
u Dne 4. 1.2007 se uskuteč-nilo společnéjednání před-sedů OS hasičů,NOS Policie ČRa předsedkyněOS státních or-gánů a organizací s ministremvnitra I. Langrem za účastiprvního náměstka ministra vni-tra J. Salivara, náměstka minis-tra vnitra V. Zemana, policej-ního prezidenta L. Husáka a ge-nerálního ředitele  HZS ČR M.Štěpána. Předmětem  jednáníbyla situace v bezpečnostníchsborech resortu ministerstvavnitra související s přechodemna systém odměňování podlezákona č. 361/2003 Sb., o slu-žebním poměru příslušníkůbezpečnostních sborů a dalšíotázky související s aplikací no-vého zákona o služebním po-měru příslušníků bezpečnost-ních sborů. Všichni zúčastněníse shodli na tom, že hodnotitdopady přechodu na nový sys-tém odměňování příslušníkůbezpečnostních sborů je možnéaž s jistým časovým odstupem.Proto bylo dohodnuto, že dalšíschůzka se uskuteční na přelo-mu měsíce února a března pří-padně počátkem března. Bylrovněž dohodnut postup při za-jištění finančních prostředků napokrytí přechodu na nový sys-tém odměňování z kapitolyVPS státního rozpočtu na rok2007 (jedná se o HZS, celní
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Informace předsedkyně

Případným autorůmpříspěvků 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 prostředků Výboru Od-borového  svazu státních orgánů aorganizací.

http://statorg.cmkos.cz

14. 1. - 20. 1. 2007 2 x 2-3lůžk. pokoj
1 x 4lůžk.

21. 1. - 27. 1. 2007 4 x 2-3lůžk.pokoj
1 x 4lůžk.

11. 2. - 17. 2. 2007 1 x 3lůžk. pokoj
18. 2. - 24. 2. 2007 1 x 3lůžk. pokoj
4. 3. - 10. 3. 2007 1 x 3lůžk. pokoj
11. 3. - 17. 3. 2007 1 x 2lůžk. pokoj

2 x 3lůžk.
18. 3. - 24. 3. 2007 5 x 2-3lůžk. pokoj

Cena 6denního poukazu
plná penze polopenze

dospělý 2136,- Kč 1776,- Kč 
dítě do 10 let 1884,- Kč 1632,- Kč
Informace a objednávky: Věra Pechová,  tel. 224 142 773, e-mail:  Pechova.Vera@cmkos.cz

Zbylé poukazy na zimní rekreaci
horská chata SLUNEČNÁ,

zařízení Úřadu vlády ČR, Špindlerův Mlýn

Pokračování na straně 3

Čtěte!!!
PETICE ZA VYSOCE KVALITNÍ
VEŘEJNÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ VŠEM str. 2-3
Rekreační zařízení SMRK Libverda 2007 str. 4-6
Vyúčtování členských příspěvků str. 7

správu a vězeňskou službu).Příslušníkům celní správy avězeňské služby doporučujeme,aby s posuzováním výdělkovéúrovně vyčkali a hodnotili ji  ažs dostatečným časovým odstu-pem. Přitom je zapotřebí srov-návat srovnatelné. Průměrnýměsíční služební příjem v roce2006 lze srovnávat pouze s do-saženým průměrným měsíčnímslužebním příjmem v roce 2007(což lze až koncem roku 2007).Jakékoliv závěry činěné v těch-to dnech jsou předčasné a zavá-dějící. Znovu upozorňujeme, žeje zapotřebí se v prvé řaděřádně seznámit se zněním přís-lušných ustanovení zákona (viztéž informace předsedkyně NOS22/2006). Celní správa bude si-tuaci vyhodnocovat počátkemúnora. Vězeňská služba postu-puje  obdobně. OS situaci souvi-sející s přechodem na systémodměňování příslušníků bezpe-čnostních sborů podle zákona č.361/2003 Sb. průběžně sleduje.OS  poskytuje i nadále právníporadenství k zákonu č.361/2003Sb., o služebním po-měru příslušníků bezpečnost-ních sborů. Vzhledem k tomu,že některými příslušníky bezpe-čnostních sborů nebyl zcela po-chopen § 218 (hodnostní ozna-čení) uvedeného zákona, zveřej-ňujeme níže  výklad tohoto usta-novení, jehož autorem je JUDr.Tomek.

Předsjezdová konference PVT
více na straně 3



PETICE 
ZA VYSOCE KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

DOSTUPNÉ VŠEM
JMÉNO E-MAIL / KONTAKT PODPIS

2 NOS 1/2007

Na základě rozhodnutí výkonného výboru Evropské odborové konfederace za-
hájila koncem minulého měsíce EOK - ve spolupráci s Evropskou federací od-
borů veřejných služeb (EPSU) - kampaň za veřejné služby. Služby veřejnému
zájmu mají rozhodující vliv na kvalitu života lidí a jsou klíčové pro sociální,
ekonomickou a regionální soudržnost v Evropě. Proto EOK považuje univer-
zální dostupnost služeb - od rozvodu vody a energií, po zdravotnictví a soci-
ální služby, školství a poštovní služby - za základní právo. V současné době
však sílí tlaky na liberalizaci a privatizaci veřejných služeb a úsilí o aplikaci
pravidel volného trhu i na ně. 
Hlavní součástí kampaně EOK je petice vyzývající Evropskou komisi, aby
předložila návrh evropského právního předpisu, který by m.j. dal veřejným
službám pevný právní základ a tím i ochranu vůči ideologicky motivovaným
útokům na jejich veřejný charakter. Cílem petice je získat 1 000 000 podpisů.
Petice se uzavře na jaře, v každém případě před sjezdem EOK v květnu 2007.
Text petice se nachází v příloze. K petici se lze přihlásit elektronicky na adre-
se www.petitionpublicservice.eu. Po vyplnění jména a e-mailové adresy se na

stránce objeví červený text informující o tom, že signatáři byl odeslán potvr-
zující e-mail. Pro ověření podpisu - a zařazení mezi signatáře - je třeba klik-
nout na adresu webové stránky obsaženou v tomto e-mailu - http://petition.e-
t u c . o r g / P E T I T I O N - F O R - H I G H - Q U A L I T Y -
PUBLIC?var_confirm=ChTNH7zT#sp2. Bez tohoto potvrzení není podpis
platný. V nejbližších dnech se na webové stránce petice bude nacházet její
český překlad a pokud to technické možnosti dovolí, budou v češtině i in-
strukce zmíněné výše a obsažené i v jedné z příloh tohoto dopisu. 
Petici je možné podepsat i v tištěné formě - petiční arch je přiložen a obsahu-
je i adresu, na kterou je třeba jej po získání podpisů zaslat. 
Rada ČMKOS vyzvala 11. prosince 2006 k podpoře petice. Věřím, že v rámci
svých možností budete moci petici zprostředkovat svým členům, neboť i jejich
názor je pro EOK i Evropskou komisi důležitý. 
Praha, 11. prosince 2006

Zdeněk Málek, místopředseda,Českomoravská konfederace odborových svazů
PETICE 

ZA VYSOCE KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY
DOSTUPNÉ VŠEM

SPOLEČNĚ POŽADUJEME VEŘEJNÉ
SLUŽBY, KTERÉ SKUTEČNĚ NAPLŇUJÍ

POTŘEBY LIDÍ, A VYZÝVÁME
EVROPSKOU KOMISI, ABY PŘEDLOŽILA

EVROPSKÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS1.
CHCI PODEPSAT TUTO PETICI
Veřejné služby2 jsou zásadní pro sociální, ekonomickou a re-
gionální soudržnost v Evropě. Tyto služby musí být vysoce
kvalitní a dostupné všem. Jedinou cestou, která se dosud navr-
huje pro rozvoj veřejných služeb, je privatizace a liberalizace
(zejména v odvětvích jako je energetika, pošty a telekomuni-
kace). Je čas nalézt jiná řešení!
Proto vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla evropský
právní předpis k veřejným službám, jehož cílem bude: 
l dát prioritu veřejnému zájmu obsaženému ve veřejných

službách;
l zajistit, aby měl k veřejným službám přístup každý;
l posílit  veřejné  služby,  aby byla zaručena základní práva

občanů;
l zaručit více právní jistoty pro rozvoj poslání udržitelných

veřejných služeb;
l dát veřejným službám pevný právní základ a tím i ochranu

vůči ideologicky motivovaným útokům volného trhu.

Petiční archy, prosíme, zašlete poštou nebo faxem.
Děkujeme Vám za podporu!

Adresa: Gabriela Portela, ETUC, Boulevard du Roi
Albert II, 5 B-1210 Brussels, BELGIUM

Fax: 00322 224 04 54

PETICE ZA VYSOCE KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ VŠEM
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Instrukce pro elektronické podepsání petice
za veřejné služby

Webová stránka petice3: www.petitionpublicservice.eu. Po vyplnění jména a e-mailové adresy se na stránce objeví ná-sledující červený text v angličtině: A confirmation e-mail has just been sent to you. You should vi-sit the URL mentioned in this mail to validate your signature. 
Český překlad: Právě Vám byl zaslán potvrzující e-mail. Pro ověření Vašehopodpisu, prosíme, klikněte na internetovou adresu obsaženou ve-mailu. 

Text potvrzujícího e-mailuHello, You asked to sign the petition: FOR HIGH-QUALITY PUBLIC SERVICES, ACCESSIBLE TOALL.You provided the following information: Name:Site:
IMPORTANT...To validate your signature, you just need to connect to the ad-dress below (otherwise your request will be rejected):Thank you for your participation!
Český překlad: Dobrý den, přejete si podepsat peticiZA VYSOCE KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY DOSTUPNÉVŠEMPoskytli jste následující informace: Jméno:Země:
DŮLEŽITÉ...Pro ověření podpisu, prosíme, klikněte na internetovou adresuníže (bez ověření nebude Váš podpis přijat).Děkujeme Vám za účast!
1 Terminologie EU používá pro právní předpisy termíny “směrnice” nebo“rámcová směrnice”.2 Veřejným službám se v terminologii EU říká “služby obecnému zájmu” a“služby obecnému ekonomickému zájmu”3 V nejbližších dnech se na webové stránce petice bude nacházet její českýpřeklad a pokud to technické možnosti dovolí, budou v češtině i výše zmíněnéinstrukce 

V pátek 5. ledna se jako první z před-sjezdových konferencí sekcí konalpodnikový výbor PVT. Zpráva o čin-nosti přednesená předsedkyní A.Voříškovou informovala o uplynulémvolebním období, které bylo pozna-menáno organizačnímu změnami zestrany zaměstnavatele. Běhemposledních čtyř let se počet základ-ních organizací v rámci PVT přede-vším v souvislosti s organizačnímizměnami snížil ze 14 organizací se404 členy na 8 organizací s 105 čle-ny. Dále pak předsedkyně hovořila oprobíhajícím kolektivním vyjed-návání.Předsedkyně OS A. Vondrová infor-movala konferenci o sporech okolonového zákoníku práce a o chy-staném opakovaném školení k nové-

mu zákoníku práce, upozornila naproblémy flexibilních forem práce aseznámila přítomné s průběhempřípravy dokumentů, které budouprojednávány na řádném sjezduodborového svazu.Ředitelka personálního odboru PVTseznámila odboráře s organizačnímizáležitostmi a zodpověděla několikdotazů. Na závěr konference proběh-ly volby. Byl zvolen 10členný pod-nikový výbor, delegátkou sjezdu bylazvolena A. Voříšková a náhradník p.Valenta, zástupcem sekce PVT vnových orgánech, PVOS a VOS, bu-dou A. Voříšková a p. Valenta. Kon-ference schválila návrh znovuzvolitdo stávajících funkcí předsedkyni OSA. Vondrovou a místopředsedu OS  J.Rovenského.

K § 218: „Ustanovení § 218zákona č. 361/2003 Sb., o služeb-ním poměru příslušníků bezpeč-nostních sborů, stanoví, že hod-nost dosažená příslušníkem podledosavadních právních předpisůzaniká dnem, který předchází dninabytí účinnosti tohoto zákona.Dnem nabytí účinnosti tohotozákona  má  policista  nárok  naužívání hodnostního označení. Pojem „služební hodnost“ nemás dosavadní hodností vůbec nicspolečného. Vyjadřuje postavenípolicisty na tzv. kariérním že-bříčku. Řečeno dnešní terminolo-gií vyjadřuje úroveň služebníhomísta (funkce). „Hodnostní ozna-čení“ je pouze vnějším vyjádře-ním dosažené služební hodnosti.V některých případech jsou projednu služební hodnost stanovenadvě hodnostní označení. V ta-kovém případě vyšší hodnostníoznačení náleží vedoucímu přís-lušníkovi. Změna hodnostníhooznačení nemá vliv na výši slu-žebního příjmu.Zvýšení služební hodnosti (a tími hodnostního označení) neníodměnou, vyjádřením zvýšenívzdělání nebo výsluhy let, alevýrazem kariérního růstu. Stejnětak není snížení služební hodnos-ti (hodnostního označení) trestem(„degradací“), ale vyjádřenímvýjimečného sestupu po uve-deném kariérním žebříčku, byť idobrovolném. Vzhledem k uvedenému je zřej-mé, že nelze srovnávat dosavadníhodnost, pro níž byla stanovenapravidla v zákoně č. 186/1992Sb., o služebním poměru přísluš-níků Policie České republiky, shodnostním označením podlenového zákona“.
vUpozorňujeme všechny ZOOS, že OS poskytuje poradenstvík nařízení vlády o platovýchpoměrech zaměstnanců ve veřej-ných službách a správě. Dotazylze zasílat na e-mail adresu: sta-torg@cmkos.cz nebo fabiano-va.marie@cmkos.cz případně lzedotaz vznést telefonicky na tel. č.224 142 256 (ing. Fabianová).V únorovém čísle NOS zveře-jníme informaci k nařízení vládyo platových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách asprávě. 
wUpozorňujeme všechny zájem-ce, že na webové stránce OS jezveřejněn Výklad ČMKOS pokonzultaci s Ministerstvem fi-nancí ČR a zástupci MPSV ČR:„Plnění poskytovaná zaměstna-

vatelem zaměstnancům na zák-ladě kolektivní smlouvy, vnitř-ního předpisu zaměstnavatele,pracovní nebo jiné smlouvy ajejich posuzování z hlediskadaní z příjmu a pojistného, dleprávních předpisů platných od1. 1. 2007„. 
xNa jiném místě NOS zveřejňu-jeme průvodní dopis místo-předsedy ČMKOS Z. Málka aPetici za vysoce kvalitní veřejnéslužby dostupné všem. RadaČMKOS vyzvala 11. prosince2006 k podpoře petice. OS vrámci svého členství v EPSU(Evropská  federace  veřejnýchslužeb) podporuje požadavekEPSU a EOK (Evropská odbo-rová konfederace), aby Evropskákomise předložila evropskýprávní předpis týkající se veře-jných služeb. Jedná se  nejen osíťové služby, které jsou příklad-ně uváděny v záhlaví petice, ale io sociální služby, zdravotnictví,vzdělávání, vodu a obdobné zák-ladní veřejné služby. EPSUspolečně s evropským sdru-žením zaměstnavatelů ve veřej-ném sektoru vypracovala návrhprávního předpisu a vede jiždelší dobu jednání s Evropskoukomisí a to samostatně i společněs EOK. O aktivitách EPSU vevěci  návrhu právního předpisu(směrnice)  týkající se základníchveřejných služeb jsme průběžněinformovali v předchozích čís-lech NOS. Na tyto informace vtéto souvislosti také odkazujeme.OS je přesvědčen o potřeběpředložit  a posléze přijmoutevropský právní předpis (směr-nici), který by upravoval prob-lematiku základních veřejnýchslužeb.  Je  to  v zájmu všechobčanů EU. OS proto tímto vy-zývá  všechny ZO OS, aby u-možnili svým členům i ostatnímzaměstnancům zapojit se svýmpodpisem do této významné pe-tiční akce. Podepsané petiční ar-chy můžete zaslat buď  přímo naadresu uvedenou v petici nebodo sekretariátu OS v Praze od-kud  budou  odeslány na adresuuvedenou v petici. Text peticevčetně průvodního dopisu místo-předsedy ČMKOS Z. Málka lzeobdržet rovněž v elektronicképodobě na adrese statorg@cm-kos.cz. V Praze dne 6. 1 .2007 Alena Vondrová předsedkyně OS
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Itálie – Hasiči stávkují a demonstrují proti snižování rozpočtu a pro-pouštěníPřevážná většina z 30 000 italských hasičů se rozhodla stávkovat 6. pro-since 2006 přímo před italským parlamentem v Římě. Protesty se týkalypředevším návrhu rozpočtu na rok 2007. Hasičské služby již nyní  zaos-távají o 15 000 za minimálním počtem hasičů, zajišťujícím danou úroveň.Tento nedostatek je vyplňován pracovníky na částečný úvazek a to pře-devším u hasičských stanic, kde dochází k propouštění. Odbory pouka-zuji nejen na špatné podmínky pro stávající pracovníky, ale i sníženoubezpečnost pro občany. Rozpočet negarantuje dostatečné financování ahasiči jsou připraveni nadále v pohotovosti, pokud parlament nezajistínavýšení v rozpočtu.Belgie – Odborová federace vydává statistiku o rozdílných příjmechmezi pohlavímiBelgická odborová federace FGTB/ABVV vydala nová data ohledně roz-dílných příjmů mezi muži a ženami v Belgii. Ženská měsíční mzda je vprůměru o 26 % nižší než u mužů a o 18 % nižší oproti průměrné hodi-nové sazbě mužů. Studie naznačuje, že existuje několik faktorů, podlekterých ženy pracují více na částečný úvazek a u malých zaměstnavatelů.U žen je rovněž vyšší pravděpodobnost, že se jim nevyplatí nějaké škole-ní. Tayto data byla získána za použití stránek projektu na mezinárodnírozpoznávání mezd (www.monsalaire.be a www.mijnloon.be), který jenyní k dispozici v deseti zemích EU.Velká Británie – Odbory reagují na hrozbu propouštění hlasovánímo stávce15. prosinec 2006Národní výkonný výbor se včera sešel a dokončil plány na národní hla-sování ohledně akce na obranu zaměstnanců ve veřejných službách. Hla-sování proběhne v období mezi 2. a 23. lednem. Bude se skládat ze dvouotázek:
n Jednodenní stávka dne 31. ledna
n Jednodenní stávka dne 31. ledna následovaná dvoutýdenním zákazempřesčasů.Hlavní pracovní náplní pro odbory nyní bude zajistit co největší počethlasů s „ano“ a připravit se na stávku dne 31. ledna. Různé brožury a jinémateriály na podporu této kampaně již byly rozeslány pobočkám. včetněDVD, které se používají při kampani, a které jsou taky k dispozici na we-bových stránkách odborové organizace PCS. Tato kampaň by se nyní mě-la stát prioritou pro všechny odbory ve veřejném sektoru.  V prosinci mi-nistr financí ve svém výhledovém reportu ohledně rozpočtu v letech2008-2011 potvrdil plány na pokračující propouštění ve všech minister-stvech, státních agenturách i ostatních státních úřadech. Toto nové kolopropouštění by přineslo 8% propouštění ročně nebo 24% propouštění bě-hem tohoto období. Místní odbory tak musí čelit dokonce ještě většímutlaku na veřejné služby než se původně očekávalo.Německo – Odbory odmítají vyjednávat o pracovní doběFederální vyjednávací výbor ver.di odmítl účast na národních vyjed-náváních  o pracovní době s VKA (Asociace zaměstnavatelů v místnísprávě). Současná dohoda o pracovní době týkající se také místních správje platná až do 31. prosince 2007. Přesto již existuje prostor pro vyjed-návání v rámci současné dohody o pracovní době alespoň na místníúrovni. Zástupci VAK požadovali zvýšení pracovní doby na 40 hodintýdně. Ver.di nejenže odmítlo vyjednávat, ale i zdůraznilo nutnost do-držování všech částí dohody o veřejném sektoru, kterým je předevšímzvýšení životního standardu, který ještě nebyl implementován.Finsko – Zpráva odhaluje horší pracovní podmínky ve veřejném sek-toruZpráva EFILWC (Evropská nadace pro zlepšování životních a pracov-ních podmínek) o pracovních podmínkách odhaluje to, že podmínky jsounejtěžší sektoru místní správy. Svou práci v místní správě zhodnotilo jakopsychicky náročnou 71 % proti celkovému průměru 58 %. Svou prácizároveň hodnotilo 47 % zaměstnanců v místní správě jako fyzicky nároč-nou proti celkovému průměru 38 %. Zaměstanci místní správy navíc byliběhem posledních 12 měsíců nejvíce vystaveni riziku násilí (23 % něko-likrát a 11 % alespoň jednou proti průměru 10 % a 8 %).Portugalsko – Kampaň bude pokračovat i v roce 2007Přední odborové organizace ve veřejném sektoru se dohodly na tom, žebudou pokračovat ve své kampani namířené proti vládě i v roce 2007.Odbory musí čelit neustálým útokům na jejich pracovní podmínky včet-

ně pokusů o zvýšení pracovní doby a propouštění. Odbory rovněž vedoukamapň proti privatizaci a zhoršování veřejných služeb. Národní mítinkje naplánován na 10. ledna a měli by se ho zúčastnit odboroví předáci,delgáti a jiní odboroví aktivisté. 22. února je dokonce naplánováno velkéshromáždění na podporu kvalitních veřejných služeb a národní demon-strace nebo stávky by mohly následovat během prvních měsíců tohotoroku.Evropa – Spolupráce mezi zaměstnavateli a odbory má pořáddůležitější úlohu na pracovištiBrusel, 8. prosinec 2006Nová zpráva Evropské komise (EK) tvrdí, že kvalitní vztahy mezi za-městnavateli a odbory významně přispívají k ekonomickému výkonu a tood úrovně firem až po celé hospodářství. Vladimír Špidla (Komisař EUpro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti) tvrdí: “Sociál-ní dialog na evropské úrovni se mění. Nyní vidíme pořád víc a víc novýchforem spolupráce mezi evropskými zaměstnavateli a odbory, kterépřinášejí pozitivní výsledky pro pracující lidi v celé Evropě”. Evropští so-ciální partneři pracují na dohodě ohledně násilí na pracovišti, rovněžpracují na první analýze nástrah a výzev trhu práce. Díky rostoucímu poč-tu sektorů vznikly výbory sociálního dialogu na evropské úrovni a nyníjich je již 33. Autoři této zprávy docházejí k závěru, stále více vyjed-návání je decentralizováno na nižší podnikovou úroveň. Ve stejnou dobudochází k rozšiřování rozsahu kolektivního vyjednávání a nyní obsahujei restrukturalizace, pracovní podmínky nestandardních pracovníků a so-ciální práva. Obsah sociálního dialogu se rovněž mění. Členství v od-borech se snížilo z 32 % v roce 1995 na 25 % v roce 2004, ale v rámcičlenských států se pohybuje v širokém rozmezí 8 – 80 %. Ve zprávě sezdůrazňuje důležitost sociálního dialogu v nových členských zemích přirespektování klíčového principu autonomie.Rakousko – Petice za veřejné služby spuštěna na rakouském kongre-su odborů ve veřejném sektoruRakouská odborová organizace ve veřejném sektoru (Gewerkschaft Of-fentlicher Dienst – GOD) pořádala svůj 15. kongres 5.-7. prosince veVídni. Zástupce gerálního tajemníka EPSU J. W. Goudriaan řekl při svémprojevu: „Žádáme o vaší podporu petice ETUC v podobě jednoho milio-nu nasbíraných podpisů, za účelem propagace veřejných služeb v Evropěa uvědomění si, že veřejné služby jsou výrazem demokratického rozho-dování a našeho občanství“. Mezi dalšími mluvčími byli rakouský spol-kový kancléř Schüssel nebo tajemník ÖGB R. Hundstorfer, který mluvilpředevším o reformě rakouských odborů. Schussel hovořil především o z-měně v rakouské státní správě a zastával přístup sociálního partnerství.-pm-

Fakta jsou taková:
nový zákoník ma-
ximální limit přes-
časové práce proti
starému kodexu
nijak neomezuje.
Změna je pouze v
úpravě tzv. poho-

tovosti na pracovišti. V novém
zákoníku práce je totiž zapracována
směrnice EU, kterou je Česká repub-
lika povinna se řídit a která stanovu-
je, že pohotovost, jíž pracovník drží
na pracovišti, je nutno posuzovat
jako výkon práce.
Nejde o žádný výmysl českých
odborů či politické levice, ale
pravidlo Evropské unie. Doposud v
naší zemi platilo, že pohotovost na

P Ø E È E T L I  J S M E
pracovišti není výkon práce.Ten
nastával až tehdy, když pracovník
začal pracovat. Pak se tento čas za-
počítával do běžné pracovní doby a i
do limitu maximální přesčasové
práce. 
Zarážející je, že někteří ředitelé
nemocnic sdělují, že dosud jejich za-
městnanci dělali přesčasy tak, že
odpracovali přípustných 416 hodin
a to, co odpracovali při pohotovosti,
považovali za další přesčasy navíc –
často až 400 hodin. To znamená, že
skutečná přesčasovost byla vražed-
ná – až 816 hodin ročně. Samozře-
jmě tak zcela jednoznačně porušo-
vali platný zákon.

Milan Štěch, předseda ČMKOS
Právo, 6. 1. 2007



Název základní organizace
(otisk razítka)
Adresa
Evidenční číslo ZO                                                 Číslo běžného účtu/kód banky
K 31. 12. 2006 ...................................................    
Počet členů celkem:             _____________           Identifikační číslo (IČ přidělené ČSÚ)
a) z toho žen                        _____________
b) z toho mladých do 30 let _____________            ..................................................
c) z toho důchodců              _____________            

Vyúčtování členských příspěvků
Za rok 2006

Měsíc 100% výběr 36% odvod Datumčl. přísp. OS odvoduv Kč v Kč
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Vyúčtování zpracoval: jméno (čitelně)_______________________ telefon č.:  ________________

e-mail        _______________
Předseda ZO: jméno (čitelně)______________________________ telefon č.:   _______________

e-mail        _______________
Datum:                                            Podpis:

ZO OS zašle výkaz do 28. 2. 2007 na adresu: OS st. orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E  O B R A T E Morganizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací110 00 Praha 1 pí Pechová, tel. 224 142 773,fax 224 142 470Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2007
Z Á V A Z N Á  O B J E D N Á V K A - rok 2007

pobytu v RZ "SMRK", příp. služeb v Lázních Libverda, a.s.
Jméno a příjmení nar.
Bydliště (vč. PSČ)
Zaměstnavatel
(pracoviště) tel. číslo

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

Délka pobytu: v termínu  od  -  do                                                      tj.  počet týdnů  
Počet účastníků:  celkem                      z toho: členů OS a jejich rod. příslušníků (manžel/ka,  druh/žka, nevýdělečně činné děti)nečlenů OS (vnuk, babička apod.)

II.   PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Počet účastníků           od              do                 ,  tj.  týdnů                 indikace č. 

III.  REHABILITAČNÍ (REKONDIČNÍ) PÉČE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZCena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2007 činí: 381,- Kč 
Počet účastníků:                  Počet dnů pro 1 účastníka:                    indikace č.  

STRAVOVÁNÍ v jídelně Lázní Libverda, a.s., při ubytování I., II., III.
NEVYPLŇUJTE

ve dnech         tj.      počet jídelcena r. 2007 plná penze   odděl.   zakroužkujte       od      d o        dnů     osob celk. Kč
Snídaně               40,-             44,-      ANO  -  NE
Oběd                   90,-             99,-      ANO  -  NE
Večeře 60,-             66,-      ANO  -  NE

Celkem    190,- c e l k e m
Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ) :

Žádám o zaslání složenky                                         ANO  -  NE       (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu                    ANO  -  NE       (zakroužkujte)

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzujerazítko a podpis ZV


