
První Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní za-
městnance, která byla uzavřena dne 22. 12. 2015
a nabyla účinnosti 1. 1. 2016, inspirovala OSSOO
uzavřít obdobnou Kolektivní smlouvu vyššího stupně
i pro zaměstnance územních samosprávných celků,
ve které by byly stanoveny obdobně benefity jako
mají z kolektivní smlouvy všichni státní zaměstnanci.

V rámci přenesené působnosti velká část zaměstnanců na městech
a obcích vykonává státní správu, ale kolektivní dohoda vyššího stup-
ně se na ně nevztahuje. Možnost uzavřít Kolektivní dohodu vyššího
stupně pro státní zaměstnance je zakotvena v zákoně č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, který nabyl účinnosti 1. 1. 2015.
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Proč zaměstnanci územních
samosprávných celků nemají dosud

uzavřenou kolektivní smlouvu
vyššího stupně

V květnu 2016 tedy vyvolalo
vedení OSSOO jednání o podobě
návrhu KS vyššího stupně pro
ÚSC. Jednání se uskutečnilo
s představiteli Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů,
Asociací krajů a Svazem měst
a obcích. Všechny vyjmenované
subjekty se však necítily být kom-
petentní k uzavření KS vyššího
stupně. Asociace krajů a Svaz

měst a obcí ČR byly ochotny jed-
nat o základních benefitech pro za-
městnance ÚSC.

S ředitelem Svazu měst a obcí
se uskutečnilo jednání dne 17. 3.
2017 a s ředitelem Asociace krajů
dne 9. 5. 2017. Zástupci Svazu
měst a obcí a Asociace krajů byli
zároveň seznámeni se stano-

NEDOHODA!!!
Vážená kolegyně, vážený kolego,

v úterý 28. června se od 18.30 na Úřadu vlády ČR uskutečnilo v po-
řadí třetí jednání o platech mezi zástupci odborů a představiteli vlád-
ní pětikoalice (K5).

Za K5 byli přítomní ministr financí Stanjura, ministr práce a so-
ciálních věcí Jurečka, úvodní části jednání ministr vnitra Rakušan a dá-
le předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Pekarová Adamová, mi-
nistr zdravotnictví Válek a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
PČR Richterová.
Zástupci K5 přednesli svůj návrh:
- od 1. 9. 2022 zvýšení platových tarifů všem zaměstnancům v pla-

tové tabulce č. 1,
- o platových tabulkách č. 2 až 5 pojďme jednat,
- státním zaměstnancům pod zákonem o státní službě se plošně ne-

přidá, nejvíce disponovaným (ÚP ČR a ČSSZ) se bude inflace kom-
penzovat odměnami,

- od 1. 1. 2023 se valorizují platové tarify příslušníkům bezpečnost-
ních sborů navýšením o 10 % (to je již dohoda na vládě).
Odborová strana tento návrh odmítla. Zástupci K5 navíc navrhli,

abychom hovořili o přidání komplexně pro roky 2022 a 2023, což
odbory nezpochybnily.

Odborová strana poté požádala o krátkou přestávku na konzultace.
Po přestávce odborová strana vyřkla svůj návrh:
- od 1. 8. nebo od 1. 9. přidání všem zaměstnancům pod tabulkou

č. 1 a všem státním zaměstnancům pod zákonem o státní službě 10
% do tarifů,

- zaměstnancům zařazeným v platových tabulkách č. 2 až 5 zvednout
platové tarify o nominální částku 700 až 1000 Kč (dle dohody),

- od 1. 1. 2023 zvýšit platové tarify všem zaměstnancům ve veřejném
sektoru o 10 %.
Na návrh odborů ihned odpověděl ministr financí, že se na něm

neshodneme.
Jediná dohoda z jednání tedy je, že další kolo proběhne 19. 7. 2022.
I nadále platí stávková pohotovost!!!

Pavel Bednář
předseda OSSOO

Informacím předsedy OS Pavla
Bednáře o jednáních o platech by-
la věnována první část zasedání
Předsednictva Výboru odboro-
vého svazu státních orgánů a orga-
nizací ve čtvrtek 30. června. Ta
vede OSSOO společně s dalšími
odborovými svazy veřejných slu-
žeb sdruženými v Českomoravské
konfederaci odborových svazů
s vládou ČR, když jednání ze stra-
ny vlády je vedeno ministrem
práce a sociálních věcí, ministrem
financí a dalšími zástupci vládní

koalice. Postoje zástupců koalice
působí nesourodě. Na posledním
jednání v úterý 28. června byly na
stole jiné návrhy, než o kterých
předtím byla vedena diskuse. Jed-
nání se podle odborových svazů
protahuje a vládní koalice odsouvá
řešení. Kupní síla veřejných za-
městnanců po dvojím zmrazení
platů k prvnímu lednu ve spojení
s vysokou inflací významně po-
klesla a zaměstnanci podporují

Předsednictvo VOS
Předsednictvo Výboru Odborového svazu státních orgánů a or-

ganizací na svém 23. zasedání jednalo především o platech.

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

Části zaměstnanců ve veřejném sektoru chce vláda od září přidat 10 procent
Od 1. září by měli dostat o deset procent přidáno nepedagogičtí

pracovníci ve školství či lidé, kteří pracují v resortech, jako je kultura.
Jde zhruba o 300 000 zaměstnanců. Po jednání na úřadu vlády to
novinářům řekli ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a předse-
da Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
Konečnou shodu na růstu platů ve veřejném sektoru však předsedové
vládních stran s odboráři nenalezli. Znovu se sejdou 19. července.

"Za vládní koalici jsme přišli
s návrhem, že jsme připraveni
udělat navýšení od 1. září o de-
set procent pro ty pracovníky,
kteří jsou v prvním stupni –
bavíme se o zaměstnancích stá-
tu, jako jsou nepedagogičtí pra-
covníci, jako jsou lidé, kteří ne-
jsou pod státní službou, lidé,
kteří pracují v resortech, jako je
oblast kultury a podobně," po-
psal Jurečka.

"Od 1. ledna bychom udělali
zvýšení platů pro pracovníky
ozbrojených bezpečnostních
složek o deset procent. Pracov-
níci v tarifních stupních dva až
pět a kteří jsou pod státní služ-
bou - tak tady jsme zatím doho-
du nenalezli," dodal.

"Dohoda není," konstatoval
Středula. "Je tady nějaký dílčí
pozitivní směr, ale pro nás je
důležitá celková dohoda,"
podotkl. První kategorie zaměst-
nanců by podle něj mohla dostat
přidáno už od 1. srpna. "To je
stihnutelné, více než realistické
datum," řekl. Příslib ohledně
bezpečnostních sborů odborový
předák vítá. Myslí si ale, že od
1. ledna by měli dostat přidáno
všichni zaměstnanci. "Inflace
vyřazuje lidi z normálního živo-
ta, stejně tak firmy. Situace je
velmi vážná. Vláda Petra Fialy
(ODS) za minimální mzdu neži-
je. Nové návrhy svědčí o tom, že
ministři žijí mimo realitu," na-
psal po jednání Středula na twit-
teru.

Jurečka doplnil, že na jednání
19. července by měla vzniknout
dohoda nejen pro letošní rok, ale
i pro rok 2023. "Abychom měli
jasno a věděli, s čím můžeme
počítat v oblasti učitelů, zdra-
votnictví nebo sociálních služeb
od 1. ledna," uvedl.

Ministr také zmínil, že vláda
myslí na exponované zaměst-
nance pod státní službou -

pakoval před novináři ve
Sněmovně, že platy ve veřejné
sféře a další sociální a daňové
podpory nelze valorizovat o in-
flaci. Pokud by to tak bylo, vlá-
da by inflační spirálu nadále
roztáčela. "Zní to nepopulárně,
ale musíme udělat kroky, které
budou inflační tempo brzdit,"
prohlásil.

Zvýšení platů je podle něj nut-
né vnímat i v kontextu dalších
opatření, jako jsou úsporný tarif,
chystaný růst existenčního a ži-
votního minima a podobně.
Ministr také opětovně kritizoval
stávkovou pohotovost - nepřijde
mu korektní ve chvíli, kdy druhá
strana má vůli jednat a najít
shodu.

Podle informačního systému
o průměrném výdělku zaměst-
nával loni veřejný sektor 656
500 lidí. Policistům, hasičům či
pracovníkům sociálních služeb
se letos od ledna zvedl základ
výdělku neboli tarif o 700 ko-
run. Učitelé si polepšili o dvě
procenta, zdravotníci o šest pro-
cent. Úředníkům stejně jako pra-
covníkům kultury, nepeda-
gogům ve školství a dalším pro-
fesím se pro letošek výdělek
zmrazil. Výdělek nepedagogic-
kých pracovníků ve školství,

jako jsou například školníci,
uklízečky nebo vedoucí škol-
ních jídelen, činil loni v průměru
26 261 korun hrubého měsíčně.
Průměrná mzda v ČR byla podle
údajů Českého statistického
úřadu 37 839 korun měsíčně
a průměrný plat učitelů 47 590
korun. Meziroční inflace v Čes-
ku v květnu dosáhla 16 procent.

Odboroví předáci veřejných
služeb a správy se členy vlády
předtím jednali o přidání dva-
krát. Naposledy to bylo před tře-
mi týdny. Stěžovali si, že ne-
dostali od ministrů žádné jasné
návrhy. Požadovali jednání s líd-
ry koaličních stran. Do stávkové
pohotovosti vstoupily úřednické
odbory či svazy školství a zdra-
votnictví. Premiér a šéf vládní
ODS Petr Fiala už dřív řekl, že
plošná opatření by mohla in-
flační spirálu dál roztáčet.
Ministr financí Zbyněk Stanjura
(ODS) opakovaně uvedl, že
jakýkoliv růst platů je nyní na
dluh. V neděli řekl, že kabinet
počítá s navýšením platů od led-
na, přidání o inflaci ale není
realistické.

Části zaměstnanců ve veřejném
sektoru chce vláda od září přidat
10 procent (ceskenoviny.cz)

například na úřadech práce.
"Děláme konkrétní kroky.
Navýšili jsme objem finančních
prostředků na mimořádné
odměny," připomněl. "Touto
formou je to pro nás neakcepto-
valné," reagoval Středula. "Naše
zkušenost říká, že odměny se
následně rozdělují podle obliče-
je. Nebo známosti, blízkosti
nebo politické příslušnosti – to
doufám, že nikdy nenastane,"
poznamenal. "Pro nás je
důležité, aby to bylo do tarifu.
Odměny nemohou být kompen-
zací tarifního navýšení," zdů-
raznil.

Před dnešním jednáním
odboráři požadovali přidání ve
veřejném sektoru od července
a uváděli, že se chtějí dohodnout
na navýšení o 15 procent lidem
se zmrazeným výdělkem a o 7,6
procenta ostatním. Devět odbo-
rových svazů veřejné sféry na
podporu požadavků vstoupilo
do stávkové pohotovosti, další
čtyři je podporují.

Jurečka dnes odpoledne zo-

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) vyjadřuje skutečnost, že všechny země Evropské unie
dodržují stejnou metodiku výpočtu.

Jádrová inflace je zvýšení indexu spotřebitelských cen celého spotřebního koše očištěné o sezónní vlivy,
vliv změn regulovaných cen, vliv daňových úprav a jiná administrativní opatření vedoucí ke změně cen.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/casti-zamestnancu-ve-verejnem-sektoru-chce-vlada-od-zari-pridat-deset-pct/2225234
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/casti-zamestnancu-ve-verejnem-sektoru-chce-vlada-od-zari-pridat-deset-pct/2225234
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/casti-zamestnancu-ve-verejnem-sektoru-chce-vlada-od-zari-pridat-deset-pct/2225234
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viskem Ministerstva práce a so-
ciálních věcí, ve kterém je uvede-
no, že „není nezbytné, aby organi-
zace měla označení „organizace
zaměstnavatelů“ v rámci svého
názvu a stejně tak není nezbytné,
aby organizace zaměstnavatelů
měla výslovně uveden ve svých
zakládajících dokumentech jako
předmět své činnosti kolektivní
vyjednávání.“

Dne 30. 5. 2017 byl doručen
Svazu měst a obcí ČR písemný
návrh na uzavření kolektivní
smlouvy vyššího stupně včetně
Stanoviska MPSV ze dne 3. 5.
2017, ze kterého vyplývá, že SMO
ČR je organizací zaměstnavatelů.
Tímto úkonem bylo oficiálně za-
hájeno kolektivní vyjednávání na
základě zákona o kolektivním vy-
jednávání, za účelem uzavření KS
vyššího stupně. Relevantní vyjád-
ření statutárního zástupce Svazu
měst a obcí České republiky k ná-
vrhu na uzavření kolektivní
smlouvy vyššího stupně urgoval
OSSOO písemně dopisem ze dne
20. června 2017, na což statutární
zástupce Svazu měst a obcí České
republiky nereagoval.

Osobní jednání předsedy a 1.
místopředsedy OSSOO s předse-
dou Svazu měst a obcí ČR Mgr.
Františkem Luklem, MPA, se
uskutečnilo dne 18. 7. 2017.
Předmětem jednání bylo před-
stavení záměru vedení OSSOO
uzavřít se Svazem měst a obcí ČR
kolektivní smlouvu vyššího stupně
a vysvětlení tohoto záměru. Před-
seda SMO ČR pojal toto setkání
velmi přátelsky, byl vstřícný k in-
formacím vedení OSSOO a zá-
roveň slíbil celou záležitost pro-
jednat v orgánech Svazu měst
a obcí ČR. Dne 10. 8. 2017 před-
seda, 1. místopředseda a předsed-
kyně Sekce veřejné správy OSSOO
jednali s předsedou Svazu měst
a obcí ČR Mgr. Františkem
Luklem, MPA. a Mgr. Pavlem
Drahovzalem, výkonným ředite-
lem Svazu měst a obcí ČR. Jed-
nání navazovalo na setkání dne 18.
7. 2017. Byly již projednány
konkrétní postupy kolektivního
vyjednávání o kolektivní smlouvě

vyššího stupně. Předseda Svazu
měst a obcí ČR si vyžádal doplňu-
jící materiály pro projednání pos-
tupu v orgánech SMO ČR.

Vzhledem k tomu že od té doby
Svaz měst a obcí ČR nereagoval,
OSSOO dopisem ze dne 16. 11.
2017, který Svaz měst a obcí
České republiky obdržel dne 20.
11. 2017, oznámil smluvní straně,
že celou záležitost považuje za
spor o uzavření kolektivní smlou-
vy vyššího stupně a ve smyslu § 11
odst. 1 zákona o kolektivním vy-
jednávání jako zprostředkovatele
v tomto sporu navrhl doc. JUDr.
Petra Hůrku, Ph.D. OSSOO požá-
dal Svaz měst a obcí České repub-
liky o vyjádření k tomuto návrhu
v termínu do 30. 11. 2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že
OSSOO obdržel od Svazu měst
a obcí ČR dne 23. 11. 2017 zamí-
tavé stanovisko, ve kterém vy-
jadřuje neochotu být smluvní
stranou kolektivní smlouvy vyš-
šího stupně, navrhl OSSOO do-
pisem ze dne 6. 12. 2017, aby
Ministerstvo práce a sociálních
věcí v předmětném sporu o uzav-
ření kolektivní smlouvy vyššího

stupně určilo ve smyslu § 11 odst.
2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolek-
tivním vyjednávání, v platném zně-
ní, zprostředkovatele ze svého sez-
namu zprostředkovatelů a rozhodců.

Dne 4. 1. 2018 obdržel OSSOO
od Ministerstva práce a sociálních
věcí „Rozhodnutí o určení zpro-
středkovatele“ – zprostředkova-
telem byl určen JUDr. Tomáš
Horáček, Ph.D. Dne 9. 1. 2018 ob-
držel OSSOO od MPSV „Výzvu
k vyjádření“, k rozkladu, který dne
28. 12. 2017 podal Svaz měst
a obcí. K této výzvě se OSSOO
písemně vyjádřil. Ministerstvo
práce a sociálních věcí dne 19. 10.
2018 vydalo konečné zamítavé
stanovisko o rozkladu.

Svaz měst a obcí následně podal
v této věci správní žalobu ke správ-
nímu soudu. Na základě této sku-
tečnosti nebylo se Svazem měst
a obcí dále jednáno a OSSOO če-
kal na výsledné rozhodnutí soudu.

Jelikož OSSOO nebyl účastní-
kem správního řízení, učinil
OSSOO dotaz na Ministerstvo
práce a sociálních věcí, zda by
odborovému svazu mohl poskyt-
nout informaci v jakém stádiu

správní řízení je a požádal o číslo
jednací tohoto řízení. Od Mini-
sterstva práce a sociálních věcí
OSSOO obdržel informaci, že
v předmětné záležitosti byl vydán
rozsudek Městského soudu v Praze
již 22. 4. 2020. Zároveň se mini-
sterstvo omluvilo, že OSSOO již
dříve neinformovalo.

Výsledkem rozhodnutí Měst-
ského soudu v Praze je vyhovění
Svazu měst a obcí ČR, který se
v žalobě domáhal zrušení rozhod-
nutí ministryně práce a sociálních
věcí, jakož i jemu přecházející-
ho rozhodnutí, jímž byl ve sporu
o uzavření kolektivní smlouvy
vyššího stupně mezi žalobcem
a OSSOO určen zprostředko-
vatelem JUDr. Tomáš Horáček,
Ph.D. Městský soud v Praze obě
rozhodnutí ministryně práce a so-
ciálních věcí zrušil.

Na základě výše uvedeného roz-
sudku OSSOO bude zvažovat,
jaké další kroky v této záležitosti
může dále učinit.

Alena Gaňová
2. místopředsedkyně OSSOO
a předsedkyně Sekce veřejné

správy OSSOO

Pokračování ze strany 1

Proč zaměstnanci územních samosprávných celků nemají dosud uzavřenou kolektivní
smlouvu vyššího stupně

S návrhem na doplnění § 199
zákona č. 361/2003 Sb. o služeb-
ním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů o možnost
uzavřít vyšší kolektivní dohodu
se odborový svaz obrátil na
Ministerstvo vnitra ČR v souvis-
losti s novelizací zákona.

Požadavek OS zdůvodňuje tím,
že v zákoně č. 361/2003 Sb. o slu-
žebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů v ustanoveních
části třinácté není kolektivní
smlouva vyššího stupně výslovně
zmíněna, a to na rozdíl od zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Zákon o služebním poměru
kolektivní vyjednávání vůbec ne-
upravuje a deleguje tuto prob-
lematiku na zákon č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, který
samozřejmě veřejnoprávní charak-
ter nemá. Byť je v § 199 odst. 2
zákona o služebním poměru uve-
deno, že se zákon o kolektivním
vyjednávání použije „přiměřeně“,
nelze vyloučit jeho použití i na
služební poměr příslušníků v ob-
lasti kolektivního vyjednávání.

Výslovně je totiž vyloučeno pouze
použití ustanovení zmíněného
zákona o stávce. Z tohoto pohledu
není podstatné, zda je kolektivní
smlouva (dohoda) vyššího stupně
v zákoně o služebním poměru
výslovně zmíněna, neboť tato
kolektivní smlouva (dohoda) je
pouze jednou z forem kolektivního
vyjednávání, upraveného delego-
vaným zákonem.

Ústavní pořádek České repub-
liky nevnímá státně zaměstna-
necký poměr u příslušníků bez-
pečnostních sborů odlišně od ostat-
ních státních zaměstnanců. Tako-
vou odlišnost, z hlediska odborové
organizovanosti, kromě zmíně-
ného zákazu stávky, v ústavních
předpisech nalézt nelze. Není pro-
to racionálního důvodu pro závěr,
že sjednání kolektivní dohody
vyššího stupně pro příslušníky je
vyloučeno. Ostatně, meze toho, co
lze v kolektivní dohodě i v kolek-
tivní dohodě vyššího stupně sjed-
nat, je vymezeno přímo zákonem
o služebním poměru, a to kogent-
ními normami.

Mají-li být v této souvislosti
zmíněny ústavní předpisy, potom
je nutno připomenout čl. 27 odst. 3
Listiny základních práv a svobod,
kdy je uvedeno, že „Činnost odbo-
rových organizací a vznik a činnost
jiných sdružení na ochranu hospo-
dářských a sociálních zájmů mo-
hou být omezeny zákonem, jde-li
o opatření v demokratické společ-
nosti nezbytná pro ochranu bez-
pečnosti státu, veřejného pořádku
nebo práv a svobod druhých.“.

Podle zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, který možnost uza-
vření kolektivní dohody vyššího
stupně upravuje, byla kolektivní
dohoda vyššího stupně uzavřena
a podepsána 22. 12. 2015 s účin-
ností od 1. 1. 2016 a od té doby je
opakovaně sjednávána, takže je
platná i v letošním roce.

Není proto relevantní důvod,
proč by neměla být možnost sjed-
nání kolektivní dohody vyššího
stupně výslovně zakotvena i v zá-
koně č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů.

Odborový svaz státních orgánů a organizací navrhuje zakotvit možnost
vyššího kolektivního vyjednávání pro příslušníky bezpečnostních sborů
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Pokračování ze strany 1

E-stravenka a e-benefity – nová zkušenost
Od ledna letoš-
ního roku máme
v našem kraj-
ském úřadu uza-
vřenu novou ko-
lektivní smlouvu,
tentokrát na dobu

neurčitou. V rámci smlouvy jsme
mimo jiné dojednali změnu ve „fi-
nančních“ benefitech. V minulých
letech jsme měli během roku
nárok na příspěvek pro sportovní,
kulturní či společenské vyžití ve
výši 3000 Kč a příspěvek na ošat-
né ve výši 4000 Kč. Z částky na
ošatné se strhávala daň z příjmu
a příspěvek na regeneraci byl
uskutečňován formou flexi pasů,
které ne každý zaměstnanec mohl
využít dle svých představ (ne
všude jimi lze platit). A tak jsme
přemýšleli spolu s vedoucím per-
sonálního odboru, jak to udělat,
aby byl příspěvek vyplácen v plné
výši, nedaněný, a aby ho mohl
využít opravdu úplně každý dle
svých představ. Současně jsme ale
řešili i otázku příspěvku na stra-
vování, respektive jeho formu.

Já jsem byla vždy velkým za-
stáncem papírových stravenek
a byla jsem trochu skeptická, když
náš nový ředitel přišel v minulém
roce s myšlenkou, že bychom měli
místo papírových stravenek elek-
tronické, tedy e-stravenky. Úřad
oslovil několik společností, které
e-stravenku poskytují, a nakonec
jsme požádali dle našeho názoru
nejpružnější společnost o podrob-
nou prezentaci jejích produktů.
Byť prezentace společnosti UP by-
la perfektní, stále jsem měla obavy
z toho, jak to bude nakonec
skutečně fungovat. Už je nemám!
Nejprve jsem si říkala, že stejně po
prvním měsíci zkušební doby
požádám společnost UP o obno-
vení papírových stravenek, což
není problém, ale pak jsem došla
k závěru, že by to byla chyba .

Od února jsme přešli na e-stra-
venku a současně jsme zjedno-
dušili ty naše finanční benefity tak,
že jsme sjednali, že každý zaměst-
nanec dostane ročně celkem 7000
Kč ve dvou splátkách 4000 Kč na
jaře a 3000 Kč před koncem roku
s tím, že jak tuto částku použije je
jen na něm a na vyhlášce, která
upravuje, na co takový příspěvek

zaměstnavatele lze použít. Tato
částka je stejně jako e-stravné
poskytnuta přes kartu UP.

A jak to tedy u nás nyní fungu-
je? Každý zaměstnanec obdržel
jednu master kartu společnosti UP.
Na tuto kartu každý měsíc
„naskočí“ příspěvek na stravování,
za potraviny či jídlo v restauraci
touto kartou zaplatím stejně, jako
platební kartou k jakémukoli účtu.
Prodejce nemusí mít se společnos-
tí UP žádnou speciální smlouvu,
stačí když má platební terminál.
Na kartě je navíc možno mít více
účtů a karta sama pozná, ze kte-

rého má požadovanou částku
odečíst. Prostřednictvím této karty
dostávají zaměstnanci i další be-
nefity, dary za odpracovaná léta
a dary k životním výročím. Já už
si vyzkoušela jak e-stravné, tak
e-benefity, a to jak ten určený k re-
laxaci, tak ten k životnímu jubileu.
Funguje to skvěle.

V aplikaci MujUP mohu plně
spravovat své účty, mohu poslat ze
svého účtu peníze kolegovi, který
mi například přinese oběd, mohu
někomu i určitou částku prostě
darovat. Platbami u vybraných ob-
chodníků navíc získávám další

výhody. Mezi „kartami“, respek-
tive mezi účty na kartě, se přesunu
jediným kliknutím. Stravné nyní
dostáváme asi o týden dříve, e-be-
nefit v podobě příspěvku na rela-
xaci jsme rovněž obdrželi již v květ-
nu, ačkoli dle kolektivní smlouvy
je první splátka splatná až v červnu.

Co říci závěrem. Zatím velká
spokojenost, jen škoda, že e-be-
nefity nelze uplatnit i třeba na
sportovní oblečení či obuv, ale tře-
ba se i toto časem vyřeší. A zde
malá ukázka z aplikace.

Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO KUSK v Praze

Předsednictvo VOS

úsilí odborových svazů, obracejí
se v tomto smyslu na odborové
funkcionáře a odborové orgány
s dotazy a podporou. Jediné, co
ohledně platů je možné mít za
jisté, je 10% nárůst platů pří-
slušníků bezpečnostních sborů od
1. 1. 2023. Odborové svazy odmí-
tají, že stávková pohotovost je
nevhodným způsobem tlaku, díky
stávkové pohotovosti odborových
organizací při Úřadu práce ČR by-
la započata jednání a ta se stále
protahují. Odborový svaz jedno-
značně odmítá přístup vlády k ře-
šení, které by vynechalo státní za-
městnance, a řešení napjaté situace
v Úřadu práce ČR a ČSSZ zvýše-
nými odměnami, na které navíc
tyto složky finanční prostředky ne-
dostaly a financují je z vlastních
již přidělených prostředků. Vlád-

ní koalice se momentálně kloní
k zvýšení platů těch zaměstnanců,
jejichž platy jsou financovány
z místních rozpočtů samospráv-
ných celků. V diskusi se členové
předsednictva shodli, že neustálé
připomínání průměrných platů
veřejných zaměstnanců je neseri-
ózní a vysloveně matoucí. Po
dalším jednání 19. 7., pokud nepo-
vede k přijatelnému řešení, bude
PVOS jednat o dalším postupu.

Z Rady ČMKOS je informace,
že odbory s nevolí konstatují, že
v nové komisi k přípravě důcho-
dové reformy nejsou zastoupeni
sociální partneři. Náš OS dále
prosazuje možnost dřívějšího od-
chodu strážníků obecních policií
do starobního důchodu. Po výzvě
vůči ministru práce a sociálních
věcí k obnovení politicko odborné
skupiny k odměňování ve veřej-
ných službách a správě by skupina

měla fungovat se zastoupením OS.
1. místopředseda OS Rudolf

Pospíšil se zúčastnil v zastoupení
předsedy OS zasedání Rady vlády
pro veřejnou správu. Novela sta-
vebního zákona je ve stadiu vy-
pořádávání 1300 mezirezortních
připomínek, když nevypořádáno je
jich 150. Po zvýšení minimální
mzdy se zvýšil počet tarifních
platů pod minimální a zaručenou
mzdou.

R. Pospíšil informoval o semi-
nářích OS během jarních měsíců.

2. místopředsedkyně Alena Ga-
ňová informovala o tom, že více
jak rok nebyl svolán tripartitní tým
pro veřejnou správu.

V rámci přípravy sjezdu odbo-
rového svazu PVOS schválil jme-
novité složení pracovních skupin
k programu a stanovám. V závěru
jednání PVOS schválil vstup čtyř
nových odborových organizací. -dě-
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Seminář v Ústí nad Labem

R. Pospíšil v úvodu infor-
moval o zatím neuzavřených
jednáních o platech a požadavku
odborů na jejich valorizaci s cí-
lem zachovat kupní sílu veřej-
ných zaměstnanců. Zdá se, že
vláda nemá zájem na dohodě
a řešení oddaluje. Příprava no-
velizace zákona o státní službě
probíhá jako poslanecký návrh
bez odborné a politické diskuse,
a obchází tak standardní legisla-
tivní proces. Odborový svaz
vydal nesouhlasné stanovisko
k návrhu změn zákona, které
mj. umožní politické tlaky na
státní správu.

Místopředseda upozornil, že
od ledna 2023 budou mít od-
borové organizace povinně dato-
vé schránky, zdarma a automa-
ticky, bude to znamenat ulehčení
komunikace při plnění povin-
ností odborových organizací
vůči státu.

R. Pospíšil doprovodil infor-
mace o nejčastějších prob-
lémech na pracovištích ohledně
pracovní doby, přestávky na
oběd, bezpečnostní přestávky,
převedení na jiný druh práce,
práce přesčas, vyrovnávacího
období, kontrol při pracovní
neschopnosti, služební cesty a do-
by výkonu práce a dalších otá-
zek videoprezentací, kterou
následně účastníci jednání ob-
drží elektronickou poštou. Ne-
příjemnou změnou v zákoníku
práce je, že volno s náhradou
mzdy, platu, náleží vedoucím na
dětských táborech pouze v pří-
padě pořádání táboru právnic-
kou osobou, zapsanou ve veřej-
ném rejstříku.

Opakují se problémy s vol-
nem s náhradou mzdy, platu, při
návštěvě lékaře, když doba na
návštěvu má být dobou jen
nezbytně nutnou a návštěva má
probíhat v nejbližším zdravot-
nickém zařízení, které má
smlouvu s pojišťovnou zaměst-
nance. Opakované jsou dotazy
na pracovní dobu v souvislosti

s pracovní cestou, když pracov-
ní dobou strávenou na cestě je
jen práce řidiče referenčního
vozidla.

Dovolená se nově počítá v ho-
dinách. Převod dovolené lze, ale
jen té části, která přesahuje čtyři
týdny, které podle směrnice EU

Posledním z letošních seminářů a školení odborového svazu pro
funkcionáře ze základních organizací před letní pauzou bylo
setkání v Ústí nad Labem 14. června. Lektory k tématům pracov-
ní právo a kolektivní vyjednávání byli 1. místopředseda OSSOO
Rudolf Pospíšil a Arnošt Odvalil.

musí zaměstnanec čerpat v ka-
lendářním roce. Pozor na pře-
vádění práce na ostatní pracov-
níky, pokud dostal někdo jiný
výpověď. Odbory mají právo
se zajímat a projednávat tempo
a objem práce se zaměstnava-
telem.

Další část jednání patřila ko-
lektivnímu vyjednávání. A. Od-
valil provedl přítomné zahá-
jením vyjednávání, jednáním,
uzavřením a dobou trvání kolek-

tivní smlouvy. Upozornil na
různé aspekty fází předcháze-
jících uzavření kolektivní
smlouvy a roli zprostředkovatelů
a rozhodců.

Setkání v Ústí nad Labem,
podobně jako i v jiných místech,
bylo i setkáním odborových
funkcionářů, kolegů, kteří se
spolu setkávají výjimečně, a tak
tuto možnost využili i k výměně
názorů, zkušeností a dojmů ze
svých pracovišť. -kar-

https://www.odboryplus.cz/


Odborový svaz státních orgánů a organizací 

 

Užijte si krásné letní dny v 

 nádherném malebném 

 městečku  

 LÁZNĚ LIBVERDA  

 Sezóna – červenec a srpen 2022  –  poslední  volné pokoje   

 

     Červenec 2022  
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 

9. 7. – 13. 7. 2022           1x čtyřlůžkový pokoj s přistýlkou       850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

(4 noci) 

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

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

( 6 nocí)   

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 

Volné ubytovací kapacity v RZ SMRK jsou prozatím také v podzimních i zimních měsících (září - prosinec).  

 

 

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
mailto:rehorova.vladimira@cmkos.cz


CHCETE-LI UŠETŘIT,  
VSAĎTE NA ERGONOMII

 Správná ergonomie práce zvyšuje výkonnost a snižuje náklady zaměstnavatele

Práce na dálku ve spojení s digitalizací nabývá v posledních letech 
na významu. Práce na počítači s sebou však přináší opakující se 
pohyby, které se většinou provádějí v nepřetržitě stejné poloze, 
a to převážně vsedě, což může přispívat k rozvoji nebo zhoršení 
muskuloskeletálních poruch (MSD). 

DIGITALIZACE PRÁCE  
A MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY

ŠKOLENÍ A ERGONOMIE PRACOVNÍHO MÍSTA

NÁSLEDKY DLOUHODOBÉHO SEZENÍ

ZÁKONNÁ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit 
pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 
nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně 
zatěžující organizmus. Nelze-li tyto činnosti vyloučit, 
musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami.

Ergonomické vybavení a nastavitelný nábytek nemusí vždy nutně 
zaručovat jeho adekvátní využití. Stejně důležité je poskytování 
školení a informací, které pomohou zaměstnancům pracujícím 
z domova optimálně využívat dynamické pracoviště a zůstat 
aktivní po celý pracovní den.

         Více než 60 % 
     firem v České republice 
    uvádí, že se u nich na pracovišti  
          vyskytuje rizikový faktor  
                dlouhé sezení.

vubp.cz/kampane

Dlouhodobé sezení může vést k:
 kardiovaskulárním onemocněním
 cukrovce 2. typu
 ztrátě kondice a obezitě
 svalové ztuhlosti a slabosti

 bolesti zad/kompresi páteřní ploténky
 určitým druhům rakoviny
 předčasné smrti

RIZIKOVÉ FAKTORY MUSKULOSKELETÁLNÍCH 
PORUCH SOUVISEJÍCÍCH S PRACÍ NA DÁLKU 

Ergonomie pro zvládání pracovního  stresu

 
 ergonomie pracovního místa a související 

polohy těla
 faktory pracovního prostředí
 faktory organizace práce

 
 sedavý způsob práce a pohybová aktivita 

(nedostatek pohybu)
 psychosociální rizikové faktory
 individuální charakteristiky zaměstnanců
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Vlády EU podporují silnou směrnici o mzdách
15. červen 2022

Miliony pracovníků napříč Evropou by se mohly dostat k féro-
vějším mzdám poté, co vlády EU podpořily silnou směrnici o mini-

málních mzdách a kolektivním
vyjednávání. V návaznosti na
návrh dohody mezi institucemi
EU byla navrhovaná směrnice
schválená zástupci členských
zemí EU při zasedání Výboru
stálých zástupců (Coreper).

Tento mítink byl poslední překážkou pro schválení směrnice před
finálním podpisem ministrů a poslanců Evropského parlamentu
v září. Členské státy s nastavenou minimální mzdou pak budou muset
zkontrolovat, zda kritéria směrnice byla splněna, což by mělo zajistit,
že země již nebudou moci nastavovat mzdy na úrovni chudoby.
Zároveň by to mělo pomoci učinit všechny mzdy férovější tím, že se
ukončí obcházení odborů díky podpoře vyjednávání a zajistí se úpra-
va mezd v závislosti na růstu produktivity. Evropští pracovníci by
v souhrnu obdrželi o 116 miliard euro více od roku 2019, pokud by
růst produktivity byl promítnut do mezd tak, jak se s tím nyní počítá.
Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Esther Lynchová k tomu
řekla: „Mzdy by nikdy neměly ponechat pracovníky a jejich rodiny
v životě v chudobě, ale to byla po dlouhou dobu realita napříč
Evropou. Tato směrnice bude obrovskou podporou pro miliony lidí,
kteří bojují se zaplacením účtů a nakrmením svých rodin. Silná směr-
nice o mzdách ukáže, že Evropa je zpět na straně pracujících lidí.
Vyzýváme poslance a ministry, aby tuto směrnici podepsali, aby
pracující lidé pocítili její pozitivní efekt co nejdříve.“
Právo na bezpečí je lidské právo: Bez ohledu na to, kdo jste, od-
kud pocházíte, a kdykoliv, když jste donuceni uprchnout
20. červen 2022

Během čtyř měsíců od ruské invaze na Ukrajinu uteklo z této země
více než pět milionů lidí, většinou žen a dětí. Když k tomu připočteme
další uprchlíky utíkající před různými konflikty a porušování lidských
práv po celém světě, tak podle reportu OSN bylo v tomto roce přinu-
ceno opustit svůj domov již přes 100 milionů lidí. Během těchto čtyř
měsíců získalo 4,3 milionů Ukrajinců přístup k pobytu, sociálním
službám, vzdělání a zaměstnanosti v zemích EU dle svého výběru až
na tři roky, aniž by se museli ucházet o azyl. Vůbec poprvé v historii
došlo k aktivaci EU směrnice o dočasné ochraně (TPD), která tato

výše uvedená práva Ukrajin-
cům garantuje. Stejného
zacházení by se ovšem mělo
dostat i dalšímu 2,3 milionu
uprchlíků z oblasti jižní Asie,
středního Východu nebo Afri-
ky, kteří mají za sebou strasti-

plnou cestu a v EU nebo na její hranicích musí čekat na azyl v těžkých
podmínkách v táborech a různých uprchlických centrech. Takový
dvoustupňový přístup pro zacházení s uprchlíky je neakceptovatelný.
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Slavíme
Světový den uprchlíků v době eskalujících konfliktů, klimatických šoků
a složitého zotavování z pandemie Covid-19. S tím, jak se válka na
Ukrajině přelévá do ekonomické, energetické a potravinové krize,
spolu s klimatickou krizí, nemůžeme ignorovat realitu, že čím dál více
lidí bude hledat úkryt před násilím, katastrofami a extrémní chu-
dobou. Zatímco bohatší země přijímají miliony ukrajinských uprch-
líků, nemělo by k tomu docházet na úkor snižování podpory pro upr-
chlíky z dalších regionů, obzvláště ze zemí, kde vidíme mnoho důkazů

o porušování lidských práv. Musíme zastavit závod ve znovuvyzbro-
jování, ze kterého profituje zbrojní průmysl, a místo toho se zaměřit
na využívání zdrojů pro boj se samotnými kořeny chudoby, která je
hlavním tvůrcem nucené migrace a přesunů.”
Brusel: 80 000 pracovníků v ulicích při boji za vyšší mzdy a lepší
podmínky
21. červen 2022

Všechny přidružené odborové svazy EPSU se 20. června v Belgii
v Bruselu přidaly k demonstraci za vyšší mzdy. Odbory požadují re-

vizi zákona o mzdovém kolek-
tivním vyjednávání, které
omezuje odbory v nezávislých
vyjednáváních. Při vysokých
ziscích v mnoha společnos-
tech pracovníci nedostávají to,
co si zaslouží. Odbory dále

zdůraznily svůj odmítavý postoj ke zrušení systému indexování mezd.
Ten totiž pracovníkům garantuje udržení kupní síly, když jim rostou
životní náklady. Důležité diskuse ohledně mzdového zákona se budou
konat příští týden. Pokud nedojde k žádným změnám v systému, tak
odbory plánují další akci na podzim. Delegáti EPSU se rovněž připo-
jili k tomuto protestu, když pracovníci EPSU pracují pod belgickými
zákony a kolektivní dohodou. Podobné demonstrace za lepší mzdy
a podmínky se konaly 18. června v Dublinu, Londýně a Římě.
I v těchto městech se protestů zúčastnily odbory přidružené k EPSU.
Mezinárodní den veřejných služeb 2022: Pracovníci jsou
připraveni na změnu
23. červen 2022

Mezinárodní den veřejných služeb slavíme při absenci striktních
opatření proti Covid-19, ale nezapomínáme na to, co tato pandemie
znamenala pro pracovníky ve veřejných službách, kteří drželi naši
společnost nad vodou. Oslavujeme pracovníky, kteří věnují své živo-
ty poskytování veřejných služeb a zajišťují, aby si lidé mohli užívat
svá lidská práva. Pracovníci zpracování odpadů, pracovníci v pečova-

telských službách, knihovníci,
státní zaměstnanci, vězeňská
služba, požárníci, zaměstnan-
ci finančních úřadů, statistici,
inženýři, sociální pracovníci,
recepční atd., spolu dodáváme
služby lidem nonstop. Tento
Mezinárodní den veřejných

služeb je právě pro tyto pracovníky. Úvodní dny pandemie Covid-19
přinesly aplaus pracovníkům v první linii, kterým tleskali lidi z po-
hodlí svého domova. Sice to bylo vítané ocenění, ale rozhodně to není
dostatečné. Zástupci EPSU volají po změně. Aplaus a milá slova ne-
nahradí vyšší mzdu, lepší pracovní podmínky a bezpečné úrovně poč-
tu personálu. Musíme posílit naše veřejné služby. Jsou totiž klíčové
pro boj s klimatickou změnou a přinášejí sociální progres a dosažení
sociální spravedlnosti. Pracovníci ve veřejných službách odnášejí in-
flační tlaky obzvláště špatně. Více než dekáda úspor v podobě
propouštění nebo zmrazení najímání nových pracovníků ponechalo
mnoho pracovníků ve veřejných službách zranitelných. S tím, jak in-
flace v EU v tomto roce zřejmě dosáhne 6,8 %, ve Velké Británii to
bude 9 %, v Srbsku 9,6 % a v Turecku dokonce 69,9 %, jsou to opět
pracovníci, kteří cítí tento negativní dopad nejvíce. Pracovníci ve
veřejných službách chtějí změnu. V posledních týdnech jsme v ulicích
a protestujeme za vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a více per-
sonálu. Pavol Mokoš


