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Všem ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací



Vážené kolegyně a kolegové,

v příloze Vám  postupujeme všechny materiály vztahující se k jednohodinové výstražné         protestní) stávce. Doporučujeme zvolit při  organizaci stávky postup uvedený v textu Právní výklad stávky. Upozorňujeme, že tato stávka není stávkou podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Jedná se o stávku zákonem neupravenou, lze však při její organizaci použít také postup podle tohoto zákona. Upozorňujeme, že po dobu trvání stávky nenáleží zaměstnanci plat                   (alikvotní část  platu). Čas strávený účasti ve stávce nelze  nahradit (napracovat), neboť pak by se nejednalo o stávku! Výrazem nespokojenosti a odhodlanosti zaměstnance je i fakt, že zaměstnanec  je ochoten se vzdát,  k prosazení svých oprávněných zájmů, části svého měsíčního platu! 
Právo na stávku je individuálním právem každého zaměstnance. ZO musí proto oslovit všechny zaměstnance, seznámit je z důvody konání stávky a vyzvat je k účasti na stávce!
ZO, které působí v organizacích, kde zaměstnavatelem je jiná právnická osoba než stát (obec, kraj, příspěvková organizace) musí zdůraznit všem zaměstnancům, že stávka není namířena vůči jejich zaměstnavateli, ale spíše na jeho podporu, neboť jejich zaměstnavatel  je vázán  závaznými platovými předpisy, které vydává stát (zákon o platu) nebo nařizuje vláda na základě zmocnění zákonem o platu   (nařízení vlády provádějící zákon o platu).
ZO působící v celní správě a ve Vězeňské službě ČR upozorňujeme, že  zaměstnanci ve služebním poměru (příslušníci) mají ze zákona právo na stávku zakázáno. Svůj nesouhlas však mohou vyjádřit formou petice adresované Odborovému svazu státních orgánů a organizací. Každý  arch petice musí mít v záhlaví uvedeno  podle petičního zákona: označení: Petice ve smyslu zákona  č. 85/1990 Sb. a uveden cíl petice ( tzn. vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím vlády vyplatit 13.plat v 10% výši). Následovat bude uvedení jména a příjmení, funkce, podpis.  Každý  arch bude mít  kromě záhlaví  také samostatně očíslovaný  seznam petentů ( účastníků petiční akce). Petiční archy zašle ZO přímo OS. Stejný postup by měli zvolit také  zaměstnanci ( strážníci) obecní a městské policie,  kterým charakter služby neumožňuje se aktivně zúčastnit stávky.
OS žádá podnikové a koordinační výbory, aby zajistili také informovanost zaměstnanců v organizacích, kde odborové organizace nepůsobí, a postupovali přitom obdobně, jako při organizaci stávky v září 2003.
OS žádá, z důvodů organizačních, všechny ZO, aby jmenovali   kontaktní osobu odpovědnou za  poskytování informací o vyhlášení a účasti ve stávce a jméno sdělili zaměstnanci  regionálně příslušného Informačního a poradenského centra (IPC) OS. V případě, že stávku organizují koordinační nebo podnikové výbory sdělí jméno kontaktní osoby přímo sekretariátu OS.
Bližší informace k organizačně technickému zajištění stávky poskytnou regionálně příslušní zaměstnanci Informačních a poradenských center (IPC) OS případně  sekretariát OS tel. pevná linka 224 222 241. Případné další informace vztahující se k věcné stránce stávky podá osobně předsedkyně OS mobilní tel.č.604 502 655 nebo pevná linka 224 222 241. Dotazy určené předsedkyni lze zasílat také elektronicky adresa statorg@cmkos.cz . 
Účast ve stávce  včetně odhadu  počtu účastníků je nezbytné sdělit 1-2 dny před konáním stávky příslušnému zaměstnanci IPC OS. Konečné počty účastníků stávky  sdělí ZO, ihned po ukončení stávky, příslušnému zaměstnanci Informačního a poradenského centra OS a následně písemně přímo sekretariátu OS. Pokud stávku organizují podnikové nebo koordinační výbory sdělí veškeré požadované informace také   sekretariátu OS nebo přímo předsedkyni OS. 




Všechny ZO upozorňujeme,  že   materiály ke stávce jsou rovněž uveřejněny na webové stránce OS, odkud je možné si je stáhnout. 
Pokud by jednotliví zaměstnanci chtěli vyjádřit svůj nesouhlas, kromě aktivní účasti ve stávce, také jinými způsoby, nechť tyto individuální protesty zasílají přímo OS, který je předá příslušnému adresátovi. OS nedoporučuje zasílání individuálních protestů adresátům přímo a to ani elektronicky, neboť nelze vyloučit, že nebudou vůbec doručeny.




V Praze dne 1. 4. 2004                                                         Odborový svaz státních orgánů a organizací
                                                                                     Alena Vondrová, v. r.
                                                                                    předsedkyně




