Výtah z metodiky
k vyhlášené celokonfederační výstražné hodinové stávce proti vládním reformám dne 24. června 2008 od 13 do 14 hodin určené odborovým svazům sdruženým v ČMKOS a jejich odborovým organizacím

Poznámka OS státních orgánů a organizací: Výtah je určen všem zaměstnancům pro informaci. Plné znění Metodiky obdržely všechny ZO OS od odborového svazu a také prostřednictvím  vydavatelství SONDY.  

I.
Právní posouzení 
Vyhlášená celokonfederační hodinová výstražná stávka je vedena za prosazení shora uvedených cílů a je plně v souladu s právem občanů na ochranu hospodářských a sociálních zájmů a s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána (Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 a č. 98). Je stávkou zákonnou, neboť je garantovaná v čl 27 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR .
 Posláním odborových organizací je obhajoba sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců, proto použití celokonfederační hodinové výstražné stávky jako krajního prostředku na podporu prosazení sociálních a hospodářských zájmů proti státní politice, které mají přímý dopad na jejich členy, zejména pokud jde o zaměstnání, sociální ochranu a životní úroveň, je zákonné. 
Celokonfederační hodinová výstražná stávka je rovněž v souladu s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu ČR, soudů nižšího stupně a se stanovisky Výboru expertů Mezinárodní organizace práce.
Stávku na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců může v České republice vyhlásit jak základní odborová organizace, tak odborový svaz nebo odborová konfederace. Pokud je stávka vyhlášena odborovou konfederací  jako celokonfederační stávka, jsou oprávněni za prosazení vyhlášených cílů stávkovat zaměstnanci všech zaměstnavatelů, tzn. jak odboráři, tak zaměstnanci odborově neorganizovaní.
Stávka na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců se v žádném případě neřídí právní úpravou stávky o uzavření kolektivní smlouvy podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 

III.
Zákaz stávky, pracovněprávní důsledky účasti na stávce
Soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil (armáda, Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž) a příslušníkům bezpečnostních sborů (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace) právo na stávku nepřísluší. Tento zákaz se netýká civilních zaměstnanců těchto složek. 
	Stávka, která by ohrozila život, osobní bezpečnost nebo zdraví obyvatelstva, je nezákonná.
	Nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na legální stávce nemůže být posuzováno jako porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 
Vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn použít žádný pracovněprávní postih (např. upozornění na porušení pracovních povinností, výpověď z pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru). 
	Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat náhradu škody, která mu byla způsobena tím, že zaměstnanec po dobu stávky nepracoval. Případná odpovědnost za škodu se týká pouze chování, které se neslučuje s výkonem práva na stávku (např. stávkující zaměstnanec ničí majetek zaměstnavatele nebo brání ve výkonu práce zaměstnancům, kteří nechtějí stávkovat).
Zaměstnanci, který se účastní stávky, nenáleží za dobu trvání stávky mzda ani její náhrada.
Zaměstnanci, který se stávky neúčastní a pracuje, náleží za práci mzda. V případě, že v důsledku stávky ostatních zaměstnanců nemůže nestávkující zaměstnanec pracovat, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Účast na hodinové výstražné stávce nebude mít pro zaměstnance žádné dopady v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Zaměstnanec bude po zbylou část pracovní doby pracovat, a bude tedy mít započitatelný příjem, ze kterého zaměstnavatel odvede pojistné na zdravotní a sociální pojištění.
	Stávka je vyhlášena na dobu jedné hodiny, a to od 13:00 do 14:00 hodin. Nesmí proto v žádném případě začít dříve, ani trvat déle, jinak by byla nezákonná se všemi důsledky z toho plynoucími jak pro stávkující zaměstnance, tak ČMKOS.
STÁVKOVAT JE VAŠE PRÁVO!
V případě, že by zaměstnavatel neoprávněně vyvodil z účasti na výstražné hodinové stávce vyhlášené a organizované ČMKOS pro zaměstnance pracovněprávní důsledky, doporučujeme zaměstnancům, aby se buď sami přímo nebo prostřednictvím své odborové organizace obrátili na ČMKOS, která jim poskytne veškerou právní pomoc a případně zajistí i medializaci protiprávního postupu zaměstnavatele.

V Praze dne 29. května 2008
ČMKOS 


4. Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů             dne 20. května 2008

v y h l á s i l

na den 24. června 2008 
celokonfederační výstražnou hodinovou stávku od 13:00 do 14:00,
která není namířena proti zaměstnavatelům, ale proti způsobu, jakým vládnoucí garnitura prosazuje svoje reformy, které negativně dopadají na každého z nás.

ČMKOS vyzývá odboráře, zaměstnance a českou veřejnost: 
	Podpořte výstražnou hodinovou stávku vyhlášenou ČMKOS proti nevratným reformním krokům, které chce vláda  co nejrychleji prosadit.

Braňme se účinně proti dalším negativním dopadům škrtformy.
Odmítněme vládní reformní experiment snížení daní majetným, který platíme enormním zdražováním.
Nedopusťme, aby byl v rámci dalšího riskantního experimentu vlády výhodně rozprodán majetek českého zdravotnictví vytvořený  především z našich prostředků.    
Nedovolme, aby se naše veřejné zdravotní pojištění stalo zdrojem bezpracných zisků  hrstky spekulantů a nezodpovědným kšeftem s naším zdravím. 
	Chraňme si své veřejné služby a zastavte připravovaný byznys s našimi důchody v rámci připravované vládní důchodové reformy.
Bojujme za kvalitní školství, které je nezbytné k zachování tradiční vzdělanosti národa; podpořte proto spravedlivé požadavky na dofinancování školství.

 
Cílem celokonfederační výstražné stávky je přimět vládu, aby:
přehodnotila a změnila svoji reformu veřejných financí, 
zastavila připravované změny v oblasti zdravotnictví, zejména přeměnu univerzitních nemocnic, dalších zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven na obchodní společnosti za účelem jejich privatizace,
přijala pozměňovací návrhy ČMKOS k novele zákona o důchodovém pojištění,
zvýšila platy ve školství a zdravotnictví  a dalších oblastech veřejné správy a služeb. 
	nezhoršila pracovněprávní ochranu zaměstnanců garantovanou zákoníkem práce.

