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�Dle informací
předsedy vlády a
ministra práce a
sociálních věcí
nebude vláda
na schůzi dne 9.
11. 2009 jednat

o způsobu řešení dopadů sní-
žení objemu platových pro-
středků o 4 % pro zaměst-
nance ve veřejné správě a služ-
bách, vojáků a příslušníků
bezpečnostních sborů v roce
2010, jak jsme  uvedli v před-
chozím čísle NOS. Materiál
(analýza) zpracovaný na základě

Praha
10. listopadu 2009

Ročník 54

20

10,60  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   
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Výbor sekce veřejné správy

Ve dnech 15. až 17. října v HorníLomné na Moravě jednal výborsekce veřejné správy. V úvoduzasedání  se  konala  beseda zá-stupců  sekce  s funkcionáři zá-kladních organizací odborovéhosvazu v severomoravském re-gionu a zástupci několika za-městnavatelů z regionu. Hovo-řilo se především o platové a

odměny funkcionářům sekce adalším funkcionářům za mi-mořádnou aktivitu v rámcisekce.Předsedkyně OS A. Vondrová vesvém vystoupení informovala ojednáních OS ohledně státníhorozpočtu, především pak o jed-nání  s poslanci PS PČR opodání pozměňovacího návrhu

mzdové problematice v souvis-losti s projednáváním státníhorozpočtu na rok 2010, kolek-tivním vyjednávání a činnostiodborového svazu v legislativníoblasti.V další části jednání výbor vzalna vědomí informaci oprůběžném čerpání rozpočtusekce, schválil návrh rozpočtusekce na rok 2010 a projednal

ke mzdové části předloženéhovládního návrhu zákona o stát-ním rozpočtu na rok 2010, jed-nání  zástupců  bezpečnostníchsborů o platových otázkách a ne-souhlasu odborových svazů zrozpočtové sféry se sníženímplatů  zaměstnanců  veřejnýchslužeb. Dále informovala o sta-

Předsednictvo VOS

Zimní svazová rodinná rekreace 2010
kompletní nabídka v NOS č. 16-17

přihlášky a dotazy:
Odborový svaz státních orgánů a organizací

Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 
pí Pechová Věra

e-mail:Pechova.Vera@cmkos.cz
tel. 224142773 fax 224142470

podkladů získaných šetřením v
jednotlivých resortech, který má
vládě k tomuto bodu jednání
předložit ministr práce a sociál-
ních věcí, nebyl ještě minister-
stvem práce a sociálních věcí
vládě postoupen. Rovněž závěry
provedeného šetření nebyly v
době uzávěrky tohoto čísla NOS
předsedkyni OS oficiálně zná-
my. (Blíže viz bod 1 Informací
předsedkyně OS v NOS č. 18 –
19). Důvodem odložení jed-
nání je situace v projednávání

Ve čtvrtek 29. října se konalo 15.zasedání předsednictva VOS.Hlavní program tvořily mzdováčást návrhu zákona o státnímrozpočtu na rok 2010, jednání ořešení dopadů eventuálního sní-žení objemu prostředků na platyzaměstnanců státu, návrh novelynařízení vlády ohledně kataloguprací. Předsednictvo vzalo navědomí informace místo-předsedy ČMKOS J. Zavadilaohledně postupu odborů při pro-

jednávání mzdové části státníhorozpočtu a informace předsed-kyně OS A. Vondrové o jedná-ních s předsedou rozpočtovéhovýboru PS PČR.PVOS vzal na vědomí evidencidvou nových základních odbo-rových organizací a dvou indi-viduálních členů. Z podnětu L.Říhy  by se mělo na dalšímpředsednictvu jednat o obnoveníreakční rady svazového ča-sopisu.                                -dě-
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novisku ČMKOS k ratifikační-mu procesu Lisabonské smlou-vy. Členové výboru byli infor-mováni o vývoji stavu členskézákladny a shodli se, že je třebamaximálně usilovat o zastavenípoklesu počtu členů vzhledem kpotřebě udržení vyjednávacíchpozic na všech úrovních od-borového svazu. Výbor sekcevzal na vědomí informaci o

Pokračování ze strany 1 

Výbor sekce veřejné správy

Z konferencí sekcí
Vědecko-výzkumná základna 

návrhu zákona o státním
rozpočtu na rok 2010 v Posla-
necké sněmovně PČR, neboť
lze důvodně předpokládat
předložení pozměňovacího ná-
vrhu. Jednání by proto bylo
předčasné. Vláda počká na vý-
sledek jednání v PS PČR, který
bude znám počátkem prosince a
následně rozhodne. 
�V současné době stále
probíhají jednání týkající se
podání pozměňovacího ná-
vrhu, který by změnil, v
souladu s doprovodným usne-
sením PS PČR, vládní návrh
zákona o státním rozpočtu na
rok 2010. Dne 27. 10. 2009
proběhlo v této věci jednání s
předsedou rozpočtového výboru
B. Sobotkou, kterého se zúčast-
nila předsedkyně OS a předseda
ČMOS školství F. Dobšík, který
závěrem sdělil, že podá v rámci
druhého čtení vládního návrhu
zákona o státním rozpočtu na
rok 2010 pozměňovací návrh. V
souvislosti s tímto jednáním se
předsedkyně OS obrátila také na
předsedu vlády, s nímž jednala
3. 11. 2009. Ve stejné věci bude
jednat také s ministry financí a
práce a sociálních věcí. V nej-
bližších dnech se uskuteční jed-
nání také s předsedy ČSSD,
KDU-ČSL a SZ. Předsedkyně
OS průběžně jedná také s další-
mi poslanci PS PČR. Jednání se
především týkají obsahu po-
změňovacího návrhu a jeho
vnitřní struktury. Jednání jsou
vedena snahou docílit, aby v
roce 2010 nedošlo ke snížení
objemu prostředků na platy o 4
%  pro  zaměstnance veřejných
služeb  a  správy,  vojáků a pří-
slušníků bezpečnostních sborů,
jak předpokládá vládní návrh
zákona o státním rozpočtu na
rok  2010,  ale pouze k jejich
zmrazení. 
(Pro úplnost informací uvádíme,
že předsedkyně OS vystoupila
již 7. 10. 2009 na schůzi
rozpočtového výboru PS PČR
před prvním čtením návrhu stát-
ního rozpočtu na rok 2010. Ve

svém vystoupení  seznámila pří-
tomné poslance s nesouhlasným
stanoviskem odborů, uvedla
příklady negativních dopadů
navrhovaného snížení platů u
jednotlivých skupin zaměst-
nanců a poukázala na to, že
navrhované opatření bude ve
svých důsledcích z hlediska
ekonomického kontraproduk-
tivní). 
V těchto dnech probíhá projed-
návání jednotlivých kapitol
návrhu státního rozpočtu na rok
2010 v přikázaných výborech
PS PČR. Druhé a třetí čtení
návrhu státního rozpočtu
bude předmětem jednání PS
PČR na řádné schůzi PS PČR,
která bude zahájena 1. 12.
2009. Vzhledem k termínu
uzávěrky NOS č. 21 budeme
všechny zásadní informace  o
průběhu a výsledcích jednání
zveřejňovat na webové stránce
OS.
Obce a kraje upozorňujeme,
že snížení objemu prostředků
na platy respektive snížení
platů se týká pouze zaměst-
nanců veřejných služeb a
správy, jejichž platy jsou
hrazeny ze státního rozpočtu.
Ani u těchto zaměstnanců
však není zřejmé, jak vyplývá
z předchozích informací, zda
ke snížení platů dojde. V pří-
padě  potřeby  je možné se pří-
mo obrátit na předsedkyni OS,
která  poskytne aktuální infor-
mace. Mobil předsedkyně: 604
502 655, e-mail adresa: sta-
torg@cmkos.cz .
� V minulém čísle NOS jsme
zveřejnili  metodickou pomůcku
Návrhy vzorových kolektivních
smluv. Upozorňujeme funkcio-
náře ZO OS, že mohou požádat
o  elektronickou  verzi  návrhu
vzorové kolektivní smlouvy pro
organizační složky územních
samosprávných celků a návrhu
vzorové kolektivní smlouvy pro
organizační složky státu, státní
příspěvkové organizace a pří-
spěvkové organizace územních
samosprávných celků. Žádost
zasílejte na  e-mail adresu: sta-
torg@cmkos.cz . 
V Praze dne 7. 11. 2009

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

Odborový svaz státních orgánů a organizací
Dodatečně MOC a MOC děkuji za krásnou rekreaci na Hvaru - všem
se nám tam moc líbilo. Byla perfektní organizace, vše bylo velmi
dobře zajištěno. Se snachou a s vnučkou, se kterými jsem byla na té-
to rekreaci jsme si užily velmi pěkné chvíle odpočinku - mimo jiné
jsme absolvovaly i nezapomenutelný výlet na nejvyšší horu ostrova -
výlet "SAFARI".
Máme bohatou foto dokumentaci a často si fota prohlížíme a
vzpomínáme, jak nám bylo dobře. Přikládám fota.
Takže ještě jednou moc a moc děkuji, že jsem se mohla rekreace
zúčastnit.
S pozdravem Ing. Milada Marchovská  

Olomouc

školení hospodářů základníchorganizací během roku 2009. Vedení sekce veřejné správybude podle potřeby jednat připříležitosti zasedání výboru OS10. - 11. 12. 2009, a 1. 2. 2010.Výbor sekce se bude konat vjarních měsících 2010 v zá-padočeském regionu, o termínua místě konání bude rozhodnuto1. 2. 2010. Výjezdní zasedánířídil předseda sekce J. Roven-ský. Zasedání se zúčastnilo z 39členů výboru 26.                -dě-

Vzhledem k tomu, že z pozva-
ných 38 delegátů se na jednání
ve čtvrtek 5. listopadu dostavilo
pouze 18 zástupců základních
organizací sekce vědecko-vý-
zkumné základny, byla původně
plánovaná konference změněna
na pracovní setkání. Sekce sdru-
žuje mimo základní organizace z
oblasti vědy a výzkumu odbo-
rové organizace z oblastí, které
jsou mimo resorty sekcí našeho
odborového svazu. Předsedkyně
sekce Milada Hofmanová infor-
movala  přítomné  o  jednáních

svazových orgánů a činnosti
sekce za uplynulý rok. Předsed-
kyně OS A. Vondrová se ve
svém vystoupení věnovala pře-
devším platovým otázkám v
souvislosti s projednáváním stát-
ního rozpočtu na rok 2010, upo-
zornila na velký význam kolek-
tivního vyjednávání a s tím sou-
visející metodickou pomoc od-
borového svazu, požádala od-
borové funkcionáře o včasné in-
formování ze strany základních
odborových organizací při vzni-
ku jakýchkoli problémů.     -dě-
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Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie vČeské republice (příloha závěrů předsednictví ze zasedáníEvropské rady 29. a 30. října 2009)
Hlavy států a předsedové vlád 27 členských států Evropské unie,berouce na vědomí přání České republiky,s ohledem na závěry Evropské rady,se dohodli na tomto protokolu:Článek 1Protokol č. 30 o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie vPolsku a ve Spojeném království se použije na Českou republiku.

Článek 2Název, preambule a normativní část protokolu č. 30 se pozměňují tak,aby se vztahovaly na Českou republiku stejným způsobem, jakým sevztahují na Polsko a na Spojené království.
Článek 3Tento protokol se připojuje ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvěo fungování Evropské unie.

Z Protokolu (č. 30) o uplatňování Listiny základních právEvropské unie v Polsku a ve Spojeném království (součástLisabonské smlouvy podepsané 13. prosince 2007 v Lisabonu)
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují keSmlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie:Článek 11. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie anijakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království shledat, že právní asprávní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojenéhokrálovství nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebozásadami, které Listina potvrzuje.2. Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IVListiny nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či veSpojeném království, pokud tato práva nejsou stanovena ve vni-trostátním právu Polska či Spojeného království.Článek 2Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní právní předpisya zvyklosti, vztahuje se toto ustanovení na Polsko či Spojenékrálovství pouze v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady vdotyčném ustanovení obsažené uznávány v právních předpisech nebozvyklostech Polska či Spojeného království.
Prohlášení Polské republiky k Protokolu o uplatňování Listinyzákladních práv Evropské unie v Polsku a Spojeném království(Prohlášení č. 62 přiložené k Lisabonské smlouvě podepsané 13.prosince 2007 v Lisabonu
Polská  republika  prohlašuje,  že vzhledem  k tradici společenskéhohnutí „Solidarita“ a jeho významnému přínosu k boji za sociální apracovní práva plně respektuje sociální a pracovní práva, jak jsou sta-novena právem Evropské unie, a zejména ta, jež jsou potvrzena vhlavě IV Listiny základních práv Evropské unie.

K RATIFIKACI LISABONSKÉ SMLOUVY:ČESKÁ VÝJIMKA

Fakta o Listině základních práv EU 
� Původně přijata jako nezávazný dokument na summitu EU v Nicev prosinci 2000. Její právní závaznost zakotvuje až lisabonská smlou-va tím, že se zmiňuje o jejím vyhlášení. 
� Text charty byl v souvislosti s finalizací textu lisabonské smlouvyv roce 2007 upraven. Dnes je tedy její plný název Listina základníchpráv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne12. prosince 2007. 
� Listina obsahuje ustanovení týkající se základních lidských práv,práv občanských a politických, ale také práv ekonomických a sociál-ních, která byla předmětem největších kontroverzí. 
� Listina potvrzuje práva, svobody a zásady uznávané unií a tato prá-va zviditelňuje, ale netvoří nová práva ani nové zásady. 

� Británie a Polsko mají z aplikace listiny výjimku, danou pro-tokolem, který je součástí lisabonské smlouvy. Obdobnou výjimkupřiznal ve čtvrtek summit EU i České republice, v jejímž případě budemít rovněž podobu protokolu. 
� Českou výjimku bude muset ještě ratifikovat všech 27 zemí unie,bude proto zřejmě součástí přístupové smlouvy Chorvatska či Islanduk EU. Součástí této přístupové smlouvy by měly být i výjimky vyjed-nané pro Irsko před jeho druhým referendem o Lisabonské smlouvě. 
� Důvodem vyjednání výjimky byly v případě Británie zejménaobavy, že by listina ovlivnila zákony týkající se zaměstnanosti. Polskose mimo jiné bálo povolení sňatků homosexuálů či potratů. V případěČR unie vyšla vstříc prezidentovi Václavu Klausovi, který před tím,než jako poslední v unii dokončí ratifikaci lisabonské smlouvy, chtělvýjimku kvůli obavám z prolomení takzvaných Benešových dekretů. euroskop.cz

ETUC se těší na to, že vejde v platnostLisabonská smlouvaEvropská odborová konfederace (ETUC) se těší na 1. prosinec, kdyvejde  v  platnost  Lisabonská  smlouva Hlavním důvodem k radostijsou práva garantovaná Listinou základních práv, která rovněž vejdouv platnost. Tento pokrok je povzbuzením pro pokračování v naší kam-pani za správnou interpretaci Lisabonské smlouvy ohledně vnitřníhotrhu a za nevyvážené rozhodnutí Evropského soudu v případechLaval, Viking, Rüffert a Lucembursko. Garance vyplívající z tétonové smlouvy musí být aplikovány tak, aby posílily sociální oblast vrámci sociálně tržní ekonomiky, která nahrazuje otevřenouekonomiku podle Smlouvy z Nice. Trváme na tom, aby tento novýnáhled na trhy byl převeden do konkrétních činů za účelem boje shospodářskou krizí a narůstající nezaměstnaností. John Monks, ge-nerální tajemník ETUC, k tomu řekl: „Nyní, když je ratifikačníproces konečně za námi, musíme jednat a otevřít nové pomyslnédveře pro sociální práva. ETUC odsuzuje Velkou Británii, Polskoa Českou republiku za jejich výhrady k této smlouvě a bude inadále tvrdě pracovat, aby zajistil všem evropským pracovníkůmférové a rovnocenné zacházení.“
Korespondenční forma vzdělávání ČMKOS

Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů ČMKOS nabízí tuto formu  ve 4 základ-
ních modulech:
Modul 1: Pracovněprávní vztahy na pracovišti
• Lidská práva • Práva pracovníků • Odborová práva • Základní pojmy ZP •
Praktické dopady • Vznik a změny pracovního poměru • Skončení pracovního
poměru • Dovolená • ZP a flexibilní formy práce • Vztahy na pracovišti •
Řešení konfliktů • Kolektivní vyjednávání 
Cena: 2200,- Kč 
Modul 2: Zaměstnávání v Evropské unii 
• Charakteristika a poslání EU • Historie • Smlouva o ústavě pro Evropu •
Instituce EU • Rozpočet • EU a legislativní proces • Společné politiky EU •
Proces rozšiřování • Volný pohyb pracovníků • Sociální politika a zaměst-
nanost • Politika zaměstnanosti • Financování politiky zaměstnanosti •
Sociální dialog 
Cena: 2200,- Kč 
Modul 3: Motivace zaměstnanců pro vzdělávání 
• Klíčové kompetence • Komunikace • Konflikty • Asertivita • Osobnost a je-
jí vlastnosti • Osobnost a motivace • Co to je učení • Styly učení • Motivace k
učení • Studium a práce s textem • Zkoušky v životě dospělého 
Cena: 2200,- Kč 
Modul 4: Vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP 
• Kontrola odborových orgánů • Práva odborových organizací • Postavení
BOZP v pracovním právu • Práva zaměstnanců • Povinnosti zaměstnanců •
Povinnosti zaměstnavatelů • Pracovní úrazy • Nemoci z povolání •
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • Činnost závodního
výboru v oblasti BOZP v praxi 
Cena: 2200,- Kč  Kontakt:
Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3
tel.:   +420 234 462 572
tel.:   +420 234 462 238
fax.:  +420 222 718 994
e-mail: martinek.dusan@cmkos.cz
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Co je stres? 
Stres je nepříznivá reakce lidi
vystavených nadměrnému tlaku.
Není to onemocnění. Jestliže je
stres intenzivní a pokračuje po
určitou  dobu, mohou se jeho
následky  u člověka projevovat v
oblasti  duševní i fyzické  (např.
v podobě   depresí, nervového
zhroucení,  nespavosti,  nesou-
středěnosti,  nepřizpůsobivosti,
únavy, bolesti hlavy, žaludku, ší-
je, zad,  vysokého krevního tla-
ku a řady srdečních onemoc-
nění). 
Může mít  stres i pozitivní vlivy? 
Napětí často může pracovní
výkon zlepšit, to je pozitivní.
Pokud  však  napětí překročí pří-
pustnou hranici, dochází ke stre-
su a to již je pro člověka a jeho
pracovní výkon negativní.  Průběh vzniku  stresu: ZDRAVÍ�NAPĚTÍ�STRES
� ŠPATNÝ  ZDRAVOTNÍSTAV
Jaký má zaměstnavatel zájem
na předcházení a zamezování
působení stresu? 
Povinností zaměstnavatele je za-
jistit pracovníkům dobré pra-
covní podmínky bez stresujících
faktorů, které vedou ke zdravot-
ním a duševním omezením ne-
gativně ovlivňující výkon.
Dobrý manažer by měl vědět, že
otázky stresu jsou úzce spojeny
s ekonomickými faktory: stres
vede k fluktuaci, zvýšené ne-
mocnosti, redukci pracovního
výkonu, nízké produktivitě
práce, nespokojenosti a stížnos-
tem. Rovněž je známo, že se
stres v pracovním procesu
přenáší  i  na  další pracovníky,
kteří musí pracovat i za svého
kolegu. Proto předcházení stresu
je mnohem efektivnější a účin-
nější než řešit jeho následky. V
případě lehkovážného přístupu
zaměstnavatelů k řešení stresu
se  v  této  souvislosti  nabízí k
úvaze otázka odškodného za-
městnancům,  kteří v důsledku
dlouhodobého pracovního stresu
utrpěli nevratnou zdravotní új-
mu. Prevence a snižování stresu
však není náročnou ekonomic-
kou otázkou. 

JAK MŮŽEZAMĚSTNAVATELPŘEDCHÁZET RIZIKŮMPŘI PRÁCI VZNIKAJÍCÍNÁSLEDKEM STRESU?   
Předem si musí být vědom pra-
covních podmínek, které by
mohly ohrozit zdraví při práci a

• Posouzení,   kdo by  mohl být
poškozený;  
• Zhodnocení možností odpoví-
dající dostatečné prevence Jak je možno zjistit, zda bystres mohl být problémem provlastní firmu nebo organizaci?
Nejprve je nutno získat  nefor-
mální informace pro utvoření
představy, které  problémy  by
mohly  nastat:  např. zjistit, zda
jsou zaměstnanci nespokojeni se
svou prací, což se může projevit
nárůstem špatné docházky,
krátkodobou nemocností, opož-
ďováním, kázeňskými problémy,
fluktuací, snižováním výkonu
nebo snižováním kvality vý-
robků nebo služeb. Mohou se
však  vyskytnout  i  jiné  symp-
tomy,  které souvisejí se stresem
v práci, o kterých personál ho-
voří. Proto je nutné:
• Naslouchat  těmto problémům,  
• Komunikovat, diskutovat  
• Dotazovat se na nejlepší nebo
nejhorší  aspekty jejich práce a
hledat souvislosti s působením
stresu  
Na základě těchto informací lze
rozlišit napětí běžné nebo trvalé
a na základě toho usuzovat na
vznik možných rizik vedoucích
ke zdravotnímu poškození. K to-
muto účelu je možno použít i
některé dotazníky, jejich apli-
kace  a  vyhodnocení   je však
zdlouhavé,   vyžaduje  odborné
znalosti a ne vždy přesně
odpovídají aktuální situaci a
podmínkám v dané  organizaci.  Pamatujte si:
• spektujte sdělování důvěrných
informací  vašich zaměstnanců; 
• předem  zaměstnancům sdělu-
jte, za jakými účely jsou infor-

mace sbírány a jak a  pro jaké
účely budou použity  
• zapojte všechny pracovníky,
jak je to jen možné, do po-
zdějších rozhodnutí; 
• určete odpovědné osoby pro
bezpečnost při práci, které bu-
dou figurovat ve všech plánech a
rozhodnutích,  
• pokud zaměstnáváte pět nebo
více zaměstnanců, zaznamenejte
si všechny významné poznatky z
ohodnocení zjištěných rizik; 
• pravidelně kontrolujte možné
změny situace. Co je možno udělat v případěvzniku stresu jako pracovníhoproblému? 
Neexistuje žádný univerzální
nebo nejlepší způsob řešení pra-
covního napětí. Vše závisí na
příčinách vzniku problému a na
dodržování zpracovaných směr-
nic.  Pro  poškozené nebude do-
stačující pouze poskytnutí po-
moci nebo  terapie (popř. obojí),
neboť se tím neřeší zdroje pro-
blému. V následujícím textu bu-
dou uvedeny příklady a návrhy
některých postupů. PRACOVNÍ STRESORY: Sociální
Faktory, které mohou vést  ke
vzniku stresu: 
• nedostatek komunikace a
konzultací 
• upevňování pocitů viny v pří-
padě neúspěchů a popření poten-
ciálních problémů 
• očekávání, že zaměstnanci bu-
dou pravidelně pracovat nepři-
měřeně dlouhé hodiny nebo si
budou brát práci domů 
Co může  udělat  management
• poskytovat  zaměstnancům
příležitosti předkládat návrhy na
řešení v oblasti plánování a orga-

vat dobrý příklad,  naslouchat a
respektovat ostatní 
• být přístupný – k vytváření
přívětivé atmosféry, kde lidé
spolu mohou mluvit o svých
problémech 
• vyvarovat se  povzbuzování
lidí do práce trvající neúměrně
dlouhé hodiny Požadavky práce v zaměst-nání 
Problémy, které mohou vést ke
stresu
• vysoké pracovní nasazení a
pracovní tempo   
• příliš málo /příliš mnoho/
tréninku pro výkon  zaměstnání 
• nudná nebo monotónně opaku-
jící se práce nebo příliš málo
práce 
• pracovní prostředí 
Co může udělat management 
• stanovit prioritní úkoly,
vyčlenit  zbytečnou práci,  upo-
zornit na prioritní nebo důležité
práce 
• zjistit, jak jsou jednotlivci
kompetentní k výkonu dané
práce,   poskytnout instrukce a
zapracování pro ty, kteří to
potřebují,  zvýšit pracovní
možnosti pro ty, kteří práci zvlá-
dají rychleji  ve srovnání s ostat-
ními  
• změnit způsob práce v důsled-
ku  získání větších dovedností,
znalostí a zkušeností pracov-
níků, která přináší jedincům dal-
ší zodpovědnost; rostoucí rozsah
práce, rostoucí různorodost
úkolů v pracovní  skupině  zvy-
šuje její odpovědnost za efek-
tivní výkon  
• ujistit se, že všechna  pracovní
rizika, jako hluk, škodliviny  a
hrozba násilím, aj. jsou řádně
kontrolovaná 

Pracovní stres 

Fyzické efekty zahrnují: 
• zvýšený krevní tlak;  
• zvýšená srdeční kapacita;  
• zvýšené svalové napětí;  
• bolesti hlavy  
Psychické efekty zahrnují: 
• zvýšená úzkost;  
• deprese;  

• útok;  
• zmatek.  
Efekty týkající se chování zahrnují: 
• zvýšené kouření;  
• zvýšené pití;  
• podrážděnost;  
• utkvělý zájem o banální problémy;  
• slabý pracovní výkon.  

Jestliže je člověk konfrontován s vysokými hodnotami stresu, objevuje se řada fyzických,
duševních příznaků nebo příznaků, které se projevují v chování. 

tato rizika vyhodnotit. Odhad
rizik způsobených stresem za-
hrnuje:  
• Předvídání  stresu v práci, kte-
rý  by mohl  způsobit vysoké a
dlouhodobé úrovně stresu; 

nizování jejich vlastní práce 
• předkládat jasné podnikové
cíle, dobrou komunikaci a úzké
zaměstnanecké zapojení, zvláště
během období změn 
• být poctivým sám k sobě, dá-
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§ ODPOVÍDÁME §Kontrola 
Problémy,  které mohou vést ke
stresu 
• nedostatek kontroly nad pra-
covními aktivitami 
Co může udělat management
• umožnit pracovníkovi více
kontrolovat svou vlastní práci
tak, aby  si mohl  svou vlastní
práci také  plánovat, 
• rozhodovat o tom, jak  by práce
měla být dokončena a jakým
způsobem by měl být řešen
problém   Vztahy 
Potíže, které  mohou vést ke
stresu 
• špatné mezilidské vztahy s os-
tatními 
• týrání nebo sexuální obtě-
žování (mobbing) 
Co může udělat management 
• poskytovat  trénink v řešení
mezilidských vztahů 
• zřídit efektivní systémy pro
předcházení týrání a obtěžování
na pracovišti  (např. dohodnutý
postup pro uplatňování a  řádné
vyšetření  stížností)  Změna 
Problémy, které mohou vést ke
stresu 
• nejistota, co se  kolem děje 
• obavy o  práci 
Co může management dělat 
• zabezpečit dobrou komunikaci
s personálem 
• poskytnout efektivní podporu
pro pracovníky v  průběhu práce Role 
Problémy, které mohou vést ke
stresu 
• zaměstnanci  mají pocit, že se
od nich očekává odlišné chování
v podobných situacích nebo
době  
• zmatek a nejasnost, kde má
každý svoje místo  
Co může udělat management
• pravidelně  hovořit  s  lidmi a
ujistit se, že  každému je jasné co
jejich práce od nich vyžaduje 
• ujistit se, že každý zřetelně
definoval a identifikoval své
cíle a povinnosti spojené s pod-
nikovými cíli a je připravený na
jejich plnění  Podpora a jednotlivec Problémy, které mohou vést kestresu
• nedostatek podpory od mana-
žerů a spolupracovníků 
• neschopnost vyrovnat se s
požadavky v zaměstnání a v ži-
votě mimo práci 
Co může udělat management
• podporovat a povzbuzovat per-
sonál, i když situace není dobrá  
• dodávat sebedůvěru a zdravou
pracovní a životní rovnováhu 
• sledovat, zda existují pod-

mínky a prostor pro  flexibilní
harmonogramy práce (např.
pružná pracovní doba, práce z
domova apod.) 
• brát v úvahu individualitu
každého  člověka  a přizpůsobo-
vat práci individuálním schop-
nostem a možnostem způsobem,
kterým může člověk nejlépe a
nejefektivněji pracovat  Pamatujte si:
• zapojte své zaměstnance a je-
jich představitele – určitě mají
dobré nápady, které můžete
použít; 
• sledujte jakékoliv změny, které
uděláte realizací  zamýšleného
cíle; 
• zhodnoťte vše co jste udělali v
případě provádění význam-
nějších změn na pracovišti
(např.: organizační změny, nové
vybavení, pracovní systémy
nebo procesy) a ujistěte  se, že se
stres nezvýšil; 
• jděte sami příkladem  – jako
manažer můžete upozorňovat na
silné podněty (stresory) a hovo-
řit  o významu vyvarování se
stresu. 
Proč nemají zaměstnanci sami
ochotu hovořit o působení stre-
su?
Samotní zaměstnanci mohou být
neochotní připouštět,  že se cítí
přetížení prací. Může to být
chápáno jako projev slabé
stránky člověka ve stresu. Je to
vždy otázka komunikace a
důvěry. Tuto situaci je  možno
pracovníkům ulehčit diskusí o
působení napětí při práci s
důrazem na důvěrnost sdělování
těchto informací z jejich strany.  
Co může sám člověk udělat pro
to, aby předešel napětí  z nastá-
vajícího  problému? 
Většina věci spočívá v dobrém
vedení. Jsou to všechny procesy,
které musí být začleněny do
struktury organizace:  
• Ukažte, že berete stres vážně,
mějte porozumění směrem k li-
dem, kteří si připouštějí násled-
ky přílišného napětí a tlaku. 
• Povzbuďte manažery, aby měli
porozumění a otevřený názor na
to, co jim lidé říkají o problé-
mech vyplývající z jejich práce,
aby mohli hledat příznaky stresu
v jejich práci. 
• Zajistěte, aby odpovědný per-
sonál měl patřičné schopnosti,
trénink, vědomosti  a možnosti,
které upevní jejich jistotu
správného rozhodování a dovolí
jim za to přijímat ocenění.  
• Podle možností poskytujte
prostor pro měnící se pracovní
podmínky a flexibilitu pro pra-
covníky, což ovlivní způsob

výkonu jejich práce a zájem. 
• Zajistěte, aby lidé spolu vy-
cházeli slušně a v souladu,
zdůrazňujte, že šikanování při
práci není  tolerované. 
• Zabezpečte dobrou obousměr-
nou komunikaci, zvláště v ča-
sech  změny.  Neobávej  se  na-
slouchat. 
Ptejte se sami sebe, zda tyto vě-
ci děláte. Jestliže ne, nebo si tím
nejste jisti, prostudujte si
návrhy, které se k tomuto pro-
blému vztahují a jsou obsaženy
v této publikaci.  
Co může manažer udělat v pří-
padě stížnosti zaměstnance na
stres? 
V prvé řadě  naslouchat! Jestliže
se jedná o  stres spojený s prací: 
• pokusit se zjistit příčiny; 
• začlenit zaměstnance do při-
jatých opatření proti stresu; 
• bude-li to nezbytné, pomoci při
vyhledání odborné péče  
• zajistit, pokud není bez-
prostřední nadřízený, aby ve-
doucí jednal s pracovníkem s
porozuměním a  diskrétně. 
Pokud nelze  kontrolovat zdroje
pracovního stresu, může být
vhodným řešením přeřazení za-
městnance. Pokud byla  pracov-
níkovi doporučena  zdravotní
dovolená, buďte s ním v kontak-
tu.  Po návratu do práce by měl
vykonávat odlišnou práci, popř.
s redukcí pracovních hodin, než
bude připraven se vrátit ke své
původní práci.  Zkuste být flexi-
bilní! 
Nejednejte ukvapeně. Pokud se
u propouštěného pracovníka
vyskytnou neoprávněné důvody
k propuštění, je možno očekávat
vyžadování satisfakce.  
Mějte na paměti, že jestliže je-
den z vašich zaměstnanců trpí
pracovním stresem, může to
reprezentovat pouze vrchol
ledovce. Zjistěte, zda i ostatní
zažívají stres v práci. 

Měl by manažer poskytovat ve-
doucím pracovníkům výchovu
proti stresu?
Výchova proti stresu má řadu
různých  forem. Učí lidi  lépe
zvládat napětí a tlaky, které na
ně působí.  Protože se zaměřuje
na  jednotlivce, je tendence
nehledat příčiny stresu v práci.
Nicméně, je možné hledat širší
souvislosti a vytvořit širší rámec
pro řešení  pracovního stresu. 
Měla by být poskytována profe-
sionální poradenská služba
nebo zaměstnanecký pomocný
program? 
V případě práce poradenské pro-
fesionální služby se očekává, že
pracovníci mohou daleko
otevřeněji a diskrétněji   hovořit
o soukromých problémech.
Zaměstnanecký pomocný pro-
gram (odborový poradenský a
právní servis)   může poskytovat
různé služby (např.: poraden-
ství,  finanční rady, právní po-
moc apod.). Tyto služby musí
chránit diskrétnost jednotlivce,
proto informace, které poskytu-
jí, Vám  nemohou pomoct při
řešení příčin stresu v práci. Na
druhé straně mohou sloužit jako
příklad a mohou být užitečné
jako součást širšího  plánu pro
řešení pracovního stresu. Je tře-
ba zvážit, jaké služby jsou vhod-
né pro Vaši organizaci a jak cen-
né hodnoty mohou poskytnout.  
Potřebuji externí konzultanty
pro řešení tohoto problému? 
Dobrá práce a dobrý přístup
základního managementu a
ohled na lidi může být stejně
dobře efektivní jako vysoce pro-
filový přístup, který by mohl být
doporučený vnějšími konzultan-
ty. Pokud však máte velké sta-
rosti a stres je u vás  závažným
problémem a nemůžete se s tím
vyrovnat vnitřně,  je možno uva-
žovat  o řešení  pomoci exter-
ního konzultanta. Ujistěte se,
zda si vybíráte opatrně! 
(http://www.hse.gov.uk/pubns/indg2
81.pdf )
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Změna zákonů v souvislosti se státním rozpočtem na rok 2010
(zákon č.362/2009 Sb)

Parlament ČR schválil  řadu opa-tření, která mají napomoci sníženíschodku státního rozpočtu.Zákon o pojistném na sociálnízabezpečení (zákon č. 589/1992Sb.)• o 1 rok se odkládá snížení od-vodů zaměstnavatele na nemocen-ské pojištění ze stávajících 2,3 %na 1,4 %. Pojistné zaměstnavate-lům se tak sníží až od ledna 2011.Zaměstnavatelům zůstává i v roce2010 zachována možnost refunda-ce nákladů z veřejného systémunemocenského pojištění, a to vevýši jedné poloviny vyplacené ná-hrady mzdy v době pracovní ne-schopnosti  zaměstnanců. Tímtoopatřením se do systému nemo-cenského pojištění vybere v roce2010 o 8,25 mld. Kč více. • Od ledna 2010 se ruší slevy za-městnavatelů na pojistném na so-ciální pojištění, které mohli uplat-nit za zaměstnance se mzdou nižšínež 1,15 násobek průměrné mzdy.Příjmy do pojistných systémů setímto v roce 2010 zvýší o 16,5mld. Kč. • Od ledna do prosince 2010 sezvyšuje maximální vyměřovacízáklad pro odvod pojistného zestávajícího 4 násobku průměrnémzdy (tj. 94 220 Kč měsíčně) na6násobek (tj. cca 142 254 Kč mě-síčně). Zvýšení této hranice navýšípříjmy do pojistného o 3,1 mld.Kč ročně. Obdobně se upravuje ihranice pro pojistné na zdravotnípojištění.Všechna tato opatření vedou kezvýšení příjmů do pojistných sy-stémů, přispějí k jejich finančnírovnováze, ČMKOS je proto pod-poruje.Zákon o státní sociální podpoře(zákon č. 117/1995 Sb.)• od ledna 2010 se výše přídavkuna dítě i kruh oprávněných osobvrací na úroveň platnou v prvnípolovině roku 2009. Eliminuje setak zvýšení přídavku na děti o 50Kč na dítě měsíčně, zavedené vrámci zákona o stabilitě hospo-dářského růstu (zákon č. 326/2009 Sb.) jako dočasné opatřeníproti dopadům krize na rodiny sdětmi. Od ledna 2010 by se mělpřídavek opět vyplácet při příjmudo 2,4násobku životního minima,a to ve výši 500 až 700 Kč podlevěku dítěte. Vláda tímto v roce2010 ušetří 580 mil. Kč.ČMKOS nepokládá toto opatřeníza správné, zejména s ohledem nanegativní demografický vývoj.Zákon o nemocenském pojištění(zákon č. 187/2006 Sb.)• zpřísňuje se redukce příjmu provýpočet peněžité pomoci v mate-řství a vyrovnávacího příspěvku vtěhotenství a mateřství. Příjem doprvní redukční hranice (tj. doúrovně průměrné mzdy) se bude

nově započítávat z 90  % jako na-př. u nemocenského (dnes 100%zápočet). Současně se snižuje pro-centní sazba pro výpočet peněžitépomoci v mateřství ze 70 % na 60%. Peněžitá pomoc v mateřství od-vozená z průměrné mzdy (tj. 23600 Kč měsíčně) se těmito úprava-mi sníží o 3720 Kč měsíčně. • výše nemocenského má v roce2010 činit 60 % vyměřovacího zá-kladu po celou dobu pracovní ne-schopnosti. Snižuje se tak nemo-censké při dlouhodobé nemoci,kdy podle stávajících předpisů do-stává nemocný od 31. dne pracov-ní neschopnosti 66 % a od 61. dnenemoci 72 % vyměřovacího zákla-du. Za druhý měsíc nemoci tím do-stane zaměstnanec s průměrnoumzdou (tj. 23 600 Kč měsíčně) o1260 Kč méně, od třetího měsícenemoci pak o 2520 Kč měsíčněméně než podle stávajících předpi-sů. • Do ošetřovného má být zavede-na třídenní karenční doba - dávkamá náležet až od 4. dne, vyplácetse tak bude pouze po dobu 6 ka-lendářních dnů (dnes 9 dnů), resp.na 13 kalendářních dnů, jedná-li seo osamělého rodiče (dnes 16 dnů).Pro  zaměstnance  s průměrnoumzdou to znamená snížení dávky o1260 Kč.Všechna opatření platí od ledna doprosince 2010 a ve státním rozpoč-tu se tím ušetří 4 mld. Kč.ČMKOS tato opatření odmítá.Zaměstnanci jsou pro případ po-jistné události pojištěni a právemočekávají, že budou během nemo-ci či v mateřství zajištěni na dosta-tečné úrovni. Pojistné na nemo-censké pojištění má sloužit pouzena úhradu nákladů na výplatu ne-mocenských dávek a ne řešit pro-blémy státního rozpočtu.Zákon o sociálních službách(zákon č. 108/2006 Sb.)• o jeden rok se odkládá realizacevýplaty části příspěvku na péči přiI. stupni závislosti (lehká závis-lost) pomocí poukázek. Příjemci,kterým náleží příspěvek ve stupniI, by měli až do roku 2011 dostávatcelý příspěvek v peněžní podobě.Přechod na poukázkový systémvýplaty části příspěvku není dosta-tečně připraven, ČMKOS proto sodkladem souhlasí.Zákona o zaměstnanosti (zákonč. 435/2004 Sb.)• ruší se § 50a vložený do zákonao zaměstnanosti (zákonem č.326/2009 Sb. v rámci opatření napodporu hospodářského růstu), je-hož obsahem bylo dočasné pro-dloužení podpůrčí dobu o jedenměsíc, tedy na 6 měsíců pro kate-gorii uchazečů do 50 let věku, na 9měsíců pro uchazeče ve věku 50-55 let a na 12 měsíců pro uchazečestarší než 55 let. Tato novela sou-časně zvýšila sazby pro výpočetpodpor v nezaměstnanosti, a to na80 % z předchozí čisté mzdy v prv-ních dvou měsících nezaměstna-

nosti, a na 55 % ve zbývajícíchměsících podpůrčí doby. Zvýšilaby se i sazba pro výpočet podpor vpřípadě účasti v rekvalifikačníchkursech, z nynějších 60 % před-chozí čisté mzdy na 85 %. Paragrafzavedl i novou kategorii osoboprávněných pobírat podpory vpřípadě nezaměstnanosti. Šlo by oty uchazeče, kteří už vyčerpalipodpůrčí dobu, ale chybí jim maxi-málně 2 roky do dosažení důcho-dového věku; v této zbývající doběby dostali podporu ve výši 50 % zpředchozího čistého výdělku.Tento paragraf bude odstraněn vden vyhlášení zákona o úsporáchve státním rozpočtu. Znamená to,že v platnosti zůstane současnýstav (výše podpory je dnes 65 %předchozího čistého výdělku první2 měsíce podpůrčí doby, 50 % dal-ší 2 měsíce a 45 % z čistého výděl-ku po zbytek podpůrčí doby. Vpřípadě rekvalifikace pak činí tatosazba 60 %.Zákon o dani z nemovitostí(zákon č. 338/1992 Sb.)Od roku 2010 se na základě nove-ly zdvojnásobují - základní sazbadaně ze staveb, např. u obytnýchdomů za 1 m2 zastavěné plochy z 1Kč na 2 Kč, u staveb pro individu-ální rekreaci a rodinných domů vy-užívaných pro individuální rekrea-ci za 1 m2 zastavěné plochy ze 3Kč na 6 Kč, u garáží vystavěnýchodděleně od obytných domů za 1m2 zastavěné plochy ze 4 Kč na 8Kč, u staveb užívaných pro podni-katelskou činnost za 1 m2 za-stavěné plochy nebo upravenépodlahové plochy z 5 Kč na 10 Kč.• sazby daně z „ostatních pozem-ků“, např. za každý 1 m2 staveb-ních pozemků z 1 Kč na 2 Kč.Novela se netýká sazby daně uorné půdy, vinic, zahrad, trvalýchtravních porostů a dalších pozem-ků uvedených v § 6 odst.1 zákona.Netýká se dále samostatných ne-bytových prostor pro „ostatní pod-nikatelskou činnost“(§ 11 odst.1písm.d) bod 3. zákona - již dnes sezákladní sazbou 10 Kč za 1 m2) te-dy v oblasti drobných služeb adrobného podnikání.V části zákona týkající se daně znemovitostí je obsaženo zmocněnípro obce, že mohou obecně závaz-nou vyhlášku, kterou se zvyšujedaň z nemovitostí, vydat do 30. li-stopadu 2009 s účinností od 1. led-na 2010. Jde o to, že obce mají vzákoně zmocnění obecně závaz-nou vyhláškou zvyšovat (v někte-rých případech i snižovat) koefici-ent v mezích zákona, avšak tatovyhláška musí být obcí vydánanejpozději do 1. srpna pro příštírok. Posunutí termínu v roce 2009až na konec listopadu umožňujeobcím reagovat na zvýšení uvede-ných základních sazeb, které jim vdobě vydání vyhlášky pro rok2010 nebyly známy, např. určitýmsnížením  již  vyhlášených koefi-cientů.

Zákon o daních z příjmů (zákonč. 586/1992 Sb.)Zákonem č. 216/2009 byly na-výšeny již pro zdanění za rok2009, tzv. výdajové paušály proživnostníky a ostatní OSVČ, a tona 80 % pro příjmy ze živností ře-meslných a na 60 % u ostatníchpříjmů.Novela k 1. 1. 2010 ponechává 80% paušál z příjmů na výdaje propříjmy ze zemědělské výroby apříjmy ze živností řemeslných arovněž ponechává 60 % u ostat-ních živností.  Snižuje ale výdajo-vý paušál na 40 % u příjmů z pod-nikání podle zvláštních předpisů(např. auditoři, advokáti, notáři), zhonorářů umělců a z příjmů z ně-kterých nezávislých povolání. Totosnížení na 40 % se však týká ažzdanění příjmů za rok 2010. Původně navrhované vyšší zdaně-ní příjmů v nejvyšších příjmovýchpásmech nebylo nakonec schvále-no.Zákon o dani z přidané hodnoty(zákon č. 235/2004 Sb.)Základní sazba DPH byla zvýšenaz 19 % na 20 % a snížená sazbaDPH z 9 % na 10 %. Změna jeúčinná od roku 2010. Zboží podléhající snížené sazbě jeuvedeno v příloze č. 1 k zákonu aslužby podléhající snížené sazbějsou uvedeny v příloze č. 2 k záko-nu.Speciální přechodná ustanovení setýkají dodávek elektřiny, plynu,vody a tepla nebo poskytování te-lekomunikačních služeb za zúčto-vací období zahrnující jak část ro-ku 2009, tak část roku 2010 vevazbě na techniku mimořádnýchodečtů z měřících zařízení,případně propočtu spotřeby k 31.12.Zákon o spotřebních daních(zákon č. 353/2003 Sb.)Změna zákona o spotřebních da-ních spočívá v určitém zvýšení sa-zeb daně z benzínu a motorovénafty, z lihu, piva a z tabákovýchvýrobků. Např. sazby spotřebnídaně z klasických pohonnýchhmot se navyšují o 1 Kč/l. Základ DPH zahrnuje mimo jiné ispotřební daň (§ 36 zákona oDPH) a na výsledné ceny má vlivnejen zvýšení spotřební daně ale izvýšení u DPH. Např. u tabáko-vých výrobků by zvýšení spotřeb-ní daně mělo v příštím roce zna-menat zvýšení daňového výnosu occa dvě miliardy korun, a dalšíchzhruba 500 miliónů vynese jedno-procentní zvýšení daně z přidanéhodnoty. Sociálně ekonomické a finanční odděleníČMKOS
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zákonov pod číslom 400/2009.
Zákon upravuje vzťahy štátnychzamestnancov k štátu privykonávaní štátnej služby. Takako aj doteraz platný zákon č.312/2001 Z. z., nový zákon savzťahuje na štátnych zamestnan-cov pri plnení úloh štátnejsprávy alebo plnení štátnychzáležitostí v rozsahu pôsobnostiustanovenej osobitným predpi-som. Nevzťahuje sa na právnevzťahy fyzických osôb vykoná-vajúcich štátnu službu v služob-nom pomere podľa osobitnýchpredpisov – ide o štátnu službu: - príslušníkov Policajnéhozboru,- Slovenskej informačnej služ-by,- Národného bezpečnostnéhoúradu,- Zboru väzenskej a justičnejstráže,- Železničnej polície,- Hasičského a záchrannéhozboru,- Horskej záchrannej služby,- colníkov a profesionálnychvojakov. Z jeho pôsobnosti sú taktiežvylúčené fyzické osoby, ktorévykonávajú konkrétne funkcie: - poslanci Národnej rady SR,- prezident Slovenskej repub-liky,- členovia vlády Slovenskej re-publiky,- sudcovia Ústavného súduSlovenskej republiky,- sudcovia,- prokurátori,- verejný ochranca práv,- riaditeľ Národného bezpeč-nostného úradu. Zmeny v zákone o štátnej službev porovnaní s doterajším zne-ním:- vznik štátnozamestnanec-kého pomeru na základe slu-žobnej zmluvy, na základevymenovania alebo voľbybudú vznikať štátnozamest-nanecké vzťahy len v osobit-ných prípadoch,- prípravnú štátnu službu na-hrádza „adaptačné obdobie“,ktoré je súčasťou už existu-júceho štátnozamestnanec-kého pomeru,- zrušuje sa nominovaná štát-na služba,- pri obsadzovaní štátno- NOS 20/2009 7

☺ ☺ Prý se půjde do důchodu v 80 letech☺ ☺

Kancelář budoucnosti

PŘEČETL I  J SME

zamestnaneckých miest sarozlišuje výberové konanie(vonkajšie a vnútorné) avýber,- zavádza sa trojmesačnáskúšobná doba,- menia sa podmienky i pla-tové náležitosti pri zaradeníštátneho zamestnanca mimočinnej štátnej služby,- zrušuje sa služobné hodnote-nie štátneho zamestnanca,- upravujú sa nové formy avýpovedné dôvody skonče-nia štátnozamestnaneckéhopomeru, s tým súvisiacavýpovedná doba a taktiežzákaz výpovede,- novo sa upravuje odstupné aodchodné,- zmena nastáva aj pri neplat-nom skončení štátnozamest-naneckého pomeru a z tohovyplývajúcich nárokov smožnosťou ich uplatneniasúdnou cestou,- zavádza sa služobný posudokv súvislosti so skončenímš tá tnozames tnaneckéhopomeru,- upravuje sa inštitút služob-ného voľna,- novým spôsobom sú upra-vené podmienky vzdelávaniaštátnych zamestnancov,- opätovne sa zavádza odbornáprax – „služobná prax“ – akopodmienka na zvýšenie pla-tovej tarify štátneho zamest-nanca,- upravuje sa inštitút osobnéhoplatu,- zavádza sa nový príplatok zavedenie služobného moto-rového vozidla a za starost-livosť o služobné motorovévozidlo,- rozširuje sa právomoc od-borových orgánov, a to v ob-lasti kontroly nad stavombezpečnosti a ochrany zdra-via pri práci,- upravuje sa rozsah kolek-tívnych zmlúv vyššieho stup-ňa a rozsah podnikovýchkolektívnych zmlúv. Podrobnejší výklad zákona oštátnej službe bude jedným zbodov  programu  školení  funk-cionárov ZO uskutočnených vnovembri.Bratislava 19.10.2009Mgr. Anna Ištokováriaditeľka odboru pracovnéhopráva a soc. politiky sloves.sk
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Portoriko: Policie použila násilí proti klidně demonstrujícím pracovníkům
Klidně demonstrující odboráři, především se jednalo o propuštěné pracovníky a
odborové předáky, kteří se řetězem přivázali k bráně budovy portorické vlády,
byli násilně odtaženi a zatčeni policejními jednotkami navzdory tomu, že policii
ujišťovali, že pokojně sami odejdou a nebudou se bránit zatčení. Tento protest
vedli členové portorické odborové organizace SPT-SEIU v reakci na vládní ozná-
mení z 25. září. Vláda totiž oznámila, že propustí 16 970 vládních zaměstnanců.
Brutalitu policejního zákroku dokazuje použití obušků i na přihlížející zástupce
tisku. Předseda SEIU, Robert Pagán, svým kolegům vzkázal: „Jasně jsme dali na-
jevo tisícovkám našich bratrů a sester, kteří přišli o práci, že nyní není čas smut-
nit či plakat. Z psychologického hlediska je nyní nejlepší převést naše rozhořčení
v jednání a zmobilizovat naše síly k zastavení tohoto špatného zacházení.“ Vítězství v Koreji!
PSI s potěšením oznamuje úspěšné sloučení KGEU (Odbory vládních zaměst-
nanců) s dalšími dvěma organizacemi, ke kterému došlo po přímé volbě členů
všech třech odborových organizací dne 23. září. Takto nově vzniklá odborová or-
ganizace nyní zahrnuje s asi 120 tisíci členy se zároveň připojila ke KCTU
(Korejská odborová konfederace). PSI to považuje za velké vítězství korejského
odborového hnutí. Korejská vláda však nadále kritizuje tuto přímou volbu a spo-
jení s KCTU a toto spojení odmítá uznat.Turecko: Šokující pokus o vraždu předsedy DISK
Zástupci ETUC byli šokováni pokusem o vraždu Süleymana Celebiho, předsedy
Konfederace progresivních odborů v Turecku (DISK), která je přidruženou orga-
nizací ETUC. John Monks, generální tajemník ETUC, k tomu řekl: „Je to šok pro
evropské odbory, když slyšíme, že do kanceláře předsedy DISK vstoupila
neznámá osoba a chladnokrevně na něj vystřelila. Ulevilo se nám, když jsme se
dozvěděli, že zranění nejsou tak vážná. Takovéto zločinné pokusy jsou naprosto
nepřijatelné. Odborové hnutí je právo a pokus o vraždu jednoho z odborových
předáků tímto právem opovrhuje.“Turecko: Uvěznění slečny Seher Tümerové
Rádi bychom upozornili na případ slečny Seher Tümerové, která je tajemnicí
turecké oborové organizace SES sdružující státní zaměstnance v sociálních a
zdravotních službách. S. Tümerová byla zatčena krátce poté, co se zúčastnila
oslav Mezinárodního dne žen a jarního festivalu Newroz. Tato odborářka
strávila nyní již téměř 7 měsíců ve vězení se zvýšenou ostrahou s omezeným
přístupem k právníkům a existují vážné obavy o její zdraví. Zástupci PSI na-
psali 22. října dopis tureckému premiérovi pouhý den před tím, než se slečna
Tümerová měla objevit před soudem. Tato odborářská aktivistka však zůstává
nadále ve vězení a její další soudní líčení by mělo proběhnout 19. listopadu.Občanská sdružení a odbory se sešly s předsedou Evropské komise
Nevládní organizace a odbory se v Bruselu sešly s předsedou Evropské komise
Manuelem Barrosou na konferenci Spring Alliance, což je největší koalice občan-
ských sdružení v EU. Od tohoto mítinku se hodně očekávalo vzhledem k hluboké
hospodářské krizi, nezaměstnaností v EU na desetiletých maximech a s neod-
diskutovatelnými klimatickými změnami. Na této konferenci se mj. sešli  Stavros
Dimas, eurokomisař pro životní prostředí, a zástupci švédského předsednictví.
Spring Alliance na této konferenci vydala svůj manifest s cílem ovlivnit pětiletou
strategii EU, o které se bude rozhodovat na summitu Evropské komise v březnu
2010. Tento dokument přichází s konkrétními návrhy politiky:
- Používání progresivních ukazatelů, které jsou více vypovídající než HDP (např.
indikátory úrovně chudoby a rovnosti nebo indikátory využívání přírodních zdro-
jů);
- Harmonizace zdanění kapitálových zisků, aby se podařilo předejít fiskálnímu a
sociálnímu dumpingu nejen na úrovni EU, ale i ve světovém měřítku;
- Detailní evropský záchranný plán pro zachování přírodní rozmanitosti.
M. Barroso na konferenci řekl: „Evropa, ve kterou věřím, je Evropa plná ambicí,
chránící a prosazující evropské zájmy, Evropa plná hodnot a Evropa, která dává
lidi na první místo ve své agendě. EU představuje opravdový přínos pro Evropany
při jejich budování lepší budoucnosti a umožňuje jim s důvěrou tvarovat svět, ve
kterém žijeme.“ 
John Monks, generální tajemník ETUC, se k danému tématu vyjádřil následovně:
„Nyní potřebujeme férovou sociální dohodu, která by byla asertivní v sociální
oblasti a v politice zaměstnanosti, a která by zahrnovala: efektivnější regulaci fi-
nančních institucí, koordinovanější přístup k fiskální politice, lepší ochranu pro
nejisté zaměstnání, novou evropskou průmyslovou strategii, rychlou, férovou a
sociálně založenou přeměnu směrem k ekonomice s nízkou produkcí oxidu uhli-
čitého, nový důraz na rovnost a respekt pro veřejné služby.“Posilování andské komunity: přerušení vyjednávání s Peru a Kolumbií
ETUC je proti vyjednáváním zástupců EU a vládami Kolumbie a Peru. Tyto
rozhovory, které jsou zaměřené na bilaterální obchodní dohody, ukončují původ-
ní cíl, kterým měla být dohoda o sdružení EU a andské komunity, která by
zahrnovala nejen obchodní záležitosti, ale i politický dialog a spolupráci.
Vyjednávání omezené pouze na obchodní aspekty zcela znemožní představení
kapitoly ohledně slušné práce, která nabízí praktický a pevný rámec, který by se
mohl aplikovat na základní práva pracovníků tak, jak je to stanoveno v deklaraci
podepsanou ETUC a CCSA (Federace odborů v Andách). Z tohoto důvodu apelu-

jí zástupci ETUC na Evropskou komisi, aby znovu obnovila jednání i dalších po-
litických záležitostech, a aby se neomezovala pouze na dojednání bilaterální do-
hod o volném obchodu. Globální fórum o migraci a rozvoji
Globální fórum o rozvoji migrace (GFMD) je neformální, multilaterální a
státem vedený dialog na podporu nápadů a akcí, které se zabývají vzájemným
vztahem migrace a rozvoje. Hlavním tématem již třetího GFMD je integrace
migračních politik do rozvojových strategií pro blaho všech. Podobně jako u
předešlých GFMD PSI spolu s ITUC (Mezinárodní odborová konfederace) a
GUF (Globální odborové federace) organizuje odborové aktivity týkající se
GFMD. Pro PSI je velmi důležité, aby zdůraznilo klíčovou roli kvalitních
veřejných služeb a odborových práv při porozumění vztahu mezi migrací a
rozvojem. 
Peter Waldorff, generální tajemník PSI, k tomu řekl: „Nemůžeme si dovolit ig-
norovat tuto výzvu. Průmyslově vyspělé země odčerpávají nejlepší dovednos-
ti od zbytku světa. Toto je obzvláště kritická situace pro sedm milionů pra-
covníků v sociálních a zdravotních službách, které reprezentujeme.
Průmyslově vyspělé země se stárnoucí populací přivádějí tyto pracovníky bez
výhod nebo práv, aby vyplnily deficit na svém trhu práce, a pak je chtějí poslat
zpátky.“IMPACT spouští kampaň na podporu boje proti propouštění
Organizace IMPACT, která je největší irskou odborovou organizací ve veřej-
ných službách, zahájila reklamní kampaň pod sloganem „Veřejné služby:
Transformace, ne propouštění“. Tato kampaň je zaměřená na ochranu veřej-
ných služeb a pracovníků v těchto službách. Podle průzkumu, který si necha-
la organizace IMPACT vypracovat, existuje velké množství lidí si přeje refor-
mu veřejných služeb bez dalšího snižování mezd nebo omezování služeb.
Peter McLoone, generální tajemník IMPACT, k tomu řekl: „Tato zjištění jasně
naznačují, že ačkoliv lidé uznávají nutnost šetřit, mnoho lidí volá po alterna-
tivním přístupu ke mzdám a službám. IMPACT přichází s alternativou, která
může přinést výrazné úspory ve veřejných výdajích bez poškozujících sni-
žování mezd a omezování služeb.“
Pan  McLoone  také  vyslovil politování nad tím, že pracovníci ve veřejných
službách  byli nespravedlivě potrestáni za hospodářskou a rozpočtovou krizi,
kterou nezpůsobili. P. McLoone rovněž vzkázal politickým představitelům, že
veřejnost není jednoznačně pro další snižování mezd ve veřejných službách, a
politici si tak nemůžou jednoduše získat hlasy dalším snižováním mezd a slu-
žeb. Vláda totiž plánuje další omezování životně důležitých veřejných služeb
a to v době, kdy kvůli recesi lidé požadují čím dál širší veřejné služby.Podzimní hospodářská predikce: Má již ekonomika to nejhorší za sebou?
Podle nově zveřejněné predikce Evropské komise (EK) se ekonomika postup-
ně dostává z recese a v příštích letech bychom se mohli vrátit opět k růstu.
Podle ETUC však bližší analýza naznačuje, že ekonomické síly, které pod-
porují současné zotavení jsou pouze dočasné, zatímco síly táhnoucí
ekonomiku dolů jsou dlouhodobějšího charakteru.
ETUC se domnívá, že místo diskusí o stanovení data, kdy vystoupit z pod-
půrných fiskálních programů, politici by spíše měli diskutovat o tom, jak udr-
žet, či dokonce posílit současné stimulační balíčky. Základem by měly být pro-
jekty na výstavbu veřejné infrastruktury, která je zapotřebí k „ozelenění“
evropské ekonomiky. Zástupce generální tajemníka ETUC, Reiner Hoffmann,
řekl: „Ekonomika je nyní na okraji bouře. Recese skončila, ale další pokles již
může být před námi, především v ohledu na masivní restrukturalizaci pracov-
ních  míst. To implikuje, že rozhodnutí Evropské komise o ukončení fiskální
stimulace nejpozději v roce 2011, se může ukázat jako osudná chyba.“Sociální summit tripartity: ETUC navrhuje strategie na podporu rozvoje
Na sociálním summitu tripartity budou zástupci ETUC obhajovat svůj návrh
před evropskými zákonodárci. V kontextu sociální krize, která ovlivňuje živo-
ty milionů evropských občanů, musí Evropa přijmout výzvu k rozvoji udr-
žitelného  „zeleného“  hospodářského  růstu  a  k budování pracovních míst.
ETUC považuje za urgentní přijetí silných a ambiciózních strategií, které
povedou k rozvoji ekonomiky, sociální oblasti a životního prostředí. Navzdory
opakovaným zprávám o tom, že hospodářské zotavení už je na dohled, ETUC
je přesvědčen o tom, že Evropa ještě nemá to nejhorší ze sociální a finanční
krize za sebou. John Monks to komentoval slovy: „K definitivnímu překonání
krize potřebujeme reálnou strategii, která by pomohla ukončit masivní krizi na
trhu práce. Evropa musí přijít s druhým stimulačním plánem, aby dokázala
čelit výzvám, které jí v nejbližší době čekají. Tento plán musí být silný a musí
se soustředit na společnou snahu a investice, což jsme již dříve prezentovali v
našem dokumentu s názvem „Směrem k nové sociální dohodě v Evropě“.“
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