
Milé kolegy-
ně, milí kole-
gové,
uplynulé dny
pro mne byly
plné událostí,
které se Vás
dotýkají a rá-

da bych Vás s nimi seznámila.
Od ledna letošního roku postup-
ně různé odborářské instituce
vyjadřovaly nespokojenost s pla-

16. květen 2022
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Ukončení stávkové pohotovosti
na Úřadu práce ČR

tisková zpráva, Praha dne 5. května 2022
Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že

odborové organizace Úřadu práce ČR, sdružené v Podnikovém
výboru odborových organizací při ÚP ČR, dnešním dnem
ukončují vyhlášenou stávkovou pohotovost v rámci ÚP ČR.
Ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka splnil poža-
davek k zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejné sféře pro
rok 2022 tím, že včera 4. května 2022 oznámil termín jednání na
den 25. 5. 2022.

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OSSOO

Předsedkyně Podnikového výboru sekce
správ sociálního zabezpečení píše

odborářkám a odborářům z ČSSZ

Pokračování na straně 2

tovými poměry státních zaměst-
nanců. Ze strany vlády však
docházelo jen k pramalé komu-
nikaci. Dne 21. 4. 2022 na pod-
nikovém výboru úřadu práce za-
městnancům došla trpělivost.
Došla na místě, kde se to dalo
očekávat. Ohlásili, že pokud se
nebude o platech jednat, vyhlásí
od 1. 5. 2022 stávkovou poho-
tovost. Jejich formulace mne
velmi oslovila, protože nechtějí
bojovat pouze za sebe, ale za nás
všechny, kteří jsme odměňováni
podle stejných platových tabu-
lek. Neváhala jsem a po kon-
zultaci s podnikovým výborem
správ sociálního zabezpečení
jsem 22. 4. 2022 kolegům z úřa-
du práce vyjádřila podporu do-
pisem adresovaným ministrovi
práce a sociálních věcí Ing.
Jurečkovi. Ještě ten den jsem ob-
držela pozvání k jednání.

Ve středu dne 27. 4. 2022 jsem
v jedenáct hodin v zasedací míst-
nosti Parlamentu ČR usedla ve-
dle zástupců úřadů práce k jed-
nomu stolu s ministrem Ing.
Jurečkou, čtyřmi náměstky
MPSV (PhDr. Štěpánková, Ing.
Klik, Ph.D., Ing. Merhautová,
MBA, Mgr. Roučková), ústřed-
ním ředitelem ČSSZ Mgr.
Boháčkem a generálním ředi-
telem úřadu práce Mgr. Najmo-
nem. Zástupci úřadu práce jasně
formulovali naše požadavky na

Ve dnech 12.-13. května se v budějovickém Metropolu konalo
výjezdní zasedání Sekce veřejné správy OSSOO. Jednání se
účastnili i hosté předseda OS Pavel Bednář a 1. místopředseda OS
Rudolf Pospíšil a všichni pracovníci Informačních a poraden-
ských center OSSOO.

Předseda P. Bednář shrnul jed-
nání o platech na rok 2022 od
zrušení vládních nařízení minulé
vlády obsahující navýšení platů
po stávkovou pohotovost na

úřadech práce a následný slib
jednání se zástupci vlády 25.
května. Jednání se zúčastní
předseda ČMKOS Josef Středu-
la a zástupci odborových svazů

z veřejné správy a služeb. V této
souvislosti P. Bednář zmínil vy-
stoupení předsedy Českomo-

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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ravského odborového svazu pra-
covníků školství F. Dobšíka na
sjezdu, kde vyjádřil požadavek
zvýšit platy nepedagogů od 1. 7.
2022 minimálně o 10 %. Dále
připomněl usnesení Výboru
OSSOO z posledního zasedání,
které uložilo vedení OSSOO
v případě negativního výsledku
vyjednávání o valorizaci platů
na rok 2022 vyzvat členy VOS
k hlasování per rollam o vyhlá-
šení stávkové pohotovosti celé-
ho svazu.

V rámci předpokládané úpra-
vy katalogu správních činností
bude náš odborový svaz opět
usilovat o změny ve prospěch
zaměstnanců provádějících pře-
stupkovou agendu a zkušebních
komisařů řidičů. OS usiluje také
o doplnění strážníků obecních
policií do povolání s nárokem na
dřívější odchod do starobního
důchodu. V souvislosti s připra-
vovanou novelizací zákona o slu-
žebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů pak odborový
svaz navrhuje zakotvení mož-
nosti uzavřít kolektivní dohodu
vyššího stupně. Společně s ostat-
ními odborovými svazy z veřej-
né správy a služeb se OS vyjád-
řil k navrhovaným změnám
zákona o státní službě, které by
umožnily politický tlak na obsa-
zení státní služby.

P. Bednář komentoval výraz-
né omezení provozních výdajů
úřadů státní správy a to při ros-
toucích cenách zejména energií,
které mají přímý dopad na za-
městnance, jak na příspěvek na
stravování, bez něj jsou letos za-
městnanci Finanční správy a de-
set korun mají zaměstnanci
katastrálních úřadů, tak i třeba
na nutnost vlastního toaletního
papíru.

Místopředseda R. Pospíšil do-
plnil informaci předsedy o pla-
tech, odbory prosazují navýšení
platů zásadně v nárokové složce
a zajištění objemu finančních
prostředků na zvýšení ze stát-
ního rozpočtu tak, aby nedošlo
k zvýšení tarifů na úkor stávající
pohyblivé složky. Informoval
o seminářích pro funkcionáře ze

základních organizací, když čty-
ři již proběhly a další ještě do-
konce června proběhnou v Pra-
ze, Hradci Králové, Českých Bu-
dějovicích a Ústí nad Labem.

V diskusi přítomní zmiňovali
platovou situaci, přezíravý pří-
stup vlády k veřejné správě a je-
jím zaměstnancům. Místopřed-
seda sekce David Krmášek ko-
mentoval dostupné benefity pro
členy odborového svazu a infor-
mace o nich.

Druhý den jednání se členové
výboru sekce věnovali otázkám
členské základny, když došlo
k mírnému poklesu počtu členů
a současně vznikly některé nové
základní organizace sekce. Před-
sedkyně sekce Alena Gaňová
seznámila s průběhem předběž-
né přípravy na 9. sjezd OSSOO
3. března 2023 a konference
sekce, která proběhne 12. ledna
2023. Po určení počtu delegátů
sjezdu a konference Výborem
OS a výborem sekce v září a říj-
nu proběhnou následně konfe-
rence v regionech, na kterých
budou voleni delegáti a náhrad-
níci na sjezd, kteří současně bu-
dou delegáty konference sekce.
Počty budou určeny na základě
evidovaných členů k 30. 6. 2022.
V pracovní komisi pro noveli-
zaci stanov OS zastupuje sekci
předsedkyně Gaňová a v komisi
k programu OS místopředsed-
kyně sekce Dana Laštovičková.
Vedení sekce i odborového sva-
zu vyzývá v souvislosti se sjez-
dem a úpravou dokumentů OS
na sjezdu a následném prvním
zasedáním nového Výboru
OSSOO k zasílání návrhů a při-
pomínek ke všem dokumentům
OS.

V další čísti jednání byla
diskutována témata novela sta-
vebního zákona, vysoká fluktu-
ace v úřadech samosprávných
celků kvůli nízkým platům i za-
cházení se zaměstnanci, mož-
nosti rozšiřování počtu členů
odborových organizací při obec-
ních úřadech či obecní policie
o zaměstnance příspěvkových
organizací měst a obcí. R. Po-
spíšil shrnul již mnohaleté úsilí
o kolektivní smlouvu vyššího
stupně pro zaměstnance územ-
ních samosprávných celků, které
je posledních 3,5 roku ve stavu
očekávání rozhodnutí správního

Program
Českomoravské konfederace odborových svazů

na období 2022–2026
Motto: Za zachování jistoty dobře placené a bezpečné práce

přijat na VIII. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů
29.-30. 4. 2022

přístupný na: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/263/program-cmkos

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz,Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-
cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku
o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS
a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní pomoci.

soudu o tom, zda je Svaz měst
a obcí institucí, která musí ak-
ceptovat roli sociálního partnera
v kolektivním vyjednávání.

Výbor po diskusi vzal na vě-
domí čerpání rozpočtu na roky
2021 a 2022. Termín příštího
zasedání je 13.-14. říjen 2022,

pravděpodobným místem pak
Benátky nad Jizerou.

Zasedání sekce v Českých
Budějovicích se po oba dny z 36
členů výboru účastnilo 29, šest
členů bylo omluveno a jeden
neomluven.

-dě-

Využívejte kartu
od OSSOO

https://www.sphere.cz/
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/263/program-cmkos
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Odborové svazy zastupující státní zaměstnance k tezím novely zákona o státní službě
Premiérovi a ministru vnitra bylo 12. května odesláno společné

stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací,
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Česko-
moravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády,
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Aso-
ciace samostatných odborů.

První část stanoviska: „V úvo-
du našeho stanoviska považu-
jeme za zásadní sdělit, že před-
ložené teze novely zákona o stát-
ní službě reagují na praktické
aplikační obtíže pouze velmi
dílčím a nedostačujícím způso-
bem. Oproti tomu některé klí-
čové navrhované změny, zejmé-
na v oddělení úrovně náměstků

členů vlády a předpokládaného
„přesoutěžení“ představených,
představují výrazně politizující
zásahy do právní úpravy. Tyto
změny v navržené podobě nelze
označit jinak, než jako nástroje
politického tlaku na obsazení
státní služby a tedy odklon od
jednoho z hlavních účelů zá-
kona.

Zbývající změny pak nejsou
urgentního charakteru a nepo-
chybně je možné s nimi počkat
na avizovanou koncepční novelu
zákona, která projde řádným le-
gislativním postupem vládního
návrhu včetně konzultací a řád-
ného připomínkového řízení. Co
se přípravy této novely týče, je
nám známo, že práce již pro-
bíhají. Jako sociální partner
jsme ale do nich dosud nebyli
adekvátně zapojeni. Pokud vláda
zdůrazňuje důležitost sociálního
dialogu, pak není možné, aby tak
důležitou úpravu připravovala

bez diskuse a perspektivy zá-
stupců státních zaměstnanců,
na které změny bezprostředně
dopadnou. Žádáme tedy o vytvo-
ření pracovní skupiny a zahájení
odborné a věcné debaty.“

Dále se odborové svazy ve
stanovisku vyjádřily k pružnosti
a otevřenosti výběrových řízení
na představené, směšování ma-
nažerské a politické úrovně,
funkčnímu období představe-
ných a provedení „přesoutěžení“
po nabytí účinnosti novely, a po-
jetí studijního volna jako benefi-
tu. -dě-

zahájení jednání o platech. Za
zaměstnance ČSSZ jsem mluvila
o tom, že naši zaměstnanci ne-
jsou ti, kteří si „hrají“ s papíry,
ale musí být zdatní v práci se
zákony, vyhláškami, nařízeními
a zvládat práci v několika apli-
kacích, a je nedůstojné, pokud
jsou odměňováni podle přílohy
č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014
Sb., jejíž některé platové stupně
5 až 13 jsou pod úrovní mini-
mální zaručené mzdy. Zároveň
byl prostor, abychom mluvili
i o ostatních věcech, které nás
tíží – nárůst agend, digitalizace,
inflace apod. Ministr Ing. Jureč-
ka nás ujistil, že náš požadavek
bere velice vážně. Ačkoli z naší
strany nepadl hraniční termín,
sám v následném prohlášení do

Předsedkyně Podnikového výboru sekce správ sociálního zabezpečení píše
odborářkám a odborářům z ČSSZ

ze sekcí
nili Vy, odborářky a odboráři,
protože delegáti tohoto sjezdu se
profilovali podle počtu členů
odborových organizací k 30. 6.
2021. Bylo velice příjemné sly-
šet od všech slova podpory a so-
lidarity s naší situací a uvěřit to-
mu, že společně jsme silnější.

Děkuji Vám za svědomitou
práci, kterou společně pro ČSSZ
vykonáváme, děkuji Vám za Va-
ši podporu a věřte, že odbory
jsou tu od toho, aby vedly sociál-
ní dialog a pomáhaly vytvářet
lepší pracovní podmínky. O to se
budu i nadále snažit.

Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.
předsedkyně

Podnikového výboru sekce
správ sociálního zabezpečení

Odborový svaz žádá o dřívější odchod strážníků obecních policií do starobního důchodu
Dopisem ze 4. května odbo-

rový svaz oficiálně požádal, aby
v návrhu na změnu zákona o dů-
chodovém pojištění byl zahrnut
dřívější odchod strážníků obec-
ních policií do starobního dů-
chodu. Dovolává se přitom srov-
natelné zátěže se zdravotnický-
mi záchranáři. V dopise pak je
připomenuto zdůvodnění zařa-
zení zdravotních a horských zá-
chranářů do skupiny zaměst-
nanců mající nárok na předčas-
ný důchod bez krácení penze
tiskovou mluvčí MPSV: „Zdra-

votničtí záchranáři jsou prak-
ticky permanentně vystaveni
zvýšené psychické zátěži, stresu,
proto jejich činnost považujeme
za rizikovou, a to i s ohledem na
skutečnost, že jsou jedinou ze
základních složek Integrovaného
záchranného systému, která ne-
má zvláštním zákonem stano-
vený nárok na výsluhový pří-
spěvek.“

K tomu dopis odborového
svazu uvádí: „V podstatě se stej-
ným zdůvodněním lze do dané
skupiny zařadit i strážníky obec-
ní a městské policie. Možná
námitka, že nejsou jednou ze
základních složek IZS, je vzhle-

Inflace duben 2022
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 14,2 %,

což bylo o 1,5 procentního bodu více než v březnu.
10. 5. 2022
Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2022 | ČSÚ (czso.cz)

dem k faktické nezbytnosti
strážníků při dohledu nad bez-
pečností a veřejným pořádkem
a při jejich automatického vy-
užívání v rámci krizových situací
zcela irelevantní. Poslední léta
prokázala absolutní nezbytnost
strážníků při všech myslitelných
krizových situacích. Ať už se jed-
nalo o krizové situace související

s povodněmi, průmyslovými ha-
váriemi či v posledních letech
při řešení covidové krize, torná-
da na jižní Moravě či v rámci
uprchlické krize. Optikou výše
uvedeného je zcela bezpochyby
prokázána stejná stresová zátěž
a ohrožení života strážníků, jak
je tomu u příslušníků IZS.“

-dě-

Pokračování ze strany 1 médií se zavázal k tomu, že
v tomto týdnu při jednání vlády
termín zahájení jednání o platech
bude stanoven. Navíc avizoval,
že by k němu mělo dojít ještě
v květnu. Tento svůj závazek
ještě zopakoval na sjezdu
ČMKOS dne 29. 4. 2022.

Výsledek našeho jednání jsme
tlumočili na jednání předsednict-
va i výboru odborového svazu
státních orgánů a organizací,
které probíhalo další den 28. 4.
Vzhledem k výše zmíněnému
příslibu jsme se jako svaz roz-
hodli stávkovou pohotovost ne-
vyhlásit. Mimořádně toto jednání
navštívil předseda ČMKOS Stře-
dula, aby nás v našich požadav-
cích podpořil.

Odpoledne 28. 4. jsem se setkala
s ústředním ředitelem ČSSZ Mgr.
Boháčkem. S ním jsem mohla pro-

jednat nejen platy zaměstnanců
ČSSZ, ale mnohem širší okruh
problémů. Tlumočila jsem mu
všechny podněty odborářů. Naše
jednání bylo intenzivní, třaskavé
a energické, přesto korektní a re-
spektující. Jsem ráda, že Vám z je-
ho úst mohu tlumočit poděkování
všem zaměstnankyním a zaměst-
nancům, kteří se v nelehké covido-
vé době vypořádali se všemi mi-
mořádnými úkoly.

V pátek 29. 4. 2022 jsem se
poprvé jako předsedkyně odbo-
rových organizací správ sociál-
ního zabezpečení zaregistrovala
jako delegátka VIII. sjezdu
ČMKOS s hlasem rozhodujícím
a prožila na něm mezi kolegy
odboráři neuvěřitelné dva dny.
Myslím, že je velmi významné,
že se této akce může účastnit zá-
stupce ČSSZ. To jste mi umož-

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-duben-2022
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ze sekcí

Výbor Sekce katastrálních úřadů OSSOO jednal v Praze 10. května
Hostem výboru sekce katastrálních úřadů byl tradičně předse-

da Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel
Večeře a předseda OSSOO Pavel Bednář.

Předseda OS informoval o vy-
hlášení stávkové pohotovosti od-
borových organizací při Úřadu
práce ČR k 1. květnu kvůli nízkým
platům a zvýšenému množství
práce, a jejímu následnému ukon-
čení po stanovení termínu jednání
o platech na rok 2022 na 25. kvě-
ten. Odborové organizace by měly
mít od roku 2023 povinně zří-
zenou datovou schránku. Zazněl
požadavek z KÚ Praha, aby byl
příspěvek na dopravu poskyto-
vaný z FKSP (např. na zakoupení
pražské lítačky) osvobozen od
zdanění ve výši 15 %. Předseda
OSSOO to při vhodné příležitosti,
když se bude jednat o FKSP, nad-
nese.K připravované poslanecké
novele zákona o státní službě
předseda uvedl některé konkrétní
návrhy na změny.

Předseda ČÚZK K. Večeře ho-
vořil o úspěšné digitalizaci v re-
zortu, dnes cca 98 % věcí si klien-
ti mohou udělat sami. V roce 2021
byl nárůst agend na KÚ o 20 %,

zejména u vkladů. V roce 2022 je
zatím za čtyři měsíce pokles agend
o 10 %, což je stav, který byl před
Covidem. Agendy se vyvíjejí po-
zitivně, dochází k uklidnění na
pracovištích. Problém je v provoz-
ních výdajích, zejména v oblasti
zvyšování cen energií a poštov-
ného. ČÚZK v únoru žádal Mini-
sterstvo financí o navýšení pro-
vozních výdajů na energie o 60
milionů Kč, ale bylo to zamítnuto
s tím, že ministerstvo preferuje
štíhlou státní správu. Vytváří se
vnitřní dluh v oblasti údržby bu-
dov, apod. ČÚZK vyzval ředitele
k úsporným opatřením. KÚ mají
zatím na provoz do konce září
2022.

Odboráři vyjádřili velkou ne-
spokojenost se snížením příspěvku
na stravování z ostatních věcných
výdajů na max. 15 Kč, je to za-
městnanci velmi negativně vní-
máno. Bylo to vypočítáno z nej-
nižšího příspěvku na stravné, kte-
rý byl v Jihomoravském kraji.

Nyní je v Ústeckém kraji dokonce
příspěvek na stravné jen 10 Kč.
V Jihočeském kraji odboráři ne-
souhlasí s doporučeným snížením
příspěvku zaměstnavatele na stra-
vování na 15 Kč ani s doporučeným
zastropováním příspěvku FKSP
+OVV na 60, - Kč a dále vyjedná-
vají.

Není co nabídnout lidem, aby
nastoupili na KÚ, oproti soukro-
mé sféře. Stát se nechová ke svým
zaměstnancům korektně a při in-
flaci 13-14 % nepřidá svým za-
městnancům ani korunu. Předseda
ČÚZK si také myslí, že při inflaci
13 % by se měly navýšit platy za-
městnancům, ale ČÚZK se nemů-
že účastnit jednání o platech. Za
rok 2021 došlo díky vázání výda-
jů za neobsazená místa ke snížení
průměrného platu o 200 Kč.

Dříve bylo ročně na ČVUT 120
absolventů se zeměměřičským
vzděláním, nyní jen 20 a z toho 5
odchází do zahraničí. Problém je
i se zaškolením nových pracov-
níků, protože nelze řešit souběh
pracovních míst. Mnoho nových
lidí odchází ve zkušební době

nebo velmi brzy po jejím
skončení.

Dokud zaměstnanci cítí sou-
náležitost s úřadem, je to dobré,
ale se zmrazením platů, snižo-
váním příspěvku na stravování
a hrozbou snižování stavů se sou-
náležitost postupně vytrácí. Roční
fluktuace v rezortu je 6-7 % (od-
chody do důchodu, do soukro-
mého sektoru, apod.).

Od roku 2010 byl snížen počet
míst postupně o 13 % , digitaliza-
ce ušetřila značné počty lidí zej-
ména v dokumentacích KP, které
byly dříve největšími odděleními
a nyní je tam jen pár zaměstnanců.

Některé agendy se výrazně
zkomplikovaly. Dělení pozemku
před 20 lety nevyžadovalo vůbec
nic, potom souhlas stavebního
úřadu na geometrickém plánu,
nyní je nutný souhlas 2 orgánů
a trvá to až 4 měsíce.

Kdyby byly všem občanům
povinně zřízené datové schránky,
ušetřilo by to miliony Kč za poš-
tovné. Petr Heger, -dě-

přečetli jsmeNová výše důstojné mzdy v Česku. Skoro polovina lidí na ni
nedosáhne, chudých přibývá

Minimální důstojná mzda pro
Česko činila loni 31 146 korun hru-
bého, pro Prahu pak 36 717 korun
hrubého. Letos ovšem výrazně
vzroste. Minimální důstojná mzda je
částka, za kterou lidé pracující na
plný úvazek zvládnou při stávající
hladině cen pokrýt výdaje za všechny
běžné věci. Každý rok ji vypočítáva-
jí sociologové z Platformy pro mini-
mální důstojnou mzdu.

Na takto definovanou minimální
důstojnou mzdu nedosáhne necelá
polovina pracujících, přesně 41 pro-
cent. Pod hranicí důstojné mzdy byla
necelá polovina zaměstnaných žen
(48 procent), u mužů činil poměr
úvazků finančně ohodnocených niž-
šími než uvedenými částkami 35
procent.

Pro rok 2022 zároveň vzhledem
k rapidně rostoucí inflaci, rostoucím
cenám energií i pokračující válce na
Ukrajině očekávají odborníci z Plat-
formy pro minimální důstojnou
mzdu výrazné zvýšení této částky.

Stejně tak se dál zvýší počet lidí, kteří
na ni nedosáhnou.

"Při nyní odhadovaném vývoji in-
flace pro celý rok 2022 by výše mi-
nimální důstojné mzdy činila letos
dokonce 34 977 korun a pro Prahu 41
233 korun. Vysoký podíl lidí s příjmy
pod důstojnou mzdou ukazuje, jak
velký segment společnosti je ohrožen
aktuálním růstem cen," uvádí za čle-
ny Platformy pro minimální důstoj-
nou mzdu sociální antropoložka
Lucie Trlifajová.

Minimální důstojná mzda vychází
ze zahraničního konceptu "living
wage" a má ukázat náklady potřebné
pro pokrytí běžných výdajů. Pracující
člověk by z ní měl bez problémů
uhradit nájemné či náklady na by-
dlení, nakoupit potraviny, hygienické
potřeby, zaplatit dětem kroužky,
pokrýt náklady na telekomunikace
a dopravu a odjet jednou za rok na
dovolenou.

"Možnost adekvátního výdělku
je v řadě studií v českém prostředí
i zahraničí opakovaně uváděna jako
předpoklad společenské soudržnosti.

. . .

Zrušení superhrubé mzdy pomoh-
lo bohatším

Daňová reforma v roce 2021, tak-
zvané zrušení superhrubé mzdy, sice
snížila zdanění zaměstnanců, takže
k zaplacení nákladů na důstojný život
stačí nižší hrubá mzda než o rok
dříve, nicméně nejhůře placení se po-
dle odborníků z platformy důstojným
příjmům reálně prakticky nepřiblížili.

O zrušení superhrubé mzdy roz-
hodli poslanci v té době vládního
hnutí ANO s podporou poslanců
tehdy opozičních stran (ODS, SPD)
na konci prosince 2020. Tato výrazná
daňová změna podle očekávání po-
mohla mnohem více lidem ze střední
a vyšší třídy.

"Podle analýzy IDEA-CERGE
víme, že 36 procent z celkové daňové
úlevy připadalo pětině nejbohatších
zaměstnanců v České republice, pěti-
ně s nejnižšími příjmy připadla jen
čtyři procenta. Pomoc směřovala
především těm, kteří již byli schopni
své základní potřeby poplatit a kteří
jsou odolnější vůči rostoucím cenám.
Pomoc nízkopříjmovým nebyla žád-
ná nebo tak nízká, že ji současná in-

flace již dokázala smazat," popisuje
ekonom Jan Bittner.

. . .
Veřejný sektor jako místo nedo-
statečného odměňování

Studie odborníků z platformy také
zjistila, že ve veřejném sektoru ne-
dosahuje na minimální důstojnou
mzdu 17 procent všech pracovníků.
Nedostatečné ohodnocení ve veřej-
ném sektoru se týká čtvrtiny mladých
lidí do 30 let, kteří jsou v něm za-
městnáni.

"Specificky ohroženi jsou lidé,
kteří pracují v institucích, kde jsou
platy jen velmi omezeně navyšo-
vány. Typickým příkladem jsou na-
příklad úřady práce, kde jsou mzdy
podle expertů hluboko pod důstojnou
mzdou," uvádí Lucie Trlifajová.

Veřejný sektor ve srovnání se
soukromým lépe odměňuje nekvali-
fikované zaměstnance, na důstojnou
mzdu v něm však podle expertky ne-
dosáhne každý desátý zaměstnanec
s vyšším odborným či bakalářským
vzděláním.. . .
Nová výše důstojné mzdy v Česku. Skoro
polovina lidí na ni nedosáhne, chudých
přibývá -Aktuálně.cz (aktualne.cz)

https://zpravy.aktualne.cz/finance/polovina-cechu-nedosahne-na-dustojnou-mzdu/r~be10ea22c6c911ec8d900cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/polovina-cechu-nedosahne-na-dustojnou-mzdu/r~be10ea22c6c911ec8d900cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/polovina-cechu-nedosahne-na-dustojnou-mzdu/r~be10ea22c6c911ec8d900cc47ab5f122/
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Další tři semináře pro odborové funkcionáře se konaly v Šumperku, Ostravě a Plzni
V zasedací místnosti Městského úřadu v Šumperku 5. května,

v zasedací místnosti v sídle Informačního a poradenského centra
v Ostravě 6. května a v salonku hotelu Central v Plzni 10. května
se sešli odboroví funkcionáři, aby si vyslechli vystoupení odbo-
rových odborníků k problematice zákoníku práce, zákona o stát-
ní službě, kolektivního vyjednávání a hospodaření odborových
organizací, a současně využili možnost dostat odpovědi na své
dotazy.

Zákoník práce
1. místopředseda OS Rudolf

Pospíšil hovořil o vztahu mezi
sjednaným druhem práce v pra-
covní smlouvě a popisem práce,
respektive výkonem práce. Ten
by měl vždy odpovídat sjed-
nanému druhu práce, který by
měl v pracovní smlouvě co nej-
přesněji vymezen. Pokud za-
městnanec přistoupí na výkon
jiné pracovní činnosti, a to i bez
písemné dohody, může mu za-
městnavatel tuto činnost příště
nařídit bez jeho souhlasu, i kdy-
by šlo například o úklid sněhu.
Dále upozornil na časová ome-
zení pro rozvázání pracovního
poměru pro porušení povinností

šit pracovní povinnosti a pouze
využívají přiměřenou dobu na
oddech a jídlo, když tato doba se
započítává do pracovní doby.
Práce přesčas je práce konaná
pouze z vážných provozních
důvodů a je jen na zaměstnanci,
zda za ní bude čerpat náhradní
volno či peníze, výhodnější je
proto také kratší vyrovnávací
doba v případě pružné pracovní
doby. K úskalím pružné pracov-
ní doby patří návštěva lékaře,
když náhrada mzdy, platu náleží
jen za zmeškanou dobu v časo-
vém úseku základní pracovní
doby. Současně nemůže zaměst-
navatel vyžadovat, aby s ohle-
dem na možnosti lékařského za-

zaměstnance zvlášť hrubým způ-
sobem, či na to, že odvoláním
vedoucího zaměstnance jeho
pracovní poměr nekončí a jaké
jsou v tomto případě povinnosti
zaměstnavatele a kdy v tomto pří-
padě náleží odvolanému zaměst-
nanci odstupné. K eventuálnímu
domáhání se náhrady za výdělek
při sporu o neplatnosti výpovědi
je potřeba, aby zaměstnanec bez-
odkladně po obdržení výpovědi
písemně dal zaměstnavateli na
vědomí, že trvá na zachování
pracovního poměru.

„Napracování“ povinné pře-
stávky na jídlo není vždy pravi-
dlem, například u městských
strážníků, kteří nemohou přeru-

řízení se návštěva lékaře ode-
hrála pouze ve volitelném úseku
pracovní doby, nemůže také vy-
žadovat potvrzení, že tomu tak
nemohlo být. V případě služební
cesty se pružná pracovní doba
neuplatňuje. Ohledně práce
přesčas je třeba vědět, že nemusí
jít přímo o nařízenou práci, ale
i o práci konanou s vědomím za-
městnavatele. Hromadná dovo-
lená může být nařízena pouze po
dohodě s odborovou organizací.
V souvislosti s možným odvo-
láním z dovolené a výdajům za-
městnance s tím spojeným je
vhodné mít podepsanou „dovo-
lenku“ například již při úhradě
zájezdu.

Úprava osobních příplatků
musí být vždy písemně zdůvod-
něna, platový výměr musí být

také písemný. Zaměstnavatel
prvních 14 dnů neschopnosti
práce může kontrolovat pouze
přítomnost nemocného v urče-
ném místě nikoli dodržování
léčebného režimu. R. Pospíšil
objasnil, kdy se pracovní volno
pro jiný úkon v obecném zájmu
s náhradou mzdy nebo platu
týká odborových funkcionářů.
Dále se věnoval výpočtu dovo-
lené, když jejím novým výpoč-
tem může dojít k změnám po
delší nemoci či mateřské a rodi-
čovské dovolené. Při organizač-
ních změnách a propouštění za-
městnanců mají odborové orga-
nizace právo podle zákoníku
práce či Kolektivní dohody vyš-
šího stupně pro státní zaměst-

pouze pro určení výše strav-
ného. Vykonávat práce v jiném
místě je možné pouze se souhla-
sem zaměstnance.

Kolektivní vyjednávání
Arnošt Odvalil shrnul základ-

ní práva a povinnosti z právních
předpisů umožňující kolektivní
vyjednávání podle zákona o ko-
lektivním vyjednávání, zákoní-
ku práce a zákona o státní služ-
bě. Například že zaměstnavatel
musí jednat se všemi odborový-
mi organizacemi, ve kterých
jsou minimálně tři osoby v pra-
covním nebo služebním poměru,
zaměstnavatel sice může s kaž-
dou odborovou organizací
zvlášť uzavřít kolektivní smlou-
vu, dohodu, ale musí přitom

nance projednat následné vy-
tížení zaměstnanců, určení množ-
ství práce a pracovního tempa.
Pro čerpání odchodného měst-
ských strážníků je potřeba vědět,
že na něj je nárok až po skončení
pracovního poměru k samo-
správnému celku. Čas strávený
přepravou při služební cestě nad
standardní pracovní dobu se za-
městnancům, kteří se pouze „ve-
zou“, do pracovní doby na rozdíl
od řidiče referentského vozidla
nezapočítává, zohledňuje se

dbát na rovné zacházení, kolek-
tivní smlouvy a dohody nemo-
hou ukládat povinnosti zaměst-
nancům, odborová organizace
i zaměstnavatel musí o smlouvě,
dohodě, informovat zaměst-
nance. Kolektivní smlouva se
zásadně vztahuje i na tzv. “do-
hodáře“. Kolektivní smlouvy,
dohody je možné uzavírat na
různě dlouhé doby, mohou obsa-
hovat možnost později uzav-

Čtveřice lektorů Šárka Homfray, Arnošt Odvalil, Ivana Michalcová
a Rudolf Pospíšil.

Seminář v Šumperku.

Seminář v Šumperku.
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řených dodatků, nikdy nemohou
obsahovat nižší benefity než
jsou ve smlouvě, dohodě, vyš-
šího stupně. Výpověď pak je mi-
nimálně šest měsíců.

Odborový svaz každoročně
poskytuje metodickou pomůc-
ku, která obsahuje konkrétní
náměty na benefity, stejně tak
pomáhá při zásadách FKSP a so-
ciálních fondů. Při problémech
při kolektivním vyjednávání je
možné volit jednání přes zpro-
středkovatele dohodnutého mezi
smluvními stranami nebo urče-
ným ze seznamu Ministerstva

Další tři semináře pro odborové funkcionáře se konaly v Šumperku, Ostravě a Plzni

Seminář v Ostravě.

práce a sociálních věcí. A.
Odvalil vzhledem k právní po-
vaze kolektivní smlouvy, do-
hody, doporučuje zahrnout
zásady FKSP a sociálního fondu
do kolektivní smlouvy, dohody.

Hospodaření
Ivana Michalcová seznámila

přítomné s poměrně dlouhým
seznamem předpisů, které se
týkají hospodaření odborových
organizací a jejichž znalost
pomůže předejít eventuálním
problémům s orgány státní
správy. Je nutné například vědět,
jaké všechny dokumenty musí
být vedeny, kdy odborová orga-
nizace musí podávat daňové
přiznání, jakým způsobem se
předává roční účetní závěrka
příslušnému rejstříkovému sou-
du či jak správně mají vypadat
eventuální opravy namísto
jednoduchého škrtání. Důležité
je nakládání s ceninami, do-
držování pokladního limitu,
archivace a mnoho dalšího.

Zákon o státní službě
Šárka Homfray zmínila si-

tuaci ohledně avizované novely
zákona o státní službě, která by
zřejmě umožnila zvýšení poli-
tických tlaků na státní správu.
Dále konstatovala, že sice ne-
dochází ve větším rozsahu k ru-
šení služebních míst, ale spíše
k změně jejich atributů. Je proto
třeba vědět, která jsou vhodná
a nevhodná služební místa pro
konkrétního zaměstnance. Nej-
markantnější nevhodnost je pak
změna působiště a naopak výše
platu není rozhodná pro posou-
zení nevhodnosti. Členové od-
borového svazu mohou v kon-
krétních případech využít kon-
zultace i přímou pomoc ve
správním řízení ohledně svého
zařazení. Důležité je, že odbo-
rová organizace má právo pro-
jednávat přípravu systemizace.
Š. Homfray shrnula postup po
zrušení služebního místa až po
eventuální ukončení služebního
poměru. Zmínila se také o práci
z jiného místa, když současně
bylo z reakce účastníků zřejmé,
že tato forma výkonu služby
zřejmě v regionech není častá.

***
Šárka Homfray na seminářích

apelovala na zapojení mladších
členů odborového svazu do plat-
formy Mladí odboráři OSSOO.
Rudolf Pospíšil účastníky semi-
nářů informoval o aktuální si-
tuaci ohledně úsilí o jednání o na-
výšení tarifních platů veřejných
zaměstnanců ještě v tomto roce.
Konstatoval, že vláda zatím za-
nedbává sociální dialog. Ocenil,
že se podařilo uzavřít Kolektivní

dohodu vyššího stupně ještě
před změnou vlády v loňském
roce. Odborový svaz se zasazuje
o možnost kolektuvního vyjed-
návání vyššího stupně v bez-
pečnostních sborech. Účastníci
seminářů následně obdrží před-
vedené videoprezentace lektorů
seminářů e-maily od Infor-
mačních a poradenských center
OSSOO. -dě-

Seminář v Plzni.

Seminář v Plzni.

Po ukončení semináře zbyl čas i na osobní konzultace.
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EPSU, evropští sociální partneři, Eurogas a industriAll Europe vy-
jadřují společnou solidaritu s Ukrajinou
29. duben 2022

Zaměstnavatelé a odboráři při svém dialogu v rámci plynárenského
sektoru vyjádřili svou solidaritu s pracovníky a lidmi na Ukrajině.

Odsuzujeme ruskou vojenskou invazi
na Ukrajinu a požadujeme, aby všechny
ruské vojenské síly okamžitě opustili
její území. Vyzýváme Evropskou unii
a mezinárodní komunitu, aby poskytla

podporu a azyl lidem utíkajícím před válkou. Rovněž vyjadřujeme so-
lidaritu s našimi kolegy na Ukrajině, kteří tvrdě pracují na tom, aby
udrželi a opravili energetickou infrastrukturu. Jsme hluboce znepoko-
jeni z rozsahu škody způsobené energetické infrastruktuře a z toho ply-
noucích konsekvencí pro místí populaci. Pro sociální partnery je nyní
rozhodující vypořádat se s dalekosáhlými dopady na sektor napříč
celou Evropou.

Stanovisko PSI k 1. máji: Pracovníci záchranných složek si za-
slouží uznání nejen v době Covidu a války

Během oslav 1. máje PSI vyzvala vlády k investování do svých
občanů, odmítnutí úsporných politik a dalších škrtů ve veřejných
službách a k ocenění pracovníků záchranných složek, kterým jsou
zpravidla kvůli legislativě často odepírána základní práva. Svět se za-
měřuje na válku na Ukrajině. Fotky a videa zdevastovaných oblastí
s hasiči a záchranáři pobíhajícími kolem trosek, snažícími se zachránit
co nejvíce lidských životů, dokonce za cenu těch svých. Další fotky
ukazují zdravotní pracovníky v jejich práci, dokonce v situací, kdy jim
kolem hlavy létají granáty a bomby, které rozbíjejí nemocnice a kliniky.
Tento konflikt však není na světě jediný, když Jemen, Sýrie nebo
Palestina jsou jen malou částí oblastí, kde naši kamarádi a kolegové
nasazují své životy. Mnoho z těchto pracovníků nemá možnost kolek-

tivně vyjednávat o podmínkách svého
zaměstnání a pracovních podmínkách,
ačkoliv u těchto pracovníků je klíčové,
aby mohli participovat a plně využívat
svá práva. Mnoho z těchto pracovníků

není dostatečně vycvičeno a vybaveno. Tento obor se často opírá o do-
brovolníky, což s sebou nese další rizika. Pohotovostní složky nejsou
jen o hasičích a záchranářích, ačkoliv tyto dvě skupiny jsou ty nej-
viditelnější, zřejmě i nejlépe připravené a asi jsou vystaveny největší-
mu riziku. Ovšem mnoho dalších profesí by mělo být zahrnuto do
složek připravenosti a reakce. Měli by zde být zahrnuti i pracovníci ve
veřejných službách, ať už se jedná o reakci na lockdown nebo ochranu
infrastruktury jako je veřejná doprava, vodovody a kanalizace, ener-
getika a další. Měli by sem patřit i pracovníci, kteří koordinují reakční
týmy, přijímají uprchlíky, a kteří zajišťují přístup k základním službám
v zotavovací fázi. Potřebujeme adekvátní veřejné investice, abychom
snížili ztráty na životech a ekonomickou a environmentální ztrátu.
Úsporné politiky a další veřejné škrty jsou zastaralé, a v minulosti se
nakonec ukázaly jako špatné. Ačkoliv vlády tvrdí, že prostě nejsou
zdroje na financování veřejných služeb, zvyšování mezd a investic do
zdravotnictví, ve stejnou chvíli doslova tisknou peníze, aby financo-
valy válku, která přináší pouze smrt a destrukci.
Společné stanovisko odborů z EPSU zastoupených v ORPEA
3. květen 2022

EPSU a její pobočky mají dlouhý a vysilující vztah se společností
ORPEA, která je největším evropským provozovatelem pečovatel-
ských služeb. Dlouhé roky odbory napříč Evropou tvdě bojují s tím, jak
tato skupina zachází se svými zaměstnanci. Toto chování zahrnuje ne-

standardní pracovní smlouvy, ignorování odborů a zneužívání veřej-
ných zdrojů. Německým pracovníkům trvalo 200 stávkových dní, aby
přiměli tuto společnost, aby znovu přijala propuštěné zaměstnance
z důvodu stávky, a aby podepsala kolektivní dohodu v jedné rehabili-
tační klinice. Ve Francii zase kupříkladu byli propuštěni členoví

CGT poté, co vedení firmy zjistilo, že
jsou členy odborů. Vedení skupiny
pravidelně odmítalo jakoukoliv vinu
a často se uchylovalo k zastrašování
pracovníků či dokonce i samotných
odborů. Pozornost médií přitáhla až na

začátku roku zveřejněná kniha „Hrobníci“, která odhalila praktiky v té-
to společnosti. Ačkoliv ORPEA nadále odmítá obvinění, učinila určité
kroky, včetně propuštění svého CEO. Po třech letech donutila legislati-
va vedení ORPEA k uznání práv pracovníků na informace a konzul-
tace. Po nadějné schůzce EWC (Evropské pracovní rady) v minulém
měsíci a po všech ujištěních ze strany vedení společnosti, že ORPEA
dělá změny pro zlepšení práv pracovníků, pobočky této firmy v Ně-
mecku a Francii zůstávají v soudním sporu proti odborům a jejich pra-
covníkům.
Řídící komise EPSU podporuje své finské členy v industriální akci
6. květen

Řídící komise EPSU se sešla ve dnech 4. a 5. května v Bruselu a za-
slala vzkaz solidarity svým čle-
nům JHL, Jyty, SuPer a Tehy, které
ve Finsku bojují za zvýšení mezd
pro pracovníky. Při raketově ros-
toucí inflaci je nepřijatelné, aby
navržené dvouleté vyrovnání před-
stavovalo pro tyto pracovníky ztrá-

tu kupní síly. Takové narovnání navíc nedokáže ocenit hodnotu pra-
covníků lokální správy a zdravotníků a jejich klíčové kontribuci k udr-
žování služeb během pandemie.
EPSU síť mladých pracovníků se sešla poprvé od pandemie
5. květen 2022

Výbor Sítě mladých v rámci EPSU se minulý týden sešel v Bruselu
ohledně projektu digitalizace a kolektivního vyjednávání pro budoucí
lídry evropských pracovníků ve veřejných službách. Tento projekt,
který je podporován Nadací Friedericha Eberta, si klade za cíl posílení
EPSU sítě mladých pracovníků, motivovat k většímu zapojení mladých
členů do celkového pracovního rámce EPSU a vybavit mladé členy

dovednostmi a znalostmi, aby
mohli zaujímat aktivnější
roli při začínající digitalizaci
v kolektivním vyjednávání.
Během tohoto mítinku řídící
výbor diskutoval o prioritních
oblastech pro síť mladých
v kontextu měnícího se trhu

práce, obzvláště s ohledem na klimatické a demografické změny. Dále
se diskutovalo o strategiích pro aktivnější zapojení jako je například
lepší zastoupení v řídících komisích nebo školení pro mladé. Na zá-
kladě těchto diskusí připravíme návrh akčního plánu pro mladé ohled-
ně aktivního zapojení. Tento mítink bude následován workshopem
řídícího výboru ohledně digitalizace a kolektivního vyjednávání.
Výsledky budou prezentovány na letošním mítinku mladých v Tiraně.

Pavol Mokoš


