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Předsednictvo VOS

V Praze dne 25. srpna 2022
Tisková zpráva:

Ukončení stávkové pohotovosti Odborového svazu státních
orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že na zá-
kladě usnesení Předsednictva OSSOO dnešním dnem ukončuje
vyhlášenou stávkovou pohotovost. Koalice vládnoucích poli-
tických stran (K5) se dohodla na společném jednání dne 23. 8.
2022 se zástupci odborových svazů ve veřejných službách a sprá-
vě sdružených v ČMKOS na valorizaci platů zaměstnanců veřej-
ného sektoru ještě v roce 2022. Tato podmínka vyhlášené
stávkové pohotovosti byla tedy splněna.

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OSSOO

Odbory uspěly - tarify budou navýšeny!

V úterý 23. srpna 2022 se
uskutečnilo v pořadí páté jedná-
ní mezi zástupci odborových
svazů sdružených v ČMKOS
s předsedy politických stran
vládní koalice. Již před tímto
jednáním byla dohoda, že od 1.
9. 2022 budou valorizovány pla-
ty o 10 % zaměstnancům ve ve-
řejných službách a správě od-
měňovaným podle tabulky 1 vlád-
ního nařízení o platech, tedy
všem zaměstnancům samosprá-
vy - dělnické profese, úředníci
obcí, měst a krajů, a dále doho-
da, že od 1. 1. 2023 dojde ke
zvýšení platových tarifů pří-

slušníkům bezpečnostních sbo-
rů o 10 %. Zbýval tedy problém,
že bez navýšení by zůstali státní
zaměstnanci ve služebním po-
měru podle zákona o státní služ-
bě. Jednání byla únavná a tvrdá.
Vládní koalice pod tlakem odbo-
rů nakonec přistoupila na zvý-
šení tarifů o 10 % i pro státní za-
městnance. Zároveň se obě stra-
ny sociálního dialogu dohodly,
že i nadále budou probíhat jed-
nání o platech zdravotníků a pe-
dagogů. Sociální partneři se také
dohodly, že se ještě sejdou k jed-
nání o platech na rok 2023.

-dě-

Před jednáním přišli vyjednávače ČMKOS podpořit odboráři a příznivci.

Ve čtvrtek 25. srpna se konalo řád-
né 24. zasedání předsednictva
Výboru OSSOO. V úvodu předseda
OS Pavel Bednář představil údaje
o členské základně odborového sva-
zu k polovině kalendářního roku,
které jsou letos nejen podkladem
k členským povinnostem v ČMKOS,
ale také podkladem k volbě delegátů
na řádný sjezd odborového svazu
v příštím roce a k stanovení počtu
členů Výboru OSSOO v novém
volebním období.

P. Pednář informoval o úspěšném
završení jednání odborů s vládní
koalicí o zvýšení tarifních platů ještě
v tomto roce. Členové předsednictva
oceňují dohodu o zvýšení tarifů
a vidí ji jako velký úspěch odborů,

dlouhá jednání opět potvrdila, že bez
vytrvalého tlaku odborů by žádné
navýšení platů nebylo.

Předseda Podnikového výboru
odborových organizací při Úřadu
práce ČR Jan Dudek uvedl, že
navýšení tarifů je pro zaměstnance
úřadu „zažehnáním největšího
požáru“, celkově je dosažení odpoví-
dajícího odměňování trvající proces.
Ostatní otázky pracovních podmínek
zůstávají. Velkým problémem pro
zaměstnance úřadu jsou populistické
a matoucí informace ze strany Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí
a vlády o připravenosti pomáhat ob-
čanům. Mylné prezentování součas-

Ve středu 24. srpna se v Praze konalo mimořádné zasedání
Podnikového výboru odborových organizací při Úřadu práce ČR

Úspěch jednání o platech,
těžké pracovní podmínky trvají

Části jednání podnikového výboru
se účastnili náměstkyně ministra pro
řízení sekce legislativy MPSV Dana
Roučková, náměstek ministra MPSV
pro řízení ekonomické a provozní
sekce Stanislav Klik a ředitelka od-

boru personálního a vzdělávání ÚP
ČR Jarmila Kotyzová. Hostem jed-
nání byl také předseda OSSOO Pavel
Bednář.

https://www.facebook.com/osstatorg
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Předsednictvo VOS

ného stavu digitalizace jako snížení
náročnosti administrace cítí jako
problém i v jiných úřadech, potvrdili
další členové předsednictva. Stejně
tak je pro úřady společné, že z mála
nových zaměstnanců většina rychle
odchází, systemizovaná místa zůstá-
vají neobsazena a přetěžování stáva-
jících zaměstnanců zůstává stejné.

Předsednictvo rozhodlo o ukon-
čení stávkové pohotovosti a schvá-

lilo předložit Výboru OSSOO písem-
ný materiál o přípravě sjezdu od-
borového svazu, který se bude konat
3. 3. 2023 v pražském hotelu
Olšanka.

Místopředsedkyně OSSOO Ale-
na Gaňová informovala o schůzce
pracovní skupiny PVOS k digitali-
zaci veřejné správy, P. Bednář pak
o na září plánovaném jednání poli-
ticko odborné skupiny Ministerstva
práce a sociálních věcí k odmě-
ňování ve veřejné správě, do které
jsou za OSSOO delegováni Pavel
Bednář a Šárka Homfray.

-dě-

V úvodu předseda podni-
kového výboru Jan Dudek cha-
rakterizoval největší problémy,
které i po dohodě o navýšení pla-
tových tarifů trápí zaměstnance
úřadu, neodpovídající odměňo-
vání, zavádění nových agend ÚP
ČR a jejich ukvapená prezentace
veřejnosti a navíc jako plně digi-
talizovaných v době, kdy není
řádně zajištěno jejich fungování.
Neuspokojivé jsou pracovní pod-
mínky v souvislosti s nedosta-
tečnými provozními prostředky
a narůstajícím objemem práce.

Stanislav Klik a Dana Rouč-
ková k odměňování a navýšení
tarifních platů státních zaměst-
nanců i zaměstnanců veřejné
správy odměňovaných podle ta-
bulky č. 1 vládního nařízení
o platech o 10 % od září 2022
shodně sdělili, že zvýšení zajistí
potřebnou rovnost v odměňování
těchto skupin zaměstnanců. Ná-
městek Klik pak potvrdil, že ob-
jem prostředků na mimořádné
odměny pro ÚP ČR je v návrhu
novely zákona o státním rozpočtu
na rok 2022. Náměstkyně Rouč-
ková informovala, že politicko
odborná skupina MPSV k odmě-
ňování obnoví v dohledné době
svou činnost a bude se zabývat
problémem tarifních platů pod
úrovní minimální mzdy i diskuto-
vat o možných úpravách pla-
tových stupňů. P. Bednář v sou-
vislosti s úspěšným prosazením
10% nárůstu tarifních platů in-
formoval o plánovaném jednání
s představiteli vládní koalice
o platech na rok 2023.

Jan Dudek v rámci následné

diskuse za přítomnosti hostů
zdůraznil zájem odborářů zvýšit
celkové příjmy zaměstnanců ÚP
ČR změnami v zařazování i mi-
motarifními nástroji odměňování,
a přiblížit se tak k úrovni od-
měňování ve finanční správě.
Vrátil se také k tématu digitali-
zace agend, kdy je politiky mate-
na veřejnost, že jde o automatizo-
vané procesy, zatímco jde pouze
o on line podávané žádosti. Za-
vádění nových agend a aplikací
bez řádné přípravy bylo před-
mětem kritiky i dalších diskutu-
jících. Pracovní nápor je zvládán
za cenu přetížení, neproplácené
přesčasové práce, přesouvání za-
městnanců na výpomoc. Ohledně
odměňování je problémem také
zařazení sociálních pracovníků ve
třídách, které znamená nižší platy
než při srovnatelné práci v sociál-
ních službách. Diskutující upo-
zorňovali také na někdy napjaté
vztahy mezi klienty, občany ČR
a ukrajinskými uprchlíky. Z dis-
kuse vyplývalo, že odboráři oce-

ňují dosažení 10% navýšení ta-
rifů, ale znamená to v podmín-
kách úřadu práce jen částečné
řešení neuspokojivých pracov-
ních podmínek.

Jarmila Kotyzová z vedení ÚP
ČR ocenila navýšení tarifních
platů ještě v tomto roce i to, že se
počítá s prostředky na mimořádné
odměny. Vedení úřadu má zájem
na stabilizaci stávajících zaměst-
nanců, ta je spjata s jejich odmě-
ňováním.

V další části jednání po od-
chodu hostů informoval předseda
PV J. Dudek o změně vyrovná-
vacího období pracovní doby na
tři měsíce od července 2022.
Podnikový výbor se shodl na
potřebě informovat veřejnost i zá-
konodárce o problémech v úřadu
a pracovních podmínkách za-

městnanců. Především pak o tom,
že není pravda, že jsou zajištěny
sociální nástroje k pomoci při
dopadech energetické a inflační
krize, prezentovaná digitalizace
vůbec neznamená automatizaci
procesů přiznávání dávek, změny
v agendách nejsou z časových
důvodů řádně připraveny a od-
zkoušeny, nárůst práce a neobsa-
zená pracovní místa jsou řešeny
přetížením a neplacenou přesča-
sovou prací, problémy jsou s da-
tovým připojením a nedostatkem
kancelářských potřeb.

Odboráři chtějí mít větší pře-
hled o rozdělování odměn pro
pracoviště a oddělení. Výbor ulo-
žil předsedovi PV vyvolat jednání
s ministrem Jurečkou o platech
2022 a 2023.

-dě-

Úspěch jednání o platech, těžké pracovní podmínky trvají
Pokračování ze strany 1

Zaměstnanci ČNB se inflaci vyhnou. Naopak si
platově polepší až o 20 procent, říká ekonom
Existuje řada způsobů, jak bojo-

vat s inflací. „Ten úplně nejlepší,
který nenutí člověka jakkoli se
omezovat, je vyjednat si u svého
zaměstnavatele navýšení výdělku,
které inflaci celou pokryje. . . .
„Prozíravě celou věc vyřešili za-

městnanci ČNB. Tedy instituce,
která má s inflací ze zákona bojo-
vat. Už v roce 2020 si v kolektivní
smlouvě vyjednali, že se jim platy
letos automaticky zvednou o in-
flaci a ještě 2,5 procentního bodu
k tomu. Pokud tedy vyjde jejich
odhad, dočkají se nakonec auto-
matického zvýšení platů o takřka
20 procent,“ zmiňuje ekonom.

Prognóza ČNB totiž pro letošek
počítá s celoroční inflací 16,5 pro-
centa. „Připočteme-li 2,5 procent-
ního bodu, získáváme 19 procent.

Právě o 19 procent tedy na základě
letošní inflace automaticky naros-
tou zaměstnancům ČNB platy.
Všem s výjimkou členů bankovní
rady,“ pokračuje Kovanda.

Inflaci v ČNB nepocítí
Rapidní inflace – která letos

snižuje reálné příjmy drtivé vět-
šiny české populace nejvýrazněji
od vzniku republiky v roce 1993,
tak jejich kupní sílu vůbec ne-
poškodí. „Zaměstnanci ČNB dra-
matickou inflaci zkrátka jako jedni
z mála vůbec nepocítí,“ doplňuje.
https://cnn.iprima.cz/jak-bojovat-
s-inflaci-inspirujte-se-lidmi-v-
cnb-platove-si-polepsi-radi-
ekonom-170262

přečetli jsme

https://cnn.iprima.cz/jak-bojovat-s-inflaci-inspirujte-se-lidmi-v-cnb-platove-si-polepsi-radi-ekonom-170262
https://cnn.iprima.cz/jak-bojovat-s-inflaci-inspirujte-se-lidmi-v-cnb-platove-si-polepsi-radi-ekonom-170262
https://cnn.iprima.cz/jak-bojovat-s-inflaci-inspirujte-se-lidmi-v-cnb-platove-si-polepsi-radi-ekonom-170262
https://cnn.iprima.cz/jak-bojovat-s-inflaci-inspirujte-se-lidmi-v-cnb-platove-si-polepsi-radi-ekonom-170262
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29. července a 5. srpna - dopisy odborů ministrovi práce a sociálních věcí
V Prachaticích, 29. 7. 2022

Vyjádření zásadní nespokojenosti s jednáním o platech v rámci ÚP
ČR a zaměstnanců ve státní službě - otevřený dopis

Vážený pane ministře,
již po několikáté se na Vás obracím ve věci platů zaměstnanců ve veřej-

né sféře pro rok 2022. I přes několik schůzek, které již proběhly, jsou
nadále zaměstnanci ÚP ČR, ti ve státní službě, drženi v nejistotě. Jejich ne-
spokojenost a nervozita dramaticky narůstá.

Musíme stávkou dokazovat veřejnosti a především Vám, včetně vlády
ČR, že jsme strategickou institucí? Bez služeb Úřadu práce ČR se neobej-
de téměř žádný občan, jsme klíčovou institucí pro fungující sociální
systém a udržování sociálního smíru. Naši zaměstnanci tvrdě pracovali
i v době pandemie. Jsme první institucí, která pomáhá běžencům z Ukra-
jiny, lidem zasaženým živelními pohromami. Přesto jsme nejhůře place-
nými státními úředníky, byť s obrovskou finanční zodpovědností.

Vyplacení odměn (o které dodnes nejsou navýšeny rozpočty krajských
poboček) mohlo fungovat na uklidnění atmosféry v I. čtvrtletí t.r., ale už
ne nyní, kdy na zaměstnance stále více dopadá inflace a energetická krize.
Vaše vláda přidává zaměstnancům pod zákoníkem práce a zaměstnanci ve
služebním poměru nedostanou nic? Dovoluji si Vás upozornit na
skutečnost, že v řadách ÚP ČR pracují pracovníci pod zákoníkem práce
i ve služebním poměru. Tímto Vaším rozhodnutím dochází dle našeho ná-
zoru k situaci, která by mohla naplňovat znaky diskriminačního jednání
při odměňování zaměstnanců státu.

Zaměstnanci už dále nemohou spoléhat na Váš příslib výplaty odměn,
potřebují mít jistotu solidního platu, ze kterého budou schopni uhradit
provoz svých rodin. V této zemi musí platit, že ten, kdo pracuje, se má mít
lépe než ten, který nepracuje. Vzhledem k již druhé valorizaci životního
minima v letošním roce ale vláda ČR učí veřejnost natahovat ruku směrem
ke státu a k pracujícím státním zaměstnancům vysílá signál, že si jejich
práce neváží. Státní zaměstnanci jsou na rozdíl od zaměstnanců pod
zákoníkem práce kráceni na některých svých právech (viz. § 80-82 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě v platném znění) a tato omezení mají za-
řazení do státní služby finančně kompenzovat. Naprostým výsměchem za-
městnancům úřadu práce je skutečnost, že jsme upozornili v dubnu na
katastrofální odměňování a v tarifech nejsme zase na pořadu dne…

Ve státní službě působí zhruba 61 000 státních zaměstnanců, z nichž 75
% jsou ženy. Mezi nimi je řada samoživitelek a osob pečujících o své
blízké. Největší část státních zaměstnanců (zhruba 20 000) je zařazena do
9. platové třídy. Především na úřadu práce, jsou již několik let velmi nízké
prostředky na nadtarifní složky platu, že i ti nejzkušenější a nejvýkonnější
zaměstnanci mají plat okolo 27 000 Kč brutto, často i mnohem méně. Není
tedy divu, že čím dál více z nich musí žádat o sociální dávky. Značná část
odchází, nedaří se je nahrazovat a toto tempo odchodu se stupňuje, jistě ty-
to informace máte.

Můj dopis není schopen vykreslit tu obrovskou frustraci a naštvanost
našich zaměstnanců. Vysíláme Vám tímto významné varování. Máme de-
tailně zmapovanou atmosféru na našich pracovištích, volání po stávce je
silné, zaměstnanci žádají odbory o větší razanci. Pokud opravdu nedojde
do 31. 8. 2022 k zásadnímu řešení, to znamená přidání ve výši 10 % do ta-
rifů státních zaměstnanců ve státní službě od 1. 9. 2022, jsme připraveni
stávkovat. Proč úředníci samospráv, kterých je násobně více než nás,
dostanou přidáno a my nikoliv? To považujeme za extrémně diskriminační
krok. Za odbory bych byl nerad, aby toto, co uvádím, bylo bráno jako
nekorektní jednání. Je to vážné upozornění na zákonné kroky, které za-
městnanci, v hájení svých práv, mají. Nebereme si případnými dalšími
kroky klienty jako rukojmí, rukojmími státu se naopak cítíme my. Vadí
nám neustálé nekorektní zmiňování výše platů ve veřejné sféře, oněch více
než 40 tisíc se úřadu práce rozhodně netýká, kdyby ano, nepíšu vám tento
dopis.

Na závěr uvádím, že si sice nechceme brát naše klienty za rukojmí, jak
by někdo zmínil, ale jsme připraveni využít všech právních prostředků,
včetně nezadatelného práva na stávku. Jsme připraveni využít i dalších
právních nástrojů k ochraně našich zaměstnanců před nerovným za-
cházením, které může nastat z důvodu rozhodnutí vlády přidat na platech
jen některým skupinám zaměstnanců. Dovolím si podotknout na samotný
závěr, že v rozpočtu státu částka 10 % od září pro cca 60 tisíc „služebníků
státu“, je zcela zanedbatelná.

V úctě
Mgr. Jan Dudek

předseda PV odborových organizací při ÚP ČR

V Praze 5. 8. 2022
Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s žádostí o podporu a prosazení požadavku na 10%
valorizaci tarifních platů státních zaměstnanců, kteří pracují v režimu
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Dosavadní stav vyjednávání o platech ve veřejných službách a správě
byl ukončen jednoznačným názorem vlády, že úředníkům pod zákonem
o státní službě jako jediným z celého sektoru nebudou platy valori-
zovány. Pro toto porušení principu rovného zacházení nebyl při jed-
náních ze strany vlády jediný závažný důvod.

Úřady práce již k výsledku jednání jasně prezentovaly svůj postoj,
pokud nedojde v průběhu srpna k dohodě o valorizaci jejich tarifních
platů, vyhlásí s účinností od 1. září stávku.

Důvodů jejich nespokojenosti je celá řada, příkladmo:
- po dva roky zmrazené platy při současné raketově rostoucí inflaci,

zdražování energií, všeobecný růst cen
- prokazatelně nejnižší platy ze všech výkonných složek veřejné správy
- kvantitativní nárůst agend (uprchlíci, příspěvky na bydlení) při součas-

né neobsazenosti cca 400 tabulkových míst, nezájem uchazečů o účast
ve výběrových řízeních, vysoká fluktuace

- gradující nevhodné, konfliktní až agresivní chování klientů vůči za-
městnancům
a bylo by možno pokračovat ve výčtu dalších faktorů, které způsobují

přetíženost zaměstnanců, jejich vyčerpanost, psychické problémy a frus-

traci z vyhlídek na přibývající objem práce při stejném počtu zaměst-
nanců, to vše za plat, který každým dnem ztrácí na hodnotě.

Nedivím se těmto zaměstnancům, že jsou daný stav, při pocitu křivdy,
odhodláni řešit radikálním způsobem, samozřejmě v mezích zákona.
Nedávno jsem navštívil pobočku ÚP v Brně a mohu potvrdit, že se ne-
jedná o plané nepodložené stesky zaměstnanců, ale o velmi tristní až de-
presivní pracovní podmínky, přičemž většina zaměstnanců se vyjádřila,
že mají svou práci rádi, ale že za dané situace budou muset případně
zvažovat odchod z této profese.

Uvedené skutečnosti platí nejenom pro uvedené úřady práce, nýbrž
i pro ostatní odvětví státní správy, např. pro správy sociálního zabez-
pečení, finanční správu, katastrální úřady a další. Nedovedu si představit,
jak by byl systém státní sociální podpory případnou stávkou zaměst-
nanců rozvrácen.

Odborový svaz státních orgánů a organizací jako nejvyšší odborový
orgán zastupující zájmy zaměstnanců požadavky státních zaměstnanců
pod zákonem o státní službě na valorizaci tarifních platů o 10 % z uve-
dených důvodů jednoznačně podporuje.

Žádám Vás, vážený pane ministře, abyste se, v zájmu zachování so-
ciálního smíru zasadil o realizaci tohoto požadavku.
S pozdravem

Bc. Pavel Bednář
předseda

Odborového svazu státních orgánů a organizací
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přečetli jsme
ČLOVĚK V TÍSNI VARUJE PŘED KOLAPSEM POMOCI NA ÚŘADECH PRÁCE
19. 8. 2022

Na tým Člověka v tísni se obrací stále více lidí, kteří se ne-
dostanou v přiměřených lhůtách k projednání svých věcí na pra-
covištích Úřadu práce. Bohužel situace se podle předpovědí bude
dále zhoršovat s postupující energetickou krizí. Některá praco-
viště mají kritický nedostatek pracovníků a další odcházejí. Za
současných podmínek stanovených vládou se za ně nedaří najít
náhrady. Situace pak eskaluje ve frontách. Lidé jsou v riziku ztrá-
ty bydlení, narůstají jim penále za nezaplacené zálohy na energie
nebo jsou zcela bez pomoci státu, přestože na ni mají nárok.

Člověk v tísni je jednou z or-
ganizací, které dlouhodobě při-
náší poznatky z terénu do pra-
videlných jednání s generálním
ředitelstvím Úřadu práce ČR.
Společně usilujeme o zlepšování
praxe. Je zřejmé, že teď bohužel
čelí jednotlivá pracoviště Úřadu
práce (ÚP) situaci, kterou nejsou
bez systémových změn schopna
sama řešit.

Při doprovázení klientů se
setkáváme s tím, že se nám kole-
gové z ÚP svěřují, že už nemají
sílu v práci pokračovat, že jim
narůstá objem agend a s každou

diné vládní instituce, která ji
poskytuje.

Například v Praze chybí na
pracovištích ÚP více než 170
pracovníků a každý měsíc další
odcházejí. Nástupní plat je pod
19 000 korunami, to je nejen
v Praze nekonkurenceschopná
nabídka.

Řada pracovníků ÚP se kvůli
inflaci dostává do obdobně slo-
žité osobní situace, v jaké se
nachází jejich klienti. Podle nás
je klíčové, aby se situace v od-
měňování okamžitě systémově
řešila a mohly být doplněny
týmy nejvíce zatížených úřadů,
aby občanům systém sloužil
a neohrožoval je.

Pomoc uprchlíkům bude mít
dlouhodobější charakter

Jednou z velkých agend, které
ÚP řeší, je administrace pomoci
válečným uprchlíkům z Ukra-
jiny. Nově stát nebude uprch-
líkům hradit zdravotní pojištění
v případě, pokud nebudou re-
gistrovaní na úřadě jako ucha-
zeči o zaměstnání nebo nebudou
spadat do kategorií, kdy za ně

bude zdravotní pojištění pla-
ceno. To bude znamenat další
úkony, které budou muset úřady
práce zajistit - zaevidovat nové
uchazeče o zaměstnání, poučit je
o jejich právech a povinnostech
a zprostředkovávat jim zaměst-
nání. Tento měsíc také začalo
testování majetkových poměrů
uprchlíků, což je zase pracovně
náročnější postup, než výplata
humanitární dávky bez dalšího
prověřování.

Pomáhající organizace vyzva-
ly Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí v minulém týdnu, aby
urychleně řešilo ty největší
potíže, které administraci dávky
provází.

Člověk v tísni varuje před ko-
lapsem pomoci na úřadech práce
- Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)

Odborové svazy sdružené v rámci ČMKOS se
rozhodly dát společně jasně najevo postoje za-
městnanců napříč sektory k současné vážné eko-
nomické situaci a jejím sociálním dopadům.
Společně dejme politikům, kteří mají odpověd-

nost za řízení země, jasný vzkaz: není možné
nadále přehlížet složitou situaci rodin, zaměst-
nanců, důchodců, samoživitelů stejně jako pod-
nikatelů.

Pojďme společně ukázat, že ohromný propad

reálných příjmů není možné akceptovat a že za
poctivou práci chceme důstojně žít. Zúčastněte se
Manifestačního mítinku ČMKOS v pondělí 5.
září 2022 od 11 hodin v Praze.Akce je určena pro
členy odborových svazů sdružených v ČMKOS.

Manifestační mítink ČMKOS PROTI CHUDOBĚ

další výpovědí na pracovišti se
jejich vlastní situace stává neu-
držitelnou.

Samotné je mrzí, do jak složi-
tých situací se jejich klienti do-
stávají a jsou frustrovaní ze špat-
ně odladěných aplikací na žá-
dosti o dávky.

Za stávajících platových pod-
mínek není možné najít nové za-
městnance

Kvůli nárůstu cen energií se
na ÚP bude podle našich odhadů
nově obracet násobně víc čes-
kých rodin s žádostí o pomoc.
Vláda pokládá cílenou pomoc
rodinám za svoji prioritu, bo-
hužel ale podceňuje potřebu sta-
bilizovat personální situaci je-

https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-varuje-pred-kolapsem-pomoci-na-uradech-prace-9379gp?fbclid=IwAR3F7DNB54CvtciA45uzOIli4LTiOzlyoodaiwB1y3ycNG550_x1ClZbw4w
https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-varuje-pred-kolapsem-pomoci-na-uradech-prace-9379gp?fbclid=IwAR3F7DNB54CvtciA45uzOIli4LTiOzlyoodaiwB1y3ycNG550_x1ClZbw4w
https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-varuje-pred-kolapsem-pomoci-na-uradech-prace-9379gp?fbclid=IwAR3F7DNB54CvtciA45uzOIli4LTiOzlyoodaiwB1y3ycNG550_x1ClZbw4w
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Jak dlouho ještě?
Čím dál více jsme konfrontováni s naplňováním
cílů Zelené dohody pro Evropu (European Green
Deal). Jde o soubor politických iniciativ Evropské
komise, jehož hlavním cílem je dosáhnout toho,
aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální.
Dotace z Národního plánu obnovy mají oživit
ekonomiku po pandemii koronaviru a pomoci se

zelenou a digitální transformací.
Existuje riziko, že kvůli geo-

politickému vývoji Evropa ne-
bude mít dostatek kovů pro svůj
klimatický program. Nová stu-
die, která vznikla na popud aso-
ciace Eurometaux, která sdru-
žuje největší evropské těžaře ko-
vů, upozornila na možné kom-
plikace spojené s nedostatkem
surovin, zejména kovů potřeb-
ných pro výrobu baterií, solár-
ních panelů či větrných turbín.
Studie uvádí, že pro realzaci vy-
týčených klimatických cílů bude
Evropa do roku 2050 potřebo-
vat například 35násobek lithia
a 26násobek kovů vzácných ze-
min, než spotřebuje nyní. Stejně
tak vzroste poptávka po mědi
a niklu, a to o 35 procent ve
srovnání se současným stavem,
respektive na dvojnásobek.

V této souvislosti připomínám
už loňský růst cen energií
a krach energetických firem
v čele s Bohemia Energy. Čistý
zisk skupiny ČEZ dosáhl v mi-
nulém roce 9,9 miliardy korun,
meziročně o 81 procent více.
Stát v loňském roce reagoval na
zdražování cen energií odpuš-
těním DPH na energie pro ob-
čany na dva měsíce.

Na naše peněženky jistě má
a bude mít vliv také naplňování
cílů Společné zemědělské poli-
tiky (SZP). Jedná se o jednu
z nejstarších a zároveň nejkon-
troverznějších politik EU.

Cílem na období 2023-2027
má být zemědělská politika,
která bude spravedlivější, ekolo-
gičtější a více zaměřená na vý-
konnost v souladu se Zelenou
dohodou pro Evropu. Už v pro-
sinci 2021 meziročně vzrostly
spotřebitelské ceny o 6,6 pro-
cent, a to zejména z důvodu růs-
tu cen potravin a nealkoholic-
kých nápojů.

Skutečné transformační ná-
klady naplnění výše uvedených

cílů doposud nikdo raději moc
veřejně nekvantifikuje.

Od února letošního roku jsme
také konfrontováni s důsledky
ruské invaze na Ukrajině. Prak-
ticky ihned po vypuknutí ozbro-
jeného konfliktu se občané spon-
tánně pustili do organizování
nejrůznějších sbírek, začali do-
dávat humanitární pomoc na
Ukrajinu a poskytují podporu
uprchlíkům přicházejícím do
České republiky. Za necelý půl-
rok trvání ruské invaze na Ukra-
jině získalo v Česku víza dočas-
né ochrany cca 400 000 lidí,
z nichž si cca 100 000 našlo práci.

Příjmová chudoba
Občané s obavami pozorují

inflační vlnu, která se na ně valí
a znehodnocuje jejich úspory,
a která nadále nabývá na síle.
Podle červencových dat se ceny
zvedly už o 17,5 procenta, a to
především kvůli dramatickému
nárůstu cen energií a potravin.
Příjmová chudoba dále rekordně
roste a týká se čím dál více do-
mácností. Finančně nejzatíže-
nější skupinu lidí tvoří nově zá-
stupci „pracující střední třídy“,
tedy rodiny s dětmi, které často
žijí v bytě zatíženém hypotékou.
Tato střední třída, která doposud
nepotřebovala cílenou sociální
výpomoc od státu, se dostává do
výdajové tísně.

Pokud nyní někdo uvažuje o po-
řízení vlastního bytu s průměr-
nou výměrou, musí počítat s tím,
že na jeho pořízení bude potře-
bovat více než 13 průměrných
hrubých ročních platů. V Evropě
se tak řadíme mezi země s nej-
méně dostupným bydlením. V ČR
byl za první čtvrtletí zazname-
nán nejvýraznější meziroční růst
ceny obytných nemovitostí v Ev-
ropě, a to ve výši 24,7 procenta.
V kombinaci s rostoucí prů-
měrnou výší hypotéky, která už
přesáhla 6 procent, se pořízení
vlastního bydlení stává nedo-
stupným snem.

Stovkám tisíc lidí letos končí
fixace cen energií a musí se

připravit na násobné navýšení
záloh.

Vláda mezitím situaci neustá-
le analyzuje, předkládá návrhy,
které následně modifikuje. Reál-
né pomoci běžnému občanovi,
který není moc navyklý na so-
ciální podporu ze strany státu, se
tak v porovnání s ostatními ze-
měmi příliš nedostává. Příspě-
vek na bydlení ani jednorázový
příspěvek na pomoc rodinám
s dětmi ve výši 5000 korun na
dítě není v porovnání s rekord-
ním růstem inflace a podporou po-
skytovanou v souvislosti s řeše-
ním uprchlické krize dostatečný.

V souvislosti se snahou o zvý-
šení příjmů do státní pokladny
jsme svědky úvah o omezení
zneužívání tržní síly ze strany
energetických firem, případně
dalších subjektů (banky, výrobci
a distributoři pohonných hmot).
Národní rozpočtová rada (NRR)
doporučila daň z mimořádných
zisků ve výši 40 až 60 procent,
kterou ministr Zbyněk Stanjura
nazývá válečnou daní a zdů-
razňuje, že je proti zavedení sek-
torové daně. Dočasné snížení
sazby spotřební daně u benzínu
a motorové nafty o korunu pa-
desát na litr jsme kvůli zvýše-
ným maržím prodejců ani nepo-
střehli. Na chystanou pomoc
domácnostem a firmám v boji
s růstem cen elektřiny a plynu
dotováním části účtu za energie
si ještě musíme počkat.

Pan premiér nám sděluje, že
nepotřebujeme ruský plyn, při-
tom mezinárodní ratingová agen-
tura Moody´s Investors Service
nyní snížila výhled České re-
publiky ze stabilního na nega-
tivní kvůli možnému narušení do-
dávek ruského plynu. Už v květ-
nu ratingová agentura Fitch
Ratings zrevidovala výhled ze
stabilního na negativní mimo ji-
né z důvodu snížení očekáva-
ného hospodářského růstu ČR,
silných inflačních tlaků a vzes-
tupu rizik souvisejících se závis-
lostí na ruských energiích. Sní-
žení ratingu hrozí také v pří-
padě, že se nepodaří ozdravit ve-
řejné finance.

Od 1. ledna 2021 došlo ke
zrušení superhrubé mzdy, kdy se
daň z příjmu počítá z hrubé
mzdy a základní sazba daně
z příjmu 15 procent zůstává za-

chována. Tento krok povede
ročně k výpadku příjmů státního
rozpočtu ve výši cca 90 miliard
korun.

NRR už v srpnu 2020 upo-
zorňovala, že veřejné finance
jsou bez superhrubé mzdy neu-
držitelné. Poukázala na to, že
hlavním důvodem vysoké hod-
noty daňového zatížení práce
není daň z příjmů, ale zákonné
pojistné.
Daňové příjmy státu nestačí
Mnozí ekonomové, včetně

předsedy NRR, připouští, že
Česká republika je zadlužená
mnohem méně než jiné země
v Evropské unii, ale vzhledem
k tempu zadlužování hrozí, že
do roku 2025 bude naopak na
chvostu unijní sedmadvacítky.
Stávající daňové příjmy podle
nich ale nestačí na současnou
velikost veřejného sektoru. Ten
podle nich musí být buď o hod-
ně menší, anebo se naopak musí
zvýšit daňové příjmy, třeba za-
vedením daně z neočekávaných
zisků.

Například energetická spo-
lečnost ČEZ měla za první polo-
letí čistý zisk 33,6 miliardy ko-
run. Čistý zisk v bankách v roce
2021 meziročně stoupl o 23,1
miliardy, za první pololetí le-
tošního roku dokonce stouply
výdělky až dvojnásobně. Napří-
klad Česká spořitelna dosáhla za
první pololetí růst čistého zisku
meziročně ve výši 67 procent,
Komerční banka 60 procent,
skupina ČSOB 52 procent,
Raiffeisenbank v ČR 78 procent,
Moneta Money Bank 100 pro-
cent a česká a slovenská
UniCredit Bank 45 procent.

Je zcela namístě takovou daň
urychleně zavést a zároveň je
ekonomicky žádoucí přehod-
notit uvažovaný nákup stíhacích
letounů F-35, včetně nákupu
další vojenské techniky, a zvážit
potřebnost tak velkého nasazení
našich vojáků na východní hra-
nici NATO. Vojenské a strate-
gické hledisko záměrně nehod-
notím, od toho máme v čele
obrany ministryni Janu Černo-
chovou. Ze střednědobého a dlou-
hodobého hlediska je ale za-
potřebí provést zásadní daňovou
reformu.

Pokračování na straně 6
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Jak dlouho ještě?

Žijeme v době půlročního
českého předsednictví v Radě
Evropské unie. Premiér Petr
Fiala představil pět prioritních
oblastí, z nichž na prvním místě
zmínil zvládnutí uprchlické kri-
ze a poválečnou obnovu Ukra-
jiny a na druhém místě pak ener-
getickou bezpečnost.

Prvořadým úkolem vlády by
v současné době mělo být zajis-
tit pro občany a průmysl bez-
pečné zásobování energií, a to
za přijatelné ceny, včetně umož-
nění rychlé transformace ener-
getiky a průmyslu výstavbou
nových jaderných bloků, pod-
pory rozvoje obnovitelných zdro-
jů energie a zajištění finančních
zdrojů mimo jiné z Moderni-
začního fondu a Národního plá-
nu obnovy.
Pomoc v ČR 2. nejhorší v EU

Bohužel současná realita je
pro občany a průmysl katastro-
fální. Pravděpodobně také proto
je premiér Petr Fiala podle průz-
kumu společnosti Morning Con-
sult nejhorším lídrem z 22 sle-
dovaných zemí, důvěřuje mu 23
procent Čechů a 80 procent do-
tázaných si podle tohoto průzku-
mu myslí, že Česko nejde správ-
ným směrem. Současný nárůst
cen energií v Evropě přiměl
vlády k zavedení opatření na
ochranu spotřebitelů před pří-
mým dopadem rostoucích cen.

Respektovaný bruselský insti-
tut Bruegel zkoumal, jak jed-
notlivé členské státy pomáhají
svým občanům před rostoucími
cenami energií. Podle tohoto srov-
nání je pomoc ze strany vlády
druhá nejhorší ze všech vy-
braných zemí EU.

Další průzkum ukázal, že pro
20 procent firem je nárůst cen
elektřiny a plynu likvidační,
takže i když bude na podzim
a v zimě dostatek plynu, pro
řadu firem s energeticky nároč-
nou výrobou to bude ekono-
micky neúnosné.

U rostoucí ceny elektřiny fir-
mám dostatečně nepomůže ani
prosazené odpuštění poplatku za
podporované zdroje energie ani
uvažované vyplácení kompen-

zací nepřímých nákladů. Systé-
movým řešením pro domácnosti
i firmy by bylo, pokud bychom
u nás levně vyrobenou elektřinu
spotřebovali za naše ceny u nás
a nadbytek pak prodali na
Evropské energetické burze. Už
dávno bylo možné řešit zastro-
pování cen elektrické energie
nebo využít našeho předsed-
nictví a prosadit zastropování
cen emisních povolenek nebo
pozastavení jejich prodeje.
Vláda si neváží práce státních

zaměstnanců
Ministr financí Zbyněk Stan-

jura tlačí vládní kolegy k zefek-
tivnění práce na úřadech a sni-
žování administrativního apará-
tu s cílem postupně zredukovat
počet úředníků o třináct procent.
Centrální orgány jich aktuálně
zaměstnávají necelých osmdesát
tisíc. Za první pololetí jsme
svědky dalšího „zeštíhlení“ stát-
ní správy o několik stovek tabul-
kových míst. Zároveň se přitom
nabírají personální posily pře-
devším na opatření související
s válkou na Ukrajině a půlroč-
ním předsednictvím Radě Ev-
ropské unie.

S ohledem na extrémně vy-
sokou inflaci řada ekonomů ne-
pokládá za rozumné zmrazování
platů státních zaměstnanců, pro-
tože finanční efekt je malý a jde
o nešťastný a neobjektivní sig-
nál, že za vysoký veřejný dluh
mohou ze všech nejvíc státní za-
městnanci.

Přesto vláda ČR po opakova-
ném intenzivním vyjednávání
s představiteli odborů oznámila,
že od 1. září 2022 vzrostou o 10
procent platy pouze nepedago-
gickým (například kuchařům či
školníkům), kulturním pracov-
níkům a úředníkům, kteří nespa-
dají pod služební zákon.

Mnozí zaměstnanci, kteří
pracují v režimu zákona č.
234/2014 Sb., o státní službě,
mezi které patří například za-
městnanci Úřadu práce ČR nebo
České správy sociálního zabez-
pečení, jsou v současné době v po-
rovnání s ostatními zaměstnanci
veřejného ale i soukromého sek-
toru mnohdy nedostatečně fi-
nančně ohodnoceni.

Rozhodnutím vlády o zmra-
zení platů těmto zaměstnancům
by tak docházelo k dalšímu

neodůvodnitelnému rozevírání
nůžek v platech zaměstnanců
veřejného sektoru, diskriminaci,
demotivaci, fluktuaci a v důsled-
ku reálného odchodu těch nej-
lepších zaměstnanců, by tak
mohlo dojít ke snížení kvality
veřejné správy.

Odbory prosadily zvýšení
Proto je třeba velmi poděko-

vat celému vyjednávacímu týmu
v čele s předsedou odborového
svazu Pavlem Bednářem a před-
sedou ČMKOS Josefem Středu-
lou, že se po velkém úsilí poda-
řilo argumentačně přesvědčit
představitele vlády, a došlo ke
kompromisní shodě na desetipro-
centní valorizaci tarifních platů
státních zaměstnanců, kteří pra-
cují v režimu zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, s účinností
od 1. září 2022.

Situace v České republice je
mimořádně vážná, proto odbory
společně se zaměstnavateli požá-
dali vládu o svolání mimořádného
jednání tripartity na září kvůli
zdražování a hrozbě propouš-
tění.

Vážené kolegyně, vážení
kolegové, zákonní zástupci za-
městnanců,

i když jsme nyní zazname-
nali úspěchy odborů při vyjed-
návání o růstu platů, neméně
důležité vyjednávání je před
námi v souvislosti se sestavo-
váním rozpočtu na rok 2023.
Proto pojďme společně 5. září
2022 na Manifestační mítink
ČMKOS Proti chudobě vyjád-
řit svoje postoje k současné
vážné ekonomické situaci a je-
jím sociálním dopadům.

David Krmášek

Z údajů obsažených v Infor-
mačním systému o průměrném
výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1.
čtvrtletí 2022 vzrostla mezi-
ročně hrubá měsíční mzda ve
mzdové i platové sféře. Medián
hrubé měsíční mzdy dosáhl ve
mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2022
výše 33 647 Kč. V 1. čtvrtletí
2022 činila průměrná hrubá
měsíční mzda ve mzdové sféře
41 386 Kč, a zvýšila se tak o 7,8
% oproti stejnému období před-
chozího roku. Medián hrubého
měsíčního platu dosáhl v pla-
tové sféře v 1. čtvrtletí 2022
výše 37 633 Kč. Průměrný
hrubý měsíční plat v platové
sféře ve sledovaném období
meziročně vzrostl o 2,0 % na
40 352 Kč.

Medián hrubého měsíčního
platu byl v platové sféře v 1.
čtvrtletí 2022 o 3986 Kč vyšší
než medián hrubé měsíční mzdy
ve mzdové sféře. Z hlediska
průměrné mzdy byla situace

1. čtvrtletí 2022 ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021:
Průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové plus
7,8 %, průměrný hrubý měsíční plat v platové
sféře plus 2,0 %

jiná. Ve sledovaném období byl
průměrný měsíční plat v platové
sféře o 1034 Kč nižší než prů-
měrná měsíční mzda ve mzdové
sféře. Z výše uvedeného vy-
plývá, že ve srovnání s platovou
sférou existují ve mzdové sféře
větší rozdíly mezi příjmy jed-
notlivých zaměstnanců. Tuto
skutečnost potvrzuje i rozdíl
mezi mediánem hrubé měsíční
mzdy (platu) a průměrnou
mzdou (platem) v jednotlivých
sférách. V 1. čtvrtletí 2022 byl
rozdíl mezi průměrem a me-
diánem mzdy vyšší ve mzdové
sféře (7739 Kč/měs) než v pla-
tové sféře (2719 Kč/měs).
https://www.ispv.cz/cz/Aktualit
y/Zverejneny-vysledky-ISPV-
za-1--ctvrtleti-2022.aspx

Pokračování ze strany 5

Výroční zpráva o státní službě za rok 2021
Sekce pro státní službu vydala Výroční zprávu o státní službě za
rok 2021.
Výroční zpráva o státní službě za rok 2021 - Státní služba
(mvcr.cz)

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe-za-rok-2021.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vyrocni-zprava-o-statni-sluzbe-za-rok-2021.aspx
https://www.ispv.cz/cz/Aktuality/Zverejneny-vysledky-ISPV-za-1--ctvrtleti-2022.aspx
https://www.ispv.cz/cz/Aktuality/Zverejneny-vysledky-ISPV-za-1--ctvrtleti-2022.aspx
https://www.ispv.cz/cz/Aktuality/Zverejneny-vysledky-ISPV-za-1--ctvrtleti-2022.aspx
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§ ODPOVÍDÁME §

Nároky členů okrskových volebních komisí
Členové okrskových volebních
komisí mají nárok na:
• zvláštní odměnu za výkon

funkce,
• pracovní nebo služební vol-

no v nezbytně nutném rozsa-
hu a na náhradu mzdy (platu,
služebního příjmu, odměny)
ve výši průměrného výdělku
od uvolňujícího zaměstnava-
tele, nebo paušální náhradu
ušlého výdělku za dobu vý-
konu funkce u členů, kteří
jsou samostatně výdělečně
činní (výše paušální náhrady
je stejná při všech volbách
a činí 43 Kč za hodinu, nej-
výše však 340 Kč za jeden den).

Kdy obdržím zvláštní
odměnu?

Zvláštní odměnu a paušální
náhradu ušlého výdělku členům
vyplatí do 30 dnů po ukončení
činnosti komise obecní úřad,
pod který spadala okrsková vo-
lební komise.

Činnost komise je ukončena
patnáctým dnem po vyhlášení
celkových výsledků voleb Státní
volební komisí (v případě voleb
do Senátu, do zastupitelstev kra-
jů, do zastupitelstev obcí a volby
prezidenta republiky za před-
pokladu, že nebyl podán návrh
na soudní přezkum). Státní vo-
lební komise vyhlašuje výsledky
zpravidla nejbližší úterý po vol-
bách.

Jak uplatním nárok na
náhradu ušlého výdělku?
Nárok na náhradu ušlého

výdělku je třeba uplatnit u obec-
ního úřadu a výdělečnou činnost
prokázat např. živnostenským
listem, zápisem v obchodním re-
jstříku nebo jiným dokumentem.

Jak uplatním nárok na
náhradu mzdy?

Zaměstnavatel, který svému
zaměstnanci poskytl pracovní
(služební) volno a náhradu
mzdy (platu, služebního příjmu,
odměny) ve výši průměrného
výdělku, se může následně
obrátit na příslušný obecní úřad
a požádat o refundaci náhrady
mzdy (platu, služebního příjmu,
odměny), která mu bude vypla-
cena.
Jaká je výše zvláštní odměny?

V prováděcích vyhláškách

jednání nezúčastňuje, obecní
úřad celkovou výši odměny
poměrně krátí, a to podle evi-
dence o jeho účasti na jednáních
komise. Takovýto postup se up-
latní mj. i v případě, kdy se člen
neúčastní třeba jen prvního jed-
nání komise, kde dochází ke
složení slibu a k losování před-
sedy a místopředsedy. Důvody
neúčasti přitom nejsou rozhod-
né, ani to, zda je neúčast omlu-
vená či neomluvená.

V případě dvoukolových vo-
leb, kdy se zvláštní odměna čle-
nům komise navyšuje o dalších
700 Kč, resp. 1000 Kč, není
možné tento příplatek vnímat
odděleně a chápat ho jako
samostatnou část odměny pouze
za druhé kolo voleb. Stejně jako
první a druhé kolo tvoří v celku
jedny volby, je příplatek 700 Kč,
resp. 1000 Kč za druhé kolo
pouze součástí celkové odměny
za jedny dvoukolové volby.

Z uvedeného vyplývá, že po-
kud by se některý člen účastnil
pouze druhého kola voleb do
Senátu, neznamená to, že by mu
náležela pouze částka 700 Kč,
resp. 1000 Kč, ale poměrná část
z celé odměny podle času strá-
veného výkonem funkce v okrs-
kové volební komisi (např. jedna
třetina).

Právní předpisy nevylučují
způsob výplaty odměny přizpů-
sobit tak, aby bylo zachováno
poměrné krácení odměny a zá-

roveň došlo k odstranění výraz-
ných disproporcí v poskytnuté
celkové částce pro jednotlivé
členy. Takovému postupu krá-
cení pak odpovídá i možnost
krácení podle hodin, která umož-
ňuje vzít v potaz i to, jak dlouho
komise zasedala, než předala
výsledky za svůj volební okrsek.

Povinná účast předsedů,
místopředsedů a zapisovatelů

na školení
Všichni zapisovatelé, předse-

dové a místopředsedové okrsko-
vých volebních komisí jsou
povinni se účastnit školení k zá-
sadám hlasování a k systému
zjišťování a zpracování výsledků
hlasování, jež organizuje pově-
řený obecní úřad ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem.

Podle zákona předseda, místo-
předseda a zapisovatel, který ne-
splnil svou povinnost účastnit se
školení, nemá nárok na vyšší
zvláštní odměnu a náleží mu
pouze odměna řadového člena.
Jeho postavení předsedy, místo-
předsedy či zapisovatele tím
ovšem není dotčeno.

V případě, že je zapisovatel
jmenován nebo předseda či
místopředseda vylosován až
v době, kdy již nebylo možné
účast na školení zajistit, uplatní
se zákonná výjimka a zvláštní
odměna se nesnižuje.
Odměňování členů okrskových
volebních komisí - Volby
(mvcr.cz)

„Působení v sekci pro stát-
ní službu jsem spojil s přípra-
vou koncepčního materiálu Mo-
dernizace státní služby. Proto
jsem dnes s odevzdáním tohoto
materiálu vládě a ministru vni-
tra oznámil ukončení své služby
k 30. září 2022,“ uvedl Hůrka
ve vyjádření, které poskytlo
Ministerstvo vnitra.

Hůrku do funkce takzvaného
„superúředníka“ jmenovala
předchozí vláda Andreje Babiše
(ANO), funkce se ujal v červen-
ci 2020. Na Ministerstvo vnitra

přešel z Ministerstva práce a so-
ciálních věcí, kde působil jako
náměstek pro řízení sekce le-
gislativy. Stal se nástupcem
Josefa Postráneckého, jenž
z funkce předčasně odešel po-
té, co nastoupil na vnitru na
pozici státního tajemníka. Hůr-
ku jmenoval kabinet na šest let,
a to na základě doporučení vý-
běrové komise.
„Superúředník“ jmenovaný
Babišem končí. Svůj post na
vnitru opustí Petr Hůrka kon-
cem září (msn.com)

“Superúředník“ jmenovaný Babišem
končí. Svůj post na vnitru opustí Petr

Hůrka koncem září

jednotlivých volebních zákonů
je výše zvláštní odměny shodně
upravena tak, že za výkon
funkce v okrskové volební ko-
misi náleží
• řadovému členovi 1800 Kč,
• místopředsedovi a zapisova-

teli 2100 Kč a
• předsedovi 2200 Kč.

Předseda, místopředseda a za-
pisovatel mají ze zákona nárok
na vyšší zvláštní odměnu. Dů-
vodem jsou větší požadavky na
tyto funkce a povinnost účastnit
se školení.

Konají-li se volby v souběhu
s jinými volbami, jako tomu
v některých volebních okrscích
bude, zvyšuje se odměna za
výkon funkce o 400 Kč.

V případě konání dalšího kola
senátních voleb se zvyšuje
odměna o dalších 700 Kč pro
řadové členy, resp. o 1000 Kč
pro zapisovatele, místopředsedu
a předsedu.

Odměna se zvyšuje o 400 Kč
i v případě komunálních voleb
v územně členěných statutárních
městech a v hlavním městě
Praze.
Například:

Tam, kde se konají volby do
zastupitelstev obcí v souběhu
s volbami do Senátu a volby do
Senátu budou dvoukolové, bude
členovi komise, který není
předsedou, místopředsedou ani
zapisovatelem a zúčastní se
všech zasedání komise, náležet
odměna ve výši 2900 Kč (1800
Kč + 400 Kč + 700 Kč). Zapi-
sovateli a místopředsedovi by
pak náležela odměna ve výši
3500 Kč (2100 Kč + 400 Kč +
1000 Kč) a předsedovi 3600 Kč
(2200 Kč + 400 Kč + 1000 Kč).
Odvádí se z odměny pojistné

a daň?
Zvláštní odměna se zdaňuje

a platí se z ní sociální pojištění.
Z odměny se neodvádí zdravotní
pojištění.

V podrobnostech k odvodům
na sociální a zdravotní pojištění
a k zdaňování zvláštní odměny
je třeba se obracet přímo na pří-
slušné resorty, tj. na Minister-
stvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zdravotnictví a Mi-
nisterstvo financí.
Proč jsem nedostal odměnu

v plné výši?
Pokud se člen komise všech

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/odmenovani-clenu-okrskovych-volebnich-komisi.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/odmenovani-clenu-okrskovych-volebnich-komisi.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/odmenovani-clenu-okrskovych-volebnich-komisi.aspx
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Užijte si krásné podzimní dny v 

 nádherném malebném 

 městečku  

 LÁZNĚ LIBVERDA  

 Sezóna – září 2022  –   volné pokoje   

 

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

3. 9. – 10. 9. 2022           1x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc                  1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

3. 9. – 10. 9. 2022           1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

        

10.9. – 17. 9.2022           1x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč          

10.9. – 17. 9. 2022          1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

11. 9. – 17. 9. 2022         1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

( 6 nocí)   

17. 9. – 24. 9. 2022         2x  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

17. 9. – 24. 9. 2022         1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč       

17. 9. – 24. 9. 2022         1x  třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

 

24. 9. – 30. 9. 2022         2x  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou       580 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 

(6 nocí) 

24. 9. – 27. 9. 2022         1x třílůžkový pokoj s přistýlkou       720 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč  

(3 noci) 

24. 9. – 2. 10. 2022         1x čtyřlůžkový pokoj         850 Kč/pokoj/noc        1 noc/150Kč, 2 noci 160Kč 
 

20% sleva na ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem OSSOO 
 Ubytování je možné využít i na krátkodobý pobyt.  

 Volné pokoje jsou také v některých  termínech v měsících říjen - prosinec 2022.  

Nabídka RZ SMRK Lázně Libverda včetně kompletního ceníku je k nahlédnutí na internetových stránkách OS http://sta-

torg.cmkos.cz/menu/rekreace.php  

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

e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz 

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
mailto:rehorova.vladimira@cmkos.cz
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Kruté léto pro 38 milionů pracovníků, kteří si nemohou dovolit
dovolenou
18. červenec 2022

Průzkum objednaný Evropskou odborovou konfederací (ETUC)
odhalil, že více než 38 milionů
lidí v Evropě si nemůže do-
volit týdenní dovolenou, na-
vzdory tomu, že pracují. Krize
růstu životních nákladů při-
dává tlak na pracující lidi s při-
bývajícím počtem pracovníků,
kteří nedokážou vyjít z výplaty

při vzdalujících se představách o dovolené. Od roku 2019 vzrostl
podíl lidí, kteří si nemohou dovolit jet na dovolenou ve více než
polovině zemí EU. Rumunsko, Řecko a Litva mají nejvyšší podíl pra-
covníků, kteří si nemohou dovolit odjet na týdenní dovolenou. V ab-
solutních číslech je nejvyšší podíl takových pracovníků v Itálii (8
mil.), Španělsku (4,6 mil.) a ve Francii (4,1 mil.). V roce 2020 si
v Rumunsku nemohlo dovolit týdenní dovolenou 47 % pracujících,
zatímco v Řecku to bylo 43,4 %. To je dost v rozporu s rostoucími
zisky evropských společností, což znamená, že jejich ředitelé a ak-
cionáři obdrželi poměrově více peněz než pracovníci. Zástupkyně
generálního tajemníka ETUC Eshter Lynchová k tomu řekla: „Je sice
léto, ale živobytí rozhodně není jednoduché pro miliony pracujících,
kteří si nemohou dovolit vzít zaslouženou dovolenou se svými rodina-
mi navzdory jejich každodennímu pracovnímu nasazení. Dovolená by
neměla být luxusem. Dovolená je důležitou součástí pracovního pro-
cesu, která zajišťuje zdraví a pocit pohody pracovníků, avšak pro
mnoho lidí je to něco nedosažitelného, když denně bojují o zaplacení
účtů za jídlo a nájem při rostoucích životních nákladech. Ve stejnou
dobu je život procházkou růžovým sadem pro manažery, kteří zneužili
pandemii k ještě většímu naplnění svých kapes ze zisků, které generu-
jí jejich zaměstnanci. Rostoucí nerovnost v dostupnosti dovolené uka-
zuje, že evropská ekonomika nepracuje pro pracující lidi. EU a národ-
ní vlády mají zodpovědnost chránit a posilovat kolektivní vyjed-
návání, jakožto nejlepšího způsobu zajišťování, že pracující lidé
dostanou svůj férový podíl a budou si moci dovolit užívat si život,
spíše než jen bojovat o přežití. Bez férového navýšení mezd budou za-
městnavatelé a politici po návratu ze svých dovolených čelit podzimu
plného hněvu a zimy plné nespokojenosti.“
Vstup Albánie a Severní Makedonie do EU musí stavět práva pra-
covníků a sociální práva na první místo
19. červenec 2022

Odbory v EU podporují otevření přístupových rozhovorů s Albánií
a Severní Makedonií. Konfederační tajemnice ETUC Liina Carrová

k tomu řekla: „Albánie a Se-
verní Makedonie musí vstou-
pit do EU, aby zajistily práva
pracovníků, světlejší ekono-
mickou budoucnost a ochrá-
nily demokracii. Ve stejnou
chvíli musí EU ujistit lidi ze
západního Balkánu, že pro
ně skutečně existuje místo

pod demokratickým a sociálním deštníkem evropské ekonomiky.
Rozhovory o vstupu do EU se u těchto zemí zbrzdily na dlouhou dobu
kvůli sérii nacionalistických veto od některých zemí EU. Nyní ale
musí již začít skutečná práce a odbory vyzývají členské státy EU, aby
kladly důraz na reálný pokrok ohledně práv pracovníků a sociálních

práv a k plnému zavázání se k sociálnímu dialogu, který v posledních
letech chyběl. Přístupové rozhovory v minulosti se až příliš zaměřily
na hospodářské a tržní detaily, zatímco byl opomenut faktor blahoby-
tu pracujících lidí a rodin. EU musí ukázat, že dokáže seriózně plnit
své závazky směrem k sociálně tržní ekonomice a sociálnímu dia-
logu.“
Kolumbie: Pobočky PSI slaví inauguraci nových lídrů
12. srpen 2022

Pobočky PSI v Kolumbii slaví inauguraci prvního levicového
prezidenta Gustava Petra a první viceprezidentku černé pleti v historii

jižní Ameriky, Francii
Márquezovou. Historické ví-
tězství koalice Pacto Histó-
rico dne 19. června a klidná
inaugurace prezidenta bě-
hem 7. srpna jsou důkazem
síly demokracie v této zemi.
Poprvé po desetiletích se

Kolumbie dočkala levicové národní vlády, která převzala zemi upro-
střed vlny nové naděje. Francia Márquezová, aktivistka za lidská prá-
va a životní prostředí, je první černoškou, která se stane viceprezi-
dentkou, čímž se stává příkladem pro další černé ženy v celém re-
gionu. Předsedkyně odborového svazu Acuavalle Margarita Lópe-
zová k tomu řekla: „Když říkáme, že jsme vyhráli, je to proto, že v Ko-
lumbijcích byli vždy poraženecké nálady. To ale platilo pouze do 19.
června, když od této doby se můžeme chlubit tímto historickým vítěz-
stvím a dosažením změny, o které jsme všichni snili.“ Po dlouhých de-
setiletích konzervativních vlád, které moc nezajímala ochrana a pro-
sazování lidských práv, se od nové vlády očekává dodržení jejich
slibu, že postaví lidi na první místo před korporátní zisky. Klíčovou
roli by měl hrát mír pro celý kolumbijský lid, a to při konsolidaci
univerzálních, inkluzivních a demokratických veřejných služeb.
Ukrajina: Budování odborů v těžkých časech
18. srpen 2022

Včera se sešlo 28 členů Odborového svazu sociálních pracovníků
(SWU) na jednodenním školení ohledně náboru a sdružování organi-
zovaném Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb
(EPSU). Toto školení proběhlo ve městě Khmelnytskyi, přibližně 320
km západně od Kyjeva, v odborářském školícím středisku, které ještě

před pár týdny hostilo válečné
uprchlíky. Toto školení vedl
Artem Tidva, který je členem
EPSU. Za normálních okol-
ností sídlil v Kyjevě, ale po
invazi se Tidva přestěhoval do
Khmelnytskyi, kde je aktivní
v rámci místních odborů při

pomoci lidem zasažených konfliktem. Zástupci místní odborové kon-
federace FPU promluvili o aktivitách místních odborářů, kteří
připravili postele a jídlo pro tisícovky uprchlíků, a zároveň vyzdvihli
důležitost tohoto školení ze strany EPSU, které je klíčové pro proces
budování demokracie a svobody na Ukrajině. Na setkání odborářů se
hovořilo o důležitosti sdružování nových členů na posílení odborů
nebo také o významu naslouchání současným členům a identifikování
jejich problémů na pracovišti za účelem jejich správného a včasného
řešení.
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