
� V současnos-ti stále probíha-jí jednání týka-jící se podání apodpory po-změňovac íhonávrhu, kterýmby se, v souladu s doprovod-ným usnesením PS PČR, změ-nil vládní návrh zákona o stát-ním rozpočtu na rok 2010. Jižbylo dohodnuto, že pozměňo-vací návrh bude podán v prů-běhu druhého čtení návrhu stát-ního rozpočtu na rok 2010, kterése uskuteční 2. 12. 2009. Vpozměňovacím návrhu se navr-huje, aby objem finančních pro-středků na platy zaměstnancůveřejných služeb a správy bylnavýšen o 7 mld Kč (včetněodvodů na sociální a zdravotnípojištění). Tím by bylo nego-
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27. listopadu 2009
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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.
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Sněm ČMKOS připomněl 20. výročí založení
Sdružení stávkových výborů a generální stávku

První den jednání SněmuČMKOS, 24. listopadu bylvěnován 20. výročí založeníSdružení stávkových výborů avzpomínce na generální stávku,která proběhla 27. listopadu1989. Po české a slovenské stát-ní hymně shlédli  přítomní fil-mový sestřih o účasti odborů naakcích před dvaceti lety. Pakvystoupil předseda ČMKOSMilan Štěch, Uvedl, že vznikSdružení stávkových výborů a

dvouhodinová, spontánní adobře organizovaná generálnístávka o tři dny později, bylyzásadním a rozhodujícímzlomem pro nastolení cesty kdemokracii.„Proto všem, kteří se o vznik ačinnost Stávkových výborů za-sloužili, patří naše uznání apoděkování,“ řekl Milan Štěch a

Mezi hosty byli premiér Jan Fischer, někdejšípředstavitel Sdružení stávkových výborů IgorPleskot a europoslanec Richard Falbr
váno snížení objemu prostředkůna  platy o 4 % a došlo by kezmrazení platů, což požadujíodbory. Zda se podaří získatpotřebnou podporu poslanců jevěcí, o níž se v těchto dnech in-tenzivně jedná. Třetí čtení návr-hu zákona o státním rozpočtu narok 2010 se uskuteční 9. 12.2019 (program jednání schůzePS PČR bude schválen 1. 12.2009). Doporučujeme sledovatwebovou stránku OS, kde bu-dou zveřejněny všechny dů-ležité informace včetně infor-mací o podání pozměňovacíhonávrhu ve druhém čtení návr-hu státního rozpočtu na rok2010 dne 2. 12. 2009.
� Na jiném místě NOS zveřej-ňujeme informace vztahující

Výzva OSOS státních orgánů a organizací vyzývá tímto všech-ny své členy a ostatní zaměstnance veřejné správy kúčasti  na  připravované  demonstraci  (veřejném vy-stoupení).  Cílem  demonstrace  je vyjádřit nesouhlass navrhovaným snížením objemu finančních prostřed-ků na platy pro zaměstnance veřejných služeb asprávy o 4 % v roce 2010 a podpořit přijetí pozměňo-vacího návrhu, který bude podán ve druhém čtenínávrhu státního rozpočtu na rok 2010.Demonstrace se zúčastní policisté, hasiči a další stát-ní zaměstnanci. Demonstrace se uskuteční dne 9. 12.2009 od 9. hodin v Praze 1, v prostoru ulice Sněmovní.Organizačně technické zabezpečení je stejné jako přiobdobných akcích. Bližší informace obdrží všechnyZO OS písemně. Je ve vlastním zájmu nás všech, abychom se demon-strace zúčastnili! Využijme možnosti vyjádřit svůj ná-zor! Podpořme svou účastí přijetí pozměňovacíhonávrhu!  Účast každého z nás je důležitá! V Praze dne 20. 11. 2009Odborový svaz státních orgánů a organizací Alena Vondrová, předsedkyně
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Z konferencí sekcí
Úřady práce

Předsednictvo VOS

Dne 19. 11. 2009 projednalo předsednictvo  Výboru  Odborovéhosvazu státních orgánů a organizací (VOS) Výzvu pro zaměstnancerozpočtové  sféry,  kterou  se  Nezávislý  odborový svaz Policie ČRobrátil na všechny odborové svazy zastupující zaměstnance veřejnýchslužeb a správy. Předsednictvo VOS rozhodlo, že Odborový svaz stát-ních orgánů a organizací se k Výzvě Nezávislého odborového svazuPolicie ČR připojí a veřejného vystoupení se zúčastní. Odborový svaz státních orgánů a organizací opakovaně vyjádřilzásadní nesouhlas se snížením objemu prostředků na platy pro za-městnance veřejných služeb a správy o 4 % v návrhu zákona o stát-ním rozpočtu na rok 2010. Poukazoval především na to, že současnáúroveň průměrných nominálních platů zaměstnanců veřejných služeba správy je i vzhledem ke kvalifikační struktuře relativně nízká.Přitom objem agend, respektive činností, které zaměstnanci veřejnýchslužeb a správy zajišťují, zůstává stejný nebo má tendenci se zvyšo-vat. A to při stálém snižování počtu funkčních míst či jejich stagnacitam, kde snižování již není možné. Upozorňoval také na skutečnost,že v důsledku této a dalších restrikcí uvažovaných v návrhu státníhorozpočtu reálně hrozí omezení výkonu některých kompetencí veřejnésprávy, případně snížení kvality. Obdobně v případě bezpečnostníchsborů upozorňoval na reálně hrozící možnost snížení bezpečnostníhostandardu. Odborový svaz státních orgánů a organizací vzal na vědomí původ-ně navrhované zmrazení platů a restrikci počtu funkčních míst.Přitom opakovaně poukazoval na to, že již v důsledku restrikcefunkčních míst dojde u některých skupin zaměstnanců nikoliv ke sta-gnaci,  ale  k  významnému poklesu nominálních platů. Navrhovanésnížení objemu prostředků na platy o 4 % pro zaměstnance veřejnýchslužeb a správy je proto z výše uvedených a dalších důvodů proodborový svaz jako zástupce zaměstnanců zcela nepřijatelné. Z uvedených důvodů, a také s ohledem na probíhající projednávánínávrhu státního rozpočtu na rok 2010 v Poslanecké sněmovně PČR,pokládá Odborový svaz státních orgánů a organizací účast naspolečném veřejném vystoupení za samozřejmost V Praze dne 19. listopadu 2009 Odborový svaz státních orgánů a organizací 

Výzva pro zaměstnance rozpočtové sféry
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás oslovit jako zaměstnance tohoto státu. Jak jstemohli v posledních dnech zaznamenat v médiích, náš odborový svazje připraven veřejně vystoupit proti snižování platů v roce 2010. Chceme Vás ujistit, že nebojujeme jen za sebe, ale i za příslušníkydalších bezpečnostních sborů a také jejich občanské zaměstnance, je-jichž sociální situace není nikterak lichotivá. Určitě víte, že pokud se v nejbližší době nic nezmění, čeká sníženíplatů i ostatní státní zaměstnance, tedy také Vás. Jedinými jistotamizatím je, že bez naší snahy se nezmění nic a že případné úspory na násurčitě dopadnou na dobu delší než jeden rok. Pokud by šlo o negativnízměnu tarifní složky platu, byl by to jen obtížně napravitelný krok. Tyto jistoty nás nenechávají v klidu, a proto jsme se po marnýchpokusech o jednání rozhodli dále nečekat. Nechceme ale budit dojem,že nám jde pouze o naše platy. Jsme solidární i s ostatními zaměst-nanci rozpočtové sféry a proto Vám chceme nabídnout možnost při-hlásit se i o Vaše sociální práva. Každý sám nedokáže nic a ještě budepovažován za nenasytu, který chce žít z peněz státu. Nabízíme Vámproto  možnost  se  zúčastnit společně s námi veřejného vystoupení,které plánujeme na počátku prosince tohoto roku. Z naší strany se jed-ná o nabídku ke spolupráci a vzájemné podpoře, která může ukázatjednotu státních zaměstnanců. S politováním musíme konstatovat, žeta doposud chybí, nebo se alespoň viditelně neprojevuje. Pokud uspořádáme veřejné vystoupení, můžete se k nám připojit avyjádřit svůj názor a prezentovat svoje problémy. Nechceme výhodyjen pro sebe, chceme pomoci i Vám. Máte-li zájem, kontaktujte nás, abychom mohli koordinovat svoučinnost. V Praze dne 18. listopadu 2009 Za předsednictvo NOS PČR:  JUDr. Milan Štěpánek, předseda 

Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

V úterý 10. listopadu se v Prazeuskutečnilo zasedání rozší-řeného výboru sekce úřadůpráce našeho odborového svazu.Na programu byly kromě infor-mací z jednání předsednictva avýboru OS, čerpání rozpočtusekce za 1. pololetí, návrhrozpočtu na rok 2010 a organi-zační záležitosti sekce, aktuální

informace předsedkyně OS A.Vondrové. Ty se týkaly hlavněnáročných jednáních o plato-vých záležitostech v souvislostis projednáváním státního roz-počtu na rok 2010. Pro úředníkyje to zvlášť těžká situace vzhle-dem k jejich postavení ve spo-lečnosti i u politiků. Živě disku-tovali účastníci zasedání k pro-blematice datových schránek a vsouvislosti s nimi k nárůstuúkonů a tak k dalšímu přetě-žování zaměstnanců.          -dě-

Ve čtvrtek 19. listopadu se vPraze konalo 16. zasedánípředsednictva Výboru odboro-vého svazu. Vzalo na  vědomízprávu o hospodaření odborové-ho svazu k 30. 9. 2009, zprávabude předložena Výboru OS.Dále projednalo návrh rozpočtuOS na rok 2010, návrh budespolu se stanoviskem rozpočtovékomise a revizní komise OSpředložen k projednání VOS. Ostavu projednávání návrhuzákona o státním rozpočtu na rok2010 ústně informovala předsed-kyně OS A. Vondrová. Předsed-nictvo v souvislosti s tím projed-nalo výzvu  Nezávislého odbo-rového svazu Policie ČR a  přija-lo k výzvě stanovisko. Předsed-

nictvo dále projednalo písemnouzprávu hodnocení svazovérodinné rekreace v roce 2009 ajejí zabezpečení pro rok 2010 anávrhy termínů zasedání PVOSa VOS v roce 2010.Předsednictvo OS rozhodlo osvolání zasedání Výboru odbo-rového  svazu  na 10. a 11. pro-since. Na programu bude činnostOS od minulého zasedání VOS,zpráva o hospodaření k 30. 9.2009, rozpočet OS na rok 2010,majetkové aktivity OS, přípravasjezdu OS, který bude v březnu2011, svazová rodinná rekreace,platy a mzdy ve státní a veřejnésprávě, účast OS na přípravě V.sjezdu ČMKOS, který se budekonat v dubnu roku 2010.    -dě-

se k připravované demon-straci, která se uskuteční dne9. 12. 2009 od 9. hodin v Praze1 v prostoru ulice Sněmovní,kde se nachází sídlo Posla-necké sněmovny ParlamentuČR. Bližší informace týkající sezejména zpřesnění místa a orga-nizačně technických opatřeníobdrží všechny ZO OS elektro-nicky. Upozorňujeme, že datum

a čas konání demonstrace jsoujiž fixní a nebudou se měnit.Žádáme o potvrzeni účasti a tobuď pracovníkům IPC OS vpříslušném regionu nebo přímoelektronicky  na e-mail adresu:statorg@cmkos.cz. Účast nademonstraci pokládá odborovýsvaz za velmi důležitou!V Praze dne 25. 11. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS

Z usnesení 8. zasedání Sněmu ČMKOS
Sněm ČMKOS v bodě III.
“podporuje
1. návrhy odborových svazů na změny ve státním rozpočtu pro rok
2010 tak, aby nedošlo k propadu reálných platů a omezily se nega-
tivní dopady na sociální služby a zemědělství
2. protestní akce připravené Nezávislým odborovým svazem Poli-
cie ČR, Odborovým svazem státních orgánů a organizací, Česko-
moravským odborovým svazem pracovníků školství a ostatními
odborovými svazy rozpočtové a příspěvkové sféry, ohlášené na dny
8. a 9. 12. 2009” 
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Prohlášení ČMKOS k 20 výročí generální stávky
20 let hájíme zájmy lidí práce

Nejvýznamnější událost, která je bytostně spjata se vznikem
ČMKOS, se odehrála 27. listopadu před dvaceti lety.
Přesně 10 dní poté, co byla násilně potlačena studentská
demonstrace, ovládla celé tehdejší Československo dvouhodi-
nová generální stávka.
Tímto spontánním, mohutným protestem lidí všech profesí
vyvrcholil odpor vůči totalitní moci.
Kdo stál za pomocí a organizací této historické události, která
rozhodla o nezvratnosti zahájeného procesu?
Je překvapivé, jak málo pozornosti při vzpomínání na
listopadové události je věnováno právě této generální stávce a
stávkovým výborům, které je pomáhaly organizovat.
Pro přípravu generální stávky začaly lavinovitě, spontánně z-
dola vznikat stávkové výbory. Aby jejich činnost byla koordi-
novaná, vzniklo centrum – Sdružení stávkových  výborů.
Kolem tohoto sdružení se seskupili lidé, kteří dobrovolně a bez
nároku na jakoukoli odměnu a navíc bez ohledu na čas dělali
to, co právě bylo potřeba.
I po dvaceti letech je třeba na tyto lidi vzpomenout a poděko-
vat jim.
Stávkové výbory se staly zárodkem nových odborů, které s-
metly ze scény zdiskreditovanou Ústřední radu odborů, která
se v rozhodujících chvílích projevila jako kolektivní stávkokaz
a ztratila důvěru lidí. 
Od samého vzniku si byly nové odbory plně vědomy svého mís-
ta v občanské společnosti a své síly nikdy nezneužily.
Jejich prvořadým zájmem vždy bylo, aby transformace
společnosti byla sociálně únosná. K tomu musely v ne-
jvážnějších chvílích sáhnout znovu k protestním krokům.
Nechtěly, aby neúspěšné cesty transformace nejvíce odnesli
pracující, zrovna tak jako dnes obdobně důsledky hospodářské
krize, kterou v českých poměrech negativně prohloubila špatně
pojatá reforma veřejných financí, mají znovu odnést ti, co ji
nezavinili – zaměstnanci.
Hlavním heslem listopadových událostí 1989 bylo „Přestaňme
se bát!“ tato výzva je stále aktuální i dnes. 
Demonstrace pořádané ČMKOS v posledních letech ukázaly,
že jedině odbory jsou v ČR reálnou silou, která je schopna or-
ganizovat tolik potřebnou nebojácnou sílu protiváhy, jež je
nezbytná pro fungování demokratické a občanské společnosti.
V Praze dne 24. 11. 2009

vzpomněl jména: Igor Pleskot,Petr Vacek, Michal Kašík, IvanPergler, Vladimír Mega, MichalBorgis a Pavel Kos. Dálepřipomněl, že hlavní strategiínových odborů bylo hájení práva zájmů zaměstnanců prostřed-nictvím kolektivních smluv. Tose ne vždy dařilo a daří,pokračují především útoky nazákoník práce. Odbory opako-vaně předkládají konstruktivnínávrhy a požadavky na řádnýprávní rámec privatizace, naopatření proti šedé ekonomice akorupci, na udržení či prosazenísociálních potřeb občanů, na bojproti nezaměstnanosti. Předseda vlády ČR Jan Fischerve svém projevu ocenil úlohuodborů jak v roce 1989 tak i vnásledujících letech, a uvedl, žeudržení sociálního smíru je zá-kladem k pozitivnímu vývoji apřipomněl užitečnost tripartit-ního jednání. Existence svobod-ných odborů je stejně důležitájako existence politických stran.Igor Pleskot vzpomněl naudálosti před dvaceti lety auvedl, že odbory jsou v ČR nej-silnější a největší občanskou or-ganizací a je jejich povinnostímj. vystupovat proti lobbyismua korupci. Vyslovil lítost nadtím, že slavnostní části jednáníSněmu ČMKOS se neúčastní idalší odborová sdružení stojícímimo ČMKOS.Místopředseda PS ParlamentuČR Lubomír Zaorálek spoužitím hesla Takhle to dál ne-jde! poukázal na nutnost razant-ně řešit největší společenské ne-duhy.Ministr práce a sociálních věcíPetr Šimerka  připomněl své pů-sobení v odborech a poděkovaltěm, kteří se na vzniku Sdruženístávkových výborů a transfor-maci odborů podíleli.Europoslanec Richard Falbrkonstatoval, že  se sice vEvropském parlamentu hodněmluví o sociálním dialogu, aleumožnění  agenturního zaměst-návání či práce z domovavytvářejí špatné podmínky proodborovou činnost, ujistilodboráře, že ho mají v Evrop-ském parlamentu jako svéhočlověka.Prezident KOZ SR Milan Gazíkuvedl, že při prosazování právzaměstnanců je třeba postupovatstejně odhodlaně jako před 20lety při změně režimu.V závěru jednání bylo přijatoProhlášení ČMKOS k 20.

výroční generální stávky. Ve středu 25. listopadu pokračo-valo  jednání Sněmu. Bylvysloven jednoznačný souhlas splánovanými protestními akce-mi odborových svazů rozpoč-tové a příspěvkové sféry, kterémají podpořit přijetí pozměňo-vacích návrhů, které při do-držení daného rámce státníhorozpočtu  na  rok  2010 zamezísnížení platů a omezení sociál-ních služeb. V diskusi byla kriti-zována současná vláda, kteránereaguje přiměřeně na potřebuomezit dopady hospodářskékrize a nevěnuje ani pozornostopatřením, která by měla před-cházet budoucímu hospodářské-mu oživení zejména v oblastivzdělávání, výzkumu a vědy.Sněm se dále zabýval analýzouČMKOS o vývoji inflace v roce2009 a odhadem na rok 2010 ajako každoročně stanovil cílepro kolektivní vyjednávání prorok 2010. Doporučil, aby sekolektivní vyjednávání omzdách odvíjelo od konkrétníekonomické situace odvětvínebo podniku. Není možné při-pustit zmrazování či snižovánímezd pouze na základě obec-ných tvrzení o probíhajícíhospodářské krizi. Sněm téžvyzval nepřipustit, aby v rámciúsporných opatření docházeloke snižování úrovně bezpečnostipráce. Sněm se zabýval situacívzniklou po ratifikaci Lisabon-ské smlouvy a příslibu výjimkypro Českou republiku z Listinyzákladních práv EU. Nyní platíListina i pro Českou republiku aČMKOS má zájem, aby tomutak bylo plně i v budoucnu.Iniciativu prezidenta Klauseprezentovanou jako obavu znároků sudetských Němců máza zástupnou. Na tiskové kon-ferenci po skončení jednánípředseda ČMKOS Milan Štěchproto připomněl i spokojenostpředsedy ODS Mirka Topolán-ka, že by pro občany ČR takneměla platit stejná sociální prá-va jako v dalších zemích EU.Na tiskové konferenci MilanŠtěch dále mj. prohlásil, že nenídůvod omezovat zaměstnaneckébenefity, protože v ČR je HDPna hlavu ve výši 80 % průměruEU, ale kupní síla dosahuje jen50 %. -dě-
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Vystoupení předsedy ČMKOS M. Štěcha u příležitosti 20. výročí generální stávky a vzniku Sdružení stávkových výborů
Vážení představitelé Sdruženístávkových výborů, vážený panepředsedo vlády, místopředsedoPoslanecké sněmovny, váženýpane ministře, europoslanče,poslanče, vážení představiteléodborových subjektů jak z ČR,tak i ze SR, kolegyně, kolegové,dámy a pánové!V uplynulých dnech jsme si vnaší zemi i na Slovenskupřipomenuli 20. výročí pádu ko-munistického režimu, vítězstvídemokracie a znovunabytí svo-body. Pokojná, dokonce i úředněpovolená demonstrace vysoko-školských studentů dne 17.listopadu 1989, byla napadena arozehnána pohotovostními jed-notkami Veřejné bezpečnosti. Kotevřenému projevení odporuproti zprofanovanému politické-mu vedení země se ke studen-tům následně přidali umělci apostupně i další občané. Tak, jak se informace o udá-lostech z Prahy a Bratislavydostávaly do dalších měst aobcí, vlna podpory studentůprudce narůstala.  Přesto se ko-munistický režim pomocí tehdymocensky ovládaných sdělo-vacích prostředků snažil o zvrat.Důležitým  mezníkem organi-začního zvládnutí projevu od-poru k režimu a mocným tehdej-ší doby byl vznik a založeníObčanského fóra a na SlovenskuVeřejnosti proti násilí dne 19.11., resp. 20. 11.Tyto spontánně vzniklé instituce- fóra začaly rychle působit pocelé zemi a staly se místem ko-ordinace akcí proti režimu a zaprosazení kroků k obnovenídemokracie. To vyžadovalo vý-měnu lidí ve veřejných funkcícha institucích a uskutečnění svo-bodných voleb. Ve zlomovýchdnech po 17. listopadu se před-stavitelé komunistického režimusnažili o zvrat, případně zpoma-lení vývoje, udržením vlivu vzávodech a podnicích. Údajně seproti akcím v Praze a Bratislavězvažovalo nasadit další silovéprostředky včetně Lidových mi-licí, které měly své nejsilnějšíorganizační zázemí v podnicích.Z tohoto pohledu, ale i z pohle-du prosazení zásadních změn vcelé společnosti byl velmi dů-ležitý vznik Sdružení stávko-vých výborů dne 24. 11. zde vPraze.Vedle Občanských fór a VPN sepostupně v podnicích začaly us-

tavovat stávkové výbory. Zpo-čátku je často tvořily i shodnéosoby – přirození vůdci. Rychlývznik  stávkových výborů bylnejlepší odpovědí na loajální azkostnatělý postoj tehdejšího ve-dení ÚRO, které se 23. 11. posta-vilo proti  připravované generál-ní stávce.Vznik Sdružení stávkovýchvýborů a spolupráce s CentremObčanského fóra a VPN, přesosoby jako byl Ladislav Lis,výrazně napomohly všem, kteřív celé zemi s mnoha překážkamipřipravovali generální stávku.27. listopadu, za vysoké, spon-tánní a přitom dobře organizo-vané účasti, proběhla 2hodinovágenerální stávka v celé zemi.Byla zásadním a rozhodujícímzlomem pro nastolení cesty kdemokracii. Dnes není důležité,kdo se více o její úspěšný průběhzasloužil, zda Občanské fórumči Stávkové výbory. Jak jsemuvedl, v mnoha místech, jako i vzávodě, kde jsem já pracoval, tobyly převážně totožné osoby ažádné kompetenční spory neby-ly. Vznik stávkových výborů, jakcentra – Sdružení – tak stávkovévýbory v podnicích, byl zákla-dem pro vznik novýchdemokratických odborů.Tam, kde se před zlomovýmidny uskutečnily volby do orgánůROH, došlo ke konání nových apočátkem roku 1990 již bylydemokraticky z otevřených kan-didátek zvoleny nové ZV. Ty stá-ly u vzniku nových odborovýchsvazů, které se později sdružily vČSKOS. Vznik stávkovýchvýborů a práce Sdruženístávkových výborů měly velkývýznam jak v odstranění strukturROH tak i v době, kdy podnikyzačaly opouštět Občanská fóra aVPN. Naplňoval se tak požadav-ek listopadových dní, že politikado podniků nepatří. Proto všem,kteří se o vznik a činnostStávkových výborů zasloužili,patří naše uznání a poděkování.Samozřejmě na prvním místětěm, kteří tvořili Sdruženístávkových výborů. Dovolte mi,abych nyní jejich jména připom-něl: Igor Pleskot, Petr Vacek,Michal Kašík, Ivan Pergler,Vladimír Mega, Michal Borgis aPavel Kos.Vážené kolegyně, kolegové,vážení hosté,jedinými a mezinárodními úmlu-vami garantovanými partnery,protihráči v jednáních mohly býtv podnicích do budoucna jenodbory. Dne 2. března 1990 byla

jednáním všeodborového – vše-svazového sjezdu definitivněukončena činnost ROH. Zaniklaorganizace, která byla mocenskyovládána KSČ a stala se jejípřevodovou pákou. Naše odmít-nutí politiky ROH však nezna-mená odmítnutí práce mnoha,zejména dobrovolných funk-cionářů na závodech, kteří sepřes striktně vymezené mantine-ly snažili zaměstnancům pomá-hat a hájit je. Těchto lidí sivážíme a jejich práci oceňujeme.Cesta, kterou jsme v česko-slovenských a po roce 1993 včeských a slovenských odborechušli, byla složitější, než jsmepředpokládali. Byla plná překá-žek, zklamání a také nadějí iúspěchů.V další části vystoupení se buduvyjadřovat k české cestě, i kdyžproblémy naše a slovenskýchkolegů jsou si velmi podobné.Naše dnešní slavnostní setkánípři příležitosti 20. výročí vznikuStávkových výborů není konfe-rence historiků moderníchčeských dějin, a proto se přede-vším zaměřím na vystižení at-mosféry a souvislostí našichhlavních aktivit s kontextemtehdejší doby. Mnozí z nás sinaivně představovali, že kdyžpadne komunistický totalitnírežim, bude pro působení odborůotevřeno velké pole. Byli jsmepřesvědčeni, že politiku a poli-tické strany si budeme držetdaleko  od  těla a že naší hlavnístrategií pro hájení práv, nárokůa zájmů zaměstnanců budoukolektivní smlouvy, jak pod-nikové, tak zejména odvětvové.Mnohé z nás iluze opustily již vroce 1990, kdy začal první adodnes s přestávkami stálenekončící útok na zákoník práce.Máme sice zákon o kolektivnímvyjednávání,  ale  kolektivnísmlouvy, zejména vyššího stup-ně se nestaly potřebným prame-nem práva a garancí nepod-kročitelných nároků zaměst-nanců, a tím i nástrojem za-mezení dumpingu.S příchodem zahraničních in-vestorů bohužel přišlo velmi má-lo zaměstnavatelsko-zaměstna-necké kultury. Manýry převážněpostkomunistických (nově) ma-nažerů rychle přebrali i ti, kteří knám přišli ze zahraničí. Kulturavztahů z našich zemí, tj. i z ČR,naopak začala atakovat a postup-ně ohrožovat výdobytky kolegůna západ od nás.Výrazná většina zaměstnanců vpodnikatelské sféře změnila za-

městnání, jejich firmy prošly vlepším případě privatizací azeštíhlováním, v horším ban-krotem. Nezaměstnanost, kterákulminovala v letech 1998 a1999 jako odraz éry ekonomickéléčby ordinované VáclavemKlausem, se bohužel opět vtěchto měsících stala reálnýmpostrachem, coby doprovodný azákonitý důsledek světovéhospodářské krize. Na účinnýboj s ní nikde nenašli lék, alenašla se opatření, která ji mohouv dopadech i rozsahu zmírnit,ale ta se u nás většinou z důvodunedostatku veřejných zdrojůneaplikují – jmenujme napříkladtzv. kurzarbeit.Uskutečněné zásadní politické aspolečenské změny před 20 letyvýrazná většina občanů hodnotíjako správný krok (STEM) 69%. 57 % se ovšem domnívá, žeobdobí od roku 1989 nepatří ktěm nejlepším, resp. vidí ne-dostatky. Myslím, že tentovýsledek průzkumu nám hovoříz duše.  Otevřeme-li naše stanoviska aanalýzy od roku 1994, jsouopakovaně plné konstruktivníchnávrhů a požadavků na řádnýprávní rámec privatizace, naopatření proti šedé ekonomice akorupci na udržení či prosazenísociálních potřeb občanů, včetněrůstu mezd a platů a boje protinezaměstnanosti. Neváhali jsme za ně vést kam-paně, demonstrovat a stávkovat.I když zejména tu poslední for-mu jsme do naší krve moc ne-dostali. Naši lidé se velmi bojí amíra strachu ukazuje, že k fun-gující demokratické společnosti,k občanské společnosti, mámeještě  daleko.  Není  divu, kdyždlouhodobě nejoblíbenější čes-ký politik a prezident VáclavKlaus  nemůže tento pojem anislyšet, natož pro naplnění jehoobsahu pracovat. (On razí –společnost svobodných občanů).V tom má velkého spojence, a toznačnou část údajně svobod-ných médií, v nichž síla pravdyodpovídá výši peněz a majetku(v médiích je konec konců svo-boda slova měřena optikouzisku).
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Často slyšíme hlavního před-stavitele změn z roku 1989Václava Havla, kterého si já ijistě mnoho z nás vážíme, hovo-řit o tom, že společnost je přílišovlivněna   ekonomickými  pří-stupy a morálka se propadá.Ano, je to tak. Rychleji než vhospodářské prosperitě stou-páme ve světovém měřítku vnárůstu korupce. Korupci, tentomor ničící demokracii, nezpů-sobují zaměstnanci ani jejichodbory. Daří se jí nejvíce tam,kde se potkává byznys a politika.I současná hospodářská krizenemá ani náhodou příčiny vevelkých mzdách zaměstnanců,ani ji nezpůsobily odbory svýmipřehnanými požadavky (s čím sev naší zemi tak úspěšně strašilo),ale má přesně opačné důvody:(půjčky, příjmová polarizace,daňové ráje atd. místo mezd –úvěry). Nejsme zpátečnickéodbory, jak se  nám  někdy  našioponenti  snaží podsouvat. Jsmeale důslední k těm, kteří podrouš-kou tzv. hospodářských re-forem sledují zájem jen svéhoprospěchu a velkých „nemrav-ných“ zisků, a to na úkor životníúrovně druhých. Říkáme i spatřičnými podklady a propočty,co si jiní také myslí, ale bojí se toříci. V tomto směru je nám vel-kou oporou naše odborné zázemía naše vlastní médium Sondy.Bohužel, deník Práce jsmemožná příliš lehkovážně ztra-tili….Přes velké problémy se správoumajetku, který ZO a zejména OSpřevzaly po ROH (ČMKOSnevlastní nemovitosti), se českéodbory nerozbily, jako se to sta-lo v některých jiných zemích.Dokonce to nedopadlo ani,  jakos majetkem SSM. České odborypožívají plné vážnosti vMezinárodní odborové konfed-eraci (dříve MKSO) – kde jeČMKOS členem už od roku1990 a v  EOK  od  roku 1995 (vroce 2003 sjezd v Praze).Vážené kolegyně, kolegové,nezastíráme a otevřeně hovo-říme o svých problémech a sla-bých místech. Mě osobně mrzí -úbytek členů a pomalá, skoronulová, integrace – slučováníOS.Příčiny úbytku členů vidíme vtom, že - členství v organizaci neláká, coodbory vyjednají, platí provšechny,- nečlenové se tudíž vezou,- strach,- silné členské ročníky odcházído důchodů, vstupuje se později,- záměrně se našimi oponentyvytváří  všeobecné  mínění,  že

sdružování je nemoderní,  odbo-ry jsou přežitkem, ale to, coodbory hájí, proč tu jsou, to sechce, aby bylo garantováno.Problém slučování svazů:- Je to proces, který musí vy-cházet z potřeb a tlaku ZO asamotných OS. Jsou značnérozdíly  v  servisu odborovýchsvazů svým členům, tradicí atd.Samozřejmě, že pokud bychchtěl hovořit o práci OS, tak byto byl dlouhý referát, ale to nenímým posláním.Vážení,stručně zhodnotit dvacetiletoucestu, kterou jsme v odborovémhnutí ušli od listopadu roku1989, je obtížné. Bez historienení současnost, praví klasik.My se o to pokusíme na V. sjez-du v dubnu příštího roku.Odbory jsou součástí českéspolečnosti, občanské společ-nosti. Její stav není dobrý.Hovořil jsem o strachu lidí, maléochotě se sdružovat, vyjadřovata dokonce i účastnit se voleb.Proto i do odborového dění  setyto problémy promítají. Pokud bych měl stručně charak-terizovat zásadní rozpor, kterýnás od roku 1989 provází a způ-sobuje velké problémy, pomůžemi  v tom citát TGM. „Státy seudržují těmi ideály, ze kterých sezrodily“. Náš současnýnovodobý český stát vznikl 1. 1.1993. Jeho formování bylovýrazně ovlivněno událostmiroku 1989 a 1990. Hlavnímiideály (hesly) politických změnbylo „Pravda a láska musízvítězit nad lží a nenávistí“ a„Občanská společnost“,  „Přes-taňme se bát“. Ano, byly tomyšlenky Václava Havla, aleskutečný (reálný) život se ubíraljinou cestou, byla to cesta„Útěku před právníky“. „Trh tovyřeší“, „Neznám čisté a špinavépeníze“ apod. Byla to cestaVáclava Klause. Po pravděřečeno, ideály zůstaly stranou,morálka a lidskost byly siloupeněz  a  ekonomické  moci  za-tlačeny do kouta. Díky úsilíčeských odborů -  ČMKOS -nebyla zdevastovaná sociální apracovní práva. To je velká zás-luha, kterou musíme veřejnostipřipomenout.Je i na nás odborářích a na všechslušných lidech v naší zemi, zdadále dokážeme svým působenímmorálku a lidskost pozvednout.Je to výzva, je to životní potřebapro zdravý a pozitivní vývoj vnaší zemi.Chtěl bych poděkovat Vámvšem, lidem v OS a ZO, za odve-denou práci a popřát mnoho sil azdraví.

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍod 1. ledna 2010
NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Od 1. ledna 2010 dochází k vý-
znamným změnám v oblasti dů-
chodového pojištění. Jedná se
především o úpravu dů-
chodového věku, potřebné doby
pojištění či koncepce invalidity.
Mění se tedy základní podmínky
nároku na dávky i parametry pro
výpočet jejich výše. Proto se
změny nazývají parametrické.
Do právního řádu je přináší
zákon č. 306/2008 Sb., který
mění stávající zákon o dů-
chodovém pojištění č. 155/1995
Sb., v platném znění (zdp). 
Dosud získané nároky v oblasti
důchodového pojištění zůstanou
kromě výjimek zachovány, dílčí
omezení se dotknou až dů-
chodových nároků vzniklých v
budoucnu. Účinky parametric-
kých změn se začnou projevovat
postupně. 

DOBY POJIŠTĚNÍ A
VYLOUČENÉ DOBY

Náhradní dobou pojištění
přestává být studium na střední,
vyšší odborné škole nebo
vysoké škole. Studenti mají od
1. 1. 2010 možnost být účastni
důchodového pojištění dobro-
volně. Pro rok 2010 činí nejnižší
měsíční pojistné 1660 Kč, tj. 28
% z částky odpovídající jedné
čtvrtině průměrné mzdy platné v
roce 2010. Studium absolvované
do 31. 12. 2009 se i pro nároky
na důchody vzniklé po tomto
datu hodnotí podle dosavadních
pravidel. To znamená, že za
náhradní dobu pojištění se po-
važuje studium na střední, vyšší
odborné nebo vysoké škole, a to
maximálně po dobu prvních
šesti let takového studia. Pro
účely nároku na invalidní dů-
chod se však doba prvních šesti
let studia po dosažení 18 let
věku (i doba studia od skončení
povinné školní docházky do
dosažení 18 let věku) považuje
za dobu pojištění vždy, tedy i
když byla získána v roce 2010 a
později. 
Rozšiřuje se okruh tzv. kvali-
fikovaných důvodů, pro které

může účast na dobrovolném dů-
chodovém pojištění trvat na zá-
kladě podané přihlášky bez
časového omezení. Dosud to by-
lo studium po uplynutí prvních
šesti let studia po dosažení věku
18 let, nezaměstnanost, dlou-
hodobá dobrovolnická služba,
zaměstnání v cizině a činnost na
území ČR ve prospěch
zahraničního zaměstnavatele.
Nově přibývá jakékoliv studium
po roce 2009 (bez ohledu na to,
zda již uplynulo prvních šest let
studia po dosažení věku 18 let
nebo nikoliv), dále doba pobytu
v cizině, po kterou osoba násle-
duje svého manžela, který v ciz-
ině působil v diplomatických s-
lužbách ČR a dále doba, po kter-
ou byla osoba poslancem
Evropského parlamentu.  Do-
brovolného pojištění obecně
mohou být účastny pouze osoby
starší 18 let. 
U důchodů s nárokem po 31. 12.
2009 je možné požádat, aby v
situaci, kdy v rámci období
rozhodného pro stanovení výše
důchodu (pro rok 2010 se jedná
o roky 1986–2009) došlo ke kry-
tí vyloučené doby (např. z důvo-
du nemoci, studia, péče o dítě či
o osobu závislou aj.) s příjmem
z výdělečné činnosti, byla při
výpočtu důchodu hodnocena
namísto příjmů z výdělečné čin-
nosti raději doba vyloučená. Žá-
dost o tento postup mohou lidé
uplatnit až při podání žádosti o
důchod. Zákon umožňuje, aby si
občan o toto řešení požádal i do-
datečně do 30 dnů ode dne ozná-
mení rozhodnutí ČSSZ. 

STAROBNÍ DŮCHOD 
Zásadním způsobem se mění us-
tanovení § 29 zdp, které upravu-
je podmínky nároku na přiznání 
tzv. řádného starobního dů-
chodu. Dosavadní právní úprava
stanovila, že pojištěnec musí
dosáhnout důchodového věku a
získat alespoň 25 let doby po-
jištění. Nově se potřebná doba



pojištění postupně prodlužuje až
na 35 let. Pro zjištění minimální
délky doby pojištění u konkrét-
ního pojištěnce je rozhodující,
ve kterém kalendářním roce
dotyčný dosahuje důchodového
věku (viz dále).
Kalendářnírok, v němž Potřebnáje dosaženo dobadůchodového pojištěnívěku
před rokem 2010 25 let
v 2010 26
v 2011 27
v 2012 28
v 2013 29
v 2014 30
v 2015 31
v 2016 32
v 2017 33
v 2018 34
po roce 2018 35

Pojištěnci, který ke dni dosažení
důchodového věku nezískal
potřebnou dobu pojištění,
nemůže být starobní důchod k
tomuto dni přiznán. K přiznání
důchodu může případně dojít až
následně od pozdějšího data, ke
kterému již potřebnou dobu po-
jištění získal. 
Pojištěnec, který dosáhne dů-
chodového věku po roce 2014,
přičemž ke dni dosažení tohoto
věku nezískal potřebnou dobu
pojištění (31–35 let), má nárok
na starobní důchod též, jestliže
získal aspoň 30 let tzv. „čisté“
doby pojištění, tj. doby pojištění
získané z titulu výkonu
výdělečné činnosti, popř. dobro-
volného důchodového pojištění.  
Podmínky nároku na tzv.
poměrný starobní důchod se
rovněž poněkud zpřísňují. Podle
dosavadní právní úpravy bylo
třeba dosáhnout věku 65 let a
potřebné doby pojištění alespoň
15 let. Nově dochází k postup-
nému navýšení potřebného věku
i doby pojištění v závislosti na

Potřebný věk v roce Potřebná dobapojištění
65 let před rokem 2010 15 letdůchodový věk muže stejného data narození + 5 let v roce 2011 17 letdůchodový věk muže stejného data narození + 5 let v roce 2012 18 letdůchodový věk muže stejného data narození + 5 let v roce 2013 19 letdůchodový věk muže stejného data narození + 5 let po roce 2013 20 let
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kalendářním roce dosažení
potřebného věku. Potřebný věk
navíc přestává být pro všechny
jednotný – jeho výše se nově
odvozuje od důchodového věku
muže stejného data narození, ke
kterému se vždy přičítá 5 let. 

Pojištěnec, který nesplňuje žád-
nou z výše uvedených pod-
mínek, má nárok na starobní dů-
chod též, jestliže dosáhl věku 65
let a splnil zákonné podmínky
nároku na invalidní důchod.
Pokud jde o tzv. předčasný sta-
robní důchod podle ust. § 31
zdp, zůstává i nadále zachována
možnost požádat o přiznání této
dávky až 3 roky před dovršením
důchodového věku. U osob, je-
jichž důchodový věk činí 63 let
a více, bude dokonce možné
odejít do tohoto důchodu již v
60 letech. 
– u osob, jejichž důchodový věk
činí 65 let (muži, bezdětné ženy
a ženy s jedním dítětem), může
tedy doba předčasnosti nově
činit až 5 roků. Stanovení dů-
chodového věku od 1. 1. 2010
upravuje zákon o důchodovém
pojištění takto:

důvodu výkonu výdělečné čin-
nosti, zvyšuje se jeho důchod
podle stejných pravidel, jaká
platila do konce roku 2009, tedy
o 1,5 % výpočtového základu za
každých 90 kalendářních dnů
výkonu výdělečné činnosti bez
pobírání důchodu. 
Jestliže bude přiznáván starobní
důchod za podmínek ust. § 29

Pokračování ze strany 5 

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
od 1. ledna 2010

u pojištěnců narozených před rokem 1936u mužů 60 letu žen 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti55 let, pokud vychovaly 2 děti56 let, pokud vychovaly 1 dítě57 let
u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968viz tabulka důchodového věku
u pojištěnců narozených po roce 1968u mužů 65 letu žen 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti63 let, pokud vychovaly 3 děti64 let, pokud vychovaly 2 děti65 let

požádat o úpravu (zvýšení) pro-
centní výměry starobního dů-
chodu v případech, kdy po-
jištěnec po přiznání starobního
důchodu a čerpání výplaty této
dávky vykonává výdělečnou
činnost. Takový postup dosud
nebyl možný. 
�Zvýšení náleží ve výši 1,5 %
výpočtového základu za kaž-

dých 180 kalendářních dnů
výkonu výdělečné činnosti, je-li
starobní důchod vyplácen ve
výši jedné poloviny. Polovinou
starobního důchodu se rozumí
polovina základní výměry a
polovina procentní výměry. 
�Zvýšení náleží ve výši 0,4 %
výpočtového základu za kaž-
dých 360 kalendářních dnů
výkonu výdělečné činnosti, je-li
starobní důchod vyplácen v plné
výši. Toto zvýšení náleží vždy
až po dvou letech nepřetržitého
výkonu výdělečné činnosti (za
takový se považuje i situace,
kdy na kalendářní den skončení
bezprostředně navazuje kalen-
dářní den začátku výkonu jiné
výdělečné činnosti). Zvýšení
náleží též v případě, že poživatel
starobního důchodu získá ales-
poň 360 dnů výdělečné činnosti
a zaměstnání ukončí. 

Výše starobního důchodu 
Zákon nově stanoví možnost

Požádá-li starobní důchodce o
zastavení výplaty této dávky z

odst. 4 zdp (pojištěnec nezískal
potřebnou dobu pojištění pro
nárok na starobní důchod,
dosáhl  věku  65 let a současně
splnil podmínky nároku na in-
validní důchod), jeho výše bude
záviset na stanoveném stupni in-
validity (0,5 %, 0,75 % nebo 1,5
% výpočtového základu za
každý celý rok doby pojištění.. 
Při stanovení výše předčasného
starobního důchodu, na který
vzniká nárok po 31. 12. 2009, se
nově postupuje tak, že pokud
doba předčasnosti nepřekročí
720 dnů, činí snížení procentní
výměry pouze 0,9 % výpoč-
tového základu za každých, i za-
počatých, 90 kalendářních dnů
(obdobně jako za právní úpravy
účinné do 31. 12. 2009). Pokud
doba předčasnosti přesáhne 720
dnů, snižuje se od 721. dne pro-
centní výměra důchodu za
každých, i započatých, 90
kalendářních dnů předčasnosti o
1,5 % výpočtového základu. 
Od 1. 1. 2010 již pro nárok na vý-
platu starobního důchodu není
rozhodující, zda poživatel starob-
ního důchodu pracuje v pracov-
něprávním vztahu sjednaném na
dobu určitou či neurčitou.
Výplata před-časného starobního
důchodu však nebude stejně jako
dosud náležet v období do
dovršení důchodového věku,
bude-li současně vykonávána
výdělečná činnost.
VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A

SIROTČÍ DŮCHOD
Pro nárok na vdovský/vdovecký
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důchod po uplynutí jednoho
roku od úmrtí manžela již ne-
bude rozhodující dosažení
věkové hranice 55 let u žen a 58
let u mužů, ale dochází ke sjed-
nocení věkové hranice. Nově je
u mužů i žen třeba dosáhnout
alespoň věku o 4 roky nižšího
než činí důchodový věk muže
stejného data narození. Postačí
ovšem dosáhnout pouze vlast-
ního důchodového věku, je-li
tento nižší než věk uvedený v
předchozí větě. 
Pro všechny pozůstalostní dů-
chody nově platí, že dojde-li po
zániku nároku na ně k jeho ob-
nově, nesmí být výše procentní
výměry nové dávky nižší než
výše procentní výměry původní
dávky, která náležela ke dni
zániku nároku na ni. To je
výrazné zvýhodnění oproti
dosavadnímu stavu, kdy byl ob-
novený nárok nově vypočítáván,
čímž došlo ke ztrátě všech va-
lorizačních navýšení, která
náležela k původní dávce za léta
jejího pobírání. 
VYPLÁCENÍ DŮCHODŮ 

Nová právní úprava stanoví
povinnost příjemce důchodu vy-
pláceného v hotovosti prostřed-
nictvím držitele poštovní licence
hradit náklady plátce důchodu
za poukazy splátek důchodu vy-
plácených v pravidelných lhů-
tách. Tato povinnost se nevzta-
huje na poživatele důchodů,
jimž byl důchod přiznán před 1.
1. 2010 a od 31. 12. 2009 jim
nepřetržitě trvá nárok na alespoň
jeden důchod (např. vdovský a
nově je přiznáván po 31. 12.
2009 důchod starobní). Výše
těchto nákladů v roce 2010 činí
21 Kč za každou splátku dů-
chodu. Tato částka bude předem
sražena z celkové výše splátky,
která bude následně poukázána
důchodci v již snížené výši. 
NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ VE
VĚCECH DŮCHODOVÉHO

POJIŠTĚNÍ 
Proti rozhodnutí orgánu sociál-
ního zabezpečení ve věcech dů-
chodového pojištění lze jako
řádný opravný prostředek podat
písemné námitky do 30 dnů ode
dne jeho oznámení účastníku
řízení. Podání námitek nemá od-

kladný účinek, nejde-li o
rozhodnutí, které se týká plnění
sankční povinnosti příjemců
dávek či zaměstnavatelů.
Námitky se podávají orgánu so-
ciálního zabezpečení, který
rozhodnutí vydal, a ten o nich
také rozhoduje. Pokud je
takovým orgánem ČSSZ, lze
námitky v uvedené lhůtě uplatnit
u kterékoliv okresní správy so-
ciálního zabezpečení (OS-
SZ/PSSZ/MSSZ). Prvostupňová
rozhodnutí ČSSZ tedy nenabý-
vají právní moci doručením
(jako za účinnosti dosavadní

právní úpravy), ale až uplynutím
lhůty k podání námitek, resp.
doručením (oznámením) roz-
hodnutí ČSSZ o námitkách.
Orgán sociálního zabezpečení
přezkoumává rozhodnutí, proti
němuž byly podány námitky, v
plném rozsahu; není přitom
vázán podanými námitkami.
Řízení o námitkách musí být ve-
deno odděleně od rozhodování
orgánu sociálního zabezpečení v
prvním stupni – nemohou se na
něm podílet, ani v něm
rozhodovat osoby, které se
účastnily řízení o vydání na-

padeného rozhodnutí. Podání
námitek je řádným opravným
prostředkem ve správním řízení
a absolvování námitkového
řízení, ať již úspěšné nebo
neúspěšné, je proto nezbytným
předpokladem k tomu, aby se
věcí mohl zabývat soud v rámci
případné později uplatněné
správní žaloby. 

podle cssz.cz -dě-
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Nový Zéland: Ženy pracují zadarmo až do konce roku
18. listopad 2009
Ženy na Novém Zélandu vydělávají při srovnání průměrné hodinové
mzdy alespoň o 12 % méně než muži. Od 18. listopadu do konce roku
tak ženy de facto pracují zadarmo. Tato mzdová mezera je tak veliká,
že ženy tímto způsobem přijdou na mzdách o téměř 4 mld. dolarů. Pro
zvýraznění tohoto dne uspořádali členové Kolaice pro rovnost mezd
demonstraci, na které odhalili obrovskou fakturu ve výši 4 mld. USD
vystavenou  na Ministerstvo ženských záležitostí. K převzetí této fa-
ktury byli mj. pozváni i ministři v čele s premiérem – ti však na toto
pozvání nereagovali. 
Výzva PSI k solidaritě
Jménem všech poboček PSI bychom chtěli vyjádřit náš soucit s oby-
vateli Filipín, Samoa, Tonga a Indonésie, kteří byli zasaženi přírodní-
mi katastrofami ve svých zemích. Při tomto tragickém a traumatizu-
jícím  zážitku, který znamenal ztrátu více než tisíce lidských životů,
nabízíme naší solidaritu. Vyjádření našeho soucitu a přání všeho nej-
lepšího při boji s nepřízní osudu posíláme všem, kteří ztratili členy
svých rodin, kamarády či kolegy. V návaznosti na řádění smrtelného
tajfunu, záplav, tsunami a zemětřesní přichází PSI s koordinovanou
akcií na podporu tohoto regionu. Navrhujeme, aby byl zřízen fond
pom jménem místních odborových organizací, které byly zasaženy
touto katastrofou, a umožnit jim tak znovu vybudování infrastruktury
a kapacity tak, aby mohly opět naplno plnit svou roli při poskytování
veřejných služeb. Uvědomujeme si, že mnoho našich poboček již za-
slalo prostředky přímo přes některé z nevládních organizací a nadací,
které pomáhají přímo na zasažených místech. Některé naše pobočky
dokonce zřídily mechanismy na povzbuzení svých členů na přispívání
kolektivním způsobem. Těmto snahám aplaudujeme a posíláme jim
za to velké poděkování.
ETUC odmítá predikce o neúspěchu Kodaňské konference
17. listopad 2009
Vzhledem ke skepticismu vlád a mezinárodních institucí, které se
chovají tak, že u Kodaňské konference se dá již dopředu očekávat je-
jí neúspěch, zdůrazňuje ETUC důležitost ponechání cílů ohledně kli-
matu. Evropská odborová konfederace (ETUC) se domnívá, že je tře-
ba učinit silný a ambiciózní politický závazek. Zástupci ETUC jsou
znepokojeni politickým prohlášeními, které předpovídají, že
Kodaňská konference, která se koná v prosinci, nepřinese právně zá-
vaznou dohodu o klimatických změnách. Odložení podpisu této do-
hody, o které se diskutuje již měsíce, by bylo velice špatným poli-
tickým  signálem pro naší planetu a vážně by to zatížilo budoucí ge-
nerace. Konfederační tajemník ETUC, Joel Decaillon, k tomu řekl:
„Je zcela nezbytné, aby pro Kodaňskou konferenci byly ponechány
původně dohodnuté cíle. Absence dohody by znamenala promarnění
extrémně  důležité  příležitosti, obzvláště v kontextu současné krize,
která vyvolává potřebu jiného konceptu rozvoje. Konání takové kon-
ference by ještě před deseti lety nemělo tak rozhodující význam, jak
je tomu teď. Nyní je akutní, aby došlo ke snížení produkce
skleníkových plynů a omezení nárůstu globální teploty na maximální
2° Celsia. Evropské odborové hnutí rovněž zdůrazňuje, že klimatické
změny můžou a musí mít ambici stát se tahounem udržitelného růstu
a sociálního progresu v boji proti chudobě a sociálním nerovnostem.“
ETUC a Sociální platforma urgují evropské politiky k efek-
tivnějšímu přístupu v boji s nerovnostmi
16. listopad 2009
Na dnešním summitu o rovnosti, který pořádalo švédské předsed-
nictví EU ve Stockholmu, představilo odborové hnutí spolu s nevlád-
ními organizacemi společnou deklaraci o boji proti diskriminaci v
EU. V této deklaraci, kterou adresovali zástupcům členských států a
institucím EU, tvrdí, že rovnost a nediskriminační prostředí jsou
nepostradatelnou součástí všech úspěšných ekonomik, společností a
pracovních trhů v EU. Deklarace nesoucí název „Boj proti diskrimi-
naci a garance rovnosti pro všechny“ byla vydána zástupci ETUC a
Sociální platformy. Tato deklarace vyzývá představitele EU k urych-
lené akci v následujících šesti bodech:

1) Zajistit, aby Evropská komise přijala navrhovaný článek 13, který
by měl chránit občany před diskriminací ve všech oblastech života na
základě věku, invalidity, náboženství nebo víry a sexuální orientace;
2) Zaměřit se pokračující rozdíly mezi pohlavími, zavést legislativu v
této oblasti a zajistit její zavedení do všech politik EU;
3) Zahrnout rovnost do všech politik EU;
4) Investovat do silných sociálních politik a veřejných služeb, které
podporují rovnost;
5) Vyvinout migrační a integrační politiky založené na základních
právech;
6) Úzce spolupracovat s odbory a nevládními sociálními organizace-
mi na evropské i národní úrovni.
Banky mají veřejnou zodpovědnost
10. listopad 2009
Při  zasedání  Evropského parlamentu,  které neslo název „Evropská
unie ve světle finanční krize: důsledky a výzvy“, vystoupil se svým
projevem i generální tajemník ETUC, John Monks. V reakci na inter-
view ředitele americké banky Goldman Sachs v britském denníku
Sunnday Times řekl John Monks: „Je načase, aby to začali splácet a
ne, aby si vyplatili miliardy na bonusech. Banky byly zachráněny po-
mocí veřejných prostředků.“ J. Monks dále uvedl: „Mají morální a
veřejnou zodpovědnost za škodu, kterou způsobily, a nyní je nejvyšší
čas, aby přispěly k obnově. Miliony pracovníků ztrácí své zaměst-
nání. Miliony mladých lidí nemůže najít práci, nebo se neustále pře-
souvají z jednoho nestálého zaměstnání do druhého. Je to otázka
morální spravedlnosti, aby se pomohlo nevinným obětem místo toho,
aby se vyplácely bonusy těm, kteří tento nepořádek způsobili.“
Omezování veřejných služeb a snižování mezd pracovníků ve
veřejných službách není správnou reakcí!
12. listopad 2009
Evropská komise dělá chybu, když nutí členské země k vyrovnaným
státním  rozpočtům  a snižováním veřejných deficitů v následujících
1-2 letech, ke kterým dochází v návaznosti na velkou hospodářskou a
finanční krizi. Toto je odkaz od předáků Evropské odborové organi-
zace ve veřejných službách (EPSU), kteří se sešli v Bruselu:
Strategie snižování mezd a omezování služeb sebou nese reálné
riziko, že hospodářské zotavení bude zastaveno ještě před tím, než se
pořádně rozhýbe. Role Mezinárodního měnového fondu přitahuje čím
dál větší kritiku. Tento fond s podporou Evropské komise uvaluje na
země drakonická opatření, a to především na země střední a východ-
ní Evropy, které hledají jeho podporu. Mezi takové politováníhodné
opatření patří i snižování mezd učitelů, zdravotních sester a dalších
pracovníků ve veřejných službách, omezování sociálních jistot a pen-
zí, a také požadavky na reformu a privatizaci. Taková opatření jenom
vzdálí EU od svých původních cílů, kterými jsou zlepšování životních
a pracovních podmínek, zajištění vysoce kvalitních veřejných služeb
a dosažení vysoké zaměstnanosti. Evropská komise selhává při boji s
rostoucími nerovnostmi. 
Toto stanovisko bylo přijato Výkonným výborem EPSU dne 10.
listopadu. EPSU zastupuje více než 8 milionů pracovníků ve veřej-
ných službách po celé Evropě.  
Irsko: Veřejný sektor se chystá na stávku
Irské odborové organizace ve veřejných službách se připravují na
stávku proti vládním plánům na další snižování mezd ve veřejném
sektoru.  Již  v  březnu utrpěli pracovníci ve veřejných službách 7%
snížení  platů  a  nyní se vláda chystá tento krok zopakovat. Odbory
jsou připraveny jednat o férové a kompromisní dohodě, ale vláda není
připravena pro jakýkoliv dialog. 

-pm-


