslu�néhoregionálního pracovi�tì OS - Informaèního a poradenského centra OS.Oprávnìná osoba ruèí za správnost a úplnost informací uvedených v �á-dance o právní pomoc støedisky RPP ÈMKOS.Formuláø  �ádanky o právní pomoc prostøednictvím RPP ÈMKOS je uveden vpøíloze. Elektronickou i ti�tìnou formu �ádosti lze obdr�et na po�ádání na pra-covi�tích Informaèních a poradenských center OS v jednotlivých regionech,pøípadnì si ji lze. stáhnout z webové stránky OS.�ádanku o právní pomoc støedisky RPP ÈMKOS je tøeba vyplnit ve dvo-

jím  vyhotovení. Vyplnìný originál �ádanky pøedá �adatel o právní pomoc nastøedisku RPP ÈMKOS. Kopie �ádanky bude ulo�ena v ZO/MO (u indi-viduálních èlenù OS bude kopie ulo�ena na  pøíslu�ném regionálním pracov-i�ti OS -  IPC). Bez øádnì vyplnìné �ádanky nebude èlenu OS poskytnutastøediskem RPP ÈMKOS po�adovaná právní pomoc.Upozoròujeme, �e nový zpùsob financování umo�òuje OS státních orgánùa  organizací zpìtnou kontrolu, zda poskytnutá právní pomoc na støedis-cích RPP ÈMKOS byla poskytnuta v souladu s Øádem právní pomoci OS.
Právní pomoc zastoupení pøed soudemTato forma je vy��ím zpùsobem poskytování právní pomoci a právní ochranyèlenù OS. Mù�e vyplynout buï z výsledkù právního poradenství, kdy pracov-ník RPP ÈMKOS doporuèí øe�it vìc soudnì nebo mù�e vzejít z neúspì�néhopokusu èlena OS øe�it vìc mimosoudnì.Po formální stránce zùstává i nadále zachován dosavadní postup pøi �á-dosti o zastoupení  èlena OS pøed soudem prostøednictvím právníkù RPPÈMKOS.Pova�ujeme v�ak za úèelné zopakovat platná pravidla v pøípadì �ádosti oprávní pomoc zastoupením pøed soudem.Je-li nezbytné zabezpeèit ochranu práv a oprávnìných zájmù èlenù OS formousoudního øízení, Øád právní pomoci OS toto umo�òuje prostøednictvím za-mìstnance (právníka) OS, právníkù støedisek RPP ÈMKOS, advokáta.Zamìstnanec (právník) OS zastupuje èleny OS za oblast Praha aStøedoèeského kraje, pracovníci RPP ÈMKOS pak v ostatních pøípadech.Zastoupení advokátem je mo�né pouze v trestních zále�itostech (v souladu sØádem právní pomoci OS) a ve specializovaných pøípadech. Ve v�ech uve-dených pøípadech o poskytnutí právní pomoci zastoupením pøed soudemrozhoduje pøedsedkynì OS.Èlen OS, �adatel o poskytnutí právní pomoci zastoupením pøed soudemmusí uèinit následující:1. v�dy vyplnit �ádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením pøed soudem,adresovanou OS (o tom, kdo je oprávnìnou osobou k podpisu této �ádosti platíto, co ji� bylo uvedeno v èásti týkající se právního poradenství),2. v pøípadì, �e èlena OS bude zastupovat pøed soudem pracovník støediskaRPP ÈMKOS navíca) vyplnit �ádanku o právní pomoc støedisky RPP ÈMKOS,b) dvojmo vyplnit Plnou moc pro ÈMKOS k zastupování pøed soudem.Formuláø Plné moci obdr�í èlen OS od pracovníka støediska RPP ÈMKOS,3. v�dy zaslat �ádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením pøed soudem aPlnou moc na adresu OS.Na základì  zaslané �ádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením pøedsoudem a Plné moci pro ÈMKOS OS po�ádá ÈMKOS, aby v konkrétním pøí-padì byl èlen OS zastupován pøed soudem konkrétním pracovníkem RPPÈMKOS. V pøípadì zastupování èlena OS pøed soudem právníkem OSrozhodne pøedsedkynì OS na základì zaslané �ádosti o poskytnutí právní po-moci zastoupením pøed soudem. V pøípadì zastupování èlena OS advokátem,po rozhodnutí pøedsedkynì OS na základì zaslané �ádosti o poskytnutí právnípomoci zastoupením pøed soudem, OS uzavøe mandátní smlouvu s pøíslu�nýmadvokátem.Ve vìcech slu�ebního pomìru uvedená pravidla neplatí. OS v této oblastizabezpeèuje právní pomoc v pøípadì zastoupení pøed soudem, na základìzaslané �ádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením pøed soudem,výhradnì advokátem, s kterým pro tento úèel uzavøe mandátní smlouvu.Postaèí pouze vyplnit �ádost o poskytnutí právní pomoci zastoupenímpøed soudem a doruèit ji na adresu OS buï pøímo nebo prostøednictvímpracovníka regionálního pracovi�tì  IPC OS.
Závìr.OS �ádá v�echny ZO/MO, aby  poskytování  právní  pomoci  èlenùm OSbyla  vìnována ze strany ZO/MO trvalá pozornost tak, aby na jedné s-tranì nedocházelo k jejímu zneu�ívání nad rámec Øádu právní pomociOS, na druhé  stranì, aby nebyla omezována práva na�ich èlenù OS v té-to oblasti .Vzor �ádanky o právní pomoc støedisky RPP ÈMKOS a �ádosti o poskytnutíprávní pomoci zastoupením pøed soudem jsou uvedeny v pøíloze této informa-ce. V ti�tìné a elektronické podobì jsou k dispozici u pracovníkù  IPC OS. Lzesi je stáhnout také z webové stránky OS. V�echny druhy formuláøù musí být vZO/MO k dispozici v dostateèném mno�ství. U pracovníkù IPC OS si lzevy�ádat v elektronické podobì také pøehled støedisek RPP ÈMKOS a praco-vi�� SON vèetnì adres, telefonického spojení a úøedních hodin.Jakékoliv dotazy ve vìci právní pomoci èlenùm OS zodpoví pracovníciIPC OS, nebo pøímo právník OS.
V Praze dne 11. 1. 2006Odborový svaz státních orgánù a organizací
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�ÁDANKA O PRÁVNÍ POMOC STØEDISKY RPP ÈMKOS
OS:
Èíslo ZO: Název ZO:

�adatel
Jméno: Pøíjmení:
Bydli�tì:

�ádá o právní pomoc ve vìci:

Doba platnosti: Datum vydání �ádanky:

Podpis oprávnìného funkcionáøe:

4 NOS 1/2006

Èl. 1.1.1. Èlen OS má právo na bezplatnou právní poradu ve vìcech, souvisejících spracovním nebo slu�ebním pomìrem.1.2. Èlen OS má právo na bezplatné právní zastoupení pøed soudem ve sporechvyplývajících z pracovního nebo slu�ebního pomìru, v oblasti sociálního z-abezpeèení a v obèanskoprávních sporech, za podmínky, �e pøímo souvisí svýkonem práce.1.3. Èlen OS má právo na bezplatné právní zastoupení v trestních vìcechpouze výjimeènì, pokud trestní stíhání vyplývá z pracovního nebo slu�ebníhopomìru nebo z odborové èinnosti a nejde-li o úmyslný trestný èin nebo trestnýèin spáchaný pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.Èl. 2.2.1. Právní pomoc poskytují zamìstnanci støedisek Regionálního právního po-radenství ÈMKOS, zamìstnanci OS a ve výjimeèných pøípadech advokáti.2.2. V trestním øízení podle èl. 1.3. se poskytuje právní zastoupení prostøed-nictvím advokáta.2.3. Podmínkou poskytnutí právní pomoci je, �e se �adatel proká�e platnýmèlenským prùkazem OS a potvrzením o délce a trvání èlenství, vystavenýmzákladní (místní) odborovou organizací.2.4. Podmínkou pro poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu je �es-timìsíèní nepøetr�ité èlenství v OS, v jiném odborovém svazu nebo v jinéodborové organizaci pøed okam�ikem podání �ádosti.Èl. 3.3.1. Právní zastoupení pøed soudem lze poskytnout pouze na základì písemné�ádosti èlena OS. Souèástí této �ádosti je vyjádøení pøíslu�né ZO (MO) �a-datele o poskytnutí právní pomoci. O pøípadné výjimce z èl. 1.3. a èl. 2.4.rozhoduje pøedseda OS. Proti rozhodnutí pøedsedy OS se lze odvolat kpøedsednictvu OS.3.2. �adatel je povinen pøilo�it k �ádosti kompletní spisový materiál, týkajícíse pøedmìtu sporu a je povinen úplnì a pravdivì informovat povìøenéhoprávního zástupce o skuteènostech a dùkazních prostøedcích vztahujících se k

zaji�tìní právní pomoci. 3.3. �adatel je povinen po celou dobu soudního øízení poskytovat potøebnousouèinnost povìøenému právnímu zástupci.Povìøený právní zástupce mù�e navrhnout odborovému svazu odnìtí    právnípomoci    pøed soudem, vyjdou-li dodateènì najevo skuteènosti, pro které bynemìla být právní pomoc poskytnuta, zejména:- zjistí-li se, �e uplatòované po�adavky jsou v rozporu s obecnì závaznýmiprávními pøedpisy,- zjistí-li se, �e �adatel poskytl nepravdivé informace nebo zamlèel skuteènos-ti èi dùkazní prostøedky dùle�ité pro výkon právní pomoci,- podnikne-li �adatel ve vìci soudní nebo mimosoudní kroky bez vìdomípovìøeného právního zástupce,- pøestane-li �adatel v prùbìhu soudního øízení vìdomì poskytovat právnímuzástupci potøebnou souèinnost,- neuhradí-li soudní poplatek s výjimkou vìcí, kdy jsou soudní øízení odpoplatku osvobozena. Èl. 4.4.1. O poskytnutí právní pomoci advokátem podle èl. 2.1. a 2.2. rozhodujepøedseda OS. Proti rozhodnutí pøedsedy OS se lze odvolat k pøedsednictvu OS.4.2. O odnìtí právní pomoci pøed soudem podle èl. 3.3. rozhoduje pøedsedaOS. Proti     rozhodnutí pøedsedy OS se lze odvolat k pøedsednictvu OS.Èl. 5.5.1 Právní pomoc zastoupením pøed soudem se poskytuje bezplatnì.5.2 Náklady na právní pomoc zastoupením pøed soudem hradí OS.5.3. Soudní poplatky hradí �adatel.5.4. Znaleèné, svìdeèné náklady sporu pøisouzené protistranì nese �adatel zesvého. Pøedsednictvo OS s pøihlédnutím k povaze vìci a sociálním pomìrùm�adatele, mù�e výjimeènì rozhodnout, které z tìchto nákladù a v jaké vý�i �a-dateli uhradí OS. Èl. 6.6.1. Schváleno Výborem OS dne 16. 4. 19996.2. Zru�uje se Øád právní pomoci OS, který nabyl úèinnosti dne 1. 6. 1996.6.3. Øád právní pomoci nabývá úèinnosti dne 1. 7. 1999. 

Øád právní pomoci
Odborového svazu státních orgánù a organizací (dále jen "OS")
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�ádosto poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu
�ádám, aby mi Odborový svaz státních orgánù a organizací, se sídlem Senová�né nám.23,110 00
Praha 1, jako svému èlenovi poskytl právní pomoc zastoupením u pøíslu�ných soudù.
Souhlasím s tím, abych byl zastupován povìøeným  zamìstnancem Odborového svazu státních
orgánù a organizací, povìøeným zamìstnancem ÈMKOS, popøípadì advokátem.
Prohla�uji, �e jsem se seznámil s Øádem právní pomoci Odborového svazu státních orgánù a orga-
nizací a zavazuji se respektovat po dobu zastupování jeho ustanovení.

Jméno:
Bydli�tì:
Tel. spojení:
Pøíslu�ným soudem je
Spor je veden proti
Pøedmìtem sporu je

V.................................................................................. dne ...................................................................

Podpis �adatele ............................................
Potvrzení

odborové organizace, �e �adatel je jejím èlenem (pøípadnì její vyjádøení ke sporu).

Podpis a razítko
za odborovou organizaci

NOS 1/2006                    5
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Rozpis dnù dle týdnu v mìsíci roku 2006
Mìsíc 1. týden/datum-den 2. týden/ datum-den 3. týden/datum-den 4. týden/ datum-den 5. týden/ datum-den 
LEDEN 02 - 06 09 - 13 16 - 20 23 - 27 30 - 31
ÚNOR 01 - 03 06 - 10 13 - 17 20 - 24 27 - 28
BØEZEN 01 - 03 06 - 10 13 - 17 20 - 24 27 - 31
DUBEN 03 - 07 10 - 14 17 - 21 24 - 28
KVÌTEN 01 - 05 08 - 12 15 - 19 22 - 26 29 - 31
ÈERVEN 01 - 02 08 - 09 12 - 16 19 - 23 26 - 30
ÈERVENEC 03 - 07 10 - 14 17 - 21
SRPEN 01 - 04 07 - 11 14 - 18 21 - 25 28 - 31
ZÁØÍ 04 - 08 11 - 15 18 - 22 25 - 29
ØÍJEN 02 - 06 09 - 13 16 - 20 23 - 27
LISTOPAD 01 - 03 06 - 10 13 - 16 20 - 24 27 - 30
PROSINEC 04 - 08 11 - 15 18 - 22 27 - 29

OBLAST 0040 ÈESKÉ BUDÌJOVICE
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3301 È. Budìjovice �i�kova 12, 370 22 È.Budìjovice JUDr. Ivana Záli�ová 386 359 703 rppcbud@cmkos.cz
3305 Písek Nádra�ní 2234, 397 01 Písek JUDr. Ivana Záli�ová 382 214 907 rppcbud@cmkos.cz
3308 Tábor DOS,nám. F. Køí�ka 2840, Tábor JUDr. Ivana Záli�ová 381 259 785 rppcbud@cmkos.cz
3303 J. Hradec DOS Pravdova 1112/II, 377 01 J. Hradec JUDr. Ivana Záli�ová 384 363 175 rppcbud@cmkos.cz
3103 Praha DOS nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 JUDr. Ivana Záli�ová 234 463 306 rppcbud@cmkos.cz

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: È. Budìjovice 09,00-11,00 È. Budìjovice 09,00-11,00 È. Budìjovice 09,00-11,00 È. Budìjovice 09,00-11,00
Út: Písek 11,00-16,00 Tábor 11,00-16,00 J. Hradec 09,30-14,30 Praha 10,30-15,00
St: È. Budìjovice 13,00-18,00 È. Budìjovice 13,00-18,00 È. Budìjovice 13,00-18,00 È. Budìjovice 13,00-18,00
Èt: È. Budìjovice 13,00-16,00 Praha 10,30-15,00 È. Budìjovice 13,00-16,00 È. Budìjovice 13,00-16,00

OBLAST 0070 PLZEÒ 
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3405 Plzeò Pobøe�ní 8, 301 17 Plzeò JUDr. Milu�e Hugrová 377 236 039 rppplzen@cmkos.cz
3403 Karlovy Vary Var�avská 13, 360 01. K. Vary JUDr. Milu�e Humrová 353 224 475 rppplzen@cmkos.cz
3409 Sokolov OS PHGN, Nové nám. 1655, 356 01 Sokolov JUDr. Milu�e Hugrová 352 602 372 rppplzen@cmkos.cz

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: Karlovy Vary 11,00-15,30 Sokolov 11,30-15,30 Karlovy Vary 11,00-15,30 Sokolov 11,30-15,30
Út: Plzeò 10,00-16,00 Plzeò 10,00-16,00 Plzeò 10,00-16,00 Plzeò 10,00-16,00
St: Plzeò 10,00-16,00 Plzeò 12,00-18,00 Plzeò 10,00-16,00 Plzeò 12,00-18,00
Èt: Plzeò 13,00-15,00 Plzeò 13,00-15,00 Plzeò 13,00-15,00 Plzeò 13,00-15,00

OBLAST 0110 LIBEREC 
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3505 Liberec Vysoká 149, 460 10 Liberec 10 - Franti�kov L. Frühbauer, p. prav. 486 142 033 rppliberec@cmkos.cz
3501 Dìèín KASS, Divi�ova 8, 405 02, Dìèín L. Frühbauer, p.práv. 412 532 227 rppliberec@cmkos.cz
3502 Rumburk KD Tøída SNP 484/29, 408 01 Rumburk L. Frühbauer, p.práv. 412 356 221 rppliberec@cmkos.cz
3508 Most SèOO PHGN Moskevská 1/14,434 51 Most JUDr. J. �esták 476 206 798 rppliberec@cmkos.cz
3510 Ústí n.L. Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n. L. L. Frühbauer, p.práv. 475 209 168 rppliberec@cmkos.cz
3608 Turnov Dioptra a.s., Sobotecká 1660, 511 06 Turnov L. Frühbauer, p.práv. 481 358 111 rppliberec@cmkos.cz

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: Ústí n. L. 08,30-14,30 Ústí n. L. 08,30-14,3 0Ústí n. L. 08,30-14,30 Ústí n. L. 08,30-14,30
Út: Liberec 10,00-15,00 Liberec 10,00-15,00 Liberec 10,00-15,00 Liberec 10,00-15,00
St: Liberec 13,00-17,00 Liberec 09,00-15,00 Ústí n. L. 08,30-14,30 Liberec 13,00-17,00
Èt: není úøedním dnem Turnov 11,00-16,00 Most 10,00-15,00 Rumburk 10,30-14,30

Dìèín 10,15-15,00
OBLAST 0140 PARDUBICE

Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3606 Pardubice Masarykovo nám 1484, 530 02 Pardubice JUDr. L. Èeliòák 466 511 272 rpppardub@cmkos.cz
3602 H. Králové Goèárova 1620, 501 01, H. Králové JUDr. L. Èeliòák 495 523 811 rpppardub@cmkos.cz 

495 521 153
3605 Náchod Mìstský úøad, Palachova 1303, 547 01, Náchod JUDr. L. Èeliòák 491 426 027 rpppardub@cmkos.cz
3609 Svitavy T.G.Masaryka 2a, 586 02 Svitavy JUDr. L. Èeliòák 461 533 432 rpppardub@cmkos.cz
3611 Ústí n. O. Ès. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí JUDr. L. Èeliòák 465 557 541 rpppardub@cmkos.cz
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Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: Pardubice 09,00-15,00 Pardubice 09,00-15,00 Pardubice 09,00-15,00 Pardubice 09,00-15,00
Út: Ústí n. O. 08,30-14,30 Náchod 09,00-15,00 Svitavy 09,00-14,00 H. Králové 08,00-15,00
St: Pardubice 09,00-15,00 Pardubice 09,00-15,00 Pardubice 09,00-15,00 Pardubice 10,00-17,00
Èt: H. Králové 08,00-15,00 H. Králové 08,00-15,00 H. Králové 08,00-15,00 H. Králové 10,00-17,00

OBLAST 0170 BRNO
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3702 Brno Mal. námìstí 4, 660 87 Brno JUDr. �árka Heinzová 542 212 015 rppbrno@cmkos.cz

542 139 444 
3707 Jihlava KD, Tolstého 2, 586 01 Jihlava JUDr. �árka Heinzová 567 301 870 rppbrno@cmkos.cz
3714 �ïár n. S. Havlíèkovo nám 152, 591 00  �ïár n. S. JUDr. �árka Heinzová 566 620 259 rppbrno@cmkos.cz
3704 Bøeclav Národních hrdinù 5, 690 56 Bøeclav JUDr. �árka Heinzová 519 373 465 rppbrno@cmkos.cz
3713 Znojmo OROS ÈMOS, Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo JUDr. �árka Heinzová 515 224 860 rppbrno@cmkos.cz

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: �ïár n. S. 10,00-16,00 Bøeclav 09,00-14,00 �ïár n. S. 10,00-16,00 Znojmo 09,30-14,30
Út: Jihlava 09,00-15,00 Jihlava 09,00-15,00 Jihlava 09,00-15,00 Jihlava 09,00-15,00
St: Brno 10,00-16,00 Brno 12,00-18,00 Brno 10,00-16,00 Brno 12,00-18,00
Èt: Brno 10,00-14,00 Brno 10,00-14,00 Brno 10,00-14,00 Brno 10,00-14,00

OBLAST 0190 ZLÍN
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3705 Zlín Hotel Moskva, nám. práce 2512, 760 01 Zlín JUDr. Libor Kamarád 577 219 278 rppzlin@cmkos.cz
3708 Kromìøí� OVV ÈSSD, Kolárova 528/1 JUDr. Libor Kamarád 721 996 686 rppzlin@cmkos.cz
3711 U. Hradi�tì Stojanova 484, 686 52 Uh. Hradi�tì JUDr. Libor Kamarád 721 996 686 rppzlin@cmkos.cz
3810 Vsetín Dolní námìstí 310, 755 01 Vsetín JUDr. Libor Kamarád 571 411 901 rppzlin@cmkos.cz

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: Zlín 07,30-15,30 Zlín 07,30-15,30 Zlín 07,30-15,30 Zlín 07,30-15,00
Út: Zlín 07,30-15,30 Zlín 07,30-15,30 Zlín 07,30-15,30 Zlín 07,30-15,30
St: Vsetín 08,00-14,00 Kromìøí� 07,30-14,00 Zlín 11,00-18,00 Kromìøí� 07,30-14,00
Èt: Uh. Hradi�tì 08,00-14,00 Uh. Hradi�tì 08,00-14,00 Uh. Hradi�tì 08,00-14,00 Uh. Hradi�tì 08,00-14,00

OBLAST 0200 OLOMOUC
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3805 Olomouc DOS, Palackého 21, 772 00 Olomouc JUDr. J. Melichar 585 751 333, rppolomouc@cmkos.cz 

585 413 362
3801 Bruntál Dukelská 2, 792 11 Bruntál JUDr. J. Melichar 554 718 437 lin. 222 rppolomouc@cmkos.cz
3804 N. Jièín Divadelní 21, 741 01, Nový Jièín JUDr. J. Melichar 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz
3809 �umperk DOS, prof. Fialy 12a, 787 �umperk JUDr. J. Melichar 583 213 725 rppolomouc@cmkos.cz

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: Olomouc 09,00-16,00 Olomouc 09,00-16,00 Olomouc 09,00-16,00 Olomouc 09,00-16,00
Út: �umperk 09,00-13,00 �umperk 09,00-13,00 �umperk 09,00-13,00 �umperk 09,00-13,00
St: Olomouc 10,00-17,00 Olomouc 10,00-17,00 Olomouc 10,00-17,00 Olomouc 10,00-17,00
Èt: Bruntál 09,30-13,30 Nový Jièín 09,00-15,00 Bruntál 09,30-13,30 Nový Jièín 09,00-15,00

OBLAST 0210 OSTRAVA
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3807 Ostrava Èeskobratrská 18, 702 000, Ostrava JUDr. J. Wozniaková 596 110 630 rppostrava@cmkos.cz

596 104 229
3801 F.-Místek Pionýrù 1758, F. - Místek JUDr. J. Wozniaková 558 434 851 rppostrava@cmkos.cz
3803 Karviná Fry�tátská 1935/79, 733 01 Karviná JUDr. J. Wozniaková 596 312 222 rppostrava@cmkos.cz

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: Ostrava 09,00-15,00 Ostrava 12,00-18,00 Ostrava 09,00-15,00 Ostrava 12,00-18,00
Út: Karviná 09,00-15,00 Ostrava 09,00-15,00 Karviná 09,00-15,00 Ostrava 09,00-15,00
St: Ostrava 10,00-16,30 Ostrava 10,00-16,30 Ostrava 10,00-16,30 Ostrava 10,00-16,30
Èt: F.- Místek 09,00-15,30 Ostrava 09,00-15,00 F.- Místek 09,00-15,30 Ostrava 09,00-15,00

Pøehled støedisek Regionálního právního poradenství ÈMKOS v roce 2006

nos1_06.qxd  20.1.2006  8:31  Page 6



Praha Celostátní informaèní cen-
trum pro bydlení Tì�nov 5
110 00  Praha 1
tel: 224 805 125  dle telefonického
objednání 
Praha - Nové Mìsto
nám. W. Churchilla 2
Praha 3 - �i�kov
tel: 234 463 343, 234 463 346 
pouze na telefonické objednání
Støedoèeský kraj
Beroun
Wágnerovo námìstí 1541 (6. patro)
tel. 311 622 05
2. støeda v mìsíci po telefonické do-
hodì od 16.00 - 18.00 hod. 
Kladno
Va�atova 1460 (Dìlnický dùm, I. pa-
tro)
GSM: 603 359 945
støeda ob týden od 13.00 - 16.00 hod.
Kolín
Sluneèní 76
zasedací místnost Centra slu�eb pro
zdravotnì posti�ené
tel: 321 723 933
327 562 398
ka�dý 2. ètvrtek od 10.00 - 12.00
hod.
Slaný
Wilsonova ulice 547 (I.patro)
tel: 312 523 705 ka�dý  ètvrtek s
lichým datem od 16.00 - 17.30 hod. 
Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Divi�ova 829/2
sídlo Èeské strojnické spoleènosti
ka�dý lichý ètvrtek od 17.00 - 20.00
hod.
Liberecký kraj
Jablonec nad Nisou
Rýnovická 4
tel: 483 318 581 1. pondìlí v mìsíci
od 14.00 - 17.00 hod. 
Liberec
Stavební bytové dru�stvo Pozemních
staveb
Mlýnská 611
Liberec IV
tel: 485 108 927
son.liberec@volny.cz  
www.liberec.son.cz 
provozní doba:
Pondìlí 8.30 - 12.00, 14.00 - 17.30
dopoledne  pouze na objednání
Úterý 8.30 - 12.00  pouze na objed-
nání, 14.00 - 17.30  bez objednání
poradna pouze pro èleny ÈMBD a
SV (spol. vlastníkù)
Støeda 8.30 - 12.00, 14.00 - 17.30
celý den pouze na objednání

ka�dá 1. a 3. støeda poradenství pro
vytápìní a ohøev TUV na objednání
ètvrtek 8.30 - 12.00, 14.00 - 17.30
dopoledne pouze na objednání
Ústecký kraj
Lovosice
Terezínská 205/2
GSM: 607 630 371
e-mail: jpiegl@seznam.cz 
lichý ètvrtek od 16.00 - 20.00 hod.
Ústí nad Labem
Velká Hradební 19 
Dùm Kultury chemikù,pøízemí,
vchod z Dvoøákovy ulice 
tel: 475 220 318 
GSM: 603 230 694 
605  430 512
E-mail: ulicnyj@quick.cz 
sudá støeda od 14.00 - 17.00 hod. 
lichá støeda od 10.00 - 15.00 hod.
�atec
Obráncù míru èp. 3
Tel: 415 728 201
dle telefonické dohody ka�dá lichá
støeda od 15.00 - 17.00 hod. 
Plzeòský
Plzeò
Hou�kova 35
Tel: 377 383 073
e-mail: kopecek@mybox.cz
sudé úterý od 16.00 - 18.00 
Jihoèeský kraj
Èeské Budìjovice
ul. Èeská 52
telefon/zázn: 386 360 265, 385 520
070
mobil: 737 178 546, 604 690 866
e-mail: soncb@quick.cz 
ka�dé pondìlí od 17.00 hod. 
Prachatice
Neumanova ul. 128
tel. 388 310 264, 723 318 146
e-mail: pevyk@tiscali.cz ka�dý
ètvrtek od 10.00 do 15.00 hod.
Èeský Krumlov
Kaplická ulice 586 (aut.nádra�í)
vchod od èerpací stanice AGIP
380 729 150 ka�dé 1. úterý v mìsíci
od 16.00 - 17.00 hod. 
Tábor
�i�kovo námìstí 11 (3. patro)
tel. 381 486 330
ka�dá 1. a 3. støeda v mìsíci od 14.00
- 17.00 hod.
Stálá kanceláø
tel. 381 486 330
ka�dé pondìlí od 10.00 - 12.00 hod.
ka�dá støeda od 14.00 - 16.00 hod. 
Strakonice
Velké námìstí 212, ve spolupráci s

poslaneckou kanceláøí JUDr. J.
Kupèové
Tel: 383 322 688
e-mail: sonstrakonice@seznam.cz 
pøedposlední støeda v daném mìsíci
od 15.00 - 18.00 hod. 
Jihomoravský kraj
Brno
ul. Køenová 67 (4. patro)
tel: 549 127 223 
e-mail: son.brno@seznam.cz   
ka�dé 1. a 3. pondìlí v mìsíci od
13.00 -18.00
hod. - osobnì  Brno,
Køenová 67, 4. poschodí,
8.00 - 12.00 hod. 
objednávání Brno, Veveøí 7
tel: 549 127 222:
Brno
Dùm odborových svazù (pro èleny
OS)
Malinovského nám. 4 (I.poschodí è.
dveøí 110)
601 00  Brno
tel: 542 212 536
2. a 4. ètvrtek v mìsíci 8.00-15.00
hod. 
kontakt pracovní dny na sekretariát
OS KOVO - tel. èís. 542 212 536
Kraj Vysoèina 
Jihlava
Havlíèkova ulice 44
budova dru�stva ROZKVÌT
ka�dé 2. a 4. úterý v mìsíci od 15.00
do 17.00 hod.
Olomoucký kraj
CICB OLOMOUC
U Kovárny 540/44
Telefon: 585 757 611
Fax: 585 757 660
e-mail: info@sbdolomouc.cz 
Úøední hodiny Pondìlí 7.00 - 11.30,
12.30 - 16.00,  Ètvrtek 8.00 - 11.30,
12.30 - 17.00 
Olomouc
Jeremenkova 23
místnost OS� - hlavní nádra�í
Tel: 585 415 742
GSM: 606 101 122
e-mail: tichy.son@seznam.cz 
ka�dá 2. a 4. støeda v mìsíci od 15.30
- 17.30
hod. 
Prostìjov
Kostelecká 17 (4. patro)
tel: 582 337 818
(pondìlí 10.00-14.00 h 
støeda 10.00-12.00 h)
GSM: 605 765 505
e-mail: son.prostejov@seznam.cz
http//:sweb.cz/son.prostejov
ka�dou 1., 2. a 4. støedu v mìsíci od

16.30 - 19.00 hod. dle telefonického
objednání
Netu�ilova 6
tel: 582 337 818
ka�dá 3. støeda v mìsíci od 14.00 -
16.00 hod. na tel. objednání
Unièov
Nerudova 794
GSM: 606 254 895 ka�dý sudý pátek
od 17.00 - 18.30 hod. 
Pøerov
�kodova 11
tel: 581 203 747
602 865 466
e-mail: dobyskova@volny.cz po
telefonické dohodì
ka�dá 3. støeda od 11.00 - 13.00 hod.
Moravskoslezský kraj
Bruntál
Rýmaøovská 8
GSM: 602 781 361
ka�dý 2. a 4. ètvrtek v mìsíci od
14.00 - 16.00 hod.
Vrbno pod Pradìdem
Mìstský úøad Vrbno pod Pr. - ve  d-
voøe 1. støeda v mìsíci od 15.00 -
16.30 hod.
Krnov
Sídlo Armády spásy
Opavská ulice 26
Tel: 554 714 409
GSM:. 732 422 831 ka�dý 3. ètvrtek
v mìsíci od 14.30 - 17.00 hod. 
po telefonické dohodì 
Havíøov - mìsto
ulice Uzavøená 13
GSM: 777 810 174
orson@cmail.cz 2. a poslední pra-
covní ètvrtek v mìsíci od 16.30 -
18.00 hod.
Ostrava - mìsto
Èeskobratrská 18
Dùm odborových slu�eb
Moravská Ostrava
krson@cmail.cz ka�dé úterý  od
15.00 - 18.00 hod.
jiné dny po dohodì: 604 598 939
604 928 313
Ostrava 3 - jih - Hrabùvka
Ostrava - Vy�kovice
kulturní dùm ODRA
Vy�kovická 169
tel: 596 739 121-2
ka�dý 2. ètvrtek v mìsíci od 16.00 -
18.00

Poradenská slu�ba je poskytována
také na �luté lince: 900 069 053

po - èt: 9.00 - 16. 00
pá: 9.00 - 12.00 

Pøehled poradenských støedisek SON v ÈR
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Velká Británie: Flexibilita a rovnováha práce a �ivota
Kariéra ve veøejném sektoru se více vyplatí a více se hodí modernímu stylu
�ivota ne� kariéra v soukromém sektoru, alespoò vzhledem k výsledkùm s-
tudie o pracovní spokojenosti. Výsledky studie firmy YouGov provedené pro
veøejnoprávní webovou stránku Inside Public, ukazují, �e 8 z 10 zamìstnancù
ve veøejném sektoru pova�uje svou práci za hodnotnou ve srovnání s 6 z 10
zamìstnancù soukromého sektoru.
"Veøejný sektor má nepravdivou reputaci byrokratických a nenaplòujících za-
mìstnání", øekl Sean Kemp, editor Inside Public. Tato studie vyvrací �patnou
reputaci veøejného sektoru a potvrzuje, �e práce ve veøejném sektoru mù�e
poskytnout velmi hodnotnou a uspokojující kariéru. YouGov provedlo �etøení
u témìø dvou tisícù dospìlých bìhem øíjna 2005. Studie se také ptala, které
faktory by zvý�ily úroveò uspokojení z práce. Vìt�ina (67 %), jak ve veøejném
tak v soukromém sektoru øekla, �e zvý�ení mzdy by zvedlo kvalitu jejich pra-
covního �ivota. Témìø ètvrtina (23 %) vìøí, �e krat�í pracovní doba by zvý�i-

la jejich celkové uspokojení. Výhody jako pracovní doba, práce doma nebo
jesle pro dìti jsou realitou pro mnoho zamìstnancù veøejného sektoru a ukazu-
jí, jak moderním zamìstnavatelem se veøejný sektor stal.
Prohlá�ení nositelù Nobelovy ceny
Nìkteøí laureáti Nobelovy ceny jsou znaènì znepokojeni stavem zamìstna-
neckých práv v mnoha zemích. Své prohlá�ení uvedli vzhledem ke Dni lid-
ských práv (10.prosinec), kterým si pøipomíná pøijetí Univerzální deklarace
lidských práv v roce 1948, která se stala základním kamenem pro moderní h-
nutí za lidská práva, která mimo jiné dávají èlovìku mo�nost sdru�ovat se v
odborech za úèelem ochrany svých práv. Ochrana práv ze strany odborù je po-
dle jejich názoru nejen základním lidským právem, ale také podporuje �iroce
sdílenou ekonomickou prosperitu, sociální spravedlnost a silné demokracie.
Bohu�el i v dne�ní dobì jsou tato základní lidská práva jen chabì chránìna
nebo dokonce i agresivnì potlaèována. A� pøíli� moc pracovníkù má problémy
pøi sestavování odborù za úèelem kolektivního vyjednávání se zamìstnavateli
ohlednì pracovních podmínek. Pøi tìchto pokusech o sdru�ování se, musí
odboráøi èasto èelit výhrù�kám, týrání, vyhození z práce, vystìhování, muèení
nebo dokonce vra�dám.
- V Barmì a Èínì jsou odbory legálnì zakázané a poru�ení tohoto zákona je
pøísnì trestáno.
- V Zimbabwe, Bìlorusku a v Kolumbii jsou odboráøi pod státním dohledem,
jsou týráni, biti, zatýkáni a musí èelit zákonùm, které èiní kolektivní vyjed-
návání extrémnì obtí�né nìkdy a� nemo�né. V Kolumbii bylo jen v minulém
roce zabito 90 odboráøù.
- V Bosnì a Hercegovinì a v Ukrajinì byli odboráøi týráni a zastra�ováni a
zákony zakazují kolektivní vyjednávání a právo stávkovat.
- Dokonce i nejbohat�í stát na svìtì - USA - nedoká�e adekvátnì chránit prá-
va pracovníkù. Milionùm amerických pracovníkù chybí právní ochrana pøi za-
kládání odborù a ka�dým rokem jsou diskriminováni pøi vyu�ívání tìchto práv.
Nemù�eme mlèet pøi tak vá�ném poru�ování pracovních práv. Vzhledem ke
Dni Lidských práv vyzíváme ka�dý národ k dodr�ování Univerzální deklarace
a ke skuteèné ochranì pracovních práv vèetnì práva na vytváøení odborù a
kolektivního vyjednávání.
Toto prohlá�ení mimo jiné podepsali tito laureáti: Jimmy Carter (Nobelova ce-
na za mír, 2002), Dr. �ibin Ebadi (Nobelova cena za mír, 1998), Lech Walesa
(Nobelova cena za mír, 1983), Betty Williams (Nobelova cena za mír, 1976),
Jody Williams (Nobelova cena za mír, 1997) a dal�í.
Boj proti korupci na Filipínách
Odpoèítávání korupce
Korupce v dodávkách uèebnic pro základní �koly vedla k tomu, �e více ne�
polovina knih nebyla vùbec doruèena. PSLINK pracovala spolu s nevládními
organizacemi na mobilizaci odboráøù a malých skautù a skautek, aby fyzicky
poèítali kní�ky bìhem dodacího procesu. To sní�ilo poèet chybìjících knih na
5 %.
Zdravá alternativa
Odbory jsou zapojeny do monitorování státních dodávek lékù. Spolu s nevlád-
ními organizacemi identifikují jakýkoliv rozdíl mezi oficiální cenou a zapla-
cenou èástkou. Také monitorují kvalitu lékù, podporují prodej generických z-
naèek a ovìøují lhùty trvanlivosti.
Monitorování veøejných prací
Monitorování a uveøejòování odhadovaných nákladù a oèekávaných termínù
dokonèení, znamená, �e mohou být vzneseny dotazy, pokud nejsou dokonèe-
ny vèas nebo pøekroèí rozpoèet.
Ochrana "práskaèù"
PSLINK zveøejnil vý�i standardních provizí, které mohou odbory zahrnout do
kolektivních smluv k zaji�tìní akce proti korupci. Odbory zabezpeèují právní
ochranu pro èleny v pøípadì, �e jsou pokutování nebo je jim vyhro�ováno z
dùvodu udání, proto�e na Filipínách existuje jen malá spoleèenská podpora
tìchto udání. Odbory zde rovnì� vytvoøily formuláø, který mohou èlenové
pou�ívat pøi oznámení o korupci, a aktivistickou výbavu, která se skládá z ne-
jèastìji kladených otázek o korupci. Tyto materiály jsou pøelo�eny do hlavních
domácích jazykù.

www.world-psi.org, -pm-

oblasti zdravotnictví, a to pøedev�ímna zákony è. 95/2004 Sb., o pod-mínkách získávání a uznáváníodborné zpùsobilosti a specializo-vané zpùsobilosti k výkonu zdravot-nického povolání lékaøe, zubníholékaøe a farmaceuta a è. 96/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávánízpùsobilosti k výkonu nelékaøskýchzdravotnických povolání, ve znìnípozdìj�ích pøedpisù. Uvedenézákony zcela zmìnily závaznoustrukturu a podmínky k výkonu po-volání ve zdravotnictví. Tatoskuteènost má vliv nejen na us-poøádání katalogu prací, ale i na za-øazování do platových tøíd. Vedlezmìn názvù øady zdravotnickýchpovolání do�lo i k roz�íøení jejichpoètu a u nìkterých povolání i k do-plnìní vy��ích vrcholných platovýchtøíd. Ve vazbì na kvalifikaèní po�a-davky a nároènost vykonávané prácese jedná pøedev�ím o v�eobecné z-dravotní sestry, porodní asistentky,zdravotnické záchranáøe a zubnítechniky. Z dal�ích právních pøedpisù, kterémají vliv na provedenou úpravu kat-alogu prací, se jedná pøedev�ím ozákon è. 251/2005 Sb., o inspekcipráce, zákon è. 500/2004 Sb.,správní øád, zákon è. 420/2004 Sb.,o pøezkoumávání územních samo-správných celkù a dal�í právní pøed-pisy z jiných oblastí.Zamìstnancù organizací, které jsouzaèlenìny do na�eho odborovéhosvazu, se týkají pøedev�ím následu-jící zmìny a doplòky:
l V povolání 2. 2. 1 Justièní pra-covník byly  doplnìny administra-tivní a organizaènì technické práceu soudù, práce soudních tajemníkù anejnároènìj�í práce v probaci a me-diaci, pøi jejich� výkonu má zamìst-nanec Probaèní a mediaèní slu�bynárok na zaøazení do 12. platovétøídy.
l V povolání 2. 10. 1 - Spoleènépráce ve státní správì a samosprávìdochází k výrazným textovýmúpravám a doplnìní prací, jejich�výkon vyplývá z nového správníhoøádu.

l V èásti 2. 10. 1 - Daòová a fi-nanèní správa byly provedenyzmìny pøedev�ím v návaznosti tétooblasti správy na rámec Evropské u-nie a na zmìny v organizaci práce. Ztohoto hlediska jsou dùle�ité  úpravypøíkladù prací, které vymezujívýkon daòových kontrol a umo�òujízaøazení �pièkových kontrolorù fi-nanèních úøadù, kteøí vykonávajíkomplexní specializovanou kontrol-ní èinnost u nároèných subjektù,  do11. platové tøídy.
l V èásti 2. 10. 1 - Kontrola, in-spekce, dozor je pro kontroloryoblastních inspektorátù práce ne-jdùle�itìj�í úprava bodu 5 v 10. pla-tové tøídì, kde se na konci textu do-plòují slova "nebo v oblastidodr�ování povinností vyplývajícíchz pracovnìprávních pøedpisù".Inspektorùm provádìjícím kontroludodr�ování pracovnìprávních pøed-pisù tím vzniká nárok na zaøazení dodesáté platové tøídy. Ostatní zmìnyprovedené v návaznosti na zákon oinspekci práce mají upøesòujícícharakter. Dále se doplòují novépøíklady pro �kolskou inspekci a  prokontrolní èinnost úøadu práce.
l V èásti 2. 10. 1 - Práce a sociálnívìci se vypou�tìjí pøíklady pracísouvisející se zru�ením civilníslu�by a doplòují se pøíklady pracívyplývající ze zmìn zákona o za-mìstnanosti.
l V èásti 2. 10. 1 -  Správa vevìcech místního rozvoje se doplòujípøíklady prací z oblasti bytové poli-tiky vykonávané územními samo-správnými celky.
l Èást 2. 10. 1 - �kolství, mláde� atìlovýchova byla zcela novì uprave-na podle pùsobnosti dané �kolskýmzákonem správním úøadùm a územ-ním samosprávným celkùm v oblastivýchovy a vzdìlávání.
l V oblasti správy zdravotnictvído�lo k zásadní zmìnì této èásti do-plnìním øady nových pøíkladù pracívèetnì zmìny názvu.Novela katalogu prací byla schvále-na naøízením vlády è. 533/2005 Sb.,které je publikováno v èástce 182Sbírky zákonù. Ing. M. Fabianová

Novela katalogu prací
Pokraèování ze strany 1 
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Název základní organizace
(otisk razítka)
Adresa
Evidenèní èíslo ZO                                                 Èíslo bì�ného úètu/kód banky
K 31. 12. 2005                                                         ...................................................    
Poèet èlenù celkem:             _____________             Identifikaèní èíslo (IÈ pøidìlené ÈSÚ)
a) z toho �en                        _____________
b) z toho mladých do 30 let _____________            ...................................................
c) z toho dùchodcù                 _____________            (viz �Odborové organizace a IÈ� v NOS è.22/2004)

Vyúètování èlenských pøíspìvkù
Za rok 2005

Mìsíc 100% výbìr 36% odvod DatumÈl. pøísp. OS odvoduv Kè v Kè
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Vyúètování zpracoval: jméno (èitelnì)_______________________ telefon è.:  ________________

e-mail        _______________
Pøedseda ZO: jméno (èitelnì)______________________________ telefon è.:   _______________

e-mail        _______________
Datum:                                            Podpis:

ZO OS za�le výkaz do 28. 2. 2006 na adresu: OS st. orgánù a organizací, Senová�né nám. 23, 110 00 Praha 1
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Odborový svaz státních orgánù V R A � T E  O B R A T E Morganizací, Senová�né nám. 23, OS stát. orgánù a organizací110 00 Praha 1 pí Pechová, tel. 224 142 773,fax 224 142 470Ve�keré informace k pobytùm, cenám za ubytování byly zveøejnìny v NOS è. 1/2006
Z Á V A Z N Á  O B J E D N Á V K A - rok 2006

pobytu v RZ "SMRK", pøíp. slu�eb v Lázních Libverda, a.s.
Jméno a pøíjmení nar.
Bydli�tì (vè. PSÈ)
Zamìstnavatel
(pracovi�tì) tel. èíslo

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"
I./A REKREAÈNÍ POBYT (nástup a ukonèení pobytu v sobotu)                I./B VÍKEND (3 dny)

Délka pobytu: v termínu  od  -  do                                                      tj.  poèet týdnù  
Poèet úèastníkù:  celkem                      z toho: èlenù OS a jejich rod. pøíslu�níkù (man�el/ka,  druh/�ka, nevýdìleènì èinné dìti)neèlenù OS (vnuk, babièka apod.)

II.   PØÍSPÌVKOVÁ LÁZEÒSKÁ LÉÈBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Poèet úèastníkù           od              do                 ,  tj.  týdnù                 indikace è. 

III.  REHABILITAÈNÍ (REKONDIÈNÍ) PÉÈE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZCena za 1 den rehabilitaèní (rekondièní) péèe v roce 2006 èiní: 381,- Kè 
Poèet úèastníkù:                  Poèet dnù pro 1 úèastníka:                    indikace è.  

STRAVOVÁNÍ v jídelnì Lázní Libverda, a.s., pøi ubytování I., II., III.
NEVYPLÒUJTE

ve dnech         tj.      poèet jídelcena r. 2006      plná penze   oddìl.   zakrou�kujte       od      d o        dnù     osob celk. Kè
Snídanì               40,-             44,-      ANO  -  NE
Obìd                   90,-             99,-      ANO  -  NE
Veèeøe 60,-             66,-      ANO  -  NE

Celkem    190,- c e l k e m
Zpùsob platby:
�ádám o vystavení faktury na zamìstnavatele: (uveïte název a adresu, vè. PSÈ) :

�ádám o zaslání slo�enky                                         ANO  -  NE       (zakrou�kujte)
Platbu provedu pøevodem ze svého úètu                    ANO  -  NE       (zakrou�kujte)

podpis �adatele, datum èlenství v ZO a správnost údajù potvrzujerazítko a podpis ZV
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