
Po očekávaném
jednání odborů
s vládou dne 25.
5. 2022 dal mi-
nistr Jurečka
opakovaně naje-
vo, jak svými

zaměstnanci vyloženě pohrdá.
Byla velká škoda, že odbory
Úřadu práce ČR svoji první
stávkovou pohotovost zrušily
pouhým slibem termínu jednání.
Tak došlo k vládnímu podvodu

10. červen 2022

Ročník 67

12 http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg

S NÁMI, PRO VÁS!

Pokračování na straně 2

Další seminář - v Českých Budějovicích
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 3

V Hradci Králové proběhl seminář str. 4

přečetli jsme . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 5-6

BOZP pro strážníky . . . . . . . . . . . . .str. 6

V Praze dne 8. června 2022
Tisková zpráva:

Vyhlášení stávkové pohotovosti
Odborového svazu státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) oznamuje, že Výbor OSSOO, jako nejvyšší orgán OSSOO v období
mezi sjezdy, se usnesl na následujícím:
Odborový svaz státních orgánů a organizací po dvou neúspěšných jednáních s představiteli vlády ČR (dne 25. 5. 2022 a dne
7. 6. 2022) o valorizaci platů ve veřejné sféře ještě pro rok 2022 vyhlašuje dnem 9. června 2022 neomezenou stávkovou
pohotovost. K ukončení stávkové pohotovosti dojde dnem dohody zástupců vlády ČR a zástupců odborových svazů ve
veřejných službách a správě sdružených v ČMKOS o valorizaci platů zaměstnanců veřejného sektoru ještě v roce 2022.

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OSSOO

8. 6. 2022
Tisková zpráva:

Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy
na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022

Odborové svazy sdružené v ČMKOS a zastupující zaměstnance ve veřejných službách a správě pro-
jednaly na svém dnešním mimořádném jednání postoj vlády k udržení kupní síly veřejných zaměst-
nanců a bezpečnostních sborů a konstatují:
• Na jednání 25. května 2022 premiér Petr Fiala přislíbil, že bude na příštím jednání předložen návrh

projednaný vládou. To se však nestalo a zdá se, že vláda spíše hraje o čas, než aby hledala řešení
a rychlou dohodu.

• Odborové svazy ve veřejných službách a správě nejsou spokojeny s dosavadním přístupem vlády
formulovaným ministry, kteří se zúčastnili jednání dne 7. června 2022.

• Je však zarážející, že nebyl i přes požadavek odborů dne 25. května 2022 předložen návrh týkající
se i bezpečnostních sborů.

• Nepovažujeme postoj členů vlády za odpovídající vážnosti situace.
• Obáváme se, že pokud vláda svůj postoj nezmění, hrozí protesty a porušení sociálního smíru.
• Z těchto důvodů se odborové svazy ve veřejných službách a správě shodly, že adekvátní reakcí je

vyhlášení stávkové pohotovosti v jednotlivých odborových svazech.
Odborové svazy ve veřejných službách a správě zároveň jasně deklarují, že jsou připraveny se do-
hodnout, což potvrdily příklonem k tzv. variantě II návrhu MPSV dne 7. června 2022.

Bc. Pavel Bednář
předseda OSSOO a mluvčí OS RoPo

Odbory a vláda se
opět nedohodly . .

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


2 NOS 12/2022

Odbory a vláda se opět nedohodly . .
Pokračování ze strany 1

a odsunutí řešení platových pod-
mínek na dobu nedohlednou.

Tudíž pan Jurečka nadále
vesele pohrdá nejen všemi za-
městnanci úřadů práce, další
veřejné správy, všemi odboráři,
ale i trapnými poznámkami
vyčítá panu Středulovi, že si bo-
jem za lidi přihřívá svou po-
lívčičku v prezidentské kam-
pani. Jak lehce je možné jednou
větou zdiskreditovat hlavní myš-
lenku důležitého vyjednávání
o zvýšení platů státních zaměst-
nanců. Především Jurečkových
zaměstnanců.

Tu trapně obehranou píseň
o několikaletém zmrazení platů
ve veřejné správě, na rozdíl od
zvyšování platů poslanců už ani
nemá cenu zmiňovat. Přitom už
před 11 lety došlo k výraznému
snížení platů na ÚP, které se
postupem času nezvyšovaly,
nýbrž pouze dorovnávaly do
původních částek.

Zaměstnankyně státu bere
příspěvek na bydlení!

Zkraje svého příspěvku uvedu
jeden příklad zaměstnankyně
ÚP: „…jsem samoživitelka, s vy-
sokoškolským titulem a s 16letou
studující dcerou. Přivydělávám
si na DPP jako pokladní v su-
permarketu, abych vyžila. Po-
bírám příspěvek na bydlení i po
přepočtení příjmu za 1 čtvrtletí
2022 + mzda z DPP + výživné +
přeplatky z vyúčtování za elek-
třinu a plyn + odměny, a přesto
mi dávka příspěvku na bydlení
byla schválena ve výši 938 Kč.
Je to katastrofální poznání, jak
jsem placena jako státní zaměst-
nanec. Nechápu, jak pan Jureč-
ka, náš nejvyšší představený,
může dopustit, aby státní za-
městnanec s vysokoškolským ti-
tulem měl tak nízký plat“.

Toto bohužel není jediný pří-
pad a zaměstnanci Úřadu práce
ČR houfně odcházejí. Mnohé
pracovnice přecházejí na útvary
městských samospráv – magis-
tráty, obecní úřady, prostě tam,
kde jsou lepší platové podmínky
a více klidu na práci.

Dalším problémem je totiž

také zhoršující se zdravotní stav
pracovníků na ÚP, kteří po mno-
ha letech práce pociťují nemoci
páteře, psychické zátěže, zhor-
šený zrak, potíže s karpálními
tunely apod.

Přesčasy zadarmo, odměny
jen pro někoho

a bez navýšení rozpočtu
Už se mnohokrát psalo o přes-

časových hodinách, které se ne-
proplácejí, a ani není možnost si
adekvátně nadpracované hodiny
vybrat volnem. Čímž se samo-
zřejmě šetří peníze státu.

A také tolikrát Jurečkou fa-
lešně zmiňované rádoby mi-
mořádné odměny byly vypláce-
ny z vlastních zdrojů krajských
poboček ÚP, právě díky šetře-
ním za nemocenské svých lidí, ni-
koli navýšením rozpočtu z MPSV.
To se jen slibuje.

Navíc ministr velmi často do
tisku s radostí všechno průměru-
je, ovšem realita je jiná. Za-
městnanci ÚP dostali kvartální
odměny v částkách cca 2000-
5000 Kč a zmiňované dopo-
ručené patnáctitisícové odměny
byly vyplaceny jen některým
úředníkům, kteří se museli starat
o ukrajinské občany. Ale ti, kteří
tyto kolegy zastupovali v jejich
vlastní práci, nedostali nic.
Jurečka tak záměrně podává
špatné informace a vytváří zlobu
a nenávist nejen mezi úřady, ale
v celé společnosti. Tohle pod-
ceňování vlastních zaměstnanců
je prostě nepochopitelné. Jako
ostatně moc dobře ví, že jeho

úřad práce jako takový je nej-
méně placený úřad z veřejné
správy. K tomu má od začátku
nástupu do funkce písemný
dokument o průměrném platu na
ÚP a ostatních úřadů.

Úřad práce úřadem jen
sociálních dávek?

Na jedné straně veřejnost
úředníkům z pracáku nadává, ale
na straně druhé hojně využívá
všech příspěvků nejen na mzdo-
vé náklady samotnými zaměst-
navateli-podnikateli, bohužel
mnohdy i podvodným způso-
bem, ale samozřejmě obrovské-
ho množství dávek, na kterých
jsou statisíce občanů závislé.
A na to je najednou pracák do-
brý? Přitom evidence na ÚP není
povinná, ale čistě dobrovolná
volba k řešení své momentální
existenční situace.

ÚP se přesunem útvarů sociál-
ních dávek z obcí před lety stal
díky MPSV vedeného Drábkem
více méně výplatním místem
dávek proto, aby se vyplácely
z jednoho místa, jako ulehčení
pro občany. Ovšem tímto roz-
hodnutím taky úřad získal mno-
ho agend a práce navíc. O ne-
povedené digitalizaci z této doby
ani nemluvě.

Uchazeči o zaměstnání si také
stěžují, že jim pracák nenabízí
vhodná pracovní místa. Ale za to
nemůže ÚP, nýbrž bývalá vláda
Petra Nečase (ODS) a ministra
MPSV Drábka (TOP 09), která
v roce 2011 zrušila povinnost za-
městnavatelům hlásit volná pra-
covní místa. Proto ÚP nabízí jen
to, co zaměstnavatelé sami do-

brovolně umožní. Pak je oprav-
du těžké nabízet vhodnou práci.

Veřejnost bohužel nemá
vůbec, natož správné povědomí
o činnosti celého úřadu práce.
Není to jen „dávkový“ úřad.

Zaměstnanci ÚP svou praxí
získávají další a další zkvalitnění
své odbornosti, při řešení všech
rozmanitých agend se často stá-
vají ekonomy, právníky, ajťáky,
psychology, musí studovat nové
vyhlášky, být fundovanými
odborníky ve výpočtech a pře-
počtech nejen sociálních dávek,
ale také i dalších dohod o pří-
spěvky na mzdové náklady se
zaměstnavateli, kteří zaměstná-
vají uchazeče o zaměstnání.
Kontrolovat správnost vydá-
vaných milionových částek není
jednoduché.

A uvědomuje si vůbec někdo,
že nebýt správně a včas, i za vy-
pjatých pracovních a psychic-
kých podmínek, vyplaceného
obrovského množství všech
dávek z ÚP, kolik lidí a firem by
bylo v krizi?

Tento neutěšený stav na úřadu
práce trvá už více než 11 let.
A kolik témat z pracáku by se
ještě dalo takto popsat? Mnoho.

Nová stávková pohotovost,
tentokrát již celého Odborového
svazu státních orgánů a organi-
zací, proto plně vystihuje zá-
važnost situace nejen v oblasti
mzdové, pracovněprávní, ale
morální vůbec, a to v celé veřej-
né správě.

Eva Novotná
ÚP ČR

Krajská pobočka v Ostravě

V 1. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální
mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství
proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně klesla
o 3,6 %. Medián mezd činil 31 923 Kč.

„V 1. čtvrtletí 2022 byla
průměrná hrubá měsíční nomi-
nální mzda na přepočtené počty
zaměstnanců 37 929 Kč, to je
o 7,2 % více než ve stejném ob-
dobí roku 2021. Spotřebitelské
ceny se ale v tomto období zvýšily
o 11,2 %, a proto mzda reálně
klesla, tentokrát o 3,6 %,“ ko-
mentuje Jitka Erhartová, vedoucí
oddělení statistiky práce.

V 1. čtvrtletí 2022 činila
průměrná hrubá měsíční nominál-
ní mzda*) (dále jen „průměrná
mzda“) na přepočtené počty za-
městnanců v národním hospo-

dářství celkem 37 929 Kč, což je
o 2533 Kč (7,2 %) více než ve
stejném období roku 2021. Spo-
třebitelské ceny se zvýšily za uve-
dené období o 11,2 %, reálně tak
mzda klesla o 3,6 %. Objem mezd
se zvýšil o 8,4 %, počet zaměst-
nanců vzrostl o 1,1 %.

Proti předchozímu čtvrtletí
činil růst průměrné mzdy v 1.
čtvrtletí 2022 po očištění od
sezónních vlivů 2,0 %.

V odvětvovém členění podle
sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst
průměrné mzdy proti stejnému
období roku 2021 zaznamenán

v odvětví peněžnictví a pojiš-
ťovnictví (15,9 %), činnosti v ob-
lasti nemovitostí (13,9 %) a uby-
tování, stravování a pohostinství
(11,2 %). K nejnižšímu růstu
o 1,9 % došlo ve veřejné správě
a obraně; povinném sociálním
zabezpečení.

Medián mezd (31 923 Kč)
vzrostl proti stejnému období
předchozího roku o 6,6 %, u mu-
žů dosáhl 34 362 Kč, u žen byl 29
262 Kč. Osmdesát procent za-
městnanců pobíralo mzdu mezi
16 733 Kč a 60 467 Kč.
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/
prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2022

Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2022
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Další seminář podporovaný finančně Ministerstvem práce a sociálních věcí se konal
v Českých Budějovicích

Zleva Rudolf Pospíšil a Arnošt Odvalil.

Ivanka Michalcová.

V úterý 7. června se v zasedací místnosti Krajského úřadu
Jihočeského kraje sešli funkcionáři odborových organizací
OSSOO z regionu, aby se dověděli více o hospodaření odborových
organizací, o některých ustanoveních zákoníku práce a postupech
kolektivního vyjednávání.

Lektorka Ivanka Michalcová
připomněla, že každá činnost
nesledující hlavní činnost
ukotvenou ve stanovách OS,
například pronájem rekreačního
objektu (ke kterému musí být
živnostenské oprávnění) nebo
příjem z termínovaného vkladu,
jsou činnosti vedlejší. O vedlejší
činnosti se podává daňové při-
znání i při nulovém zisku. Celé
hospodaření základní organi-
zace se řídí směrnicí, kterou
schvaluje výbor základní organi-
zace. Lektorka přiblížila podobu
jednotlivých dokumentů, které
organizace vede, například po-
kladní knihu, knihu závazků,
peněžní deník, soupis majetku
a další. Dále hovořila o inventa-
rizaci majetku, když majetkem
je například pokladna či účet
u banky, a o mimořádné inven-
tuře při předávání funkce. Ar-
chivace všech dokladů trvá pět
let po skončení účetního období.
Video prezentaci obsahující in-
formace o řadě dalších povin-
ností souvisejících s hospo-
dařením obdrží účastníci semi-
náře elektronickou cestou.

Arnošt Odvalil v úvodu části
semináře k pracovnímu právu
a kolektivnímu vyjednávání
upozornil na využívání § 277
zákoníku práce, který ukládá za-
městnavateli povinnost vytvořit
odborové organizaci jako zá-
stupcům zaměstnanců na svůj
náklad podmínky pro řádný
výkon její činnosti, zejména jí
poskytovat podle svých pro-
vozních možností v přiměřeném
rozsahu místnosti s nezbytným
vybavením, hradit nezbytné
náklady na údržbu a technický
provoz a náklady na potřebné
podklady. Dále připomněl na
někdy opomíjenou skutečnost,
že odbory zastupují všechny
pracovníky, tedy i ty, kteří
pracují na základě dohod.
Popsal průběh kolektivního vy-
jednávání od písemně či jinak

prokazatelného zahájení vyjed-
návání po doby trvání účinnosti
či možnosti výpovědi kolektivní
smlouvy. Změny kolektivní
smlouvy jsou možné, jen pokud
kolektivní smlouva obsahuje tu-
to možnost. Je tedy třeba dobře
zvážit výhodnost či nevýhod-
nost možnosti budoucích even-
tuálních změn. Při kolektivním
vyjednávání je třeba mít na vě-
domí, že odchylky od práv za-
městnanců v zákoníku práce
jsou možné pouze v jejich pro-
spěch. Za všech okolností je tře-
ba dodržovat rovné zacházení
se zaměstnanci. K informacím
o tvorbě a čerpání FKSP a so-
ciálních fondů obcí A. Odvalil
uvedl, že podle zatím dostup-
ných informací letos obce tvoří
v průměru 4procentní sociální
fondy.

1. místopředseda OS Rudolf
Pospíšil v závěrečné části semi-
náře krátce shrnul události vzta-
hující se k jednání o platech ješ-
tě pro tento rok od doby vyhlá-
šení stávkové pohotovosti odbo-
rovými organizacemi při Úřadu
práce ČR. K zákoníku práce
uvedl, že z jeho změn během
dvou posledních let, kdy se ne-
konala školení, je pro zaměst-
nance důležitou změnou výpočet
dovolené podle odpracovaných
hodin. Více přiblížil problém
práce na dobu určitou a její
opakování v souvislosti s její

změnou na pracovní poměr na
dobu neurčitou. Při uzavírání
pracovní smlouvy doporučuje
co nejužší vymezení druhu
práce, což omezí převádění za-
městnance na jiné pracovní mís-
to bez jeho souhlasu. Je třeba
také vědět, že výkon jiného
druhu práce, než který je uveden
v pracovní smlouvě, si může za-
městnavatel vykládat jako kon-
kludentní, mlčenlivý, souhlas se
změnou druhu práce do budouc-
na. Při odmítnutí výpovědi je
potřeba zaměstnavateli sdělit
písemně zájem na dalším trvání
pracovního poměru a přidě-
lování práce. R. Pospíšil také
přiblížil některé „záludnosti“
pružného rozložení pracovní do-
by dotýkající se například
návštěvy lékaře či vyrovná-
vacího období a přesčasové
práce.

Během semináře se díky do-
tazům přítomní dověděli i o ně-

kterých problémech na praco-
vištích, například, že zaměstna-
vatel vyžaduje po zaměstnan-
cích, aby na konci vyrovná-
vacího období nevykazovali
odpracované hodiny navíc.

-dě-
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V Hradci Králové proběhl ve čtvrtek 9. června seminář odborových funkcionářů
Opět s hojnou účastí proběhl už sedmý letošní seminář organi-

zovaný odborovým svazem. Tentokrát byl věnován především
pracovnímu právu a kolektivnímu vyjednávání. Lektory byli 1.
místopředseda OS Rudolf Pospíšil a Arnošt Odvalil. Forma semi-
náře částečně probíhala formou dialogu mezi lektory a účastníky.

V úvodu R. Pospíšil infor-
moval o posledním jednání
o platech mezi zástupci vlády
a odbory 7. června. Nepodařilo
se dohodnout kompenzaci po-
klesu reálných platů úpravou
tarifů, což je cílem odborů.
Řešení se opět posouvá na další
jednání za čtrnáct dnů. Náš
odborový svaz reaguje na malý
zájem vlády řešit významný
pokles kupní síly veřejných za-
městnanců vyhlášením stávkové
pohotovost, která volně navazu-
je na stávkovou pohotovost od-
borových organizací při Úřadu
práce. Odbory odmítají řešit
pokles reálných platů prostřed-
nictvím odměn, které se, jak
potvrdila nedávná zkušenost
v Úřadu práce ČR, nedostanou
ke všem zaměstnancům.

R. Pospíšil k problému za-
stupování jiného pracovníka
uvedl, že i v tomto případě platí
zásada, že zaměstnanci může
být přidělována jen práce druhu
sjednaného v pracovní smlouvě.
Zastupování po delší dobu je
důvodem k navýšení osobního
ohodnocení. Na dotaz, zda po
ukončení pracovního poměru
zaměstnancem výpovědí, může
zaměstnanec pobírat podporu
v nezaměstnanosti, pak sdělil, že
v případě výpovědi z vážného
důvodu ano.

Ohledně informování odboro-
vých organizací o prostředcích
na platy R. Pospíšil a A. Odvalil
doporučují v kolektivní smlouvě
sjednat přístup odborové organi-
zace k údajům zvlášť o prostřed-
cích na tarifní platy a na nadta-
rifní složky až na úroveň oddě-
lení s tím, že je respektována
ochrana osobních údajů. Příliš
dlouhé vyrovnávací období při
pružném rozvržení pracovní do-
by nepovažují za výhodné pro
zaměstnance kvůli zmenšené
možnosti čerpat výhody z přes-
časové práce.

Diskuse přítomných k tempu

a množství práce napovídala, že
řada zaměstnanců část práce při
zastupování či vyrovnávání se
s větším množstvím práce vy-
konává zdarma. V diskusi se ta-
ké ukázaly pochyby o správném
zařazování zaměstnanců do ta-
rifních tříd podle vykonávané
práce. Získat jistotu o správném
zařazení je možné dotazem s pa-
třičnými podklady na Minister-
stvu práce a sociálních věcí

R. Pospíšil k tarifním platům
sdělil, že OS vidí jako potřebné
další platové stupně vzhledem
k zvýšenému věku pro nárok na
starobní důchod. Málo známý
a využívaný je nárok na volno
pro hledání nového zaměstnání
bez náhrady mzdy nebo platu na
nezbytně nutnou dobu, nejvýše

pak na jeden půlden v týdnu po
dobu odpovídající výpovědní
době a s možností slučování.
Plán dovolených neznamená její
určení, a při koupi rekreace, zá-
jezdu, je jistější mít v té době již
potvrzenou „dovolenku“.

A. Odvalil ke kolektivním
smlouvám sdělil, že zásadní je,
že práva v nich uvedená mají po-
vahu stejnou jako práva ze
zákoníku práce. Ke kolektivní-

mu vyjednávání, které odborové
organizace vedou za všechny za-
městnance, každoročně odboro-
vý svaz aktualizuje metodickou
pomůcku a pomáhá i jednot-
livým organizací. Doporučuje
v případě problémů využívat
zprostředkovatele a rozhodce.

Další semináře budou 14.
června v Ústí nad Labem, 15.
září v Praze a 16. října ve Zlíně.

-dě.
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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.

Využívejte kartu
od OSSOO

přečetli jsme

Nejlepší návrh vlády znamená pokles příjmů o 7,5 procenta, řekl Středula
Odbory se neshodly s vládou

na růstu platů ve veřejném sek-
toru. „Nejlepší návrh vlády zna-
mená pokles příjmů o 7,5 pro-
centa,“ řekl šéf odborové centrá-
ly ČMKOS Josef Středula.
Podle ministra práce a sociál-
ních věcí Mariana Jurečky
z KDU-ČSL předložila vláda
odborům několik variant. Při-
pustil, že žádná by neznamenala
navýšení platů o inflaci.

„Za vládu jsme jasně dekla-
rovali, že jsme v letošním roce
připraveni udělat úpravu a zvý-
šit platy zaměstnanců veřejného
sektoru. Kloníme se k variantě
zvýšení, které nebude kopírovat
inflaci,“ řekl Jurečka.

„Vláda navrhla dvě řešení.
Jedno je takové, že by došlo
k propadu reálných platů všech
zaměstnanců, a druhé řešení, že
by došlo k hlubokému propadu.
Takže vláda nepřišla s žádným
stanoviskem, které by pro nás
bylo akceptovatelné,“ řekl ČTK
mluvčí odborových svazů veřej-
né sféry Pavel Bednář.

„Snažíme se najít rozumný

poměr, jak to navýšení provést,“
řekl ministr práce a sociálních
věcí. Do dvou týdnů by podle
něj mělo být jasno. Vláda by po-
dle něj byla ráda poslem dob-
rých zpráv, ale musí také vy-
cházet z toho, že zvyšování
platů ve veřejném sektoru bude
znamenat zvýšení deficitu stát-
ního rozpočtu. „Budeme to
muset jednou všichni zaplatit,“
připomněl Jurečka. Vyšší zvy-
šování platů by také znamenalo
roztáčení inflace, dodal ministr.

Odbory požadují zachování
kupní síly zaměstnanců. Pokud
to vláda neudělá, mohou si pro
peníze lidé přijít před Úřad
vlády, pohrozil dříve Středula.
„Pokud lidé přijdou před Úřad
vlády, tak situace už je
vyeskalovaná a nebude vůbec
jednoduché cokoli ještě s tím
jednáním dělat,“ řekl už koncem
května.

Jednání o možném zvýšení
minimální mzdy od příštího

roku budou pokračovat
Jurečka s odboráři jednal

i o minimální mzdě. ČMKOS
žádá její zvýšení o dva tisíce ko-
run od července na 18 200 ko-
run. Na jednání dorazili i mi-
nistr financí Zbyněk Stanjura
z ODS a ministr pro místní

rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš.
„Chápu, že v této turbulentní

době tu ten požadavek je,“ řekl
Jurečka. Podnikatelé ale sko-
kové přidání odmítají. Poukazují
na to, že s nejnižší odměnou
rostou i zaručené mzdy. Ty se
vyplácejí v osmi výších podle
odbornosti, odpovědnosti a ná-
ročnosti práce.

„Chceme pomoci lidem, to
vláda určitě chce, vnímáme
situaci. Na druhé straně je to
otázka dalších dalších výdajů,
které jdou na vrub dluhu tohoto
státu, které budeme muset jed-

nou všichni zaplatit a musí mít
na to ty firmy. A musíme také
vědět, že firmy, když přistou-
píme na zvýšení minimální a za-
ručené mzdy, nebudou následně
propouštět lidi. My potřebujeme
udržet nízkou nezaměstnanost,“
reagoval už dříve na požadavek
odborů Jurečka.
Zdroj:
https://www.idnes.cz/zpravy/do
maci/platy-ve-verejnem-sek-
toru-jurecka-vlada-stredula-
o d b o r y -
cmkos.A220607_053532_doma
ci_kop

Apelujeme na zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách
SMS ČR společně s dalšími

třemi signatáři vyzvalo v ote-
vřeném dopise ministra Mariana
Jurečku, aby při návrhu státního
rozpočtu na rok 2023 upřednost-
nil navýšení platů těm zaměst-
nancům ve veřejných službách
a státní správě.

Podle Přílohy č. 1 jsou odmě-
ňováni zejména úředníci v územ-
ně samosprávných celcích, za-
městnanci v kultuře, techničtí,
administrativní a vedoucí pra-
covníci v sociálních službách,
nepedagogičtí zaměstnanci ve
školství a další profese.

„Dlouhodobě usilujeme a pí-
semně apelujeme na zvýšení
odměn pro představitele samo-
správ. Základní platové tarify
vysoce kvalifikovaných zaměst-
nanců jsou na velmi nízké

úrovni. Některé platové třídy
a stupně jsou dokonce pod
úrovní minimální mzdy či pod
úrovní jednotlivých skupin zaru-
čené mzdy. Například sociální
pracovníci a pečovatelky na
městech a obcích mají znatelně
nižší základní platy než stejné
profese příspěvkových organiza-
cích, což lze navíc označit jako
diskriminační přístup odměňo-
vání za stejnou práci,“ říká
Eliška Olšáková, předsedkyně
Sdružení místních samospráv
ČR.

Všichni signatáři otevřeného
dopisu vyzývají ministra Ju-
rečku, aby při přípravě státního
rozpočtu na rok 2023 zajistil, že
růst základních platových tarifů
u zaměstnanců odměňovaných
podle zmíněné Přílohy č. 1 byl

dynamičtější než u zaměstnanců
odměňovaných podle Příloh č. 2
až č. 5, a aby se rozdíly v příštích
letech zmenšily, a tím se zmírni-
ly stávající problémy. Signatáři
jsou si vědomi aktuální ekono-
mické situace a možností vývoje
veřejných rozpočtů, ale růsty
základních platových tarifů této
skupiny zaměstnanců byly v mi-
nulých letech minimální nebo
nulové, což způsobilo zásadní
rozdíly v odměňování. Konkrét-
ní rozdíl základního platu činí
celkem až 30 procent.

Jiří Horecký, prezident Unie
zaměstnavatelských svazů ČR,
upřesňuje: „Existuje jedna sku-
pina pracovníků, které byly v po-
sledních letech dvakrát zmraže-
ny platy, a jejich meziroční pla-
tový nárůst patří k těm nej-

menším. Jsou to zaměstnanci
v kultuře, techničtí zaměstnanci
v sociálních službách, včetně
jejich ředitelů, nepedagogický
personál, ale také zaměstnanci
měst, obcí či krajů. Zaměstnat
tak kvalitní pracovníky se stává
čím dál tím obtížnější a ostatní
skupiny zaměstnanců ve veřej-
ném sektoru je v platové úrovni
často významně převyšují.“

Jeho slova potvrzuje i před-
sedkyně Sdružení místních sa-
mospráv ČR Eliška Olšáková:
„Navýšení platů úředníků měst
a obcí, například na stavebních
odborech, patří k dlouhodobým
prioritám našeho sdružení.“

Apelujeme na zvýšení platů za-
městnanců ve veřejných s-
lužbách | SMS ČR (smscr.cz)

https://www.smscr.cz/cz/tiskove-zpravy/2991-2022-05-26
https://www.smscr.cz/cz/tiskove-zpravy/2991-2022-05-26
https://www.smscr.cz/cz/tiskove-zpravy/2991-2022-05-26
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-ve-verejnem-sektoru-jurecka-vlada-stredula-odbory-cmkos.A220607_053532_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-ve-verejnem-sektoru-jurecka-vlada-stredula-odbory-cmkos.A220607_053532_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-ve-verejnem-sektoru-jurecka-vlada-stredula-odbory-cmkos.A220607_053532_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-ve-verejnem-sektoru-jurecka-vlada-stredula-odbory-cmkos.A220607_053532_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-ve-verejnem-sektoru-jurecka-vlada-stredula-odbory-cmkos.A220607_053532_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-ve-verejnem-sektoru-jurecka-vlada-stredula-odbory-cmkos.A220607_053532_domaci_kop
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
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V rámci řešení projektu Vý-
zkumného ústavu bezpečnosti
práce, v. v. i. “Hodnocení a řízení
pracovních rizik strážníků obecní
policie v kontextu přijímaných
bezpečnostních opatření” byla

BOZP pro strážníky
zpracována publikace „Nástroje
pro zlepšení bezpečnosti a och-
rany zdraví při práci strážníků
obecních a městských policií“
(nastroje-pro-zlepseni-bezpec-
nosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-
strazniku-obecnich-a-mestskych-
policii.pdf (vubp.cz). Autor druhé
kapitoly s názvem Zvyšování
fyzické odolnosti popsal 12 cvi-

ků, na jejichž základě vzniklo 12
plakátů pod názvem „Sestava
cviků pro zvýšení fyzické kon-
dice strážníků obecních a měst-
ských policií cílených na vy-
rovnávání svalové dysbalance,
nastavování správných pohy-
bových vzorce a kompenzaci
každodenní zátěže.

Jeden z plakátů na následující

stránce. Plakáty najdete na
h t t p s : / / v u b p . c z / k e - s -
tazeni/informacni-materialy-
bozp/sestava-cviku-pro-zvyseni-
fyzicke-kondice-strazniku-obec-
nich-a-mestskych-policii/

Vice o ukončeném projektu na
Archiv ukončených projektů –
Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v. v. i. (vubp.cz)

Svaz měst a obcí ČR apeluje na zvýšení
odměn zastupitelů

“Svaz setrvale zastává názor, že by zastupitelé měli být za svou prá-
ci přiměřeně odměněni. O tom, že se jedná o práci náročnou ve všech
směrech a s nikdy nekončící „pracovní“ dobou, není pochybnosti.

Ostatně výsledky hospodaření
a rozvoj našich měst a obcí jsou
toho jednoznačným důkazem.
Dlužno poukázat na zvyšující se
náročnost této práce v posledním
období, kdy jsme zmítáni pan-
demickou krizí či důsledky ukra-
jinské války. Svaz se proto obrá-
til s apelem na zvýšení odměn
zastupitelů na ministra vnitra
Víta Rakušana a pevně věříme
v pochopení a vyslyšení.”
https://www.smocr.cz/Shared/Cl
anky/11729/250-2022-rakusan-
mv-apel-zvyseni-odmen.pdf
Dopis předsedy SMO Mgr.
Františka Lukla, MPA misto-
předsedovi vlády a ministru vni-
tra Rakušanovi:
“Vážený pane 1. místopředsedo
vlády a ministře vnitra,

obracím se na Vás jménem
Svazu měst a obcí České repub-
liky s naléhavou žádostí.

S blížícími se komunálními
volbami do zastupitelstev obcí
se na nás stále více obracejí naši
členové, kteří avizují, že je
velice svízelné zajistit naplnění
kandidátních listin, zejména ve
středně velkých a menších
obcích, ale i ve městech větších.
Hlavním důvodem je nejen
enormní pracovní zátěž kladená
na představitele měst a obcí.
Důvody lze shledávat i v očeká-
vané další (podzimní) vlně pan-
demie onemocnění COVID-19,
dosavadní a stále se zvyšující in-
flaci či mj. například i v řešení
„ukrajinské“ krize v souvislosti
s přílivem vysokého počtu upr-
chlíků z Ukrajiny do měst a obcí

po celém území České repub-
liky, který je doprovázen i vy-
ššími nejen ekonomickými, ale
i společenskými nároky. Poža-
davky kladené na řádný výkon
funkce představitele územního
samosprávného celku jsou velice
vysoké, čemuž však neodpovídá
výše odměny takového předsta-
vitele – zastupitele.

V loňském roce představitelé
obcí s ohledem na nejen eko-
nomickou, ale i společenskou
situaci navýšení odměn nepoža-
dovali, nicméně nyní je již situ-
ace velice vážná.

Nejen z výše uvedených dů-
vodů se tak jménem našich členů
na Vás obracím s naléhavou žá-
dostí o navýšení odměn zastu-
pitelů minimálně o 10 % ještě
před komunálními volbami v zá-
ří tohoto roku.

Pevně věřím v pochopení stá-
vající situace, jíž je velice těž-
ké srovnávat s jakýmkoliv ji-
ným historickým úsekem v no-
vodobých dějinách České repub-
liky.”
250-2022-rakusan-mv-apel-zvy-
seni-odmen.pdf (smocr.cz)

přečetli jsme Druhý největší propad mezd v historii. To
nejhorší teprve přijde, předvídají experti
. . . Přestože lidé vidí na výplat-

ních páskách více peněz, inflace
jim z této částky podstatný podíl
ukrajuje, takže reálná mzda klesá.
. . .

Podle Pavla Sobíška, hlavního
ekonoma UniCredit Bank se jedná
o druhé snížení reálné mzdy v řadě
a druhé největší v historii, překo-
nané jen v jednom čtvrtletí roku
1998.

"Propad reálných mezd je nevy-
hnutelným důsledkem současné,
obrovské inflační vlny. Začíná se
tak naplňovat předpokládaný scé-
nář přizpůsobování české eko-
nomiky vyšším cenám, které do-
padají na všechny ekonomické
subjekty, nejvíc ale na konečné
spotřebitele," komentuje Sobíšek..
. . .

Analytik společnosti Akcenta
Miroslav Novák odhaduje, že reál-
ně budou mzdy padat dál. "V sou-
hrnu za celý letošní rok je při
předpokládaném růstu nominál-
ních mezd mezi 6 až 7 procent
a spotřebitelské inflaci mezi 14 až
15 procenty nutné očekávat pokles
reálných mezd kolem 7 procent.
Takto hluboký pokles reálných
mezd bude zcela bezprecedentní
a velmi negativně se propíše do
kupní síly českých domácností
a samozřejmě i do jejich spotře-
by," říká Novák.

Ekonom Trinity Bank Lukáš
Kovanda píše ve svém komentáři,

že data ke mzdám potvrzují, že
v Česku už probíhá historicky
největší pokles životní úrovně,
jaký republika ve své historii od
roku 1993 pamatuje.

Hlavní ekonom Patria Finance
Jan Bureš v dalších čtvrtletích
roku očekává zpomalení nominál-
ní dynamiky mezd a růst in-
flačních tlaků. "Ty mohou vrcholit
v polovině roku okolo 16 procent.
Za celý rok 2022 tak v průměru
očekáváme skoro 8procentní reál-
ný propad mezd - něčemu podob-
nému naposledy čelily české
domácnosti na počátku devadesá-
tých let. I proto předpokládáme, že
spotřeba českých domácností bude
v druhé polovině výrazně opatr-
nější a domácí ekonomika tech-
nicky projde recesí," předpovídá
expert.

Reálně, tedy po zahrnutí in-
flace, se v prvním čtvrtletí snížila
mzda 94 procentům všech zaměst-
nanců. "Polepšilo si jen zhruba
115 tisíc zaměstnanců, tedy asi tři
procenta, v peněžnictví a po-
jišťovnictví a na trhu nemovitostí.
Nejvíce reálně mzdy klesly za-
městnancům ve veřejné správě, ve
zdravotní a sociální péči a ve
vzdělávání," uvedla vedoucí oddě-
lení statistiky práce Českého sta-
tistického úřadu Jitka Erhartová.

Druhý největší propad mezd v his-
torii. To nejhorší teprve přijde, předví-
dají experti -Aktuálně.cz (aktualne.cz)

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/realne-platy-cechu-jdou-dolu-o-3-6-procenta/r~59d7b77ae63111eca9eeac1f6b220ee8/
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Makroekonomickému dialogu dominuje téma mezd a inflace
23. květen 2022

Zástupci odborů a zaměstnavatelů se sešli s představiteli Evropské rady,
Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny, aby diskuto-
vali o aktuální ekonomické situaci, a především pak o trendech ve mzdách

a inflaci. Toto jednání proběhlo
v předvečer zveřejnění tzv. Evrop-
ského semestru. Generální tajemník
ETUC Luca Visentini poukázal na to,
že růst mezd v posledním kvartálu
2021 byl nejslabší za několik let,
podíl mezd na HDP klesal a neexis-

tovaly důkazy pro tvrzení, že navýšení mezd vedlo k růstu inflace.
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan připomněl potřebu jednat
ohledně nedostatku personálu v oblasti zdravotních a pečovatelských
služeb a zdůraznil výzkum EPSU, který odhaduje, že tyto služby během
posledních dvou let opustilo přes 420 tisíc pracovníků. K tomu Goudriaan
dodal: „Nízká a nejistá práce jsou masivním problémem v sociálních
službách, kde se pracovníci cítí opuštěni, a kde je urgentní potřeba pro
zvýšení financování založeném na férovém a spravedlivém zdanění.“ Ke
mzdám a inflaci se vyjádřil i ředitel Businesseurope: „V tomto kontextu se
sociální partneři musí zodpovědně zapojit do kolektivního vyjednávání
ohledně mezd a pomoci zajistit, aby dočasné zvýšení cen nenastartovalo
růst inflačních očekávání a v návaznosti na to i nebezpečnou mzdově ceno-
vou inflační spirálu, která by ohrozila střednědobý růst a zaměstnanost.“
Semestr: Pozastavená úsporná opatření by měla být úplně zrušena
23. květen 2022

Ekonomický výhled (Semestr), který dnes vydala Evropská komise, ko-
mentoval Luca Visentini slovy: „Nárůst životních nákladů podpořený vál-
kou na Ukrajině přišel tak brzy po pandemii, že další pozastavení ús-
porných opatření je správnou věcí pro miliony pracovníků, kteří se sotva
drží nad vodou a potřebují pomoc. To umožní členským státům učinit
opatření ke snížení efektu vysokých cen energií a zároveň zvýšit investice
v oblasti zelených energií, která ukončí závislost EU na ruské ropě. Je tře-
ba dělat více pro to, abychom zajistili, že energetická transformace je so-
ciálně férová a bude vytvářet dobrá pracovní místa pro náhradu ztra-
cených pozic. Evropská komise se ovšem mýlí, když vyzývá některé země
k okamžitému omezení výdajů, což je krok, který zvyšuje riziko prohloubení
jejich ekonomických a sociálních problémů. Vidíme urgentní potřebu zvýšit

mzdy, abychom udrželi vnitřní poptávku
a inkluzivní růst a abychom snížili dopad
dvojité krize na pracovníky a domácnosti.
Fakt, že je nyní nezbytné dále odložit ús-
porná opatření, znovu dokazuje, že hospo-
dářská pravidla EU neplní svůj účel a jsou
zralá na reformu a výměnu za dobrovolná

pravidla s permanentními proinvestičními politikami nastavenými pro lidi
a planetu. Komise musí jít dál při podporování lidí v této krizi tím, že ob-
noví schéma SURE, které bylo tak úspěšné během pandemie. Jednak by to
pomohlo lidem přežít krizi rostoucích životních nákladů, a také by to člen-
ským státům dalo stejnou kapacitu k poskytování přístřeší uprchlíkům
utíkajícím před válkou na Ukrajině. Ačkoliv Komise oznámila nějaká ví-
taná mimořádná opatření, je zapotřebí více strukturovaná konzultace s od-
bory, aby se Evropa dostala z této krize způsobem, který bude férový pro
pracovníky.“
Ukrajina: Právo na ochranu před propuštěním je potlačováno pod
záštitou stanného práva
30. květen 2022

Legislativa na snížení ochrany pracovníků před propuštěním je zpátky
na stole. Navzdory tomu, že byla jasně odmítnutá odbory během podzimu

2021, došlo k představení zá-
kona 5371 pod záštitou stan-
ného práva. Technické vyhod-
nocení této legislativy ukrajin-
ským parlamentem v minulém
roce kritizovalo tento zákon za
následující nedostatky:
- nesrovnalosti mezi určitými

články tohoto dokumentu, stejně jako porušení ILO Konvencí 95, 135
a 158 a Doporučení 85,

- nadměrná individualizace pracovních vztahů, která povede k nízké
transparentnosti a diskriminaci v zaměstnání a

- vzájemné vylučování některých článků tohoto zákona, což porušuje
ústavní princip právního státu.
Zákon je navržený tak, aby chránil zájmy zaměstnavatelů, jak malých

tak velkých, tím, že jim dává možnost propouštět pracovníky bez souhlasu
odborů. Ačkoliv tento zákon pokrývá společnosti s méně než 250 zaměst-
nanci, existují reálné obavy z toho, že i větší zaměstnavatelé se pokusí
zneužít jeho rozsah pomocí restrukturalizace na menší jednotky. Tento
zákon byl součástí legislativního balíčku představeného na podzim mi-
nulého roku, který byl následován mohutnými protesty ukrajinského
odborového hnutí. Tato opatření tehdy byla odložena v návaznosti na
skandál, který byl odhalen odborovou federací EPSU, ohledně propagace
těchto protiodborových zákonů ze strany britské vlády. Problémem je, že
tento zákon byl nyní opět představen ve chvíli, kdy jsou práva Ukrajinců
na protest významně omezená stanným právem a většina pracovníků je
nyní zapojena do ozbrojené obrany své země nebo pomáhají armádě nebo
lidem utíkajícím před válkou. Lobbisté ze strany byznysu a jejich spojenci
v parlamentu se rozhodli, že teď je správný čas na omezení pracovních
práv svých zaměstnanců.
Změna v uhlíkové dani by ulevila krizi z vysokých životních nákladů
3. června 2022

Odbory vyzvaly poslance Evropského parlamentu, aby pomohli lidem
zvládnout energetickou krizi tím, že podpoří změny v Systému ob-
chodování emisních povolenek (ETS). Evropská komise navrhla, aby ETS

pro silniční dopravu a rezidenční bu-
dovy bylo odloženo až na rok 2025.
Zavedení tohoto systému by totiž dis-
proporčně zasáhla miliony nízkopříj-
mových rodin, které již tak sotva přeží-
vají při placení svých účtů a nemají
prostředky k investování do nízkouh-
líkových alternativ. Konfederační
tajemník ETUC, Ludovic Voet řekl:
„Pracovníci, kteří čelí stále frekvento-
vanějším extrémním vrtochům počasí

vědí lépe než kdokoliv jiný, jak je nezbytné rychle snížit emise skleníkových
plynů, takže odbory plně podporují ambiciózní klimatický plán. Tento
pokrok směrem k zelené ekonomice a společnosti musí být dosažen přes
spravedlivou transformaci, která zajistí, že žádný pracovník nebo rodina
nezůstanou pozadu, a tak se podaří vyhnout opakování unáhlené dein-
dustrializace, která za sebou ponechala viditelný odkaz chudoby patrný do
dneška. Bylo by velkou chybou volit zvýšení účtů za energii uprostřed krize
vysokých životních nákladů, která by navíc mohla podkopat podporu kli-
matickým změnám. Jenom ty nejbohatší domácnosti by si mohly dovolit
rychle přepnout na alternativní energetické zdroje, což by ponechalo
hlavní tíhu nákladů na těch nejchudších vrstvách.“

Pavol Mokoš


