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Pokračování na straně 2

Podnikový výbor odborových organizací
při Úřadu práce ČR navštívili ministr práce
a sociálních věcí Marian Jurečka, generální
ředitel ÚP ČR Viktor Najmon a personální

ředitelka ÚP ČR Jarmila Kotyzová

V úterý 24. května se v sídle
odborového svazu sešel podnikový
výbor odborových organizací při
ÚP ČR, aby jednal o situaci
v úřadu, která vedla k vyhlášení
stávkové pohotovosti. Zaměstnanci
úřadu se potýkají s pracovním
přetížením a současně mají nejnižší
platy ve státní správě.

Předseda OS Pavel Bednář
poděkoval odborářům z ÚP ČR za
to, že vyhlášením stávkové poho-
tovosti „nastartovali“ jednání od-
borových svazů s vládou o platech

ve veřejné správě a službách a že
díky nim se uskuteční následující
den, 25. května, jednání s některý-
mi členy vlády. Připomněl, že
pokud nebude docíleno pozitivních
výsledků; odborové svazy žádají
kompenzaci inflace úpravou platů;
bude splněno usnesení Výboru
OSSOO a bude hlasováno o stáv-
kové pohotovosti celého svazu.

Předseda sekce Jan Dudek infor-
moval o dosavadním jednání před-

Foto po tiskové konferenci 25. 5. 2022: Twitter

Dnes se uskutečnilo dlouho
očekávané jednání s předsedou
vlády, ministrem financí a mini-
strem práce a sociálních věcí
o valorizaci platů na rok 2022.
Představitelé odborů přednesli
svůj požadavek na zachování
kupní síly s ohledem na inflaci

(okolo 15 %), valorizaci platů
od 1. 7. 2022 a jednání o pro-
centním zvýšení nebo o nomi-
nální částku do platových tarifů.
Vláda po několika výzvách
během jednání, aby představila
svůj návrh, neodpověděla,
nepřišla v této věci s jediným
návrhem. Nakonec jediný návrh
byl, aby se další jednání
uskutečnilo 7. 6. 2022 od 13.00
hodin s tím, že celou záležitost
musí projednat s ostatními členy
vlády.

Z tohoto důvodu se nezměnila
pozice našeho OS. Jednání bylo
odročeno a budeme očekávat
výsledek jednání dne 7. června
2022. Poté bude členům Výbo-
ru OSSOO podána informace
z jednání. Dle usnesení z posled-
ního zasedání VOS je stále na
stole hlasování per rollam o vy-
hlášení stávkové pohotovosti
OSSOO v případě, že jednání
bude pro nás negativní.

Na středu 8. 6. 2022 jsem
svolal OS RoPo, které též
rozhodnou o dalším postupu -
akceptace nabídky vlády, nebo
přikročení k protestním akcím.

Předseda OSSOO Pavel Bednář
k jednání o platech 25. května 2022
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Pokračování ze strany 1

přečetli jsme

Předseda sekce přinesl na jednání graf poukazující na pokles reálné
hodnoty běžného platu v Úřadu práce ČR. Druhým rokem zmrazený
tarifní plat v 9. třídě (VOŠ/SOŠ s maturitou) 6. stupni (9-12 let praxe)
23 430 Kč díky inflaci znamenal v květnu 2022 ve své reálné hodnotě
pokles o 3355 Kč oproti začátku roku 2021.

Podnikový výbor odborových organizací . . .

Odbory a vláda se dnes nedohodly na úpravě platů, jednat budou 7. června

sednictva podnikového výboru s ve-
dením úřadu, které směřuje k zoh-
lednění přetížení zaměstnanců
zvýšenými odměnami. Mělo by ale
jít o odměny, u jejichž přiznávání
by byla určena jejich minimální
výše tak, aby se neopakovala situ-
ace, kdy někteří zaměstnanci ob-
drží odměnu jen několik set korun
či nic. Je nutno brát v úvahu, že na
pracovištích běžně dochází výpo-
mocem, čili přetížený není jen
okruh určitých zaměstnanců.

Na problémy s přesčasovou pra-
cí zmíněnou přítomnými a jejím ne-
proplácením reagoval gnerální ře-
ditel ÚP ČR Viktor Najmon, že
pravidla ohledně přesčasové práce
je nutné dodržovat. Za nesmysl
označil, že by úředníci byli odmě-
ňováni za vyřazení konkrétních pří-
jemců dávek. V diskusi bylo
připomenuto, že význam úřední-
ků ÚP ČR je i v omezování kri-
minality.

Části jednání se účastnil ministr
práce a sociálních věcí Marian
Jurečka, který prohlásil, že bude
rád, když se podaří řešit platy ještě
v tomto roce a to nejen pro úřad
práce, ale i pro ČSSZ, nepedago-
gické pracovníky školství a kulturu.
Pokládá za důležitou úpravu ta-
rifních platů, když některé jsou
pod úrovní minimální či zaručené
mzdy. V letošním roce by měly být
zvýšeny prostředky na odměny
úpravou rozpočtu. Ministr vidí sní-
žení zátěže úředníků v digitalizaci,
letos i v příštím roce.

Brzké očekávání pozitivního vli-
vu digitalizace na zátěž zaměstnan-
ců podle následné diskuse není úpl-
ně namístě. Jednak díky okruhu kli-
entů s nevstřícným postojem k elekt-
ronizaci a současně i opakujícím se
problémům s nedostatečně testova-
nými aplikacemi. Významné zlep-
šení pracovních podmínek zřejmě
nelze předpokládat ani přijetím
dalších zaměstnanců z důvodu
nízkých platů a potřebné době za-
pracování, řešením může být legis-
lativní zjednodušení přiznávání
dávek, vyplývalo z další diskuse

Předseda sekce připomněl, že
devítitisícový rozdíl v průměrném
měsíčním příjmu v ÚP ČR a Fi-
nanční správě je způsoben osmitisí-
covým rozdílem nadtarifních slo-

žek platů. Tento rozdíl by bylo žá-
doucí zhruba do dvou let vyrovnat.

Ministr Jurečka následně znovu
zdůraznil význam digitalizace, při-
hlásil se k potřebě řešit agresivi-
tu některých klientů ÚP ČR, ale
i v dalších veřejných institucích.
Ministr předpokládá změny tarif-
ních tabulek v měsících říjnu, lis-
topadu 2022 v období po návrhu
státního rozpočtu na rok 2023.

Předseda OS P. Bednář ocenil
zájem ministra Jurečky o řešení
ochrany úředníků veřejné správy
a vyzval ministra k obnovení poli-
ticko odborné skupiny MPSV k od-
měňování ve veřejné správě.

V závěru jednání PV OO při ÚP
ČR pověřil předsednictvo pod-
nikového výboru zpracovat návrh
k postupu udělování odměn za-
městnavatelem. -dě

Praha - Odbory a vláda se dnes nedohodly na úpravě platů ve
veřejné sféře kvůli inflaci. Předáci požadují zachování kupní síly
výdělků, tedy dorovnání inflace. Žádají přidání od července.
Další jednání se uskuteční 7. června. Po jednání to řekl předák
Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef
Středula. Podle něj by premiér Petr Fiala (ODS) chtěl mít doho-
du do poloviny června, kabinet dnes ale s návrhem nepřišel.
Odboráři pohrozili protesty, pokud se nedozvědí 7. června řešení.
Ve stejný den chce vláda jednat i o růstu minimální mzdy, to i se
zaměstnavateli.

Podle ministra práce a sociál-
ních věcí Mariana Jurečky
(KDU-ČSL) bude mít vláda 7.
června ráno údaje Českého stati-
stického úřadu (ČSÚ) o růstu
platů v první polovině roku. "Je
třeba sledovat a provazovat to,
co se děje v sektoru firemním,
a zohledňovat to pro sektor stát-
ních zaměstnanců," uvedl. Vláda
podle něj hledá cesty, jak lidem
při růstu inflace pomoci v dru-
hém pololetí. Dnešní jednání
vnímala podle ministra jako start
jednání, při kterém vyslechla
pohled na situaci od zástupců
odborů jednotlivých sektorů.

Výsledky jednání s odbory
podle Jurečky musejí být také
projednány tripartitou, tedy i se
zaměstnavateli, a provázány s ak-
tualizací státního rozpočtu. S jed-
náním tripartity počítá na konci
června.

"Nenašli jsme žádnou dohodu.
Dokonce vláda nepřišla s žád-
ným konkrétním návrhem...
Nepožadujeme nárůst platů,
požadujeme, aby platy neztratily

kupní sílu. Vláda nás požádala
o trpělivost. Ta má ale také své
hranice. Doufáme, že zaměst-
nanci ještě těch 13 dnů trpě-
livost mít budou. Pokud 7. červ-
na k dohodě nedojde, budeme
diskutovat o dalších akcích,"
řekl Středula.

Podle Jurečky čelí země bez-
precedentní situaci," která tu ne-
byla 80 let", a Středula by měl
vnímat realitu včetně tempa za-
dlužování země. "Byl bych rád,
aby pan předseda Středula nedá-
val některá prohlášení do kon-
textu své kampaně na úřad prezi-
denta, ale aby vnímal realitu,"
uvedl. Středula na začátku květ-
na oznámil, že se bude ucházet
o podporu lidí, aby mohl kandi-
dovat na prezidenta. Sběr pod-
pisů na podporu jeho kandidatu-
ry už začal.

Inflace v dubnu dosáhla
meziročně 14,2 procenta. Podle
Středuly jsou odboráři při-
praveni jednat o paušálním
i procentním dorovnání. Pře-
dák zmínil, že u jednotlivých

profesí se může úprava vý-
dělků lišit.

Ministři opakovaně uvedli, že
jsou připraveni v polovině roku
podle vývoje ekonomiky o pla-
tech znovu jednat. Středula
dnes po jednání řekl, že premiér
Petr Fiala (ODS) by chtěl mít
dohodu do 15. června. Předseda
vlády po dubnovém jednání tri-
partity ujistil, že jeho kabinet
podobu opatření ke zmírnění do-
padu růstu cen zváží, plošným
krokům se chce ale vyhnout
kvůli obavám z dalšího roztá-
čení inflační spirály.

Jurečka dnes zopakoval, že se
vláda snaží pomoci zaměst-
nancům státu odměnami a další-
mi cestami. Nechtěl rozebírat
jednotlivé varianty včetně poža-
davku odborů, aby se navýšení
promítlo do tarifů.

Ministr financí Zbyněk Stan-
jura (ODS) opakovaně zdůraz-
nil, že jakýkoliv růst platů je
nyní na dluh. Státní pokladna
má mít pro letošek zatím deficit
280 miliard korun. Zadlužování
v minulých letech zrychlilo.
Počítá se s tím, že letošní scho-
dek bude kvůli dopadům války
na Ukrajině nakonec vyšší.
Odbory a vláda se dnes nedo-
hodly na úpravě platů, jednat
budou 7. června (cesken-
oviny.cz)

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-a-vlada-se-dnes-nedohodly-na-uprave-platu-jednat-budou-7-cervna/2210869
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-a-vlada-se-dnes-nedohodly-na-uprave-platu-jednat-budou-7-cervna/2210869
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-a-vlada-se-dnes-nedohodly-na-uprave-platu-jednat-budou-7-cervna/2210869
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-a-vlada-se-dnes-nedohodly-na-uprave-platu-jednat-budou-7-cervna/2210869
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Další z jarních seminářů a školení – tentokrát v Praze

Úvod školení patřil předsedovi
odborového svazu Pavlovi Bed-
nářovi. Informoval o aktuální si-
tuaci ohledně vyjednávání o pla-
tech ještě na rok 2022, společném
postupu odborových svazů veřejné
správy a služeb a možném hla-
sování Výboru OSSOO per rollam
o stávkové pohotovosti, pokud jed-
nání budou mít negativní výsledek.
Dále hovořil o nedávném sjezdu
Českomoravské konfederace od-
borových svazů, pracích na změ-
nách katalogu správních činností,
požadavku na dřívější nárok stráž-
níků na starobní důchod. Odbo-
rový svaz vydal negativní stano-
visko k poslaneckému návrhu na
novelu zákona o státní službě, kte-
rá by znamenala možnost politic-
kých tlaků na službu. P. Bednář je
ohledně jednání o platech optimis-
tou, věří, že sociální dialog zna-
mená přijetí kompromisů, když
nyní je třeba řešit dopad zvyšu-
jících se cen. Rada ČMKOS se
shodla na potřebě svolat manifes-
tační mítink na 5. září k aktuálním
problémům zaměstnanců v ČR.

Šárka Homfray v úvodu svého vy-
stoupení připomněla oživení plat-
formy Mladých odborářů OSSOO
a vyzvala prostřednictvím přítom-
ných funkcionářů mladší odboráře
k spoluúčasti. K státní službě
uvedla, že během posledních dvou
let nedošlo k podstatným změnám,
odborové organizace by měly plně
využívat práva na projednávání
systemizace ještě v době její
přípravy, možný je po dohodě
výkon služby z jiného místa a ne-
měl by být omezován jen na zák-
ladě nelibosti představených. Od-
borový svaz pomáhá zaměstnan-
cům v konkrétních případech
například ohledně posouzení vhod-
nosti služebního místa při změně
atributů místa nebo při nabídce
nového po zrušení služebního mís-
ta, či při kárném řízení. Tato po-
moc je určena pouze členům od-
borového svazu, i když není vyža-
dováno oficiální potvrzení o člen-
ství. Š. Homfray doporučuje obrá-
tit se na odborový svaz při pochy-
bách o správnosti výpočtu dovo-

lené po delší nepřítomnosti ve
službě či práci. K novele zákona
o státní službě uvedla, že nebyla
projednána se sociálními partnery,
neřeší podstatné problémy a zna-
mená nebezpečí politizace.

1. místopředseda OS Rudolf
Pospíšil k pracovněprávní prob-
lematice upozornil, že pokud za-
městnanec se smlouvou na dobu
určitou pracuje i po době ukončení
smlouvy, stává se jeho pracovní
poměr poměrem na dobu neurči-
tou. Výpověď dohodou neexistuje,
výpověď je jednostranný akt.
Pracovní řád je platný pouze
pokud má souhlas odborové orga-
nizace. Vyrovnávací období pružné
pracovní doby může být 26 týdnů,
v kolektivní smlouvě může být do-
hodnuto až 52. Prací přesčas je
i práce konaná bez nařízení, jen
s vědomím zaměstnavatele. Změ-
ny v osobním příplatku musí být
písemně odůvodněny. Zaměstna-
vatel nemůže zaměstnanci zakázat

informovat třetí osoby o svém
platu, eventuální dohody o zákazu
jsou neplatné. Dále R. Pospíšil
vysvětlil uvolňování zaměstnanců
k činnosti vedoucích na dětských
táborech podle § 203a zákoníku
práce, který značně tuto činnost
znesnadňuje.

Ivanka Michalcová vedla blok
školení o hospodaření základních od-
borových organizací. Většina z nich
vede jednoduché účetnictví, které
ale znamená vést mimo deník i dal-
ší knihy a dodržovat mnohá pravid-
la. Přítomní se seznámili se základ-
ními náležitostmi, jejichž dodržení

je nutné pro případné kontroly ze
strany státních orgánů.

Arnošt Odvalil shrnul právní
předpisy, které jsou základem pro
kolektivní vyjednávání a upozornil
na některé důležité aspekty jako je
pouze zakládání práv ve smlouvě
či dohodě a nikoliv povinností pro
zaměstnance, či povinnost zaměst-
navatele dodržovat závazky ze
smluv a dohod. Povinnost informo-
vat o kolektivním vyjednávání ma-
jí obě strany. Odborový svaz po-
máhá při konkrétních jednáních
i sporech týkajících se kolektivního
vyjednávání. -dě-

V zasedací místnosti v sídle odborového svazu se v úterý sešli
funkcionáři z Prahy a středních Čech k tématům zákoník práce,
zákon o státní službě, kolektivní vyjednávání a hospodaření
odborových organizací.



7. 6. Hradec Králové - náměstí 28. října, 10.00 - 16.00
8. 6. Pardubice - náměstí Republiky před Domem techniky,

9.30 - 15.30
21. 6. Slaný - Masarykovo náměstí, 10.30 - 15.30
22. 6. Rakovník - Husovo náměstí, 11.30 - 15.30

24. 6. Praha
26. 7. Jablonec nad Nisou
27. 7. Liberec
16. 8. Mělník
www.cmkos.cz
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Zaměstnanci pracoviště ČSSZ Hradec Králové jeden květnový víkend prožili společně na odborové chatě Smrk v Lázních Libverda. Nachodili
spousty kilometrů po zdejších kopcích, rozhlédli se po okolí z rozhledny na Čihadle, vykoupali se ve vodopádu Velký Štolpich, vystoupali na
Ořešník, podívali se na Obří sud a toulali se za tmy lesem. Hlad zahnali grilovanými dobrotami a nudu veselou zábavou. Cestou domů si ještě
prohlédli zříceninu hradu Frýdštejn. Zdeňka Balcarová

Po práci společný víkend v Libverdě

přečetli jsme
Neobvyklá výzva zástupce podnikatelů: Zvyšte mzdy, situace to vyžaduje

Kolik firmy lidem přidají? Rozhovor s prezidentem
Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým.

Prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý se dosud stavěl ke
zvyšování platů rezervovaně, argu-
mentoval nižší produktivitou práce.
Teď ale uznává, že s dvoucifernou
inflací jsou požadavky na vyšší plat
opodstatněné.

„I já musím uznat, že sociální
situace v zemi vyžaduje, aby pod-
nikatelé počítali s trochu možným
růstem mezd. Lidé už si říkají o víc
peněz. Není to jen válkou na Ukra-
jině, ale i inflací,“ uvedl.

Firmy jsou v trojích kleštích. In-
flace jim zdražuje suroviny, banky
jim vlivem vyšších úrokových

sazeb zdražují úvěry a zaměstnanci
je tlačí do vyšších platů. Nic jiného
než lidem přidat ale firmám podle
Dlouhého nezbývá.
V reálu budeme mít letos všichni
méně

Podle odhadů Hospodářské ko-
mory zvedají podniky mzdy zhruba
o desetinu. „Podnikatelé to dělají,
ne že by chtěli nebo byli tak úžasní,
ale situace na pracovním trhu je
k tomu nutí.“ V dubnu hledaly fir-
my na úřadech práce 350 000 lidí.

Průměrná mzda i medián sice
dál stoupají, ale inflace je rychlejší.
V dubnu činil meziroční nárůst cen
14,2 %, a tak lidem zůstane v reá-
lu v peněženkách méně. „Reálná
mzda lidem v naší zemi v průměru
poklesne letos v každém případě,“

předpovídá Dlouhý. Aby si člověk
udržel svůj standard, musí déle pra-
covat nebo čerpat ze svých úspor.

Na vyšší růst platů ani v součas-
né situaci nerezignují odbory. Šéf
ČMKOS Josef Středula neváhá
hrozit generální stávkou či bloká-
dou Prahy. V časech bezprecedentní
inflace teď žádá po vládě zvýšení
minimální mzdy o dvě tisícovky,
tedy na 18 200 Kč.
Víc o dva tisíce? Přehnané

„Je to legitimní požadavek. Ale
zvýšit minimální mzdu o dva tisíce
se mi zdá přehnané,“ odmítá poža-
davek prezident Hospodářské ko-
mory Vladimír Dlouhý. „Ale je to
práce odborů. Přál bych si, aby
chování pana Středuly nebylo
ovlivněno politikou,“ řekl Dlouhý.
Josef Středula začátkem května
oznámil kandidaturu na prezidenta,

vyzval ho k tomu mimo jiné i sou-
časný prezident Miloš Zeman.

Ministr práce Marian Jurečka
(KDU-ČSL) zvýšení minimální
mzdy neodmítl, tripartita ho bude
řešit v červnu. Za minimální mzdu
pracuje zlomek zaměstnanců, asi
150 000. Pro firmy je ovšem pro-
blém, že spolu s minimem se vždy
zvedá i zaručená mzda. Ta před-
stavuje nejnižší výdělek podle
odbornosti a náročnosti práce a týká
se mnohem širšího okruhu zaměst-
nanců.

. . .
Neobvyklá výzva zástupce pod-
nikatelů: Zvyšte mzdy, situace to
vyžaduje - Seznam Zprávy (sez-
namzpravy.cz)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-neobvykla-vyzva-zastupce-podnikatelu-zvyste-mzdy-situace-to-vyzaduje-202496
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-neobvykla-vyzva-zastupce-podnikatelu-zvyste-mzdy-situace-to-vyzaduje-202496
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-neobvykla-vyzva-zastupce-podnikatelu-zvyste-mzdy-situace-to-vyzaduje-202496
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-neobvykla-vyzva-zastupce-podnikatelu-zvyste-mzdy-situace-to-vyzaduje-202496
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Tentokrát účast nebyla tak
vysoká jako jindy, přece jenom
věk a doznívající „doba covi-
dová“ si vybírají svou daň. Ale
ti, kteří přišli, určitě nelitovali.
V příjemné přátelské atmosféře
jsme naše bývalé kolegy
seznámili s tím, jaká práce
spočívá na bedrech současných
zaměstnanců, místopředseda
svazu Rudolf Pospíšil přednesl
„žhavé novinky“ z vyjednávání
s vládními představiteli a těm,
kdo oslavili v době, kdy jsme se
nesešli, významné jubileum,

Setkání se seniory, bývalými zaměstnanci našeho odborového svazu

Po nucené pauze, téměř tří let, se opět sešli naši bývalí zaměst-
nanci – senioři na tradičním setkání, které pravidelně pořádá
naše odborová organizace zaměstnanců Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací.

Vzpomínalo se i nad fotografiemi. Že je těmto dvěma dámám dohro-
mady 182 let, by hádal málokdo (zleva Ludmila Vrabcová a Věra
Homolková)

jsme popřáli. Ve volné zábavě,
která poté nastala, se vzpomína-
lo a vzpomínalo ….

Na setkání zavítal i předseda
našeho odborového svazu Pavel
Bednář a téměř nestačil odpoví-
dat na dotazy, protože všichni
sledují dění na politické scéně
a živě se zajímají o vše, co sou-
visí s odborovou činností a hlav-
ně s naším svazem. Myslím, že
se setkání vydařilo a určitě
budeme v této tradici pokračo-
vat.

Věra Benešová
předsedkyně ZO zaměstnanců

Odborového svazu státních
orgánů a organizací

Po zařazení poslaneckého ná-
vrhu novely zákona o státní služ-
bě k projednání v PČR vydal
OSSOO stanovisko, v jehož prv-
ní části se uvádí:

“V úvodu našeho stanoviska
považujeme za zásadní sdělit, že
považujeme za neakceptovatelný
způsob, jakým byla novela tak
zásadního zákona připravena.
Cesta narychlo ušitého posla-
neckého návrhu, který nebyl
adekvátně projednán se sociální-
mi partnery, se odráží v kvalitě
předloženého materiálu. Novela

reaguje na praktické aplikační
obtíže pouze velmi dílčím a ne-
dostačujícím způsobem a není
způsobilá zásadnějším způsobem
zlepšit fungování a efektivitu
státní správy.

Oproti tomu některé klíčové
navrhované změny, zejména v od-
dělení úrovně náměstků členů
vlády a předpokládaného „pře-
soutěžení“ představených, před-
stavují výrazně politizující zá-
sahy 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.”

Dále stanovisko OSSOO ob-
sahuje připomínky k jednotli-
vým navrhovaným změnám, a to
včetně připomínky: “Navrho-
vané datum účinnosti k začátku
příštího roku je absurdně brzké
a nereálné.”

Celý text stanoviska a text
předložené novely nejdete na
http://statorg.cmkos.cz

-dě-

Dne 17. května 2022 Odborový svaz státních orgánů a organizací vydal
Stanovisko k sněmovnímu tisku č. 215 - změna zákona o státní službě

Vláda předložila novelu
služebního zákona. Dílčí

pozitiva nenahradí
potřebu velké reformy
Kritizovaný služební zákon, který

měl odpolitizovat státní správu, by
se měl brzy dočkat dílčích zlepšení.
Vláda ale novelu sepsala za zavřený-
mi dveřmi a bez dostatečné oponen-
tury nebo otevřených odborných
konzultací. Kvalitní služební zákon
je přitom základní podmínkou mo-
dernizace a digitalizace státní správy.
Experti na veřejnou správu proto
vládu vyzývají, aby novelu služeb-
ního zákona nepodcenila, zahájila
přípravy velké reformy a zapojila do
její tvorby odborníky i opozici.
Vláda předložila novelu služebního zákona.
Dílčí pozitiva nenahradí potřebu velké reformy
| Rekonstrukce státu (rekonstrukcestatu.cz)

https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/vlada-predlozila-novelu-sluzebniho-zakona-dilci-pozitiva-nenahradi-potrebu-velke-reformy
https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/vlada-predlozila-novelu-sluzebniho-zakona-dilci-pozitiva-nenahradi-potrebu-velke-reformy
https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/vlada-predlozila-novelu-sluzebniho-zakona-dilci-pozitiva-nenahradi-potrebu-velke-reformy
https://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Stanovisko%20OS%20SOO%20k%20sn%C4%9Bmovn%C3%ADmu%20tisku%20%C4%8D.%20215%20-%20zm%C4%9Bna%20z%C3%A1kona%20o%20st%C3%A1tn%C3%AD%20slu%C5%BEb%C4%9B.pdf
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Užijte si krásné letní dny v 

 nádherném malebném 

 městečku  

 LÁZNĚ LIBVERDA  

 Sezóna – červen, červenec a srpen 2022  –   volné pokoje   

 

Červen 2022 
Termín                                 volné  pokoje (lůžka)                              cena za pokoj/noc                                  příplatek za krátkodobý pobyt 

 5. 6. – 11. 6. 2022          2x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc                  1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

5. 6. – 11. 6. 2022          1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

5. 6. – 11. 6. 2022          1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč         

11.6. – 18. 6.2022           1x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč          

11.6. – 18. 6. 2022         1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

18. 6. – 25. 6. 2022         1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč     

19. 6. – 25. 6. 2022         2x  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

19. 6. – 25. 6. 2022         1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč       

25. 6. – 2. 7. 2022           2x  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

25. 6. – 2. 7. 2022          1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

25. 6. – 2. 7. 2022          1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

 

                              Červenec 2022 – poslední volné pokoje 
Termín                                 volné  pokoje (lůžka)                              cena za pokoj/noc                                   příplatek za krátkodobý pobyt 

9. 7. – 16. 7. 2022           1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

23. 7. – 30. 7. 2022         2x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

                                      Srpen 2022 – poslední volné pokoje 
Termín                                 volné  pokoje (lůžka)                              cena za pokoj/noc                                   příplatek za krátkodobý pobyt 

13. 8. – 20. 8. 2022        2x  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

27. 8. – 3. 9. 2022          3x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

27. 8. – 3. 9. 2022          1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

27. 8. –  3.9. 2022          1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160K   

20% sleva na ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem OSSOO 

Nabídka RZ SMRK Lázně Libverda včetně kompletního ceníku je k nahlédnutí na internetových stránkách OS 

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php  

Veškeré informace o pobytech podává a objednávky přijímá pí. Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537 a  

e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz 

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
mailto:rehorova.vladimira@cmkos.cz
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Odborové hnutí požaduje spravedlnost v návaznosti na zabití palestin-
ské reportérky Shireen Abu Akleh
13. květen 2022

Odborové hnutí v oblasti severní Afriky a středního Východu a napříč
celým světem truchlí po hrozné ztrátě palestinské žurnalistky Shireen Abu
Akleh, která pracovala pro televizi Al Jazeera po více než dvacet let. Tato

reportérka byla zastřelena ráno 11. květ-
na izraelským vojákem při nájezdu
v městě Jenin na západním břehu Jor-
dánu. Podle stanoviska Mezinárodní fe-
derace žurnalistů (IFJ) izraelská armáda
připsala její smrt na vrub střelby ze stra-

ny palestinských vojáků při střetu s Izraelci. Avšak šéf Al Jazeera Walid al-
Omary uvedl, že ze strany Palestinců nedošlo k žádné střelbě. Palestinský
syndikát žurnalistů dokonce uvedl, že toto zabití bylo záměrné a předem
naplánované. Tomu tvrzení nahrává i svědectví dalších novinářů, kteří byli
při tomto zastřelení vedle oběti. Všichni novináři včetně oběti měli na sobě
jasné a zřetelné označení novinářů a při zásahu izraelského ostřelovače
nebyli na ulici ani žádní demonstranti. Podle těchto očitých svědků zároveň
nedošlo k žádné jiné střelbě ani z jedné strany. Na paní Shireen se bude
vzpomínat jako na průkopnici v boji za ženská práva a roli žen v televizním
žurnalismu. Byla jednou z prvních arabských vojenských žurnalistek v 90.
letech, kdy byla role žurnalistek omezena na zpravodajská studia. Globální
odborové hnutí odsuzuje toto zabití izraelskou armádou a požaduje ne-
závislé vyšetření a přivedení viníka k spravedlnosti.
Globální odbory vyzývají k okamžitému propuštění uvězněných
běloruských odborářských aktivistů
16. květen 2022

Během 19. dubna 2022 bylo zatčeno více než dvacet odborářských
předáků a aktivistů z Běloruské odborové organizace BKDP. Zatímco ně-

kteří z nich byli následně propuštěni, alespoň
10 z nich zůstává nadále ve vězení, a to včetně
předsedy BKDP, viceprezidenta ITUC a člena
řídícího výboru ILO Aliaksandra Jarašuka. Tito
odboráři čelí obviněním na základě bělorus-

kého trestního zákoníku a ta zahrnují přípravu akcí, které hrubě porušují
veřejný pořádek, za což jim hrozí omezení svobody na 2–5 let nebo přímo
uvěznění až na 4 roky. Požadujeme jejich okamžité propuštění a stažení
veškerých obvinění ze strany nelegitimního režimu Alexandera Lukašenka,
který musel zkorumpovat volby v roce 2020, aby zůstal u moci. Jejich
zatčení a zacházení s nimi přineslo velkou vlnu pobouření a protestů.
Uvěznění odborářů, i pokud je jen krátké, za to, že využili své legitimní
právo na sdružování představuje hrubé porušení fundamentálních lidských
práv. To potvrzuje i fakt, že generální ředitel ILO Guy Ryder vydal zvlášt-
ní komuniké přímo adresované na běloruskou vládu. Využijeme Mezi-
národní pracovní konference a následující zasedání řídícího výboru ILO
k zvýšení tlaku na nelegitimní běloruskou vládu.
Deklarace o pokroku v mezinárodní migraci musí jasně potvrdit
klíčovou roli základních pracovních standardů ILO
20. květen 2022

Globální odbory potvrzují svůj závazek zavést Globální dohodu o mi-
graci (GCM), která prosazuje sociální, rasovou, genderovou, ekonomickou
a klimatickou spravedlnost. Deklarace o pokroku implementace GCM je

pro nás zklamáním, když nedokáže zahrnout
i silný závazek k mezinárodní pracovním
standardům, které jsou základem pro zajištění
respektování lidských a pracovních práv mi-
grujících pracovníků. Migrující pracovníci

představují převážnou většinu mezinárodních migrantů. Šestým cílem
GCM je usnadnění férového a etického náboru pracovníků a ochranných
podmínek k zajištění toho, aby důstojná práce měla jasný odkaz na ILO
agendu o důstojné práci. Tato obsahuje práva, jako je právo na svobodné

sdružování, právo vstoupit do odborů a kolektivně vyjednávat, právo na
rovnou mzdu a nediskriminační zaměstnání a zákaz nucené a dětské práce.
Tato ujednání ale jaksi v poslední Deklaraci o pokroku chybí. Tato
deklarace dále selhává při uznání pozitivní role a kontribuce odborů při im-
plementaci GCM na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni. Ke
změnám a zlepšením podmínek pro migranty dochází především díky
odborům a jejich kampaním, které prosazují kolektivní zastupování
a sdružování migrujících pracovníků.
Francie: Rekordní pokuta za daňové úniky pro McDonald´s
23. květen 2022

20. května jsme se v tiskové zprávě dozvěděli, že společnost
McDonald´s obdržela rekordní pokutu 1,1 miliardy euro za vyhýbání se
daním ve Francii. Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan, k to-

mu řekl: „Je dobré vidět, že globál-
ní fastfoodový gigant si nebude uží-
vat beztrestnost. Tato pokuta při-
chází o více než 7 let později po-
té, co odhalili nezdaněné výplaty
v Mcdonald´s díky rozhodnutí o nu-
lovém zdanění v Lucembursku. Tato

historicky nejvyšší daň ze strany francouzské vlády ukazuje, že krást peníze
veřejnosti a pracovníkům může být potrestáno. Jsem hrdý na to, že náš re-
port „Unhappy Meal“ vytvořený ve spojení s naší americkou sestrou
a evropskými odbory odhalil obchodní model daňových úniků na úkor pra-
covníků a sociálního blahobytu. Tento náš report vedl k vyšetřování ze
strany Komise ohledně praktik McDonald´s, u kterých jsme zjistili, že jsou
sice nemorální, ale nejsou ilegální vzhledem k EU zákonům o konkurenci.
Doufáme, že tato rekordní pokuta povzbudí Komisi, aby jednou pro vždy
napravila špatně nastavená pravidla o daňové konkurenci v EU, a aby
zvážila i další vyšetřování. Daňové úniky McDonald´s v Evropě totiž doteď
neskončily.“
Daňové reformy ve střední a východní Evropě
25. květen 2022

Nová publikace Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) odhaluje,
jak lineární zdanění zvýhodňuje bohaté a nefunguje ve prospěch pracu-
jících rodin a našich komunit. Tato publikace je založená na případových
studiích z Gruzie, Moldávie, Rumunska a Ukrajiny. Korporátní zájmy, ne-
oliberalisté a bohatí jedinci tlačí na daňové reformy včetně lineárního
zdanění v regionu východní Evropy a střední Asie. To reflektuje trend
směrem k čím dál více regresivním daňovým systémům ve spojení s refor-
mami systémů sociálního zabezpečení. Nová publikace ITUC odhaluje, že
existuje jen málo důkazů, které by potvrzovaly, že rovné daně a s tím sou-

visející daňové škrty pro bo-
haté přinášejí ekonomický
růst, který by tento přístup
odůvodňoval. Realita je ta-
ková, že disponibilní příjmy
jsou nerovné, a myšlenka vy-
rovnání proporce zaplace-
ných daní pro všechny daňo-
vé poplatníky implikuje da-

ňové škrty pro bohaté a vyšší proporci příjmových daní placených nízko-
příjmovými skupinami. Díky tomu se daňová zátěž přesouvá z bohatých na
ty s nižšími příjmy. Dalším opomíjeným aspektem je systém veřejných dů-
chodů, který by při zhoršujícím se trendu opět znevýhodňoval nízkopříj-
mové skupiny s nižšími úsporami, které jsou ve stáří na důchodovém příj-
mu nejvíce závislé. Nedostatečné daňové zdroje mají negativní vliv na
kvalitu veřejných služeb, a to má opět největší dopad na ty nejzranitelnější
v naší společnosti. Myšlenka takových rovných daní by měla být odmítnu-
ta ve prospěch progresivních daňových systémů.

Pavol Mokoš




