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Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánù a organizací dostávají èa-sopis NOS zdarma. Pøedplatné jehrazeno z prostøedkù VýboruOdborového  svazu státníchorgánù a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

IV. sjezd ÈMKOS
Ve dnech 7.  - 8. dubna 2006 probìhl v TOP hotelu v Praze IV. sjezdÈMKOS. Sjezd zvolil nové vedení odborové centrály a schválilProgram ÈMKOS do roku 2010. Zahájení se úèastnil premiér ÈR JiøíParoubek a dal�í významní domácí a zahranièní hosté.

Povodnì 2006 - finanèní výpomoc ze sociálního fondu èlenùm OS
Odborový svaz státních orgánù a organizací upozoròuje své èleny, jím� byla vdùsledku povodní zpùsobena záva�ná �koda na majetku, �e mohou po�ádatodborový svaz o finanèní výpomoc z Podpùrného a sociálního fondu OS. Jedná seo nenárokovou finanèní výpomoc, která mù�e být èlenu poskytnuta, a to za pøed-pokladu splnìní podmínek, které platily pro èleny posti�ené povodnìmi v letech1997, 1998 a 2002. Èle-nové mohou vyu�ít i jiné formy podpory z tohoto fon-du, pokud budou splòovat statutem fondu stanovené podmínky.  Alena Vondrová , pøedsedkynì OS  
Bli��í informace týkající se pomoci èlenùm OS pøi øe�ení následkù na stranì 12.
Tyto informace jsou k dispozici také u regionálnì pøíslu�ných pracovníkù infor-
maèních a poradenských center OS.

Na IV. sjezd bylo podle pøedemschváleného klíèe pozváno 321delegátù s hlasem rozhodujícím,kteøí reprezentovali 33 OS sdru-�ených v ÈMKOS. Skuteènáúèast na sjezdu byla 1. den 313delegátù, tj. 97,5%, 2. den 307delegátù , tj. 95,6 %.  Slavnostní úvodní èásti sjez-dového jednání se zúèastnilipøedseda vlády ÈR Jiøí Pa-roubek, místopøedseda vlády aministr práce a sociálních vìcíÈR Zdenìk �kromach, euro-poslanec a bývalý pøedseda

ÈMKOS Richard Falbr a èlenEvropské komise Vladimír�pidla. Na sjezd ÈMKOS pøijel GuyRyder, generální tajemníkMezinárodní konfederace svo-bodných odborù a John Monks,generální tajemník Evropskéodborové konfederace, pøedsedaKonfederace odborových svazùSlovenska Ivan Saktor a pøedse-dové dal�ích národních odbo-rových  ústøeden.Mezi hosty byli i pøedstavitelésociálních partnerù - Svazu

prùmyslu a dopravy ÈR aKonfederace zamìstnavatel-ských svazù.Jako  první èestný host vystoupilpremiér Jiøí Paroubek, kterýuvedl, �e strategickým cílemmusí být, aby se souèasnýúspì�ný rùst èeské ekonomikyodrazil i v penì�enkách obèanù.Ocenil, �e rozvinutý sociálnídialog pøispìl k tomu, �e ÈR senezmítá ve stávkových vlnách.Popøál odboráøùm vnímavouvládu, která bude respektovatzájmy zamìstnancù. Pracovní èást jednání sjezdu za-

nezamìstnanost, její souèasnýstav je pro odbory nepøijatelný. Dále byla projednána zprávahospodaøení ÈMKOS, zprávarevizní komise, návrh zmìn sta-tutu ÈMKOS. Delegáti takéschválili výzvu Odboráøi k vol-bám a Stanovisko k zákoníkupráce. 

hájil pøedseda ÈMKOS Milan�tìch, který svým  vystoupenímdoplnil obsáhlou písemnouzprávu o èinnosti odborové cen-trály za ètyøleté období.  Mimojiné konstatoval, �e odborypotøebují své pùsobení v oblastikolektivního vyjednávání roz-�iøovat na vìt�í poèty zamìst-nancù. Dále uvedl, �e jedno znejvìt�ích nebezpeèí, kteréohro�uje rodiny zamìstnancù je

Závìr prvního dne jednání sjez-du patøil volbám nového vedeníÈMKOS a èlenù revizní komise,kdy� pøedtím delegáti zamítlisní�ení poètu místopøedsedù nadva. Druhý den zasedání sjezdu zaèalvyhlá�ením výsledkù voleb. Dofunkce pøedsedy byl zvolen
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Václav Tymkiv, Katastrální úøady1. Úèast hostù, a� z ÈR, tak z mezi-národních odborových centrál aostatních hostù ze zahranièí, úèast97,1 % pozvaných delegátù (nebývázvykem), vystoupení pana Støeduly(v�echna).2. Mám dojem, �e budou silnìj�í(vìøím tomu), proto�e lidé pomaluzaèínají chápat nutnost èinnostiodborù. Jedinì se bojím strachu lidípøed ztrátou zamìstnání. Mnoho za-mìstnavatelù toti� likviduje odbory itímto zpùsobem.Pavel Bednáø, Celní správa1 Jeliko� jsem na prvním sjezduÈMKOS, tak bezesporu prostøedí,ve kterém se konal a jeho atmosféra.Vystoupení hostù a jejich úèast jasnìdokladovala, �e ÈMKOS je respek-tovaným partnerem a �e odbory ma-

jí nezastupitelnou úlohu v tr�níspoleènosti. I fundované vys-tupování pøedstavitelù ÈMKOS pøi-spìlo k hladkému prùbìhu sjezdu.Velký dojem na mnì udìlal panStøedula. Negativní dojem - hla-sování nìkterých delegátù napø otechnických zmìnách jednotlivýchmateriálù. Jsem rád, �e v�ak základ-ní materiály byly jako celek jedno-znaènì pøijaty.2. Výsledek parlamentních volebovlivní dal�í postavení odborù v tétozemi. Novì zvolené vedení ÈMKOSby mohlo být zárukou toho, �ezískaný respekt udr�í, ba naopak izvý�í. Ale bez mravenèí práce v�echodborových funkcionáøù, samotnýchodboráøù a dostateènì velké èlenskézákladny to lehce nepùjde. Vìøím, �ejednotlivé OS najdou spoleènou øeè(zvlá�tì ve financování ÈMKOS ajejích aktivit) a poèet OS v ÈMKOSse zvý�í. Oèekávám, �e odbory pøej-dou z defenzivy a svojí aktivitou

pøesvìdèí zamìstnance o jejich smy-sluplnosti. A pokud se to podaøí, paknemám obavu o budoucnost odbo-rového hnutí.Ivan Mesáro�, Úøady práce1. Vystoupení premiéra Paroubka,pøedsedy �tìcha a místopøedsedyZavdila.2. Hlavnì potøebnìj�í. Jestli�e volbydopadnou podle souèasných prefer-encí  a vlády se ujme koalice ODS +KDU ÈSL + Zelení, tak se budousna�it vytìsnit odbory stejnì jako naSlovensku. A to bude pro obyèejnénámeznì pracující velice tvrdé.Alena Gaòová, Veøejná správa1. Vzhledem k tomu, �e jsem se sjez-du úèastnila poprvé, pøekvapilo mnì,�e tu byla øada významných hostù.Jejich vystoupení na mì udìlala do-jem. Pøedev�ím vystoupení generál-ního tajemníka Mezinárodní konfe-derace svobodných odborù.2. Domnívám se, �e èlenská základ-na bude nadále klesat. Je to zpù-

sobeno tím, �e jsou organizovánipøedev�ím star�í lidé. Ale problémvidím i v tom, �e pokud ODS vyhra-je volby, zaène opìt odboráøe likvi-dovat, jak u� jsme za�ili po roce1992.Helena �indeláøová,Správy sociálního zabezpeèení1. Vystoupení pana premiéra v úvodusjezdu, jeho sliby, o co se bude vládasna�it, vystoupení pana Støeduly(pøedseda OS KOVO, pozn. redakce)ke kolektivnímu vyjednávání, vys-toupení zahranièních hostù vèetnìpoukazování na to, v èem jsou prob-lémy v jejich zemích a jejich øe�ení.2. Pevnì vìøím, �e nepodlehnou poli-tikaøení a zùstanou nepolitické, bu-dou stále hájit zájmy pracujících pro-ti názorùm té skupiny podnikatelù,která v pracujících vidí jen mo�nostzvý�ení svého vlastního majetku (ro-boti ani otrokáøství u nás neexistuje)
* * *.

Øekli pro NOS delegáti na�eho odborového svazu:
1. Co na vás udìlalo na sjezdu nejvìt�í dojem? 2. Jaké budou odbory v ÈR v dobì pøí�tího sjezdu ÈMKOS?

Milan �tìch, místopøedsedy bylizvoleni: Jaroslav Zavadil,Zdenìk Málek a MarcelaKubínková. Zvoleno bylorovnì� 7 èlenù revizní komise a5 náhradníkù. Stì�ejním bodem programudruhého dne jednání bylo pøijetínového programu ÈMKOS doroku 2010. ÈMKOS v nìmdeklaruje, �e chce hájit dùstojnépracovní podmínky, chce abyzamìstnanci mìli ve mzdách aplatech spravedlivý podíl navytvoøených hodnotách spo-leènosti a hospodáøskýchvýsledcích firem. Chce prosazo-vat, aby zamìstnanci mohli lépeskloubit svùj pracovní a rodinný�ivot. 

Sjezd vyjádøil podporu  protest-ním akcím, které vedou odboráøive Francii a na Slovensku.Vyjádøil uznání a podìkovánív�em, kteøí se podílejí nazáchranì �ivotù a majetku pøileto�ních povodních. Delegátinesouhlasí s dal�ím pro-dlu�ováním vìku pøi odchodudo dùchodu. V pøijatém usnesenívyjádøili po�adavek, aby bylazachována mo�nost pøedèas-ného odchodu do dùchodu vurèitých �ivotních situacích bezzásadního propadu �ivotníúrovnì. V diskusi delegáti nìkolikrátkritizovali nezprofesionali-zování regionálních rad, ne-plnìní zámìrù v integraciodborových svazù a po�adovalimo�nost získat finanèníprostøedky na náklady prokolektivní vyjednávání za za-mìstnance odborovì neorgani-zované. Pobouøení delegátùvzbudil zpùsob informování TVNOVA o sjezdu.Za Odborový svaz státníchorgánù a organizací se sjezduzúèastnili Alena Vondrová, ing.Karel Urban, ing. JaroslavMadìra, Petr Vydra, AlenaGaòová, ing. Otakar Petrek,Anna Novotná, JUDr. NinaBrozová, Pavel Bednáø, VáclavTymkiv, ing. Karel Krejzl, Mgr.Petr Pacher, Helena �in-deláøová, Ivan Mesáro� a ing.Jan Rovenský.

Vedení ÈMKOS

Milan �tìchpøedseda ÈMKOS
Jaroslav Zavadilmístopøedseda ÈMKOS

Zdenìk Málekmístopøedseda ÈMKOS Marcela Kubínkovámístopøedsedkynì ÈMKOS

IV. sjezd ÈMKOS

Program ÈMKOSna stranì 8-10.
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Vystoupení Milana �tìcha na IV. sjezdu ÈMKOS - 7. - 8. dubna 2006
Vá�ené delegátky, vá�enídelegáti, kolegynì, kolegové,vá�ení hosté,v písemných podkladech pro jed-nání IV. Sjezdu jste mimo jiné ob-dr�eli více jak 90ti stránkovou po-drobnou zprávu o èinnostiÈMKOS mezi sjezdy. Proto vesvém vystoupení zmíním pouzenìkteré události, které nejvíceovlivnily  na�i práci v uplynulémobdobí a kterým jsme vìnovali m-noho sil.1. kvìtna 2004 vstoupila na�ezemì spolu s dal�ími devíti do EUa EU se tak roz�íøila na spoleèen-ství 25 zemí. Zavr�il se tím proceszmìn zahájený v listopadu roku1989. ÈMKOS tento dùle�itýdílèí (zvýrazòuji dílèí) cíl pod-porovala a v�ude tam, kde to bylopotøebné a prospì�né se pøi jehorealizaci anga�ovala.Znaènou pozornost jsme vìnovalipøípravì a prùbìhu harmonizacena�eho práva s právem spoleèen-ství, jako rozhodujícímu pøedpok-ladu pro úspì�né dokonèení pøís-tupových jednání.  Maximálníúsilí bylo vynalo�eno zejménana�imi právníky k tomu, abysmìrnice a naøízení byly do na�e-ho práva zapracovány v oblastechna�eho pùsobení (pracovní právo,sociální oblast, zamìstnanost atd.)nejen na samém pomyslném dnì,ale co nejvýhodnìji pro zamìst-nance.Radostné pro nás a i uznáním ná-mi odvedené práce a uznáním(promiòte mi to slovo) na�ehoevropanství bylo to, �e 10. sjezdEvropské odborové konfederacese konal v kvìtnu roku 2003 vPraze. Bylo to poprvé, kdy se ten-to sjezd konal mimo prostor EU.Kdy� jsem pøed nìkolika vìtamihovoøil o tom, �e vstup byldùle�itý, ale jen dílèí cíl, mìl jsemna mysli, �e tím nejdùle�itìj�ímcílem bylo a je zapojení na�í zemìdo EU v plném rozsahu. Protojsme se nikdy nesmíøili s  ne-naplnìním  jedné ze ètyø tzv. svo-bod, tj. volného pohybu osob -pracovníkù. Jak potvrzuje praxebylo to omezení zbyteèné,po�kozující integraci. Obèané ÈRneradi opou�tí a� pøechodnì avùbec trvale na�í krásnou zem. VÈR je podstatnì více zamìstnancùa i podnikatelù ze zahranièí ne�na�ich lidí je v zahranièí. Za plné zapojení pova�ujeme iochranu hodnot - spoleèenskýchhodnot, které se oznaèují jakoekonomicko-sociální model EU.V roce 1989 - 90, kdy jsem zaèaliuskuteèòovat v na�í zemi zásadnízmìny jsme se v plné �íøi (mys-lím obèansky) shodli, �e budemesmìøovat do EU, tj. do EU sev�ím, zdùrazòuji se v�emi hodno-

tami - to znamená i sociálníochrannou  a �ivotní úrovní.Kladu si otázku proè nìkteøí dnesvystupují jako euroskeptici? Azákladní hodnoty EU, zejménavyvá�enost ekonomických, so-ciálních a ekologických zájmù apotøeb, zpochybòují? Snad se ne-naplní pøísloví: "Kdy� ptáèka la-pali, pìknì mu zpívali". EU, kterápod hesly konkurenceschopnostise bude stávat jen zónou byznysua bude oslabovat a ru�it sociálnístandardy a tím sni�ovatspoleèenskou soudru�nost -nepodporujeme a nechceme.Takový stav by zajisté pøivodilopøijetí napø. smìrnice o slu�báchpodle pùvodního návrhu, èiupøednostòování Lisabonskéstrategie jen v oblastihospodáøské. Dùle�itá smìrnice oslu�bách byla Evropským parla-mentem pøijata bez principu zemìpùvodu v kompromisní, slu�népodobì. Za to je tøeba podìkovat.Evropskému dìní, zejménapøípravì dokumentù a právnímnormám budeme vìnovat i v nad-cházejícím období zajisté plnoupozornost. Síla národníchodborových centrál se násobí spo-jením v EOK. To co uhájíme,prosadíme v rámci EOK (EU)nebudeme muset tak tvrdìprosazovat doma.  EOK a jejípráce k orgánùm EU je z tohotopohledu úèinná prevence a i po-jistkou.Vá�ené kolegynì, kolegové,globalizace mìní svìt pozitivnì,ale i negativnì. To co jedni po-va�ují za prospì�né, jiní èasto za�patné. Odbory své pohledy astanoviska na tuto problematikusjednocují na platformì MKSO,kde jsme i my aktivními èleny.ÈMKOS podporuje pøipravovanýkrok spojení MKSO s druhou nej-poèetnìj�í svìtovou odborovoucentrálou  Køes�anskou odbo-rovou konfederací. Negativnímdopadùm globalizace budemesnáze èelit, budeme-li celosvìtovìco nejefektivnìji komunikovat,spolupracovat a i bojovat adoká�eme se také lépe pøipravitna v�echny "novinky", které knám ze svìta pøicházejí. Abychom v rámci Evropských asvìtových odborových institucíbyli úspì�ní, musíme úèinnì pù-sobit doma na národní úrovni.Jak si stojí ÈMKOS?ÈMKOS sdru�uje 33 odborovýchsvazù, které mají celkem 610 tisícèlenù. Po 3. sjezdu v roce 2002 doÈMKOS vstoupily: Herecká aso-ciace, Odborový svaz knihoven,UNIE - odborový svaz profe-sionálních zpìvákù ÈR, UNIE -profesní a odborový svaz or-chestrálních hudebníkù ÈR. Z

ÈMKOS vystoupil: Odborovýsvaz DOSIA - finanèní dùvody.V prùbìhu celého období bylojednáno i se svazy, které stojí mi-mo ÈMKOS o mo�nosti vstupu.Vìøím, �e v jednání se budepokraèovat. Pøes snahu vedeníÈMKOS a i nìkterých odbo-rových svazù se nepodaøilonaplnit sjezdové závìry v  oblastilep�ího finanèního zabezpeèeníRROS. RR a v�em co v nichpracují patøí uznání a podìkování,rozbìhli krajské tripartity.Regionální právní poradenství(RPP) bylo pøedmìtem mnohajednání. Zmìnilo svoji formu - fi-nancování. O budoucnosti arozsahu rozhodne zájem odbo-rových svazù.Hlavní metodou a nástrojem na�ípráce pøi obhajobì  práv a zájmùèlenù odboráøù a dal�ích zamìst-nancù je sociální dialog. Naúrovni ZO a OS je to kolektivnívyjednávání, kde za uplynulé ob-dobí nedo�lo k výraznìj�ímuzlep�ení. Krytí zamìstnancùkolektivní smlouvou se nezvý�iloa dokonce v období, kdy se ODSv èele s paní stínovou ministryníPáralovou podaøilo u Ústavníhosoudu zru�it èást zákona o kolek-tivním vyjednávání, tj. §7,roz�iøování Kolektivních smluvvy��ího stupnì (KSVS), sedokonce významnì sní�ilo.Roz�iøování KSVS se nám svelkým úsilím podaøilo opìt dozákona i do praxe prosadit. (ODSopìt vyhro�uje).Obdobnì tak, jak èasto neochotnìse k dialogu a jednání vùbec oKSVS chovají zamìstnavatelé naúrovni odvìtví, tak se chovají i vzamìstnavatelských konfede-racích. Bipartita stagnuje, komu-nikujeme, ale výsledky jsou mini-mální. Podstatnì lep�í byla situ-ace v tripartitním dialogu. I kdy� itam to zaskøípalo. O nìkterýchzále�itostech se zmíním. S urèitým nadhledem mohuprohlásit, �e Rada hospodáøské asociální dohody a její subjekty pocelou dobu vcelku pravidelnì pra-covaly, pøevá�nì naplòovalyposlání a výsledky se dostavo-valy. Ne v�e bylo OK, ale kporovnání ke srovnatelnýmzemím je na�e tripartita dávána zavzor.Myslím, �e zejména vláda (vlády)od roku 2002 poznaly, �e jeprospì�né i pro nì v RHSD zod-povìdnì jednat. V roce 2003 vRHSD nedo�lo ke shodì nad re-formou veøejných rozpoètù.Vláda se rozhodla v první fázi"reformy" prosadit bez dohody snámi za podpory zamìstnavatelù.Jaký byl výsledek, pod na�ímtlakem i formou demonstrace se

zmírnily pøipravené kroky, a i vdùsledku toho se vláda Vladimíra�pidly  zaèala rozkládat zevnitø. ÈMKOS si uvìdomuje, �e ÈRmusí reagovat na vývoj, zejménav Evropì, �e zmìny jsou nutné, �eveøejné finance musí smìøovat kvyrovnanému rozpoètu. Støet bylnad tím, kdo má reformy zaplatita jak vysoce.Pravice i nìkteøí liberálnì smý�le-jící lidé v ÈSSD, liberálníekonomové a podnikatelé nás ob-viòovali, �e brzdíme reformy, �ejsme je zmírnily, nìkteré zastavilyatd. Potøebným zmìnám jsme ne-bránili, ne v�e jsme prosadili, aleurèitì jsme nìkteré �patné krokyzmírnili a nìkterým zamezili.  Èas nám dal za pravdu zejménapokud porovnáváme uskuteènìnéreformy v ÈR a v okolníchzemích. Zejména se Slovenskem,které je èeskou politickou pravicí,zamìstnavateli a liberálnímiekonomy  dáváno za vzor.Porovnání bylo zveøejnìno, zej-ména v SONDÁCH. Struènì avýsti�nì to obsahuje i dopis IvanaSaktora, prezidenta KOZ na�imèlenùm k nadcházejícím volbámdo Poslanecké snìmovny.V roce 1998 byl rozdíl mezi èes-kou a slovenskou prùmìrnoumzdou v pøepoètu na kupní sílu17 %. V roce 2005 je kupní síla naSlovensku o 40 % ni��í. RùstHDP je v % shodný. Proè jsoudopady na Slovensku tak tì�kézejména pro zamìstnance? Na�ipøátelé, kolegové odboráøi v SRmají co doèinìní se silnì liberální,pravicovou vládou. Bohatí naSlovensku bohatnou na úkorostatních silnìji ne� v Èeské re-publice.Pøi jednáních nad reformou veøej-ných rozpoètù jsme po�adovali,
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Pokraèování ze strany 3
aby souèástí 1. etapy byly ikonkrétní legislativní kroky v bo-ji proti �edé ekonomice a znívznikající korupci. Bohu�el vlá-da, zejména pod tlakem men�íchkoalièních stran, do dnes ne-prosadila pøijetí zákona o ma-jetkových pøiznání. Podaøilo seprosadit kolkování alkoholu,omezení hotovostních plateb aregistraèní pokladny. Rovnì� pøitìchto jednáních byly z na�í stra-ny iniciovány zmìny ke sní�enídanì z pøíjmù obèanù se støednímia ni��ími pøíjmy. (Od roku 2006).Nepodaøily se prosadit dal�í úlevypro zamìstnance v oblasti nák-ladù na dopravu, vzdìlávání atd.Rozdíl mezi OSVÈ a zamìstnancimá znaky diskriminace(zvýhodòování). (�varcsystém)ÈMKOS se zejména prostøed-nictvím na�ich expertù zapojila ido diskusí a prací nad"Dùchodovou reformou". Dù-chodová reforma byla i pøed-mìtem jednání Rady a Snìmu na-posledy ve 2. pololetí loòskéhoroku, kdy jsme také mimo jiné ne-souhlasili s prodlu�ováním dù-chodového vìku a po�adujeme,aby byla zachována i mo�nostpøedèasného odchodu do dùchoduv urèitých �ivotních situacích bezzásadního propadu �ivotníúrovnì.  S  na�ím stanoviskemjsme seznámili i pøedsedu vládyJiøího Paroubka pøi jednání sRadou dne 25. 10. 2005.Domnívám se, �e nejlep�í dù-chodovou reformou je maximálnímo�ná podpora rodinám s dìtmi,mladým lidem.  Podle prùzkumurodina a dìti stojí u mladé gene-race na �ebøíèku hodnot stálevysoko. A to je dobøe. Mladí lidéjsou stále více vzdìlanìj�í a i zod-povìdnìj�í, alespoò v tomto smì-ru. Spoleènost, stát musí dát naje-vo, �e rodiny podporuje jak fi-nanènì, tak i v oblasti profesníhorùstu, zejména �en, skuteènìrovné pøíle�itosti, tak i v oblastiskloubení pracovního i rodinného�ivota. Finanèní podpory (porod-né, rodièovský pøíspìvek) vèetnìdal�ích volebních slibù - podporu-jeme a budeme vy�adovat jejichnaplnìní.Jedním z nejvìt�ích nebezpeèí,které ohro�uje rodinu a vùbecv�echny obèany je nezamìst-nanost. V období od roku 2002 senezamìstnanost pohybuje mezi8mi a� 10ti procenty co� je mírnìpod prùmìrem EU. Je to sice lep-�í stav ne� ve srovnatelných

zemích - vyjma Maïarska, ale jeto stav �patný a do budoucnanepøijatelný. Pøes øadu opatøení vnárodním plánu zamìstnanosti, nakterém se podílíme, pøes dobrýhospodáøský rùst nezamìstnanostpøíli� neklesá. Zamìstnanost v letech 2002 a�2004 také nadále mírnì klesala.Poprvé v loòském roce se procen-to zamìstnaných obèanù zcelkového poètu práce schopnýchzvý�ilo o 0,9%.Masivní zahranièní investice, kte-ré i díky investièním pobídkám,ale zejména z dùvodu kvalitníchvýkonných a levných zamìst-nancù do ÈR pøicházejí, pøispívajíke vzniku nových pracovníchmíst, ale také v nìkterých pøí-padech stávající místa likvidují.Samozøejmì jde o pracovnípøíle�itosti, které z dùvodu nízkékonkurenceschopnosti by stejnìzanikly. Trend pøedchozích letukazuje, �e i pøes pøísun investicenení reálné pøíli� poèítat s rùstemzamìstnanosti v oblasti prùmyslu.Nové investice je potøeba nadálesmìrovat zejména do oblastí s ne-jvy��í nezamìstnaností, tj. severníMorava, severní Èechy. V tìchtoregionech, jako i v celé zemi sepozitivnì mìní vzdìlanostní struk-tura, pøibývá støedo�kolsky avysoko�kolsky pøipravených lidí atento potenciál je nutno vyu�ít.Dùle�ité je i rychlé dokonèení in-frastruktury, zejména silnièní. Naproblémy v nezamìstnanostivýraznì upozornila i demonstracev Ostravì v roce 2003 - 10 tisícúèastníkù. (Zorganizovala RROS+ OS)Nejvìt�í rezervy a prostor pro za-mìstnanost je v oblasti slu�eb,slu�eb pro obèany. K tomu jepotøeba rùst kupní síly. Prùmìrnáhrubá mìsíèní mzda v národnímhospodáøství vzrostla ze 14 793Kè v roce 2001 na 19 030 Kè vroce 2005. Reálná mzda vzrostla ovíce jak 20 %, a to i díky nízké in-flaci (6,7 %). Pokud bychompouze konstatovali uvedená èísla,zejména  prùmìrný rùst reálnémzdy, vèetnì porovnání k srov-natelným zemím, bylo by namístìvyjádøit spokojenost.My ov�em musíme za tìmito slu-�nými, ale prùmìrnými èísly hle-dat také jednotlivé krajsképrùmìrné mzdy a platy,odvìtvové, firemní a profesní apak �ádné uspokojení namístìnení. Mzdy a platy se v uplynulémobdobí dále diferencovaly. Poèet ai procentní podíl zamìstnancù, k-teøí pobírají prùmìrnou a pod-prùmìrnou  mzdu stále postupnìnarùstá a to nejen v ÈR.Pokud by po volbách do�lo k upla-tnìní tzv. rovné danì, pøíjmová

situace zamìstnancù, ale prak-ticky v�ech obèanù by se je�tìvýraznìji a zejména skokovì po-larizovala. Soudr�nost spoleènostiby se oslabila i z dùvoduvýrazného dopadu do cen, zejmé-na veøejných slu�eb placenýchpøímo obèany oslabila. Sliby, které nás atakují z  bilbordùa placených inzerátù o kouzelnýchnárùstech by se v pøípadì úspìchuve volbách zmìnily  v opium a povolbách by se dostavila jen ko-covina.Èeské hospodáøství roste.Zejména v posledních dvou letechje znaèný pøedstih rùstu produk-tivity práce pøed reálnou mzdou.Proto oprávnìnì po�adujemerychlej�í rùst reálných mezd.Samozøejmì tam, kde je to pokry-to výkonem.  Kdy� vyjednávánínevede k úspìchu je prospì�né atím i správné pou�ít i osvìdèenéodborové prostøedky. A pokudnìkomu pøi pou�ití slova èi krokudemonstrace, stávka naskakujehusí kù�e, tak trpí deficitemdemokracie. Samozøejmì je potøe-ba zodpovìdnì zva�ovat kdy a co.Za kladný pøíklad rád uvádímdobøe pøipravenou, peèlivìpromy�lenou a úspì�nì zvlád-nutou demonstraci a stávku napodporu KS ve �KODÌ AUTOM. Boleslav, ZO OS KOVO zdubna roku 2005.Rùst reálných mezd je nejlep�ímpøedpokladem  pro potøebný rùstdùchodù a pozitivnì se odrazí i vnominálním rùstu zdrojù prozdravotnictví a dal�í veøejnéslu�by.Odmítáme jakékoliv otevøené èiskryté kroky k privatizaci veøej-ných slu�eb. Nemù�eme pod-porovat mezikroky v podobìvytváøení akciových spoleèností uveøejných nemocnic, kde vìt�inouprvními výsledky jsou krácenémzdy zamìstnancù. Z pozice ÈMKOS nesmí polevittlak na navy�ování minimálnímzdy. V roce 2001 minimální mz-da byla stanovena ve vý�i 5000Kè. Od 1. 1. 2006 dosahuje 7570Kè a od 1. 7. bude dosahovat 7955Kè a je o 50 % vy��í ne� �ivotníminimum. Plnou, maximální pozornost,budeme nadále vìnovat pøípravìpøechodu na jednotnou mìnu; pøi-jetí EURA. Vá�ené kolegynì, kolegové,jedním z nejdùle�itìj�ích základ-ních úkolù ÈMKOS je péèe o do-bré právní prostøedí pro pùsobeníodborù a slu�né postavení zamìst-nancù a jejich rodin.Zákony a dal�í právní pøedpisysice ráj na zemi nevytvoøí, ale jakozákladní pravidla pro vzájemnévztahy mezi lidmi jsou zatím ne-

nahraditelné. Samozøejmì �e se-belep�í zákony a dal�í pøedpisypokulhávají tam, kde se po�lapá-vají lidská práva, obèanské svo-body, kde vítìzí síla penìz, kdeinkvizitoøi moci a nenechavci ma-jí pøesilu nad slu�nými lidmi.Jejich spojencem je strach. Uplynulé období ètyø let bylo zpohledu vývoje a zmìn v legisla-tivì a k porovnání ke srovnatel-ným zemím obdobím dobrým.Nechci to zakøiknou mo�ná odroku 1989 nejlep�ím, co se týkázákladní legislativy pro nás a prozamìstnance vùbec. K zhor�eníprávního postavení odborù nedo�-lo, ba naopak v oblasti daní do�loke zlep�ení. Byl pøijat zákon o in-spekci práce, po kterém jsme létavolali, teï musíme ohlídat jehoefektivní uplatòování. Na po-myslné cílové pásce legislativníhoprocesu pøijímání zákonù se vsouèasné dobì nachází nìkolikzákonù pro nás velice dùle�itých,na kterých odborové svazy, a ze-jména odborná oddìlení ÈMKOSodvedly mnoho práce a uskuteèni-lo se nevyèíslitelné mno�ství jed-nání. Pøipomenu, �e se jedná onové zákony o nemocenském po-ji�tìní, o úrazovém poji�tìní, okonkurzní zákon, o pøevodupozemkù a ve výètu na poslednímmístì, ale obsahem na první místìo nový zákoník práce.Hysterii, kterou nìkteøí zamìstna-vatelé a zejména pravicoví politiciza podpory nìkterých médiívyvolali není vùbec na místì.Nebudu zde celou problematikuvysvìtlovat. Ale pouze zopakujinìkterá nejdùle�itìj�í fakta. Opotøebì nového ZP se ví a pracujese na nìm od roku 1990. Od roku1993 - kolize s Ústavní listinou.Co není zakázáno je povoleno.Od roku 1994 pracovaly pøiMPSV expertní skupiny. V�dy sil-ná shoda - jednotný, samostatný arekodifikace - na principu mini-maxu.  Nikdy ale úplná shoda vjednotlivých ustanoveních, u jed-notlivých institutù. Od roku 1990stávající ZP více jak 50x noveli-zován. Nejdùle�itìj�í novelizace -zmìny pøi tzv. harmonizaci správem Evropské unie. Zde i sho-da se zamìstnavateli. Pøedlo�enánová právní úprava - nový ZP vy-chází ze v�ech harmonizaèníchúprav, z platných mezinárodníchsmluv a závazkù ÈR. Proè najed-nou, zejména pøedstavitelùm za-mìstnavatelských svazù vadí?Odpovìï - nové vedení SpaD sivyøizuje pøes ZP své osobnídøívìj�í neshody s vládou, a i  svémindráky. Samozøejmì �e poli-tická opozice ODS se ráda pøidala.Hnidopi�sky se hledají chybièky,ty se nenalézají, tak se vymý�lejí a4 NOS 8/2006
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zvelièují. �íøí se l�i napø., �e ZPdává neobvyklé nové pravomociodborùm. To co 16 let platí anebylo nikdy zpochybnìno seprohla�uje za protiústavní apod.Co je za tím? Vedle osobních am-bicí kritikù je zde snaha pøes ZPoslabit postavení zamìstnancù,sní�it jejich zákonná práva, je�tìvíce mít mo�nost s nimi ma-nipulovat, dostat je je�tì pod vìt�ítlak a do permanentního  strachu. Jak jinak chápat návrhy naumo�nìní výpovìdi v dobì nemo-ci, na mateøské dovolené, bezudání dùvodù, a to bez omezení adal�í zvìrstva, které se za pomocizamìstnavatelù objevily  v ná-vrzích ODS a dal�ích pravicovýchposlancù. Ocenìní a podìkování je v tutodobu a zde na místì poslancùmKSÈM a ÈSSD, kteøí návrh ZPprosadili v PS a po�ádat je, abytak uèinili i pøi dal�ích hla-sováních, po vetu Senátu a oèeká-vaném vetu "nestranického prezi-denta" - jeho poradci to ji� avizo-vali. Myslím, �e postoje, prohlá�ení ahlasování nad ZP jsou nejlep�ímargumentem pro to, proè jít k vol-

bám a jak volit. Urá�livá a zlá slo-va, èasto za hranicí jednánídemokraticky se chovajícíhoobèana, která byla zákonodárci,zejména z øad ODS na adresuodborù vyslovena bychom nemìlipøehlí�et a pøi volbách nezapome-nout brát je v úvahu.  Za dobré pracovní právo, zazákoník práce musíme bojovat a�zde je, èi bude jakákoliv vláda ato v�emi odborovými prostøedky.V tomto pøípadì by nám mìli býtpøíkladem mladí lidé ve Francii ana�i kolegové francouz�tíodboráøi. I ná� sjezd by jim mìlvyjádøit uznání a podporu. VedeníÈMKOS ji� tak uèinilo. Úsmìvné, ale pøitom velice smut-né je, jak málo a jak èasto neob-jektivnì nìkteré sdìlovacíprostøedky u nás o souèas-ném dìní ve Francii informují.Úsmìvné jsou pokusy, jak nìkteøína�i novokomsomolci motajízpravodajství dohromady se svý-mi pocity a radami, jak se údajnìmladí Francouzi pletou a radí jimco je pro nì nejlep�í - úplná volnáruka trhu. Stav sdìlovacích prostøedkù vÈesku pova�uji za alarmující.

Sdìlovací prostøedky v  pøevá�némíøe neinformují o dìní,  ospoleèenském dìní a politickémdìní, ale velice intenzivnì jejvytváøí, nebo alespoò ovlivòují.Ovlivòují a vytváøí podle vlastní-ka, inzerentù, sponzorù èi podlepouze vlastního postavení a pøed-stav. Do sdìlovacích prostøedkùse dostávají opakovnì jedni a tisamí aktéøi a èasto cílem je, dlemého názoru, veøejnost otrávit atím odradit od úèasti u voleb(alespoò urèitou èást veøejnosti).Proto je velice dùle�ité udr�ovatná� pøímý kontakt s co nejvìt�ímpoètem èlenù a zamìstnancù av�emi slu�nými lidmi v zemi. Ktomu je výhodné mít jak vlastnítisk, tak �iroké elektronicképropojení, dobøe a aktuálnì sevzájemnì informovat. Nenahra-ditelnou slu�bu nám v�em posky-tují na�e SONDY a to jak týden-ník, tak i jako vydavatelství.  Vnejdùle�itìj�ích situacích v�dyprofesionálnì, rychle a efektivnìnám byly úèinnou oporou.Støe�me si je, podporujme je ahlavnì je potøeba je dostat v conejvìt�ím poètu ke èlenùm adal�ím obèanùm.Vá�ené kolegynì, kolegové,zaèátek a konec uplynuléhoOtevøený dopis 
Konfederace odborových svazù Slovenska èeským odboráøùm
Vá�ení èe�tí a morav�tí kolegové, dìní na va�í politické scénì se sna�íme co nejpozornìji sledovat, proto�eje zrcadlovým odrazem slovenské politické scény. Znepokojuje nás, �eva�e opozice mluví o potøebách a nevyhnutelnosti reforem made inSlovakia. Jaké jsou tyto na�e vychvalované reformy? Za ètyøi hodinystaèíte projet Slovensko z jedné èásti na druhou a jste svìdky obrovskýchsociálních a regionálních rozdílù. Máme na ji�ním a východnímSlovensku obce, kde je 90% nezamìstnanost a nejezdí tam ani autobus. Vnìkterých obcích je zamìstnán jenom starosta. Není pro mne potì�enímkonstatovat, �e Slovensko je v rámci Evropské unie jedním z nejchud�íchstátù, kde 21 % obyvatel �ije na hranici bídy. V roce 1998 byl rozdíl mezièeskou a slovenskou prùmìrnou mzdou v pøepoètu na kupní sílu 17 %. Vroce 2005 je tato kupní síla Slovákù o 40 % ni��í ne� v Èesku. Slovenskoje zemí chudých zamìstnancù. Prùmìrná mzda za rok 2005 èinila v pøe-poètu jen 448 eur. Podle hodnocení Svìtové banky máme na Slovenskunejliberálnìj�í zákoník práce, co� jinými slovy znamená, �e Slováka jemo�né nejjednodu�eji propustit ze zamìstnání. Za posledních 7 let vlád-nutí souèasné pravicové vlády stoupla zadlu�enost státu ze 167 mld. Sk natémìø 600 mld. Sk. U� i katolická církev, jako významná instituce naSlovensku, øíká, �e reforma èiní chudé chud�ími a bohaté bohat�ími. Lidés nadstandardními pøíjmy zaèali díky daòové reformì dostávat mìsíènìvy��í pøíjem bez jakéhokoli pøièinìní. V roce 2005 lidé zaplatili na DPH aspotøebních daních o 51,4 mld. Sk více ne� v roce 2003. Zázraèná daòováreforma spoèívá v tom, �e ti co mají miliony, platí ménì a ti co mají pod-prùmìrné výdìlky na DPH a spotøebních daních, látají díry ve státnímrozpoètu. O co jde ve slovenské zdravotnické reformì? Umíte si pøedstavit, �e bysteze zdravotních poji��oven udìlali akciové spoleènosti orientované nazisk? To se stalo na Slovensku. Tyto akciové spoleènosti nemají �ádnávnitøní pravidla, pokud jde o výdaje, proto také prudce stoupají, a zvy�ujese spoluúèast pacienta. Oèekává se, �e to roènì bude a� 20 mld. Sk z kapesslovenských pacientù. Na�e zemì je zemì individuálních úspìchù úzké skupiny lidí, kteøí profi-tují. Je to krátkozraká a neudr�itelná politika, rozpadají se základní hod-noty, zejména �ivot rodin. Slovensko by pro vás mìlo být odstra�ujícím pøíkladem sociální katastro-fy, nikoli vzorem. Ivan SAKTOR,prezident Konfederace odborových svazù SlovenskaBratislava, duben 2006
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ètyøletého období mìl jedenspoleèný znak. Povodeò. Mù�emesice naøíkat, jak je na nás ta pøíro-da zlá. Bohu�el asi platí, �e jak sek ní chováme, tak nám vrací. Ataké to bohu�el odná�ejí ti, kteøí sito nezaslou�í - slu�ní lidé, kteøínebojkotují Kjótské dohody anekácí de�tné pralesy.V tìchto tì�kých dnech se opìtpotvrzuje, jak souèasná modernílidská spoleènost nutnì potøebujemoderní funkèní stát, který jeschopen pomoci tam, kde síly jed-notlivce, rodiny èi obce nestaèí.Vyjadøuji jistì jménem Vás v�echuznání, solidaritu a podporuv�em, které nepøíznivì záplavypostihly jak v ÈR, tak okolníchzemích a stejnì velké uznání apodìkování patøí v�emzáchranáøùm, od hasièù pøespolicii, zdravotníky, dobrovolníka� po starosty a zodpovìdné státníinstituce za záchranu �ivotù a ma-jetkù.Odborové svazy za spoleèné ko-ordinace poskytují a budou inadále poskytovat zejména fi-nanèní pomoc svým èlenùm, kterépovodeò postihla. V�em Vám, zavysoce lidský a solidární pøístupdìkuji.Dìkuji Vám za pozornost!

Prohlá�ení IV. sjezdu ÈMKOS 
k pøipravovanému zákoníku práce

Delegáti IV. sjezdu ÈMKOS:
- oèekávají, �e do konce funkèního období vlády dojde k pøijetí nového
zákoníku práce a zákonù s ním souvisejících,
- varují èlenskou základnu pøed mo�ným zru�ením nebo podstatným
zhor�ením zákoníku práce po volbách do PSP ÈR, proto�e nový zákoník práce
bude úèinný a� 1. 1. 2007,
- vyzývají Snìm a Radu ÈMKOS, aby vìnovaly maximální pozornost dal�í-
mu vývoji legislativního procesu nového zákoníku práce, 
- po�adují, aby v pøípadì ohro�ení zákoníku práce bylo rozhodnuto  o
uskuteènìní mimoøádných akcí, vèetnì pou�ití v�ech krajních prostøedkù.
V Praze dne 7. dubna 2006

Výzva
ODBORÁØI K VOLBÁM

Mo�nost ovlivnit slo�ení Poslanecké snìmovny a budoucí vlády je v nad-
cházejících parlamentních volbách pro zamìstnance velmi dùle�ité. 
V pøí�tích ètyøech letech se bude rozhodovat o otázkách, které ovlivní pozici
zamìstnancù a jejich �ivotní úroveò na mnoho let. Nová vláda musí uskuteènit
zásadní rozhodnutí o zavedení eura, o realizaci dùchodové reformy, o reformì
zdravotnictví, dal�ím zkvalitnìní vzdìlávacího, daòového a právního systému.
Jakýkoliv neuvá�ený experiment, nepodlo�ený a riskantní zásah do funkèního
sociálního systému by znamenal neúmìrné riziko a ve svých dùsledcích i
sní�ení �ivotní úrovnì zamìstnancù a jejich rodin. Pouze volièi rozhodnou,
zda se i nadále budeme pøibli�ovat vyspìlým zemím Evropské unie nebo se
vydáme cestou experimentù. 
Proto delegáti IV. sjezdu ÈMKOS, kteøí jednali o programovém smìrování
èeských odborù do roku 2010, vyzývají odboráøe i ostatní spoluobèany:
l Nenechte za sebe rozhodovat jiné!
l Dejte hlas tìm, kteøí nezpochybòují uznávaná práva zamìstnancù a odborù!
l Volte cestu, aby se na�e zemì dostala mezi nejvyspìlej�í státy Evropy!

Delegáti IV. sjezdu ÈMKOS
Praha - duben 2006



Projev pøedsedy vlády ÈR Jiøího Paroubka na IV. sjezdu ÈMKOS Praha, 7. dubna 2006
Dobrý den dámy a pánové, dovolte mi, abych se na zaèátku méhovystoupení krátce zastavil u problému,který v souèasné dobì pova�uji za ne-jdùle�itìj�í, a který se mo�nábezprostøednì týká i øady z vás u prob-lému rychlého odstranìní následkùpovodní. Jak jistì víte ze sdìlovacíchprostøedkù, pøijala vláda aktuálnìcelou øadu aktuálních opatøení, kterázde nechci dopodrobna vyjmenovávat.Nyní pøed námi stojí úkol, co udìlat poopadnutí vody. Jak dále, a mnohemvýraznìji, pomoci na�im obèanùm,kteøí budou stát (v øadì pøípadù opìt)pøed svými vytopenými pøíbytky.Nesmíme pøipustit, aby s opadnutímvody opadl o jejich osud i zájemveøejnosti - a co hlavnì, orgánù státnísprávy a samosprávy. Budeme hledatcesty, jak rychle a úèinnì pomoci, ahlavnì rychle pomoci. K èemu jinémuby mìl slou�it stát, ne�li k tomu, abysvým obèanùm v pøípadì nouzevýraznì pomohl? Na to se prostì musípeníze najít. Kde? Kromì ji�schválených finanèních zdrojù, a vpøípadì nutnosti i zdrojù Evropskéunie, musí být hlavním zdrojemrekonstrukce povodní zata�enýchoblastí ná� ekonomický rùst, a z nìjplynoucí daòové pøíjmy. Jistì víte, �e vláda v minulých dnechschválila navý�ení státního rozpoètu oèástku 5 mld. Kè. Mimoøádnì bude vpøí�tích dnech, pravdìpodobnì ji�pøí�tí týden, projednáno Poslaneckousnìmovnou schválení 10 - 15 mld. Kèz prostøedkù  Státního fondu rozvojebydlení, které rovnì� pùjdou dooblastí posti�ených povodnìmi. Také zprostøedkù Evropské investièní bankybudeme èerpat finance, které vyu�i-jeme pro obnovu tìchto oblastí - budeto èástka a� 20 mld. Kè. �estiprocent-ní rùst HDP, dosa�ený v minulémroce, nás v tomto ohledu naplòuje op-timismem. Takto vysoký ekonomickýrùst je nejlep�í odpovìdí na pochybo-vaèné hlasy takzvanì nezávislých ana-lytikù, kritizujících údajnì "nezod-povìdnou" a "neefektivní" politikuna�í vlády. Tolikrát zpochybòovaný azesmì�òovaný cíl, dosáhnout dokonce dekády výkonnosti prùmìruEvropské unie, se tak výraznìpøiblí�il. Mezinárodní pozice Èeskérepubliky v ekonomické úrovni se popøekonání recese z druhé poloviny 90.let rychle zlep�uje. V roce 2005 jsmedosáhli více jak 73 % výkonnosti zemíevropské pìtadvacítky, a v tomtoukazateli jsme ji� pøedstihliPortugalsko. Tento úspìch chápemejako potvrzení na�í stabilní a sociálnìcitlivé hospodáøské politiky.Hospodáøské politiky, která se vyhýbápøekotným experimentùm a chaotic-kým a neuvá�eným reformám, kteréby v koneèném dùsledku zaplatiliobèané Èeské republiky sní�enou �iv-otní úrovní. I kdy� je ekonomický rùst význam-ným ukazatelem na�í vyspìlosti, nenípro mne tím nejdùle�itìj�ím.

Ekonomický rùst se musí odrazit vpenì�enkách obèanù, jinak postrádásmyslu. To je pro mne tím hlavním, arozhodujícím ukazatelem. Dovolte miuvést nìkolik èísel - za období 1998 -2005 se zvý�ila v Èeské republicereálná mzda o více ne� 33 %, reálnýstarobní dùchod o 18 %, a celkovéèisté reálné pøíjmy domácností o témìø20 %. Neodpustím si v této souvislostisrovnání se Slovenskou republikou.Ostatnì slovenský pøedstavitelodborù, který je dnes mezi námi, vámto mù�e potvrdit. Za stejné období zdevzrostly reálné mzdy o necelých 5 %,reálné dùchody o 4 %, a celkové èistéreálné pøíjmy domácností dokonce o 2% poklesly. Dovedete si pøedstavitvýmluvnìj�í vysvìdèení hospodáøsképolitiky vlády, ne� je toto? Je náhoda,�e ÈR je s 8 % obèanù ohro�enýchchudobou na �pici zemí evropské pì-tadvacítky, zatímco Slovenská repub-lika s 21 % na konci? Pøesto jeSlovensko, a jeho reformní kroky,èástí na�í politické reprezentace asdìlovacími prostøedky, i nìkterýmimezinárodními institucemi, glori-fikováno a vydáváno za ná� reformnívzor Ale vra�me se ke mzdám. V ná-vaznosti na ekonomický rùst, rùst pro-duktivity práce musí, pøi na�em pøib-li�ování Evropské unii, samozøejmìdále rùst, i mzdy a platy, a celková�ivotní úroveò obyvatelstva. To je ná�spoleèný strategický cíl. �ijeme vtr�ním mechanismu, a jen velminaivní èlovìk se mù�e domnívat, �ebez odborù, a bez jimi zabezpeèo-vaného kolektivního vyjednávání, bybylo mo�no zajistit plynulý, a hlavnìdlouhodobý rùst reálných mezd. Úlo-ha odborù je v tomto nezastupitelná.Samotná vláda nemá pøíli� pøímýchnástrojù, podporujících mzdový rùst,av�ak ty, co máme, vyu�ijeme plnì.Mám v prvé øadì na mysli podporurùstu platù ve veøejném sektoru.Nevím toti�, kdy jindy by mìly rùstplaty ne� v dobì, kdy ekonomika ros-te, a s ní roste i produktivita. Obdobnìbudeme podporovat dal�í rùst mini-mální mzdy. (Mimochodem, od roku1998 do roku 2005, se minimální mz-da reálnì zvý�ila o plných 32 %).Budeme podporovat systém kolek-tivního vyjednávání, pøedev�ímprostøednictvím roz�iøování kolek-tivních smluv vy��ího stupnì a rati-fikací mezinárodních úmluv o podpoøekolektivního vyjednávání. Vím, �e Èeskomoravská konfederaceodborových svazù provedla podrob-nou analýzu volebních programù celéøady politických stran. Podívejte setedy prosím do tìchto rozborù, kolikprogramù politických stran se vùbeczmiòuje o odborech, podívejte se, ko-likrát se zmiòují o kolektivním vyjed-návání jako takovém, neøkuli o jehopodpoøe, podívejte se kolikrát sezmiòují o zamìstnancích, a o jejichmzdách. V kolika programech poli-tických stran najdete termín sociálnístát a sociální zabezpeèení? Myslím,�e ve vìt�inì pøípadù vám na spoèítánítìchto zmínek postaèí jedna ruka, nakteré není pøehnanì mnoho prstù.

I to o nìèem svìdèí. Chtìl bych natomto místì jasnì øíci, podpoøili jsme,podporujeme, a budeme podporovatZákoník práce v tom konceptu a ob-sahu, jaký byl schválen Poslaneckousnìmovnou. Jsme pøipraveni pøehlaso-vat, jak veto Senátu, tak i pøípadné ve-to prezidenta. Jsme pøesvìdèeni �e sejedná o moderní evropskou normu,která nepo�kozuje, ale naopakpomáhá, jak zamìstnancùm, tak i za-mìstnavatelùm. Nelíbí se jen tìm, kteøíse nezbavili antagonistického pohleduna vztah mezi zamìstnavateli a za-mìstnanci, a� to ji� skrývají pod jakou-koli rétoriku. To, co nás opravdu netì�í, je dosaho-vaná míra nezamìstnanosti podleEurostatu 7,8 % - a to pøesto, �e senachází pod prùmìrem Evropské unie.Ono je to, upøímnì øeèeno, tomu zhru-ba pùl milionu na�ich nezamìstnanýchjedno, zda se nachází nad, nebo podúrovní EU. Èeská ekonomika senachází v etapì rychlé restruktura-lizace, a prozatím aktivní politika za-mìstnanosti zabraòovala tomu, abynezamìstnanost dále narùstala. To sepodaøilo. Musíme v�ak jít dále, a zaèítuplatòovat nástroje a øe�ení, kterénezamìstnanost výraznì sní�í.Budeme podporovat nové programytvorby pracovních míst, zamìøíme sena nové programy na zvý�ení zamìst-nanosti v regionech se strukturálnínezamìstnaností, budeme hledatzvlá�tní re�imy pro skupiny ohro�enésociálním vylouèením, vèetnì výra-znìj�ích daòových úlev. Budeme pro-stì uplatòovat rùzné nástroje, vyzkou-�ené i nevyzkou�ené, standardní, i

zcela nové. Pùjdeme se tedy pouèit ktìm státùm, jejich� úspìchy v boji pro-ti nezamìstnanosti jsou zcela prokaza-telné a èíselnì dolo�itelné. Netváøímese, �e máme v rukávu jednoduchýpatent na øe�ení nezamìstnanosti. V�ádném pøípadì se v�ak nenechámezlákat jednoduchými øe�eními, a takz-vanými vzory výraznì se reformu-jících zemí. V�dy� Slovensko, kterénám je èasto lidmi, kteøí nevìdí, o èemhovoøí, dáváno za vzor úèinného boje snezamìstnaností, dosahuje oproti ÈRvíce ne� dvojnásobné míry nezamìst-nanosti (16,4 %), a má nejvíce dlou-hodobì nezamìstnaných z celé evrop-ské pìtadvacítky(témìø 12 % proti 4,2% v ÈR).Dámy a pánové, vá�ení pøátelé,dovolte mi, abych vám odboráøùmpodìkoval za dosavadní spolupráci.Velice si vá�ím toho, jak, a do jaké �íøese podaøilo rozvinout sociální dialog vpraxi. Výsledkem tohoto dialogu jenepopiratelný fakt, �e v Èeské repub-lice nebyla zaznamenána �ádnávýraznìj�í stávková vlna. Snad svýjimkou stávky strojvùdcù protiZákoníku práce, které si v�ak cestujícímnoho ani nev�imli. I zde vás prosím,abyste se podívali, kolik volebníchprogramù politických stran pou�ívátaková slova jako sociální dialog, so-ciální partnerství apod. A� z toho mámpocit, �e se jedná o nìjaké neslu�néslovo. Pro øadu lidí bezesporu ano.Co bych chtìl popøát èeskýmodboráøùm? Snad pevné nervy �ikovnéruce, chytré hlavy a vnímavou vládu,která bude ctít a respektovat zájmypracujících.

Vá�ený delegátky,vá�ení delegáti, vá�ený pane premiére,vítám tuto jedineènou mo�nost  vás oslovit a musím na zaèátku øíct, �e to jezvlá�tní pocit být na shromá�dìní, kde je tolik lidí,které znám, kde je tolik lidí, se  kterými jsme øe�ilitì�ké problémy, a kde je tolik lidí, kteøí zakládalispoleènì s námi  strategie,   které se osvìdèuji.Vá�ené delegátky, vá�ení delegáti, sociálnísoudr�nost a solidarita nejsou prázdnými pojmy aEvropský sociální model existuje.  Jakkoliv  se onìm dá slo�itì debatovat. Je to koncepce, která jepøesvìdèena, o tom  �e lze slouèit ekonomickousolidaritu, ekonomickou efektivitu a solidaritu,  �eje mo�né být  ekonomicky efektivní  a souèasnìsolidární a souèasnì citliví �ivotnímu prostøedí èilik �ivotu k samu samotnému o sobì. Sociální  dimenze v�dy pøedstavovalanedílnou souèást evropské politiky a jsem si naprosto jist, �e Evropská unie  bezsociální dimenze nemù�e existovat a pøestala by existovat. A sociální dimenzeje do EU vlo�ena ji� od samého poèátku. Ji� v dobì unie uhlí a oceli bylo jasnìzformulováno ve smlouvách , �e pracovní podmínky jsou  souèástí evropskékoncepce. Proto mì celkem mrzí, �e francouzské referendum a holandské refer-endum odmítly evropskou ústavu, proto�e po mém soudu evropská ústava pøed-stavovala podstatný krok k sociální Evropì, ale proto�e sociální Evropa neníjenom otázka nìkolika listù papíru, ale je to samotná podstata Evropy nemámobavy, �e nedoká�eme postoupit dál. Souèástí evropské sociální koncepceevropského  modelu evropského zpùsobu �ivota je sociální dialog, proto�e bezsociálního dialogu, efektivního a úèinného sociálního dialogu nejsme schopnicelospoleèensky  udr�et rovnováhu mezi zájmy zamìstnancù a podnikateli,mezi zájmy nejrùznìj�ích vrstev obyvatel a nejsme ani schopni dostateènì úèin-nì reagovat na enormní tempo zmìn, které je pøed námi, proto�e to byla v�dy-cky souèást èinnosti odborù a souèástí sociál. dialogu být pokrokoví, hledat vesvìtì, který se mìní stále ta øe�ení, která jsou humánnìj�í, pokrokovìj�í aspravedlivìj�í. Tato cesta se nezastavila nejsme na jejím konci a naopak vzhle-dem ke globalizaci a vzhledem ke stále rychlej�ím zmìnám, myslím, �e je tohopøed náma stále je�tì mnoho. Nemù�eme èekat �ádný jednoduchý návod.Nemù�eme èekat �ádné jedno jednoduché øe�ení, a nemù�eme si také myslet �eøe�ení na�ich  problémù pøijde rychle a snadno. 

Z vystoupení Vladimíra �pidlyna IV. sjezdu ÈMKOS Praha, 7. dubna 2006
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Vystoupení Guy Rydera, generálního tajemníkaMezinárodní konfederace svobodných odborù (MKSO)na IV. sjezdu ÈMKOSPraha, 7. dubna 2006
Pane pøedsedo, vá�ení kolegové, je pro mì radostí zúèastnit se IV. sjezdu Va�í organizace. ÈMKOS je èlenemMKSO ji� mnoho let - od roku 1990 - a plnì zaujímá své místo v na�ichrùzných èinnostech a strukturách. Staèí jen øíci, �ena�emu Koordinaènímu výboru pro støední a vý-chodní Evropu od jeho vzniku pøedsedá zástupceVa�í organizace - zprvu Vá� bývalý pøedsedaRichard Falbr a poté Vá� místopøedseda ZdenìkMálek. To jasnì ukazuje silnou anga�ovanostÈMKOS v politice mezinárodního odborového h-nutí; zdùrazòuje to také dùvìru, jí� se ÈMKOS tì�ímezi na�imi dal�ími èleny v regionu. Jsempøesvìdèen, �e tento sjezd tuto dlouhodobou an-ga�ovanost potvrdí. Za nìkolik mìsícù bude mít sjezd i MKSO. Vlastnì rozpou�tìcí sjezd, alerozpou�tìcí sjezd, který hned následující den otevøe cestu - spolu se Svìtovoukonfederací práce a nezávislými národními centrálami - k zakládacímu sjezdunové mezinárodní odborové organizace. Tyto dva sjezdy probìhnou na konciøíjna a poèátkem listopadu - mohu-li to tak øíci "hned vedle", proto�e bude veVídni.Budování nové organizace je pøíle�itostí pro pøezkoumání základního fun-gování odborového hnutí. A tím, chtìl bych zdùraznit, je tøeba se zabývat stej-nì na mezinárodní jako na národní úrovni. Stojí pøed námi stejná výzva: jakdocílit toho, aby odborové hnutí bylo úèinnìj�í, otevøenìj�í, inkluzivnìj�í - ato je ná� spoleèný cíl. Dovolte mi, abych se v tomto ohledu zmínil jen o nìkolika otázkách, podle mìzásadních. První se týká vztahu mezi odvìtvovými a nadodvìtvovými akcemi.Potøebujeme odvìtvové i nadodvìtvové struktury - globální odborové federacea novou mezinárodní odborovou konfederaci. Tyto dvì dimenze se vzájemnìdoplòují a jsou na sobì vzájemnì závislé. Nelze vytvoøit silnou konfederacibez silných a aktivních odvìtvových struktur. Ale i naopak - nemù�eme mítsilné mezinárodní odborové hnutí bez silné konfederace, bez aktivní solidari-ty systematicky organizované mezi silnými a slabými odbory a bez udr�itel-ných akcí zamìøených na prosazování práv pracovníkù na národní a mezi-národní úrovni. V této souvislosti chci zmínit i význam vzdìlávání a úèastiv�ech pracovníkù, mladých i ménì mladých, �en i mu�ù, lidí pocházejících zrùzných odvìtví v odborovém hnutí. Na mezinárodní úrovni jsme se s perspektivou sjednocení zapojili do ob-noveného dialogu s globálními odborovými federacemi s cílem zjistit, jakmù�eme na úrovni struktur zlep�it na�i vzájemnou spolupráci. Domnívám se,�e toto je podmínkou úspìchu celého odborového hnutí, na národní i mezi-národní úrovni. Druhou vìcí je, �e bych se chtìl zabývat sjednocováním na�ich akcí na re-gionální úrovni - a tím myslím nejen úroveò Evropské unie, ale úroveò celéhokontinentu. V MKSO jsme bìhem minulého roku velmi zdùrazòovali, �eroz�íøení EU by nemìlo vést k budování nové zdi mezi pìtadvacítkou azbytkem kontinentu. To by vedlo jen k situaci, v ní� by to, co nazývámeEvropským sociálním modelem, �ivotní úroveò a sociální ochrana bylyneustále podkopávány sociálním dumpingem zemí, které jsou hned vedle.Ilegální migrace, pøemis�ování podnikù�. to ukazuje dostateènì jasnì, a Vytady - uprostøed Evropy - jste ve velmi dobré pozici, abyste vìdìli, co to zna-mená. S Evropskou odborovou konfederací a v kontextu budování nové, jednotné,mezinárodní organizace diskutujeme o tom, jaké struktury potøebujeme, aby-chom mohli øe�it tento typ otázek. Na posledním zasedání na�í výkonné radyv prosinci loòského roku jsme schválili zásadu vytvoøení "Celoevropské re-gionální rady", která by mìla koordinovat akce a budovat solidaritu na úrovnicelého kontinentu. Je na�í odpovìdností, ale i zájmem vytvoøit tento orgán.Zemì, v ní� nejsou dodr�ována základní práva pracovníkù, jako je napøíkladBìlorusko, podkopává vládu práva v celém regionu; zemì, která neposkytujesvým pracovníkù slu�ná pracovní místa pøispívá k rozvoji neformálníekonomiky, co� destabilizuje hospodáøství celého regionu. Vá�ení kolegové, Èeská republika dosáhla za posledních 15 let podstatných zmìn a pokroku.Nikdy to nebylo jednoduché a pracující a� pøíli� èasto zaplatili více ne� svùjspravedlivý díl ceny. Ale vidíme také, �e po v�echna ta léta ÈMKOS hrála anadále hraje významnou roli pøi hájení práv a zájmù pracovníkù. Jsme si vì-domi potí�í, poklesu poètu èlenù, problémù v získávání nových kategorií èlenù- zejména mladých - do odborù. Ale myslím, �e se v�ichni shodneme na tom,�e to, co pro øe�ení tìchto problémù potøebujeme, je silné, otevøené, demokrat-ické a jednotné odborové hnutí schopné zítra stejnì jako v minulosti obhajo-vat práva a zájmy pracovníkù. Pracující toto hnutí potøebují zde v Èeské republice, ale potøebují je i v Evropìa na v�ech dal�ích kontinentech. Pøeji Vám dobrý a plodný sjezd. 

Vystoupení Johna Monkse, generálního tajemníkaEvropské odborové konfederace (EOK) na IV. sjezdu ÈMKOSPraha, 7. dubna 2006
S radostí pøiná�ím pozdravy Evropské odborové konfederace sjezdu ÈMKOS. ÈMKOS bude v�dy mít zvlá�tní místo v mém srdci, proto�e generálním tajem-níkem EOK jsem byl zvolen v roce 2003 v Praze - na sjezdu, jeho� jste bylivynikajícími hostiteli. Samozøejmì, od té doby Èeská republika vstoupila do Evropské unie a zaháji-la svou "dobrodru�nou jízdu na horské dráze". Mnohé, zejména míra rùstu aprùmìrná �ivotní úroveò, se velmi zlep�ilo. Jiné vìci, zejména rostoucínerovnosti a nedostatek jistot nikoli. �ádný z tìchto rysù není jedineèný jen pro Èeskou republiku. V�echny èlen-ské státy poci�ují v rùzné míøe stejné tlaky. Ale pro nové èlenské státy je kom-binace rychlého zlep�ování v nìkterých oblastech a bolestných reforem vjiných zvlá�tì ostrá.EU vznikla jako mírový proces v západní Evropì s cílem napravit spou��druhé svìtové války; a znemo�nit v Evropì války v budoucnu. Pak se z ní stalproces prosperity - iniciativa, která je dodnes pozoruhodnì úspì�ná. Kdy� do EU vstoupily chudé zemì, rychle stíraly rozdíly mezi sebou a bo-hat�ími sousedy. Napøed Itálie a nyní, velkolepì, Irsko a �panìlsko, udìlalyobrovský pokrok. To je na�í nadìjí, na�ím oèekáváním u zemí, jako je Va�e,které vstoupily v roce 2004.Je dùle�ité, aby v�ichni uznali úspìch roz�íøení v roce 2004.Mnozí v západní Evropì se obávají odchodu pracovních míst do chud�íchzemí a pøíchodu levných pracovních sil.Ale - i kdy� bezesporu ve staré EU jsou pracovníci, kteøí nìco ztratili, jsou tami ti, kteøí získali. A stejnì tomu je i v nových èlenských státech. Nové dy-namické trhy støední a východní Evropy poskytují atraktivní pøíle�itosti.Obchodní bilance se ve skuteènosti posunula ve prospìch star�ích èlenskýchstátù. Tak�e - vysoké míry rùstu na Východì a posílení exportu pro Západ. Také volný pohyb pracovních sil má rostoucí a hlavnì pozitivní dopad. EOKse staví proti pokraèování pøechodných opatøení, kterými nìkteré zemì bránívolnému pohybu, proto�e volný pohyb je jedním ze základních principùEvropských spoleèenství. Ka�dý by mìl mít právo pracovat a �ít v kterékoli zemi Evropské unie. To jezalo�eno na ètyøech podmínkách - rovné mzdy a podmínky; respektovánínárodních systémù kolektivního vyjednávání; rovný pøístup k sociálnímuzabezpeèení a efektivní monitorování a vymáhání. Pokusíte-li se poru�it toto právo na volný pohyb, zaháníte pracující migrantydo èerné ekonomiky. Stávají se zranitelnými - mohou být vykoøis�ováni a lzes nimi zacházet jako s obèany druhé kategorie. Tak si podkopáváte vlastní sys-tém. Kdy� jsem byl generálním tajemníkem britského Odborového kongresu TUC,rozhodli jsme se, �e nebudeme britskou vládu �ádat o pøechodná opatøení aVelká Británie je otevøená pro v�echny pracovníky z EU. Dosud je to situace,z ní� mají u�itek obì strany. Mnoho obèanù Èeské republiky v Británii pracu-je - za stejných podmínek jako Britové. Jsem potì�en, �e ke �védsku, Irsku a Velké Británii se nyní pøidalo �panìlsko,Finsko a Portugalsko, které ukonèují pøechodná opatøení. Musím se zmínit o tom, �e Vladimír �pidla velmi pracoval pro ukonèení pøe-chodných opatøení a jsme rádi, �e jsme s ním mohli na této vìci pracovat -stejnì jako na mnoha dal�ích sociálních otázkách a otázkách zamìstnanosti. Nakonec bych rád podìkoval ÈMKOS za její podporu ohlednì navrhovanéBolkesteinovy smìrnice. Zachování této podpory Evropské odborové konfe-deraci nemohlo být snadné, proto�e Bolkesteinùv "princip zemì pùvodu" bybyl mìl pro nové èlenské státy své výhody.Tento princip byl v�ak zásadnì vadný. Nápad, �e zahranièní spoleènost bymohla pøijít øeknìme do Nìmecka a øídit se tam zákony své vlastní zemì a netìmi nìmeckými, byl receptem na sváry a konflikty. Dovolte mi dát Vám západoevropský pøíklad. Francie má pøísné zákony ohled-nì pracovní doby, Velká Británie nikoli. Chce-li britská firma získat kontraktve Francii, mohla by podle Bolkesteina nabízet pracovní místa ve Francii nazákladì dlouhé britské pracovní doby? My si myslíme, �e by mohla - a výsled-kem by byl velký a roze�tvávající spor.Chceme smìrnici o slu�bách, která by byla zalo�ena na rovném zacházení sdomácími i zahranièními podniky, zalo�enou na principu "kdy� jsi v Øímì,chovej se jako Øímané", nikoli na principu zemì pùvodu. Bojovali jsme v tomto sporu prostøednictvím demonstrací a lobbyingu vBruselu a ve �trasburku, kde jsme se sna�ili, aby Evropský parlament pochopilna�e argumenty. Teï chceme, aby bylo rozhodnutí Parlamentu - pokud mo�noje�tì zlep�ené - implementováno. Za toto v�echno a mnoho dal�ích vyjádøení a èinù podpory dìkuji Milanovi,Zdeòkovi Málkovi a ostatním v ÈMKOS za jejich solidaritu a podporu.Zavazuji se dnes k tomu, �e tuto podporu ÈMKOS vrátíme v následujícíchdnech, týdnech a letech. 
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PREAMBULEÈeskomoravská konfederaceodborových svazù (dále jenÈMKOS) pùsobící jako nezá-vislé  konfederativní sdru�eníodborových svazù chce svýmnovým programem do roku2010 oslovit nejen své èleny, alei �irokou zamìstnaneckou veøej-nost.Nový program ÈMKOS navazu-je na dlouhodobou strategickoukoncepci, kterou si ÈMKOS vy-dobyla místo vlivného aakceschopného reprezentantaodborù v Èeské republice.ÈMKOS a odborové svazy v nísdru�ené pova�ují za stì�ejníspoleèný cíl v pøí�tích ètyøechletech obhájit co nejdùstojnìj�ípracovní podmínky zamìst-nancù, svých èlenù, zejména vobdobí, které bude silnìovlivòováno snahami o liberál-nìj�í ekonomické prostøedí akonkurenèními tlaky stále vícese globalizující ekonomiky.ÈMKOS vyu�ije v�ech mo�nos-tí, zákonných prostøedkù a o-právnìní, kterými disponuje,aby dùslednì ochránila lidipráce v pozici odboráøe, zamìst-nance, rodièe, poji�tìnce,spotøebitele, �ivnostníka, dù-chodce. ÈMKOS se zamìøí na usnadnìnízískání a udr�ení zamìstnání,ochranu pøed diskriminací v prá-ci, na zabezpeèení spraved-livých a rovných ekonomickýcha sociálních podmínek zamìst-nancù v dobì, kdy jsou ekonom-icky aktivní, plní svourodièovskou roli, ztratí zamìst-nání nebo se ocitnou vnepøíznivých sociálních situ-acích èi v období dùchodù. ÈMKOS bude podporovat dal�írozvoj a posílení veøejných sys-témù sociální ochrany.Pùsobením v Radì hospodáøskéa sociální dohody (dále jenRHSD) bude usilovat ozlep�ování tìchto systémù a je-jich finanèní udr�itelnost tak,aby garantovaly dùstojnou so-ciální ochranu zamìstnancù vpodmínkách mìnících se struk-tur rodiny a stárnutí obyvatelst-va a souèasnì podporovaly za-

Program ÈMKOS pro období  2006 - 2010
Motto: ÈMKOS pojistka pro bezpeènou a dobøe placenou práci

mìstnanost. ÈMKOS bude ve v�echoblastech své èinnosti dùslednìprosazovat princip rovnýchpøíle�itostí a vystupovat protiprojevùm xenofobie a v�em for-mám diskriminace.ÈMKOS bude jako aktivní èlenevropských a svìtových odborùpodporovat, aby proces evropskéintegrace obsahoval nejen eko-nomickou, ale i sociální dimenzia  aby èistì ekonomické zájmy oco nejvìt�í liberalizaci svì-tového obchodu ne�ly protiochranì lidských práv a pracov-ních standardù.ÈMKOS vidí v podpoøe vìdy avýzkumu efektivní cestu dal�íhorozvoje na�í spoleènosti.ÈMKOS bude aktivnì vystupo-vat proti sociálnímu vylouèení,chudobì a nerovnosti, za fi-nanènì a místnì dostupnou zdra-votní péèi a dal�í veøejné slu�by.ÈMKOS a odborové svazy v nísdru�ené budou v rámci nejsil-nìj�ího nástroje odborù- kolektivních smluv - usilovat,aby zamìstnanci dostávali svùjspravedlivý podíl na vytvo-øených hodnotách spoleènosti ina hospodáøských výsledcíchfirem. I.ÈMKOS a zamìstnanec1. Pracovnìprávní ochranaÈMKOS a odborové svazy v nísdru�ené, jako zástupce zamìst-nancù, mají pøirozenou his-torickou odpovìdnost za dosa�e-nou úroveò pracovnìprávní a so-ciální ochrany zamìstnancù. Vpøí�tím období ponesou tutoodpovìdnost  i za její dùslednouobhajobu proti v�em  pokusùm jiodstranit nebo ji alespoò  pod-statnì omezit pod záminkoumodernizace sociálních systémùa zachování konkurenceschop-nosti.ÈMKOS bude prosazovat a ob-hajovat pro zamìstnance takovésociální a pracovnìprávnínormy, které vycházejí z evrop-ské legislativy a zároveò budouplnì respektovat sociální stan-dardy vyplývající z úmluvMezinárodní organizace práce,popøípadì dal�ích mezinárod-ních smluv, kterými je Èeská re-publika vázána. Aktivnì se zapo-jí do tvorby mezinárodní pracov-

nìprávní legislativy zejménaprostøednictvím Evropskéodborové konfederace, globál-ních odborù a v rámciMezinárodní organizace práce. ÈMKOS se bude zasazovat, abyliberalizovaná pracovnìprávníúprava obsa�ená zejména vzákoníku práce zaruèovala za-mìstnancùm dostateènou mírusociální ochrany pøímo zezákona. Zajistila jim tak dùstoj-né pracovní podmínky, zejménamzdy a platy, bezpeènou práci,pracovní dobu, dovolenou na zo-tavenou, rovné zacházení,odborný a profesní rùst aumo�nila jim skloubit jejich pra-covní a rodinný �ivot.ÈMKOS bude bránit tomu, abybyly pøijaty zákony, které byumo�òovaly bezdùvodné pro-pou�tìní zamìstnancù z práce,pøímou i nepøímou diskriminaci,obtì�ování nebo vystavovánípsychickému, èi dokonce fy-zickému násilí zamìstnancù.ÈMKOS s vyu�itím v�ech svýchpráv a mo�ností bude úèinnì ob-hajovat odborová práva vèetnìpráva kolektivnì vyjednávat auzavírat kolektivní smlouvy zav�echny zamìstnance. Budedùraznì vystupovat protijakýmkoliv snahám omezit prá-vo na kolektivní vyjednávání.ÈMKOS a odborové svazy v nísdru�ené vysoce uznávají a vá�ísi v�ech odboráøù, kteøíodpovìdnì vykonávají odborovéfunkce, by� je tím èastoohro�eno jejich dal�í setrvávánív zamìstnání. ÈMKOS budedùslednì v�emi dostupnýmiprostøedky vystupovat  protidiskriminaci odborovýchfunkcionáøù, kteøí hájí oprá-vnìné zájmy zamìstnancù vèet-nì svých èlenù a vyjednávají zanì výhodnìj�í pracovní, mzdovéa sociální podmínky prostøed-nictvím podnikových kolek-tivních smluv.ÈMKOS rovnì� vyu�ije v�ech-ny právní mo�nosti, abyodborové organizace a jejichorgány mìly vytvoøeny pod-mínky pro efektivní výkon svéèinnosti, vyplývající zejména zjejich zákonných oprávnìní.  ÈMKOS bude usilovat, aby za-mìstnanci nebyli vystavovánitlaku zamìstnavatelù tím, �e bu-dou odkázáni sjednávat si svépracovní podmínky sami. Protobude prosazovat ve spolupráci soborovými svazy, zamìstna-vateli, jejich organizacemi,územní samosprávou a vládou,

aby se sociální dialog stalbì�nou praxí a souèástí pracov-ního �ivota. ÈMKOS bude podporovat dal�írozvoj RHSD a bude usilovat oskuteèné fungování bipartitníhosociálního dialogu, tj. meziodborovými a zamìstnavatel-skými svazy, jako jednu znezbytných podmínek pro im-plementaci dohod evropskýchsociálních partnerù do národnílegislativy a praxe. Bipartitnídohody a zejména kolektivnísmlouvy na  odvìtvové a pod-nikové úrovni musí v budoucímobdobí sehrát zásadníochranáøskou roli, nebo� jsou vliberalizované ekonomice a pra-covním právu úèinnou formoukolektivní ochrany zamìstnancùv pracovnìprávních vztazích.ÈMKOS a odborové svazy v nísdru�ené budou rovnì� usilovato vytvoøení podmínek pro uza-vírání vy��í kolektivní smlouvypro zamìstnance veøejné správya slu�eb. ÈMKOS bude  prosazovat, abybyly pøijaty právní pøedpisy,které vytvoøí efektivní pod-mínky pro zvý�ení vymahatel-nosti a vynutitelnosti práva, a tojak ve prospìch zamìstnancù pøiuplatòování jejich oprávnìnýchnárokù vyplývajících z pracov-nìprávních vztahù, tak i kolek-tivních práv. 2. Právní poradenstvía zastupování zamìstnancùÈMKOS bude poskytovatprávní pomoc a poradenství vdohodnutém rozsahu a za pod-mínek stanovených v zásadáchposkytování právní pomoci proèleny základních a místníchodborových organizací, pøípad-nì individuální èleny odbo-rových svazù. Financování tétoèinnosti bude zabezpeèenoodborovými svazy na základìekonomických parametrù po-skytnutých slu�eb. Souèástítìchto slu�eb zùstane zachovánai mo�nost bezplatného zastou-pení pøed soudem pro èlenyodborových svazù v rámci sta-novených pravidel.3. Spravedlivé mzdy a platy Vstup ÈR do EU je významnoupøíle�itostí pro odbory, aby sekupní síla mezd a platù zamìst-nancù rychleji pøibli�ovalaevropskému prùmìru. ÈMKOSbude na základì nezávislýchmakroekonomických analýz aodhadù inflace doporuèovat cílepro sjednávání nárùstu mezd vkolektivním vyjednávání. V záj-

È - èlenové, kteøí usilují o slu�néM - mzdy a platy, vyjednávají siK - kolektivní smlouvy, jejich� prioritou jeO - ochrana zamìstnancù a vzájemnáS - solidarita
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mu vy��í právní jistoty zamìst-nancù bude podporovat v�echnaopatøení, která povedou k tomu,aby se komplexní pravidla proodmìòování zamìstnancù stalasouèástí kolektivních smluv.Zároveò bude aktivnì pod-porovat opatøení smìøující kodstranìní rozdílù v odmìòovánímezi �enami a mu�i.ÈMKOS bude èelit v�em sna-hám o zru�ení minimální mzdy,která nejen stanoví nejni��í cenupráce, ale je i významnou moti-vací k práci a nástrojem protizneu�ívání sociálních dávek.ÈMKOS proto bude usilovat ojejí pravidelnou valorizaci tak,aby se pøibli�ovala relacím dosa-hovaným ve státech Evropskéunie a tím se vytvoøily podmínkypro ratifikaci pøíslu�ného usta-novení Evropské sociální charty.4. Flexibilita a mobilita Restrukturalizace, pøemís�ovánífirem a kapitálu, jejich fúzezvy�ují tlak na prodlu�ování pra-covní doby a na flexibilitu za-mìstnancù, a to pokud mo�nobez kolektivního vyjednávání.Zámìrem ÈMKOS je zabránitneopodstatnìnému prodlu�ovánípracovní doby, a proto je nutnéjakékoliv úpravy týkající seflexibility zahrnout do kolek-tivního vyjednávání. ÈMKOSbude odmítat zavádìní nedùs-tojných forem flexibilní práce,které by sni�ovaly pracov-nìprávní ochranu zamìstnancù.ÈMKOS bude proto sledovat aaktivnì ovlivòovat vývoj legisla-tivy EU, zejména Smìrnice opracovní dobì a Smìrnice oslu�bách na vnitøním trhu, kterémohou výraznì ovlivnitpostavení v�ech zamìstnancù.5. Profesnía celo�ivotní vzdìláváníÈMKOS pova�uje celo�ivotnívzdìlávání a oblast péèe o rozvojlidských zdrojù za klíèové probudoucí konkurenceschopnostÈeské republiky a rozvoj za-mìstnanosti. Bude usilovat o je-ho dostupnost pro v�echny za-mìstnance i ostatní obèany.Zejména prostøednictvím kolek-tivních smluv a  jiných dohodsociálních partnerù v rámciRHSD bude vyjednávat ozvý�ení investic do vzdìlávacíhosystému, do vzdìlávání zamìst-nancù, zvý�ení poètu úèastníkùzapojených do programù rek-valifikací a dal�ího vzdìlání.ÈMKOS bude po�adovat, abyzejména stát zvý�il a rozvíjelrekvalifikaèní programy tak, abymotivovaly obèany k vìt�í ocho-tì se dále vzdìlávat. ÈMKOS bude proto prosazovata podporovat systémy profes-

ního i celo�ivotního vzdìlávání,které poskytnou pøíle�itostdal�ího uplatnìní v�em, bezohledu na vìk a poèáteènívzdìlání. ÈMKOS se bude podílet nacelostátní i regionální úrovni naprojektech a programech voblasti rozvoje lidských zdrojù abude je koordinovat. V oblastidal�ího vzdìlávání mláde�e budesvé zámìry prosazovat zejménaprostøednictvím Rady mladých aMezisvazové asociace uèòo-vských zaøízení.ÈMKOS bude usilovat o vznikefektivního systému dal�íhovzdìlávání v ÈR, jeho� souèástíbude vícezdrojové financovánícelo�ivotního vzdìlávání.6. DanìÈMKOS pova�uje za potøebnéreformovat stávající daòový sys-tém na transparentní a srozu-mitelnìj�í daòovou soustavu.Bude v�ak prosazovat systémspravedlivý ke v�em daòovýmpoplatníkùm, hospodáøsky efek-tivní, orientovaný proti daòovýmúnikùm a �edé ekonomice. Budeproto podporovat zjednodu�enídaòové soustavy jako celku asouèasnì usilovat o zaji�tìnípotøebné úrovnì míry solidaritytak, aby se na daòovém inkasuspravedlivì podíleli v�ichnipoplatníci. ÈMKOS bude odmítat návrhy aexperimenty vedoucí k daòové-mu a sociálnímu dumpingu,napøíklad rovnou daò.
II.ÈMKOS a bezpeèná prácea zdraví zamìstnancùPùsobení odborù v oblastibezpeènosti práce je významnouprevencí a ochranou �ivota a z-draví zamìstnancù. Pøedev�ímchrání zamìstnance pøed vá�ný-mi pracovními úrazy a nemoce-mi z povolání a jejich zdravotní-mi následky.ÈMKOS bude proto dùraznìusilovat o to, aby zamìstnavatelévytváøeli svým zamìstnancùmpøíznivé, bezpeèné a zdravíneohro�ující pracovní prostøedí.Bude sledovat vliv pracovníchpodmínek i �ivotního prostøedína bezpeènost a zdraví zamìst-nancù. Dùraz bude ÈMKOS k-lást pøedev�ím na prevenci avèasné rozpoznání negativníchjevù.ÈMKOS bude po�adovat, abysociální partneøi spoleènì reali-zovali evropskou rámcovou do-hodu o stresu spojeném s prací, onásilí na pracovi�tích a dal�írámcové dohody.ÈMKOS bude spolupracovat sInspekcí práce na vytipování

rizikových oblastí pro smìrováníkontrolní èinnosti s cílem úèin-nìji zlep�ovat nevyhovující pra-covní prostøedí.ÈMKOS bude po�adovat zave-dení problematiky zdraví a jehoochrany do vzdìlávacích pro-gramù v�ech typù �kol.ÈMKOS bude prosazovatvytvoøení veøejnoprávní úrazovépoji��ovny.
III.ÈMKOS a rodinaÈMKOS pova�uje za mimoøád-nì významnou  souèást svéhoposlání podporu zejména rodin sdìtmi. Bude navrhovat pøijetíúèinných opatøení, která pove-dou ke zlep�ení jejich sociální aekonomické situace, k zastavenínepøíznivého populaèního vývo-je a zlep�ení sociálních jistotmladé generace. ÈMKOS a odborové svazy v nísdru�ené budou prosazovat, abykolektivní vyjednávání a kolek-tivní smlouvy obsahovalyopatøení, která povedou ke sla-ïování profesního a rodinného�ivota, vytváøení prorodinnéhoprostøedí u zamìstnavatelù. Vrámci toho bude usilovat oprohlubování ochrany zamìst-nancù s povinnostmi k rodinìpøed propou�tìním, o vhodnouúpravu pracovní doby, o posky-tování pracovního volna podlejejich potøeb a o zlep�ení dostup-nosti dopravy do a ze zamìst-nání.Ke zlep�ení mo�nosti snad-nìj�ího návratu zamìstnancù spovinnostmi k rodinì budeÈMKOS podporovat státní i za-mìstnavatelské programy a pro-jekty, které jim umo�ní vèas sepøipravit na odborné a kvali-fikaèní po�adavky související sjejich prací.  V zájmu podpory mladé gene-race pøi zakládání rodin budeÈMKOS navrhovat opatøení,která zlep�í postavení mladýchlidí na trhu práce pøi prvním vs-tupu do zamìstnání. Buderovnì� podporovat takováopatøení vlády a Parlamentu ÈR,která povedou k výstavbì cen-ovì dostupných bytù pro bydlenímladých rodin.
IV.ÈMKOSa sociální ochrana zamìst-nanceRozvoj evropského sociálníhomodelu a jeho uplatnìní v Èeskérepublice jsou základem pøístupuÈMKOS k reformám a zlep-�ování systémù sociální ochrany.ÈMKOS proto bude v�emi dos-tupnými prostøedky prosazovat

spravedlnost, lidskou dùsto-jnost, pøimìøenost sociálníchdávek, dávek v nemoci, finanèníudr�itelnost sociálních systémù,odpovídající míru solidarity pøirozdìlování spoleèenskýchprostøedkù. Bude bránit pøi-jímání jakýchkoliv opatøení,která by vedla ke zvy�ovánímíry chudoby a sociálnímu vy-louèení. ÈMKOS bude usilovat o za-ji�tìní kvality a cenové i místnídostupnosti sociálních slu�eb aka�doroèní valorizaci �ivotníhominima. V.ÈMKOSa zamìstnanec na trhu práceÈMKOS pova�uje úsilí smìøu-jící k plné zamìstnanosti a z nívyplývajících sociálních aprávních jistot zamìstnancù zasmysl a cíl své práce. Bude pod-porovat hospodáøskou a sociálnípolitiku orientovanou navytváøení nových pracovníchmíst.Bez mo�nosti mít odpovídajícízamìstnání a realizovat svéschopnosti a získávat prostøedkyk ob�ivì nelze dosáhnout plnéhouplatnìní lidského potenciáluspoleènosti. Proto budeÈMKOS podporovat orientacièeské ekonomiky na plnévyu�ití vysoce kvalifikovanépráce, opøené o celo�ivotnívzdìlávání obèanù a smìøující krozvoji vìdy a techniky a mod-erních technologií tak, aby sepostupnì ÈR stávala ekonomic-ky a sociálnì rovnocennou zemíEvropské unie.ÈMKOS plnì podporuje základ-ní cíle Evropské strategie za-mìstnanosti, maximální vyu�itíprostøedkù z evropských struk-turálních fondù a naplnìní cílùlisabonského procesu v oblastizamìstnanosti do roku 2010. ÈMKOS bude podporovat bu-dování rozvinuté sítì moderníchslu�eb zamìstnanosti, uplat-òování efektivních forem pod-pory tvorby nových pracovníchmíst, se zamìøením na zvlá��ohro�ené skupiny na trhu práce,a k tomu bude prosazovat dal�ípodstatné roz�íøení programùaktivní politiky zamìstnanosti.ÈMKOS se staví za zachovánínejménì dosavadní úrovnì pod-por v nezamìstnanosti a bude seorientovat pøedev�ím na pomoczamìstnancùm uvolòovaným vdùsledku restrukturalizace a pri-vatizace.
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Pokraèování ze strany 9
ÈMKOS bude prosazovat zapo-jení sociálních partnerù dorozhodovacích procesù a zvy�o-vat úèast odborù na programechpro podporu zamìstnatelnostiobyvatelstva. ÈMKOS podpoøícílené projekty k regulaci mi-grace, odstranìní èi omezenínelegálního zamìstnávání jakcizincù, tak èeských obèanù aposílení kontrolních mechani-smù v této oblasti.

VI.ÈMKOSa zamìstnanec v ekonomice1. Rùst �ivotní úrovnìZákladním strategickým pøístu-pem ÈMKOS k této oblasti jepo�adavek, aby výsledkyhospodáøské èinnosti plnì s-lou�ily lidským potøebám aspoleèenským cílùm tak, aby za-jistily trvalý rùst �ivotní úrovnìobèanù a spravedlivé rozdì-lování vytvoøených hodnot. ÈMKOS bude prosazovattaková opatøení, která zajistíhospodáøský rùst cestou inovacía zvy�ováním konkurenèní zpù-sobilosti ekonomiky, která bu-dou smìøovat k vy��í zamìst-nanosti a rùstu reálných pøíjmùobyvatelstva. Bude pøitom dbát,aby dal�í integrace na�ehohospodáøství do globální svì-tové ekonomiky neohroziladosa�enou úroveò sociálníochrany obèanù, zejména pokry-tí mandatorních sociálních vý-dajù.ÈMKOS bude dbát, aby pøi dal�íprivatizaci státního majetku bylbrán zøetel na pøijetí opatøenízmíròujících sociální dopady,zejména takových, kteránezhor�í situaci na trhu práce.ÈMKOS bude usilovat o to, abyvýnosy z privatizace pøednostnìslou�ily k zachování a rozvojisociálních systémù, zlep�enídostupnosti, kvality a cenyslu�eb veøejného zájmu azvy�ování �ivotní úrovnì oby-vatelstva. ÈMKOS bude podporovatopatøení ve prospìch domácíchvýrobcù a podnikatelù, která jimumo�ní obstát v soutì�i s nad-národními spoleènostmi pù-sobícími na na�em trhu v rámciintegrované ekonomiky Evrop-ské unie. Pro realizaci tìchto cílù budeÈMKOS aktivnì pùsobit pøede-v�ím v rámci RHSD a

Regionálních RHSD zejménaprostøednictvím Regionálníchrad odborových svazù. ÈMKOSa odborové svazy budouspolupracovat na v�echúrovních se zamìstnavateli, shospodáøskými subjekty, sobèanskými sdru�eními, sezákonodárnými sbory, samo-správou, s vládou a politickýmisubjekty, které se hlásí aprosazují principy demokracie,svobody a humanismu. Za výz-namné v této oblasti pova�ujeÈMKOS aktivní úèast svýchzástupcù v rezortních pracov-ních skupinách pro strukturálníopatøení a v poradních orgánechstátní správy, samosprávy aregulaèních orgánech.ÈMKOS bude po�adovat, abystát a jeho slo�ky úèinnì pos-tupovaly proti hospodáøskékriminalitì, zejména proti ko-rupci a klientelismu, podvodùmv oblasti daní a odvodù, po�ko-zování èi zvýhodòování vìøitelù.2. Veøejné slu�byÈMKOS bude i v pøí�tím obdobípo�adovat definování veøejnýchslu�eb, prosazovat jejich rozsaha kvalitu tak, aby odpovídalypøedev�ím potøebám obèanù.Bude po�adovat, aby stát garan-toval veøejné slu�by obèanùmna celém území ÈR ve stejnékvalitì a dostupnosti. Budeusilovat o to, aby celkový podílveøejných výdajù k hrubémudomácímu produktu na veøejnousprávu a slu�by se pøiblí�il kvý�i tìchto výdajù ve vyspìlýchzemích EU. ÈMKOS budeprosazovat zachování optimálnísítì �kol a �kolských zaøízení,sítì zdravotnických a sociálníchslu�eb. Bude podporovat aprosazovat zlep�ení dopravníobslu�nosti s cílem zlep�ení mo-bility pracovní síly.
VII.ÈMKOS a dùchodyÈMKOS bude prosazovattakovou podobu dùchodové re-formy, která zabezpeèí dostateè-nou úroveò dùchodù a umo�nízachování dùstojného a ak-tivního �ivota ve stáøí, pøi inva-liditì i ve slo�ité sociální situacizpùsobené ztrátou �ivitelerodiny. Podpoøí prohloubeníprincipu zásluhovosti zvý�enímvazby vý�e dùchodu na zapla-ceném pojistném, pøi zachovánírozumné míry solidarity a bezdal�ího postupného zvy�ovánívìku pro získání nároku na dù-chod. Bude usilovat o odstranìnínerovného postavení zamìst-nancù a OSVÈ pøi úhradì pojist-
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ného na dùchodové poji�tìní.Za pøimìøené zabezpeèení vestáøí pova�uje ÈMKOS takovouúroveò dùchodù, kdy celkovýpøíjem dùchodce bude dosahovatalespoò 70 % pøeddùchodovýchpøíjmù s tím, �e u zamìstnancù snejni��ími pøíjmy bude státgarantovat minimální dùchod.ÈMKOS bude usilovat, aby bylazvy�ována kupní síla vyplá-cených dùchodù ve vztahu k in-flaci a k rùstu reálných mezd tak,aby se dùchodci pøimìøenìpodíleli na ekonomické pros-peritì zemì. ÈMKOS bude iniciativnìprosazovat �ir�í zapojení za-mìstnavatelù do v�ech systémù,které slou�í vytváøení do-plòkových dùchodových pøíjmùzamìstnancù. Bude pøitom usilo-vat o zavedení zamìstnaneckéhopenzijního pøipoji�tìní. ÈMKOS bude usilovat, aby in-stitut pøedèasného odchodu dostarobního dùchodu byl dosta-teènì flexibilní a umo�nil za-mìstnancùm v urèitých �ivot-ních situacích pøedèasný odchoddo starobního dùchodu bezzásadního propadu jejich �ivotníúrovnì ve srovnání s tìmi, kteøíodcházejí do dùchodu pøidosa�ení obecného dùchodo-vého vìku. VIII.ÈMKOSa propagace odborové èinnosti1. Veøejnost a odboryK prosazení programových cílùÈMKOS, k propagaci výsledkùjejí èinnosti, která je veprospìch nejen èlenù odborù, alev�ech zamìstnancù, pova�ujeÈMKOS za nezbytné vyu�ívatnejen osvìdèené, ale zejménanové formy propagace kdosa�ení co nejefektivnìj�íhooslovení èlenské základny aveøejnosti, pøedev�ím mladégenerace na celostátní i regionál-ní úrovni.  ÈMKOS bude podporovat akti-vity odborových svazù apropagovat dobré zku�enosti apoznatky pøi náboru novýchèlenù.ÈMKOS v oblasti masmediálnípolitiky bude vhodnými tématya profesionálním tiskovýmservisem získávat prostor vesdìlovacích prostøedcích a za-mìøí se na koncepèní øe�enívlastního propagaèního systému. ÈMKOS jako vydavatel  tý-deníku SONDY chce rovnì�docílit, aby se zvý�ila jeho popu-larita tak, aby byl atraktivnìj�ínejen pro èlenskou základnu, alei pro celou veøejnost, pokud jde

o pùsobení a význam odborù vÈR a v zahranièí.2. Informaèní systém ÈMKOSCílem ÈMKOS bude v následu-jícím období prohloubit infor-maèní systém ÈMKOS tak, abyobsahoval aktuální databázi, aaby odborovým svazùm,odborovým organizacím a jejichèlenùm umo�nil tuto databáziúèinnì vyu�ívat v jejich ka�do-denní èinnosti. 
IX.ÈMKOS a sílamezinárodní solidarityodboráøùÈMKOS jako aktivní èlenEvropské odborové konfederacebude podporovat zachováníevropského sociálního modelu abude v rámci svých mo�nostípøispívat k rozvoji mezinárodníodborové solidarity a kposilování vzájemných kontaktùs odbory sousedních zemí.ÈMKOS bude pokraèovat vplném zapojení do evropskéhosociálního dialogu. Bude koordi-novat práci svých zástupcù èin-ných ve strukturách Evropskéunie, kde pùsobí sociální part-neøi. Bude rozvíjet kontakty sposlanci Evropského parlamentua bude  rovnì� usilovat o své conejúèinnìj�í  zastoupení v insti-tucionálním systému Èeské re-publiky, který pùsobí smìrem kEvropské unii.ÈMKOS bude podporovat �íøeníznalostí o tom, co nám mù�eEvropská unie v rámci svýchspoleèných programù a iniciativposkytnout a jak tyto mo�nostivyu�ít. Bude aktivnì vystupovatpøi pøípravách i samotnémprùbìhu pøedsednictví ÈREvropské unii.ÈMKOS podpoøí snahy ovytvoøení celoevropské regio-nální organizace jako strukturyglobálních odborù s tím, �e v je-jím rámci si Evropská odborovákonfederace zachová své speci-fické postavení sociálního part-nera vùèi orgánùm Evropskéunie a dal�ím evropským insti-tucím.ÈMKOS jako èlen Mezinárodníkonfederace svobodných odborùa Poradního odborového výborupøi Organizaci pro ekonomickouspolupráci a rozvoj podpoøí his-torický sjednocovací procesdemokratických a reprezenta-tivních svìtových odborù(Mezinárodní konfederace svo-bodných odborù a Svìtové kon-federace práce) a pøispìje k za-lo�ení a rozvoji nové svìtovéglobální odborové konfederace. 10 NOS 8/2006



Na  snímcích  1, 2 a 3  delegáti  Odborového
svazu státních orgánù a organizací, na snímku
4 pøedseda vlády ÈR Jiøí Paroubek s novináøi
po svém vystoupení na sjezdu, na snímku 5 je
netradièním zpùsobem zpracovaná výstava
humoristickcých kreseb na sociální témata in-
stalovaná v jednacím stále, snímek 6 doku-
mentuje velkou úèast sdìlovacích prostøedkù
na sjezdu, na snímku 7 Richard Falbr a
Vladimír �pidla, na snímku 8 na�e delegátky
pøi volbách.
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IV. sjezd ÈMKOS ve fotografii
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ZO Èeského svazu chovatelù Mìlnické Vtelno poøádá23. roèník letního stanového tábora pro mladé chovatele a nejen pro nìTábor se uskuteèní ve dnech 15. èervence a� 5. srpna 2006 v Rekreaèním areálu vZáti�í v Rumburku ve �luknovském výbì�ku,  na pokraji Národního parku Èeské�výcarsko.  Adresa na tábor: Tábor mladých chovatelù, Na Poustce 263/15, 408 01Rumburk 3 - Dolní Køeèany, telefon do stravovacího zaøízení 412 332 023. Po dohodìs organizátory je mo�ná úèast i na èásti tábora.Tábor je zamìøen pro dìti se vztahem ke zvíøatùm a pøírodì, se souhlasem rodièùje mo�no vzít s sebou na tábor doma chovaná zvíøata, o která se budou dìti na táboøesamy starat.Program je rekreaèní - výlety do NP a okolí vè. blízkého mìsta v Nìmecku, spaní pod�irákem, táborové hry, sportování (míèové hry, stolní tenis),  koupání na koupali�ti vareálu, projí�ïka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvíøat a ochranì pøírody,výlety do okolí  pì�ky a na kolech.Doprava je spoleèná z Prahy, po  dohodì s organizátory tábora s mo�ností pøístupuve smìru cesty. Nástup je v sobotu ráno, návrat v sobotu odpoledne. V pøihlá�ce je nut-no uvést pøípadnou vlastní dopravu dítìte na tábor a zpìt. Odvoz zavazadel vèetnì kolje zaji�tìn hromadnì nákladním autem.Ubytování úèastníkù je ve stanech ( klasická A s podsadami a podlá�kami). V pøi-hlá�ce uveïte,  s kým si pøejete být ve stanu ubytováni. Teplá a studená voda,sprchy.Stravování je zaji�tìno  5x dennì.Závazné pøihlá�ky za�lete do 31. kvìtna 2006 na adresu: Vlastimil Jura, Kostelní3300, nebo   elektronickou po�tou  na: vlastimil.jura@seznam.cz. Po jejich obdr�eníbudou  zaslány faktura a dal�í pokyny. Vyplnìní pøihlá�ky vìnujte nále�itou pozornost!Úèastnický poplatek za 21 dnù tábora èiní èástku 4700 Kè, 10 dní 2400 Kè, zakrat�í pobyt bude úmìrnì ni��í. Èlenové ÈSCH mohou uplatnit slevu 150 Kè pøipotvrzení pøihlá�ky èlenskou ZO. Pøipomínáme mo�nost po�ádat zamìstnavatelerodièù nebo odborovou organizaci o poskytnutí pøíspìvku na tábor z FKSP, SFapod. Termín pro  uhrazení úèastnického poplatku je do 15. èervna 2006.Zru�ení pøihlá�ky z jakéhokoliv dùvodu je mo�né pouze písemnì, do 15. 6. 2006 bezstornopoplatku, pøi pozdìj�ím zru�ení nebo jinou formou do 30. 6. 2006 èinístornopoplatek 600 Kè, po tomto termínu èiní stornopoplatek 1000 Kè. Ke krytístornopoplatku z dùvodu úrazu èi nemoci dítìte doporuèujeme uzavøít komplexní ces-tovní poji�tìní z dùvodu výhodnosti u vlastní zdravotní poji��ovny nebo u jiného po-ji��ovacího ústavu! Nepodceòujte, mù�e se týkat i Va�eho dítìte.Dal�í pokyny: je nutno mít vlastní spací pytel, karimatku, e�us s pøíborem, prùkazzdravotní poji��ovny (kopii), cestovní pas nebo OP s pøípadným kapesným cca 10EUR, úèastníci se zvíøaty oèkovací prùkaz s platnou vakcinací dle zákona. Úèastníci sepsy musí mít pro nì vodítko a náhubek. Nedoporuèujeme si na tábor brát �ádné cen-nosti vè. mobilních telefonù, za které nelze brát s ohledem na ubytování ve stanech �ád-nou zodpovìdnost. Doporuèujeme v�ak si vzít kolo na výlety, vhodné hudební nástro-je, zpìvníèky, spoleèenské hry a pastelky pro pøípad �patného poèasí a sportovní potøe-by pro volné chvíle. Vzhledem k plánovanému karnevalu je vhodný originálníma�karní úbor.Informace o areálu je mo�no najít na webové adrese: www.natura-praha.czDal�í informace obdr�íte na tel. 602 682 600, 608 181 997 nebo 777 864 884, p.Vlastimil Jura.Vzhledem ke specifiènosti tábora Vás prosíme o jeho propagaci mezi Va�imispolu�áky a dal�ími pøípadnými zájemci z okruhu Va�ich známých a pøátel se za-mìøením pøedev�ím na dìti od 6 let vìku.Tì�íme se na pøíjemné spoleèné pro�ití tøí týdnù letních prázdnin!
Závazná pøihlá�ka na stanový tábor Rumburk 2006

Pøihla�uji své dítì na celý turnus tábora/pouze na období od .........do ...........+
Jméno a pøíjmení .................................................... RÈ ...............................
Bydli�tì ........................................................ PSÈ ...................................
Elektronická adresa .............................................................................
Tel. byt ...................... rodièù zam. .......................  mobil ...............................
Poji�tìn u zdravotní poji��ovny .............................................................
Ve stanu budu spoleènì s .................................................................
Na tábor povezu s sebou zvíøata (jaká, kolik, plemeno)+ .............................
Pojedu spoleènì/pøisednu cestou +................................................
Nepojedu spoleènì, vlastní doprava TAM  ( ZPÌT )+
Doma chováme èi projevuji zájem o zvíøata .........................................
Potvrzení o èlenství dítìte v ZO ÈSCH v roce 2006
podpis funkcionáøe a razítko
Datum ........................... 2006 Podpis rodièe dítìte .................................  
+/nehodící se �krtnìte

Odborová organizace pøi Magistrátu hl.m. Prahynabízí pobyt v rekreaèním støediskuK O Z Á KNa�e rekreaèní støedisko v ji�ních Èechách v okrese Tábor mezi MladouVo�icí a Pacovem v osadì Blatnice tvoøí døevìné chaty zasazené do krásnéhoprostøedí  u rybníka v lesích.Støedisko je zaøazeno do IV. kategorie bez zaji��ování slu�eb, není vybavenosprchami a jsou zde jen suchá WC. Stravování, vytápìní chat i palivo (døíví zokolního lesa) si obstarává ka�dý rekreant sám. Pila a sekyra je v ka�dé chatì.Chaty jsou 4lù�kové a 5lù�kové se zastøe�enou verandou, vybavené potøeb-ným nábytkem, nádobím, el. vaøièem, chladnièkou a kamny  na døíví. Vespoleèenské budovì je barevný televizor a mrazáky. Ve støedisku je mo�no sipùjèit knihy a sportovní potøeby. Dále jsou k dispozici 2 pramièky kprojí�ïkám na rybníku s mo�ností koupání. V okolí jsou krásné lesy a rybníky- pìkné procházky, po cestách mo�no jezdit s dìtským koèárkem i na kole.Mo�nost sbìru malin, borùvek a hub.Nákupy potravin: cca 2,5 km od støediska v obci Pojbuky je prodejna po-travin a smí�eného zbo�í. Jednou týdnì pøijí�dí do støediska autíèko FamilyFrost a pojízdná masna.Rekreace je provozována ve 14deních turnusech s nástupním dnem  pátekmezi 16. - 18. hodinou a ukonèením opìt v pátek do 16. hodin.Pobyt krat�í ne� 14denní  je mo�ný podle obsazenosti støediska bez zaji�tìnídopravy. Zaèátek 1. turnusu je 2. 6. 2006Doprava na rekreaci: vlastním vozidlem (parkovi�tì ve  støedisku) nebo je za-ji�tìna autobusem s odjezdem v pátek ve 14,30 hod. z Mariánského nám. 2,Praha 1 a zpìt s ukonèením u stanice metra Opatov.Cena: dospìlí 125,- /os./den   dìti do 15 let  115,- /os./dendìti do 3 let      35,- /os./den          Pøihlá�ky na rekreaci je mo�no vyzvednout na ZV odborové organizace u pí.�rámkové v pondìlí - pátek od 8,00 do 16,00 hod. v 1.patøe - Minuta, tel.236002759 nebo po tel. domluvì u pí. Hofmannové na tel. 606922800.
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POMOC ÈLENÙM OS PØI ØE�ENÍ NÁSLEDKÙ POVODNÍ
A. DÁVKY1. Zatopení sklepu v nájemním domì, rodinném domì, gará�e,samostatných staveb na pøilehlém pozemku u rodinného domuapod. max do 20.000,- Kè2. Zatopení bytu max do 50.000,- Kè3. Demolièní výmìr na objekt v nìm� je nájemní byt, rodinný dùm150.000,- KèB. NÁVRATNÁ BEZÚROÈNÁ PÙJÈKAPøi situaci uvedené pod bodem A.2. a A.3. lze poskytnout pùjèku vevý�i 150.000,- KèV pøípadì, �e se bude jednat o èleny OS jejich� pøíjmy jsou na hranici�ivotního minima, dr�itele prùkazu ZTP apod., lze po posouzení dok-ladù v komisi pro pøiznání nenárokových podpor k tìmto skuteènostempøihlédnout a pùjèku, uvedenou pod bodem B., èásteènì nebo a� doplné vý�e poskytnou jako dotaci. Èlen OS je povinen dolo�it k �ádosti následující:a) doklad o trvalém bydli�tib) potvrzení o èlenství v OS (vypu�tìna podmínka o délce èlenství vodborech)c) struèný popis události, potvrzení o �kodì ze strany poji��ovacíhoústavu nebo Policie ÈR nebo od magistrátu, mìstského nebo obecníhoúøadu. Komise ustanovená pro pøiznávání nenárokových dávek a pùjèek (dleStatutu PSF) je povìøena zaji�tìním tohoto úkolu. Komise bude pravidelnì informovat na jednání P - VOS o vývoji v té-to oblasti. Toto mimoøádné opatøení je v platnosti od projednání a schválenív PVOS dne  5. 4. 2006  na dobu urèitou a to do 31. 7. 2006.   V pøí-padì potøeby je mo�no toto opatøení po projednání v PVOS prod-lou�it. Odborový svaz státních orgánù a organizacíV Praze dne  5. 4. 2006   


