
� Upozorňuje-me všechny ZOOS, že v NOS č.1 byl zveřejněnf o r m u l á řVy ú č t o v á n íč l e n s k ý c hpříspěvků za rok 2007, kterýje potřeba zaslat OS do 29. 2.2008. OS žádá tímto ZO OS,
aby ve výkazu uvedli také e-
mail adresu předsedy ZO OS.
Získané údaje slouží k vnitřní
kontrole OS včetně identifikace
plateb a k doplnění či aktualizaci
e-mail adresáře předsedů ZO
OS. OS v zájmu zvýšení infor-
movanosti zaměstnanců a jejich
zástupců bude počínaje mě-
sícem březnem závažné aktuální
informace zasílat ZO OS také
prostřednictvím e-mailu. OS do-
poručuje  předsedům  ZO  OS,
kteří dosud vlastní e-mail adresu
nemají, aby se dohodli se za-
městnavatelem na zřízení e-mail
adresy. Opravňuje k tomu § 277
zákoníku práce, který ukládá za-
městnavateli vytvořit zástupcům
zaměstnanců podmínky pro řád-
ný výkon jejich činnosti.
Vzhledem k tomu, že většina
korespondence probíhá v dnešní
době elektronicky, je zřízení e-
mail adresy nezbytnou pod-
mínkou pro výkon činnosti. 

Z konferencí sekcí

Praha
25. ledna 2008
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21,20  Kč

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

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

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 14

�Všechny ZO OS upozorňu-jeme, že zaměstnavatel má po-dle § 287 povinnost informo-vat a projednat se závodnímvýborem odborové organizaceopatření týkající se vývojeprůměrného platu a jejich jed-notlivých složek v roce 2008.
Pokud zaměstnavatel tuto
povinnost neplní, může mu být
uložena Státním úřadem in-
spekce práce sankce podle
zákona o inspekci práce. 
� Dle sdělení ministerstvavnitra projedná vláda v nej-

Odboráři, nezapomeňte!
Jako každoročně i letos  (nejpozději do 15. února) bude většina zaměstnanců –
odborářů žádat u zaměstnavatelů o roční zúčtování záloh na daně za rok 2007.
Obvykle se tak děje doplněním údajů na známých růžovo-bílých dvojlistech formá-
tu A4, které vede  zaměstnavatel. Je řada položek, které lze od základu daně odpočíst
a patří sem také odečet hodnoty členských příspěvků, zaplacených odborové or-ganizaci.  Na  základě  potvrzení, které členovi vystaví ZO (vzor na straně 2 NOS
2-3/2008), lze odečíst nejvýše 1,5 % ze  zdanitelných příjmů, nejvýše pak  3000 ko-
run ročně. Potvrzení si předává mzdové účtárně buďto každý člen samostatně nebo,
je-li tak dohodnuto mezi ZO a zaměstnavatelem, potvrzení předkládá ZO za své čle-
ny souhrnně (zpravidla na soupisce, vzor na straně 3 NOS 2-3/2008).
Jednou z dalších možných odečitatelných položek jsou platby  (příspěvky) zaměst-
nance na penzijní připojištění a životní pojištění. Je třeba vědět, že pokud zaměst-
nanec požaduje odpočet na tyto tituly vůbec poprvé, zaměstnavatel na něm bude
chtít doložit smlouvu o příslušném druhu pojištění. V dalších létech už se smlouva
nepředkládá  a  plně  postačuje  pro  daňové  účely  potvrzení  o výši plateb od pří-
slušného pojišťovny (fondu). Takováto potvrzení zasílají klientům pojišťovny
(fondy) zpravidla do konce ledna kalendářního roku.
Bezpříspěvkoví dárci krve mají  rovněž možnost odpočtu hodnoty  ročních odběrů
krve, jeden odběr se oceňuje částkou 2000 korun. Vyžaduje se potvrzení transfúzní
stanice o odběrech.                                                                                      (pam)

Zleva generální ředitel Celní správy ČR JUDr. ing. Pavel Novotný,
předseda PV OO CS Pavel Bednář a řídící schůze Miloš Lokvenc.

Rozšířené plenární zasedání
podnikového výboru Celní
správy – sekce CS se konalo ve
středu 9. ledna v Domě od-
borových svazů Praze. Ve
zprávě o činnosti předseda sekce
Pavel Bednář konstatoval v pod-
statě konstruktivní spolupráci se
zaměstnavatelem,  i když v ně-
kterých záležitostech bylo neo-
právněně postupováno bez
odborů.  Po zvládnutí dopadů

Svazová rekreace 2008
str. 4 - 9Chorvatsko 2008
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Konference odborových organi-zací Územních finančních orgá-nů se uskutečnila ve čtvrtek 17.ledna v Domě odborových sva-zů v Praze.Ve zprávě o činnosti předsedasekce ing. Zdeněk Tomášekuvedl, že uplynulé období bylomimo  vyjednávání o lepších fi-nančních  a pracovních  pod-mínkách  pracovníků  ÚFO po-znamenáno   záměrem   vlády

Celní správa

Územní finanční orgány
sloučit  celní  a daňovou správua založením podnikového vý-boru sekce Územních finan-čních orgánů. Soustavná jespolupráce  výboru  sekce ÚFOs vedeními ÚFDŘ včetně vrch-ního ředitele ing. Knížka.Bohužel se vedení sekce nepo-dařilo uskutečnit setkání s mini-strem financí M. Kalouskem.Nové telefonní číslo redakce NOS 236 181 173

Pokračování na straně 2



2 NOS 2-3/2008

Potvrzení odborové organizace
o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmù fyzických osob

Základní (místní) odborová organizace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
se sídlem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
potvrzuje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992, o daních z příjmù, v platném znění, že její člen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození)
zaplatil  v roce  . . . . . . . . . . . . 
částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jako členský příspěvek této organizaci. 
Potvrzení se vydává podle § 38l odst.1 písm. k) téhož zákona.

Datum, podpis a razítko odborové organizace

transformace celní správy v sou-
vislosti se vstupem do EU je pro
odbory nyní nejdůležitější vy-
pořádat se se  záměry snižovat
počet zaměstnanců ve státní
správě a především minimalizo-
vat dopady na zaměstnance v
souvislosti se zamýšleným slou-
čením celní a daňové správy. P.
Bednář  apeloval  na funkcio-
náře,  aby  dále  zachovávali
FKSP  v souladu s jeho názvem
a  nesnažili se jej rozdělovat ja-
ko výplatu. Dále hovořil o pro-
blémech se zařazováním do ta-
rifních  tříd  a  o  nepřijatelném
snížení zvláštních příplatků.
Problémem je v souvislosti s od-
borovou organizovaností nezá-
jem o výkon volených funkcí.
Generální ředitel Celní správy
JUDr. ing. Pavel Novotný infor-
moval o vyjednávání ohledně

Celní správa
Pokračováníze strany 1 rozpracování věcného záměru

zákona o sloučení daňové a cel-
ní správy, jehož cílem je řešit
kompetence a poté personální
strukturu,  a označil se za mír-
ného optimistu ohledně dopadů
na budoucnost celní správy.
Ocenil spolupráci s podnikovým
výborem, v diskusi odpovídal
spolu s dalšími představiteli ve-
dení na otázky ohledně zařa-
zování do tříd, na otázky k vy-
strojování, rozdělení navýše-
ných mzdových prostředků v
roce 2008, zavádění elektronic-
kého mýta. 
S aktuálními informacemi vys-
toupila předsedkyně OS A.
Vondrová. V tajných volbách
byl znovu zvolen předsedou
podnikového výboru Pavel
Bednář. Proběhly i volby dalších
orgánů sekce, byl jednomyslně
schválen   návrh   kolektivní
smlouvy na rok 2008. Konfe-
rence se zúčastnilo z 57 poz-
vaných  50 delegátů z 24 základ-
ních organizací.

-dě-

Informace předsedkyně
bližších týdnech návrh novelynařízení vlády č. 37/2003 Sb., oodměnách za výkon funkcečlenům zastupitelstev, ve zněnípozdějších předpisů. Účinnost
je navržena od 1. 3. 2008 a to se
zpětnou platností. Jakmile bude
návrh novely nařízení vlády vlá-
dou přijat, zveřejníme tuto infor-

maci na webové stránce OS. 
� Zaměstnance daňové a celní
správy upozorňujeme, že věcný
záměr zákona o Integraci da-
ňové a celní správy bude před-
ložen vládě k projednání do
konce ledna. 
V Praze dne 21. 1. 2008                                                                       Alena Vondrová předsedkyně OS

Pokračováníze strany 1



Hromadné potvrzení
odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvkù

pro účely snížení základu daně z příjmù fyzických osob
Základní odborová organizace.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
se sídlem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
potvrzuje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném
znění, že její členové zaplatili v roce:  . . . . . . . . . . . . níže uvedené částky jako členské příspěvky
této organizaci:
poř.        titul           Jméno Příjmení rodné číslo              Zaplacený
číslo nebo                 členský příspěvek

datum narození v Kč celkem 

Toto potvrzení se vydává podle § 38l odst. 1, písm. k) výše uvedeného zákona na žádost těchto členů,
jako doklad pro roční vyúčtování záloh na daň z příjmù fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitkù.
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis a razítko 
odborové organizace



NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2008

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně
členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným přís-
lušníkům. Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka,
děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26
let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na
budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc a nebo jsou pro
tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za
rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo
členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující
jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve
společné domácnosti, dítě na něhož člen OS nebo jeho rodinný přís-
lušník 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 ža-
datele 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 vypočte-
na 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
odborové organizace.
Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné ú-
daje) 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 je-
jich zpracování v rámci IPC a OS (pro výpočet ceny poukazu)
využijte – okopírujte – tiskopis „Závazná objednávka“.
Členové ZO OS
• 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 - 12 - 14 let), jsou závazným podkladem pro výpočet
celkové ceny poukazu.
Závodní výbor odborové organizace
• 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.
• do 31. března 2008 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
PRACOVA platí, že
- poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v

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

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

- stravování je zajištěno jako plná penze = PP, polopenze = P,
požadavek člena OS na způsob stravování je závazný;

- program rekreace je individuální;
- u rekreačních objektů je k dispozici nehlídané parkování, 
- poplatky za rekreační pobyty (obci, městu) hradí rekreanti z vlast-

ních prostředků;
- rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Pro rok 2008 zabezpečil Odborový svaz v 11 rekreačních střediscích 95 týdenních turnusů s 1500 lůžky. V nabídce již není cha-
ta Slunečná v Krkonoších, (dle sdělení ÚV ČR je tento objekt v prodeji.) Smlouva nebyla uzavřena s penzionem Golf Luhačovice,
ale nově s penzionem Vila Vyšehrad, Luhačovice. Z důvodu podstatného zvýšení cen pobytů nebyla uzavřena smlouva s hote-
lem Sepetná Ostravice a OS uzavřel nově smlouvu s hotelem Permoník Nový Hrozenkov, okr. Vsetín.
Dále rozšiřujeme nabídku o možnost rekreace v hotelu Rusava, Bystřice pod Hostýnem, okr. Kroměříž. Smlouvu by OS
SOO uzavřel až podle skutečného zájmu, tj. konkrétních objednávek zaslaných do 31. 3. 2008.
Nabídka svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů s cenami pro ZO, tiskopis ZÁVAZNÁ
OBJEDNÁVKA. 
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního fondu OS (čl.
III/D viz DOKUMENTY OS).



Svazová rodinná rekreace 2008

Hotel PAVLA - VYSOČINA,Vlachovice Sykovec, okres Žďár nad Sázavou
www.hotelpavla.cz

Moderní hotel leží ve středu Česko-
moravské 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 za-
jímavostí – nejvyšší hora Českomo-
ravské vysočiny 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 poplatek. Vhodnější pro
rekreanty s vlastní dopravou. 
Ubytování - ve 2, 3, 4, 5lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, radiopři-
jímačem a balkonem. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu. Snídaně
– formou studeného stolu + teplá nabídka a nápoje nebo snídaňový lístek, obědy – jed-
notná polévka, výběr ze 2 druhů hlavních jídel, večeře – předkrm a desert jednotný,
hlavní jídlo výběr ze 7 druhů. V hotelu je denní restaurace, bar, vinárna.
Ostatní - u hotelu venkovní bazén (9x12 m), pro děti brouzdaliště se skluzavkou, k dis-
pozici sportovní hřiště pro míčové hry, stolní tenis, dětské hřiště, pískoviště, houpačky.
Za poplatek – sauna, barevný televizor, horské kolo, kulečník. Koupání v rybníku
Sykovec ve vzdálenosti cca 150 m, vhodné i pro děti – pozvolný vstup, písčité dno.
Pobyt se psem možný za poplatek 50,- Kč/den.

Hotel RUSAVA, Rusava u Bystřice podHostýnem, okres Kroměřížwww.hotelrusava.cz
Rekreační středisko se nachází ve valašské
obci Rusava, uprostřed Hostýnských vrchů.
Svým umístěním v přirozené klidové zóně je
areál ideálním místem pro rodinnou rekreaci.
Využití hotelu je celoroční. Okolí nabízí
možnosti pěší turistiky, (svatý Hostýn), cyk-
loturistiky, autovýlety do Kroměříže, Hole-
šova, ZOO Lešná, hrad Lukov, hrad Hel-
fštýn. Zajímavé a využívané jsou týdenní
kurzy jezdectví na koni pro začátečníky i pokročilé.
Doprava – vlaková i BUS do Kroměříže, dále autobusem do obce Rusava, zastávka je
cca 500 m od hotelu, který na objednání zajišťuje přepravu hostů i zavazadel. Autem –
hotel má vlastní parkoviště, bez poplatku, příjezd po silnici až k hotelu.
Ubytování – 2,3,4,5lůžkové pokoje (s možností přistýlky) po rekonstrukci, s vlastním
sociálním zařízením, TV. Vybavení pokojů – hotelové.
Stravování – polopenze v denní hotelové restauraci s obsluhou. Snídaně – kontinentál-
ní, večeře – výběrem ze 2-3 menu. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekrean-
tem v hotovosti. Možnost posezení a občerstvení na venkovní terase, bar.
K dispozici – hřiště (2x), dětský areál, stolní tenis, deskové hry, úschovna vlastních
jízdních kol, ohniště. Cca 100 m pod hotelem je koupaliště se solárním ohřevem vody.
Za poplatek – sauna, masáže, valnes, šipky, kulečník, půjčování jízdních kol a
koloběžek.Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 100,- Kč/týden.

Hotel ZADOV, Zadov - Stachy, okres Prachatice
www.hotelzadov.cz

Hotel se nachází na pokraji Národního par-
ku v nadmořské výšce 1050 m n.m. na sva-
hu hory Churáňov, s krásným výhledem na
oblast centrální Šumavy (u pokojů s vyhlíd-
kou za příplatek 350,- Kč pokoj/týden).
Okolí je vhodné k turistice (značené turis-
tické trasy), cykloturistice a autovýletům.
Autobusové spojení – přímá linka Praha – Zadov (od BUS zastávky cca 100 m k hote-
lu). Parkoviště aut (nehlídané) u hotelu – zdarma.
Ubytování - ve 2 a 4lůžk. pokojích (u 2lůžk. s možností přistýlky), TV,  kompletní so-
ciální zařízení. Pokoje 2+1přistýlka jsou bez vyhlídky.Děti do 3 let bez nároku na lů-
žko a stravu zdarma.
Stravování – polopenze. Snídaně – švédské stoly; večeře s obsluhou – formou objed-
návek ze tří druhů menu. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekreantem v ho-
tovosti. Možnost občerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem, denní bar.
Ostatní - v hotelu je k dispozici billiard, stolní tenis, sauna s možností masáží, fitness,
tělocvična (půjčování sportovních potřeb), volejbalové hřiště, dětské hřiště s houpa-
čkami, pískovištěm a skluzavkou. V blízkosti hotelu je půjčovna jízdních kol. Zájemci
o koupání mohou využít koupališť ve vzdálenosti 8 – 15 km od hotelu. 
Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 100,- Kč/den.
Hotel BEZDĚZ, Staré Splavy, okres Česká Lípa
www.hotelbezdez-machovojezero.cz

Hotel Bezděz se nachází na břehu Máchova
jezera, obklopen překrásnou přírodou
Českého Ráje.
Doprava vlakem i autobusem do Starých
Splavů, odtud cca 1 km pěšky. 
Autem – parkování u hotelu bez poplatku (v
VII. a VIII. měsíci též hlídané parkování – 120,- Kč/auto/den).
Ubytování ve 2,3,4 lůžkových pokojích hotelu nebo v přilehlé dependanci s komplet-
ním sociálním zařízením, satelitní televizí a u každého pokoje je balkon. Děti do 3 let
bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Stravování – polopenze v jídelně hotelu, obědy lze zakoupit v hotelové restauraci.
Snídaně i večeře – bufetové, švédské stoly. Denní restaurace na terase, 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.) – fitness centrum, te-
nisový 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 za poplatek 500,- Kč/den.

Zotavovna VS ČR PRACOV,Radimovice u Želče, okres Tábor
http://Web.iol.cz/pracov

Zotavovna s celoročním provozem se nachází v jiho-
českém kraji nedaleko města Tábor u Sezimova Ústí nad
řekou Lužnicí. Oblast Táborska nabízí celou řadu mož-
ností 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, pokoje s vlastním sociál-
ním zařízením, TV, radiopřijímačem. K dispozici jsou v
každém turnusu 2-3x2lůžk., 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: kry-
tý bazén se solárním ohřevem vody, volejbalové a fotbalové hřiště, tenisové kurty, ven-
kovní stůl na stolní tenis, fitcentrum a tělocvična, kuželna, kulečník, úschovna jízdních
kol, možnost využití psince k pobytu se psem. Za poplatek – věci přenosné, tj. sítě,
míče, rakety, lodičky aj. a dále rehabilitační procedury a masáže. 
Pobyt s malým psem pouze na povolení ředitelky zotavovny.

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
www.engadin.cz

Hotel je umístěn v klidném a romantickém
prostředí 2 km od Železné Rudy v údolí
říčky Řezné. Hraniční přechod do SRN je
vzdálen 6 km. Využití hotelu je celoroční.
V okolí jsou vynikající podmínky pro letní
i zimní sporty, pro cykloturistiku, turistiku
a autovýletům – množství turistických a
cykloturistických tras. 
Doprava – vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus, který zajišťuje po
dohodě přepravu hostů i zavazadel. Autem – příjezd po silnici až k hotelu, kde je par-
koviště aut – bez poplatku.
Ubytování - ve 2, 3 a 4-5lůžk. pokojích (bez možnosti přistýlky). Typy pokojů:
STANDARD - vlastní sociální zařízení, možno zapůjčit TV za poplatek 500,- Kč/týden
TURISTIK - umyvadla s teplou a studenou vodou, WC + sprcha společné
APARTMÁ - dvě místnosti s 1 sociálním zařízením, TV
Stravování - plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu. Snídaně -
formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr ze dvou jídel, večeře - výběr ze dvou
jídel + ovoce nebo zákusek. Možnost občerstvení v hotelové restauraci 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 koupaliště, v dosahu je
krytý bazén, tenisové kurty a squash. Hotel pořádá každý týden jednodenní zájezdy po
Šumavě, Bavorském lese a také do Alp. V případě zájmu se jezdí na plavání do neda-
lekého aquaparku.
Pobyt s domácím zvířetem (malá plemena) je možný za poplatek 50,- Kč/den.



Hotel PERMONÍK, Vranča, Nový Hrozenkov,
okres Vsetínwww.hotelpermonik.cz
Hotel  Permoník  se nachází na okra-
ji obce Nový  Hrozenkov,  670  m
n.m., v klidné a romantické valašské
přírodě, na úpatí Beskyd cca 20 km
od města Vsetína, ležící na břehu
řeky Bečvy. Využití hotelu je
celoroční. Okolí nabízí možnosti
pěší turistiky. Oblíbené jsou hřeben-
ové túry na trase Kohútka – Portáš –
Kasárna. Hraniční přechod do SR je vzdálen 5 km.  Hotel je zařazen do pro-
gramu „Cyklisté vítáni" a splňuje všechny požadavky cyklistů. Okolní cyk-
lostezky uspokojí začátečníky i pokročilé. Oblíbenými cíly výletů je známý
Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny, Radhošť aj.
Doprava -Vlakové spojení Praha-Vsetín zajišťuje denně několik mezinárod-
ních expresů např. Fatra, Emil Zátopek, Košičan aj. Autobusové spojení do
Vsetína je také bezproblémové. Ze Vsetína je možné dále cestovat autobusem,
který staví přímo u hotelu (zast. Nový Hrozenkov-Vranča) nebo vlakem, který
má stanici cca 2km od hotelu. Hotel má vlastní mikrobus, který zajišťuje
přepravu hostů i zavazadel. Odvoz předem telefonicky nebo písemně dohod-
nout s vedoucím RZ. Auto - hotel má vlastní parkoviště, bez poplatku, příjezd
po silnici až k hotelu.
Ubytování - 2, 3, 41ůžkové pokoje (s možností přistýlky), s vlastním sociál-
ním zařízením, televizorem a telefonem. Vybavení pokojů - hotelové. Děti do
3 let – bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Stravování - polopenze, v hotelové restauraci s obsluhou. Snídaně - formou
bohatého bufetu, večeře - formou výběru ze dvou menu. Obědy lze objednat
den předem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnost občerstvení v restau-
raci s venkovní terasou s denním provozem. Dále je k dispozici Noční bar a
občerstvení u venkovního bazénu.
K dispozici je dohřívaný venkovní bazén 8 x 20m s brouzdalištěm, posilovna,
sportovní sál, hřiště, ohniště - v ceně pobytu; osvětlený tenisový kurt, sauna,
2x kuželková dráha, masáže, půjčovna horských kol, čtyřkolky- za poplatek.
Pobyt s malým domácím zvířetem je ZDARMA. 

Penzion HEJTMAN, Chlum u Třeboněokres Jindřichův Hradec
www.penzionhejtman.com

Chlum u Třeboně se nachází v chráněné
krajinné oblasti Třeboňska, v ekolo-
gickém prostředí, 2 km od hraničního
přechodu do Rakouska.
Penzion Hejtman je v uzavřeném areálu
na pravém břehu rybníka Hejtman (80
ha) uprostřed Chlumu u Třeboně. Výlety
do Třeboně, Jindřichova Hradce,
Hluboké n. Vlt., Červené Lhoty,
Gmündu – vhodné i pro cykloturistiku.
Doprava – autobusový spoj Praha – Chlum u Třeboně pouze v letních měsících.
Autem – k dispozici nehlídané parkoviště v areálu RS – zdarma.
Ubytování - ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Vybavení pokojů – hotelové. Možnost zapůjčení TV na pokoj za poplatek 60,-
Kč/den.
Stravování – polopenze – (jednotná) s obsluhou v jídelně penzionu. Obědy je mo-
žné zakoupit s platbou v hotovosti. K občerstvení slouží bufet se stanovenou pro-
vozní dobou.
Ostatní - k dispozici 2 společenské místnosti s TV, stolní tenis, sportovní hřiště, ga-
ráž pro úschovu jízdních kol. Koupání v rybníku Hejtman – 50 m písečná pláž před
RS Lesák za poplatek (předpokládaná cena 20,- Kč/os/den) nebo veřejné koupali-
ště. Půjčovna jízdních kol, prodejna rybářských povolenek na rybníky Hejtman a
Staňkovský, obchodní dům a ostatní služby jsou v dosahu 300 m od penzionu. V
blízkém kempu je půjčovna lodí, šlapadel.

Svazová rodinná rekreace 2008
Penzion VILA  VYŠEHRAD, Luhačovice,okres Zlínwww.vilavysehrad.cz
Luhačovice jsou situovány v nádherném prostředí
Bílých Karpat, obklopeny lesy, ideálním místem
pro rekreaci i ozdravné pobyty. Hosté mohou
využít nabídky lázeňských a rehabilitačních slu-
žeb, léčivé minerální prameny jsou považovány
za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký
obsah minerálních látek. Na luhačovické
kolonádě se pořádají četné kulturní akce.
Luhačovická přehrada je místem sportovního i
kulturního vyžití, s půjčovnou loděk, stánky s
občerstvením, bowlingem ad. Kraj je vhodný pro
pěší turistiku i cykloturistiku. Lze navštívit
zámek a ZOO v Lešné, biskupskou rezidenci s nádhernými parky v Kroměříži,
zámek ve Vizovicích, skanzen ve Strážnici, hrad Buchlov, zámek Buchlovice. 
Nově zrekonstruovaný secesní penzion stojí nedaleko luhačovické kolonády, v
Pražské čtvrti, jedné z nejkrásnějších čtvrtí lázní. V hotelu je restaurace s barem,
salonek s internetem, venkovní posezení na terase. Ubytovací kapacita je 24 lůžek. 
Autobusové i vlakové spojení - k penzionu cca 3 km, lze využít BUS směr
Pozlovice. Vlastní doprava – parkování v ulici pod penzionem za poplatek 30,-
Kč/den/auto (nutno objednat předem na recepci penzionu)
Ubytování – ve 2lůžk. pokojích bez možnosti přistýlek, (v turnusu k dispozici 3-4
pokoje), v některých termínech i apartmán 3-4lůžk. Pokoje jsou hotelového typu,
s vlastním sociálním zařízením a satelitní televizí. 
Stravování – polopenze v jídelně penzionu, s obsluhou. Snídaně – jednotná, večeře
– výběr ze dvou jídel. Možnost zakoupení občerstvení celodenně.
Ostatní - za poplatek - půjčování jízdních kol, rehabilitační masáže.
Sportovní možnosti- kromě pěší turistiky je kraj vhodný také pro cykloturistiku
(možnost úschovy vlastních kol v uzamykatelné garáži). 
Nedaleko hotelu je moderní sportovní areál s tenisovými kurty, minigolfem a halou
se dvěmi kuželkovými drahami. Zákaz pobytu s domácími zvířaty.

Hotel JASMÍN Praha 9 - Vysočany
www.hotel-jasmin.info/cs/

Rekreace v Praze je určena zájemcům o návštěvu hlavního města s možností pro-
hlídky historických a kulturních památek Prahy a okolí. Standardní turistický ho-
tel v klidném prostředí Prahy je vzdálený cca 15 min. od historického centra měs-
ta, MHD (s přestupem) cca 30 minut. Možnost parkování před hotelem, k dispozi-
ci i hlídané parkoviště (za poplatek).
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky (se slevou), komplet-
ním sociálním zařízením, TV, radiopřijímačem a telefonem.
Stravování – polopenze – v restauraci s celodenním provozem, cca 50 m od uby-
tování. Snídaně – švédské stoly, večeře – jednotné menu, s obsluhou.
Služby hotelu – možnost rezervace okružních jízd Prahou autokarem či parníkem,
poznávacích výletů mimo Prahu, kulturních akcí.

Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradìdem,Karlova Studánka, okr. Bruntál
www.sporthotelkurzovni.cz

Hotel je nejvýše položeným horským ho-
telem v ČR (1335 m.n.m.) situovaným v
srdci CHKO Jeseníky, na jižním úbočí
nejvyšší hory Moravy – Pradědu (1491
m.n.m.). Návštěvníkům je snadno do-
stupný blízký Praděd (2 km od hotelu) se
162 m vysokou vysílací věží s přístupnou
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, zámek a koupaliště v Bruntále, pře-
hrada Slezská Harta.
Příjezd vlak i BUS – st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka – Hvězda (parko-
viště za poplatek), odtud kyvadlovou dopravou na Ovčárnu cca 6 km a dále asi 900 m
pěšky k hotelu. S recepcí hotelu lze předem sjednat z Ovčárny odvoz zavazadel. Při do-
pravě vlastním osobním autem – v letním období lze parkovat přímo u hotelu – par-
kovné + povolenka 100,- Kč/noc.
Stravování – polopenze, v restauraci hotelu. Snídaně – švédské stoly se připravují od
určitého počtu ubytovaných osob, tzn., že snídaně jsou budˇformou švédských stolů ne-
bo výběrem ze snídaňového lístku, kdy klient má k dispozici základ (pečivo, máslo,
med, džem nebo paštiku) a k tomu si vybere jídlo ze 14 menu. Každý host má nárok na
jeden šálek nápoje: dle výběru čaj, káva, kakao, mléko (toto platí i u snídaně formou
švédských stolů). Večeře - předkrm, polévka, hlavní jídlo výběrem ze 3 menu, ovoce
nebo dezert. Možnost občerstvení (i obědy) v hotelové restauraci nebo kavárně s celo-
denním provozem, noční vinárna.
Ubytování – 2, 3, 4lůžkové (nebo přistýlky), kompletní sociální zařízení, TV. Děti do 4
let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Ostatní – za poplatek: herna s karambolem, billiardem, stolní tenis. Nové balneo cent-
rum: posilovna, finská, parní, infra sauna, whirpool, solárium, hydromasážní vana, ma-
sáže, půjčovna kol, víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem pro nohejbal, vo-
lejbal, tenis, kopanou, házenou. Bez poplatku: tělocvična, klubovna s TV, úschovna
kol, karetní salonek, vinárna.
Pobyt s malým domácím zvířetem  je možný za poplatek 100,- Kč/den.



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

do 31. března 2008
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

na letní svazovou rekreaci v roce 2008
do rekreačního střediska ___________________________________________

Náhradní termín     _____________________
Objednávám termín: ___________________ Náhradní středisko _____________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj/ (zakoužkujte)
1  přistýlka (pouze podle uveřejněné nabídky) (zakoužkujte)

Stravování: a) polopenze b) plná penze 
(výběr P nebo PP platí pouze u hotelu Engadin, Pavla, Pracov)    (zakroužkujte)

Pouze u uvedených hotelů – zakroužkujte:
Zadov - pokoj s vyhlídkou příplatek 350,- Kč pokoj/týden            ANO         NE
Engadin – pokoj   STANDARD     TURISTIK     APARTMÁN   
Luhačovice – parkování na ulici u penzionu 30,- Kč/auto/den       ANO         NE
Počet účastníků celkem: dospělých     _______ z toho nečlenù OS _______    viz informace

dětí do 10 let _______ z toho nečlenù OS _______    k ceně poukazu
dětí do 12 let _______ z toho nečlenù OS _______    
dětí do 14 let _______ z toho nečlenù OS _______    

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 2008

Cena pobytu vychází z cenových podmínek v EURO podle smlouvy uzavřené
s chorvatskou stranou. Při přepočtu cen 28,- Kč/EURO jsme přihlédli ke ko-
lísavému kurzu Kč, poplatkům za převody a zkušenostem z minulých let. 
Základní cena 10denního pobytu + cesta tam i zpět pro 1 účastníka  =
polopenze  +  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 zašle
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 po-
bytu (nebude-li zajištěn náhradník rekreace), kterou by jinak musel OS zapla-
tit 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, potvrzením.
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 2008.
Tento termín je závazný, neboť OS musí uhradit chorvatské straně 1. zálohu
do 28.2.2008. 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 ob-
držení závazné objednávky) zašle zájemci o rekreaci. Tím potvrdí vyřízení po-
žadavku.
PLÁTCE – člen OS – závodní výbor ZO
1) nejpozději do 28. února 2008 
- uhradí 1. zálohu ve výši  6000,- Kč/účastník 

(podle možnosti lze zaplatit fakturu celou),
2) nejpozději do 20. května 2008 
- uhradí 2. zálohu ve výši doplatku do celkové ceny faktury.

Termíny jsou stanoveny s ohledem na platby záloh OS chorvatské straně.
Vyúčtování skutečných nákladů bude provedeno po ukončení rekreace a
závěrečném vyúčtování s chorvatskou stranou (10 – 11/2008).

Odborový svaz po zhodnocení loňských zahraničních pobytů v Chorvatsku, které nám zajišťuje chorvatská společnost IBCI
Split již po několik let, se rozhodl objednat na letošní rok ve spolupráci s ostatními OS pobyty ve dvou lokalitách s tím, že jed-
notlivé turnusy budou odborovými svazy obsazovány společně .
Pro OS SOO je v následujících lokalitách a jednotlivých turnusech rezervováno:
Stari Grad, ostrov Hvar, komplex Hélios – apartmány 75 lůžek
Vodice, Šibenická riviera, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera 15 lůžek

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

III.   STARI GRAD, Hvar     S 20 30.6. 1.7. 11.7. 12.7.
VI.   VODICE                       S 16 30.7. 31.7. 10.8. 11.8.
VII. STARI GRAD, Hvar     S 33 9.8. 10.8. 20.8. 21.8.
VIII. STARI GRAD, Hvar    S 8 19.8. 20.8. 30.8. 31.8.
IX.  STARI GRAD, Hvar     M 13 29.8. 30.8. 9.9. 10.9.

M =  mimosezónaS =  sezóna



Cenové podmínky 12denních pobytù VODICE, hotelový komplex IMPERIAL
sezóna  Turnusy                                                                                                VI.      30. 7. - 11.8.

Poskytnuté služby/osoba /10 dnů EURO  x  28,-Kč/EU
polopenze ve 2lůžk. pokoji
osoba nad 12 let 320 8.960,-
dítě do 12 let ve 3lůžk. pokoji (sleva 50 %) 160 4.480,-
dítě do 12 let ve 2lůžk. pokoji (sleva 20 %) 256 7.168,-
děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko)
3.osoba nad 12 let ve 3lůžk. pokoji (sleva 20 %) 256 7.168,-
pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 11 308,-

- dětì 12 - 18 let 5,5 154,-
doprava - autobus tam + zpět - 1.950,-
za příplatek -   oběd 70 1.960,-

jednolůžkový pokoj (30 %) 87 2.688,-

Cenové podmínky 12denních pobytů STARI GRAD, komplex Helios, apartmány
sezóna  mimosezónaTurnusy                                                                                                          III.       30.6. – 12.7. IX.         29.8. - 10.9.VII.      9.8. – 21.8.VIII.    19.8. - 31.8.Poskytnuté služby/osoba /10 dnù EURO  x  28,-Kč/EU EURO  x  28,-Kč/EU

polopenze ve 2lůžk. pokojiosoba nad 12 let 300 8400,- 290 8120,-dítě do 12 let – 3os. v apartm. 2+1 (sleva 50%) 150 4200,- 145 4060,-dítě do 12 let – 2 os.v apartm. 1+1 (sleva 20%) 240 6720,- 232 6496,-děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko)3.osoba nad 12 let v apartm.   2+1  (sleva 20%) 240 6720,- 232 6496,-pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 11 308,- 8 224,-- dítě 12 - 18 let 5,5 154,- 4 112,-
doprava - autobus tam + zpět - 2.100,- - 2.100,- 
cena trajektu Split-Stari Grad a zpět je zahrnuta v ceně pobytuza příplatek – jednolůžkový pokoj (50 %) 150 4200,- 145 4060,-

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  blízkosti mo-ře.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.Stravování 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

Ostrov Hvar – je nazýván ostrovem levandule. Patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším ostrovům  Jadranu, s nejvyšším podílem hodin slunečního svi-tu v celém Středozemí. Nabízí jak rušná letoviska s nabídkou nejrůznějších aktivit, tak i zcela opuštěné zálivy a pláže.Stari Grad je nejstarší město ostrova, přístav na konci dlouhého stejnojmenného zálivu, jehož jedno rameno tvoří členitý a lesnatý poloostrov Kabal.Středisko má skalnaté pláže, umělá plata i menší písčitou pláž. Se Splitem je výborné trajektové spojení několikrát denně, plavba trvá asi 2 hodiny.Doprava z ČR autobusem do Splitu, dále trajektem cca 2 hodiny (v současné době ještě není rozhodnuto, zda nebude zajištěn převoz i autobusu tra-jektem).Poloha přízemní apartmány jsou umístěny v zeleni, cca 700 m od městečka Stari Grad. Vybavení centrální recepce a restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV místnost, terasa.Ubytování – apartmány – kuchyňka (vařič, chladnička), přistýlková postel, ložnice – 2 lůžka. Všechny pokoje jsou s vlastním příslušenstvím (sprchaa WC).Stravování v centrální restauraci hotelu Arkáda (v areálu cca 200 m), snídaně i večeře – formou švédského stolu, včetně salátového baru.Pláž ve vzdálenosti od apartmánů cca 100 m, částečně oblázková, betonová plata.Sport v komplexu tenis, stolní tenis, vodní sporty.Výlety nabídka a platba na místě. 

Příklad: Základní cena 12-ti denního pobytu včetně dopravy v kurzu 28,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  10.808,- Kč, v mimosezóně 10.444,- Kč.

STARI GRAD, ostrov Hvar, komplex Helios, apartmány
Příklad: Základní cena 12denního pobytu včetně dopravy v kurzu 28,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  11.218,- Kč.



OS státních orgánů a organizací zaslat OS 
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 do 20. února 2008
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. 2008
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 20. února 2008
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. 2008
Objednávám   STARI GRAD, ostrov Hvar, komplex Hélios, apartmány

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 v apartm. 2+1 (sleva 20 %) _______
dítě do 12 let - 3. os. v apartm. 2+1 (sleva 50 %) _______
dítě do 12 let - 2. os. v apartm. 1+1 (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.

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



14 NOS 2-3/2008

§ ODPOVÍDÁME §

Územní finanční orgány

Největším neúspěchem odborůje rozhodnutí o meziročnímnavýšení platů státních zaměst-nanců o 1,5 % a to do r. 2010.Navýšení platů jen o 1,5 %spolu s dopadem reformy veřej-ných financí a inflací, způsobípropad reálných mezd. Z  jed-nání s pracovníky ÚFDŘ bylojasné,  že  jim  tato situace nenílhostejná. Již v průběhu roku sepodařilo zajistit další mzdovéprostředky, které jsou zajištěny ipro rok 2008. Nárůst platů se takzvýší o 3,5 % a v porovnáníplánovaných mzdových pros-tředků na rok 2007 se zatímnískutečností pro rok 2008 je 4,7%. Protože se nejedná onavýšení tabulkových tarifů, byldohodnut způsob rozdělení těch-to prostředků a tato dohoda jesoučástí Rámcové kolektivnísmlouvy pro rok 2008. Za velkýúspěch lze považovat zastavenímeziročního snižování počtupracovníků ÚFO. Jednání sezástupci ÚFDŘ jsou vysoce ko-rektní a velmi posilují naději, žena této úrovni můžeme do bu-doucna velmi úzce spolupraco-vat a dosáhnout úspěšných do-hod.Dále Tomášek uvedl, že záměrministerstva  financí   a   vládysloučit celní a daňovou správuvyvolal obavy z dopadu do za-

městnanosti.  Postupem času seinformace upřesňovaly  a hlavnězastavením meziročního sni-žování počtu zaměstnanců ÚFOse situace částečně zklidnila a jezřejmé, že problém se zaměst-naností se týká hlavně kolegů  zcelní správy. Dlouhodobým záměrem výborusekce ÚFO bylo založit pod-nikový výbor sekce ÚFO správní subjektivitou v rámci OSSOO, k tomu došlo v dubnu2007. Důvodem je rychlejší apružnější vyjednávání se za-městnavateli v rámci tvorbykolektivní smlouvy. Stav člen-ské základny k 30. 6. 2006 byl47 ZO a 1739 členů, k 30. 6.2007 byl 47 ZO a 1701 členů. Vrchní ředitel ÚFDŘ ing.Knížek  informoval  o  záměrusloučit daňovou a celní správu, opředpokládané struktuře finan-čních úřadů po sloučeni v roce2010. Ocenil spolupráci s odbo-ry, informoval o zásluze ÚFDŘohledně omezení propouštěnízaměstnanců, které je v podstatěkryto přirozeným úbytkem pra-covníků. Vrchní ředitel v diskusivyslechl řadu kritických při-pomínek ohledně platů, školení ifungování informačních tech-nologií.S aktuálními informacemi k pro-blematice sekce ÚFO vystoupilapředsedkyně OS A. Vondrová.Schválen byl statut Podni-kového výboru odborových or-ganizací ÚFO a rámcová kolek-tivní smlouva.                     -dě-

tis.Kč
Výnosy
Tvorba PF z podílu člen. příspěvků 17.668,8
Úroky – výnosy z vkladů u peněž.ústavů 1.000,0
Splátky půjček z PSF od 27.4.2007 127,5
Výnosy celkem 18.796,3
Náklady
Zasedání orgánů a komisí 156,5
Porady, aktivy, semináře 35,8
Školení 241,0
Činnost sekcí 1.514,8
Cest.náhrady pracovníků a funkc.OS 75,0
Publikace, časopisy, noviny 55,0
Mezinárodní činnost 100,0
Právní zastup. a poradenství 300,0
Péče o funkcionáře 6,0
Mzdové náklady 5.705,4
Zákonné pojištění 2.020,9
Příděly SF 138,8
Provozní náklady 1.158,0 x)
Péče o pracovníky 54,0
Nákup drobného majetku 150,0
Náklady autoprovozu 355,0
Pojistné – poplatky x)
Náklady IPC 4.418,6
Náklady spojené s vyd.čas. NOS 1.000,0
Příspěvek na činnost ČMKOS 2.497,8
Příspěvek na činnost BOZP 174,2
Příspěvky PSI 385,0
Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR 39,3
Příspěvek Evropskému hnutí v ČR 0,5
Ostatní náklady
Systém podpor a dotací pro čl.OS (PSF) 2.000,0
Náklady celkem 22.581,6
Výnosy celkem 18.796,3
Výsledek  hospodaření (schodek) -3.785,3
Z důvodové zprávy k návrhu rozpočtu OS státních orgánů a organizací na rok 2008:
Rozpočet na rok 2008 byl zpracován po provedeném rozboru čerpání nákladů r. 2006 a
skutečnosti k 30.9.2007. Vychází z plánu akcí, respektuje limity, schválené statuty fondů
OS a zohledňuje navýšení cen energií, které ovlivní náklady na dopravu, stravování,
hospodářsko-správní náklady (nájemné + služby), atd. Finančně jsou zajištěny všechny
předpokládané akce a úkoly odborového svazu, činnost orgánu a jeho komisí, činnost
sekcí a provoz pracovišť kanceláře VOS v nezbytně nutné míře. Hospodaření s finanční-
mi prostředky provozního fondu se řídí zásadami použití provozního fondu OS,
schválenými VOS dne 26. dubna 2007,s účinností od 27.dubna 2007.Projednáno a
schváleno VOS 13. 12. 2008.                                                                                  -dě-

Provozní fond OS na rok 2008
(z rozpočtu OS na rok 2008)

Pokračováníze strany 1

Ochrana zaměstnance při práci s počitačem
Zavádění  výpočetní  techniky na pracoviště se stále více rozšiřuje. Jen málo-
který zaměstnavatel si dokáže představit práci bez počítačů. To však má i ne-
gativní stránku: možné zásahy do zdraví zaměstnanců. Existuje právní
ochrana?
Zaměstnavatel by měl zejména zajistit zaměstnancům vhodný ochranný pra-
covní prostředek na ochranu zraku, např. filtr před monitorem nebo obrazovku
s již zabudovaným filtrem. Tuto povinnost mu ukládá zákoník práce v § 104.
Další základní požadavky na zaměstnavatele k zajištění bezpečné práce a
ochrany zdraví zaměstnanců při práci na zařízeních se zobrazovacími jed-
notkami (do této kategorie pracovních pomůcek řadíme počítače a jejich moni-

tory, klávesnici či jiné vstupní zařízení, software a další volitelné příslušenství
včetně pracovního stolu, plochy, sedadla apod.), stanoví nové nařízení vlády č.
361/2007 Sb., k ochraně zdraví při práci s účinností od 1. ledna 2008.
Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či
poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky
a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním
podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a
naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní
nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů jako jsou okenní otvory, světlé
stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou
kancelářskou práci nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být
menší než 35 cd/m2. 
Klávesnice musí být pro trvalou práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnan-
ci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním
okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření ru-
kou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly re-
flexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kon-
trastní proti pozadí.
Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspo-
řádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a
dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro
písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a
očí byly omezeny na minimum. Nově se stanoví, že zaměstnavatel musí
poskytnout opěrku pro dolní končetiny, pokud ji bude zaměstnanec vyžadovat.
Zákoník práce v § 89 stanoví, že některé přestávky v práci, které mají charak-
ter bezpečnostních přestávek, se započítávají do pracovní doby. Patří mezi ně
i přestávky, které uvádí nové nařízení vlády. 
Zejména se jedná o přestávky v práci zaměstnanců, kteří pracují s počítači.
Zaměstnavatel musí organizovat činnost zaměstnance tak, aby práce u obra-
zovky byla během dne periodicky přerušována bezpečnostními přestávkami
nebo změnami činnosti, které by snížily pracovní zatížení vyplývající z použití
obrazovky. Přestávky v práci nebo změna činnosti v délce 5-10 minut po
každých dvou hodinách práce má poskytnout zaměstnavatel při vysokém za-
tížení zraku nebo nepřerušované práci s vysokou zatížeností pohybového apa-
rátu. JUDr. L. Jouza, MPSV ČR
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Filipíny: Odbory ve veřejných službách vyhrávají soudní spor protizkorumpovaným vládním úředníkůmFilipínský úřad prezidenta podpořil rozhodnutí protikorupční komisetýkající se dlouhotrvajícího procesu zpronevěry prostředků z veřejnýchfondů na technickou výchovu a rozvoj dovedností. Pět obviněných osobbylo shledáno vinnými z vážného zneužití úřední moci. Během posled-ních dvou let podporovalo PSI Annie Geronovou, generální tajemnici P-SLINK, a další odboráře, kteří vynesli tento případ na světlo tím, že ve-řejně odsoudili korupční praktiky Augusto Syjuca (předseda TESDA).Annie G. a další odboráři museli čelit vyhrůžkám, zastrašování  anakonec i propuštění z práce. Tato protiodborová zastrašování jsou před-mětem stížnosti u ILO Výboru na svobodu sdružování. Nyní jsou tito ob-vinění úředníci shledáni vinnými za zpronevěru 9,2 milionu filipínskýchpesos (185 tisíc dolaru). Jednalo se o fondy určené k profesnímu školenímladých filipínských občanů. Vzhledem k tomu, že pan Syuco je jednímz ministrů, bude o jeho trestném stíhaní rozhodovat výbor složený z os-tatních ministrů. PSI napsalo prezidentovi Filipín a úřadu ombudsmanavyzývajíc je k umožnění soudního procesu s panem Syucem. AnnieGeronová k tomu řekla: „Moje obvinění vůči panu Syucovi jsou pod-ložena veřejnou dokumentací Auditního výboru“. Nora Wintour, zástup-kyně generální tajemníka PSI, řekla: „Toto je klíčový precedens. Věřímetomu, že výbor ministrů učiní nezbytá opatření k tomu, aby mohl býtpředseda TESDA soudně stíhán. To bude jasným signálem toho, že fili-pínská vláda je připravena začít bojovat s korupcí“.Přání pro rok 2008 od Petera WaldorffaJak se posouváme z roku 2007 do roku 2008, rád bych se rozloučil sHansem Engelbertsem, který zastával funkci generální tajemníka PSIvíce než 26 let. Díky Hansi!Novému roku zatím dominují politické krize, jak v Pákistánu, tak i vKeni. PSI s velkými obavami sleduje situaci v Pákistánu, kde byla za-vražděna Benazir Bhutto, a výtržnosti v Keni v důsledku prezidentskýchvoleb.  Pro PSI,  která reprezentuje 20 milionu pracovníků ve veřejnýchslužbách ve více než 140 zemích, tyto krize jen podtrhují potřebu bojovatza demokracii. Základním předpokladem demokratické struktury jerozvoj dobře fungujícího veřejného sektoru včetně jeho dobrého řízení.Do toho spadá i zajišťování práva na organizování pro pracovníky veveřejném sektoru a účast na kolektivním vyjednávání. V PSI nyní vstu-pujeme do fáze, ve které budeme rozvíjet své strategie podle důležitýchrozhodnutí, která jsme učinili během září na svém jubilejním stém kon-gresu ve Vídni. Stojí před námi mnoho výzev a já už se těším na boj stěmito  výzvami s podporou poboček PSI. Vím, že toto vyžaduje jasnoustrategii v tom, co děláme, a naše odhodlání bojovat za dosažení našichcílů. Jsem si jistý, že se nám toho společnými silami podaří dosáhnout.Převzetím odpovědnosti jako generální tajemník PSI vás ujišťuji, že setěším na plnění vašich očekávání, a pokusím se o dosažení ještě většíhoodhodlání v rozvoji vysoce kvalitních veřejných služeb a silných odborů.Těším se na práci s vámi a přeji všem pobočkám PSI šťastný a úspěšnýrok 2008.Britské odbory předávají 25 000 stížností na mzdovou nerovnostBritská PSI pobočka GMB předala 25.000 stížností na mzdovounerovnost proti zaměstnavatelům v místní správě a Národních zdravot-ních službách. Tato stížnost má pro pracovníky ženského pohlavíodhadovanou hodnotu 250 milionů liber. Tyto případy zahrnují uklí-zečky, školící asistentky a úřednice, u kterých bylo zjištěno, že vyděláva-jí na stejných pozicích méně než jejich kolegové. Tyto odbory v minulostijiž vyjednávaly tisíce svých stížností, jakožto součást svého cíle, kterýmje dosažení mzdové rovnocennosti. Studie GMB ukázala že ve 240 po-voláních je stále hodně co zlepšovat než bude smazána mezera mezi

příjmy mužů a žen. Studie dokazuje, že finanční manažer si v průměruvydělá až o 50.000 liber za rok víc než finanční manažerka. U ostatníchmanažerských pozicí dosahuje tento rozdíl víc než 20.000 liber. ITUC, ETUC, CWC a Institut Euresa podepsali „Memorandumporozumění“Mezinárodní odborová konfederace (ITUC), Evropská odborová konfe-derace, Výbor pro lidský kapitál (CWC) a Institut Euresa v Bruselupodepsali 17. ledna 2008 memorandum o porozumění. Tím došlo k for-malizaci spolupráce trvající již několik let mezi mezinárodními a evrop-skými odborovými hnutími a Euresa. Euresa je Evropská síť sociálníchpojišťovacích společností jakými jsou například družstva nebo neziskovéorganizace.Toto memorandum je prodloužením Společné deklarace z roku 2003, vekteré se Euresa a ETUC dohodly na založení „oblasti pro dialog avýměnu“. Tato praktická spolupráce zdůrazňuje zájem odborů a sociál-ních  organizací o přispění k regulaci sociální a občanských záležitostístejně jako hospodářských a finančních aktivit. ETUC vítá krok Evropské komise v odsunutí prezentace instrumen-tů na ochranu obchodu16. leden 2008ETUC vítá neurčité oddálení prezentace návrhů na reformu EU instru-mentů na obchodu. Rozhodnutí o odsunutí přichází na základě obavvyjádřených Johnem Monksem (generální tajemník ETUC) na konferen-ci ze dne 8. 11. 2007, kterou organizovali společně zástupci evropskéhoprůmyslu a evropských odborů. Na této konferenci ETUC a jehoprůmyslové federace došly k závěru, že instrumenty na ochranu obchodumusí být spíše posíleny než oslabeny, protože chrání nejenom růst a za-městnanost, ale i sociální progres na celém světě. Návrhy Evropskékomise (EK) – kromě toho, že vůbec nezohledňovaly výsledky veřejnýchkonzultací – hrozily zvýšením sociálního dumpingu. Konfederační tajem-ník ETUC Joël Decaillon naléhá na EK, aby s odbory spolupracovala vícenež tomu bylo v minulosti. Pro Evropskou unii je nezbytné, aby přispí-vala k rozvoji sociálního progresu ve světě. 
Slovinské předsednictví: ETUC apeluje, aby jednotný trh respektoval
práva odborářů
10. ledna 2008 se sešel John Monks, generální tajemník ETUC, se slovinským
premiérem Janez Janšem v Lublani, aby mu předal memorandum ETUC s
hlavními požadavky odborového hnutí na novou EU předsednickou zemi. J.
Monks zdůrazňuje především důležitost toho, aby evropský jednotný trh re-
spektoval práva odborářů. Výsledkem nedávného rozhodnutí Evropského
soudního dvoru ohledně Lavalova případu je podřízení fundamentálních práv
pracovníků  neomezenému  pohybu  pracovních sil. J. Monks s tímto nesou-
hlasí a tvrdí, že ta nastalá situace je pro odbory nepřijatelná. Migrační pra-
covníci jsou vítáni, ale mělo by se s nimi zacházet rovnocenně a ne jako s
druhořadou třídou. Rovněž by se neměli zneužívat k sociálnímu dumpingu
(například na snižování reálných mezd rezidentů). Pan Monks chce požádat
slovinského premiéra a slovinské předsednictví, aby podpořilo kampaň za vy-
rovnání rovnováhy mezi jednotným trhem a právy pracovníků a odborářů. 
ETUC vyzývá ECB k zastavení jejího boje proti férovým mzdám
9. leden 2008
V reakci na projev guvernéra Evropské centrální banky (ECB), Jean-Claude
Tricheta, ETUC vyzývá ECB, aby zastavila své tažení proti férovým mzdám.
ECB nadále argumentuje tím, že rostoucí cena ropy roztočí mzdově-cenovou
spirálu. Tento pohled je však ze dvou důvodů mylný:
- S hodinovými mzdovými náklady rostoucími jen o 2,6 % a s neustále kle-
sajícím podílem mezd na celkovém příjmu, silný mzdový růst nepředstavuje
inflační nebezpečí;
- S nadhodnoceným eurem s finančním systémem neustále bojujícím s ame-
rickými  rizikovými  hypotékami,  potřebuje  eurozóna robustní růst mezd k
udržení ekonomického a vytváření nových pracovních míst.
Navíc vidí ETUC hrozbu v tom, jak ECB podporuje neférovou a bezohlednou
konkurenci tím, že prohlašuje minimální mzdy za zbytečné, a to dokonce i v
situaci, kdy hodinová mzda může propadnout až na 3 až 4 eura na hodinu.
ECB  tímto  zachází  dál  než jí to povoluje mandát definovaný v Evropské
smlouvě.
Zástupce generálního tajemníka ETUC, Reiner Hoffmann, k tomu řekl: „ECB
atakuje kolektivní vyjednávání a férové mzdy, aby skryla fakt, že její vedení
nedokáže vytvořit účinnou politiku, která by reagovala na posilující euro a na
celosvětovou finanční krizi. Její aktuální aktivita vůbec nepomáhá“.      -pm-
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