
u Dne 19. 1.2007 byla PSPČR vyslove-na koaličnívládě ČR pre-miéra M.To p o l á n k adůvěra. Vzhledem k tomu, žeProgramové prohlášení vládyČR je obsahově shodné s Koa-liční smlouvou uzavřenou meziODS, KDU-ČSL a SZ zveřej-ňujeme na jiném místě NOS 1.část Analýzy Koaliční smlou-vy, kterou zpracovala a dne 11.1. 2007 na tiskové konferencizveřejnila ČMKOS. OS stát-ních orgánů a organizací v tétosouvislosti vypracoval dne 3. 1.2007 Stanovisko OS k záměrusnižovat v letech 2007-2010vždy o 3 % ročně počty zaměst-nanců ve státní správě. Stano-visko OS bylo téhož dnepředáno ČMKOS se žádostí,aby i na tuto významnouskutečnost obsaženou v Koal-iční smlouvě ČMKOS reagovalav té době připravované ana-lýze. Vzhledem k tomu, že vtextu analýzy byla zohledněnajen část, byť větší, textu Stano-viska OS, zveřejňujeme pro ú-plnost Stanovisko OS v plnémznění:„OS státních orgánů a organi-zací zásadně nesouhlasí s ploš-ným snižováním zaměstnanos-ti ve státní správě ročně o 3 %.Již předchozí snižování zamě-stnanosti o 2 % ročně pro-kázalo, že existují segmentystátní správy, kde další snižo-vání počtu zaměstnanců, bezpředchozí revize činností a ná-sledné změny legislativy,  nenímožné. Je potřeba vzít v úva-hu také skutečnost, že řada or-ganizací průběžně optimalizu-je počty zaměstnanců pří-padně provádí restrukturali-zaci zaměstnanců respektive
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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.
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Z předsjezdových konferencí
Ústřední orgány státní správy

V úterý 9. ledna se v Doměodborových svazů konala konfe-rence sekce ústředních orgánů aorganizací. Předseda sekce KarelUrban ve zprávě hodnotící uply-nulé volební období připomnělproblematické snahy o reformustátní správy, problémy v odmě-ňování, opakované odkládáníúčinnosti již schváleného služeb-

ního zákona, což vše svědčí onepěkném vztahu vlády a parla-mentu ke svým zaměstnancůmběhem uplynulých let. Konstato-val, že se nedaří rozšiřovat člen-skou základnu odborového svazuo mladé zaměstnance, způsobenoje to mj. i tendencí mladších úřed-níků odcházet do soukromé sféry.Výbor sekce pracoval pravidelně

s tím, že se věnoval řešení aktuál-ních situací, dařilo se dobřehospodařit s rozpočtem sekce. Vzávěru zprávy ocenil práci všechodborových funkcionářů. Předsedkyně OS A. Vondrovápřipomněla problémy z oblastiodměňování ohledně zavádění16třídního systému a nekon-cepčnost v odměňování vzhle-dem k tlaku na omezování výda-jů státního rozpočtu. Hovořilataké o některých snahách prosa-zovat jiné formy pracovníchpoměrů na úkor služebníchpoměrů, o úmyslech nově upravitlegislativu týkající se státnísprávy a samosprávy a o záměru3% snižování stavu pracovníků.Místopředseda J. Rovenský sez-námil delegáty s navrhovanýmiúpravami svazových dokumentů.Z pozvaných 110 delegátů bylopřítomno 84. Ti zvolili 15člennývýbor sekce, delegáty sjezdu. Napředsedkyni OS navrhují zvolitopět A. Vondrovou a místo-předsedou J. Rovenského. No-vým předsedou sekce je LadislavŘíha z Ministerstva financí.

funkčních míst, aby mohly,bez nároku na zvýšení počtuzaměstnanců realizovat úkolyuložené jim právními předpisypřípadně rozhodnutími vlády.V některých segmentech stát-ní správy bylo již rozhodnutoo transformaci případně mo-dernizaci (např. celní správa).Jedním z cílů těchto procesůje i optimalizace počtu zamě-stnanců. V případě ústřednístátní správy pokládáme zanezbytné pokračovat v re-formě ústřední státní správy,jejíž součástí budou také pro-cesní a personální audity,které  ve svých důsledcích ne-

pochybně povedou ke sníženírespektive ke stanovení opti-málního počtu zaměstnanců.Rozhodnutí o 3% snižovánípočtu zaměstnanců ve státnísprávě v letech 2007-2010 po-važujeme, s ohledem na výšeuvedené, za nekoncepční, poli-ticky populistické, které vesvých důsledcích může vést kdestabilizaci některých seg-mentů státní správy. Upozor-ňujeme, že z rozhodnutí nenípatrné, zda se jedná o státnísprávu v užším či širšímsmyslu. Za oblast státní sprá-
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Z předsjezdových konferencí
Občanští pracovníci MV ČR a VS ČR Územní finanční orgány

Vědecko-výzkumná základna 

V Domě odborových svazů se 11. ledna konala konference sekce občanských
pracovníků Ministerstva vnitra ČR a Vězeňské služby ČR. Zástupci zaměst-
navatele náměstek ředitele Policie ČR pplk. ing. P. Bouberle a JUDr. P. Tomek
v první části konference informovali o aktuálních personálních a mzdových
záležitostech. Ve zprávě o činnosti sekce Petr Tachecí informoval o problema-
tickém kolektivním vyjednávání s ohledem na nejistotu účinnosti nového
zákoníku práce v druhé polovině loňského roku. Nová bude dohoda o čerpání
FKSP hlavně ohledně uzavírání a příspěvku na penzijní připojištění. Ing. M.
Fabianová seznámila delegáty se změnami v odměňování, které nastaly od 1.
ledna spolu s novým zákoníkem práce. Konference nedoporučuje zvyšovat
odvody z členských příspěvků, na předsedu OS navrhuje opět A. Vondrovou a
na místo neuvolněného místopředsedy Petra Pachra.  Z 72 zvolených delegátů
z 46 základních organizací se konference zúčastnilo 43 zástupců z 27 ZO.

V úterý 16. ledna se v Praze konala
konference odborových organizací
sekce územních finančních orgánů.
Zpráva o činnosti sekce shrnula jed-
nání o odměňování, které bylo
ovlivněno situací po volbách v
loňském roce, informovala o výjezd-
ním zasedání vedení sekce se zástup-
ci zaměstnavatele, které se zabývalo
řízením, vzděláváním, rušením fi-
nančních úřadů a kde se hovořilo též
o možnosti dohody na úrovni
Ústředního finančního a daňového
ředitelství, která by poskytla  pod-
klad pro v podstatě jednotné kolek-
tivní smlouvy na jednotlivých fi-
nančních ředitelstvích. Vedení sekce
udržuje pracovní kontakt se sekcí
celní správy OS. Ve zprávě byla oce-
něna spolupráce sekce s předsedkyní
OS a organizace školení k novému

zákoníku práce. Sekce si během roku
udržela počet základních organizací i
počet členů. Cílem sekce zůstává
prosazení adekvátního postavení
berních úředníků.
Vrchní ředitel ÚFDŘ J. Knížek ho-
vořil o záměrech zřízení jednoho
výběrního místa pro daně a zákonná
pojištění, který je však nyní pouze ve
stadiu úvah, o slučování úřadů s tím,
že v současné době není aktuální
rušení dalších, odměňování zhod-
notil jako ne nejhorší, dotaz na smysl
pravidelného hodnocení zaměst-
nanců zodpověděl poukazem na
výhodnost pro obě strany, kladně
reagoval na možnost předkonzultace
k metodickým pokynům ÚFDŘ.
Sekce ÚFO zvolila delegáty sjezdu a
navrhuje znovu zvolit předsedkyní
OS A. Vondrovou.

Informace předsedkyně OS
Pokračování ze strany 1

vy je například ze zákona po-važována také Vězeňská služ-ba ČR, kde snižování počtuzaměstnanců za současné situ-ace ve vězeňství nepřichází vů-bec v úvahu.“ V Praze dne 3. 1. 2007Alena Vondrová,předsedkyně OS”Se Stanoviskem OS budou se-známeni ministři práce a sociál-ních věcí a financí, které v nej-bližších dnech požádá předsed-kyně OS o jednání ve věci. Ozávěrech jednání a dalším postu-pu budeme informovat v NOS ana webové stránce OS. Upozor-ňujeme všechny zájemce, žeAnalýza Koaliční smlouvy uza-vřené mezi ODS, KDU-ČSL aSZ je zveřejněna v plném zněnítaké na webové stránce OS.

v V NOS č. 22/2006 jsme in-formovali o rozhodnutí vlády ozpracování analýzy možnostijediné komplexní úpravyprávního postavení zaměstnancůve veřejné správě (státní správěa samosprávě) s tím, že tentomateriál, dle informací náměst-ka ministra vnitra Zajíčka, mělobsahovat také věcné teze novéprávní úpravy právního posta-vení zaměstnanců (úředníků)veřejné správy. Dne 18. 12.2006 obdržel OS od minister-stva vnitra ČR k posouzenímateriál „Záměr nové právníúpravy právního postavení za-městnanců ve veřejné správě(státní správě a samosprávě)“s tím, že stanovisko je potřebapředkladateli zaslat nejpozdějido poloviny ledna 2007.OS zpracoval k předloženémumateriálu rozsáhlé Stanovisko,

které dne 17.1.2007 předal před-kladateli. Bližší informace kpředloženému materiálu zveřej-níme v příštím čísle NOS. Vplném znění bude zveřejněnotaké Stanovisko OS, který zezásadních důvodů předloženýmateriál odmítl. Stejně tak uči-nila ve svém Stanovisku iČMKOS. Jaký bude další postupze strany předkladatele nebylo vdobě uzávěrky NOS známo.Skutečností však je, že záměrpřipravit zákon upravující práv-ní postavení zaměstnanců ve-řejné správy (úředníků) obsahu-je jak Koaliční smlouva, takProgramové prohlášení vládyČR. Bližší informace naleznetev příštím čísle NOS. 
V Praze dne 19. 1. 2007Alena Vondrová předsedkyně OS

Sekce vědecko-výzkumné základ-ny, která sdružuje odborové or-ganizace z různorodého prostředíohledně financování i odmě-ňování, pořádala svou konferenci18. ledna v Praze. Předsedkyněsekce M. Hofmanová ve zprávěpodtrhla nutnost odborů, které sejako jedni z mála zastávají potřeb-ných. Předsedkyně OS A. Von-drová upozornila na nesnadné vy-jednávání v dalším období o pla-tech a o předpokládané novelezákoníku práce, kde půjde mj. ozachování míry ochrany zaměst-nanců. Místopředseda OS J.Rovenský informoval o návrzíchna změny v dokumentech OS.Sekce zvolila kandidáty na sjezdOS, na předsedkyni OS navrhujeA. Vondrovou, na místopředsedyOS J. Rovenského a P. Bednáře.Konference zvolila vedení sekce ačleny VOS a PVOS.
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Vyhodnocení kolektivních smluv
Šetření o rozsahu a úrovni kolektiv-ního vyjednávání v odborovýchsvazech sdružených v ČMKOS sezaměřuje na ujednání sociálníchpartnerů v oblasti odměňování,zvýšení pracovněprávních nárokůzaměstnanců nad rámec platnýchnorem, bezpečnost a ochranu zdravípři práci, spolupráci smluvních strana aspekty týkající se sociální péče ozaměstnance.Pro zjištění uvedených údajů je pou-žívána forma dotazníků, které obsa-hují tematicky uzavřené celkyzávazků dohodnutých v kolektiv-ních smlouvách. Na základě zadáníMPSV provádí zpracování dotaz-níků Trexima, spol. s r.o., Zlín. Vý-stupy jsou členěny samostatně zapodnikatelskou sféru, rozpočtové apříspěvkové organizace a částečně iza obce. Za náš OS byly z důvodu širší mo-žnosti kolektivního vyjednávánípředloženy ke zpracování podklady,které jsme obdrželi z odborovýchorganizací působících při obecníchúřadech. Zpracované údaje jsou shrnuty dojednotlivých tabulek podle typů or-ganizací a jednotlivých okruhuzávazků sjednávaných v kolektiv-ních smlouvách. Jedná se o následu-jící výstupy dohodnuté v kolektiv-ních smlouvách pro rok 2006:Platy zaměstnancůPracovněprávní nárokyBezpečnost a ochrana zdraví připráciSpolupráce smluvních stranSociální fond - tvorbaSociální fond - užitíPéče o  zaměstnanceDalší sociální plněníZ vyhodnocení četnosti závazků

týkajících se platů zaměstnanců jezřejmé, že nejsou v kolektivníchsmlouvách příliš využívány. Tatoskutečnost je ovlivněna tím, že úro-veň platů zaměstnanců ve veřejnýchslužbách a správě je dána obecnězávaznými platovými předpisy a sta-novenými limity prostředků na pla-ty. Nejčastěji byly v KS sjednánytermíny splatnosti platu, bližší pod-mínky týkající se poskytování eko-nomických informací a bližší pod-mínky pro poskytování odměn. Nao-pak nejnižší četnost má v kolektiv-ních smlouvách sjednání odstupné-ho nad rámec § 60a zákoníku prácea bližší úpravy zjišťování průměrné-ho výdělku.Uvedený nárůst průměrného platuve výši 5, 1 % je v relaci s vývojemprůměrného platu v organizacích fi-nancovaných ze státního rozpočtu i sdosavadní skutečnou dynamikou rů-stu platů ve veřejné správě.Pokud se týká pracovněprávníchnároků, byl největší počet závazkůzaměřen na rozšíření pracovníhovolna bez náhrady mzdy matkám zdůvodu péče o dítě. V průměru bylodohodnuto 8 dnů neplaceného volna.Z pohledu četnosti následuje nepla-cené volno při úmrtí rodinného přís-lušníka, a to v průměrné délce 2,3dne, dále na vlastní svatbu a na zaji-štění stěhování. Uvolňování na čin-nost vedoucích táborů pro děti amládež bylo dohodnuto pouze  v 5kolektivních smlouvách s tím, žeprůměrná délka poskytnutého volnapředstavuje 14,8 dne. Zvýšení náro-ků na pracovní volno při školení astudiu při zaměstnání bylo dohodnu-to v 8 kolektivních smlouvách sprůměrnou délkou 5,4 dne. Obecnělze konstatovat, že  závazků v ob-

lasti rozšiřování pracovněprávníchnároků se uzavírá málo, ve srovnánís předcházejícím obdobím se vpodstatě jedná o neměnné relace.Stejná zůstává i situace na úsekuBOZP. Otázky bezpečnosti práce za-městnanců jsou zařazeny přibližně vdevadesáti procentech kolektivníchsmluv, stále nízké je však zastoupeníkonkrétních termínovaných opatřeník zajištění BOZP, která se podařilodohodnout pouze v necelé poloviněkolektivních smluv. Důvodem jepravděpodobně charakter organizacía druh práce většiny zaměstnanců.V rámci uzavírání závazků o spolup-ráci smluvních stran se již dlouho-době nejvíce využívá dohody ovýběru členských příspěvků formousrážek ze mzdy, která byla uzavřenav 75, 9 % kolektivních smluv. Do-hody o poskytování informací provýběr členských příspěvků se docíli-lo ve 46 organizacích. Z hlediska možnosti závazků uza-víraných v rámci kolektivního vy-jednávání v nepodnikatelských sub-jektech začleněných do OS státníchorgánů a organizací, považujeme zanejpodstatnější závazky týkající setvorby a užití sociálního fondu. Pod-le vykázaných údajů byla tvorba so-ciálního fondu sjednána  v  98 % ko-lektivních smluv obcí, od kterýchjsme obdrželi podklady ke zpraco-vání.Průměrné procento přídělu do soci-álního fondu dosáhlo 3,1 % z cel-kového objemu prostředků vynalo-žených na platy, což je ukazatelvýrazně příznivější než povinný pří-děl do FKSP. V porovnání s před-chozím rokem došlo k mírnémuzvýšení (v roce 2005 bylo průměrnéprocento přídělu do sociálního fon-

du  2,9 %). Lépe se odborům dařilov otázkách spolurozhodování ovýši dotace i o způsobu čerpání so-ciálního fondu. Možnost spoluroz-hodování odborů o těchto ukazate-lích byla dohodnuta ve více než 80% hodnocených kolektivních smluv.Uvedená skutečnost by měla být vy-užita jako průkazný argument vtěch obcích, kde se dosud nepodaři-lo tvorbu sociálního fondu prosadit,případně k docílení dohody o vy-šším přídělu do fondu.Struktura plánovaného užití fonduje obdobná jako v organizacích,které tvoří FKSP. Nejvyšší podíl fi-nančních prostředků je určen napříspěvky na závodní stravování,který představuje v průměru 30 % zcelkového rozpočtu fondu, na tu-zemskou a zahraniční rekreaci sevynakládá přibližně 15 %. Ve srov-nání s předchozím  obdobím seponěkud zvýšil příspěvek na penzij-ní připojištění, přibližně na stejnéúrovni se udržuje četnost a výše pů-jček na pořízení bydlení a na koupibytového zařízení.  Nižším procen-tem se na čerpání sociálního fondu vletošním roce podílí příspěvek po-skytovaný odborové organizaci.Průměrný příspěvek poskytovanýna závodní stravování se ve srov-nání s loňským rokem  zvýšil o1,31 Kč a představuje částku 14,29Kč na jedno jídlo. Poskytovánízávodního stravování důchodcůmve vlastním zařízení je dohodnutopřibližně ve třetině kolektivníchsmluv, což je údaj srovnatelný spředchozím rokem. Příspěvek za-městnavatele na penzijní připojiště-ní byl dohodnut v 53 kolektivníchsmlouvách a jeho průměrná výšepředstavuje  částku 230 Kč měsíčně.Mezi další významná sociální plně-ní patří především příspěvek na o-šatné, který je v současné době po-skytován  přibližně ve čtyřiceti pro-centech sledovaných organizací.Dále následují  příspěvky na úhradupreventivních lékařských prohlídeka na léčebné, rekondiční a rehabili-tační pobyty. Příspěvky na dopravudo zaměstnání a na úrazové nebo ži-votní pojištění byly, stejně jako vpředchozích letech, dohodnuty pou-ze ojediněle.Z uvedených analytických údajůvyplývá, že některým odborovýmorganizacím působícím při obecníchúřadech se podařilo prosadit řadusociálních výhod i rozšíření pra-covněprávních nároků. Tabulky spodrobnými analytickými údaji jsouk dispozici  na OS, v případě záj-mu je možné dohodnout jejich za-slání odborové organizaci.Ing. M. Fabianová

Předpokládáme, že se k nám další přidají
Při nejrůznějších příležitostech si
stýskáme, že je tak obtížné získat mladé
zaměstnance do odborů! Vždy to však
pravda není. Na katastrálním pracovišti
Praha-západ v závěru roku založili novou
odborovou organizaci v nejmenším

možném rozsahu tří členů představitelé
různých generací, 53, 33 (dámy prominou
indiskreci) a 21 let. Angažování se velmi
mladého zaměstnance při založení
odborové organizace je raritou. V. Malý,
abolovent střední zeměměřické školy, je

zaměstnán na poloviční úvazek a studuje
dálkově fakultu řízení VŠE. A jaká bude
reakce mezi vrstevníky na jeho odborové
členství? “Asi by mi řekli, že jsem magor,
nepočítám, že bych na toto téma vyhledá-
val hovor, na druhou stranu to nezna-
mená, že bych to zapíral.” 
A jak vznikla tato nová organizace? Uva-
žovali o tom delší dobu, ale sebrali
odvahu až nedávno. Počítají s tím, že
další zaměstnanci se přidají, potěšila je
úvodní příznivá reakce zaměstnavatele i
spolupracovníků. Problémy k řešení jsou,
v oblasti kolektivního vyjednávání i
odměňování. Předsedkyně D. Budko-
vičová, která sebe charakterizuje jako ad-
vokátku chudých, má chuť do odborové
práce, o své odborové budoucnosti hovoří
s optimismem i V. Malý, který ji současně
vidí i jako získávání zkušeností ke studiu.

-dě-
Na fotografii Dana Budkovičová a
Vojtěch Malý
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INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně
členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným příslu-
šníkům. 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 tě-
lesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za
rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo čle-
nem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující je-
ho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve společné
domácnosti, dítě na něhož člen OS nebo jeho rodinný příslušník platí
výživné, pokud nepozbyl rodičovských práv. Za druha (družku) se
považují muž a žena, kteří spolu žijí ve společné domácnosti.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen
OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.), kteří nejsou
členy OS, je cena poukazu vyšší než smluvní cena provozovatele
dohodnutá s OS.
CENA POUKAZU je OS vždy vypočtena pro konkrétního žada-
tele na základě údajů uvedených na „Závazné objednávce“ (dále
uvedené).
Proto veškeré změny (např. přidělení poukazu jinému členovi
ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypo-
čtena podle nových skutečností.
Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých fi-
nančních možností.
Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich
včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, řádné vy-
plnění všech údajů poukazu a jeho potvrzení zodpovídá výbor od-
borové organizace.
Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné
údaje) budou řešeny a příp. finanční částky vymáhány na ZV ZO.

OBJEDNÁVÁNÍ POUKAZU
NA SVAZOVOU RODINNOU REKREACI

V zájmu jednotného obsahu údajů na „Závazné objednávce“ a
jejich zpracování v rámci IPC a OS (pro výpočet ceny poukazu)
využijte – okopírujte – tiskopis „Závazná objednávka“.
Členové ZO OS
l předají vyplněnou „Závaznou objednávku“ na svazovou rekreaci
svému závodnímu výboru (doporučujeme uvést i náhradní termín,
popř. náhradní středisko). Požadované údaje, týkající se nečlenů OS a
dětí do 10 let (příp. 12 let), jsou závazným podkladem pro výpočet
celkové ceny poukazu.
Závodní výbor odborové organizace
l potvrdí razítkem a podpisem ZV ZO členství v ZO a údaje uvedené
členem ZO na „Závazné objednávce“, příp. na konkrétní objednávce
vyznačí  upřednostnění  vyřízení požadavku u rodin, které dosud na
svazové rekreaci nebyly.
l do 30. března 2007 zašle všechny „Závazné objednávky“ jed-
notlivých členů ZO příslušnému informačnímu a poradenskému cen-
tru (IPC) v kraji. 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ CENTRA
ODBOROVÉHO SVAZU

Praha
Věra Pechová, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, 
tel. 224 142 773
střední Čechy
Eva Sauková, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, 
tel. 224 142 749, mobil 732 811 583 
jižní Čechy
Pavel Mörtl, Senovážné nám. 2, 371 23 České Budějovice, 
tel. 386 359 264, mobil 731 609 453
západní Čechy
Daniela Bečvaříková, Pobřežní 8, 301 11 Plzeň, 
tel. 377 226 046, mobil 731 609 454
severní Čechy
Eva Vovesová, Dvořákova ul. 2, 400 01 Ústí nad Labem, 
tel. 475 209 118, mobil 731 609 455
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, 
tel. 495 523 267, mobil 604 321 518
jižní Morava
Jaroslav Svoboda, Malinovského nám. 4, 660 87 Brno, 
tel. 542 213 188, mobil 731 609 457
severní Morava
Ludvík Chovanec, Českobratrská 18, 729 10 Ostrava, 
tel. 596 110 616, mobil 731 609 458
střední Morava
Jarmila Kuncová, Palackého 21, 772 00 Olomouc, 
tel. 585 751 946, mobil 604 516 377

UPOZORNĚNÍ
Objednávky i předávání poukazů je vyřizováno prostřednictvím
ZV odborové organizace.
Pro všechna rekreační střediska mimo SLUNEČNÉ a PRACOVA
platí, že
l poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v

odpoledních hodinách;
l cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS

a jeho rod. příslušníka) a zahrnuje náklady na ubytování a stra-
vování;

l stravování je zajištěno jako plná penze = PP, polopenze = P, se
snídaní = S (Sepetná, Zadov, Kurzovní)

pouze v Luhačovicích lze objednat:
polopenze = P,       beze stravy = BS
se snídaní = S,       s večeří = V
požadavek člena OS na způsob stravování je závazný;

l program rekreace je individuální;
l u rekreačních objektů je k dispozici nehlídané parkování, (u

SLUNEČNÉ parkování pouze ve městě Špindlerův Mlýn) 
l příp. poplatky za rekreační pobyty (obci, městu) hradí rekreanti z

vlastních prostředků;
l rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Pro rok 2007 zabezpečil Odborový svaz ve 12 rekreačních střediscích 94 týdenních turnusů s 1.510 lůžky. Z důvo-du nižšího zájmu účastníků nejsou již v nabídce zahrnuty hotely, chaty: Hojsova Stráž, Rožnov p. Radh., Zvůle, Kar-lovy Vary. Nově je uzavřena smlouva s hotelem Engadin, Železná Ruda.Nabídka svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů s cenami pro ZO, tiskopis ZÁVAZNÁOBJEDNÁVKA. Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu pod-půrného a sociálního fondu OS (čl.III/D viz DOKUMENTY OS).
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Horský hotel + chatky SEPETNÁ (Montér), Ostravice, okres Frýdek-Místek
Horský hotel Sepetná se nachází na
západním svahu Lysé hory (1324 m),
pod vrcholem zvaným Ostrá a patří
mezi nejnavštěvovanější místa Morav-
skoslezských Beskyd. Okolí Lysé hory
je jedním z nejkrásnějších koutů Bes-
kyd, neporušená příroda, čisté lesy a
stráně jsou odpočinkem pro všechny
rekreanty. Celou oblast pokrývá hustá síť značených turistických cest.
Od stanice ČD Ostravice 2 km pěšky se stoupáním (po silnici). Odvoz od vla-
ku si může rekreant dohodnout předem s recepcí hotelu.
Ubytování – ve 2lůžk., 2+1 přistýlka, 2+2 přistýlky, (přistýlka = rozkl. gauč,
křeslo), vybaveny novým stylovým nábytkem, kompletní sociální zařízení, TV
s připojením na internet.
Stravování – polopenze nebo pouze snídaně – výběr již při objednávce pouka-
zu. Snídaně – švédský stůl, večeře formou bufetu. Možnost občerstvení v ho-
telové restauraci Valašská Koliba s celodenním provozem, 2 společenské ve-
čery. 
Ostatní - součástí hotelu je i krytý plavecký bazén včetně whirlpoolu a parní
kabiny, do kterého mají hosté vstup volný (provozní hodiny). Hosté mohou za
poplatek využít dalších služeb rekreačního centra Sepetná, např. kulečník,
stolní tenis, bowling, sauna, solárium, fitness, spinning, půjčovna horských
kol, u penzionu Sluníčko je vyhřívané koupaliště s dvěma tobogány. Nově –
dětské hřiště a zrekonstruovaná herna. Pobyt se psem možný pouze po do-
mluvě s recepcí hotelu za poplatek 60,- Kč/den, platba na místě.
CHATKY (turistický typ) se nacházejí cca 80 m nad hotelem a jsou jeho sou-
částí. V přízemí mají vlastní sociální zařízení (sprchovací kout, WC), balkon,
denní místnost se dvěma lůžky. V podkroví dvě malé ložnice, v každé z nich
jsou 2 lůžka, tj. celková kapacita 6 lůžek.
Stravování v hotelu Sepetná – polopenze nebo pouze snídaně – výběr již při
objednávce poukazu. Rekreanti mohou využít všech služeb hotelu.
Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradědem,Karlova Studánka, okr. Bruntál
Hotel je nejvýše položeným hor-
ským hotelem v ČR (1335 m.n.m.)
situovaným v srdci CHKO Jeseníky,
na jižním úbočí nejvyšší hory Mora-
vy – Pradědu (1491 m.n.m.).
Návštěvníkům je snadno dostupný
blízký Praděd (2 km od hotelu) se
162 m vysokou vysílací věží s pří-
stupnou rozhlednou (výtah), pověstmi opředené Petrovy kameny a vodopády
Bílé Opavy. Je možné vydat se túrou na Červenohorské sedlo, přečerpávací
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, Mravenečník, Ovčárnu, Hvězdu atd. Jen 6 km
od hotelu jsou klimatické lázně Karlova Studánka s nejčistším vzduchem ve
střední Evropě. Cílem výletu mohou být Velké Losiny se zámkem, muzeem
výroby ručního papíru a lázněmi s termálním koupalištěm.
Příjezd vlak i BUS – st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka – Hvězda
(nonstop hlídané parkoviště za poplatek), odtud kyvadlovou dopravou na
Ovčárnu cca 6 km a dále asi 900 m pěšky k hotelu. S recepcí hotelu lze pře-
dem sjednat z Ovčárny odvoz zavazadel. Při dopravě vlastním osobním autem
-  v letním období lze parkovat přímo u hotelu – parkovné + povolenka 100,-
Kč/den.
Stravování – polopenze nebo pouze snídaně – výběr již při objednávce pouka-
zu. Snídaně – formou švédského stolu, večeře - předkrm, polévka, hlavní jíd-
lo výběrem ze 3 menu, ovoce-dezert. Možnost občerstvení (i obědy) v hote-
lové restauraci s celodenním provozem, vinárna.
Ubytování – 2, 3, 4lůžkové, kompletní sociální zařízení, TV. Děti do 4 let bez
nároku na lůžko a stravu zdarma.
Ostatní – za poplatek - herna s kulečníkem, billiardem a šipkami, stolní tenis,
posilovna, finská, parní, infra sauna, whirpool, solárium, hydromasážní vana,
masáže.
Půjčovna a úschovna kol, malé hřiště pro nohejbal, volejbal. Klubovna s TV,
vinárna.
Pobyt s malým domácím zvířetem  je možný za poplatek 100,- Kč/den.

Hotel PAVLA - VYSOČINA,Vlachovice Sykovec, okres Žďár nad Sázavou
Moderní hotel leží ve středu Čes-
komoravské vysočiny (760 m
n.m.), na břehu rybníka Sykovec.
Tato oblast nabízí řadu možností –
pěší turistika, cykloturistika a v
nejbližším okolí návštěvu zámku
Žďáru n.Sázavou se Santiniho
„Zelenou horou“, hrad Pernštejn a
další. Z turistických zajímavostí –
nejvyšší hora Českomoravské vy-
sočiny Devět skal a pramen řeky
Svratky v chráněné krajinné oblasti se zachovalým pralesem.
Autobusové i vlakové spojení pouze do Nového Města na Moravě, odvoz do
hotelu lze dohodnout s recepcí hotelu (zdarma), ze Žďáru nad Sázavou za po-
platek. Vhodnější pro rekreanty s vlastní dopravou. 
Ubytování - ve 2, 3, 4, 5lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
radiopřijímačem a balkonem. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdar-
ma.
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu.
Snídaně – formou studeného stolu + teplá nabídka, obědy – výběr ze tří druhů
hlavních jídel, večeře – předkrm, desert, hlavní jídlo výběr ze sedmi druhů. V
hotelu je denní restaurace, bar, vinárna.
Ostatní -u hotelu venkovní bazén (9x12 m), pro děti brouzdaliště se skluzav-
kou, k dispozici sportovní hřiště pro míčové hry, stolní tenis, dětské hřiště,
pískoviště, houpačky. Za poplatek – sauna, barevný televizor, horské kolo, ku-
lečník. Koupání v rybníku Sykovec ve vzdálenosti cca 150 m, vhodné i pro
děti – pozvolný vstup, písčité dno.
Pobyt se psem možný za poplatek.

Školící zařízení Úřadu vlády ČR - horská chata
SLUNEČNÁ, Špindlerův Mlýn
Školící zařízení Slunečná se nachází 6
km nad Špindlerovým Mlýnem, v ro-
mantické části Krkonoš, v lokalitě
Davidovy Boudy, cca 1000 m n.m.
Letní rekreaci lze využít k turistic-
kým vycházkám na Medvědí Boudy,
Labskou, Pláně, Medvědín, Kozí Hřbety, Sněžku. V provozu jsou i lanové
dráhy. 
Autobusové spojení – přímé, Praha – Špindlerův Mlýn. Dále využít MHD ve
Špindlerově Mlýně – spojení směr Špindlerovka – výstup na zastávce Davi-
dovy boudy, odtud pěšky k chatě cca 1 km mírné stoupání. Odvoz zavazadel
lze předem dohodnout s vedoucím RZ.
Při dopravě vlastním osobním autem – parkování pouze ve Špindlerově
Mlýně. Lze však autem dojet k chatě k vyložení zavazadel a vrátit se zpět na
parkoviště do města. Bližší údaje s konkrétním doporučením parkoviště bu-
dou upřesněny v pokynech k nástupu, které budou přílohou poukazu.
Ubytování – v každém turnusu jsou dle smlouvy k dispozici pouze 3x2lůžk.,
3x3lůžk., 1x4lůžk. pokoj, bez možnosti přistýlky. Na pokojích umyvadla s te-
plou a studenou vodou, pouze 4lůžk. pokoj má sprchový kout a cena za tento
pokoj je vyšší o 40,- Kč/lůžko/den oproti uvedeným cenám. Sprchy a WC jsou
společné na patře. K dispozici je jídelna, klubovna s TV, bar, kulečník.
Stravování – plná penze nebo polopenze, výběr při objednávce poukazu, obě-
dy lze zakoupit s platbou v hotovosti. Možnost občerstvení v baru školícího
zařízení, vždy v uvedených hodinách. Rekreace se mohou zúčastnit děti od tří
let věku. Zákaz pobytu s domácím zvířetem.
Hotel JASMÍN Praha 9 - Vysočany
Rekreace v Praze je určena zájemcům o návštěvu hlavního města s možností
prohlídky historických a kulturních památek Prahy a okolí.
Ubytování je v rekonstruovaném hotelu v klidném prostředí, ve dvoulůžko-
vých pokojích s možností přistýlky (se slevou), kompletním sociálním zaříze-
ním, TV, radiopřijímačem a telefonem.
Stravování – polopenze – v restauraci s celodenním provozem, cca 50 m od
ubytování. Hotel je vzdálen 10 minut jízdy autem od centra Prahy, MHD (s
přestupem) cca 30 minut. Možnost parkování před hotelem, k dispozici i
hlídané parkoviště (za poplatek).



Hotel BEZDĚZ, Staré Splavy, okres Česká Lípa
Hotel Bezděz se nachází na břehu
Máchova jezera, obklopen překrásnou
přírodou Českého Ráje.
Doprava vlakem i autobusem do Sta-
rých Splavů, odtud cca 1 km pěšky. U
objektu je parkoviště (za poplatek mo-
žnost hlídaného).
Ubytování ve 2,3,4 lůžkových pokojích
(4lůžk. pokoje v přilehlé depandanci) s kompletním sociálním zařízením a
satelitní televizí. U každého pokoje je balkon. Děti do 3 let bez nároku na lů-
žko a stravu zdarma.
Stravování – polopenze, obědy lze zakoupit v hotelové restauraci. Snídaně –
švédský stůl, večeře – výběr z 5 druhů hlavních jídel. Denní restaurace na te-
rase, občerstvení.
Ostatní - v hotelu je k dispozici za poplatek: krytý vyhřívaný bazén, sauna,
stolní tenis, kulečník, možnost úschovy vlastních jízdních kol. V obci (5 min.)
– fitnes centrum, tenisový kurt, možnost půjčování jízd. kol.
Turistické cíle: Máchovo jezero (rozloha 350 ha) s upravenými písečnými
plážemi pro koupání a vodní sporty. Bezděz – zřícenina raně gotického hradu,
zámek Zákupy, zámek Lemberk, Jestřebí. 
Pobyt s domácím zvířetem zcela výjimečně po předchozí domluvě s recepcí
(100,- Kč/den).
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Penzion GOLF, Luhačovice, okres Zlín
Penzion GOLF se nachází poblíž
centra Luhačovic, blízko všem léčeb-
ným lázeňským střediskům a moder-
nímu sportovnímu areálu s tenisovými
kurty, minigolfem a halou se dvěma
kuželkovými drahami.
Autobusové i vlakové spojení - k pen-
zionu cca 1,5 km, lze využít MHD
směr Pozlovice.
Ubytování – ve 2lůžk. pokojích s možností 1 přistýlky (k dispozici 4-6 poko-
jů), všechny pokoje jsou s balkonem, s vlastním sociálním zařízením, lednicí
a TV. Dále v 1 apartmánu se 4 až 6 lůžky (3x dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním vchodem), 1 x soc.zařízení, kuchyňka (el. sporák, lednice, kuchyň. linka,
základní nádobí) a TV. K posezení venku slouží velká terasa v předzahrádce.
Stravování dle výběru při objednávce poukazu:P = polopenze - snídaně v jídelně penzionu GOLF,

- večeře v restauraci ve sportovním areálu (cca 5 minut
od ubytovacího zařízení).S = se snídaníV = s večeříBS = bez stravováníCeny za stravování: snídaně 50,- Kč/dospělý, 40,- Kč/dítě do 10 let

večeře (výběr ze 2 menu s obsluhou) 100,- Kč/dospělý, 85,- Kč/dítě do 10 let)
Je i možnost zakoupení obědů/večeří na místě za hotové.

Hotel ZADOV, Zadov - Stachy, okres Prachatice
Hotel se nachází na pokraji Národního
parku v nadmořské výšce 1050 m n.m.
na svahu hory Churáňov, s krásným
výhledem na oblast centrální Šumavy
(u pokojů s vyhlídkou za příplatek
350,- Kč pokoj/týden). Okolí je vhodné
k turistice (značené turistické trasy),
cykloturistice a autovýletům.
Autobusové spojení – přímá linka Praha – Zadov (od BUS zastávky cca 100
m k hotelu).
Parkoviště aut (nehlídané) u hotelu – zdarma.
Ubytování - ve 2 a 4lůžk. pokojích (u 2lůžk. s možností přistýlky), TV, kom-
pletní sociální zařízení. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Stravování – polopenze nebo pouze snídaně – výběr již při objednávce pouka-
zu. Snídaně – švédské stoly; večeře s obsluhou – formou objednávek ze tří
druhů menu. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekreantem v hoto-
vosti. Možnost občerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem,
denní bar.
Ostatní - v hotelu je k dispozici billiard, stolní tenis, sauna s možností ma-
sáží, fitnes, tělocvična (půjčování sportovních potřeb), volejbalové hřiště, dět-
ské hřiště s houpačkami, pískovištěm a skluzavkou. V blízkosti hotelu je pů-
jčovna jízdních kol. Zájemci o koupání mohou využít koupališť ve vzdálenos-
ti 8 – 15 km od hotelu. Krytý bazén je v hotelu Srní 15 km od Zadova. 
Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 70,- Kč/den.

Penzion HEJTMAN, Chlum u Třeboněokres Jindřichův Hradec
Chlum u Třeboně se nachází v
chráněné krajinné oblasti Třeboňska, v
ekologickém prostředí, 
2 km od hraničního přechodu do Ra-
kouska. Penzion Hejtman je v uza-
vřeném areálu na pravém břehu ryb-
níka Hejtman (80 ha) uprostřed Chlu-
mu u Třeboně. Výlety do Třeboně, Jin-
dřichova Hradce, Gmündu – vhodné i
pro cykloturistiku. Vhodnější pro rekreanty s vlastní dopravou.
Autobusové spojení zrušeno, od železniční zastávky Chlum u Třeboně 5 km.
Odvoz lze dohodnout s vedoucím penzionu.
Ubytování - ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování – pouze polopenze – (jednotná) s obsluhou v jídelně penzionu.
Obědy je možné zakoupit s platbou v hotovosti.
Ostatní - k dispozici televizní místnost, stolní tenis, sportovní hřiště, ohniště,
garáž pro úschovu jízdních kol, kiosek s občerstvením. Písečná pláž (50 m),
půjčovna jízdních kol, prodejna rybářských povolenek na rybníky Hejtman a
Staňkovský, obchodní dům a ostatní služby jsou v dosahu 300 m od penzio-
nu. V blízkém kempu je půjčovna lodí, šlapadel.

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
Hotel je umístěn v klidném a roman-
tickém prostředí 2 km od Železné Ru-
dy v údolí říčky Řezné. Hraniční pře-
chod do SRN je vzdálen 6 km. Využití
hotelu je celoroční. V okolí jsou vyni-
kající podmínky pro letní i zimní spor-
ty, pro cykloturistiku, turistiku a auto-
výletům – množství turistických a cyk-
loturistických tras. 
Doprava – vlakové i autobusové spoje-
ní. Hotel má vlastní mikrobus, který zajišťuje přepravu hostů i zavazadel. Au-
tem – příjezd po silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut.
Ubytování - ve 2, 3 a 4lůžk. pokojích (bez možnosti přistýlky). Typy pokojů:
STANDARD -  se sprchou a WC na pokoji, možno zapůjčit TV za poplatek
400,- Kč/týden, TURISTIK - umyvadla s teplou a studenou vodou, WC + spr-
cha společné. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – 700,- Kč/týden.
Stravování - plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu.
Snídaně – formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr ze dvou jídel, veče-
ře – výběr ze dvou jídel + ovoce, zákusek. Možnost občerstvení v hotelové
restauraci s celodenním provozem, bar.
Ostatní - v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, společenská
místnost, terasa, televizní místnost. 100 m od hotelu se nachází přírodní kou-
paliště, v dosahu je krytý bazén, tenisové kurty a squash. Hotel pořádá každý
týden jednodenní zájezdy po Šumavě, Bavorském lese a také do Alp a Pasova.
Jezdí se mikrobusem, při větším počtu osob autobusem Mercedes Vario. Pobyt
s domácím zvířetem (malá plemena) je možný za poplatek 50,- Kč/den.
Zotavovna VS ČR PRACOV,Radimovice u Želče, okres Tábor
Zotavovna s celoročním provo-
zem se nachází v jihočeském
kraji nedaleko města Tábora u Se-
zimova Ústí nad řekou Lužnicí.
Oblast Táborska nabízí celou řa-
du možností autovýletů, cyklo i
pěší turistiky.
Autobusové i vlakové spojení do
Tábora, dále MHD do Sezimova
Ústí, odtud je zotavovna vzdálena
cca 900 m. V uzavřeném areálu RZ je nehlídané parkoviště aut.
Ubytování na úrovni ***hotelu, s vlastním sociálním zařízením, TV, radiopři-
jímačem. K dispozici jsou v každém turnusu 2x2lůžk., 2x4lůžk. s možností
1 přistýlky.
Stravování - plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu.
Stravování v jídelně zotavovny, s obsluhou, formou objednávek ze tří druhů
menu. V zařízení je restaurace, denní bar.
Ostatní - účastníkům rekreace bude k dispozici - zdarma, zahrnuto v ceně
poukazu: krytý bazén se solárním ohřevem vody, volejbalové a fotbalové hři-
ště, tenisové kurty, venkovní stůl na stolní tenis, fitcentrum a tělocvična, ku-
želna, kulečník, úschovna jízdních kol, možnost využití psince k pobytu se
psem. Za poplatek – věci přenosné, tj. sítě, míče, rakety, lodičky aj. a dále re-
habilitační procedury a masáže. 



Zájemce o svazovou rekreaci ZV ZO zašle Závazné objednávky
vyplní a předá ZV odb.org. členů ZO přísl. IPC nejpozději

do 30. března 2007
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

na letní svazovou rekreaci v roce 2007
do rekreačního střediska ___________________________________________

Náhradní termín     _____________________
Objednávám termín: ___________________ Náhradní středisko _____________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj/chatu ( u ZADOVA pokoj s vyhlídkou +350,- Kč/pokoj) ANO     NE
+ 1 (+2)      přistýlky (pouze podle uveřejněné nabídky)

(zakroužkujte)
Stravování: a) s plnou penzí b) s polopenzí u Luhačovic = P (polopenze)

c) pouze snídaně (jen u Sepetné, Zadova, Kurzovní pod Prad.) S (pouze snídaně)
(zakroužkujte formu stravování) V (pouze večeře)

BS (beze stravy)
Počet účastníků celkem: dospělých     _______ z toho nečlenů OS _______

dětí do 10 let _______ z toho nečlenů OS _______
dětí do 12 let _______ z toho nečlenů OS _______      (viz informace)

Příjmení a jméno            Datum          Bydliště,vč. PSČ            Zaměstnavatel          ZO odb.org. OS,
nar.                                                   škola, studující          u člena OS

žadatel, člen OS
1
rod. příslušníci                   Datum +) vztah
(ostatní)                             nar.                                                                                    k žadateli
2
3
4
5

+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.
Způsob platby: (zakroužkujte)
1 - Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odb. org. (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
_________________________________________________________________________________________
2 - Platbu provedu převodem ze svého účtu            ANO NE     (zakroužkujte)
3 - Žádám o zaslání složenky                                 ANO NE     (zakroužkujte)

Datum a podpis žadatele: ______________________
Telefon - zaměstnání: _________________________

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje
datum, telefon, razítko a podpis ZV



Nabídka zahraniční rekreace - CHORVATSKO 2007

Cena pobytu vychází z cenových podmínek v EURO podle smlouvy uza-
vřené s chorvatskou stranou. Při přepočtu cen 29,- Kč/EURO jsme přihlédli
ke kolísavému kurzu Kč, poplatkům za převody a zkušenostem z minulých
let. Po ukončení sezóny vrací odborový svaz všem účastníkům finanční rozdíl,
který příp. vznikne mezi skutečnými náklady a platbami účastníků.
Základní cena 10denního pobytu + cesta tam i zpět pro 1 účastníka  = polo-
penze  +  ubytování, pobytová taxa, doprava autobusem (dospělí i děti).
Sleva - pro třetí osobu na pokoji je uplatněna pouze v případě, že jsou na
pokoji ubytovány 3 osoby starší 12 let, 
- pro děti je v rozdílné výši. Pro její poskytnutí je rozhodující věk dítěte v
den zahájení   rekreace, tj. v den příjezdu do hotelu.
Doprava rekreantů bude zajišťována zájezdovými plně klimatizovanými au-
tobusy zn. Karosa, vybavenými videem, lednicí a kávovarem,
- odjezdy z Prahy jsou plánovány okolo 14.00 – 16.00 hod. po trase Brno (s
možností přistoupení), hraniční přechod Mikulov,
- jízdní řády autobusů zpracuje OS s dostatečným časovým předstihem a za-
šle je včas spolu s dalšími informacemi přihlášeným účastníkům.
Pojištění. Pojištění účastníků rekreace není centrálně zajištěno. Vyžadujeme
proto, aby se každý připojistil individuálně, alespoň co se týče léčebných
výloh. Toto pojištění považujeme za nezbytné.
Česky mluvící delegát, zástupce chorvatské společnosti IBCI, je přítomen po
celou dobu pobytu. To umožňuje řešit přímo na místě případné problémy a po-
žadavky.
Stornovací podmínky. V souladu s uzavřenou smlouvou může OS účtovat
za zrušení závazné objednávky storno poplatek až do výše 90% celkové ceny
pobytu (nebude-li zajištěn náhradník rekreace), kterou by jinak musel OS za-
platit smluvním partnerům. 
V případě
- onemocnění/úraz, které má za následek pracovní neschopnost,
- úmrtí v rodině (přímého rod. příslušníka),
- živelní pohromy nebo jiné přírodní katastrofy přímo se týkající účastníka ne-

bo jeho přímého rod. příslušníka bude storno poplatek uplatněn pouze
ve výši ceny dopravy. Všechny tyto události, které mají za následek
zrušení pobytu, musí být doloženy lékařským, příp. úředním, potvr-
zením.

Postup při objednávání, vyřizování a platbě pobytu 
ZÁJEMCE – člen OS – závodní výbor ZO
zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU-Y (okopíruje tiskopis této ob-
jednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na OS státních orgánů a or-
ganizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, pí Pechová

IHNED, nejpozději do 20. února 2007.
Tento termín je závazný, neboť OS musí uhradit chorvatské straně 1. zálohu
do 28.2.2007.
Došlé objednávky budou vyřizovány průběžně s přihlédnutím k možnostem
lůžkové kapacity.
ODBOROVÝ SVAZ
zpracuje na základě závazné objednávky fakturu, kterou do 5-ti dnů (po obd-
ržení závazné objednávky) zašle zájemci o rekreaci. Tím potvrdí vyřízení po-
žadavku.
PLÁTCE – člen OS – závodní výbor ZO
1) nejpozději do 28. února 2007 

- uhradí 1. zálohu ve výši  6.000,- Kč/účastník
(podle možnosti lze zaplatit fakturu celou),

2) nejpozději do 20. května 2007 
- uhradí 2. zálohu ve výši doplatku do celkové ceny faktury.

Termíny jsou stanoveny s ohledem na platby záloh OS chorvatské straně. Vy-
účtování skutečných nákladů bude provedeno po ukončení rekreace a závě-
rečném vyúčtování s chorvatskou stranou (10 – 11/2007).

Zahraniční rekreaci v Chorvatsku zajišťuje odborový svaz již od roku 1999 a pobyty se uskutečnily v různých šesti lokalitách Dalmácie. V
loňském roce byla ze strany chorvatské společnosti IBCI Split, těsně před zahájením sezony, sdělena (z důvodu nového majitele) změna u-
bytování v Bašce Vodě, a sice místo bungalovů Urania, hotel Slavija, ovšem s garancí stejných služeb. Většina účastníků tuto změnu po ná-
vratu z dovolené dokonce uvítala, kvalitnější ubytování, stravování přímo v hotelu, někteří, převážně rodiny s dětmi, by však byli raději u-
bytováni v bungalovech hotelu Urania. Hotel Slavija je v současné době (rok 2006 – 2007) uzavřen z důvodu rekonstrukce. Na základě opět
kladného hodnocení loňské zahraniční rekreace rozhodlo předsednictvo VOS zabezpečit pro rok 2007 pobyty pro 200 účastníků (v loňském
roce využilo naší nabídky 209 osob). Po vzájemné dohodě s ostatními odborovými svazy, se kterými společně uzavíráme smlouvu s chor-
vatskou společností IBCI Split, byly z nabídky vybrány 2 lokality s upozorněním, že trváme na tomto výběru :

Vodice, Šibenická riviera, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera
Baška Voda, Makarská riviera, hotelový komplex Urania, bungalovy

Informace k pobytu v Chorvatsku

Časový rozvrh turnusůPobyty jsou organizovány jako 10denní  +  2 dny na cestu
TAM ZPĚTČÍSLO počet odjezd příjezd odjezd příjezdturnusu míst z ČR do hotelu z hotelu do ČR

II.     BAŠKA VODA M 20 21.6. 22.6. 2.7. 3.7.
III.    VODICE                 S 40 1.7. 2.7. 12.7. 13.7.
IV.     VODICE S 30 11.7. 12.7. 22.7. 23.7.
VII.  BAŠKA VODA S 40 10.8. 11.8. 21.8. 22.8.
VII.  VODICE                  S 10 10.8. 11.8. 21.8. 22.8.
VIII. VODICE                  S 40 20.8. 21.8. 31.8. 1.9.
IX.    VODICE      M 20 30.8. 31.8. 10.9. 11.9.

M =  mimosezónaS =  sezóna



Cenové podmínky 12denních pobytů VODICE, hotelový komplex IMPERIAL
sezóna  mimosezónaTurnusy                                                                                                   III.       1. 7. - 13. 7. IX.     30. 8. - 11. 9.IV.        11.7. - 23.7.VII.      10. 8. - 22 .8VIII.    20. 8. - 1. 9.

Poskytnuté služby/osoba /10 dnů EURO  x  29,-Kč/EU EURO  x  29,-Kč/EU
polopenze ve 2lůžk. pokoji
osoba nad 12 let 290 8.410,- 270 7.830,-
dítě do 12 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 50 %) 145 4.205,- 135 3.915,-
dítě do 12 let ve 2lůžk.pokoji (sleva 20 %) 232 6.728,- 216 6.264,-
děti do 2 let zdarma(bez nároku na lůžko)
3.osoba nad 12 let ve3lůžk.pokoji (sleva 20 %) 232 6.728,- 216 6.264,-
pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 11 319,- 8 232,-

- dítě 12 - 18 let 5,5 159,5 4 116,-
doprava - autobus tam + zpět - 1.850,- - 1.850,- 
za příplatek -   oběd 70 2.030,- 70 2.030,-

jednolůžkový pokoj (sleva 30 %) 87 2.523,- 81 2.349,-

Cenové podmínky 12denních pobytů BAŠKA VODA, hotelový komplex URANIA, bungalovy
sezóna  mimosezónaTurnusy                                                                                                         VII.     10. 8. - 22.8. II.         21.6. - 3.7.

Poskytnuté služby/osoba /10 dnů EURO  x  29,-Kč/EU EURO  x  29,-Kč/EUpolopenze ve 2lůžk. pokojiosoba nad 12 let 290 8.410,- 270 7.830,-dítě do 9 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 60 %) 116 3.364,- 108 3.132,-dítě 9-12 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 40 %) 174 5.046,- 162 4.698,-dítě do 12 let ve 2lůžk. pokoji (sleva 20 %) 232 6.728,- 216 6.264,-děti do 4 let zdarma (bez nároku na lůžko)3.osoba nad 12 let ve3lůžk.pokoji (sleva 10%) 261 7.569,- 243 7.047,-
pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 11 319,- 8 232,-- dítě 12 - 18 let 5,5 159,5 4 116,-
doprava - autobus tam + zpět - 2.050,- - 2.050,- 
za příplatek - jednolůžkový pokoj (50 %) 145 4205,- 135 3.915,-

Hotel*** a dependance Flora i Madera vysoké kvality v atraktivním turistickém místě, v borovicovém háji, cca 500 m od centra města. Doprava z ČR autobusem až k hotelu Imperial.Poloha dependance v blízkosti hotelu, pavilónového typu, umístěny v borovicovém háji, na méně rušném okraji městečka Vodice, v blízkostimoře.Vybavení recepce, klimatizovaná restaurace, taverna, TV místnost, , směnárna, bar, kavárna. Ubytování dependance v areálu hotelu Imperial, 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky - lůžko, s vlastním příslušenstvím (sprcha a WC), ledničkou,balkonem, telefonem, TV.Stravován v centrální restauraci hotelu, snídaně i večeře - švédský stůl, včetně salátového baru.Pláž dlouhá oblázková a betonová, cca 100 m od dependancí, vhodné pro děti i neplavce. Pláž je lemována borovicovým hájem, s možnostíúkrytu před sluncemSport tenis, minigolf, stolní tenis, fitnes, tobogan, vodní sporty, košíková, plážový volejbal, venkovní bazén.Výlety Split, Zadar, Šibenik, národní parky Plitvice, Krka, Kornati. Konkrétní nabídka a platba na místě.

VODICE, Šibenická riviéra, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera

Baška Voda – je známé rekreační místo, vzdálené cca 50 km od Splitu, na začátku Makarské riviéry. Jedná se o klasickou městskou hotelovou lokali-tu. Pobyt je vhodný pro sportovně založenou klientelu i rodinnou dovolenou s dětmi, v přírodním areálu na méně rušném okraji střediska, v poměrněpěkně vybavených bungalovech, zasazených do přímořské zahrady.Doprava z ČR autobusem až k bungalovům hotelu Urania.Poloha v borovicovém háji, cca 200 m jižně od centra Bašky Vody (obchody, kavárny, cukrárny, směnárny).Vybavení centrální recepce a restaurace, aperitivbar, snackbar, TV místnost, terasa.Ubytování – bungalovy (chaty): přízemí = 2 pokoje, 1.patro = 2 pokoje – samostatné vchody (viz foto). V jedné části areálu jsou 2lůžkové pokoje (bezmožnosti přistýlky), ve vzdálenosti cca 50 m jsou 3lůžkové. Např. 5členná rodina musí počítat s tím, že bude ubytována odděleně, ni-koliv v jednom bungalovu. Všechny pokoje jsou s vlastním příslušenstvím (sprcha a WC), balkonem, nově i chladničkou – miniba-rem.Stravování v centrální restauraci hotelu (v areálu), snídaně – formou švédského stolu, večeře – hlavní jídlo výběrem ze 3 menu, polévka, před-krm, dezert a salát formou švédského stolu.Pláž 2,5 km dlouhá, oblázková i písčitá, cca 50 – 200 m od bungalovů, přístup k pláži z promenády po schodech. Pláž před hotelem jepoměrně málo stíněna stromy, příp. slunečník vzít s sebou.Sport v komplexu : tenis, stolní tenis, vodní sporty, minigolf. Výlety nabídka a platba na místě (Dubrovník, Krka, Hvar apod.) 

Příklad: Základní cena 12denního pobytu včetně dopravy v kurzu 29,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  10.779,- Kč a v mimosezóně  10.112,- Kč.

BAŠKA VODA, Makarská riviéra, hotelový komplex Urania, bungalovy
Příklad: Základní cena 12denního pobytu včetně dopravy v kurzu 29,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  10.579,- Kč a v mimosezóně  9.912,- Kč.



OS státních orgánů a organizací zaslat OS 
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 do 28. února 2007
pí Věra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyřizovány

fax 224 142 470 dle došlého pořadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2007
Objednávám   VODICE

komplex Imperial termín                                    náhr. termín _________________
Účastníci:

Jméno, příjmení                      Datum                Bydliště, vč. PSČ                                Číslo pasunarození (příp. sdělím později)

Zaměstnavatel žadatele: ______________________________________________________________
vyplňuje ŽADATEL celkem účastníků:     _______

skladba účastníků (podklad pro fakturaci) počet
osoba nad 12 let _______
3. osoba nad 12 let  ve 3lůžk. pokoji (sleva 20 %) _______
dítě do 12 let ve 3lůžk. pokoji (sleva 50 %) _______
dítě do 12 let ve 2lůžk. pokoji (sleva 20 %) _______
pobytová taxa -  dospělý nad 18 let _______

-  dítě  12 - 18 let _______
U dětí rozhoduje věk v den příjezdu do hotelu. Děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko.
Kromě služeb, které tvoří zákl. cenu pobytu, tj. polopenze a ubytování,  přiobjednávám za příplatek:

oběd ANO NE pro ________ osob          (zakroužkujte)
Do autobusu nastoupím (zakroužkujte) Další sdělení pro OS:

PRAHA BRNO MIKULOV
Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):

__________________________________________________________________________________________
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)
Žádám o zaslání složenky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis žadatele _______________________
Telefon - zaměstnání      _______________________          členství v ZO OS a správnost údajů potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis



OS státních orgánů a organizací zaslat OS
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 do 28. února 2007
pí Věra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyřizovány

fax 224 142 470 dle došlého pořadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2007
Objednávám   BAŠKA VODA

bungalovy Urania termín                                    náhr. termín _________________
Účastníci:

Jméno, příjmení                      Datum                Bydliště, vč. PSČ                                Číslo pasunarození (příp. sdělím později)

Zaměstnavatel žadatele: ______________________________________________________________
vyplňuje ŽADATEL celkem účastníků:     _______

skladba účastníků (podklad pro fakturaci) počet
osoba nad 12 let _______

3.osoba nad 12 let ve 3lůžk. (sleva 10 %) _______
dítě do 9 let ve 3lůžk. pokoji (sleva 60 %) _______
dítě 9 - 12 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 40 %) _______
dítě do 12 let ve 2lůžk.pokoji (sleva 20 %) _______
pobytová taxa -  dospělý nad 18 let                      _______

-  dítě  12 - 18 let _______
U dětí rozhoduje věk v den příjezdu do hotelu.. Děti do 4 let zdarma bez nároku na lůžko.

Do autobusu nastoupím (zakroužkujte) Další sdělení pro OS:
PRAHA BRNO MIKULOV

Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
__________________________________________________________________________________________

Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)
Žádám o zaslání složenky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis žadatele _______________________
Telefon - zaměstnání      _______________________          členství v ZO OS a správnost údajů potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis
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Českomoravská konfederace odborových svazů. ledna 2007Analýza Koaliční smlouvy uzavřené mezi ODS, KDU-ČSL a SZ
I. K celkovému charakteru předloženého konceptu Základní programový směr
předloženého dokumentu je orientován na snížení míry zdanění (vč. pojistných
plateb) v ČR. Koaliční partneři a jimi podepsaná koaliční dohoda považují  evi-
dentně za svůj hlavní cíl výrazné omezení společenského přerozdělování a tím i
výrazné snížení společenské solidarity. Tento cíl si kladou přesto, že již dnes se na-
chází celková míra zdanění v ČR,vyjádřená harmonizovanou  složenou daňovou
kvótou, výrazně pod průměrem EU 25 (v roce 2006 35% proti 40% v EU25). Mi-
mochodem, kdyby se daňová kvóta pohybovala v ČR na průměru zemí EU, mě-
la by ČR vzhledem k výrazně  efektivně fungujícímu systému sociální ochrany
(podle hodnocení OECD) v příštím roce veřejné finance v přebytku přes 50 mld
Kč (téměř 2 % HDP). Česká republika patří v rámci Evropské unie mezi státy s
nejnižším zdaněním.1 Právě díky takto nízké daňové kvótě jsou již dnes nastarto-
vány procesy vedoucí v konečném důsledku k dekapitalizaci sociálního státu.
Zatím jsou nedostatečné příjmy veřejných rozpočtů plynoucí z nízkého zdanění
překrývány poměrně vysokými deficity veřejných financí (Ty byly dokonce v
závěru minulého volebního období, přes  poměrně vysoký růst HDP, dále pro-
hloubeny díky razantním, a ne vždy dobře kvantifikovaným snížením daní z příj-
mu). Samozřejmě při snižování deficitu dojde Česká republika co nevidět k holé
pravdě, že více než kolik se vybere na daních a pojistném, se prostě rozdělit nedá.
Teprve pak se v celé šíři projeví důsledky snižování daní.  S takto nízkou daňo-
vou kvótou  totiž (a to je evidentní zkušenost evropských zemí a zvláště těch nej-
vyspělejších a konkurenčně nejzdatnějších zemí Severu) nelze sociální stát dlou-
hodobě udržet. 
Snaha o výrazné snížení zdanění vychází z mýtů neoliberálních ekonomů, že je to
cesta k podpoře hospodářského růstu i konsolidaci veřejných rozpočtů. Problém
je však v tom, že dlouhodobý vývoj v EU již půldruhé dekády tyto představy tvr-
došíjně vyvrací. Jen země s vyššími daněmi (Skandinávie) mají setrvale zřetelné
rozpočtové přebytky a orientací výdajů na rozvíjení znalostí dosahují i vysokého
růstu konkurenceschopnosti (produktivity) a urychlují i celkový hospodářský růst.
Naopak  ostatní  skupiny zemí, které za reformy vydávají především rozpočtové
škrty, roztáčejí spirálu rozpočtových deficitů a růst opírají jen o politiku levné
práce (nové členské země a částečně i Britanie, kde však růst již vyhasíná). Země,
které přitom nemají levnou práci ani dostatečný rozvoj znalostí  (zejména nejvě-
tší země – Německo, Francie a Itálie)  jsou naopak ve stagnaci a táhnou celou EU
ke dnu (i loňský výkyv růstu v Německu je z velké části jednorázovým důsled-
kem zvýšení daně z přidané hodnoty od 1. ledna tohoto roku   a pro letošní  rok
se očekává jeho výrazné snížení.) Aktualizace hlavních charakteristik výkonnosti
hospodářských a sociálních modelů za období do roku 2006  na základě nejnově-
jší prognózy Evropské komise z 6. listopadu t. r. ukazuje, že tendence úspěšnosti
znalostně sociálního (skandinávského)  a defektů ostatních modelů již nejen po-
kračují půldruhé dekády, ale dále se zvýrazňují.
Koaliční dohoda počítá s tím, že se  sníží přímé daně (sjednocení sazby daně z
příjmu právnických i fyzických osob na 17 - 19 %), pojistné na sociální a zdra-

to „přenos“ uskuteční prostřednictvím zvýšení nepřímých daní (tedy zdražením).
Nepůjde jen o  evidentní snahu o zvýšení snížené, dnes pětiprocentní,  sazby  DPH
(není náhodou, že se v dohodě stanovení její konkrétní výše cudně odsouvá na po-
zdější dobu). Jako další kanál přenášení daňového břemene bude působit v poje-
tí uvedeném v Koaliční smlouvě i tzv. ekologická daňová reforma. Její tzv. roz-
počtová neutralita (výnos ekologických, čili spotřebních daní, bude podle předsta-
vy koaličních partnerů kompenzován poklesem pojistného) sice uleví podnikům (a
možná,  v omezené míře, i zaměstnancům) avšak přenese daňové břemeno na
skupiny obyvatel, kteří žádné pojistné neplatí - v prvé řadě na rodiny důchodců,
nezaměstnaných, ale výrazněji i na nízkopříjmové skupiny. 
Je dosti pravděpodobné, že třetím kanálem přenosu daňového břemene budou

(přes veškeré předvolební sliby) i daně z příjmu.   Není totiž  zcela jasné, jak to
bude ve skutečnosti se snížením daní z příjmu u fyzických osob u poplatníků s
nízkými příjmy a u poplatníků s dětmi. V materiálu se sice slibuje, že se tyto sku-
piny daňově zvýhodní, avšak není jasné, zda je toto zvýhodnění míněno vůči sou-
časnému stavu či zda jde o zvýhodnění v rámci připravované daňové reformy.
Každopádně  se dnes tito poplatníci pohybují v rámci  12 % sazby daně z příjmu
fyzických osob a ti příjmově nejslabší poplatníci s vyživovanými dětmi mají do-
konce nárok na daňový bonus. 
Naproti tomu jim koaliční dohoda slibuje 17 – 19 % sazbu daně a významné sníže-
ní výjimek a odpočitatelných položek  (můžeme se jen ptát, kam zmizely sliby
různých daňových koleček a  kalkulátorů počítajících s 15 % sazbou daně , které
zaplavovaly ČR před volbami do PSP ČR). Stejně tak je při prosazení této kon-
cepce evidentní, že systém společného zdanění u rodin starajících se o děti ztratí
smysl.2
Přes výše uvedenou restrukturalizaci daňového břemene je však jasné, že většina
zamýšlených daňových úlev se bude v rámci veřejných rozpočtů kompenzovat ji-
ným kanálem. Většinu tohoto snížení daní pocítí nízko a středně příjmové skupi-
ny tak, že na  výdajové straně veřejných rozpočtů na ně zbude méně- budou mítnižší příspěvky z veřejných rozpočtů nebo budou muset platit zvýšené příspěvkyza některé veřejné služby (školství, zdravotnictví).       
V souvislosti s výše uvedenými problémy vyvstává  otázka, nakolik je koaliční
smlouva ve skutečnosti vnitřně konzistentní a na kolik je schopna, vedle slibů o
razantní, snížení daní,  pokrýt poměrně razantní sliby na výdajové straně (uvedené
zvláště v částech 5, 6  a 9 Koaliční smlouvy).  
O tom, že si sami autoři nejsou jisti tím, zda ve skutečnosti  budou moci všechny

slibované změny a úlevy vůbec uskutečnit, svědčí na první pohled zřetelná absen-
ce jakýchkoli čísel či podrobnějších vodítek. Zvláště markantní je to u sazby i šíře
daňového základu při  zamýšleném sjednocení sazby daně z příjmu fyzických a
právnických osob a u stanovení výše snížené sazby DPH. Zcela zřetelně se uka-zuje, že koaliční strany nemají (stejně jako neměly ve svých volebních pro-gramech) v zásadě vůbec jasno, co jejich teoretické koncepty ve skutečnostipro společnost, veřejné finance, ale hlavně pro jednotlivé skupiny občanů

tab. 1                                                      Komparativní výkonnost různých hospodářských a sociálních modelů a její podmínky1997-2001                                                                              2002-2006Nástupnické modely Nástupnické modelyEU-25 Znalostní Zadržovací Hybrid Ultra EU-25 Znalostní Zadržovací Hybrid Ultraliberální Liberální Roční rúst v % Hrubý domácí produkt 2,.9 3,4 2,4 3,1 3,4 1,8 2,5 1,0 2,5 4,1  
2,33) 3,5 3) 1,43) 2,33) 4,83)

Produktivita práce 1,6 1,8 1,4 1,9 - 1,1 2,1 1,0 1,6 - 
1,03) 2,3  3) 1,13) 1,33)

Úroveň v % HDPSaldo (+. -) veřejných - +1,7 -2,2 +0,6 -3,8 -2,3 -+2,8 -3,2 -2,9 -5,1
rozpočtů 2,23) +3,6  3) 3,03) -2,93) -5,13)
Běžný účet platební  0,1 4,2 0,8 -1,5 -5,0 0,0 +5,2 0,6 -1,9 -5,3
bilance 0,5 3) +4,53) 0,33) 2,43) 4,23)
Míra  nezaměstnanosti2) 9,1 7,5 9,6 5,8 9,6 8,7 6,6 8,8 4,9 10,7

8,43) 6,63) 8,73) 5,03) 10,23)
Poznámky: 1) Cykljcky upraveno 2)V % pracovní síly  3) V tom v období 2005-2006Znalostní model - Dánsko, Finsko, Švédsko, zadržovací model Německo, Francie, Itálie, hybridní model Británie, ultraliberální Česko, Maďarsko, Pol-sko.   Pramen: European Commission/Economic Forecast,Autumn, 2006

votní pojištění (snížení sazby, stanovení stropů, opětovné snížení vyměřovacího
základu u OSVČ) a že se  zruší většina daní z výnosu kapitálu a majetkových da-
ní (z dividend, kapitálových výnosů, daň dědická, darovací, z převodu nemovi-
tostí, z nemovitostí, ze zemědělské půdy). Dojde tedy k výraznému omezení příj-
mů veřejných rozpočtů. Je zcela evidentní, že se při této operaci tíha zdanění pře-nese od vysokopříjmových skupin a skupin disponujících rozsáhlým majetkemna skupiny středně a  nízkopříjmové , a to několika kanály.  Bezprostředně se ten-

mohou vůbec znamenat. 
Velkou neznámou jsou dopady zamýšleného snižování daní na místní rozpočty. Je
to o to vážnější, že to budou právě oni, které ponesou důsledky zamýšleného sni-
žování (přímé daně) či přímo rušení (majetkové daně) v prvém sledu. To může
pro místní rozpočty v situaci, kdy mnoho obcí již nemá k dispozici rezervy v po-
době nemovitého či movitého majetku (např. akcie energetických distribučních
společností) znamenat velmi složitou situaci.  Koaliční partneři  jim sice slibují
tento výpadek kompenzovat (pravděpodobně ze státního rozpočtu), otázkou však
je, zda k tomu budou disponovat dostatečnými prostředky (viz. následující kapi-
tola).  
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Proto jsou asi voleny velmi volné charakteristiky i u tak zásadních reforem jako
jsou důchody a zdravotnictví.  Zde se kromě toho, že se chce snížit sociální po-
jistné (není jasné o kolik),  vymezit standardní nárok na zdravotní péči (není jasné
v jakém rozsahu) a zavést „regulační poplatky“ a stanovit roční limit finanční
spoluúčasti občanů (opět není jasné v jaké výši),o tom, jak po těchto zásazích bu-
dou tyto systémy vypadat na výdajové straně  a jak budou plnit svou úlohu, se
kromě obecných frází prakticky nic nedozvíme.  Co ve skutečnosti koalice bude
prakticky dělat nelze odhadnout (a to i se znalostí přístupů jednotlivých stran,
které byly obsahem jejich volebních programů). 
I přes tyto zásadní výhrady jsme se v následující části pokusili o celkovou eko-

nomickou bilanci opatření signalizovaných v Koaliční dohodě, a to jak na výda-
jové, tak i příjmové straně veřejných rozpočtů. Činíme tak i s tím rizikem, že bu-
deme napadeni za to, že některá opatření nebyla tak myšlena apod. Avšak bez té-
to celkové ekonomické „rozvahy“ nelze vůbec posoudit reálnost konkrétních opa-
tření a slibů.          
Koaliční dohoda však není jen zajímavá tím, co obsahuje, ale možná ještě více
tím, co neobsahuje. Celá koaliční dohoda ve skutečnosti vůbec neobsahuje ani nej-
základnější črty  hospodářské politiky budoucí vlády.  Kromě snížení daní (což je
samo o sobě diskutabilní) neobsahuje žádné nástroje další podpory ekonomického
růstu, neobsahuje ani náznakem, jak bude postupovat v přijímání eura,  neobsa-
huje ani nějaký náznak projektu, jak dále postupovat ve zvyšování konkurence-
schopnosti českých firem (v souvislosti např. na přijetí eura a pravděpodobnou da-
lší apreciaci kursu koruny),   neobsahuje názor vládní koalice na měnovou politi-
ku státu a vůbec na vývoj veřejných financí (kromě harmonogramu snižování
schodku v letech 2008 – 2010 se nic konkrétnějšího nedozvíme). 
Koaliční dohoda neobsahuje co bude vláda prosazovat v oblasti mzdové politiky

(platy v rozpočtové sféře, minimální mzda), v oblasti pracovního práva atd.  To
jsou natolik „nepodstatné otázky“, že  koaličním partnerům (oproti v některých
případech až detailním popisům postupu snižování daní) nestály ani za zmínku.
Koaliční dohoda nezná ani slovo zaměstnanec a nehlásí  k podpoře jednoho ze zá-
kladních pilířů evropského sociálního státu - k podpoře sociálního partnerství a
kolektivního vyjednávání. Bez ohledu na to, k jaké části politického spektra se která koaliční stranahlásí,   je nutno předloženou Koaliční smlouvu chápat jako výrazně liberálníkoncept, omezující společenskou solidaritu a přinášející daňová zvýhodněnía úlevy jen příjmově a majetkově nejsilnějším společenským skupinám. Celkově působí Koaliční dohoda velmi nevyrovnaným dojmem. Mnohem vícenež za ucelený projekt postupu budoucí vlády ji lze spíše považovat  zavzájemně neprovázaný soubor dílčích opatření preferovaných politickými re-prezentacemi a určený  ve prospěch omezeného okruhu  zájmových skupin. II. Odhad dopadů případné realizace Koaliční smlouvy ODS, KDU-ČSL a SZdo veřejných rozpočtůA. Příjmová strana veřejných rozpočtů Základní požadavek  koaliční smlouvy na příjmové straně, tj. pokles složenédaňové kvóty v roce 2009 pod úroveň 34 % se opírá o prognózu MF (Středně-
dobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009), který uvádí
předpokládaný vývoj složené daňové kvóty následovně:
Rok 2006 2007 2008 2009
Složená daň kvóta (%) 37,4 37 36,1 35,3
Na první pohled tedy Koaliční partneři jako by požadovali pouze snížení kvóty v
koncovém roce o zhruba 1,3% bodu, protože ostatního  poklesu dosáhne složená
daňová kvóta jaksi sama (tzv. samovolným poklesem daňové kvóty).  Bohužel ne-
ní tomu tak a v tom tkví velké nebezpečí pro veřejné rozpočty. Jde totiž o to, že
výše uvedený pokles daňové kvóty není způsoben pouze tzv. samovolným pokle-
sem daňové kvóty. Nutno si uvědomit, že v tomto poklesu je  zahrnuta řada le-
gislativních opatření z předchozích let  a jejich vlivů – tj. pro rok 2007 a 2008 jde
o vliv snížení daní právnických osob na 24 % a vliv snížení pásem a odpočtů u
živnostníků pro rok 2008 (vč. odrazu v sociálním pojistném). Co je však nejdůle-
žitější – v těchto číslech je zohledněn pokles pojistného nemocenského pojištění
u zaměstnavatelů, které vychází z nového (dnes již odloženého zákona). To zna-
mená, že si koaliční partneři ve skutečnosti nárokují pokles daňové kvóty i přes to,
že tento zákon nebude uveden – minimálně  v plánovaných termínech -  v život.

Bližší pohled na tento problém charakterizuje rozklad: (tab.2)
Snížením složené daňové kvóty pod 34 % koaliční partneři fakticky přímo poža-
dují snížení příjmů veřejných rozpočtů pod úroveň předpokládanou výhledem MF
v koncovém roce 2009 o 2,2% bodu, což pro veřejné rozpočty reprezentuje po-
kles jejich příjmů (v porovnání s rokem 2006) o téměř 90 mld Kč. To však nemění nic na tom, že při promítnutí vlivů snižování daní z před-chozích období a při nereagování na samovolný pokles daňové kvóty (např.tím, že by se zavedení ekologických daní od roku 2008 neneutralizovalo po-klesem daní v jiných okruzích, ale právě přispívalo ke stabilizaci daňovékvóty) by prosazení návrhu Koaliční smlouvy, tak jak byl formulován, zna-menalo ještě výraznější omezení příjmů veřejných rozpočtů. V koncovém ro-ce 2009 by veřejné rozpočty musely zohlednit výpadek příjmů (oproti roku2006) spojený se snížením daní v rozsahu minimálně  136 mld Kč (při daňovékvótě 34%).  
Ověřme si nyní, jak je toto  základní makroekonomické východisko na příjmové
straně řádně provázáno s konkrétními návrhy na daňové úpravy v jednotlivých
daňových okruzích ( čili, zda návrhy uvedené v materiálu v sobě neskrývají vy-
šší riziko poklesu příjmů, než kolik by naznačoval pokles složené daňové kvóty).
Co tedy nabízí Koalice  na  příjmové straně:
- jednu daňovou sazbu u daní z příjmu PO a FO na úrovni 17-19%, zrušení daně
z dividend a kapitálových výnosů – celkový dopad do veřejných rozpočtů minus80 – 65 mld Kč3
- zrušení systému daňového bonusu u rodin s dětmi, zánik systému společného
zdanění manželů,omezení odpočitatelných položek u FO – celkový dopad do ve-
řejných rozpočtů plus 11 mld Kč. ,    
- základní sazbu DPH na úrovni 17-19 %, výše snížené sazby není uvedena. Do-
pad do veřejných rozpočtů u základní sazby minus 20-0 mld Kč
- zrušení dědické daně, darovací daně, daně  z převodu nemovitostí,daně z nemo-
vitostí a daně ze zemědělské půdy – dopad do veřejných rozpočtů  minus 14 mldKč
- jednorázové jednoleté daňové prázdniny pro živnostníky – dopad do veřejných
rozpočtů minus 20 mld Kč4,
- zrušení odpisů  u fyzických osob – dopad do veřejných rozpočtů  minus 25 mldKč,
- strop na pojistné v oblasti sociálního a zdravotního pojištění – dopad do veřej-
ných rozpočtů  minus 7 mld Kč5,
- snížení pojistného u sociálního pojištění (bude kompenzováno ekolog. daněmi)
- zrušení minimální daně pro OSVČ – dopad do veřejných rozpočtů  minus 2 mldKč
- snížení vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění u OSVČ z 50%
na původních 35% - dopad do veřejných rozpočtů minus 2 mld Kč 
Plné působení celého tohoto komplexu opatření znamenalo pokles příjmů veřej-
ných rozpočtů o 140-105 mld Kč (v podmínkách roku 2006). Při případném zo-
hlednění ročních daňových prázdnin pro živnostníky (s kterým přišla ODS těsně
před volbami) by to bylo cca  160-125 mld Kč (v podmínkách roku 2006). Je tedy možno konstatovat, že konkrétní návrhy obsažené v koaliční smlouvěsignalizují výraznější pokles daňové kvóty pod úroveň 34 % HDP. Daňovákvóta by se v koncovém roce 2009 pohybovala na úrovni cca 32,4 – 33,5% (vzávislosti na zvolené sazbě daně u daní z příjmu a základní sazby DPH). Toznamená, že by Koalice v případě realizace tohoto programu musela v roce2009 vykrýt pokles příjmů spojený s reformou daní ve výši cca 200 - 156 mldKč (oproti roku 2006). To však není zdaleka vše. Vedle snižování daní se v koaliční dohodě zavazujíkoaliční partneři ke snižování schodku veřejných financí z dnešních cca 4,2% HDP na 2,3 % v roce 2009 (tj. za tři roky  o 1,9%  bodu). V podmínkáchkoncového roku 2009 to znamená, že vláda bude muset vedle poklesu příjmůspojených s poklesem daní ještě vykrýt pokles příjmů veřejných rozpočtůspojený s plánovaným poklesem deficitu veřejných financí a to v celkovévýši  cca 80 mld Kč.   Pro období následujících 3 let tedy předložený materi-ál má ve svých  makroekonomických východiscích zakomponován poklespříjmů veřejných rozpočtů ve výši zhruba 280 - 236 mld Kč. Je samozřejmé, že takto vysoký výpadek příjmů však veřejným rozpočtůmnehrozí.  Jeho část bude nesporně pokryta vy-ššími příjmy, spojenými s pokračujícím růstemHDP. 

Vyjdeme–li z materiálu MF ČR „Střednědobý vý-
hled státního rozpočtu České republiky na léta 2008
a 2009“, který byl PS PČR předložen společně s
návrhem státního rozpočtu na rok 2007, vzroste no-
minální HDP z 3,2 bil. Kč očekávaných v roce
2006 na 4 bil. Kč v roce 2009.  Díky tomuto růstu
se zvýší příjmy veřejných rozpočtů z 1,2 bil Kč na
1,3-1,35 bil. Kč (v případě námi propočtené daňové
kvóty v rozmezí 32,4 – 33,5) tedy o 100-143 mld
Kč.  Nepokryto tedy zůstává 180 – 93 mld Kč (vzávislosti na výši sazby daní z příjmu a základ-ní sazby DPH v rozmezí 17-19%).  

(Dokončení v příštím čísle)

tab.2                               Rozklad složené daňové kvóty v letech 2006 – 2009 (%)
2006 2007 2008 2009

Celková složená
daňová kvóta 37,4 37 36,1 35,3
z toho: 
- vliv předchozích daňových -0,2 -0,3
úprav na výběr daní 
- vliv předchozích úprav 
na výběr pojistného -0,1
- vliv snížení sazeb nemoc..
pojistného u zaměstnavatelů -0,4 -0,6

- samovolný pokles daňové kvóty -0,1 -0,2 -0,3
Vývoj daňové kvóty bez 
legislativních opatření 37,3 37,1 36,8
Celková složená kvóta bez vlivu
Zákona o nemocenské 37 36,5 36,2
MF ČR, Návrh SR 2007, vlastní propočty 
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Německo – Obavy z rozpadnutí pracovních podmínek státních
zaměstnanců
Člen výkonného výboru ver.di Christian Zahn napsal dopis minist-
rovi vnitra W. Schäubleovi, ve kterém vyjádřuje své obavy z vlád-
ních reforem. Tyto reformy by mohly podle něj vést k rozbití
národní mzdy a podmínek státních zaměstnanců. Zahn argumentu-
je tím, že diferenciace mezd a podmínek státních zaměstnanců me-
zi 16 regionálními vládami a federální vládou sníží efektivitu veřej-
ných služeb a bude bránit mobilitě státních zaměstnanců mezi regi-
ony.
Španělsko – Parlament podporuje základní předpisy pro veřej-
ný sektor
Odborové federace FSAP-CC.OO a FSP.UGT přivítaly rozhodnutí
španělského parlamentu o podpoře nového ustanovení týkajícího se
pracovníků ve veřejném sektoru. Po nezbytném potvrzení senátu by
měl zákon být implementován během února. Ustanovení zahrnuje
širokou škálu zaměstnaneckých práv a mzdových a ostatních pra-
covních podmínek. Dále taky zaručuje odborům právo na kolektiv-
ní vyjednávání.
ETUC a ITUC s nadšením přijímají rozhodnutí EU o uvalení
obchodních sankcí na Bělorusko
Evropská konfederace evropských svazů (ETUC) a Mezinárodní
konfederace odborových svazů (ITUC) s nadšením vítají rozhod-
nutí Evropské rady na zrušení obchodních privilegií Bělorusku v
reakci na selhání vlády při respektování práv odborů. Odborové
hnutí bojovalo za tuto akci na mezinárodní, evropské i národní
úrovni již od roku 2003. Komise Mezinárodní organizace práce
(ILO) vyzývala Bělorusko k zastavení pronásledování odborů a k
zárukám svobody a práva na sdružování se. Tyto výzvy ale nebyly
vyslyšeny, a tak ETUC i ITUC s potěšením přivítat výzvu Evrop-
ské komise k vyloučení Běloruska z evropského obecného systému
preferenčních celních sazeb.
Generální tajemník ITUC Guy Ryder řekl: “Tohle je vítané rozhod-
nutí ze strany EU a může jen pomoci, aby si Lukašenkův režim uvě-
domil, že jeho represe demokratických a nezávislých odborů musí
skončit“.
Ukrajina – Prezident Viktor Juščenko navrhl, aby parlament
legislativně reguloval sociálně-pracovní vztahy
Juščenko přišel s tímto nápadem ve svém návrhu zákona na „Soci-
ální dialog v Ukrajině“. Tento návrh zákona definuje právní zákla-
dy pro organizaci a procedury při představování sociálního dialogu
v Ukrajině mezi vládou, zaměstnavateli a najatými pracovníky. To
vše by mělo vést ke zlepšování pracovních a sociálně-ekonomic-
kých vztahů. Dále definuje koncept sociálního dialogu, jeho zá-
kladní principy, rozsah řízení takového dialogu a zastupování jed-
notlivých účastníků v tomto dialogu. Tento návrh byl především
výsledkem chybějícího právního rámce v oblasti sociálně pracov-
ních vztahů  v Ukrajině a také potřebou legislativně definovat zá-
klad pro zavádění sociálního dialogu, jakožto nezbytné podmínky
pro  sociálně-ekonomický rozvoj, zlepšování životních podmínek
obyvatel a dosažení harmonie ve společnosti. V srpnu 2006 kabinet
ministrů schválil plán na rozvoj sociálního dialogu, za účelem řeše-
ní konfliktů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
Velká Británie - Odbory souhlasí s požadavky místní správy na
zvýšení mezd
Odborářská část Společné národní rady (NJC) pro místní správu se
dohodla na sedmibodovém požadavku na rok 2007. Tento požada-
vek ještě nebyl předán zaměstnavatelům k posouzení. Formální po-
žadavek by měl být předán v průběhu ledna 2007. Národní tajem-
ník pro místní správu Brian Strutton řekl: “Očekáváme velice těsný

boj, protože vyjednávači chtějí zvýšení mezd ve veřejném sektoru
pouze o 2 %, a to dokonce v době, kdy inflace roste rychlostí 3,9
%.  NJC stanovuje mzdu 1,5 miliónu pracovníků v místní správě,
ve které převládají špatně placené ženy. 
Velká Británie – Šéf veřejných služeb reaguje na hlasování o
stávce
Šéf veřejných služeb ve Velké Británii napsal výzvu, ve které urgu-
je všechny státní zaměstnance, aby nehlasovali pro stávku. Tato
výzva přišla v reakci na to, že PCS (největší odborová organizace
ve veřejném sektoru ve Velké británii) začala se sbíráním hlasů od
všech svých 300 000 členů. Odbory říkají, že vláda chce nyní ka-
ždoroční snížování zaměstnanců až o 5 % během příštích pěti let
plus snížení počtu zaměstnanců o 100 000 požadované v efektiv-
nostní zprávě Gershona. PCS rovněž zdůrazňuje fakt, že vláda se
zavázala na zvýšení mezd ve výši dvou procent, zatímco inflace
přesahuje 3% růst. PCS žádá své členy, aby jim vyjádřili svou pod-
poru a dali jí rozhodovací sílu při dalším očekávaném vyjednávání
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ZA VYSOCE KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ
VŠEM

SPOLEČNĚ POŽADUJEME VEŘEJNÉ
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POTŘEBY LIDÍ, A VYZÝVÁME
EVROPSKOU KOMISI, ABY PŘEDLOŽILA

EVROPSKÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS.
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