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Jaro na sebe letos dalo èekat.
Kdo si poèká, ten se
doèká, a tak vem
ètenáøùm Echa
pøejeme
hezké Velikonoce a
co nejvíce jarního
sluníèka.
Spousta vìcí je
sloitých, ale s úsmìvem jde vecko líp.
Redakce a Redakèní rada PTN Echa

Odvìtvová kolektivní smlouva na dalí období

Byla uzavøena Odvìtvová kolektivní smlouva vyího stupnì na
období od 1. dubna 2006 do 31. bøezna 2009 Odborovým svazem
zamìstnancù potovních, telekomunikaèních a novinových
slueb s Èeským svazem zamìstnavatelù v potì, telekomunikacích a distribuci tisku.
Kolektivní vyjednávání smìøující k uzavøení kolektivní smlouvy upravující závazky zamìstnavatelù pøedevím v oblasti pracovnìprávní,
mzdové, sociální a bezpeènosti práce bylo zahájeno ji v prùbìhu
mìsíce listopadu loòského roku a a koncem bøezna bylo úspìnì zavreno podepsáním Odvìtvové kolektivní smlouvy. Je tøeba konstatovat, e jednání se zamìstnavateli byla nároèná, ale podaøilo se uzavøít
kolektivní smlouvu, která vytváøí v porovnání se zákonnými nároky pro
zamìstnance rámec pro pøíznivìjí pracovnìprávní, sociální a mzdové
podmínky a v neposlední øadì také podmínky bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci. Její ujednání upravují vzájemné vztahy a informovanost smluvních stran, oblast zamìstnanosti, pracovnìprávní
vztahy, minimální mzdové nároky zamìstnancù, a to v úrovni minimálních mzdových tarifù, pøíplatkù ke mzdì za práci v noci a za práci ve
ztíeném a zdraví kodlivém pracovním prostøedí, práci pøesèas a ve
svátek.
Dohodnuta byla zkrácená délka pracovní doby, prodlouení dovolené o jeden týden, dalí pracovní volno s náhradou mzdy pøi nìkterých
pøekákách v práci na stranì zamìstnancù, pøíspìvek na stravování a
dalí závazky zamìstnavatelù v sociální oblasti, napø. vytváøení podmínek pro penzijní pøipojitìní zamìstnancù. Smlouva se té dotýká
oblasti pracovních podmínek a bezpeènosti práce a v neposlední øadì
práv odborových organizací a èlenù odborù.
Odvìtvová kolektivní smlouva vyího stupnì je dokument, který
slouí jako zátita vech zamìstnancù a jeho význam jistì docení nejen odboráøi, ale i zamìstnanci, kteøí do odborù zatím nevstoupili.
Bc. Jindøika Petøíèková, oddìlení kolektivního vyjednávání
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Letoní rok je skuteènì volební

Rok 2006 je rokem volebním, pro nás èleny OS ZPTNS v pravém
slova smyslu. Sdìlovací prostøedky nám ji naléhavì pøipomínají
skuteènost, e budou v èervnu volby do Poslanecké snìmovny.
Podzimní doplòující volby do Senátu pøijdou na poøad pozdìji.

Pro èleny naeho
svazu
budou
dalí
volby. V dubnu
konèí volební
období pro vedení ÈMKOS.
Øádný, ji IV
sjezd
naí
odborové konfederace se uskuteèní ve dnech 7. a 8. dubna, v
hotelu TOP v Praze. A v listopadu
skonèí pìtileté volební období
naeho svazu.
Ale pìknì po poøádku. Ve
dnech, kdy ètenáøi tohoto èasopisu budou do svých rukou
dostávat tento výtisk, bude sjezd
ÈMKOS probíhat. My, vichni
èlenové, jsme prostøednictvím
naeho svazu souèasnì øádnými
èleny této konfederace. Samozøejmì nás, jako èleny, pochopitelnì zajímá ivot, pracovní a finanèní podmínky na svém pracoviti, kde trávíme velkou èást
svého ivota. ijeme tedy u
naich firem. Málokdo si ale uvìdomuje, e rámcové podmínky
naeho ivota a vùbec vech
obèanù této zemì se významnou
mìrou ovlivòují prostøednictvím
této konfederace pøi tvorbì
zákonù a dalích norem. Zde
nutno pøipomenout zdravotní
nebo dùchodovou
reformu,
hlavnì vak zákoník práce. Také
prostøednictvím regionálních rad
konfederace pozitivnì ovlivòuje
ivot obyvatel ve vech krajích
naí zemì.
Rada OS ZPTNS na svém
bøeznovém jednání se kromì
jiného zabývala také pøípravou

tohoto sSjezdu. Z naeho svazu
se jej zúèastní 13 delegátù
(celkový poèet delegátù je více
ne tøi stovky). Nominovala také
kandidáta do voleb na pøedsedu,
tøi kandidáty na místopøedsedy a
jednoho do revizní komise.
Pøedpokládá se, e nai delegáti
budou volit tyto nominované kandidáty. Stejnì tak jednotnì budou
postupovat pøi tvorbì a schvalování dalích dokumentù sjezdu.
V souèasnosti jsou ji také
pøipravovány materiály, které
usnadní orientaci naich èlenù
mezi politickými stranami, které
se zúèastní voleb do Poslanecké snìmovny. Je to analýza
volebních programù hlavních
politických stran, vyhodnocení
hlasování poslancù zástupcù
politických stran k jednotlivým
zákonùm v Poslanecké snìmovnì a dalí. Rada pøedsedù
ÈMKOS ji tyto materiály
pøipomínkovala. Pøedloeny budou nejdøíve delegátùm sjezdu a
následnì budou k dispozici vem
èlenùm. Ná svaz je bude distribuovat vem základním organizacím. V programech
jednotlivých politických stran bychom mìli hledat hlavnì
mylenky sociálního charakteru,
to, jaké podmínky chtìjí vytváøet
pro ivot zamìstnancù a obyvatel této zemì.
Poslední letoní volby, kterých
se nai èlenové zúèastní
prostøednictvím svých zástupcù
budou na IV. sjezdu OS ZPTNS.
Ten se uskuteèní ve dnech 24. a
(Pokraèování na stranì 2)

Letoní rok je skuteènì volební

(Pokraèování ze strany 1)

25. listopadu v hotelu Babylon v
Liberci. Konání tohoto sjezdu, dle
Stanov OS ZPTNS musí vyhlásit
nejvyí orgán mezi sjezdy,
Zastupitelstvo OS ZPTNS. Je
reálný pøedpoklad, e k tomu dojde na jeho øádném jednání dne
12. dubna. Od posledního jednání tohoto orgánu v listopadu
loòského roku dolo k øadì
konzultací naich podnikových
výborù za úèelem vyjasnìní stanovisek, a následnì k mimoøádnému jednání Rady dne 4. ledna.
Zde bylo dosaeno konsenzu v
tom, e IV. sjezd by mìl být ke
zmínìnému datu svolán. Byl
schválen návrh klíèe pro volbu
delegátù
a
harmonogram
pøípravy sjezdu. Souèasnì bylo
rozhodnuto, aby z èasových dùvodù byly práce na pøípravì sjezdu zahájeny dle harmonogramu.
Proto øádné jednání Rady, které
se uskuteènilo dne 15. bøezna se
v tomto bodì soustøedilo na kontrolu pøípravy sjezdu. Práce, které byly na pøípravì sjezdu zahájeny se uskuteèòují ve ètyøech

Aktuálnì!

blocích. Jsou to komise pro
pøípravu Stanov a Programu
svazu, komise pro Zásady
hospodaøení OS, tvorby a èerpání stávkového fondu a Øád
právní pomoci. Dále Volební a
Organizaèní komise. Tyto komise
byly vytvoøeny dle návrhù
Podnikových výborù. Jejich
práce dle schváleného harmonogramu pokraèuje.
Na IV. sjezdu OS ZPTNS se
bude volit nové vedení odborového svazu na dalí pìtileté
volební období. Nai èlenové,
základní odborové organizace,
podnikové a koordinaèní odborové výbory budou mít pøíleitost hodnotit tentokrát celé minulé volební období. Nepochybuji, e objektivnì zhodnotí nejen èinnost vedení svazu a jeho aparátu. Zhodnotí v ýsledky,
které byly dosaeny ve vech
oborech jeho èinnosti, jeho
postavení u naich firem, v
odborové konfederaci i na mezinárodním poli.
Zdenìk ámal,
pøedseda OS ZPTNS

Pracovní volno pøi povodních

Úèast zamìstnance pøi
odstraòování následkù povodní se mùe promítnout do dvou
situací:
a) pokud zamìstnanec takto
èiní pouze ve svém vlastním zájmu, aby ochránil svùj majetek,
jde o dùleitou osobní pøekáku
v práci, pøi ní mu zamìstnavatel
mùe poskytnout pracovní volno
bez náhrady mzdy podle § 128
zákoníku práce (tzv. neplacené
volno). Zamìstnanec se vak
mùe se zamìstnavatelem dohodnout, e takto zamekanou
dobu napracuje. Nárok na
náhradu mzdy pøi této pøekáce v
práci mùe vyplývat z kolektivní
smlouvy, nebo z vnitøního pøedpisu zamìstnavatele.
b) pokud zamìstnanec odstraòuje následky povodnì na
svém majetku, ale souèasnì jde
o veøejný zájem (ohroení sousední stavby zøícením, hygienické dùvody), jde o pøekáku v
práci z dùvodu obecného zájmu
podle § 124 odst. 1 zákoníku
práce, pøi ní mu náleí pracovní
volno s náhradou mzdy ve výi
prùmìrného výdìlku. V tomto
pøípadì platí, e zamìstnanec je
povinen existenci této pøekáky
(plnìní této povinnosti) zamìstnavateli prokázat (napø. potvrzením od obecního úøadu, od policie, od Hasièského záchranného sboru Èeské republiky
apod.). Zamìstnavateli pøísluí
úhrada (refundace) takto vyplacené náhrady mzdy od toho, pro
nìho byl zamìstnanec èinný,
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pokud se tyto subjekty nedohodnou na uputìní od refundace.
Jestlie zamìstnanec pomáhá
pøi odstraòování následkù povodní jiné právnické nebo fyzické
osobì, a tato èinnost zasahuje
do jeho pracovní doby, je zamìstnavatel povinen poskytnout
tomuto zamìstnanci pracovní
volno v nezbytnì nutném rozsahu s náhradou mzdy, a to ve
výi prùmìrného výdìlku. Jde o
pøekáku v práci na stranì zamìstnance z dùvodu výkonu
obèanské povinnosti. Náhradu
mzdy zamìstnanci vyplácí jeho
zamìstnavatel. Zamìstnavateli
vak pøísluí úhrada (refundace)
takto vyplacené náhrady mzdy
od toho, pro nìho byl zamìstnanec èinný, pokud se tyto subjekty nedohodnou na uputìní od
refundace.
Poskytování osobní pomoci by
nemìlo být ivelné, ale mìlo by
být urèitým zpùsobem organizováno. Pøi vech pøekákách v
práci na stranì zamìstnance
platí, e skuteènost, e lo
opravdu o pøekáku v práci (v
tomto pøípadì z dùvodu výkonu
obèanské povinnosti) a délku jejího trvání prokazuje zamìstnanec zamìstnavateli.
Pokud je zamìstnanci pøekáka v práci pøedem známa, musí
její existenci zamìstnavateli
oznámit. Není-li mu pøekáka v
práci pøedem známa, musí
pøekáku v práci zamìstnavateli
oznámit bez zbyteèného prùtahu.
JUDr.Ladislav Jouza, MPSV ÈR

Z ÈESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE
ODBOROVÝCH SVAZÙ

PROHLÁENÍ ÈMKOS k tzv. "válce odborù"

ÈMKOS dùraznì odmítá informace, e èeské odbory mezi sebou
vedou válku o nový zákoník práce. Vechny odborové organizace podporují pøijetí nového zákoníku práce. Spor se vede pouze o jednu vìtu
jednoho paragrafu, který se týká postupu uzavírání kolektivní smlouvy
v pøípadì, kdy u zamìstnavatele existuje více odborových organizací.
ÈMKOS nesouhlasí, aby kolektivní vyjednávání bylo zablokováno
jednou odborovou organizací a zamìstnanci byli vydáni do nejistoty.
Nezodpovìdnost nìkterých odborových organizací vede k zablokování
celého procesu kolektivního vyjednávání. Meninì nejde o dobro
vìtiny, jde jí o prosazení jejích èasto vysoce exkluzivních poadavkù.
Menina tak diktuje vìtinì. Menina èiní z vìtiny své rukojmí. Takový
stav je do budoucna neudritelný.
Dosud platný zákoník práce toti neøeí stav, kdy se odborové organizace nedohodnou na uzavøení jedné kolektivní smlouvy a nedohodnou se mezi sebou a se zamìstnavatelem ani na jiném postupu,
který by vedl k uzavøení napøíklad více kolektivních smluv. Nedohoda
odborových organizací znamená patový stav - kolektivní smlouvu nelze
uzavøít.
Neuzavøení kolektivní smlouvy mùe mít fatální dùsledky. Podnikání
zamìstnavatele je ohroeno sociálním neklidem, zamìstnanci padají
na zákonná minima a ztrácejí rovnì monost získat jiné sociální benefity.
Nová právní úprava nebrání malým odborovým organizacím úèastnit
se na kolektivním vyjednávání. Nikdo je nemùe opomenout. V kolektivním vyjednání jsou rovnocennými partnery vech ostatních. Nikdo
jim nemùe toto právo brát a nebere jim je ani nová právní úprava.
Jejich hlas musí být slyen a musí na nìj být reagováno. Nová právní
úprava jen v pøípadì nedohody zabraòuje tomu, aby nepoèetná
skupina mìla monost vydírat vìtinu. A to je demokratické.
Nový zákoník práce v ádném pøípadì nepotlaèuje svobodu
odborového sdruování a odborovou pluralitu! ádné malé odborové
organizaci nový zákoník práce nebrání kolektivnì vyjednávat.
V Praze dne 24. 2. 2006
Stanovisko ÈMKOS
k protiprávní propagaci politických stran na pracovitích

Na ÈMKOS se v posledních dnech obrací zamìstnanci a odboráøi
s dotazy, jak mají postupovat pøi výpoètu své mzdy a platu podle alternativy ODS, kterou nyní pod názvem mzdový kalkulátor a výplatní páska tato strana pøed volbami zasílá podnikùm a organizacím.
Po vyplnìní údajù by mìl kadý zjistit, o kolik mu vzroste mzda,
bude-li volit ODS.
Alternativní mzdová kalkulaèka a výplatní páska jsou souèástí oficiální volební kampanì ODS. Poprvé od roku 1990 je volební kampaò
politické strany vedena prostøednictvím podnikù a organizací, místo
standardního oslovování volièù - obèanù.
ÈMKOS dùraznì upozoròuje na váný rozpor se zákonem o politických stranách è. 424/1991 Sb. (§ 5, odst. 3), který nepøipoutí organizovat èinnosti politických stran na pracovitích. Je naprosto zaráející, e se ODS dopoutí pøed volbami poruení zákona, který by mìl
být základní abecedou kadé politické strany.
Mzdový kalkulátor ODS nezachycuje komplexní informace o zmìnì
ivotní úrovnì zamìstnancù v pøípadì zavedení rovné danì, je volební vìjièkou, která nezodpovìdnými sliby obèanùm zastírá hluboký
propad veøejných financí a tím výrazné sníení úrovnì veøejných
slueb (zdravotnictví, kolství).
ÈMKOS podrobila tento daòový experiment ODS analýze a veøejnì
ji bude prezentovat 24. bøezna 2006 na tiskové konferenci.
V Praze dne 22. 3. 2006

IV. sjezd ÈMKOS

Ve dnech 7. - 8. dubna 2006 se uskuteèní v TOP hotelu v Praze
IV. sjezd ÈMKOS. Nejvìtí odborová centrála v ÈR sdruuje 33
profesních odborových svazù a zastupuje zájmy více ne 600 tisíc
odboráøù. Sjezd zvolí nové vedení odborové centrály, budou
schváleny Programové cíle ÈMKOS do roku 2010. Úèast na zahájení pøislíbil premiér ÈR Jiøí Paroubek a dalí významní domácí a
zahranièní hosté.
Na programu jednání bude té projednání Zprávy o èinnosti konfederace, Zpráva o hospodaøení ÈMKOS za období 2002 - 2005, Zpráva
RK ÈMKOS a zmìny Statutu ÈMKOS.

M L A D Í Z A M Ì S T N A N C I A O D B O RY

Jsou odbory zajímavé i pro mladé zamìstnance? Podle poètu mladích odboráøù se zdá, e ne pøíli. Proto
jsme poloili nìkolik otázek mladím èlenùm naeho odborového svazu, které nyní publikujeme. Tam, kde
chybí jméno, pøáli si dotazování zachovat anonymitu.

1. Mùete se krátce pøedstavit (zamìstnání, vìk, od kdy jste v odborech)?
2. Vstupoval(a) jste do odborù z vlastní iniciativy nebo vás oslovili ze základní organizace?
Jaký dùvod jste mìl(a) ke vstupu?
3. Proè mladí a mladí zamìstnanci mají o odbory malý zájem?
4. Pokud vykonáváte odborovou funkci, o jakou se jedná, a proè jste se rozhodl(a) ji
vykonávat?
5. Jaká je vae pøedstava o budoucnosti odborù, odborového svazu (èinnosti, struktury)?

1. Programátor; 28; cca. 1,5
roku.
2. Obojí; Odbory jsou podle mne
od toho, e zastupují zamìstnance a já jsem té zamìstnanec. Tudí se na tom mám
zájem, alespoò pasivnì, podílet.
3. Podle mne nejde jen o mladé
zamìstnance. Dùvod je asi
takový, e nejsou dostateènì informováni, co odbory dìlají pro
zamìstnance a té troku je to
jejich vykutálenost neb kolektivní smlouva se uzavírá pro
vechny zamìstnance spoleènì.
4. Nevykonávám.
5. Nejsem v odborech tak dlouho, abych se mohl k tomuto vyjadøovat. Ale jsem pevnì
pøesvìdèen, e odbory jsou
potøeba.
.......................
1. Od 1. 7. 2003 pracuji v zamìstnaneckém pomìru ve státním podniku Èeská pota, kde
pùsobím na pozici investièního referenta jednoho z
odtìpných
závodù.
Mám
vysokokolské vzdìlání, je mi
28 let a do odborové organizace
odtìpného závodu jsem vstoupil koncem roku 2003 na základì oslovení místní odborové
organizace.
2. Jedním z dùvodù vstupu do
odborové organizace bylo sluné (ne podbízivé nebo nátlakové) oslovení náborových
pracovníkù, spoèívající v úvodním oslovení (pøedání titìných
materiálù) a následným osobním pohovorem s vysvìtlením
základních èinností odborových
svazù a upøesnìním konkrétních dotazù. Dalím dùvodem je
osobní pocit a u z práce
odborù (domnívám se, e se pro
zamìstnance snaí zlepit
pracovní podmínky, nejen ve
mzdové oblasti, ale také v
oblasti právní, sociální, pracovních podmínek - vèetnì nabídky
spoleèenských a kulturních akcí
poøádaných pøímo odborovou
organizací nebo s její úèastí)
nebo pocit, e se za Vás (zamìstnance) nìkdo postaví, pøípadnì Vám pomùe.
3. Dnení doba není pøíli
naklonìná vstupu mladým lidem
do odborových organizací.
Domnívám se, e ne vude jsou

zamìstnanci dostateènì informování o èinnosti odborù, ve
vìtinì organizací (soukromých
firmách) odbory vùbec neexistují, pøípadnì jejich úloha v organizaci není natolik silná, aby
motivovala zamìstnance vstupem do odborù. Obzvlátì kdy
odbory nemohou své názory
prosadit, pøípadnì jen velmi
ztìí. Nìkdy je problematické v
organizaci odbory vùbec zaloit
(názorový støet zájmù vlastníkamajitele firmy a zamìstnancù).
V organizacích, kde odbory existují je podstatné, zda je vliv
odborové organizace dostateènì silný v rùzných úrovních
jednání. Pokud zamìstnanci
usoudí, e odbory v organizaci
jsou jen slokou v organizaèní
struktuøe, e nemohou dostateènì prosazovat své zájmy,
pak zpravidla nemají o vstup zájem. Nehledì na to, e jako
èlenové jsou povinni platit
mìsíèní èlenský poplatek.
Budete jej platit kdy se domníváte, e se Vás nikdo nezastane, nebo e snaha odborù
nepovede k ádnému výsledku?
Aèkoliv výe pøíspìvkù není
velká, pøesto je to dùleitý
prvek, který potencionální
odboráøi pøi vstupu do odborù
zvaují. Pøitom mnozí zamìstnanci ani nevìdí (pokud se to
nedozví od náborových pracovníkù), e je moné èást zaplaceného pøíspìvku odeèíst pøi
roèním zúètování danì od základu danì. V dobøe fungující
organizaci, kde odbory mají
urèitý vliv, je nezájem mladých
lidí o vstup do odborù dle mého
názoru z velké èásti problémem
nedostateèné propagace odborù - vlastního prosazení.
4. V odborové organizaci naeho závodu jsem pouze èlenem a
nevykonávám ádnou odborovou funkci.
5. Vlastní pøedstavu o odborové
organizaci, její náplni, struktuøe,
ovlivòuje nìkolik hledisek. V
prvé øadì monost být èlenem
odborové organizace je podmínìna pøedpokladem zamìstnaneckého pomìru. Dále je
rozhodující, zda je èlovìk v organizaci, kde odbory existují
nebo v organizaci, kde odbory
nejsou. Od tìchto pøedpokladù

se mùe rozvíjet individuální
pøedstava o èinnosti odborù.
Dle mého názoru nemohou mít
odbory v organizaci velký vliv,
nicménì mají mít pozici rovnocenného partnera, kde i jejich
stanoviska (návrhy) nebudou
pøehlíeny, ale budou respektovány a pøi rozhodování budou
brány v úvahu. Èinnost jednotlivých odborù je individuální,
nicménì by mìla prosazovat v
malém a støedním podniku
spoleèné zájmy co nejirí
skupiny zamìstnancù tak, aby i
ten kdo není èlenem odborù se
necítil èinností odborù pokozen (diskriminován), nebo
v koneèném efektu výsledek
jednání odborù a zamìstnavatele ovlivòuje i zamìstnance,
kteøí èleny odborù nejsou.
.......................
1. Mé jméno je Ivona Vlèková,
pracuji jako technolog u Èeské
poty, s.p. OZ
VAKUS
ve
Vítkovì. Je mi
28 let a v odborech jsem
od roku 1997.
2. Do odborové organizace jsem vstoupila na základì
oslovení závodního výboru.
Mým dùvodem pro vstup byla
její snaha zajistit pro zamìstnance spoustu pozitiv, jak po
pracovní stránce, tak i mimopracovní.
3. Myslím si, e je to dnení
dobou, prostì nedùvìra vekerým organizacím.
4. Vykonávám funkci úsekového dùvìrníka, sdìluji lidem
novinky, na kterých se základní
odborová organizace dohodla a
sjednala pro své odboráøe.
Zároveò sdìluji pøedsedkyni ZO
OS poadavky a návrhy ze
strany odboráøù. Pracuji na oddìlení, kde je velmi málo
odboráøù, z tohoto dùvodu mi
byla tato funkce pøidìlena a já ji
ráda pøijala. Není pøece nic hezèího ne v dnení dobì oznamovat zamìstnancùm dobré
zprávy (doposud tomu tak bylo).
5. Myslím si, e v budoucnosti
by mìl odborový svaz pokraèovat ve své funkcionalitì shod(Pokraèování na stranì 4)

KDY? CO? KDE?

únor 2006
ÈESKÝ TELECOM - po øadì
dílèích jednání byla dohodnuta
pravidla pro poskytnutí odmìn
zamìstnancùm vázaných na
ukonèený rok 2005, bylo
nalezeno øeení pro plynulý
pøechod poskytování výkonnostních odmìn pøi zmìnì
frekvence hodnocení výkonu
zamìstnancù i firmy ze ètvrtletního rytmu na pololetní, byl
odsouhlasen systém rozdìlení
prostøedkù na jednorázové
zvýení mezd k 1. dubnu 2006.
13. únor 2006
ÈESKÝ TELECOM - bylo
dokonèeno jednání s vedením
spoleènosti o rozsahu jednorázových i prùbìných mzdových
úprav.
20. února 2006
se
konalo
38.
jednání
Podnikového koordinaèního
odborového výboru Èeské poty, s. p..
Program: Zahájení a program
jednání. Kontrola zápisu z minulého jednání PKOV. Odborové
otázky: Stav èlenské základny odborová
organizovanost.
Evidenèní listy ZO OS. Odvod
èlenských pøíspìvkù. Adresáø
PKOV. Pracovní skupina PKOV
Èeské poty, s. p., pro kolektivní vyjednávání. Pøítí jednání
PKOV. Výjezdní zasedání PKOV Èeská pota, s. p..
Odborný
semináø
BOZP.
Pøíprava sjezdu OS ZPTNS.
Podniková kolektivní smlouva
Èeské poty, s. p., na rok 2006
a 2010. Dodatek è. I (mzdy,
zamìstnanci, doplnìní Pøílohy
è. 8 PKS - pro rok 2006)
Vyhodnocení porovnání skuteènì pøiznaných tarifních
mezd roku 2005 a zámìrù v
tarifních mzdách stanovených
PKS pro rok 2005.
Pøehled o prùmìrných mzdách
zamìstnancù Èeské poty,
s. p., za rok 2005 celkem.
Pøehled o prùmìrných mzdách
zamìstnancù Èeské poty, s.
p., za rok 2005 a Pøehled o
prùmìrných evidenèních poètech zamìstnancù Èeské poty, s. p., za rok 2005 - dle jednotlivých OZ.
Pøehled o prùmìrných mzdách
a stavu zamìstnancù Èeské
poty, s. p., a Pøehled o
prùmìrných mzdách a stavu
provozních
zamìstnancù
Èeské poty, s. p., dle OZ v
roce 2005.
Úroveò prùmìrných pøiznaných
tarifních mezd rok 2005 v
3/PTN ECHO 2/06

porovnání se zámìry stanovenými pro rok 2005
Sborník normativù SPOTØEBY
PRÁCE - PØEPÁKA, pøipomínky PKOV Èeská pota, s. p.
Poskytování pøíspìvku na
rekreaci z centralizovaných
prostøedkù FKSP v roce 2006
Dovolená v zaøízeních Èeské
poty, s. p.
Rozeslání Podnikové kolektivní
smlouvy Èeské poty, s. p., na
rok 2006 - 2010.
Postup prací na uzavøení KS
OZ. Hospodáøský výsledek
Èeské poty, s. p., za rok 2005
(upøesnìní). Hospodáøský výsledek Èeské poty, s. p., za
leden 2006.
Rùzné: ádost o udìlení
výjimky pøi výplatì pøíspìvku
na zajitìní stáøí a odmìny v
souvislosti s prvním odchodem
do dùchodu. Rozhodnutí generálního øeditele È. 21/2004
PRUNÁ PRACOVNÍ DOBA
ZAMÌSTNANCÙ ÈESKÉ POTY. s. p., DODATEK È. 2..
Dopis Ministerstva financí
È.j.:15/18
346/2006-151
ÈMKOS - Poskytování stravenek. Poskytování stravného
zamìstnancùm Èeské poty,
s. p., (metodický materiál).
Dodatek È. 2 ke SMÌRNICI È.
5/2004 POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANÝCH PRACOVNÍCH
PROSTØEDKÙ
A
MYCÍCH,
ÈISTÍCÍCH
A
DEZINFEKÈNÍCH
PROSTØEDKÙ. Aktuální informace.
XII. Zimní sportovní národní hry
zamìstnancù Èeské poty. XI.
Spoleèenský veèer. Propozice
5. Mistrovství Èeské poty,
s. p., v bowlingu. Flora
Olomouc 2006. Závìr
27. únor 2006
ÈESKÝ TELECOM - byl pøedloen zamìstnavateli návrh dodatku Podnikové kolektivní
smlouvy, který se týká mzdové
oblasti.
2. bøezna 2006
se konalo jednání Pracovní
skupiny Podnikového koordinaèního odborového výboru
Èeské poty, s. p., pro kolektivní vyjednávání.
Program: Zahájení, program
jednání. Odborové otázky:
Pøítí jednání PKOV. Pøíprava
sjezdu OS ZPTNS. Odborný
semináø BOZP. Adresáø PKOV.
IV. sjezd ÈMKOS. Regionální
rady Výjezdní zasedání PKOV
Èeská pota, s. p..
Postup prací na realizaci I.
Dodatku k Podnikové kolektivní
smlouvì Èeské poty, s. p., na
období 2006 - 2010: Návrh textu I. Dodatku k Podnikové
04/PTN ECHO 2/06
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(Pokraèování ze strany 3)

ným zpùsobem jako doposud a
rozvíjet svoji iniciativu i nadále.
.......................
1. Bc. Pavel álek 29, obch.
zástupce, od roku 1996, co
jsem pøiel k SPT TELECOM.
2. Vlastní iniciativa, je tøeba
protiváha k zamìstnavateli,
vdy se jedná o pracovnìprávní
vztah dvou subjektù, a jedinec
nezmùe nic, odbory jsou silné
pro vyjednávání a s tìmi se zamìstnavatel bavit spíe bude
ne s jedincem, výsledkem jsou
pøijatelné kompromisy pro obì
strany, nikoli jen pro jednu.
3. Spousta lidí si neuvìdomuje
úlohu odborù, to je celý problém!
Protoe neví o co jde a jsou asi
malé agitace, silnì dávat najevo
co odbory uiteèného dìlají.
4. Zatím ne.
5. Aby minimálnì fungovali jako
doteï, urèitì vìtí poèet lidí,
páè v tom je síla, budou-li ubývat lidi v odborech, úloha
odborù bude èím dál mení a
problémovìjí a pak nebudou
k nièemu.
.......................
1. Lenka Králová, operátorka
- Save Team, 31 let, krátceleden 2006 .
2. Vstupovala jsem z vlastní iniciativy, naopak dlouho jsem
shánìla kontakt a monost
jakým zpùsobem se do odborù
zaregistrovat. Dùvodem je urèitá opora v pøípadì problémù,
které mohou pøijít.Vìøím, e
budu moci odbory poádat o
pomoc, pøípadnì alespoò radu,
kdybych potøebovala nìjaký
problém související s prac. podmínkami øeit.
3. Protoe neví, co obnáí èlenství v odborech, neví ani jakým
zpùsobem je moné se zaregistrovat a samozøejmì co mohou od této organizace oèekávat.
4. Nevykonávám ádnou funkci.
5. Vìøím, e se èinnost odborù
se bude zkvalitòovat, aby se do
odborù zapojilo více zamìstnancù.
Myslím, e mnoho zamìstnancù neví o výhodách èlenství
v odborech. Pøedstavovala
bych si vìtí zviditelnìní èinnosti odborového svazu.
.......................
1. Daniel Mrázek, technik
dokumentace, 31 let, v odborech od øíjna 2001.
2. S odbory jsem se ve svém
prvním zamìstnání nesetkal,
take jsem byl osloven nejen
zástupci, ale i spolupracovníky
v podstatì bezprostøednì po
nástupu do Èeského Telecomu.
O odborech jsem moc nevìdìl
a teprve tady jsem pochopil je-

jich základní funkci a smysl.
Vstup jsem povaoval jako
potøebnou vìc pro tuto organizaci, která stojí za zamìstnanci
a je zárukou dobrých pracovních podmínek a jednání s nimi.
Bez èlenù by odbory prostì
nebyly.
3. Moná lhostejnost a nezájem
cokoliv dìlat, dnení dobì tak
podobný. Vdy ty samé podmínky budou mít i bez èlenství a
placení pøíspìvkù.
4. Pùl roku jsem èlenem výboru
VZO. Nìkteøí èlenové výboru
dosahují dùchodového vìku a je
tøeba je nahradit.
5. Vìøím e i pøes momentálnì
mení popularitu odbory vydrí
a i nadále budou zamìstnavatelùm lapat na paty. Trend
dnení doby dostat ze zamìstnancù co nejvíc asi nezastavíme, ale musí to být za pøijatelných podmínek. Je proto potøeba aby za zamìstnanci stáli
opravdu schopní lidé, kteøí tuto
anci vyjednávat se zamìstnavateli dokáí vyuít.
.......................
1. Roman Kotilínek, je mi 35
let a u Èeské poty, s.p. pracuji
od poloviny roku 1990. Zaèínal
jsem na potì v Kraslicích ve
výpravnì jako kartista. Po pùl
tøetím
roce
jsem "postoupil
o patro vý" do hlavní pokladny, kde jsem
pracoval více
ne dva roky.
Po tìchto pøíjemných letech
jsem pøeel k tehdy u nás novì
vznikající specializované pøepáce Potovní spoøitelny a
smìnárny, kde pùsobím dodnes. Z této pozice jsem se pak
v létì roku 2000 podílel také na
pøebírání znaèné èásti klientù
nìkdejí Investièní a Potovní
banky, která v té dobì uzavírala
svou místní poboèku. To bylo
jetì pøed událostmi vedoucími
k pádu a zániku této banky.
Do odborové organizace jsem
vstoupil pomìrnì dlouho po
svém nástupu k èeské potì a v roce 1998.
2. K odborùm jsem "pøiel" dá
se øíci jako "slepý k houslím".
Byl to dùsledek jakéhosi "nedorozumìní" mezi mnou a paní
øeditelkou jetì tehdejí Okresní
správy pot. Týkalo se to
konzultace ve vìci novì zavedeného "katalogu postihù" zamìstnancù za nekvalitní práci.
Ovem tato naprosto poklidná
"konzultace" mìla pro mne
zcela neèekanou pointu: skonèila toti velmi nepøíjemným telefonátem mé pøímé nadøízené ve
smyslu "co jsem si to dovolil, e

se mnou nebude diskutovat o
svých opatøeních", a tak, kdy
pak mìl být pozdìji do
odborových orgánù delegován
zástupce z naeho pracovitì,
tak mne paní potmistrová - jeliko jsem prý takový "bojovník"
jednodue delegovala. A protoe jsem j etì ani nebyl
èlenem odborù, tak mnì do nich
"vstoupila". Jsem v nich dodnes.
Mùj ponìkud pozdní vstup do
odboráøských øad byl daný nejspí mým odporem k jakékoliv
organizovanosti - u na základní
kole jsem nechtìl být organizovaným pionýrem a na støední
kole jsem byl a do druhého
roèníku jediným nesvazákem ve
tøídì. Tím jsem si pozdìji "vyslouil" èlenství ve stávkovém
výboru v listopadu ´89.
3. Pøíèin nezájmu èi jen malého
zájmu mladích a mladých
kolegù zamìstnancù o èinnost
odborù a hlavnì o èlenství v odborech vidím nìkolik. Spatøuji je
dílem v nedostateèné znalosti èi
nìkdy i úplné neznalosti, dílem
v dosud pøetrvávajících pøedsudcích a dílem ve veobecné
neochotì se jakkoliv a èemkoliv
angaovat. Pokud jde o zmínìnou neznalost, hodnì práce
mùe na tomto poli vykonat
urèitá, øeknìme osvìta s vìcnými argumenty a poukazováním
na dosaené praktické výsledky.
Toto pùsobení spoèívá pøedevím v soustavném pøipomínáním toho kdo, co a k èemu
odboráøi a odbory jsou, co
chtìjí, jak toho dosahují nebo
chtìjí dosáhnout. K tomu by ale
bylo pochopitelnì ideální, kdybychom mìli na kadém, alespoò vìtím pracoviti èlovìka,
který by tuto"osvìtu" provádìl.
A také se pøi tom, samozøejmì,
obracel pøedevím k zamìstnancùm, kteøí dosud v odborech
nejsou èi novì do firmy
pøicházejí. Historické doby, kdy
novému zamìstnanci vstup do
odborové organizace nabízel
sám nadøízený, u nenávratnì
zmizely. V dnení spoleènosti se
stále jetì - a ne a tak zøídka objevuje také názor a dle mého
soudu nebezpeèný pøedsudek,
který
se
íøil
zejména
bezprostøednì po "vítìzném
listopadu" a pak v následujících
90. letech "radostného budování kapitalismu", e odbory
jsou pøeitkem socialismu, a
proto je tøeba je co moná nejvíce vytìsnit a eliminovat jejich
vliv. Mnozí si ale vùbec neuvìdomovali a nìkteøí stále jetì
neuvìdomují, e socialistické takzvané "revoluèní" odbory
mìly v pøedlistopadové éøe
pramálo spoleèného s odborovými organizacemi z dob
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poèátku odboráøské historie.
Mnozí dlouho zamìòovali odbory za levnou cestovku nebo distributora vánoèních kolekcí. - nic
proti organizování zájezdù a
rekreací, nic proti vánoèním
kolekcím, jistì i tyto vìci k tomu
mohou patøit. Tehdy to byla jen
jedna z "náhrakových" èinností. Stìejní poslání odborù ale
spoèívá v nìèem jiném: tím je v
prvé øadì taková obhajoba práv
zamìstnancù, aby zamìstnanec mìl solidní a bezpeèné
pracovní podmínky, aby za
dobøe odvedenou práci dostal
dobøe a vèas zaplaceno, aby
nemohl být jakkoliv zneuíván a
nemohl se stát jen jakousi
"hraèkou" v rukách zamìstnavatele. A právì k tomuto pùvodnímu poslání se dnes odbory
vrátily. A e je jejich existence
oprávnìná, dokládá i skuteè-

mìstnání. A ne neoprávnìnì.
Na zamìstnance je èasto ze
strany zamìstnavatele vyvíjen
nátlak, aby se nijak neorganizoval - a u vùbec ne odborovì!
Jde-li pak konkrétnì o mladí
kolegy zamìstnance, mají èasto
své zájmy a myslí si, e nìjaké
nezáivné schùzování nemùe
nic zmìnit. Mnohdy mají a
radikální pøedstavy o tom, jak
vìci rozhýbat, posunout kupøedu. A je to logické, vdy urèitá
radikálnost a bouøliváctví vdy
patøilo k mládí, ale kdy zjistí, e
vìci nejdou mìnit tak, jak si
pøedstavují anebo prostì jen nedostanou prostor pro své tøeba i
dobré a inspirují námìty, stahují
se a jejich zájem opadá. Drobná
mravenèí práce, její výsledky
se èasto projeví a za delí
dobu, zkrátka není pro leckoho
moc zajímavá. Práce v od-

Jsem v odborech, kámo, v tak velký a nebezpeèný partì jsem nikdy
nebyl.
MICHAL MARÈÁK
nost, e øada zamìstnavatelù si
borech se jim zdá buï jako
ve svých firmách jejich èinnost
zbyteèná a hlavnì nezáivná. A
nepøeje a velmi dobøe ví proè
to je právì úkol pro odborové
Tøetím ji zmínìným dùvodem
funkcionáøe: nalézt zpùsob, jak
nezájmu nìkterých zejména
zatraktivnit a pøiblíit odborové
mladých kolegù je neochota anorganizace mladým, jak je vtáhgaovat se. Toto je dnes, el,
nout do jejich ivota a èinnosti.
velmi rozíøený trend: nezapojoMladý zamìstnanec, který navat se, nezajímat se o dìní
stupuje poprvé do práce toho o
kolem, o vìci veøejné. Èásteènì
odborech mnoho neví, na rozdíl
to souvisí s pocitem jisté frusnapøíklad od svého nìmeckého
trace, e "stejnì nic nezmìním,
kolegy. V Nìmecku se mladý
nic neovlivním". A èásteènì je to
budoucí zamìstnanec setkává s
urèitá pohodlnost: "on to nìkdo
odbory ji pøi své výrobní praxi v
zaøídí, vybojuje
., co bych
závodì, pro který se uèí. A tak
chodil s kùí na trh". Je to
mnohem lépe ví, co odbory jsou
zvlátní kolik lidí je ochotno
a proè existují a hlavnì také to,
poslat esemesku a utratit nejproè je dobré v nich být. Vím e
ménì sedm korun, aby dopobýt èlenem odborù znamená
mohlo svému "Vyvolenému" k
posílit jejich pozici pøi vyjedmiliónùm, ale mají-li udìlat nìco
návání o kolektivní smlouvì a
pro svá práva a pro vìci veøejné
obhajobì svých práv. Proto ma- èili pro sebe, prostì je to nezají také nìmeètí odboráøi tak
jímá. Svou úlohu v angaovysokou organizovanost, a tím i
vanosti, a zejména té odbosílu. U nás je toto povìdomí
ráøské, také jistì hraje i prostá
výraznì slabí, kdy ale u nìobava a strach ze ztráty zajaké je, bývá èasto zkreslené a

falené. Mnohdy to bývá tím,
jak jsou odboráøi prezentováni
ve sdìlovacích prostøedcích a
nìkdy si za leccos mohou i oni
samotní. Mnozí zamìstnanci se
také domnívají, e jsou chytøejí, kdy nejsou v odborech:
vdy výhody vyplývající z
kolektivní smlouvy platí pøece
pro vechny - tedy i pro mne
ani bych musel platit nìjaké
pøíspìvky. Pominu-li fakt, e
pøíspìvky do odborové organizace si dnes mùe kadý
odboráø odeèíst z daní, neuvìdomují si tito "chytøí", e tím
ohroují i sebe. Nebudou-li toti
mít odbory pøi vyjednávání se
zamìstnavatelem dostateènì
silnou pozici a podporu, vyjednají a prosadí mnohem ménì a
o dosavadní výhody pøijdou i
oni. Nelze na vìc pohlíet ani
porovnáním toho, co "jsem
zaplatil na pøíspìvcích a kolik
jsem dostal zpátky a co z toho
teï hned mám". Pøesto i toto
mnozí dìlají. Tìm øíkám: kdy
si platíte pojistku, také "cpete"
pojiovnì své peníze (a nijak
se ani nad tím nepozastavujete)
a tøeba se pak vùbec nic nestane. Ale tøeba také ano, a potom
S odbory a èlenstvím je
to podobné. Na odbory nelze
nahlíet jako na "spoøitelnu",
nýbr jako na "pojiovnu" - pojiovnu kvality mého zamìstnání. Tuto vìc a pøedevím tuto
vìc je tøeba zdùrazòovat.
Dojednané výhody mnozí pøijímají jako samozøejmost a
vùbec si neuvìdomují, e jsou
výsledkem sloitých,
èasto
zdlouhavých a komplikovaných
jednání a vyjednávání, která
znamenají spousty hodin strávených v zasedaèkách pøi rozlièných schùzích a poradách,
nemálo hodin strávených na
cestách v dopravních prostøedcích
pøesto si mnozí zamìstnanci a, el, i odboráøi myslí, e
odbory pro nì nedìlají dost.
Problém je asi hlavnì v tom, e
tuto svou práci prostì neumíme
tak øíkajíc "prodat". A to jsem
zase na zaèátku: u potøeby mluvit se zamìstnanci, vysvìtlovat,
naslouchat a také snait se
úèinnì øeit vzniklé problémy
4. Má dnení "funkcionáøská"
aktivita pøila v podstatì pozvolna a nenápadnì. Nejprve jsem
se stal úsekovým referentem a
èlenem výboru základní organizace pot Chebska. Po zvolení
jsem se stal èlenem. Zastupitelstva naeho odborového
svazu a zaèal se zúèastòovat
také jednání rozíøeného Koordinaèního výboru OZ ZÈ.
Èasem jsem se stal jeho øádným èlenem, kdy jsem byl
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kolektivní smlouvì Èeské poty, s. p., na rok 2006 - 2010.
Návrh na zmìnu textu Èásti
XVIII. Stravování zamìstnancù. Podklad pro projednání
zmìn v PKS na rok 2006 - 2010
(pro I. Dodatek k PKS).
Profesní a regionální preference v ÈP. Hmotná zainteresovanost na vybraných produktech. Zámìry v tarifních
mzdách pro rok 2006. Návrh
Dohody k Podnikové kolektivní
smlouvì Èeské poty, s. p., na
rok 2006 - 2010. Odpovìï na
pøipomínky PKOV Èeská pota, s. p., Sborník normativu
spotøeby práce - Pøepáka.
Upravený plán osobních nákladù roku 2006. Upravený plán
prùmìrné mìsíèní mzdy roku
2006. Úprava plánu MN bez
OON pro rok 2006. Diskuse.
Rùzné: Letní pobyty dìtí zamìstnancù ÈP v Øecku.
Stínost
doruèovatelù
na
Sokolovsku. Dodatek È. 2 ke
SMÌRNICI
È.
5/2004
POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH
OCHRANÝCH PRACOVNÍCH
PROSTØEDKÙ A MYCÍCH,
ÈISTÍCÍCH A DEZINFEKÈNÍCH PROSTØEDKÙ. Pøipojení poèítaèe KOV na Portál
ÈP. Prohláení ÈMKOS k tzv.
"válce odborù." Pøehled støedisek Regionálního právního poradenství ÈMKOS v roce 2006.
Jak se vyplácí nemocenské v
Èesku a Evropské unii.
Minimální mzda a minimální
mzdové tarify v roce 2006.
Pøedání materiálù z jednání.
2. bøezna 2006
se
uskuteènilo
jednání
Podnikového koordinaèního
odborového výboru spoleèností
novinových slueb v Èeské republice.
Program: Zahájení. Zpráva
pøedsedy PKOV za uplynulé
období. Projednání uzávìrky
za rok 2005, rozpoèet na rok
2006 a zpráva revizní komise.
Volba nového pøedsedy a
místopøedsedy PKOV. Aktuální
situace v OS ZPTNS pøed sjezdem OS. Rùzné.
9. bøezna 2006
se konala Redakèní rada Èasopisu oborového svazu PTN
Echo.
Program: Kontrola zápisu minulého jednání. Vyhodnocení
prvního
èísla.
Pøíprava
druhého èísla. Rùzné. Diskuze.
15. bøezna 2006
probìhlo 19. zasedání Rady
OS ZPTNS. Na programu mìla
Rada kromì kontroly plnìní
úkolù z minulých jednání také
05/PTN ECHO 2/06

informaci o kolektivním vyjednávání. Projednala v rámci
pøípravy 9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS zprávu o
hospodaøení a èerpání rozpoètu OS ZPTNS za rok 2005 a
pøípravu IV. sjezdu OS ZPTNS.
Zabývala se rovnì výsledky
jednání 8. Snìmu ÈMKOS.
Rada zhodnotila zejména úèast
na probìhlé demonstraci na
podporu pøijetí zákoníku práce,
vèetnì výdajù na tuto akci. Dále
vyhodnotila
Smlouvu
o
spolupráci se SON za rok 2005,
projednala informaci o èlenské
základnì OS ZPTNS k 1. 3.
2006 a informaci o jednání s
dalími OS o moném sluèování. Dále provedla zmìnu v
obsazení RROS Olomouc a
vzala na vìdomí informaci o
poskytnutí finanèních podpor
dle Zásad poskytování jednorázových podpor OS ZPTNS pøi
úrazech a úmrtí èlena.
Rada schválila poskytnutí
právní pomoci zastoupením
pøed soudem, zabývala se
dopisem pøedsedkynì KOV
Èeské poty, s.p., OZ Severní
Morava a projednala zprávy ze
zahranièních cest.
22. bøezna 2006
se konala 14. porada regionálních pracovníkù Odborového
svazu
zamìstnancù
potovních, telekomunikaèních a
novinových slueb.
Program: Kontrola realizace
úkolù z poslední porady konané dne 30. listopadu 2005.
Odborové otázky: Informace z
jednání Rady OS ZPTNS.
Informace z jednání Rady
ÈMKOS a pøíprava IV. sjezdu
ÈMKOS.
Informace
ze
zahranièí.
Organizaèní otázky: Stav èlenské základny. Odvod èlenských
pøíspìvkù. Evidenèní listy ZO
OS ZPTNS. Dokumenty ZO OS
ZPTNS. Razítka ZO OS
ZPTNS. Úèast regionálních
pracovníkù
na
poradách.
Pøehled návtìv regionálních
pracovníkù v ZO OS ZPTNS a
zprávy z pracovních cest za I.
ètvrtletí 2006. Pøehled støedisek
Regionálního právního poradenství ÈMKOS v roce 2006,
platný od 1. bøezna 2006
Rùzné. Diskuse. Závìr.
27. bøezna 2006
se
konalo
39.
jednání
Podnikového koordinaèního
odborového výboru Èeské poty, s. p..
Program: Zahájení a program
jednání. Kontrola zápisu z minulého jednání PKOV.
Kontrola zápisu z jednání pra06/PTN ECHO 2/06

M L A D Í Z A M Ì S T N A N C I A O D B O RY
(Pokraèování ze strany 5)

navren a zvolen za kolegyni,
která nemohla ze zdravotních
dùvodù funkci vykonávat. Poté
jsem se v roce 2005 stal i
èlenem Podnikového koordinaèního výboru a pøevzal tak
pomyslnou tafetu po dalí kolegyni, která odela do penze.
Èlenem PKOV jsem sice teprve
rok, ale staèil jsem se zúèastnit
ji øady jednání vèetnì jednání s
nejvìtím hospodáøským vedením Èeské poty. Pøi tìchto
jednáních jsou prodiskutovány
mj. námìty týkající se nejen
PKS, ale tøeba i normativù
spotøeby práce - po pøipomínkách ke sborníku normativù spotøeby práce pro doruèovatele nyní projednáváme
podobný materiál i pro pracovníky pøepáek a èekají nás jetì
pokladníci. Je urèitì zajímavé
smìt pøipomínkovat a ovlivòovat vìci, kdy se jetì "vaøí",
získávat zajímavé informace,
které umoòují vidìt øadu vìcí v
jiných souvislostech, dívat se
na nì z trochu jiného úhlu
pohledu, ale mít i monost
navazovat kontakty s øadou zajímavých lidí.
A protoe mì vdy zajímalo co
se dìje kolem, a u ve
spoleènosti, politice èi kultuøe a
rád se, pokud to jde, na nìkterých vìcech aktivnì podílím
(jsem napø. èlenem Zastupitelstva mìsta Kraslic, èinovníkem
Spolku pøátel mìsta Kraslic,
èlenem místního divadelního
sdruení, konferuji na øadì kulturních akcí), tuto monost jsem
uvítal a pøijal. Hlavnì jsem
pøesvìdèen, e to jsou vìci,
kterých je velmi tøeba, které mají smysl a jsou uiteèné.
Kdybych ale mìl jednodue
odpovìdìt na otázku: proè jsem
se rozhodl vykonávat funkci v
odborech, odpovìdìl bych - byl
jsem vyzván a já do toho el.
5. Odbory jako takové budou
mít budoucnost do té doby,
dokud bude potøeba hájit oprávnìné zájmy zamìstnancù. Ale
jejich síla bude jen taková, jakou jim sami dáme - to záleí na
kadém jednotlivém zamìstnanci. Souèasným problémem
konkrétnì naeho OS ZPTNS
(ale myslím, e nejen naeho)
je úbytek èlenské základny.
Èásteènì je to zpùsobeno organizaèními zmìnami, které v
souèasné dobì v Èeské potì
probíhají, èásteènì pøirozeným
úbytkem, èásteènì i zamìstnanci, kteøí z odborù vystoupili
nebo vystupují a zèásti pak také
nedostateèným podchycováním
novì pøicházejících zamìstnancù, pøedevím tìch mladých
- to je ale práce pøedevím pro

úsekáøe na jednotlivých pracovitích, které vak musíme
nejdøíve
získat.
Abychom
vechny tyto pøíèiny minimalizovali, je tøeba "zapracovat" na
ji zmínìném zatraktivnìní
odborù, na jejich dynamizaci, èi
chcete-li urèité akènosti, a také
jejich posunu smìrem dolù jetì blíe ke èlenské základnì.
Nesmí toti dojít k tomu, aby se
odboráøtí funkcionáøi uzavøeli
ve svých sekretariátech a
setkávali se pøevánì jen na
jednáních mezi sebou. Urèitì je
tøeba jetì více zintenzivnit
podporu vrcholových orgánù
smìrem k odborovým orgánùm
na niích úrovních a pøibliovat
odboráøskou èinnost více ke
èlenùm.
Struktury naeho odborového
svazu do urèité míry kopírují organizaèní struktury v Èeské
potì, co je dáno zmìnami v
podniku - byly zrueny provoznì technické jednotky, a
jediným partnerem odborù na
úrovni základních organizací se
tak ze strany zamìstnavatele
staly odtìpné závody. Proto je
dle mého názoru na místì úvaha o jediné správné a rozumné reakci na tuto situaci, a tu
spatøuji ve sjednocení dosud
roztøítìných základních organizací, kterých je na úrovni
nìkterých OZ i nìkolik. Napø. u
nás, v západních Èechách, se
nám podaøilo sjednotit vechny

základní organizace (a na dvì
výjimky) v jedinou, a ta je pak
také jediným partnerem pro vyjednávání ve vztahu k vedení
OZ. Dùleité ale je, aby pøitom
nebyla
zanedbána
urèitá
prunost, elasticita naí organizaèní struktury a schopnost
operativnì reagovat na problémy. Podnìty a reakce na nì
nesmí váznout a být zadrovány v organizaèních mezièláncích, ale musí být co nejrychleji pøenáeny na kompetentní místa. Nepochybným
trendem budoucnosti bude jistì
sluèování profesnì si blízkých
èi podobných odborových svazù. Budou k tomu pøedevím
dva dùvody: prvním z nich je
klesající poèet èlenù a tím
druhým dùvodem, který je ale
úzce s tím prvním provázán, je
dùvod ekonomický - pokles
èlenù se projevuje, pochopitelnì, také poklesem pøíjmù z
èlenských pøíspìvkù. To by v
budoucnu znamenalo jediné:
znatelné etøení tøeba na úkor
dosavadních priorit. Zatím jetì
není situace nijak dramatická,
ale nepodceòujme toto nebezpeèí. A tím se kruh opìt uzavírá
a jsme zase u toho nejzákladnìjího:
èím
více
bude
odboráøù, tím vìtí bude jejich
síla, tím více bude penìz a tím
vìtí váhu bude odborová organizace mít. Pracujme na tom
vichni

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání patøí k
hlavním
úlohám
odborù.
Kolektivní smlouvou, která upravuje vztahy mezi zamìstnanci a
zamìstnavatelem nad rámec
daný zákonnými normami, ve
specifických podmínkách daného pracovitì, je kolektivní vyjednávání zavreno. Cesta k tomuto cíli ale není vùbec jednoduchá.
Kolektivní vyjednávání je
soustavným procesem hledání
pøijatelného kompromisu mezi
pøedstavami a poadavky odborù a zájmy zamìstnavatelù. V
tomto procesu vstupuje do hry
mnoho aspektù - pøimìøený rùst
reálných pøíjmù zamìstnancù,
vliv inflace, zachování zamìstnanosti, cena práce, ivotní
úroveò zamìstnancù, hospodáøské výsledky a plány zamìstnavatelù, efektivní vynakládání
nákladù. Je opravdu velmi nesnadné najít rovnováný bod, tedy
dohodu která pøinese oboustranný uitek. Jednání jsou stále
nároènìjí a vyadují velkou
pøípravu a profesionalitu.

Kolektivní vyjednávání o obsahu kolektivních smluv se ji
nìkolik let neomezuje jen na
závìreèné období kalendáøního
roku, ale z podnìtu odborù i zamìstnavatelù probíhá v podstatì
kontinuálnì. V prùbìhu roku jsou
jednání motivována potøebou operativnì øeit vliv mìnících se
podmínek a potøeb zejména na
pracovnìprávní
a
sociální
postavení zamìstnancù, vývoj
zamìstnanosti nebo bezpeènost
a ochranu zdraví pøi práci. V
závìreèném období roku se
kolektivní vyjednávání tradiènì
zamìøuje na oblast mzdového
vývoje a sociální podmínky zamìstnancù pro následující období.
Z naznaèeného je zøejmé, e
odbory pøi kolektivním vyjednávání a obhajobì práv zamìstnancù nemají snadnou úlohu.
Zaslouí si podporu nejen
odboráøù, ale i zamìstnancù,
kteøí se pro èlenství v odborech
dosud nerozhodli.
Bc. Jindøika Petøíèková
oddìlení kolektivního vyjednávání

CO MI ZROVNA BÌHÁ HLAVOU
Na aktuální téma

Je tomu u
pìkných pár
let, co jsem zaèal s psaním
komentáøù "Na
aktuální
téma". Probral
jsem v nich
kde co. Dnes
podle veho vzniká pøedposlední.
Ostatnì, ono musí vecko jednou
skonèit. Tak jako zapoèalo.
Takový u je neúprosný (vysvobodivý?) ivotabìh.
Asi to dnes bude taková vehochu. Od veho nìco.
V listopadu bude zasedat sjezd
naeho odborového svazu. Na
tom u asi nebudu, pøinejmením
ne jako øádný delegát. Zato jsem
byl (mnoho nás takových u není)
na vech od toho prvního
polistopadového, který se konal v
Kolínì a Kutné Hoøe na poèátku
roku 1990 pøes onen "rozluèovací" v ilinì 1993 a do toho
posledního pøed pìti roky v Praze
a po celou tu dobu a dodneka
jsem okusil slasti i strasti práce v
nejrozmanitìjích orgánech na
vech stupních v rámci OS i konfederace. Postupnì od loòského
roku opoutím nìkteré z tìch
funkcí, jim jsem vìnoval (opravdu rád, i kdy to nìkdy docela
bolelo, ale byla i spousta chvil
naplnìných tìstím) spoustu èasu a snaím se, aby na mé místo
pøili lidé, kteøí budou své poslání
brát se stejnou váností (co ani
v mém pøípadì nevyluèovalo, a
ani v jejich tomu nebude jinak, e
jsem obèas mohl lápnout vedle,
co je celkem pøirozené, protoe
kdo nic nedìlá, nic nepokazí )
jako jsem se o to snail i já sám.

Pøál bych si, aby ná OS a
vùbec celé odborové hnutí drel
a drelo pohromadì ne silou
vùle, ale u vìdomí, e v jednotì
je síla a e odbory pøes vecku
snahu "modrých" a kdovíjakých
jetì "ancí" zesmìòovat je a
zároveò z nich dìlat nebezpeènou brzdu "pokroku" na cestì k
svìtlým zítøkùm veovládajícího
trhu (kde je v tìch protimluvech
logika?, to bych sám rád vìdìl).
Pøál bych si, aby vnitøní uspoøádání naeho OS i celé konfederace spoèívalo pøedevím na
odboráøské, stavovské struktuøe
a nikoli na bázi propletence firemních zájmù, i kdy to druhé nijak
nepodceòuji.
Jsou tøi základní (a zatím jediné) sloky naeho OS: potovní
telekomunikaèní a novinová. Ta
první je zatím pomìrnì poèetná a
doposud jednolitá (od èasu císaøovny Marie Terezie je firma státní podnik) a mám obavy, e si nejen ve své základnì, ale ani ve
funkcionáøském aktivu zatím nìjak nepøipoutí, e u zítra mùe
být vecko jinak, druhá prola
sítem masového propoutìní a
její èlenové dnes v pøeváné
vìtinì jsou zamìstnanci mohutné nadnárodní spoleènosti pøesnì v duchu postmoderního globalismu. A zbývá tøetí sloka, na
ní jsme se asi zpoèátku nejvíce
provinili, protoe to vypadalo, e
novinové distribuèní firmy zajdou
na úbytì, co se nestalo. A tak, i
kdy v souèasnosti tvoøí èlenové
z novinových firem jen úplnì
zanedbatelnou èásteèku naí
èlenské základny, není vylouèeno, e v budoucnosti bude
vecko docela jinak. Ale i kdyby

Internetová adresa naeho svazu:

http://oszptns.cmkos.cz.

nebylo, jedno bychom si mìli
dobøe zapamatovat: kvantita by
nemìla být a nesmí být východiskem pro vnitrosvazové
priority jakéhokoli druhu!
Abych vak nebyl poøád jen
tak pøísnì pouèný. Víte, co mì v
posledních dnech docela pobavilo?
Kokoøín, ten, jak u nìho ve
známé písnièce ije Kateøina, co
umí tuím (neruèím za to, e je to
správnì a nemám zrovna po
ruce nikoho, kdo by mi poradil)
milovat.
Pobavilo mì jeho navrácení
pøedúnorovým majitelùm, rodinì
paèkù, jejího pøedka Václava,
podnikatele, za vìrné sluby
monarchii dìdiènì povýil do rytíøského stavu s pøídomkem ze
Starburgu Kaiser Franz Josef.
Jestlipak víte, na èem si Václavùv syn Jan vydìlal na to, aby
na pøelomu století (19. a 20.)
provedl generální opravy chátrajícího Kokoøína? Pùjèováním
koní pro praskou potu. A matka dneního správce Kokoøína
Jarmila paèka chodila dlouhá
léta po obci a okolí s poáckou
branou pøes rameno. To tak to
u chodívá. Jednou jsi nahoøe
A aby toho poáctví nebylo
málo, tak jetì cosi pøidám.
Pøítel Ladislav Muka z Ústí
nad Labem, pøedseda severoèeské spisovatelské organizace, se mi nedávno pøi obìdì v
restauraci Lidového domu pøed
zasedáním odborné komise
ÈSSD pro církve a náboenské
spoleènosti, jejími jsme oba èleny, zmínil, e právì dokonèil
historickou povídku na téma
Velké francouzské revoluce, jejím smutnì proslulým hrdinou je
poák. Byl jsem na ni zvìdavý a
teï u mám rukopis na stole a
chystám jej do knihovnièky Echa
pro prázdninové dvojèíslo. Asi
to pro nejednoho ètenáøe bude
opravdu pøekvapení, el ne pøíli
povzbuzující poáckou hrdost!
Tak vydrte.
Emil J. Havlíèek
(30.3.2006)

Panu redaktorovi Emilu Havlíèkovi

Kadý èlovìk potká za svùj ivot stranou
spoustu lidí. S vìtinou se míjí, z dalích se stanou spolupracovníci a známí, z nìkterých pak kamarádi a pøátelé. Existuje vak jetì jeden, velmi
vzácný a tìko popsatelný druh. Èlovìk, se
kterým se dá mluvit, o èemkoliv diskutovat, ale i
mlèet.
Já mìl to tìstí, e jsem se s takovým setkal.
Pro mì takovým byl, je a doufám, e jetì dlouho
bude, pan Emil Havlíèek.
U od roku devadesát, co ho znám, mì v jakémkoliv hovoru, diskusi nebo debatì bral jako
sobì rovného, by bych vìkem mohl být jeho syn.
Nikdy jsem nepocítil z jeho strany nadøazenost
toho zkuenìjího, moudøejího a vzdìlanìjího.
S pokorou a nadhledem sobì vlastním se vdy

dokázal postavit èelem jakémukoliv problému, a
ji pracovnímu nebo soukromému.
Za jeho èinnost, kterou za svùj ivot vykonal pro
odbory, by se nemusel stydìt ádný kolektiv, nato
jedinec. Pro ná èasopis byla jeho doménou knihovnièka a èlánky, kterými nutil k zamylení vìtinu
ètenáøù.
Právì teï, po tìchto výe uvedených øádcích,
kdybych byl panem Havlíèkem, urèitì bych si
neodpustil nìjakou tu ironickou poznámku, jemné
popíchnutí. Ale to já neumím.
A tak se ví váností dokáu jen øíct dìkuji a
popøát hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti do
dalího ivota.
Stanislav Kaèer,
pøedseda redakèní rady PTN ECHO

covní skupiny PKOV pro kolektivní vyjednávání.
Odborové otázky: Stanovisko
ÈMKOS k protiprávní propagaci politických stran na pracovitích. Regionální právní poradenství. Adresáø PKOV k 20.
2. 2006. Pøítí jednání PKOV.
Stav èlenské základny odborová organizovanost. Evidenèní listy ZO OS. Odvod
èlenských pøíspìvkù. Dokumenty ZO OS. Výjezdní
zasedání PKOV Èeská pota,
s. p.. Odborný semináø BOZP.
Pøíprava sjezdu OS ZPTNS.
Podniková kolektivní smlouva
Èeské poty, s. p., I. Dodatek.
Hospodáøský výsledek Èeské
poty, s. p., za 1. - 2. 2006.
Rùzné: Hmotná zainteresovanost na vybraných produktech. Dohoda k Podnikové
kolektivní smlouvì Èeské poty, s. p., na rok 2006 - 2010.
Èerpání FKSP za období roku
2005. Dodatek È. 2 ke
SMÌRNICI
È.
5/2004
POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH
OCHRANÝCH PRACOVNÍCH
PROSTØEDKÙ A MYCÍCH,
ÈISTÍCÍCH A DEZINFEKÈNÍCH PROSTØEDKÙ. Sborník normativù SPOTØEBY
PRÁCE - PØEPÁKA, pøipomínky PKOV Èeská pota,
s. p.. Poskytování pøíspìvku na
rekreaci z centralizovaných
prostøedkù FKSP v roce 2006.
Dovolená v zaøízeních Èeské
poty, s. p.. Mistrovství Èeské
poty, s. p., v bowlingu.
Aktuální informace. Sdruení
nájemníkù ÈR. Závìr.
30. bøezna 2006
ÈESKÝ TELECOM - byly se
zamìstnavatelem
sjednány
formy pomoci a podpory zamìstnancùm, postieným povodnìmi a pøipraven dodatek
Podnikové kolektivní smlouvy,
reagující na tuto situaci.
31. bøezna 2006
ÈESKÝ TELECOM  kolektivní
vyjednávání o mzdové oblasti
bylo zavreno podepsáním dodatku Podnikové kolektivní smlouvy.
bøezen 2006
OSZ PTNS  byla uzavøena
Odvìtvová kolektivní smlouva
vyího stupnì mezi naím
odborovým svazem a Èeským
svazem zamìstnavatelù v
potì, telekomunikacích a distribuci tisku na období od 1.
dubna 2006 a do 31. bøezna
2009.
JH, JiV, JP
07/PTN ECHO 2/06

Z REGIONÙ
Zimní sportovní hry zamìstnancù
ÈESKÉHO TELECOMU, a.s.
dislokovaných na území Moravy

Sdruený koordinaèní odborový výbor Severní Morava jako
kadým rokem tak i letos ve dnech 17. - 19. února v SKI areálu
Moravskoslezské armaturky Staré Hamry - Grùò, pøipravil a zorganizoval regionální zimní sportovní hry zamìstnancù ÈESKÉHO
TELECOMU, a.s. pracujících na Moravì.
Tyto hry se staly ji významnou sportovní a spoleèenskou událostí
regionu. Jen zøídka se stává, e v období tìchto her není dostatek snìhu, ale letoní bohatá snìhová nadílka pøíjemnì potìila jak organizátory tak i sportovce. Krásné prostøedí a atmosféra pøilákává na tuto akci kadým rokem více zamìstnancù, co sice dìlává vrásky organizátorùm, ale natìstí se vdy podaøí i tyto problémy vyøeit a myslím, e
ke spokojenosti pøeváné vìtiny úèastníkù. Zájem zamìstnancù o tyto hry povzbuzuje a motivuje organizátory k pøemýlení o pøítím
roèníku.
Ke spokojenosti úèastníkù pøispívá samozøejmì i profesionální pøístup zamìstnancù sportovního areálu, dobrá kuchynì, perfektnì zorganizované soutìe, ale také velmi pøíjemné posezení ve zdejí kolibì,
spojené s diskotékou. Spokojenost úèastníkù s pøíjemnì proitým víkendem je jediným cílem organizátorù zimních sportovních her.
O vítìzství i dobré umístìní, ale také s mylenku, e není dùleité
vyhrát ale zúèastnit se, bojovali úèastníci ve dvou kategoriích (mui a
eny) a ve tøech disciplinách (slalom, obøí slalom a bìh).
Duan Turòa, Severní Morava

Sportovní hry jsou místem spoleèenského setkávání.

Výsledky ZSH Morava 18. - 19. února 2006 1. - 3. místo
Slalom mui:
1. Martin Andres, Brno - ilingrovo nám.
2. Libor Pleska, Boskovice
3. Radim Koláèek, Vsetín
Obøí slalom mui:
1. Martin Andres, Brno - ilingrovo nám.
2. Ladislav Vokøál, Ostrava
3. Libor Pleska, Boskovice
Slalom eny:
1. Stanislava Martínková, Brno - ilingrovo nám.
2. Ludmila Králová, Ostrava 2
3. Jana Králová, Ostrava 2
Obøí slalom eny:
1. Jana Havlíèková, Brno
2. Renata Hejtmánková, Brno
3. Jana Králová, Ostrava 2
Bìh mui:
1. Jaromír Matulík, Zlín
2. Jiøí Buczek, Frýdek Místek
3. Milan Baránek, dár - Jihlava
Bìh eny:
1. Zuzana Dokoupilová, Brno - ilingrovo nám.
2. Stanislava Martínková, Brno
3. Jana Králová, Ostrava 2

Sportovní hry v Beskydech poskytují i romantiku.

Spoleèenská kronika

Na 30. bøezen pøipadly padesáté narozeniny kol. Radomila
KNÁPKA z ÈESKÉHO TELECOMU v Pøíbrami, èlena Rady OS.
Pìtapadesáté narozeniny oslaví 14. kvìtna kol. Josef VOJTÌCH
z ÈESKÉHO TELECOMU v Náchodì, pøedseda Revizní komise
OS.
Mezi edesátníky vstupují 10. dubna kol. Jiøí HENEBERK, pracovník správního aparátu OS a 1. kvìtna kol. Jolana
SVOBODOVÁ, ze Støední odborné koly a uèilitì v Brnì, èlenka
Zastupitelstva OS.
Na 16. duben pøipadají pìtaedesátiny hned dvou kolegù - Emila
HAVLÍÈKA, pøedsedy VZO OS ZPTNS okresu umperk, èlena
Zastupitelstva, zástupce éfredaktorky PTN Echa a pøedsedy PKOV
spoleèností novinových slueb v ÈR a Václava EDIVÉHO z
ÈESKÉHO TELECOMU v Praze, èlena Revizní komise OS.
Redakce a Redakèní rada PTN Echa
dìkují i jménem vedoucích orgánù naeho OS vem jubilantùm
za jejich dosavadní práci a pøejí jim jen to nejlepí!

Zmìny v adresách a odbìru èasopisu ECHO
hlaste OS ZPTNS na 222 540 209 Jiøí Heneberk,
fax 222 540 981 e-mail: heneberk.jiri@cmkos.cz
OS ZPTNS, Nám W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
nebo
na 272 932 840, Vìra Èernochová,
e-mail: cernochova@mistral.cz
08/PTN ECHO 2/06

Èásteèný invalidní dùchod

Od letoního února si mohou lidé, kteøí pobírají èásteèný invalidní
dùchod, k nìmu pøivydìlat libovolnou èástku. Zmìna zákona o dùchodovém pojitìní a zákona o organizaci a provádìní sociálního
zabezpeèení znamená, e se ji nebudou sledovat pøíjmy èásteènì invalidního obèana. Osoby èásteènì invalidní tak mají od 1. února 2006
nárok na celou výi èásteèného invalidního dùchodu bez ohledu na pøíjem z výdìleèné èinnosti. Úpravu dùchodu provede Èeská správa sociálního zabezpeèení od kvìtna 2006. S upraveným dùchodem
dostane obèan také doplatek za únor, bøezen a duben 2006. Ke zmìnì
také dochází v pøípadì, kdy je poivatel plného anebo èásteèného invalidního dùchodu výdìleènì èinný v cizinì. Døíve v takovém pøípadì
dùchod nedostával. Podle nové zákonné úpravy není výdìleèná èinnost v cizinì pøekákou pro výplatu plného invalidního nebo
èásteèného invalidního dùchodu. Podmínkou nároku na plný èi
èásteèný invalidní dùchod je nadále zdravotní stav obèana, který posuzují lékaøi Èeské správy sociálního zabezpeèení.

Daòovou sloenkou je moné platit
na poboèkách Èeské poty

Na vech poboèkách Èeské poty v republice je k dispozici Daòová
sloenka, nový platební doklad, jeho prostøednictvím je moné finanènímu nebo celnímu úøadu platit danì. Na platbu danì novou
Daòovou sloenkou se nevztahuje ádný poplatek za úhradu v hotovosti. Zavedení Daòové sloenky umoní poplatníkovi provést
úhradu daòové povinnosti v hotovosti bez nutnosti osobnì kontaktovat
finanèní úøad.
Daòová sloenka bude vyuita pro platbu danì z nemovitostí. Tisk
sloenek a jejich distribuce probíhá na finanèních úøadech v návaznosti na zpracování daòových pøiznání a vymìøení danì z nemovitostí
zpravidla v prùbìhu dubna s ohledem na skuteènost, e splatnost danì
z nemovitostí je 31. kvìten. Poplatník danì z nemovitostí pak uhradí
svou daòovou povinnost prostøednictvím této zaslané Daòové sloenky
na jakékoliv poboèce Èeské poty.
Platba daní v hotovosti na vech poboèkách Èeské poty je zajitìna s úèinností od 15. bøezna 2006.

Spoleèné zdanìní manelù

Koncem února podepsal prezident novelu zákona o daních z pøíjmù.
Novela upøesnila ustanovení týkající se spoleèného zdanìní manelù.
Zákon o daních z pøíjmù novì stanoví, e poádá-li souèasnì s
podáním daòového pøiznání jeden z manelù o pøevedení vratitelného
pøeplatku, který vznikl v dùsledku zaplacených záloh na daò a uplatnìní spoleèného zdanìní na osobní úèet druhého z manelù, správce
danì uskuteèní tento pøevod ke dni splatnosti danì druhého z manelù.
Jedná se o ustanovení, které mohou manelé vyuít ji pro daòové
øízení za zdaòovací období roku 2005. Staèí, aby ten z manelù,
kterému vznikne pøeplatek na dani, poádal finanèní úøad o pøevedení
svého pøeplatku na dani na daòový nedoplatek druhého z manelù. ádost je souèástí formuláøe daòového pøiznání za zdaòovací období
2005.
Ostatní zmìny pouze doplòují, pøípadnì zpøesòují stávající ustanovení tak, aby nadále nedocházelo k pochybnostem. Zákon nyní
výslovnì stanoví, e zálohy neplatí manel (manelka), který pøed
spoleèným zdanìním nemìl zdanitelné pøíjmy. Dolo také ke zpøesnìní
v tom smyslu, e spoleèné zdanìní manelù nelze uplatnit v pøípadì,
kdy alespoò jeden z manelù rozdìluje pøíjmy na spolupracující osobu
nebo v pøípadì, kdy rozdìluje dosaené pøíjmy na více zdaòovacích
období. Byl upøesnìn zpùsob výpoètu danì ze spoleèného základu
danì manelù. Úpravou byly odstranìny i pochybnosti o nemonosti
sníení spoleèného základu danì o pøípadnou ztrátu jednoho z
manelù.
Zpøesnìno bylo také ustanovení týkající se uplatnìní nezdanitelných
èástek tak, aby bylo zøejmé, e pokud nìkterý z manelù nedosáhne
ádných pøíjmù, mùe si nezdanitelné èástky uplatnit jak on, tak i druhý
z manelù.

Internetové adresy ze sociální oblasti

lportal.mpsv.cz - Integrovaný portál MPSV
lportal.mpsv.cz/eures/ - EURES
lwww.cssz.cz - Èeská správa sociálního zabezpeèení
lwww.suip.cz - Státní úøad inspekce práce
lwww.esfcr.cz - Evropsky sociální fond v ÈR
lUIR-ADR - Územnì identifikaèní registr adres
losha.mpsv.cz - Èeský Focal Point pro bezpeènost a ochranu zdraví
pøi práci

Sdruení nájemníkù ÈR - lutá linka

900 069 053

Èlenství v naem odborovém svazu pøináí i výhodu monosti
konzultací bytové problematiky s odborníky v poradnách SON. V poradnách jsou sluby poskytovány pouze èlenùm SON a po pøedloení legitimace i èlenùm odborových svazù, se kterými má SON
uzavøené dohody o spolupráci. Poskytování právních nebo jiných
konzultací je v jednoduchých pøípadech zdarma. Novinkou je poskytování telefonických konzultací na luté lince 900 069 053.
Operativní konzultace s poradci SON ÈR je za dotovanou cenou jen
7,- Kè/min. s tím, e maximální délka hovoruje 10 minut. Konzultace
jsou poskytovány v pondìlí a ve ètvrtek od 9 do16 hod. a v pátek
od 9 do 12 hod.

Zmìny v daních z pøíjmù
ze závislé èinnosti

Komplex úprav, týkajících se sníení daòové zátìe u fyzických
osob, spoèívá ve sníení sazby danì u dvou nejniích pásem,
rozíøení prvního pásma daòové sazby a nahrazení vybraných nezdanitelných èástí základu danì slevami na dani.
Zásadní zmìnou pro pøíjmy ze závislé èinnosti v roce 2006 je
nemonost uplatnìní nezdanitelných èástí základu danì pøi zdanìní
mìsíèní mzdy. Týká se to zejména úrokù z úvìrù (hypoteèních èi ze
stavebního spoøení) na poøízení bytu, dále odèitatelné poloky na
poplatníka, na jeho invaliditu èi jeho studium. Odèitatelné poloky na
poplatníka, na jeho invaliditu, na manelku(a) a její (jeho) invaliditu, èi
na studium poplatníka jsou nahrazeny slevami na dani.
Nezdanitelné èásti pøíjmu - dary, úroky z úvìrù na bytové potøeby,
pøíspìvek zaplacený poplatníkem na penzijní pøipojitìní se státním
pøíspìvkem, pojistné na soukromé ivotní pojitìní a èlenské pøíspìvky
odborové organizaci sníí základ danì a v daòovém pøiznání za
kalendáøní rok èi na základì roèního zúètování pøíjmù ze závislé èinnosti.
Slevy na dani, které vlastnì nahrazují døívìjí nezdanitelné èásti
základu danì na poplatníka:
l na poplatníka 7200 Kè roènì, tj. 600 Kè mìsíènì; slevu nelze
uplatnit na starobního dùchodce, pokud by byl jeho pøíjem vyí ne
38 040 Kè roènì,
l na manelku (manela) ijící s poplatníkem v domácnosti ve výi
4200 Kè roènì, pøípadnì 8 200 Kè roènì, pokud má manelka (manel)
zvlá tìké postiení s potøebou prùvodce - je dritel prùkazu ZTP/P;
slevu na dani na manelku (manela) nelze uplatòovat v mìsíèních
mzdách, ale pouze a za rok (v daòovém pøiznání èi roèním zúètování),
sleva je podmínìna tím, e manelka (manel) nesmí mít vlastní pøíjem
pøesahující za zdaòovací období 38 040 Kè,
l na poplatníka s èásteèným invalidním dùchodem 1500 Kè roènì, tj.
125 Kè mìsíènì,
l na poplatníka s plným invalidním dùchodem 3000 Kè roènì, tj. 250
Kè mìsíènì,
l na poplatníka, který je dritelem prùkazu ZTP/P, 9600 Kè roènì, tj.
800 Kè mìsíènì a
l pøi soustavné pøípravì na budoucí povolání studiem 2400 Kè roènì,
tj. 200 Kè mìsíènì.
Døíve byl pøíjem sníen o nezdanitelné èástky a takto sníený byl
danìn. Nyní je sniována a vypoètená daò.
Daòové zvýhodnìní na dìti - pøed uplatnìním daòového zvýhodnìní
se nejprve aplikují jiné pøípustné slevy na dani. Ostatní slevy na dani se
poskytují pouze do výe vypoètené zálohy na daò, pouze v pøípadì
daòového zvýhodnìní na dìti mùe dojít k výplatì daòového bonusu.
Na závìr malý pøíklad:
Pan Novák je enatý a vyivuje tøi dìti. Jeho pøíjem po odeètení
zaplaceného pojistného èiní 10 500 Kè. Záloha na daò je v tomto pøípadì 2100 Kè. Slevy na dani - 600 Kè (na poplatníka) a 3x 500 Kè
(daòové zvýhodnìní na dìti) - èiní 2100 Kè. Èistý pøíjem pana Nováka
tedy bude 10 500 Kè.
V pøípadì, e by mìl ètyøi dìti - slevy na dani by byly vyí 2600 Kè
(600 Kè + 4x 500 Kè). V tuto chvíli bude uplatnìn daòový bonus a pan
Novák jetì dostane 500 Kè. Èistý pøíjem pana Nováka by tedy byl
11 000 Kè.
Stránku pøipravila Bc. Jindøika Petøíèková
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PRÁVNÍ PORADNA

§

DOTAZ: Mùj zamìstnavatel provedl organizaèní zmìny. V
dùsledku toho jsem dostala výpovìï pro nadbyteènost podle § 46
odst. 1 písm. c) zákoníku práce. V prùbìhu výpovìdní doby mi vedoucí naøídil vykonávat jinou práci, ne mám sjednanou v pracovní smlouvì. Øekl mi, e jinou práci pro mne nemá. Jasnì jsem
pøed svìdky øekla, e s tímto pøevedením nesouhlasím, zvlátì
proto, e nová práce je ménì placená. Protoe jsem ale nechtìla
pokodit kolektiv, v kterém jsem se vdy cítila dobøe, novou práci
vykonávám. Spolupracovníci mi radí, abych se nedala a alespoò
poadovala vyrovnání do výe pùvodní mzdy pøed pøevedením.
Mám vùbec anci pøípadný spor vyhrát?
ODPOVÌÏ: Vá problém není ojedinìlý, nìkdy vedoucí zamìstnanci skuteènì zneuívají své postavení a tlaèí své podøízené zamìstnance do pro nì nevýhodných situací. Proto také otázky týkající se
pøevedení zamìstnance na jinou práci ne byla sjednána v pracovní
smlouvì jsou velmi èasté.
Pøedevím byste se mìla znovu zamyslet, zda Vám daná výpovìï
je v souladu se zákoníkem práce. Napø. zda výpovìï byla dána
skuteènì po provedených organizaèních zmìnách a nikoli pøed jejich
provedením, zda skuteènì Vás zamìstnavatel nemohl dále zamìstnávat v místì, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce a to ani po
pøedchozí prùpravì. Dále bych doporuèil posoudit, zda se zamìstnavatel nedopustil chyby tím, e výpovìï byla dána v dobì Vaí pøípadné neschopnosti. To ve by mohlo znamenat její neplatnost s tím, e je
zde monost bránit se ve spolupráci s odborovými orgány a svazem
úèinnì u soudu. Pokud bylo ve v souladu se zákonem, je nutné bohuel výpovìï akceptovat.
Jiná je vak situace pokud se týká Vaeho pøevedení na jinou práci.
Obecnì toti platí, e ode dne vzniku pracovního pomìru, po celou
dobu jeho trvání, tj. i ve výpovìdní dobì, je zamìstnavatel povinen
pøidìlovat zamìstnanci práci podle jeho pracovní smlouvy a platit mu
za vykonanou práci mzdu. Sjednaný obsah pracovní smlouvy, tedy i
sjednaný druh práce, lze mìnit jen tehdy, dohodnou-li se zamìstnavatel a zamìstnanec na jeho zmìnì. A to podle § 36 zákoníku práce.
Forma dohody není zákonem stanovena, pouze se uvádí, e byla-li
pracovní smlouva uzavøena písemnì, musí zamìstnavatel provést
písemnì i její zmìnu. S nedodrením písemné formy vak zákoník
práce nespojuje její neplatnost. Dohoda o zmìnì mùe být tedy i ústní
, souhlas se zmìnou mùe zamìstnanec projevit i mlèky, napøíklad tím,
e bez námitek zaène novì pøidìlenou práci vykonávat.
Ve výjimeèných pøípadech, uvedených v § 37 zákoníku práce, je zamìstnavatel oprávnìn pøevést zamìstnance na jinou práci, a to bez jeho souhlasu. Toto oprávnìní je formulováno jednak jako povinnost zamìstnavatele, tedy zamìstnavatel zamìstnance musí pøevést, nastanou-li pro to dùvody uvedené v zákoníku práce, jednak jako
monost, tj. je na zamìstnavateli, zda této monosti vyuije, èi nikoliv.
Pomineme pøípady, kdy je zamìstnavatel povinen pøevést zamìstnance na jinou práci. Jedná se toti o pøípady, kdy dùvody pøevedení
mají pøedevím vztah ke zdravotnímu stavu zamìstnance který
nemùe vykonávat práci dle pracovní smlouvy nebo to souvisí to s
ochranou tìhotných en a matek malých dìtí.
Soustøedíme se na pøípady, kdy zamìstnavatel pøevést zamìstnance na jinou práci mùe. Je to
a) dal-li zamìstnanci výpovìï z dùvodu nesplòování pøedpokladù
stanovených právními pøedpisy pro výkon práce nebo nesplòování
poadavkù pro øádný výkon práce èi výpovìï pro poruení pracovní
káznì,
b) bylo-li proti zamìstnanci zahájeno trestní øízení pro podezøení z
úmyslné trestné èinnosti spáchané pøi plnìní pracovních úkolù nebo v
pøímé souvislosti s ním ke kodì na majetku zamìstnavatele, a to na
dobu do pravomocného skonèení trestního øízení,
c) pozbyl-li zamìstnanec doèasnì pøedpoklady stanovené právními
pøedpisy pro výkon sjednané práce, avak v tomto pøípadì nejdéle
celkem na 30 pracovních dnù v kalendáøním roce.
Z výe uvedených dùvodù vyplývá, e jde o situace, kdy nelze na
zamìstnavateli spravedlivì poadovat, aby ponechal zamìstnance na
pùvodním pracoviti.
Zamìstnavatel mùe rovnì zamìstnance pøevést na jinou práci i
bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potøeby,
a) nemùe-li zamìstnanec konat práci pro prostoj nebo pro poruení
práce zpùsobené nepøíznivými povìtrnostními vlivy, nebo
b) je-li to tøeba k odvrácení ivelní události nebo jiné hrozící nehody
nebo ke zmírnìní jejich bezprostøedních následkù.
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V tìchto pøípadech jde vìtinou o krátkodobá organizaèní opatøení.
Zamìstnavatel je povinen pøedem se zamìstnancem projednat
dùvod jeho pøevedení a dobu, po kterou má pøevedení trvat. Jestlie k
pøevedení dojde i bez souhlasu zamìstnance, je zamìstnavatel povinen u písemnì uzavøené pracovní smlouvy, vydat zamìstnanci písemné potvrzení o dobì jeho trvání.
Z výe uvedeného vyplývá, e zamìstnavatel nemùe zamìstnance
bez jeho souhlasu pøevést na jinou práci po dobu výpovìdní doby,
pokud nejde o výpovìï pro nesplòování pøedpokladù stanovených
právními pøedpisy pro výkon sjednané práce nebo poadavkù pro øádný výkon této práce nebo z dùvodu poruení pracovní káznì. V ádném pøípadì to tedy nelze bez souhlasu zamìstnance provést v pøípadì výpovìdi z organizaèních dùvodù. Jestlie zamìstnanec nemùe
konat práci podle své pracovní smlouvy napø. proto, e pracovní místo
bylo zrueno, jde o pøekáku na stranì zamìstnavatele. Zamìstnanci
proto pøísluí po dobu trvání této pøekáky (tedy v tomto pøípadì a do
skonèení výpovìdní doby) náhrada mzdy ve výi prùmìrného výdìlku.
Shrnuto: Jestlie jste zamìstnavateli jednoznaènì sdìlila, e s
pøevedením na jinou práci v dobì výpovìdní lhùty nesouhlasíte,
máte nárok na rozdíl mezi mzdou vyplacenou za práci, na kterou
jste byla pøevedena. a mzdou pøed tímto pøevedením.
JUDr. Pavel Sirùèek, svazový právník

Novela zákoníku práce od 1. dubna 2006

Zamìstnavatel informuje zamìstnance

Od 1. dubna 2006 nabývá úèinnosti novela zákoníku práce, která
pøináí zmìny do oblasti poskytování informací zamìstnavatelem a
projednání nìkterých otázek se zamìstnanci nebo jejich zástupci. V
èem spoèívají hlavní zmìny?
1. V oblasti informování zamìstnancù:
Informováním se podle novely rozumí pøedávání údajù zamìstnavatelem zamìstnancùm, popøípadì zástupcùm zamìstnancù, aby se
s nimi seznámili a posoudili je. Zamìstnavatel je povinen poskytnout informace vhodným zpùsobem a v dostateèném pøedstihu pøed
uskuteènìním opatøení tak, aby se s nimi zamìstnanci, popøípadì zástupci zamìstnancù, mohli seznámit a vyjádøit své stanovisko a popøípadì se pøipravit na projednání. Jde o sdìlování urèitých skuteèností
bez ohledu na to, aby bylo nutné zjiovat stanovisko druhé strany k
tìmto informacím.
Právo zamìstnancù na informace a projednání, které je novì upraveno v § 18 zákoníku práce, mùe zamìstnavatel v celém rozsahu
uskuteènit prostøednictvím pøísluných odborových orgánù èi rad zamìstnancù, pokud u nìj pùsobí. Informování a projednávání v oblasti
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle § 24 odstavce. 3 zákoníku
práce je v kompetenci zástupcù pro oblast bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci.
Povinnost informovat zamìstnance zasahuje do nìkolika oblastí
èinností zamìstnavatele. Jedná se napø. o výrobní a podnikatelské
zámìry, organizaèní strukturu, pracovnìprávní vztahy apod.
Zamìstnavatel je povinen informovat zamìstnance o tìchto
otázkách:
- ekonomické a finanèní situaci, dùsledcích èinnosti na ivotní
prostøedí a ekologických opatøeních,
- pøevodu zamìstnavatele k jinému zamìstnavateli a s tím spojeným
pøechodem práv a povinností z pracovnìprávních vztahù,
- právním postavení zamìstnavatele a jeho zmìnách, vnitøním
uspoøádáním a osobì oprávnìné jednat za zamìstnavatele v pracovnìprávních vztazích a uskuteènìných zmìnách v pøedmìtu èinnosti
zamìstnavatele.
Dále zamìstnavatel informuje zamìstnance napø. o vývoji zamìstnanosti, zamýlených strukturálních zmìnách, struktuøe zamìstnavatele, základních otázkách pracovních podmínek apod. Od 1. dubna
2006 je zamìstnavatel rovnì povinen informovat o své aktuální èinnosti a jejím pravdìpodobném vývoji. Rozumí se tím nejen výrobní
nebo podnikatelská èinnost, ale i uskuteèòované zmìny organizaèního
nebo výrobního charakteru.
2. V oblasti projednání se zamìstnanci
Projednání je novì charakterizováno jako èinnost smìøující k
výmìnì názorù mezi zamìstnavatelem a zamìstnanci, pøípadnì
zástupci zamìstnavatelù (odbory, rada zamìstnancù), za úèelem
dosaení shody. Zamìstnavatel je povinen zajistit projednání vhodným
zpùsobem a v dostateèném pøedstihu pøed uskuteènìním opatøení.
Zamìstnavatel je povinen vyhovìt ádosti zamìstnancù, popøípadì
zástupcù zamìstnancù, o osobní jednání se zamìstnavatelem na pøísluné úrovni øízení podle povahy vìci. Projednání se koná na základì
informací poskytnutých zamìstnavatelem a na základì stanoviska,
které jsou zamìstnanci, pøípadnì zástupci zamìstnancù, oprávnìni
vyjádøit. Zamìstnanci (jejich zástupci), mají pøi projednání právo obdret na své stanovisko odùvodnìnou odpovìï. Obì strany jsou povin-

ny poskytovat si vzájemnou souèinnost a jednat s pøihlédnutím k
oprávnìným zájmùm zamìstnavatele i zamìstnancù.
Podle novely zákoníku práce je zamìstnavatel povinen projednat
se zamìstnanci nebo s jejich zástupci otázky týkající se nejnovìjího
stavu a struktury zamìstnancù. Dále projedná s nimi problémy, o
kterých musí zamìstnance pøedem informovat. Jedná se o pøevod zamìstnavatele nebo jeho èásti (pøechod práv a povinností z pracovnìprávních vztahù) podle § 249 zák. práce, vývoj zamìstnanosti u zamìstnavatele, zamýlené strukturální zmìny, racionalizaèní nebo organizaèní opatøení a otázky v souvislosti s moným hromadným
propoutìním zamìstnancù a nìkteré problémy bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci (napø. prevence rizik, rizikové faktory, pracovní podmínky a prostøedí apod.)
3. V oblasti práva Evropských spoleèenství
Èlánek 6 smìrnice 202/14/ES stanoví povinnost èlenským státùm
Evropské unie zajistit, aby za urèitých podmínek zástupci zamìstnancù
a pøípadnì odborníci, kteøí jim pomáhají, nebyli oprávnìni ani povinni
pøedat zamìstnancùm nebo tøetím stranám jakékoli informace, které
jim v oprávnìném zájmu podniku byly výslovnì poskytnuty jako
dùvìrné.
Pøitom se vychází z pojmu "dùvìrná informace". Je to informace, její poskytnutí mùe ohrozit nebo pokodit èinnost zamìstnavatele.
Zamìstnavatel není povinen podávat nebo projednávat informace o
skuteènostech, které jsou chránìny zvlátními právními pøedpisy.
Jedná se napø. o zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných
skuteèností. Jsou to napø. utajované informace z oblasti zabezpeèení
obranyschopnosti Èeské republiky nebo mezinárodní organizace,
skuteènosti oznaèené "tajné", "pøísnì tajné" nebo "dùvìrné" apod.
Pokud u zamìstnavatele nepùsobí zástupci zamìstnancù a zamìstnavatel pøedá zamìstnancùm informace, které oznaèí za dùvìrné,
uplatní se ustanovení § 73 odst. 1 písm. d) zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení zamìstnanec nesmí jednat v rozporu s oprávnìnými
zájmy zamìstnavatele. Nemùe tedy poskytovat dalím osobám informace, které mu zamìstnavatel sdìlil jako dùvìrné podle zvlátních
právních pøedpisù (napø. ochrana obchodního tajemství). V opaèném
pøípadì by se jednalo o poruení pracovní káznì.
Døívìjí právní úprava v zákoníku práce pochází z doby, kdy smìrnice 202/14/ES jetì neexistovala. Nerozliuje se velikost ani typ zamìstnavatele, jde o stálou informovanost a projednávání ve stanovených oblastech. Pro transpozici smìrnice bylo nutné nìkteré
záleitosti, u nich døívìjí právní úprava stanoví pro zamìstnavatele
povinnost informovat, pøesunout do záleitostí, které zamìstnavatel se
zamìstnanci projednává. Zároveò se nìkteré formulace s ohledem na
podnikatelskou praxi upøesnily a doplnily.
Na oblast informování a projednávání nìkterých otázek na pracoviti
se vztahuje úmluva Mezinárodní organizace práce è. 135 o ochranì
zástupcù pracovníkù v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty (è. 108/2001 Sb.m.s.). Z této úmluvy vyplývá i povinnost zamìstnavatele poskytnout zástupcùm zamìstnancù úèinnou ochranu proti
diskriminaci pro výkon této funkce, zabezpeèit je materiálnì tak, aby
mohli svou funkci úèinnì vykonávat a zabezpeèit, aby zvolených
zástupcù zamìstnancù nebylo vyuito k oslabení postavení odborù.
Vztahy mezi zamìstnavateli a zamìstnanci na tomto úseku dále
upravuje èlánek 6 Evropské sociální charty. Stanoví povinnost zamìstnavatelùm podporovat spoleèné konzultace mezi pracovníky a zamìstnavateli.
Nová právní úprava se vztahuje i na pracovnìprávní vztahy vznikající na základì dohody o pracovní èinnosti nebo dohody o provedení
práce.
-ou-

§

Já volím ODS, ta mi pøinese modré z nebe.

MICHAL MARÈÁK

§

Návrh zákona o úrazovém pojitìní zamìstnancù

Senát zamítl návrh zákona o úrazovém pojitìní zamìstnancù, a tak
se vrací do Poslanecké snìmovny. Pokud ji poslanci znovu schválí a
prezident podepíe, vejde v úèinnost 1. 1. 2008. Cílem nového zákona
je výraznì motivovat zamìstnavatele i zamìstnance k vytváøení co nejlepích podmínek pro bezpeènou práci.
V roce 2004 (výsledky za rok 2005 jetì nejsou k dipozici) dolo v
Èeské republice ke 109 243 pracovním úrazùm. Nevyhovující pracovní prostøedí bylo pøíèinou 1329 nemocí z povolání. O ivot pøilo v práci 187 lidí. Podle údajù Ministerstva financí zaplatili v roce 2004 zamìstnavatelé 4 550 996 000 Kè na úrazové pojitìní. Ve stejném roce
pojiovny vyplatily 2 595 634 000 korun.
Odpovìdnost za kodu pøi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
nesou zamìstnavatelé. V Èeské republice funguje v souèasné dobì
systém, jeho parametry urèuje stát a podle kterého jsou zamìstnavatelé povinni pojistit se u nìkteré ze dvou komerèních pojioven.
Výe pojistného se odvíjí podle okruhu ekonomických èinností firmy. V
pøípadì, e dojde k pracovnímu úrazu, dostávají pokození zamìstnanci pojistné plnìní od pojioven pøevánì prostøednictvím svých zamìstnavatelù. Prùmìrná doba plnìní je 19 let. Zamìstnanec je
odkodòován za újmu, která mu vznikla pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání.
Souèasný systém dostateènì nemotivuje postiené zamìstnance
k dalí práci a nemotivuje ani zamìstnavatele k pøijímání úèinných
opatøení, která by pøedcházela vzniku pracovních úrazù a nemocí z povolání.
Nová právní úprava zavede do èeského systému pojitìní prvky,
které se standardnì vyskytují v systému úrazového pojitìní ve
vyspìlých zemích. Návrh zákona posiluje právní jistoty zamìstnancù i
zamìstnavatelù a vytváøí pøedpoklady pro dlouhodobou stabilitu úrazového pojitìní za finanènì pøijatelných podmínek.
Pokud návrh zákona projde celým schvalovacím procesem, pojitìní
odpovìdnosti zamìstnavatele za kodu pøi pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání nahradí forma sociálního úrazového pojitìní s
vlastním systémem poskytovaných dávek. Odpovìdnost za kodu zpùsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se tak
pøenese z oblasti pracovnìprávní do systému sociálního zabezpeèení,
a to formou dávek úrazového pojitìní.
Odpovìdnost za provádìní úrazového pojitìní zamìstnancù pøejde
na stát a zmìní se také charakter pojitìní. Úrazové pojitìní bude
provádìt Èeská správa sociálního zabezpeèení, která provádí i jiné
druhy sociálního pojitìní. Zamìstnavatelé jí budou odvádìt pojistné
ve stejné výi jako dosud a ÈSSZ zajistí v této oblasti stejný reim,
který dnes platí v oblasti sociálního pojitìní. Na základì pokození
zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání bude vyplácet dávky
z úrazového pojitìní pøímo pokozeným zamìstnancùm.
Takové øeení zajistí dlouhodobou jistotu pøi výplatì dávek lidem,
kteøí utrpìli úraz v práci nebo mají nemoc z povolání. Poskytovaná dávka (renta) u nebude vázána na èásteèný nebo plný invalidní dùchod,
na který jim vznikl nárok na základì úrazu nebo nemoci z povolání.
Navíc si lidé, kteøí rentu pobírají, budou moci pøivydìlávat, ani by se
jim výe dávky o tento pøivýdìlek sníila, jako je tomu dnes.
ÈSSZ bude zajiovat výbìr pojistného, výplatu dávek, povede jednotnou evidenci a bude také kontrolovat, zda zamìstnavatelé plní v této oblasti své povinnosti. Úrazové pojitìní bude ÈSSZ spravovat oddìlenì od ostatních druhù pojitìní. Tím se sníí náklady na provoz,
správu pojitìní a v neposlední øadì také poèet neplatièù pojistného.
To umoní zavedení preventivních aktivit. ÈSSZ pøipraví kadý rok pojistný plán, který projedná se zástupci sociálních partnerù a poté ho
pøedloí vládì ke schválení.
Návrh zákona zvyuje jednorázové odkodnìní pozùstalých. V pøípadì, e zamìstnanec (zamìstnankynì) zemøe na následky pracovního úrazu, dostane jeho manelka èi manel 240 000 Kè, stejnou
èástku dostane i dítì (v souèasnosti je to 50 000 Kè, resp. 80 000. Kè).
Nový zákon bude také zvýhodòovat zamìstnavatele, kteøí budou
zvyovat úroveò bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Vývoj poètu a
závanosti úrazù a nemocí z povolání by mìly odráet pøípadné slevy
èi pøiráky na pojistném. Nový systém úrazového pojitìní zamìstnancù pøebírá vechny dosavadní vyplácené renty od roku 1993 a
garantuje, e se jejich výe oproti souèasnosti nezmìní.
Tyto renty nebudou podléhat pøezkoumání zdravotního pokození
pro úèely úrazového pojitìní po dobu 10 let (ochranná doba nároku).
Efektivní úrazové pojitìní bude vedle sociální úlohy plnit i úlohu preventivní a také rehabilitaèní (podpora návratu pokozeného do pracovního procesu).
Zdroj: MPSV
Pøipravila Bc. Jindøika Petøíèková
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Daòový experiment ODS - Tlustá penìenka

"Vysoké danì a sociální a zdravotní pojitìní pøipravují o peníze
kadého z nás a brzdí rùst ivotní
úrovnì. Souèasný systém podporuje více ty, kteøí nedìlají nic,
ne ty, kdo se snaí". To jsou
mylenky obsaené v prezentaci
stínového ministra financí V.
Tlustého na webových stránkách
ODS. Lékem na to má být zavedení rovné danì a státem
zaruèený pøíjem obèana, který
nahradí vechny "souèasné sociální dávky, které se týkají obèanù
s nezmìnìnou pracovní schopností". Státem zaruèený pøíjem je
podle ODS "existenèní jistota pro
vech 10,235 miliónù obyvatel ÈR
po celý ivot".
Sociální dávky, které se poskytují zdravotnì postieným osobám, by údajnì nemìly být
návrhem ODS dotèeny a zachovány by stejnì tak mìly být
dávky dùchodového pojitìní, i
kdy na zcela odliné (nií)
úrovni. Na webových stránkách
poslance Tlustého je pøipravena
kalkulaèka, na které si lze vypoèítat výi souèasných èistých pøíjmù
a pøíjmù podle návrhu. Kalkulátor
vak ji nìkolikrát ODS pozmìnila,
stále jsou upravovány èástky existenèní jistoty. Pùvodnì garantovaná èástka 6000 Kè na poplatníka se neustále mìní, jakoby ODS
stále nemìla jasnou pøedstavu.
Podivná východiska koncepce
rovné danì u fyzických osob
Vlastní propoèet zdanìní pøíjmù
fyzických osob obsahuje tøi vysoce
diskutabilní pøedpoklady. Tìmi si
Vlastimil Tlustý zámìrnì nadlepuje výsledky svých propoètù a
zamluje skuteèný dopad své koncepce:
Východiskem propoètù se stává
tzv. superhrubá mzda a zmìna v
pojistných sazbách. Jedná se o
starý poadavek ODS, aby se k
hrubé mzdì pøipoèetlo pojitìní
hrazené zamìstnavatelem za zamìstnance (na sociální a zdravotní pojitìní. Tím vznikne "superhrubá mzda". Ta je pak východiskem dalích propoètù. A
nyní nastává první "krok stranou"
V. Tlustého. On toti ke hrubé
mzdì pøipoèítává 35 % pojistného, které dosud hradil zamìstnavatel. Z takto vzniklé mzdy vak
zamìstnanec odvádí celkovì jen
25 % pojistného.
Co tato operace bude znamenat
pro zamìstnavatele? Prakticky
nic. Z pohledu nákladù práce se u
nìj naprosto nic nezmìní. O stejnou èástku, o kterou si sníí náklady zruením úhrady pojistného,
zvýí podle Vlastimila Tlustého
hrubé mzdy svým zamìstnancùm.
Zamìstnavatelé tedy pøi takto
prezentované Tlustého eskamotái ve skuteènosti neuetøí ani
haléø. Doposud ODS zamìstnavatelùm slibovala nìco naprosto
jiného - sníení "nekonkurenceschopných" nákladù práce.
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Propoèet V. Tlustého prezentovaný na kongresu ODS toto
sníení neumoòuje. Tím se
stínový ministr financí ODS
dostává do hlubokého rozporu jak
se svými døívìjími veøejnými vystoupeními, tak i s konceptem
popsaným v øadì Modrých ancí.
To vak není zdaleka ve. Bylo
by zajímavé vìdìt, zda si podnikatelé, kteøí velmi èasto vehementnì podporují pøesun povinnosti platit pojistné plnì na zamìstnance, uvìdomují právní aspekty této operace. Od chvíle, kdy
bude povinnost úhrady celého
pojistného pøevedena pouze na
zamìstnance, bude jakékoli
neodvedení pojistného zamìstnavatelem znamenat trestný èin.
(Dnes se to vztahuje pouze pøípady, kdy zamìstnavatel neodvede pojistné hrazené zamìstnancem).
Co tento model znamená pro
zamìstnance? Velmi mnoho.
Tlustý se stává nejvìtím pøítelem zamìstnancù. Zamìstnanec by toti v jeho pojetí konzumoval ve své mzdì vekerý efekt
pøedpokládaného sníení pojistného z dneních 47,5 % (které
platí dohromady zamìstnavatel a
zamìstnanec) na celkových 25 %.
V. Tlustý tedy kadému zamìstnanci (daòovému poplatníku) dodateènì zvyuje pøíjem pøed zdanìním o témìø 10 % (pøesnìji 9,3
%). (Ruí mu jím placené sociální pojistné (- 8 %) a pøevádí do jeho mzdy objem pojistného placeného dnes zamìstnavatelem
(35 %). Platit po nìm chce pouze
25 % z uvedené superhrubé
mzdy).
Otázkou vak je, zda je vechno zlato, co se tøpytí? Autor
vùbec nepoèítá s reálnou moností, e zamìstnavatel navýí hrubé
mzdy jen o tolik, aby zamìstnanci
v èistém zùstalo stejnì jako dosud,
a na modelu rovné danì vydìlá
jen zamìstnavatel, resp. vlastník
nebo vlastníci podniku. Autor na
tuto námitku jistì bude argumentovat tím, e vlastníci uetøené
prostøedky pouijí na rozvoj podniku a vytvoøení nových pracovních míst v Èeské republice.
Dosavadní praxe vak tuto teorii
nepotvrzuje. Tato otázka souvisí s
klíèovým problémem operace,
kterým se vak autor vùbec nezabývá - akým zpùsobem by bylo
mono vùbec na systém tzv. superhrubé mzdy pøejít. Autor se
vùbec nezabývá otázkou, zda nìco takového lze vùbec nìjakým
právním aktem zamìstnavatelùm
naøídit, jde-li o smlouvy podle
èeského práva. U smluv podle
zahranièního pracovního nebo
jiného práva tak uèinit bezpochyby
nelze.
Ono je toti opravdu nìco jiného
uvádìt dodateènì na výplatní
pásce pojistné placené zamìstnavatelem a nìco jiného v realitì

navýit skuteèné hrubé mzdy zamìstnancù sjednané v pracovních
smlouvách (i dohodách u prací konaných mimo pracovní pomìr),
podle pøedstavy autora o 35 %.
Stejnì tak se autor (resp. autoøi)
vùbec nezabývá otázkou, jakou
technikou by se k poplatníkùm s
nízkými pøíjmy èástka oznaèovaná
jako státem zaruèený pøíjem
odvozený z existenèní jistoty,
(zahrnovaná do základu danì)
vùbec dostala.
Naoko pøíjemné sliby Vlastimila
Tlustého jsou jak z politických, tak
i právních hledisek velmi pochybné. Uvedené postupy se spíe jeví
jako snaha autora o manipulaci s
pojistným pro úèely propoètu
umìle navýit pøíjmy zamìstnancù
tak, aby se jeho propoèty dopadù
zavedení systému rovné danì
jevily v pøijatelnìjím svìtle.
V. Tlustý ve svých propoètech
podhodnocuje úroveò stávajících
sociálních pøíjmù. Uvedená mzdová kalkulaèka má umonit srovnání stávající výe pøíjmù (z
výdìleèné èinnosti i sociální
dávky) s úrovní pøíjmù po zavedení rovné danì. Kalkulaèka vak
pøi výpoètu dnení úrovnì pøíjmù
nedává pravdivý obraz. Zohledòuje pouze dvì sociální dávky, a
to pøídavek na dítì a sociální pøíplatek. Z opakujících se dávek
naprosto opomíjí pøíspìvek na bydlení, který rodina dostává za stejných pøíjmových podmínek, jako je
jí vyplácen i sociální pøíplatek.
Výpoèty nezohledòují ani rodièovský pøíspìvek. Kalkulaèka se
pouze ptá na skuteènost, zda osoba má manela/manelku, zda
tento partner pracuje a za jaký
pøíjem. Díky tomuto zjednoduení
vstupních informací není rodièovský pøíspìvek do stávajících
pøíjmù zahrnut, co dnení pøíjmovou situaci této rodiny znaènì
zkresluje - sniuje ji témìø o 3700
Kè mìsíènì. To se èasto pøibliuje
èástce, o ní ODS slibuje této mladé rodinì èistý pøíjem zvýit.
Vedle opakujících se mìsíèních
sociálních dávek navíc v souèasné
dobì existuje øada jednorázových
dávek, které se vyplácejí pøi vzniku
dané sociální situace (narození
dítìte, pøevzetí dítìte do péèe,
úmrtí èlena rodiny, atd.), a to bez
ohledu na výi pøíjmu rodiny.
Vzhledem k tomu, e i tyto dávky
nejsou podmínìny zmìnìnou pracovní schopností, pøedpokládá je
zøejmì ODS také zruit. A nejedná
se o zanedbatelné èástky, které by
rodiny mìly oelet. Pøi narození
dítìte by tak rodina napøíklad nedostala 8750 Kè, resp. 17 500 Kè v
podobì porodného jako pøíspìvek
na zmírnìní dopadù vysokých
nákladù rodiny pøi narození potomka. Na druhé stranì by jiná
domácnost zase napøíklad nedostala 5000 Kè za vypravení pohøbu zesnulému, atd.
Vedle nárokových dávek státní

sociální podpory si mùe dnes rodina poádat obec o pøiznání nìkteré dávky sociální péèe. Tìmto
dávkám vak pøedchází testování
majetku domácnosti, posuzování
monosti zvýit si pøíjem vlastní
prací atd. V pøípadì splnìní podmínek nároku dorovnají tyto dávky
osobì/rodinì pøíjem na úroveò ivotního minima, èím ji ochrání
pøed propadem do chudoby.
Mzdový kalkulátor vak s tìmito
dávkami nepoèítá, èím nízkopøíjmovým domácnostem znaènì
podhodnocuje stávající pøíjmovou
úroveò. Zohlednìny nejsou ani
dávky nemocenského S dávkami
z veøejného nemocenského pojitìní ODS zøejmì do budoucna
nepoèítá. Bude záleet na
kadém, zda se rozhodne pro pøípad nemoci z uspoøených prostøedkù komerènì pøipojistit.
DOPADY NA OBYVATELSTVO
Otázkou je, zda ODS prezentovaná existenèní jistota bude pro
obèany dostateèná, aby je
ochránila pøed pøípadným propadem do chudoby. Ani osoba s
nulovým pøíjmem slibovaných
6000 Kè mìsíènì toti na ruku nedostane. Z této èástky se jetì
zaplatí sociální a zdravotní pojitìní a má podléhat i zdanìní. Ve
skuteènosti se tak jedná pouze o
60 % její výe, která by osobì
zùstala, tj. 3600 Kè na dospìlou
osobu mìsíènì. Tato èástka je
vak hluboce pod úrovní ivotního
minima jednotlivce, které od ledna
2006 èiní 4420 Kè mìsíènì.
Úplné rodiny s dìtmi
Pøi dvou výdìleènì èinných osobách se díky zavedení rovné danì
zvýí pøíjmy témìø ve vech pøíjmových pásmech. Návrhem by
napøíklad bezdìtná rodina s podprùmìrným pøíjmem získala zhruba 2000 Kè mìsíènì. Pøi
prùmìrném pøíjmu by vak tato
výhoda byla nií - zhruba 1000
Kè mìsíènì, nejvýhodnìjí by byl
návrh pøi velmi vysokém pøíjmu.
Tyto rodiny dnes nedostávají ádné sociální dávky, plnì by se tak
projevila výhoda nízkého zdanìní
pøíjmu.
Rodiny s dìtmi a obìma
výdìleènì èinnými rodièi by touto
zmìnou získaly cca 3-4000 Kè
mìsíènì v závislosti na výi pøíjmu
a poètu nezaopatøených dìtí.
Jednalo by se vak ve skuteènosti
pouze o relativní úsporu. Z uetøených prostøedkù by se rodièe
museli napøíklad nemocensky pojistit, nebo toto pojitìní má být
podle zámìrù ODS dobrovolné na
komerèní bázi. Pro zajitìní dnení úrovnì nemocenských
dávek by museli vydat podstatnì
vyí èástky ne dnes, nebo komerèní pojitìní tvoøí pojiovnám
zisk. ODS dále chce zaruèit výplatu dùchodu pouze na minimální
úrovni - podstatnì by se tak musely zvýit pøíspìvky na soukromé
penzijní pøipojitìní, aby si za-

pøíjmy, ne jaké mají dnes. Nevýhodnost návrhu ODS se stupòuje,
pokud se rodina souèasnì nachází v rùzných sociálních situacích,
napøíklad osamìlost rodièe v kombinaci s vyím poètem dìtí atd.
Nejhorí situace by samozøejmì
nastala v pøípadì ztráty zamìstnání u osamìlého rodièe.
Nezamìstnané osoby
Vzhledem k tomu, e záporná
daò by mìla nahradit i dnení podporu v nezamìstnanosti, je tøeba
se podívat i na sociální situaci
domácností s osobou bez vlastních zdanitelných pøíjmù. V souèasné dobì je mono si na
manelku èi manela, jejich pøíjem nepøesáhl 38 040 Kè roènì,
sníit základ danì o dalí nezdanitelnou èást na tuto osobu. V pøípadì, e tato osoba pobírá podporu v nezamìstnanosti, je její
roèní pøíjem vyí ne povolený
limit a takové daòové zvýhodnìní
nepøichází v úvahu. Vyuít ho lze
napøíklad, pokud osoba je dlouhodobì nezamìstnaná a podporu
v nezamìstnanosti ji nepobírá, èi
se jedná o enu nebo mue v
domácnosti, na mateøské èi rodièovské dovolené atd.
Na návrh ODS by výraznì doplatily ty domácnosti, které dnes
pobírají podporu v nezamìstnanosti. Podpora v nezamìstnanosti se dnes poskytuje po dobu
3 mìsícù ve výi 50 % èistého
pøedchozího pøíjmu a 45 % od
ètvrtého mìsíce, resp. 60 % pøi
rekvalifikaci nezamìstnaného.
Obecnì je délka podpùrèí doby 6
mìsícù, osoby starí 50 let mají
podpùrèí dobu 9 a 12 mìsícù v
závislosti na vìku. Výe vyplacené podpory je vak limitována
2,5násobkem ivotního minima
jednotlivce, tj. od ledna 2006
èástkou 11 050 Kè mìsíènì, resp.
2,8násobkem pøi rekvalifikaci (12
376 Kè mìsíènì). Dnení podpora
v nezamìstnanosti tak v sobì odráí výi pøíjmu v posledním zamìstnání.
Naproti tomu by návrhem ODS
byla zajitìna jednotná, velice
nízká úroveò pøíjmu (3600 Kè
mìsíènì) takové osoby, a to bez
ohledu na to, o jak vysoký pøíjem
zamìstnanec ztrátou zamìstnání
pøiel. Rovná daò spolu s existenèní jistotou ztrátu podpory v
nezamìstnanosti, pøídavku na dítì
a dalích opakujících se dávek nenahradí a pøíjmy rodin se sníí øádovì o tisíce korun mìsíènì.
Zmìnou by nevydìlaly ani rodiny s
nejvyími pøíjmy, kterým dnes,
pøestoe vìtinou nemají nárok na
pøídavek na dítì ani dalí dávky, je
vyplácena podpora v nezamìstnanosti v maximální výi 11 050
Kè na osobu mìsíènì.
Úspory ze zavedení rovné danì
by se projevily pouze v domácnostech, kde je nezamìstnaná pouze
jedna osoba, a druhý rodiè pobírá
vysokou mzdu. Jednalo by se
vak o hrubý pøíjem okolo 80 tis.
Kè mìsíènì a vyím.
www.cmkos.cz (kráceno)

KDY SE ØEKNE INFLACE, resp. MÍRA INFLACE...

Co je inflace, jak se mìøí?
Obecnì inflace znamená veobecný rùst cenové hladiny v èase.
Statistické vyjadøování inflace vychází z mìøení èistých cenových zmìn
pomocí indexù spotøebitelských cen. Cenové indexy pomìøují úroveò
cen vybraného koe reprezentativních výrobkù a slueb (cca 790) ve
dvou srovnávaných obdobích, pøièem váha (resp. význam), která je
jednotlivým cenovým reprezentantùm ve spotøebním koi pøisouzena,
odpovídá podílu daného druhu spotøeby, který zastupují, na celkové
spotøebì domácností. Do spotøebního koe je zaøazeno potravináøské
zboí (potraviny, nápoje, tabák), nepotravináøské zboí (odívání,
nábytek, potøeby pro domácnost, drogistické a drobné zboí, zboí pro
dopravu a volný èas, zboí pro osobní péèi aj.) a sluby (opravárenské,
z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péèe, dopravy, volného èasu, vzdìlávání, stravování a ubytování, osobní péèe
a sluby finanèní).
Mírou inflace je procentní pøírùstek indexù spotøebitelských cen
K èemu se míra inflace pouívá?
Informace o dosaené míøe inflace jsou vyuívány napø. pro úèely
valorizace mezd, dùchodù a sociálních pøíjmù. V neposlední øadì jsou
tyto informace vyuívány také v souvislosti s nájemními èi jinými
smlouvami, v nich je zakotvena revize pùvodnì dohodnutého finanèního plnìní v závislosti na vývoji inflace.
Která míra inflace je ta "pravá"?
Pro správnou interpretaci kadého cenového indexu je nutno si vdy
uvìdomit, ke kterému období je poèítán. Pøi vyjadøování míry inflace
pomocí indexu spotøebitelských cen jsou èasto uvádìna rùzná èísla,
která, i kdy rozdílná, jsou správná. Podmínkou je pøesné vìcné, prostorové a èasové vymezení. To znamená uvést jednoznaènì období, za
které je míra inflace uvádìna a dále základ, k nìmu se vymezené období porovnává.
Nejèastìji jsou pouívány níe uvedené míry inflace:
1. Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného roèního indexu
spotøebitelských cen
2. Míra inflace vyjádøená pøírùstkem indexu spotøebitelských cen ke
stejnému mìsíci pøedchozího roku
3. Míra inflace vyjádøená pøírùstkem indexu spotøebitelských cen k
pøedchozímu mìsíci
4. Míra inflace vyjádøená pøírùstkem indexu spotøebitelských cen k základnímu období (rok 2000 =100)
www.cszo.cz
1) Míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného roèního indexu spotøebitelských cen vyjadøuje
procentní zmìnu prùmìrné cenové hladiny za 12 posledních mìsícù proti prùmìru 12 pøedchozích
mìsícù.
Tato míra inflace je vhodná pøi úpravách nebo posuzování prùmìrných velièin. Bere se v úvahu zejména pøi propoètech reálných mezd, dùchodù a pod.
Rok
1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
10,0
9,1
8,8
8,5
10,7
2,1
3,9
4,7
1,8
0,1
2,8
1,9
2) Míra inflace vyjádøená pøírùstkem indexu spotøebitelských cen ke stejnému mìsíci pøedchozího roku vyjadøuje procentní zmìnu cenové hladiny ve vykazovaném mìsíci daného roku proti stejnému mìsíci pøedchozího roku. Jedná se tedy o dosaenou cenovou úroveò, která vyluèuje
sezónní vlivy tím, e se porovnávají vdy stejné mìsíce.
Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým velièinám, které mìøí zmìnu stavu mezi zaèátkem
a koncem období bez ohledu na prùbìh vývoje bìhem tohoto období.Bere se v úvahu pøi propoètech
reálné úrokové míry, reálného zvýení cen majetku, valorizací apod..
Mìsíc
Rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1997 7,4
7,3
6,8
6,7
6,3
6,8
9,4
9,9
10,3
10,2 10,1 10,0
1998 13,1
13,4
13,4 13,1
13,0 12,0
10,4
9,4
8,8
8,2
7,5
6,8
1999 3,5
2,8
2,5
2,5
2,4
2,2
1,1
1,4
1,2
1,4
1,9
2,5
2000 3,4
3,7
3,8
3,4
3,7
4,1
3,9
4,1
4,1
4,4
4,3
4,0
2001 4,2
4,0
4,1
4,6
5,0
5,5
5,9
5,5
4,7
4,4
4,2
4,1
2002 3,7
3,9
3,7
3,2
2,5
1,2
0,6
0,6
0,8
0,6
0,5
0,6
2003 -0,4
-0,4
-0,4
-0,1
0,0
0,3
-0,1
-0,1
0,0
0,4
1,0
1,0
2004 2,3
2,3
2,5
2,3
2,7
2,9
3,2
3,4
3,0
3,5
2,9
2,8
2005 1,7
1,7
1,5
1,6
1,3
1,8
1,7
1,7
2,2
2,6
2,4
2,2
2006 2,9
2,8

mìstnanci zajistili pro stáøí vyí
dùchod.
V podstatì ádné výhody by
návrh ODS nepøinesl rodinám s
malými dìtmi. Ty dnes pobírají
buï penìitou pomoc v mateøství
(dávka nemocenského pojitìní),
její osud by byl stejný jako nemocenského,
nebo
rodièovský
pøíspìvek. Ten se poskytuje ve
výi témìø 3700 Kè mìsíènì.
Pøedpokládáme, e návrhem ODS
by byla zruena i tato dávka,
nebo není podmínìna ádným
zdravotním handicapem. Rovná
daò by tak na jedné stranì zvýila
èisté pracovní pøíjmy, na druhé
stranì by zhruba stejnou èástku
rodinì odebrala v podobì sociálních dávek. Pøíjmová situace by
se tak v tìchto rodinách v podstatì
nezmìnila, zvýily by se vak
odvody nepøímých daní, nebo by
se zvýila DPH u potravin. Navíc
by i tato rodina mìla dodateèné
výdaje na dobrovolné nemocenské a penzijní pojitìní, poplatky
za zdravotní péèi, ve kolství atd.
Rodièe by tak jetì více ne dnes
zvaovali, zda si dítì mohou finanènì dovolit a ztratit tak na urèitou dobu jeden pøíjem.
Bezdìtné domácnosti
Tyto domácnosti dnes pøi
nízkém pøíjmu mají nárok pouze
na pøíspìvek na bydlení. Pouze v
pøípadì velice nízkého èi dokonce
nulového pøíjmu, mùe tato rodina
získat dávky sociální péèe, které jí
doplní pøíjem do úrovnì ivotního
minima. Ani v tìchto domácnostech by návrh ODS plnì nenahradil zruení doplatku pøíjmu
do ivotního minima. Ztráta pøíjmu
by v pøípadì samostatnì ijícího
jednotlivce pøedstavovala témìø
900 Kè mìsíènì, co je pøi dnes
platné hladinì ivotního minima
(4420 Kè pro jednotlivce) výrazná
èást jeho pøíjmu.
Relativnì "výhodný" by byl
návrh v pøípadì, e oba rodièe
mají pøíjem z výdìleèné èinnosti.
Pokud by napøíklad oba pracovali
za prùmìrnou mzdu, návrhem by
získali necelých 1550 Kè mìsíènì.
I oni by vak pravdìpodobnì
uetøené prostøedky vìnovali na
dobrovolné nemocenské pojitìní,
èi na penzijní pøipojitìní. Otázka
je, zda by úspora ve výi necelých
800 Kè na osobu mìsíènì k tomu
staèila, kdy by bylo tøeba jetì
poèítat napøíklad se zvýením
spoluúèasti ve zdravotní péèi.
Neúplné rodiny s dìtmi
V podstatì obdobná situace
jako v úplných rodinách s dìtmi by
nastala v rodinì osamìlého rodièe
s jedním dítìtem. Návrh ODS by
rodinám s nízkými pøíjmy plnì nenahradil ztrátu sociálních dávek,
které jí dnes zaruèují pøíjmy na
úrovni ivotního minima. Výraznìjí pøínos rovné danì by se tak
projevil a pøi vyím pøíjmu. V pøípadì osamìlého rodièe peèujícího
o dvì èi více nezaopatøených dìtí
by se smìrem výe posunula
hranice hrubé mzdy, od ní by
návrh této rodinì pøinesl vyí
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ODBORY A SVÌT

Generální øeditel Telefónica øekl UNI, e budoucnost je
v kvalitních a loajálních pracovnících
UNI Telefónica globální odborová organizace (UNI Telefónica Global
Union Aliance) se 14. února setkala s øeditelem spoleènosti Telefónica
(Cesar Alierta) v Mexico City. Pan Alberta øekl UNI, e se zavázal
udrovat si kvalifikované pracovníky, kteøí se starají o kvalitní sluby
pro zákazníky. Øekl, e budoucnost spoleènosti Telefónica je závislá na
poskytování nejnovìjích technologií a kvalitních slueb a zavázal se,
e bude ujiovat pracovníky spoleènosti Telefónica v tom, e mají
schopnosti udrovat a dále rozvíjet tento trend. Dále øekl odborùm, e
Telefónica úspìnì investovala do roziøování svých kapacit v Evropì
a to pøedevím investicí do O2. Øekl, e spoleènost opravdu uplatòuje
globální pøístup a snaí se dìlit o zkuenosti ze vech zemí, aby mohla
spoleènost fungovat co nejefektivnìji. Øeditel UNI Telecom, Neil
Anderson, øekl, e je velice potìen vývojem ve spoleènosti Telefónica.
Øekl, e závazek k dobrým vztahùm s veøejností a s odbory byl a je
klíèem k úspìnosti spoleènosti a v budoucnu rovnì pøinese dobré zamìstnání pro své pracovníky.

UNI protestuje proti propoutìcí politice vedení C&W
Karibské odbory se rozhodly vystoupit proti vrcholnému vedení
spoleènosti Cable&Wireless po tom, co vedení oznámilo plány na dalí
propoutìní. Setkání odborù sedmi karibských státù koordinované UNI
se konalo 17. února ve státì Trinidad a Tobago. Tato schùzka vedla vládu k urgování spoleènosti C&W, aby pokraèovala v investování a
poskytování kvalitních slueb, na kterých je závislá zamìstnanost v
turistickém a prùmyslovém sektoru. Odbory obvinily vedení spoleènosti C&W z toho, e tuto dlouhodobì silnou telekomunikaèní spoleènost
dostali do váných finanèních problémù. Ji dolo k reorganizacím a
propoutìním a v souvislosti s výmìnou top managementu se odbory
obávají dalího propoutìní. Øeditel UNI Neil Anderson øekl:
"Manaerùm byly vyplaceny obrovské èástky na platech (a nìkolik
milionù dolarù), ale ti nedokázali rozumnì vést spoleènost a vyhnout se
propoutìní. Nyní si tito manaeøi nechali vyplatit vysoké bonusy a
utekli a ponechali pracovníky na pospas dalím bolestivým zmìnám".
Dalí propoutìní by rovnì mohlo ohrozit kvalitu slueb pro zákazníky
v karibské oblasti. UNI poaduje, aby C&W pøehodnotila své plány
ohlednì propoutìní, a aby zaèala diskusi s pracovníky a jejich odbory.
UNI podporuje odbory v Senegalu v protestu proti zmìnì znaèky
UNI podpoøilo svého èlena v Senegalu pøi protestu proti pøejmenování domácí telekomunikaèní firmy na globální "Orange". UNI napsalo generálnímu øediteli France Telecom, aby okamitì zaèal o tomto problému jednat s odbory.

Ver.di odmítá neuspokojivou dohodu o propoutìní
s Deutsche Telekom
Ver.di odmítl po dlouhém vyjednávání koneènou nabídku Deutsche
Telekom na proputìní 32 tisíc zamìstnancù. Po odmítnutí této nabídky Ver.di øekl, e mnoho aspektù daného návrhu bylo neuspokojivých
a bylo nepøijatelné, e by nìkteré propoutìní mohlo být nedobrovolné.
Deutsche Telekom navrhoval zruení "call center", pøièem nedával
proputìným pracovníkùm ádnou pøíleitost na znovu uplatnìní.
Ver.di rovnì odmítlo výi propoutìcí renty s tím, e tato renta byla
prostì nedostateèná k tomu, aby kompenzovala ztrátu práce. Deutsche
Telekom odmítl sníit ji døíve navrený poèet 32 tisíc proputìných, o
kterém zástupci Verd.di prohlásili, e je zbyteènì vysoký a naruil by
kvalitu poskytovaných slueb. Franz Treml, jeden z pøedních zástupcù
Ver.di, pøislíbil, e Ver.di bude nadále pokraèovat v boji proti návrhu
Deutsche Telekom a pokusí se zachránit co nejvíce pracovních míst, za
úèelem udrení vysoké úrovnì slueb pro zákazníky.
Tisíce zamìstnancù v Croatian Telecom volá
po práci místo nadmìrných ziskù
K masivním protestùm pracovníkù v Chorvatsku, které se konaly 12.
ledna 2006 v Záhøebu, dolo kvùli plánùm Croatian Telecom na sníení
pracovních sil o 2 tisíce pracovníkù.
Josip Pupic z HST (èlen UNI) nasmìroval demonstraci pøed øeditelství Croatian Telecom.Josip Pupic argumentoval tím, e tak významný
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poèet proputìných v tak úspìné spoleènosti je zcela neopodstatnìný. Navíc technický personál bude pracovat pøesèas pøi instalacích
ADSL, zatímco tuto práci mohli vykonávat proputìní pracovníci.
Vedení vak k této èinnosti vyuívá slueb cizích nekvalifikovaných a
drahých pracovníkù, zatímco ve stejnou dobu propoutí svùj technický
personál. Zdá se, e vedení zajímá pouze to, jaký poèet pracovníkù
uspokojí akciový trh. Pracovníkùm je jasné, e zisk pro akcionáøe je pro
spoleènost tím nejdùleitìjím bez ohledu na dopady na pracovníky,
kteøí spoleènost vybudovali. HST se snaí ostøe vystupovat proti
takovému jednání. Poádali vedení spoleènosti, aby zastavilo
propoutìní a zaèali vyjednávat o zpùsobu a podmínkách, které by
uspokojily obì dvì strany. Vedení spoleènosti ale odmítlo vyjednávat a
propustilo 518 pracovníkù.
USA: Comcast propustil pracovníka kvùli podání svìdectví
Will Goodo, který pracoval v Comcastu 10 let, byl vyhozen z práce
po tom, co svìdèil proti Comcastu ohlednì poruování práv pracovníkù. Goodo pracoval jako dispeèer v proti-odborovém Comcastu, kdy
se zapojil do aktivit Mezinárodní organizace pro lidská práva v
Oaklandu a zaèal prohlaovat, e pracovníci Comcastu si zaslouí
férovìjí zacházení. Odboráøi vyhráli první kolo své kampanì, ve kterém poadovali, aby spoleènosti obchodující s mìstem Oakland
zaruèili zamìstnancùm svobodný vstup do odborù.
http://www.cwa-union.org

Transformace skupiny France Telecom - CFDT volá
po zapojení pracovníkù
CFDT poaduje, aby transformace skupiny France Telecom (FT)
probìhla za úèasti jejích zamìstnancù. Pøes dobré finanèní výsledky
skupiny, nedostávají zamìstnanci ádné dobré zprávy ohlednì sociální situace. FT mìl v roce 2005 obrat treb kolem 49 miliard euro a ve
stejnou dobu se FT rozhodl urychlit svùj plán "Next", který by se mìl
vykládat jako sníení stavu zamìstnancù o 17 tisíc. Pro CFDT jsou tyto plány jednodue nepøijatelné a CFDT oèekává, e dostane jiné
odpovìdi ne odùvodnìní pro finanèní trhy, které zajímá pouze momentální finanèní zájem akcionáøù. Vedení FT musí uzavøít sociální dohodu s obìmi stranami - sociální dohodu, která bude schopná dát pracovníkùm perspektivu i do budoucnosti.

Nový Zéland: Spor pracovníkù spoleènosti Transfield pokraèuje
27. ledna se seli EMPU a Transfield v Auckland City, aby dále vyjednávali, ale ani pøítomnost organizace pro zamìstnavatelské vztahy
(ERS) jako prostøedníka, nevedla k ádné dohodì. Jisté uvolnìní v
dalím jednání by mìlo pøinést odstoupení generálního manaera
Transfield (Mike Sheffield), který dostal Transfield do tohoto sporu a
odmítal podepsat jakoukoli dohodu s odbory. Nyní se EMPU tìí na
nového generálního manaera, který snad bude mít více lidského
cítìní a více vùle pro zlepování sociálních podmínek svých zamìstnancù. Transfield pøeváí své zamìstnance (techniky) z Aucklandu do
mìsta Christchurch&Nelson (mìsta, ve kterých je soustøedìn tento
spor), aby dìlali práci stávkujících pracovníkù (ilegální podle NZ
zákonù). Ale Transfield se dostal k soudu kvùli "Vyuívání dobré víry k
vyjednávání", protoe management spoleènosti Transfield navádìl
odborové èleny, aby pøesvìdèovali své kolegy k ukonèení stávky.
Minulý mìsíc zjistilo EMPU, e nedolo k ádnému kolení na ADSL
produkty, ale hned jak se tato zpráva objevila na stránkách UNI,
Transfield okamitì spustil kolení na ADSL. Èlenové odborù se ale
nenechali zmást, avak vidí, e tlak, který na Transfield v poslední dobì
vyvinuli, zaèíná pøináet výsledky. Díky solidární pomoci UNI pøes její
webové stránky nyní Transfield pociuje opravdový tlak ze strany
odborù.
Congo Portugal Telecom
Spoleènosti Portugal Telecom (PT) se podaøilo získat majoritní podíl
u mobilního operátora v Kongu. Tato akvizice posiluje pozici PT v subsaharské Africe. V Kongu jsou nyní na trhu dva dominantní mobilní
operátoøi, Vodacom Congo a Celtel, kteøí se dìlí dohromady o 2,8
miliónù zákazníkù a zbylých 320 tisíc zákazníkù vyuívá slueb jiných
operátorù. Zaèátek aktivit je naplánován na polovinu tohoto roku, ale
spoleènost (která je momentálnì neaktivní) ji zaèala s provádìním
nutných procesù, aby spoleènost mohla zaèít fungovat naplno od února 2007.
podle UNI Telecom Global Bulletin No 3 -pm-

Ná
fejeton

Vzpomínky
se vracejí

Jak ta léta bìí, èlovìku se vracejí i vzpomínky na mládí a uplynulý
ivot. Letos se rozpoutala mezi
zákonodárci diskuse, co udìlat s
Mezinárodním dnem en. Dnes takzvaný významný den. Jedni jej chtìli
"povýit" na svátek a rozmnoit tak
poèet dnù pracovního klidu, jiní by jej
nejradìji úplnì vykrtli z kalendáøe.
Jak to bylo za naeho mládí? MD
se nepøipomínal. Naopak druhá kvìtnová nedìle byla ctìna jako Den
matek. Jako dítko jsem nikdy neoplýval penìzi a na nákup kvítek v
kvìtináøství jsem nemohl ani
pomyslet. To se lo vdycky kousek
za mìsto a natrhaly se na louce luèní
kvìtiny. V oblibì byly zejména kopretiny. Pomìrnì dlouho vydrely ve
váze svìí. A proè dnes najednou
ten poprask kolem MD? A si kadý
slaví, co mu více vyhovuje. Nebo kdo si na oslavy hodnì potrpí - ve.
MD, Den matek a koneckoncù také
svatého Valentýna, který k nám jaksi
dorazil a v posledních letech a obchodní øetìzce se pøi nìm snaí mít
co nejlepí "nì".

Èlovìku "na stará kolena" pøipadá, e èas pádí úplným tryskem. A
jak se kdysi a nekoneènì vlekl!
Tøeba ve kole, kdy se celou hodinu
zkouelo z opakování... To jsem s
napìtím
nenápadnì
sledoval
hodinky v zoufalé nadìji, e to
ukonèí zvuk kolního zvonku a
nebudu vyvolán k tabuli.
Jsou vzpomínky radostné i smutné. Chodil jsem do ètvrté mìanky,
kdy nás okupovala nacistická vojska. Byl pomourný den, obèas poletovaly vloèky snìhu. Neradostný byl
pohled na ty nenávidìné oldáky.
Úplnì jiné to bylo v roce 1945, kdy
jsme vítali jako osvoboditele bratry
Slovany, kteøí faisty vyhánìli. Jinak
tomu ovem bylo o 23 let pozdìji,
kdy nás jejich synové pøijeli "bratrsky osvobozovat od kontrarevolucionáøù".
Tehdy se pøihodilo nìco, na co
nelze zapomenout. Pracoval jsem v
krajské redakci ÈTK v Ostravì.
Praská centrála byla obsazena okupanty. Obdobnì tomu bylo u brnìnských kolegù, kam jsme se dovolali.
Najednou k nám pøibìhl kdosi z domu, kde jsme sídlili - prý v sousední
ulici vyskákalo nìkolik vojákù z vozu
a cosi hledají. éf mi tehdy strèil do
ruky kladivo, a bìím dolù rozbít
nai sklenìnou "firemní" tabuli u
vchodu do domu. Kdosi neznámý
hned pohotovì uklízel støepy. Kdy
jsem se vracel, myslel jsem si, e
jsem si spletl poschodí. Otevøeným
kukátkem byl vidìt stolek s køesílky a
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Aforismus W. Brudzinského: Pøítel je èlovìk, který ...

u nìho stála opøená kolobìka. To
kdosi ze sousedù - s nikým jsme se
blíe neznali, jen jsme se s nimi pøi
míjení na chodbì pozdravili.
Hodnì vzpomínek se mi vracívá
na dobu, kdy jsem pracoval v
odboráøském deníku "Práce". (koda, e dnes odbory své vlastní
noviny nemají.) A také na HSTD, èili
Hlavní správu tiskového dohledu.
Tak víceménì honosnì se nazývala
instituce, která nebyla nièím jiným,
ne
pouhopouhou
cenzurou.
Zakazovalo se nám napøíklad psát o
pøepadení a vyloupení poty. Prý by
to mohlo nìkoho zlákat, aby si to
zkusil také. Tak, prosím, ádný
návod do novin lupièùm! (O èem by
televize vysílaly a noviny psaly, kdyby to platilo i dnes?) Nebo se tehdy u
nás nesráely vlaky. Alespoò dle informací, které smìly pøijít na veøejnost. Take i eleznièní netìstí byla
pro novináøe tabu. Nebo pøila éfovi
do redakce zapeèetìná obálka - a v
ní dalí rovnì s peèetí - a v té byl
zákaz zveøejòovat i v procentech údaje o výrobì eleza a oceli. Ono se
tehdy mohlo psát o témìø vekeré
výrobì v procentech. Pozdìji jsme se
v kuloárech dozvìdìli, e s plánem
výroby oceli prchl nìjaký úøedník na
Západ. A imperialisté se pøece nesmìli dozvídat, jak výroba pokraèuje.
Dnes jsou vechna tato èísla veøejná.
Na uveøejnìní kapacity koksovny
Karoliny jsem dokonce doplatil i já.
Ta vyrábìla pøed válkou, bìhem ní i
po ní (dnes u coby zneèiovatel

ovzduí z centra Ostravy zmizela).
Kdosi tam pøiel s nìjakým zlepovacím návrhem a mùj nadøízený to
nechal vytisknout i s údajem kapacity
koksovny. Já byl tehdy tzv. odpovìdný zástupce listu. Proto si mì
okamitì zavolali k soudu. Za zveøejnìní "neádoucího údaje" jsem byl
odsouzen na ètrnáct dní vìzení na
dva roky podmínìnì. Tak se vám tu
pøiznávám, e jsem vlastnì kriminálník . . . Kvùli zabezpeèení co nejvìtího "utajení" se v Ostravì
odpoledne zabavovaly v trafikách
výtisky Práce. Mùj tehdejí obvodní
lékaø si staèil koupit noviny èasnì
ráno Prý je nikdy neèetl tak pozornì
úplnì celé a nemohl pochopit dùvod
zabavování.
Ale jednou se mi podaøilo aspoò
troku "dostat se na kobylku" i
neoblíbenému cenzorovi. Na KNV se
konala tiskovka s námìstkem
Linhartem - vládl tehdy bezpeènosti v
celém Severomoravském kraji.
Pochlubil se nám, e jetì pøed válkou se setkal v Moskvì s Juliem
Fuèíkem. Pøed tím jsme zveøejòovali
jako fejetony nìkteré úryvky z jeho
knih. Jednou tam byl údaj místa budování nového závodu, co se cenzorovi nelíbilo a chtìl zakroèit.
Dlouho se mu muselo vysvìtlovat, e
to je údaj z knihy, která vyla v mnohatisícovém nákladu. Tak jsem si na
to soudruhovi Linhartovi postìoval.
Rozzlobilo ho to a prý si toho cenzora "podá" - byl potom na nás slunìjí.
Èestmír Berka

Tajenka z minulého èísla, doplnìní výroku W. S. Maghama: Èas je
dobrý lékaø,: ... ale patný kosmetik.
Kníku posíláme tøem vylosovaným lutitelùm: Frantiek ír,
Strakonice, Hana Støádalová Vyklantice, Eva Èadová, tìpánovice.
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TEST

Chutná vám ivot?

Kadý nìjak jdeme ivotem. Nìkdo si po ránu
øíká, jak by bylo fajn, kdyby u byl veèer, jiný se rád
probouzí do nového dne plný zvìdavosti, co zajímavého pøinese. A dalí z nás jdou pro zmìnu ivotem jako podle
plánu bitevního taení, zatímco jiní stále stejnì, vèera, dnes, zítra a
poøád dokola. Filozofové se pøou o smyslu ivota, zatímco ti, kteøí
umìjí ít a radovat se z malièkostí, tuí, e ivot nemá jiný smysl
ne ivot sám. Pøitom umìní ít není zase tak sloité. Ovìøte si, jak
pøistupujete k ivotu právì vy.
1. Máte nìkdy pocit, e toho chcete od ivota mnoho?
a) Nìkdy se mi to zdá, zvlátì pokud mi nìco nevyjde tak, jak jsem
si pøedstavoval(a).
b) Ne, kdo si klade malé cíle, ten nièeho nedosáhne.
c) Nechci od ivota moc, dùleitìjí je, jak to, co mám, uívám.
2. Jak vnímáte lidi kolem sebe?
a) Velmi mì mrzí, kdy narazím na lidi zlé a necitlivé.
b) Beru lidi spí jako potenciální konkurenty.
c) Nejradìji takové, jací jsou - nikdo není vyslovený svìtec ani zloduch. Mám lidi a na výjimky rád(a).
3. Dovedete reagovat citovì?
a) Vìtinou a moc, nìkdy se zbyteènì rozèílím nebo se zase
zbyteènì trápím.
b) Ne, city jsou pøepych, který si nemohu dovolit.
c) Nebojím se dát najevo city, ale snaím se jednat radìji rozumnì.
4. Zajímáte se o jiné lidi?
a) Ano, vdy osudy jiných mohou být pro kadého inspirací.
b) Ani moc ne, kadý je svého tìstí strùjcem.
c) Jistì, ale respektuji jejich soukromí a na oplátku ádám toté od
nich.
5. Snaíte se pochopit èi promyslet nìkteré problémy hloubìji?
a) Vìtinou ne, radìji se pouèím u moudøjích lidí.
b) Mám na nìkteré problémy vlastní názor, ale pøíli nad nimi zase
nehloubám, vìtinou se nemýlím.
c) Ano, snaím se vìcem prostì pøijít na kloub.
6. Ctíte názor vìtiny?
a) Jistì, jinak to pøece nejde.
b) Je to sice ivotní nutnost, ale dost to otravuje.
c) Pokud nedokáu její mylný názor zmìnit, tak jej alespoò respektuji.
7. Mìníte nìkdy své názory na lidi èi problémy?
a) Dost èasto, kdy zjistím, e se mýlím.
b) Zøídka, vìtinou se nemýlím.
c) Pochopitelnì, lidé i problémy se vyvíjejí a moje znalosti té.
8. Jaký druh humoru máte rádi?
a) Jednoduchý a laskavý.
b) Situaèní.
c) Suchý humor, který dovede být za vech okolností nad vìcí,
take umoòuje lépe vidìt.
9. Myslíte si, e úèel mùe posvìtit prostøedky?
a) Bohuel to tak èasto vypadá.
b) Ano, i kdy to neradi slyíme, je to tak.
c) Ne, nelze dosáhnout dobra zlem, prostøedky musejí odpovídat
cíli.

10. Rádi si nìkdy zahøeíte?
a) Nìkdy bych rád(a), ale vìtinou si netroufnu.
b) Prosím vás, co je to "høeit"? Dìlám to, co mi vyhovuje.
c) Obèas pøímo s rozkoí, ale nepøeháním to.
Výsledek:
Pøevaují odpovìdi a): Patøíte spíe k pozorovatelùm ivota.
Snaíte se pøíli neangaovat, radìji kráèíte vyzkouenými cestièkami. Pokud neseberete odvahu, mùete mít na sklonku ivota
pocit, e vám mnoho vìcí uteklo.
Pøevaují odpovìdi b): Patøíte ke stratégùm ivota, kteøí se enou
ke stále vyím metám, významnìjímu postavení a lepímu finanènímu zajitìní. Problém je, e nikdy nejste dost spokojeni.
Kadý úspìch berete jen jako pøípravu na dalí. I vy mùete na
sklonku ivota zjistit, e jste vlastnì neili.
Pøevaují odpovìdi c): Vám ivot chutná, i kdy tøeba ne kadý
den. Patøíte k labuníkùm ivota, ijete rádi a neijete jenom pro
sebe a své nejblií. Umíte pøijímat prohry i vítìzství, víte, e
úspìch je pomíjivìjí ne úsmìv dítìte, ale na tom druhém vám
záleí víc.
(p.p.)

Aprílové aforismy

A nebude mít na co nadávat, pak bude opravdu zle.
Kdo nedìlá chyby, nedìlá nic.
Suverén mívá málokdy pravdu.
VIP krade líp ne zarostlý pistolník.
Hloupost je nevyléèitelná.
I kdy je reklama sebeklamavìjí, pøesto jí skoèí na lep dvì tøetiny lidí.
Kadý vyøeený problém odkrývá dalí.
Ztracený èas se nikdy nevrátí zpátky.
Nic není jednoduího ne si z pøítele udìlat pravý opak.
Kdo se nebojí vyjít pøede dveøe, má u to nejtìí za sebou.
Ha-

DIVADLA A MUZIKÁLY
nabídka vstupenek

MUZIKÁLY:
Ginger a Fred, Exkalibur, Elixír ivota,
Láska je láska, Bídníci, Tajemství.
DIVADLA:
Divadlo R. Brzobohatého, Divadlo Metro,
Divadlo U Hasièù, Divadlo Na Jezerce,
Divadlo Bez zábradlí, Fidlovaèka, Divadlo
Karlín, Národní a Stavovské divadlo.
***
*Minimální objednávka 10 vstupenek*
*Zájemcùm poleme blií informace*
Praská herecká spoleènost
Beneovská 32, 101 00 Praha 10
e-mail: kriz.phs@seznam.cz,
tel.: 271 732 341, fax: 272 730 323
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