
u Na základěo p a k o v a n ý c hdotazů ze stranyúředníků územ-ních samo-správných celkůupozorňujeme,že od 1. 1. 2007 s účinnostízákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb.) a zákona č.264/2006 Sb., kterým se měníněkteré zákony v souvislosti spřijetím zákoníku práce odedne 1. 1. 2007, dochází kezměně v postavení pracu-jících důchodců - úředníkůúzemních samosprávných cel-ků.Výplata starobního důchodu, nakterý vznikl nárok podle § 29zákona o důchodovém pojiště-ní, náleží osobám vykonáva-jícím výdělečnou činnost na zá-kladě pracovněprávního vztahu,jen pokud tento vztah byl sjed-nán na dobu určitou, nejdélevšak na dobu jednoho roku, lze-li jej podle zvláštních právníchpředpisů na tuto dobu sjednat.Doposud se tato povinnost ne-týkala  úředníků územních sa-mosprávných celků, kteří mohlipobírat starobní důchod a mítpřitom uzavřen pracovní poměrna dobu neurčitou. Zákon č.264/2006 Sb., kterým se měníněkteré zákony v souvislosti spřijetím zákoníku práce, noveli-zuje také zákon č. 312/2002 Sb,o úřednících územních samosp-rávných celků a to následovně:
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stávající §10 „Doba trvání pra-covního poměru“ se doplňuje onový odstavec 3 ve znění cituje-me:  „Ustanovení podle odstav-ce 1 se nevztahuje na případy,kdy zvláštní právní předpis sta-noví sjednání pracovníhopoměru na dobu určitou, jakopodmínku pro vznik dalšíchpráv“. Text je doplněn příklad-ným odkazem na § 37 odst.1zákona č. 155/1995 Sb., o dů-chodovém pojištění zaměstnan-ců, ve znění pozdějších předpi-sů. Úředník územního samosprá-vného celku, který má uzavřenupracovní smlouvu na dobu neu-rčitou a současně pobírá starob-ní důchod, má dvě možnosti.Buď požádá o pozastavení vý-platy starobního důchodu a jehopracovní poměr na dobu neurči-tou bude pokračovat nebo sedohodne se zaměstnavatelem nazměně pracovní smlouvy a uza-vře se zaměstnavatelem dohoduo změně pracovní smlouvy, vekteré bude uvedeno, že pracov-ní smlouva ze dne… se mění vbodě …tak, že pracovní poměrse sjednává na dobu určitou,a tona jeden rok. Dohodu lze sjed-nat a podepsat již nyní s tím, žejejí účinnost nastává dnem na-bytí účinnosti zákona č.264/2006 Sb. Upozorňujeme,že na dohodu o změně pracovnísmlouvy nemusí zaměstnavatel

Na svém 32. zasedání se ve čtvr-tek 30. listopadu sešlo předsednic-tvo Výboru odborového svazu.Po kontrole zápisu byl projednánnávrh rozpočtu OS na rok 2007spolu se stanoviskem revizní arozpočtové komise. Návrh budepředložen k projednání a schvále-ní Výboru OS. V rámci bodu ma-jetkové aktivity OS vzalo PVOSna vědomí informaci o přehleduvyužití lůžkové kapacity a příjmůza poukazy v rekreačním zařízeníSMRK Lázně Libverda za rok2006, výhled na rok 2007 a schvá-lilo ceny platné pro rok 2007. Na-bídka bude zveřejněna v NOS č.1/2007. V rámci projednávánípříprav V. sjezdu OS, který se bu-de konat 16. - 17. března 2007,bylo schváleno jeho technicko-or-ganizační zabezpečení. VýboruOS bude na jeho jednání v pro-sinci předložen návrh rozpočtukonání sjezdu a předsjezdovýchkonferencí sekcí.Předsednictvo dále vzalo na vědo-mí písemné zhodnocení svazovérodinné rekreace zimní i letní do-mácí a zahraniční v Chorvatsku vroce 2006. Schválilo zabezpečittuzemskou letní a zimní svazovourekreaci v roce 2007 v rozsahu1950 lůžek.  Zpráva o svazové re-kreaci bude předložena VOS vprosinci.

Předsedkyně OS A. Vondrová in-formovala o aktivitách odborů zaneodložení účinnosti novéhozákoníku práce, když během jed-nání předsednictva byla doručenazpráva, že byla v poslanecké sně-movně úspěšně odvrácena snahatuto účinnost odložit. Předsed-kyně informovala o návrzích pro-váděcích předpisů k novémuzákoníku práce i o ústavní stížnostk novému zákoníku práce ze stra-ny skupiny poslanců. Předsednictvo VOS schválilo ná-vrh na předsedu představenstvaMajetkové, správní a delimitačníunie odborových svazů Mgr. Ji-řího Komendu a na člena revizníkomise této unie místopředseduOS státních orgánů organizacíing. Jana Rovenského. Novou zá-kladní organizací OS je ZO přiMěÚ Kaplice s 20 členy a do OSvstoupilo šest nových individuál-ních členů.Ve dnech 14. - 15. prosince se bu-de konat zasedání Výboru našehoodborového svazu. Projednázprávu o činnosti, návrh rozpočtuna rok 2007, bude se zabývat pří-pravou V. sjezdu OS, majetko-vými aktivitami OS, realizacínového zákoníku práce, zhodno-cením letošní svazové rekreace ajejím zabezpečením v rocepříštím.
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přistoupit. Výše uvedení úřed-níci poživatelé starobního dů-chodu si musí  pracovněprávnívztah vyřešit jednou z uvede-ných možností do konce tohotoroku, jinak jim  bude Českousprávou sociálního zabezpečenízastavena výplata starobníhodůchodu. Zaměstnavatel máohlašovací povinnost vůčiČSSZ.
vDne 29. 11. 2006 projednalrozpočtový výbor PS PČRnávrh zákona o státnímrozpočtu ČR na rok 2007. Vrámci projednávání nepřijal do-poručení výboru pro bez-pečnost, který ve svém usne-sení, které přijal v souvislosti sprojednáváním rozpočtové ka-pitoly ministerstva vnitra a částirozpočtové kapitoly ministerst-va spravedlnosti (vězeňskáslužba), doporučoval rozpoč-tovému výboru posílit položkukapitoly VPS (1 mld Kč) urče-nou na zabezpečení odmě-ňování příslušníků bezpečnost-ních sborů podle zákona č.361/2003 Sb. o 0,5 mld Kč.Návrh nepodpořili poslanciODS a KDU-ČSL.  Pozměňo-vací návrh bude znovu před-ložen v rámci druhého čtenínávrhu zákona o statnímrozpočtu ČR na rok 2007.Druhé čtení návrhu zákona seuskuteční pravděpodobně 6. 12.2007. Třetí čtení návrhu zákonase uskuteční pravděpodobněkolem poloviny prosince. Oprůběhu jednání budeme infor-movat na webové stránce OS.Předsedkyně OS bude ve věcipodpory pozměňovacího ná-vrhu jednat s ministry vnitra,spravedlnosti a financí a sposlanci ODS, KDU – ČSL apřípadně strany zelených. 
wSociálním partnerům bylypředloženy návrhy všechprováděcích předpisů k no-vému zákoníku práce (zákonč. 262/2006 Sb.) a k zákonu309/2006 Sb., kterým se up-ravují další požadavky bez-pečnosti a ochrany zdraví připráci  v  pracovněprávníchvztazích a o zajištění bez-pečnosti a ochrany zdraví přičinnosti nebo poskytováníslužeb mimo pracovněprávnívztahy.Návrhy příslušných nařízení

vlády a vyhlášek, mezi nimižjsou například návrh nařízenívlády o platových poměrech za-městnanců veřejných služeb asprávy, návrh nařízení vlády,kterým se stanoví okruh a roz-sah  důležitých osobních pře-kážek v práci, návrh nařízenívlády,kterým se mění nařízenívlády č. 469/2002 Sb., kterýmse stanoví katalog prací a kvali-fikační předpoklady a kterým semění nařízení vlády o platovýchpoměrech zaměstnanců veřej-ných služeb a správy a návrhnařízení vlády o minimální mz-dě, o nejnižších úrovních  zaru-čené mzdy, o vymezení ztížené-ho pracovního prostředí a o výšipříplatku ke mzdě ve ztíženémpracovním prostředí,  budouprojednány dne 5. 12. 2006 naplenárním zasedání RHSD (tri-partita). Dne 6.12. 2006 budouvšechny návrhy právních před-pisů, kterými se provádí zákonč. 262/2006 Sb., zákoník prácea zákon č. 309/2006 Sb., kte-rým se upravují další požadav-ky bezpečnosti a ochrany zdra-ví při práci v pracovněprávníchvztazích a o zajištění bezpe-čnosti a ochrany zdraví při čin-nosti nebo poskytování služebmimo pracovněprávní vztahy,projednány a přijaty vládou ČR.  Plné znění vládou přijatéhonařízení o platových pomě-rech zaměstnanců veřejnýchslužeb a správy bude nepro-dleně zveřejněno na webovéstránce OS. Upozorňujemeúzemní samosprávné celky, žemohou pro přípravu návrhumzdové části rozpočtu na rok2007 použít návrh nařízenívlády, který je zveřejněn na we-bové stránce OS. V rámci při-pomínkového řízení nedošlo kezměnám zásadních ustanoveníani platových stupnic. Ke změ-nám došlo pouze v přílozetýkající se zvláštních příplatků.Změny se však netýkají zamě-stnanců územních samospráv-ných celků a příspěvkových or-ganizací, jejichž zřizovatelemjsou územní samosprávné cel-ky.
xUpozorňujeme všechnypříslušníky bezpečnostníchsborů, že dne 30. 11. 2006 vlá-da  přijala nařízení vlády,kterým se stanoví stupnicezákladních tarifů pro přís-lušníky bezpečnostních sborůna rok 2007. Plné zněnínařízení vlády přijaté vládouje zveřejněno na webové strá-

nce OS. Číslo, pod kterýmbude nařízení vlády zveřej-něno  ve Sbírce zákonů zve-řejníme  dodatečně.  Důrazněupozorňujeme, že při posuzo-vání zatřídění do nového 11tříd-ního systému je nezbytné seseznámit  s nařízením vlády č.104/2005 Sb., kterým se stanovíkatalog činností v bezpečnost-ních sborech a samozřejmě i spříslušnými ustanoveními zá-kona č. 361/2003 Sb., o služeb-ním poměru příslušníků bez-pečnostních sborů.
yUpozorňujeme všechny ZOOS, aby věnovaly  v následu-jících dnech prvořadou po-zornost přípravě návrhů ko-lektivních smluv podle no-vého zákoníku práce, kterýnepochybně nabude účinnosti1. 1. 2007. Elektronickou verzi
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návrhů vzorových kolektivníchsmluv pro organizační složkyúzemních samosprávných celkůa pro organizační složky státu apříspěvkové organizace zřizo-vané státem nebo územnímisamosprávnými celky lze na žá-dost obdržet na adrese sta-torg@cmkos.cz. Metodickápomůcka pro uzavírání kolek-tivních smluv v privátním sek-toru a ve veřejných výzkum-ných institucích (zákon o veře-jných výzkumných institucíchúčinný   od 1. 1. 2007) bude vy-dána v následujících dnech .Odborné poradenství ve věcikolektivního vyjednávání a uza-vření kolektivní smlouvy po-skytují odborní pracovníci OS:JUDr. R. Pospíšil, Mgr. A. Od-valil (zejména sociální fondy aFKSP) a ing. M. Fabianová(mzdy a platy)V Praze dne 1. 12.2006 Alena Vondrová předsedkyně OS

Dne 1. ledna 2007 nabýváúčinnosti zákon č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi,který nahrazuje v plném roz-sahu dosavadní zákon o sociál-ní potřebnosti. Systém je jedno-tný na celém území České re-publiky díky jednotnému pro-gramovému vybavení, jednot-ným tiskopisům žádostí o dávkypomoci v hmotné nouzi i jedno-tnému vybavení příslušnouvýpočetní technikou. Přechod ze systému dávek soci-ální péče vázaných na sociálnípotřebnost občana do novéhosystému pomoci v hmotné nou-zi bude postupný a je rozložendo čtyř měsíců. Přehodnocenínepříznivé příjmové situaceobčanů bude prováděno v mě-sících leden až duben 2007.Občané, kteří nyní pobírají dáv-ky sociální péče vázané na soci-ální péče vázané na sociální po-třebnost, tak budou postupně in-formováni ze strany jejich pově-řeného obecního úřadu o zaháje-ní řízení o odejmutí dávky. Záro-veň budou vyzváni k návštěvěpříslušného pověřeného obec-ního úřadu, kde jim bude poskyt-nuta informace o novém systé-mu pomoci v hmotné nouzi.Současně s tím obdrží nové ti-skopisy žádostí o dávky pomociv hmotné nouzi, o jejichž přiz-nání bude rozhodnuto zároveň sodejmutím původní sociálnídávky sociální péče. Občané seproto nemusí obávat, že v přípa-dě změny jejich dávky v něk-

terém z dalších měsíců po lednu2007 nebude doplnění jejichpříjmů zabezpečeno.Až do doby přiznání nové dávkypomoci v hmotné nouzi jim bu-de poskytována stávající dávkasociální péče, pokud se podstat-nou měrou nezmění podmínkypro její poskytování.. V průbě-hu měsíce prosince bude na po-věřených obecních úřadech kdispozici informativní leták sezákladními informacemi proobčany, kteří jsou příjemci stá-vajících dávek sociální péče.Od 1. ledna 2007 budou mítobčané možnost žádost žádat otři nové dávky pomoci vhmotné nouzi. Jde o příspěvekna živobytí, který nahrazuje dáv-ku sociální péče vázanou na so-ciální potřebnost, o doplatek nabydlení, který spolu s příspěv-kem na bydlení ze systému stát-ní sociální podpory řeší pomocpři úhradě nákladů spojených sbydlením, a o mimořádnou oka-mžitou pomoc, která reaguje naněkteré specifické situace obča-nů v hmotné nouzi, spojené snedostatkem finančních pro-středků.Přitom každý občan má nárok naposkytnutí základního sociál-ního poradenství od příslušnéhoorgánu pomoci v hmotné nouzi.V jeho rámci budou občanoviposkytnuty informace vedoucí křešení jeho situace, popřípadě kpředcházení vzniku situacehmotné nouze. mpsv.cz

Pomoc v hmotné nouzi
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Odměňování podle nového zákoníku práce
Zahrnutí problematiky odměňo-vání zaměstnanců do zákona č.262/2006 Sb., zákoníku prácelze považovat za jednu z konce-pčních změn  Na rozdíl od dosa-vadního právního stavu, kdy seodměňování řídí dvěma samo-statnými zákony (zákon č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně zapracovní pohotovost a o prů-měrném výdělku a zákonč.143/1992 Sb., o platu a od-měně za pracovní pohotovost vrozpočtových a některých dal-ších organizacích a orgánech), jenově odměňování součástí sou-hrnné úpravy pracovněprávníchvztahů. Zákon o mzdě se ruší,zákon o platu se bude po úpravěvztahovat pouze na odměňovánívojáků z povolání.Odměňováním se zabývá částšestá zákoníku práce, ustanovení§ 109 až 144. V rámci dalšíhočlenění se samostatně upravujeodměňování v podnikatelské anepodnikatelské sféře s tím, žezákon obsahuje i ustanovení spo-lečná. Kromě toho jsou v uve-dené části obsažena i ustanoveníupravující odměnu z dohod,odměnu za pracovní pohotovosta srážky z příjmu z pracovně-právního vztahu. 
Následující výklad k ustanove-ním zákoníku práce týkajícím seodměňování je zaměřen přede-vším na významné změny v tétooblasti.
Mzda, plat a odměna z dohod- § 109 a 110:V tomto obecném ustanovenízákon definuje mzdu, plat a od-měnu z dohod a zároveň určujeza jakých podmínek se poskytu-jí. Jedná se vždy o peněžité plně-ní poskytované zaměstnavatelemzaměstnanci za práci s tím, žemzda může být poskytnuta i vnaturální formě.Mzda a plat se poskytují podlesložitosti, odpovědnosti a na-máhavosti práce, podle obtížnos-ti pracovních podmínek, podlepracovní výkonnosti a dosahova-ných pracovních výsledků. Zása-dou přitom je, že za stejnou prácinebo za práci stejné hodnotypřísluší všem zaměstnancůmstejná mzda, plat nebo odměna zdohody.Minimální mzda - § 111:Minimální mzdou se rozumí nej-nižší přípustná výše odměny zapráci v pracovněprávním vzta-hu. Mzda, plat ani odměna z do-hody nesmí být nižší než mini-

mální mzda. V kolektivnísmlouvě lze dohodnout minimál-ní mzdu vyšší.Výši základní sazby minimálnímzdy a dalších sazeb odstupňo-vaných podle míry vlivů omezu-jících pracovní uplatnění zamě-stnance a podmínky pro posky-tování minimální mzdy stanovívláda nařízením, a to zpravidla súčinností od začátku kalen-dářního roku. V zákoně je uve-dena základní sazba výše mini-mální mzdy, která nabyla účin-nosti 1. 7. 2006.Pokud nedosáhne mzda, plat ne-bo odměna z dohod minimálnímzdy, je zaměstnavatel povinenvzniklý rozdíl dorovnat. Nově sev zákoně objevuje závaznost ne-podkročitelné minimální mzdy ipro odměnu z dohod.
Zaručená mzda - § 112Zaručenou mzdou je mzda neboplat, na kterou zaměstnancivzniklo právo podle zákoníkupráce, smlouvy, vnitřního před-pisu, mzdového výměru neboplatového výměru. Jedná se onový institut mzdy nahrazujícídosavadní minimální mzdové ta-rify, které jsou závazné v přípa-dě, kdy není mzda sjednána vkolektivní smlouvě. Podstatné jezejména to, že sazby zaručenémzdy se budou vztahovat i nazaměstnance v nepodnikatelskésféře.Nejnižší úrovně zaručené mzdystanoví vláda nařízením, a tozpravidla s účinností od počátkukalendářního roku s přihlédnu-tím k vývoji mezd a spotřebitel-ských cen. Nejnižší sazba zaru-čené mzdy nesmí být nižší nežminimální mzda. Další úrovnězaručené mzdy se stanoví dife-rencovaně podle složitosti, od-povědnosti a namáhavosti vyko-návané práce tak, aby maximálnízvýšení činilo alespoň dvojnáso-bek nejnižší úrovně zaručenémzdy. Stejně jako v případě mi-nimální mzdy, bude mít zamě-stnavatel  povinnost doplatit za-městnanci rozdíl mezi mzdounebo platem dosaženými v ka-lendářním měsíci a příslušnounejnižší úrovní zaručené mzdy.
MZDA - § 113 až 121Mzda se sjednává v kolektivnísmlouvě nebo pracovní smlouvě,případně jiné smlouvě. Pokudnepůsobí u zaměstnavatele od-borová organizace, může býtmzda stanovena vnitřním předpi-sem. Stejná situace může nastat i

v případě, kdy je na zaměstna-vatele přeneseno právo stanovitmzdu vnitřním předpisem kolek-tivní smlouvou (§ 305 odst. 1zákoníku práce). Mzda obsahujezpravidla více složek, kromě ta-rifní mzdy mohou být její sou-částí i různé druhy příplatků,odměny, prémie, podíly na ziskuatp.Mzda nebo náhradní volno zapráci přesčasZa dobu práce přesčas příslušízaměstnanci mzda a příplateknejméně ve výši 25 % průměrné-ho výdělku, pokud se zaměstna-vatel se zaměstnancem nedohod-li na poskytnutí náhradního vol-na. Stejně jako při současnéprávní úpravě, lze vyšší příplatekza práci přesčas dohodnout vkolektivní smlouvě.Mzda, náhradní volno nebonáhrada mzdy za svátekZůstává platný současný režim.Za dobu práce ve svátek příslušízaměstnanci dosažená mzda anáhradní volno v rozsahu prácekonané ve svátek. Další možnos-tí je, že se zaměstnavatel se za-městnancem dohodnou na po-skytnutí příplatku, a to nejméněve výši průměrného výdělku.Mzda za noční práciOceňování noční práce v podni-katelských subjektech je v po-rovnání se současnou praxí upra-veno odlišně. Za dobu nočnípráce přísluší zaměstnanci vedledosažené mzdy příplatek ve výšinejméně 10 % průměrného vý-dělku, pokud není v kolektivnísmlouvě dohodnuto jinak.Mzda a příplatek za práci veztíženém pracovním prostředíVymezení ztíženého pracovníhoprostředí a výši příplatku stanovívláda nařízením. Příplatek zapráci ve ztíženém pracovnímprostředí nemůže být nižší než10 % stanovené základní sazbyminimální mzdy.Mzda za práci v sobotu a vneděliZákon nově ukládá povinnostposkytovat příplatek za práci vsobotu a v neděli i v podnika-telské sféře. Výše příplatku činínejméně 10 % průměrného vý-dělku, v kolektivní smlouvě lzedohodnout příplatek vyšší.Mzda při uplatňování kontapracovní dobyJedná se o nový režim pracovnídoby, při kterém přísluší zamě-stnanci ve stanoveném vyrov-návacím období za jednotlivékalendářní měsíce mzda ve stáléměsíční výši. Stálá mzda zamě-

stnance nesmí být nižší než 80% jeho průměrného výdělku. Kuplatnění konta pracovní dobymusí mít zaměstnavatel před-chozí souhlas jednotlivých za-městnanců, kterých se bude totorozvržení pracovní doby týkat.Režim je nutné dohodnout vkolektivní smlouvě, případněurčit ve vnitřním předpisu. Mz-da se vykazuje na účtu zamě-stnance, případný doplatek, nakterý vznikne nárok, je vyplácenpo skončení vyrovnávacího ob-dobí.
PLAT - § 122 až 137Plat je peněžité plnění poskyto-vané za práci zaměstnancům za-městnavatelů, kteří na odměňo-vání využívají zcela nebo pře-vážně veřejné zdroje, tj. pro-středky ze státního rozpočtu, zostatních veřejných rozpočtů ne-bo z veřejného zdravotního po-jištění. Plat určuje zaměstnava-tel zaměstnanci  podle uvede-ných ustanovení zákoníku prácea příslušného prováděcího na-řízení vlády. V mezích právníchpředpisů lze poskytování platuupřesnit v kolektivní smlouvě,případně ve vnitřním předpisu.Platové tarifyPlatové tarify se i nadále stano-vují v 16 platových třídách a vkaždé z nich ve 12 platovýchstupních. Zákon obsahuje mini-mální platové tarify pro jednot-livé platové třídy, které odpo-vídají současné výši nejnižšíchtarifů v základní stupnici. Kvydání stupnic platových tarifů,stejně jako dalších podmínekodměňování, zmocňuje zákonvládu. Nad rámec současnéúpravy je zákonem jednoznačněstanovena konstrukce stupnicplatových tarifů. Režim zařazování zaměstnancůdo platových tříd zůstává stejný,zaměstnavatel má povinnost za-řadit zaměstnance do platovétřídy podle nejnáročnějších pra-cí, jejichž výkon vyžaduje. Kezměně dochází při zařazení ve-doucího zaměstnance do platovétřídy, které již není podmíněnoodborným řízením zaměstnanců.Tato úprava může u části vedou-cích zaměstnanců znamenat za-řazení do vyšší platové třídy.Příplatek za vedeníPříplatek za vedení je složkou
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platu, kterou se oceňuje náro-čnost řídící práce. Způsob po-skytování příplatku za vedení sev porovnání se současnou praxívýrazně změnil. Podle novéúpravy bude výše příplatku vy-cházet z podílu platového tarifunejvyššího platového stupně vplatové třídě, do které je vedou-cí zaměstnanec zařazen. Výšepříplatku je odstupňovánarozpětím 5 - 30 % z příslušnéhoplatového tarifu v 1. stupni říze-ní, až po rozpětí  30 - 60 % zpříslušného platového tarifu ve4. stupni řízení. Na uvedenouzměnu navazuje automatickávalorizace výše příplatku přizměně základny, tj. při navýšeníplatového tarifu. Shodně jako vsoučasné právní úpravě je pří-platek za vedení diferencovánpodle stupně řízení a zachováva-jí se i čtyři řídící úrovně. Ruší sesoučasný příplatek za zastupo-vání, který je za stanovenýchpodmínek  nahrazen příplatkemza vedení.Aplikace nového ustanoveníupravujícího příplatek za vedenínevyžaduje úpravu nařízenímvlády, nárok na příplatek za ve-dení vzniká přímo ze zákona.Příplatek za práci v nociPříplatkem se zaměstnanci kom-penzují zhoršené pracovní pod-mínky a zásah do osobního živo-ta. Ustanovení zůstává stejné,zaměstnanci přísluší za hodinunoční práce příplatek ve výši 20% průměrného hodinového vý-dělku.Příplatek za práci v sobotu av neděliTímto příplatkem se zaměstnan-cům kompenzuje zásah do osob-ního a rodinného života. Přípla-tek se pro zaměstnance veřej-ných služeb a správy stanovujejako nárokový, a to v nezmě-něné výši odpovídající 25 %průměrného hodinového výděl-ku.Plat nebo náhradní volno zapráci přesčasZaměstnanci přísluší za hodinupráce přesčas část platového ta-rifu, osobního a zvláštního pří-platku připadající na 1 hodinupráce bez práce přesčas v přís-lušném kalendářním měsíci. Pří-platek zůstává diferencovaný,zaměstnanec má nárok na pří-

platek ve výši 25 % průměrnéhohodinového výdělku v pracovnídny, ve dnech nepřetržitého od-počinku v týdnu se oceňujepráce přesčas příplatkem dvoj-násobným. Podmínkou však je,že se jedná o nařízenou nebo do-hodnutou práci přesčas (§ 93).Dále platí i možnost dohodnutínáhradního volna místo platu zapráci přesčas.Vzhledem k tomu, že v novémzákoně není obsaženo omezujícíustanovení pro oceňování  prácepřesčas vedoucích zaměstnanců,vzniká i jim nárok na plat zapráci přesčas v plném rozsahu.Nová úprava je problematická zhlediska vykazování jejich přes-časové práce a klade i vyššínároky na čerpání prostředků naplaty.Příplatek za práci ve ztíženémpracovním prostředíPříplatek je kompenzací za prácivykonávanou ve ztíženém pra-covním prostředí. Výši příplatkui vymezení ztíženého pracovníhoprostředí pro účely odměňovánístanoví vláda nařízením. Nejni-žší přípustná výše tohoto příplat-ku musí být shodná s částkouodpovídající nejméně 5 % zá-kladní sazby měsíční minimálnímzdy stanovené v § 111 novéhozákoníku práce. Zvláštní příplatekZvláštním příplatkem se oceňujeextrémní neuropsychická zátěž,riziko ohrožení života a zdravínebo obtížné pracovní režimy.Rozdělení prací podle ztěžu-jících podmínek do pěti skupin adiferencované rozpětí výše pří-platku v jednotlivých skupináchstanoví vláda nařízením. V rám-ci stanoveného rozpětí určíkonkrétní výši zvláštního pří-platku zaměstnavatel, bližší pod-mínky lze dohodnout v kolek-tivní smlouvě.Příplatek za rozdělenou směnuTímto příplatkem se kompenzujíztěžující vlivy vyplývající zvýkonu práce ve specifickémpracovním režimu. Zaměstnanci,jehož směna je přerušena ales-poň  na 2 hodiny, náleží příplatekve výši 30 % průměrného hodi-nového výdělku za každou taktorozdělenou směnu. Nová úpravaje pro většinu zaměstnancůvýhodnější, podle současnýchpodmínek má zaměstnanecnárok na paušální sazbu ve výši20 Kč. Osobní příplatekOsobní příplatek je nenárokovousložkou platu, která umožňuje

zaměstnavateli ocenit individu-ální nadstandardní výsledkypráce jednotlivých zaměstnanců.Hranice pro poskytnutí maxi-málního osobního příplatku zůs-távají v porovnání se současnouúpravou stejné. Ustanovení všakneobsahuje podmínky, za kte-rých se může osobní příplatekměnit. Z tohoto důvodu vznikajíoprávněné obavy, že osobní pří-platek může být zaměstnancůmkrácen nebo i odebírán nezávislena jejich skutečných pracovníchvýsledcích. Bližší podmínky proposkytování osobního příplatkulze sjednat v kolektivní smlou-vě.Příplatek za přímou pedago-gickou činnost nad stanovenýrozsah a specializační přípla-tek pedagogického pracovníkaV souladu s dosavadní právníúpravou se bude pedagogickýmpracovníkům poskytovat za ka-ždou přesčasovou hodinu přípla-tek ve výši dvojnásobku prů-měrného hodinového výdělku aza výkon specializované činnostipříplatek v rozpětí 1000 až 2000Kč měsíčně.OdměnaOdměna je nenárokovou složkouplatu, kterou poskytuje zamě-stnavatel zaměstnanci za splněnímimořádného nebo zvlášť výz-namného pracovního úkolu.Výše odměny je plně v kompe-tenci zaměstnavatele, zákonemnení limitována. Na rozdíl odsoučasné praxe neumožňuje no-vá úprava poskytování odměnpři významných pracovních a ži-votních výročích (při dovršenípadesáti let věku a při odchodudo důchodu) ani za poskytnutíosobní pomoci v mimořádnýchpřípadech z prostředků na platy.Bližší podmínky pro poskyto-vání odměn lze dohodnout v ko-lektivní smlouvě.Plat nebo náhradní volno zapráci ve svátekZa práci ve svátek poskytne za-městnavatel zaměstnanci ná-hradní volno, pokud se nedohod-nou na poskytnutí příplatku vevýši průměrného hodinovéhovýdělku. Pokud zaměstnanec ne-pracuje proto, že svátek připadlna jeho obvyklý pracovní den,měsíční plat se mu nekrátí. Úpra-va je shodná se současnou praxí.Platový výměrNový zákon přesněji definujeobsah platového výměru, kterýje  zaměstnavatel povinen vydatzaměstnanci při nástupu dopráce. Stejně jako v současné

době, má zaměstnavatel povin-nost oznámit zaměstnanci píse-mně změnu kterékoliv složkyplatu uvedené v platovémvýměru, a to včetně zdůvodnění.Sankci neplatnosti při nedodrže-ní stanovených náležitostí všakustanovení zákona neobsahuje.Informační systém o platechInformační systém o platech bylzaveden za účelem hodnocení arozvoje platového systému a kezkvalitnění evidence a kontrolypoužívání prostředků státníhorozpočtu. Správcem systému jeMinisterstvo financí, které po-skytuje získané údaje Minister-stvu práce a sociálních věcí kdalšímu využití. Nová úprava za-chovává informační systém bezpodstatných změn.
Odměna z dohod - § 138Sjednávání výše odměny z do-hody o pracovní činnosti a z do-hody o provedení práce a pod-mínek pro jejich poskytovánízůstávají i nadále záležitostí do-hody zaměstnance a zaměstna-vatele. Na rozdíl od současnéúpravy má však zaměstnavatelpovinnost poskytovat odměny zdohod o pracích konaných mimopracovní poměr nejméně ve výšiminimální mzdy. Smluvní volnost platí i pro splat-nost a výplatu odměny z dohod.Pokud nebudou podmínky sjed-nány, uplatní se adekvátně usta-novení  o splatnosti a výplatěmzdy a platu.
Odměna za pracovní pohoto-vost - § 140Pracovní pohotovostí se rozumídoba, v níž je zaměstnanec při-praven k případnému výkonupráce, která musí být v případěnaléhavé potřeby vykonána nadrámec jeho rozvrhu pracovníchsměn. Podle nové úpravy můžebýt pracovní pohotovost dohod-nuta pouze mimo pracoviště za-městnavatele. V souladu s judi-katurou Evropského soudníhodvora se doba, v níž je zamě-stnanec na pracovišti připraven kvýkonu práce (současná pohoto-vost na pracovišti) nově posuzu-je jako součást  pracovní doby.V návaznosti na uvedenou defi-nici je stanovena stejná minimál-ní výše odměny za pracovní po-hotovost pro zaměstnance podni-katelské i nepodnikatelské sféry,a to nejméně ve výši 10 %průměrného výdělku, pokud se vkolektivní smlouvě nedohodnejinak. Konkrétní výši odměny

Odměňování podle nového zákoníku práce
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lze dohodnout i diferencovaněpro pracovní dny a dny pracov-ního klidu.  
Společná ustanovení o mzdě,platu, odměně z dohod aodměně za pracovní pohoto-vost - § 141 až 144Tato ustanovení se zabývají pře-

devším splatností a způsobemvýplaty mzdy nebo platu. Splat-nost mzdy i platu zůstává stejnájako v současné úpravě, tj.  nej-později v kalendářním měsícinásledujícím po měsíci, vekterém došlo k vykonání práce.Pravidelný termín výplaty mzdynebo platu se sjednává v kolek-

tivní smlouvě. Pokud nebudetento termín sjednán, stanovízákon zaměstnavateli povinnostprojednat jej s odborovou orga-nizací. Dále se zaměstnavateliukládá povinnost vyplatit zamě-stnanci před nastoupením dovo-lené mzdu nebo plat splatný bě-hem dovolené, pokud se nedo-

N A K L A D A T E L S T V Í

nov˘

účinný od 1. 1. 2007 
s exkluzivním výkladem všech 395 paragrafů i souvisejících předpisů, 
včetně zákona o kolektivním vyjednávání, připravuje v praxi osvědčený
autorský kolektiv vedený JUDr. Marcelou KUBÍNKOVOU 

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

z edice Paragrafy do kapsy 

SROZUMITELNÉ VYSVĚTLENÍ
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Rozsah publikace: 650 stran, brož., formát A5

Cena: 652 Kč, pro předplatitele 
týdeníku Sondy 587 Kč *)

Expedice: podle pořadí došlých objednávek,
září 2006

Nově: na základě zájmu připravují Sondy 
pro objednatele této publikace 
možnost přiobjednání aktuálního 
znění ZP s výkladem na CD-ROM

*) Upozorňujeme na některé neseriózní, předražené nabídky 
publikací ZP, které neobsahují právní výklad, ale pouze opsanou
důvodovou zprávu předkladatele zákona.

nov˘
ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

PŘEDPLATITELÉ TÝDENÍKU SONDY
MAJÍ 10% SLEVU!

Závazně objednávám ....... ks nového ZÁKONÍKU PRÁCE

Dodejte na adresu: .................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Fakturační adresa...................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Objednává ................................................................................

IČO: ....................................... DIČ: ..........................................

Zašlete na dobírku na fakturu

Podpis Razítko

Uplatňujete-li 10% slevu, uveďte předplatitelské číslo týdeníku
SONDY [na štítku dodávky novin]
Objednací lístek zašlete co nejrychleji na adresu:

SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

hodne se zaměstnancem jinak. Vpřípadech, kdy technika výpočtumzdových nároků neumožňujevýplatu předem, je přípustné iposkytnutí přiměřené zálohy.Nedojde-li k jiné dohodě, vy-plácí se mzda nebo plat v pra-covní době a na pracovišti. Po-kud si nemůže zaměstnanec zvážných důvodů vyzvednout vý-platu, je zaměstnavatel povinenzaslat mu ji v pravidelném ter-mínu, případně nejpozději vnejbližší následující pracovníden, na svůj náklad a nebezpečí.Zákon však i v tomto případěumožňuje odlišnou dohodu. Vzájmu zamezení neoprávněnéhonakládání se mzdou, se jednoz-načně stanovují podmínky projejí výplatu jiné osobě. K zabezpečení prokazatelnostivzniklých nároků  je zaměstna-vatel povinen vydat zaměstnancipísemný doklad obsahující úda-je o jednotlivých složkách mzdynebo platu a o provedenýchsrážkách. Zasílání mzdy neboplatu na účet  je i nadále pod-míněno souhlasem zaměstnance.Zaměstnavatel je povinen zaslaturčenou částku  na svůj nákladpouze na jeden účet zaměstnan-ce, zákon však nevylučuje mo-žnost dohody o zasílání určitýchčástí mzdy na více účtů zamě-stnance.
Srážky z příjmu z pracovně-právního vztahu - § 145 až 150Úprava srážek z příjmu zamě-stnance  zahrnuje  srážky  zemzdy, srážky z platu a z jinýchpříjmů zaměstnance z pra-covněprávního vztahu. Srážky zpříjmu se provádí především vpřípadech taxativně uvedenýchv zákoníku práce, případně sta-novených zvláštním zákonem adále na základě dohod mezi za-městnancem a zaměstnavatelem.V nové úpravě je věcně vyme-zena i možnost dohody osrážkách k úhradě členskýchpříspěvků zaměstnance, který ječlenem odborové organizace.Předpokladem k prováděnísrážek ze mzdy k úhradě člen-ských příspěvků je předchozísouhlas člena odborové organi-zace. Pořadí srážek ze mzdy jeurčeno přímo zákonem..Nově je v zákoně ustanovenaevidenční povinnost zaměstna-vatele týkající se osobních údajůa dokladů o prováděnýchsrážkách z příjmů.ing. Marie Fabianová
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OBLAST ČESKÉ BUDĚJOVICERPP ČMKOS  České Budějovice
3301 Č.Budějovice Žižkova 12, JUDr. Ivana Zálišová 386 359 703 rppcbud@cmkos.cz

370 22 Č.Budějovice 724 315 967
Pondělí 13,00-16,00
Středa 13,00-16,00
Čtvrtek 13,00-16,00 První a třetí  čtvrtek v měsíciRPP ČMKOS  Jindřichův Hradec
3303 J.Hradec DOS Pravdova 1112/II,  JUDr. Ivana Zálišová 384 363 175 rppcbud@cmkos.cz

377 01 J. Hradec 724 315 967
Úterý 13,00-16,00 Třetí úterý v měsíciRPP ČMKOS  Praha a Středočeský kraj
3103 Praha DOS nám. W. Churchilla 2 ,  

113 59 Praha 3 JUDr. Ivana Zálišová 234 463 306 rppcbud@cmkos.cz
724 315 967

Čtvrtek 13,00-16,00 Druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíciRPP ČMKOS  Jihlava
3707 Jihlava KD, Tolstého 2, 

586 01 Jihlava JUDr. Ivana Zálišová 724 315 967 rppcbud@cmkos.cz
Úterý 13,00-16,00 Druhé a čtvrté úterý v měsíciOBLAST PLZEŇ RPP ČMKOS  Plzeň
3405 Plzeň Pobřežní 8,  JUDr. Miluše Hugrová 377 236 039 rppplzen@cmkos.cz

301 17 Plzeň 724 354 061
Pondělí 13,00-16,00 Druhé a  čtvrté pondělí v měsíci
Úterý 10,00-16,00
Středa 13,00-18,00
Čtvrtek 13,00-16,00 RPP ČMKOS  Karlovy Vary
3403 Karlovy Vary OS DLV Na Vyhlídce 1,

360 01  Karlovy Vary JUDr. Miluše Hugrová 724 354 061 rppplzen@cmkos.cz
Pondělí 11,00-15,30 První a třetí pondělí v měsíciOBLAST LIBEREC RPP ČMKOS  Liberec
3505 Liberec Vysoká 149, L.Frühbauer, prom. prav. 486 142 033 rppliberec@cmkos.cz

460 10 Liberec 10 - Františkov 724 316 238
Pondělí 08,00-16,00 První, druhé, a čtvrté pondělí v měsíci
Úterý 10,00-15,00
Čtvrtek 11,00-16,00 Třetí čtvrtek v měsíciRPP ČMKOS  Rumburk
3502 Rumburk KD Třída SNP 484/29,  L. Frühbauer, prom.práv. 412 356 221 rppliberec@cmkos.cz

408 01 Rumburk 724 316 238
Čtvrtek 10,30-14,30 Čtvrtý čtvrtek v měsíciRPP ČMKOS  Ústí nad Labem
3510 Ústí n.L OS KOVO Brněnská 4, L. Frühbauer, prom.práv. 724 316 238 rppliberec@cmkos.cz

400 01 Ústí n. L.
Středa 08,30-14,30 RPP ČMKOS  Turnov
3608 Turnov Dioptra a.s., Sobotecká 1660, L. Frühbauer, prom.práv. 481 358 111 rppliberec@cmkos.cz

511 06 Turnov 724 316 238
Čtvrtek 11,00-16,00 Druhý  čtvrtek v měsíciOBLAST PARDUBICERPP ČMKOS  Pardubice
3606 Pardubice Masarykovo nám 1484, 

530 02 Pardubice Judr.  J. Krška 466 511 272 rpppardub@cmkos.cz
724 354 014

Pondělí 09,00-15,00
Středa 09,00-15,00 RPP ČMKOS  Hradec Králové
3602 H. Králové Gočárova 1620, Judr.  J. Krška 495 521 153 rpppardub@cmkos.cz

501 01, H. Králové 724 354 014
Úterý 08,00-15,00 Čtvrté úterý v měsíci
Čtvrtek 08,00-15,00 RPP ČMKOS  Náchod
3605 Náchod Městský úřad , Palachova 1303, Judr.  J. Krška 491 426 027 rpppardub@cmkos.cz

547 01, Náchod 724 354 014
Úterý 09,00-15,00 Druhé úterý v měsíciRPP ČMKOS  Svitavy
3609 Svitavy T.G.Masaryka 2a, Judr.  J. Krška 461 533 432 rpppardub@cmkos.cz

586 02 Svitavy 724 354 014
Úterý 09,00-14,00 Třetí úterý v měsíciRPP ČMKOS  Ústí nad Orlicí
3611 Ústí n. O. Čs. armády 1181, Judr.  J. Krška 465 557 541 rpppardub@cmkos.cz

562 01 Ústí nad Orlicí 724 354 014
Úterý 08,30-14,30 První úterý v měsíci

REGIONÁLNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ČMKOS od 1. 1. 2007
Číslo RPP RPP ČMKOS Adresa Právník Tel. spoj. e- mail adresa
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OBLAST BRNORPP Brno
3702 Brno Mal. náměstí 4, JUDr.  Šárka Heinzová 542 212 015 rppbrno@cmkos.cz

660 87 Brno 724 347 198
Úterý 10,00-16,00
Středa 13,00-18,00
Čtvrtek 10,00-14,00 RPP ČMKOS  Uherské Hradiště
3711 U. Hradiště Stojanova 484, JUDr.  Šárka Heinzová 724 347 198 rppbrno@cmkos.cz

686 52 Uherské Hradiště
Pondělí 09,00-14,00 Druhé pondělí  v měsíciRPP ČMKOS  Znojmo
3713 Znojmo OROS ČMOS, Rudoleckého 23, JUDr.  Šárka Heinzová 515 224 860 rppbrno@cmkos.cz

669 02 Znojmo 724 347 198
Pondělí 09,30-14,30 Čtvrté pondělí v měsíciRPP ČMKOS  Žďár nad Sázavou
3714 Žďár n. S. Havlíčkovo nám 152, JUDr.  Šárka Heinzová 566 620 259 rppbrno@cmkos.cz

591 00  Žďár n. S. 724 347 198
Pondělí 10,00-16,00 První a třetí pondělí v měsíciOBLAST OLOMOUCRPP ČMKOS  Olomouc
3805 Olomouc DOS, Palackého 21, JUDr. J.  Melichar 585 751 333 rppolomouc@cmkos.cz

772 00 Olomouc 607 737 875
Pondělí 09,00-16,00
Středa 10,00-17,00 RPP ČMKOS  Zlín
3705 Zlín Moravská stavební a inženýrská. společnost JUDr. J.  Melichar 577 219 278 rppolomouc@cmkos.cz

náměstí T. G. Masaryka 1281,  607 737 875
760 01 Zlín

Úterý 08,45-13,45 RPP ČMKOS  Kroměříž
3708 Kroměříž OVV ČSSD, JUDr. J.  Melichar 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz

Kolárova 528/1
Čtvrtek 09,00-14,00 Čtvrtý čtvrtek v měsíciRPP ČMKOS  Bruntál
3801 Bruntál Dukelská 2, JUDr. J.  Melichar 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz

792 11 Bruntál
Čtvrtek 09,30-13,30 Třetí čtvrtek  v měsíciRPP ČMKOS  Šumperk
3809 Šumperk DOS, prof. Fialy 12a, JUDr. J.  Melichar 583 213 725 rppolomouc@cmkos.cz

787 01 Šumperk 607 737 875
Čtvrtek 09,30-13,30 První čtvrtek  v měsíciRPP ČMKOS  Vsetín
3810 Vsetín Dolní náměstí 310, JUDr. J.  Melichar 607 737 875 rppolomouc@cmkos.cz

755 01 Vsetín
Čtvrtek 09,00-13,30 Druhý čtvrtek v měsíciOBLAST OSTRAVARPP ČMKOS  Ostrava
3807 Ostrava Českobratrská 18, JUDr. J. Wozniaková 596 110 630 rppostrava@cmkos.cz

702 00, Ostrava   724 346 853
Pondělí 09,00-15,00 První a třetí pondělí v měsíci
Pondělí 12,00-18,00 Druhé a čtvrté pondělí v měsíci
Úterý 09,00-15,00 Čtvrté úterý v měsíci
Středa 10,00-16,30
Čtvrtek 09,00-15,00 Čtvrtý čtvrtek v měsíciRPP ČMKOS  Frýdek . Místek
3801 F.-Místek Pionýrů 1758, JUDr. J. Wozniaková 558 434 851 rppostrava@cmkos.cz

738 01  Frýdek  - Místek 724 346 853
Čtvrtek 09,00-15,30 První a třetí čtvrtek v měsíciRPP ČMKOS  Karviná
3803 Karviná Fryštátská 1935/79, JUDr. J. Wozniaková 596 312 222 rppostrava@cmkos.cz

733 01 Karviná 724 346 853
Úterý 09,00-15,00 První úterý  v měsíciRPP ČMKOS  Nový Jičín
3804 N. Jičín Divadelní 21, JUDr. J. Wozniaková 724 346 853 rppostrava@cmkos.cz

741 01, Nový Jičín
Úterý 10,00-13,00 Třetí úterý v měsíci

l Pokud není v poznámce u dne úředních hodin uvedeno omezení jedná se o dostupnost střediska v každém dni v týdnu
l Návštěvníkům středisek RPP ČMKOS  se doporučuje se předem objednat.
l Při návštěvě střediska je nutné předložit  žádanku o právní pomoc k datu žádané služby s podpisem odpovědného funkcionáře odborového svazu. Bez
doložení žádanky nelze dle Zásad pro poskytování  regionálního  právního poradenství a právní pomoci Českomoravské konfederace odborových svazů právní
pomoc poskytnout. Žádanka má platnost jedno kalendářní čtvrtletí. (viz NOS č. 1/2006)
Zpracoval St. Ševčík, tel. 234 462 456, 602 161 123.



Žádost o politickou a humanitární pomoc pro Palestinské veřejnézaměstnance20. listopadPSI obdržela od svých poboček (Odbory Palestinských zdravotníchslužeb a Odbory Palestinských veřejných služeb) žádost o humanitár-ní a politickou pomoc. Tuto zprávu doručila Anan Qadri (generální ta-jemnice odborů zdravotních služeb) výkonnému výboru PSI na mítin-ku, který se konal 10. listopadu. Na tomto mítinku zároveň i popsalaalarmující zvýšení počtu útoků proti civilistům a pokračující represeze strany Izraelských okupačních sil. Zaměstnanci ve veřejných slu-žbách nedostali plat už osm měsíců a to kvůli politickému embargu,které uvalily na Palestinu Spojené státy a Evropská unie. Embargo by-lo uvaleno v důsledku zvolení nové vlády, kterou vede hnutí Hamas.Toto způsobilo všem Palestincům obrovské utrpení už kvůli tomu, ževeřejný sektor je jedním z největších zaměstnavatelů v Palestině a vzemi představuje více než jednu třetinu oficiální zaměstnanosti. VPalestině je více než 160 tisíc zaměstnanců ve veřejném sektoru a vposlední době prožívají velmi těžké období. Federace odborovýchsvazů ve veřejných službách Odbory veřejné zaměstnanosti (UPE) za-hrnuje veřejné zaměstnance ve zdravotnictví, školství, sociálních slu-žbách, veřejných službách, dopravě a zemědělství. Kvůli nevyplácenímezd podnikla UPE několik protestních akcí. Protože se ale UPE ne-dočkala žádné odezvy od vlády, rozhodla se UPE pro vyhlášení ča-sově neomezené stávky na 2. září. UPE nyní vyzývá PSI a její pobo-čky, aby adresovaly své protestní dopisy nejen Palestinské vládě, alei dárcovské komunitě, aby ukončily stále trvající embargo na mezi-národní pomoc Palestině, které vyústilo do neplacení mezd zamě-stnancům ve veřejných službách. Vzhledem k závažnosti situace PSIrovněž otevírá fond humanitární pomoci a obrací se na své pobočky,aby do tohoto fondu posílaly své příspěvky. Tento fond bude využitýpředevším k zabezpečení základních potřeb jako jsou potraviny azdravotní péče pro zaměstnance veřejného sektoru a jejich rodiny.Tento fond bude určitě i jistou morální podporou pro všechny, kteří seocitli v nouzi a potřebují pomoc. Tato akce byla plně podpořena vše-mi účastníky mítinku výkonné rady PSI dne 10. listopadu. Vyjádřetesvůj nesouhlas se současnou situací v Palestině a napište protestnídopis své vládě a příslušnému Palestinskému zastoupení ve vaší zemi.UPE by rovněž uvítala i jakoukoli zprávu o vaši solidaritě a podpořev tomto nelehkém období. Bližší informace a kontaktní adresy naleznete na www.psi-world.orgHans Engelberts, Generální tajemník PSIPrvní fórum PSI ve veřejném sektoruPrvní seminář fóra PSI ve veřejném sektoru se uskutečnil 15.-17. li-stopadu. Zaměřil se především budoucnost veřejných služeb - jakidentifikovat současné a potenciální trendy, které budou formovat ve-řejné služby, a jak by ně to měly reagovat odbory. S využitím sou-časných zpochybňování neoliberálních politik v Latinské Americe adalších zkušeností, PSI pobočky definovaly různé možné scénáře.Účastníkům se tento třídenní program ve vysokém tempu velmi za-mlouval a daný seminář považují za velice přínosný. Zajímavé pod-klady a materiály z tohoto fóra, které mělo pro pobočky PSI obrov-ský přínos a to především v rámci přípravy na Kongres konající sepříští rok, naleznete na stránce www.world-psi.org/stoptheworld.Reformy veřejných služeb na Novém ZélanduNové statistiky ukazují úspěch nezbytného přestavění veřejných slu-žeb na Novém Zélandu. Veřejné služby se zvýšily každý rok v po-sledních šesti letech poté, co byla omezena dominance neoliberálníideologie, která vládla na Novém Zélandu celé 90. léta minulého sto-letí. Celkový počet zaměstnanců ve veřejném sektoru se minulý rokzvýšil o 5 %. R. Wagstaff (generální tajemník Asociace veřejných slu-žeb – PSA) řekl: „Zvýšení počtu zaměstnanců bylo nutné k zajištěnítoho, že vláda dokáže dodávat důležité sociální politiky. Toto zvýšenízaměstnanců ve veřejných službách hraje rozhodující úlohu v hospo-dářském a sociálním úspěchu Nového Zélandu a to teď i v budouc-nosti“.  Filipíny: Zastavte zabíjení16. listopad byl mezinárodním akčním dnem proti represím vůči od-borům a politickému zabíjení na Filipínách. PSI již předtím vydalo zapodpory Annie Geron (generální tajemnice PSI LINK)  výzvu k oka-

mžité akci. Pobočky PSI z celého světa poslaly protestní dopisy azprávy prezidentce Glorii Arroya a také dopisy vyjadřující jejich pod-poru A. Geron. V rámci tohoto mezinárodního dne se v Tokiu sešlizástupci PSI pobočky v Tokiu s filipínským konzulem a vyslancempro záležitosti práce, aby vyjádřily své hluboké znepokojení nad da-nou situací na Filipínách. Několik velice známých společností včetněspolečností WalMart, Ralf Lauren a GAP také napsaly prezidentce G.Arroya výzvu k tomu, aby byly dodržovány práva zaměstnanců voblastech Manily, kde se především vyrábí zboží na export.EP vyslovil své ano pro Směrnici o službách: EK již nemá žádnouomluvu na to, aby tuto směrnici nadále zdržovala15. listopad, ŠtrasburkVolba ohledně Směrnice o službách, která se konala v Evropskémparlamentu (EP), znamená konec téměř tříletých debat a politickýchdiskusí. C. Fischbach-Pyttel (generální tajemnice EPSU) řekla: „ Ny-ní je nejvyšší čas pro EU a především pro Evropskou komisi (EK),aby se začalo s budováním moderní sociální Evropy. Evropský pro-jekt se nyní musí znovu spojit s občany přes opravdovou debatu okonkrétní právní textaci problematiky veřejných služeb. Dnešní volbav EP by měla znamenat začátek již konkrétního vyjednávání“. Bě-hem těchto tří let, kdy probíhala diskuse o službách, viděla EU, jakpostupně ubývá entuziasmus a angažovanost občanů. Zaměření se najednotný trh znamenalo znepřátelení si mnoha občanů, kteří se ptajína aktuální zaměření EU. Dokonce i v dnešní debatě zůstaly některéotázky nezodpovězené.  EK ve svém „objasňujícím stanovisku“ ne-využila jedinečnou příležitost na prohlášení, že nebude bránit propa-gaci a zavádění vysoce kvalitních veřejných služeb. Už opravdu ne-má důvod nadále zdržovat.Druhé čtení v EP bylo téměř formalitou, protože Strana evropskýchlidí (EPP) se předem vzdala svého práva na návrh nějakých dodatků.Klíčové otázky na pracovní právo, trestní právo a obzvláště sociálníslužby byly stanoveny v „objasňujícím stanovisku“ komisařem provnitřní trh Charlie McCreevy. EPSU věří, že sliby dané tímto stano-viskem nebudou muset být pečlivě kontrolovány. Je otázkou, zda alemají tyto sliby nějaký právní význam. U sociálních služeb existujemnoho nesrovnalostí. EK vydala návod na definici toho, co jsou tovlastně sociální služby, ale ve stejnou dobu, s podporou EP, se po-kouší zavést sociální služby do rámce této směrnice. Toto zmatení arozpor znamená, že sektor, který ještě EK pořád přesně nedefinovala,by mohl být zahrnut do této klíčové EU legislativy.                   -pm-

Takovouhle jizvu si můžete
pořídit operací plic způsobenou
kouřením.

Rakovina jazyka.Rakovina rtu.
Nestačí vám k odrazení od kouření tyto obrázky, můžete viděti další, v barvě jsou určitě působivější! www.kurakovyplice.cz

V Evropské unii jako celku má
používání tabákových výrobkl kle-
sající tendenci. Zatímco v roce 2002
holdovalo tabáku v členských
zemích třiatřicent procent občanů,
loni už to bylo “jen” sedmadvacet
procent. Většina Evropanů se dnes
vyslovuje pro zákat kouření v
restauracích a na veřejných
místech. Ten už platí ve Švédsku,
Irsku, Itálii, na Maltě, v Norsku a
také ve Skotsku. Stejným směrem se
vydala i Francie, kde má podobný
zákaz vstoupit v platnost na začátku
příštího roku. I silná kuřačka. dán-
ská královna Margrethe II. slíbila,
že už ji na veřejnosti nikdo neuvidí
s cigaretou. Dánský parlament totiž
nyní schválil zákon zakazující
kouření ve veřjných budovách.

MF DNES 30.11.2006


