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Českomoravská konfederace odborových svazů proti chudobě!
Na mítinku 5. září v Praze odborové svazy veřejné spávy a služeb vystoupily s prohlášením

Zaměstnanci veřejných služeb a správy jsou ze strany politiků i ve-
řejnosti dlouhodobě dehonestováni a redukováni pouze na zbytečnou
výdajovou položku státního rozpočtu. Údajně nic nedělají, jen na ně
privátní sféra musí stále vydělávat. Právě naopak! To zaměstnanci
veřejné sféry udržují stát a společnost v chodu, starají se o to nejcen-
nější, co máme, a nejsou to jenom naše zdraví a naše životy. Veřejnost
často ani netuší, kdo všechno mezi ně skutečně patří.

Jsou to například hasiči, policisté a další složky ozbrojených a bez-
pečnostních sborů, kteří se starají o naše bezpečí, kteří jdou tam, od-
kud všichni ostatní utíkají. Jsou to zaměstnanci zdravotnictví, kteří
zachraňují zdraví a životy v sanitkách, na operačních sálech, v labo-
ratořích i u rentgenů, v ordinacích i nemocnicích. Jsou to zaměstnan-
ci školství, kteří učí a vychovávají naše děti, starají se o jejich obědy
i o to, aby do jejich školy neteklo. Jsou to zaměstnanci sociálních
služeb, kteří se starají o lidi, které stáří či nemoci připravily o soběs-
tačnost. Jsou to zaměstnanci České pošty, kteří poskytují poštovní
služby v celé republice a častou jsou na venkově posledním kontak-
tem státní správy, a také řidiči a řidičky, kteří zajišťují veřejnou do-
pravu ve městech i v regionech. Jsou to zaměstnanci muzeí, divadel,
knihoven, galerií a národních parků, kteří pečují o hodnoty předávané
minulými generacemi i o náš osobní rozvoj při návštěvách památek,
koncertů, divadelních představení a dalších akcí. Jsou to zaměstnanci
všech úřadů státní správy i samosprávy, kteří se starají o správné vy-
plácení důchodů, všech dávek a příspěvků, o fungování měst i krajů
a veškeré státní agendy. Jsou to umělci, kteří přináší kulturní zážitky
a reprezentují naši zemi na mezinárodní scéně. Jsou to zaměstnanci
médií veřejné služby, kdo přináší objektivní informace o dění u nás

i ve světě. Jsou to zaměstnanci technických služeb a další zaměstnan-
ci dělnických i technickohospodářských profesí, kteří se nenápadně
starají o to, aby vše dobře fungovalo ve všech zařízeních, institucích,
úřadech, městech a obcích, aby veřejný prostor sloužil všem, tak jak
má.

Mnozí z nich jsou kvůli nezodpovědnému přístupu státu v práci
dlouhodobě přetěžováni, jsou psychicky i fyzicky vyčerpáni kvůli
obrovskému množství přesčasů a dlouhodobému stresu, což se nega-
tivně projevuje na jejich zdraví i v jejich osobním a rodinném životě.
Dál toto vše podstupují jen proto, aby obětavě zajistili potřebnou
službu občanům. Neadekvátní výdělky znamenají, že řada těchto lidí
ze svých profesí odchází a nové se nedaří přijmout – o to náročnější
je pak situace pro ty, kteří ve veřejné sféře zůstanou. Navíc jsou
v dnešní složité době a rozpolcené společnosti čím dál častěji terčem
agrese ze strany klientů, pacientů a další veřejnosti.

Je ostudou státu a jeho představitelů, že si neváží lidí, kteří slouží
státu a veřejnosti, že nejsou schopni zkonsolidovat finanční zajištění
veřejné sféry v nejširším slova smyslu, zajistit těmto lidem důstojné
pracovní podmínky a bránit je před bezdůvodnými útoky. Je ostudou
společnosti, že dopustila, že tito lidé nejsou adekvátně za svoji práci
zaplaceni, že někteří dokonce vydělávají tak málo, že mají nárok na
sociální dávky. Vláda nejen že nehájí zájmy svých lidí, ale situaci
bagatelizuje či dokonce zhoršuje. Kolaps veřejné sféry nebo kterékoli
její složky nebude ku prospěchu nikomu.

Vláda musí využít mandát svěřený ji ve volbách a skutečně a účin-
ně řešit současné vážné problémy ve prospěch všech občanů.

Vyzýváme politiky, aby přestali útočit na zaměstnance veřejné
sféry, aby přestali v občanech vyvolávat pocit, že jde o obrovskou
armádu zbytečných byrokratů, a vyzýváme vládu, aby plnila své
povinnosti spojené se správou státu a chodem společnosti a za-
městnancům veřejné sféry zajistila adekvátní odměňování a důs-
tojné a bezpečné pracovní podmínky!

Vyzýváme vládu, aby nedopustila propadání občanů České re-
publiky do chudoby, aby zajistila konkrétní a účinnou pomoc při
řešení dopadů prudce se zvyšujících cen energií i cen základních
životních potřeb!

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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https://www.youtube.com/watch?v=cdQbuB_43JA&t=25s

Koho by měla
současná situa-
ce nechat chlad-
ným? U koho se
nezvyšuje tepo-
vá frekvence,
když pohlíží na

stoupající inflaci a denní zprávy?
Kdo se ještě nezhrozil nad cenami
energií a nad tím, že politická pro-
hlášení vlády postrádají skutečná
řešení? Opravdu mi nezbývalo nic
jiného než sednout na autobus
a vydat se 5. 9. 2022 z Hradce
Králové do Fóra Karlín v Praze
podpořit manifestační mítink
ČMKOS proti chudobě. Už od sta-
nice metra Křižíkova jsem potká-
vala známé tváře. Sdělovali jsme si
pocity z úmorných jednání uply-
nulých měsíců. Vyjadřovali si vzá-
jemnou podporu a pochopení. Při
prezentaci jsme si nasadili bílé klo-
boučky s naším modrým logem
OSSOO. Kolegové vzali transpa-
rent, a tak jsme byli v sále dosta-
tečně vidět. Atmosféra byla od za-
čátku mítinku živá a plná napětí.

Na jedné vlně

Záznam mítinku na YouTube

Mítink Proti chudobě - Praha 5. září 2022
Na mítinku, který navázal na

v minulých létech pořádaná setkání
Konec levné práce, vystoupili s pre-
zentacemi předseda ČMKOS Josef
Středula a ekonomka Ilona Švih-
líková. Tématy byly růst cen energií
a jejich dopady na občany, stoupající
inflace, nečinnost vlády a ignorování
podnětů na řešení problémů. Odbo-
rové svazy veřejných služeb a veřej-
né správy a odborové svazy půso-
bící ve výrobní sféře ve svých

prohlášeních vyzvaly vládu k řešení
napjaté situace v dostupnosti energií
a k zamezení růstu chudoby.

Předseda ČMKOS Josef Středula
v závěru připomněl některé protestní
akce v minulých letech a sdělil, že
Rada ČMKOS se rozhodla uspořá-
dat v sobotu 8. října v Praze na
Václavském náměstí demonstraci
„5 minut po dvanácté“. Protestního
mítinku se zúčastnila řada členů
našeho odborového svazu. -dě-

V sále nás nejdříve přivítal
předseda ČMKOS Josef Středula
a poté i místopředsedkyně ČMKOS
Radka Sokolová. Následovaly
jednotlivé ústní projevy spojené
s obrazovými prezentacemi. Řeč-
níci mluvili jasně a srozumitelně
a my je odměňovali zaslouženým
potleskem. Byli jsme na jedné vlně.
Výstižný projev pana předsedy
Středuly, který je vynikajícím
řečníkem, podle mne tentokrát
trumfnul projev paní docentky
Švihlíkové. Její „pohádka“ o zemi,
ve které nic nejde, byla skvělá.

Česká vládo, opravdu není
možné se vyhýbat zodpovědnosti,
krčit rameny a říkat „to nejde“.
Docentka Švihlíková ukazovala na
příkladech ostatních zemí, co
všechno lze dělat a jakým způ-
sobem mírnit důsledky energetické
krize. Odjížděla jsem s nadějí, že
ještě je část světa v pořádku, po-
kud budeme svobodně vyjadřovat
své názory, hlásit se o svá práva,
budeme se společně podporovat
a držet při sobě v časech dob-
rých i zlých. Pokud ten pocit sou-
náležitosti také chcete prožít, při-
dejte se k nám. Zdeňka Balcarová

https://www.youtube.com/watch?v=cdQbuB_43JA&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=cdQbuB_43JA&t=25s
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Z výsledků jednání vlády 31. srpna 2022
„5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů čj. 103c4/22

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.“

Výsledky jednání vlády 31. srpna 2022 | Vláda ČR (vlada.cz)

Tisková zpráva Praha 31. srona 2022
Více než 370 tisíc státních zaměstnanců
dostane od září přidáno, rozhodla vláda

Velké části státních zaměstnanců veřejné správy
a služeb, mezi které patří například nepedagogičtí
pracovníci ve školství, zaměstnanci v kultuře,
správních úřadech, nebo někteří pracovníci so-
ciálních služeb, se od září zvýší platové tarify o 10
procent. Celkem se valorizace dotkne zhruba 373

tisíc lidí. O tomto opatření, které mimo jiné reaguje na růst spotřebi-
telských cen i mezd v soukromém sektoru, dnes rozhodla vláda.

„Tento krok je kompromisem,
na kterém se kabinet v poslední
době dohodl s odbory. Jsme si vě-
domi toho, že současná situace
dopadá na všechny a je faktem, že
inflace nyní dosahuje rekordních
hodnot. Toto zvýšení tarifů se týká
i skupin zaměstnanců, kterým se
více než dva roky základní platové
podmínky neupravovaly,“ uvedl
ministr práce a sociálních věcí
Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Případné další změny v platech
ostatních zaměstnanců ve veřejné
správě a službách budou před-
mětem příštích jednání.

Zvýšení platových tarifů o 10
procent se týká všech zaměst-
nanců, jejichž platové tarify se
určují podle stupnice v přílohách
k nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě. Tyto
skupiny zahrnují například nepe-
dagogické pracovníky ve školství,
zaměstnance kulturních příspěv-
kových organizací, nezdravot-
nický personál ve zdravotnictví,
zaměstnance ve správních úřa-
dech, úředníky územních samo-
správných celků nebo zaměst-
nance zajišťující ekonomické,
provozní, technické či adminis-
trativní práce v sociálních služ-
bách.

Zvýšení se dotkne státních za-
městnanců na úřadech, minister-
stvech a dalších klíčových orgá-
nech státní správy. Mimo ně se jed-
ná i o civilní zaměstnance v ozbro-
jených složkách a bezpečnostních
sborech. „Celkově si tak od září
přilepší zhruba 308 tisíc zaměst-
nanců odměňovaných podle nej-
nižší stupnice platových tarifů
a dalších asi 65 tisíc státních za-
městnanců, jejichž platové tarify
byly naposledy valorizovány s úči-
nností od ledna 2020,“ připomněl
ministr Jurečka.

Platy zaměstnanců ve veřejném
sektoru jsou financovány primárně
ze státního rozpočtu, ale i rozpočtů
územních samosprávných celků
a zdravotních pojišťoven. Toto
navýšení platových tarifů bude
v letošním roce pro státní rozpočet
představovat finanční dopad ve
výši zhruba 3,08 miliardy korun,
pro rozpočty územních celků asi
1,8 miliardy korun a pro rozpočty
zdravotních pojišťoven pak při-
bližně 0,29 miliardy korun.
Celkové náklady tak dosáhnou asi
5,17 miliard korun. text (mpsv.cz)

...
Chystáte ještě další pomoc?
Dvakrát jsme zvýšili existenční

minimum, na které jsou navázané
sociální dávky, jako například
příspěvek na bydlení. A tím se
rozšířil i okruh lidí, kteří na ně
dosáhnou. Pokud ale někomu ús-
porný tarif (energie) tolik nepo-
kryje a zároveň nedosáhne na
dávku, tak budeme muset přehod-
notit, zda nebude na místě další
rozšíření okruhu příjemců.

Ve vládním prohlášení máte,
že snížíte počet úředníků. Co
jste pro to už udělali?

Určitě je snižujeme. Chci aby-
chom určité procesy digitalizovali,
a dostali se tak k tomu, že budeme
potřebovat méně lidí. Já bych si
osobně představovala, jako
předsedkyně TOP 09, že to tempo

Snižovat počty úředníků bychom měli
rychleji, říká Pekarová Adamová

přečetli jsme bude rychlejší, než se nám daří. Je
to ale určitě náš cíl, který chceme
dodržet.

Před volbami jste slibovali 13
procent. Už jste to řešili v rámci
svojí pětikoalice?

Určitě to mají jednotliví minis-
tři na paměti a řeší to.

Měli bychom tedy vidět příští
rok už konkrétní propouštění?

Řekla bych, že je nejdříve po-
třeba připravit, aby byly agendy
buď pozměněny, zrušeny, nebo
digitalizovány. Pak teprve lze při-
stoupit k tomu, že budeme moci
snižovat stavy.

Takže to nemusí být příští
rok.

Nemusí to být za rok, tedy ne-
musí to být otázka bližších
měsíců, ale celého volebního ob-
dobí.
Snižovatpočtyúředníkůbychommělirych-
leji,říkáPekarováAdamová-Novinky

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-sefka-top-09-snizovat-pocty-uredniku-bychom-meli-rychleji-40406955
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-sefka-top-09-snizovat-pocty-uredniku-bychom-meli-rychleji-40406955
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_platov%C3%A9+tarify+z%C3%A1%C5%99%C3%AD_31_8_2022.pdf/552e5552-aafc-477e-2103-b551c47023a2
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-31--srpna-2022-198689/
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCGRABARF
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USNADNI SI PRÁCI U POâÍTAâE
VHODNÁ PRACOVNÍ POLOHA

KOREKCE SPRÁVNÉHO DRÎENÍ
(pfiedev‰ím krãní pátefie)

– sed se vzpfiímen˘mi zády
– kolena mírnû od sebe, chodidla pevnû na podloÏce
– ramena uvolnûná
– tlakem 2. a 3. prstu posuÀ bradu dozadu v horizontální rovinû – „‰uplík“

TAKTO NE!
Nejãastûj‰í chyby:

monitor – umístûn˘ pfiíli‰ vysoko, nízko, asymetricky
klávesnice – pfiíli‰ vysoko, nízko, chybí moÏnost opûry zápûstí
my‰ – pfiíli‰ vysoko, daleko
nevhodná kanceláfiská Ïidle

protaÏení paÏí pfied trupem a do vzpaÏení 
(prsty propletené, dlanû vytoãené dopfiedu)

protaÏení do rotace s nataÏenou paÏí 
(druhá ruka se opírá o stehno)

protaÏení ve stoji (neproh˘bej se 
v bedrech a nezaklánûj hlavu)

CVIKY PRO UVOLNùNÍ A PROTAÎENÍ HORNÍCH KONâETIN

protfiepej si ramena, celé paÏe 
i zápûstí (lze i ve stoji)

stfiídavû svírej ruce v pûst 
a roztahuj prsty

pfiiloÏ dlanû na sebe a stfiídavû
je pfieklápûj na obû strany, 
v krajních polohách v˘drÏ 3–5 sekund

– pro zlep‰ení polohy v sedu vyuÏij pomÛcky (sedací klín, opûrku zad, over-ball,
drÏák dokumentace aj.)

– dle moÏnosti se postav a projdi
– pfii únavû a bolesti oãí konzultuj své problémy s oãním lékafiem 
– oãi pfiíleÏitostnû relaxuj pohledem do dálky 

Autorky: MUDr. Sylvia Gilbertová, CSc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., 
recenze: doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., kresby: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc., 
grafická úprava: Luděk Rohlík, odpovědná redaktorka: Mgr. Dana Fragnerová. 
Vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, vytiskl GEOPRINT, Krajinská 1110, Liberec. 
1. vydání, Praha 2004; 2. vydání, Praha 2006; 3. vydání, Praha 2008. © Státní zdravotní ústav. NEPRODEJNÉ

poloÏ dlanû pfies otevfiené oãi (nestlaãovat oãi) 
a relaxuj alespoÀ 10 sekund

RELAXACE A UVOLNùNÍ OâÍ

UVOLNùNÍ HORNÍ POLOVINY TùLA

DOPORUâUJEME
a

b

a) sepni ruce za hlavou a napfiim se
b) uvolni se do pfiedklonu

CVIKY PROTAHOVACÍ
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Tunisko: Pokročilý workshop k mobilizaci a sdružování žen v od-
borech
31. srpen 2022

V rámci projektu „Posilování sdružovacích kapacit žen v od-
borech“ implementovala PSI ve spolupráci s Union to Union a švéd-

skou pobočkou ST work-
shop v Tunisku. Tento
workshop proběhl 24. srp-
na, zúčastnilo se ho pat-
náct odborářek a hlavním
tématem byla mobilizace
a sdružování žen v odbo-
rech. Došlo zde k založení

výboru, který bude dohlížet na výkon a implementaci aktivit a pro-
gramů, které se vztahují k zákonu č. 58 z roku 2017. Tři odborářky
z odborů, které jsou přidružené k PSI, si vzalo na starost vytvoření
horké linky, která bude plnit roli právníka, a bude sloužit ženám v pří-
padě násilí vůči ženám. Odborářky se chtějí navíc propojit s některý-
mi prvky občanské společnosti, a tak vytvořit lobbovací sílu. Tento
workshop byl oznámený a zveřejněný přes sociální média a v blízké
budoucnosti dojde k interview s jeho účastníky v rádiu a televizi.

Stanovisko ETUC ohledně jednání o vstupu Ukrajiny do EU
5. září 2022

V červnu ETUC a její členové s radostí uvítaly rozhodnutí udělit
Ukrajině status kandidáta na vstup EU. Jedná se dlouhodobou aspiraci

ukrajinských pracovníků, kteří obětují své ži-
voty, zdraví a blahobyt v boji za demokracii
a suverenitu proti ruské agresi. Ukrajinské
odbory aktivně pomáhají čelit humanitární

krizi, zatímco evropské a mezinárodní odborové hnutí mobilizuje
zdroje a solidární pomoc pro pracovníky na Ukrajině a pro další mi-
liony Ukrajinců, kteří utekli do zemí EU. Budovy a zařízení odborů
slouží jako útočiště pro desítky tisíc lidí bez domova a odboroví ak-
tivisté koordinují materiální pomoc pro ty, co jí nejvíce potřebují.

Litujeme ale, že ukrajinská vláda a většinová strana v parlamentu
jednají proti základním principům EU, jako jsou sociální dialog a so-
ciální práva. Ukrajina bude potřebovat jednotu, aby dosáhla národní
rekonstrukce, která bude založená na respektu pracovních práv a so-
ciálního dialogu, jakožto základ pro novou průmyslovou politiku
a politiku zaměstnanosti. Akce vlády ale ubírají Ukrajinu jiným smě-
rem. Několikrát jsme upozorňovali ukrajinské úřady a instituce EU
ohledně nového zpátečnického zákoníku práce, který by diskrimino-
val pracovníky ve firmách o méně než 250 zaměstnancích a upřel jim
právo na ochranu odborů včetně kolektivních pracovních práv. Na-
vzdory tomu byl zákon podpořen ukrajinským parlamentem a vešel
v platnost. Zavedení této reformy způsobí nenapravitelnou škodu
v průmyslových vztazích tím, že vytvoří dvoustupňový pracovní trh
a bude motivovat větší firmy, aby se rozdělily do více menších entit
na úkor pracovníků a jejich odborářských práv.

Aktivisté vyzývají EU k posílení nových lidských práv a pravidel
udržitelnosti ve firmách
6. září 2022

Aktivisté dnes připravili váhu na spravedlnost před budovou Justus
Lipsius v Bruselu, aby tím vyzvali evropské diplomaty ke garanci
spravedlnosti pro lidi poškozené kvůli porušování lidských práv a envi-
romentálních pravidel ve firmách. Tato akce spustila kampaň pod
jménem „Spravedlnost je každého byznys“, ke které se hlásí přes 100

občanských sdružení a od-
borových organizací za
účelem zajištění silného
EU zákona, který učiní
podniky zodpovědné za
porušování lidských práv
a enviromentálních záko-
nů. Claudia Sallerová,
ředitelka Evropské koa-

lice za korporátní spravedlnost, k tomu řekla: „Dominantní byznys
model, kde na prvním místě je zisk, zabíjí naši současnost i budouc-
nost. Když se na druhou stranu vah přidáme lidi, můžeme jazýček vah
přiklonit na naši stranu. Jinak budou představitelé EU slyšet pouze to,
co jim říká velká korporátní lobby.“ Jill McArdleová ze sdružení
Přátelé země v Evropě to komentovala slovy: „Poté, co nám léto při-
neslo sucho, vlny horka a ohně, jsme zde, abychom představitelům
EU řekli, že žádné množství zastíracích manévrů podnikové environ-
mentální politice neschová každodenní realitu klimatické krize. Pod-
niky jsou jedním z hlavních přispěvatelů ke klimatické změně, a jako
takové musí být zavázány snižovat své emise. Pokud v tom ale selha-
jí, musí mít lidi možnost vzít je za to k soudu.“ Isabelle Schömannová,
konfederační tajemnice ETUC, se k tomu vyjádřila následovně:
„Naše kampaň začíná v srdci evropského rozhodování, ale tady
nekončí. EU musí na sebe vzít zodpovědnost a nastavit budoucí
celosvětové standardy pro větší korporátní zodpovědnost, zodpovědné
podnikání a zajistit lepší a bezplatný přístup k spravedlnosti, a to i pro
odbory. Podpoříme všechny kroky napříč Evropou, které ukončí
porušování lidských práv i včetně těch odborářských.“

ETUC: Gruzie by měla být kandidát na vstup do EU
6. září 2022

ETUC lituje, že vstup do EU zůstává pro Gruzii uzavřený. Kon-
federační tajemnice ETUC Lina Carrová v předvečer setkání Rady
pro sdružení EU a Gruzie k tomu řekla: „Tato země udělala mnohem

větší pokrok v implementaci Asociační dohody
než jiné země a Gruzínci by neměli být drženi
jako rukojmí pro politické hry.“ ETUC a její
pobočky jsou plně odhodlány k tomu, aby se

Gruzie stala kandidátem na vstup do EU. Asociační dohoda s EU již
přinesla důležitý průlom v podobě znovuzavedení institucí pro pra-
covní trh. Došlo k reformě pracovního zákona, byla přijata legislativa
pro zdraví a bezpečnost, byly znovu zavedeny pracovní inspekce a so-
ciální dialog na národní úrovni se dostal na vyšší úroveň. Lina
Carrová k tomu uvedla: „Jsme hluboce znepokojeni vývojem politické
situace v Gruzii a faktem, že ohrožuje další reformy a úspěchy
dosažené v posledních letech. Kandidátský status by měl být
potvrzený Gruzii co nejdříve. V Gruzii je ještě potřeba udělat spous-
tu věcí, než bude moci skutečně vstoupit do EU, oficiální status kan-
didáta by tomu hodně pomohl.“ ETUC vyzývá, aby se prioritou stalo
zlepšení ochrany v mateřství a zavedení systému sociálního zabez-
pečení, který by povzbuzoval ženy v zapojení se na trhu práce. Dále
by měl být mezi prioritami boj za genderovou rovnost v zaměstnání,
adekvátní sociální ochranu včetně dávek v nezaměstnanosti,
prosazování svobody sdružování a kolektivního vyjednávání, mini-
mální mzdy by se měly zvýšit na národní úrovni a dále by měly být
posíleny kolektivním vyjednáváním.

Pavol Mokoš


