
Vážená odborářko,
vážený odboráři,

dovolte mi, abych
alespoň touto
cestou z pově-
ření vedení
OSSOO podě-
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jste se zúčastnili

sobotní demonstrace PROTI

17. října 2022

Ročník 67

17 http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg

S NÁMI, PRO VÁS!

Pokračování na straně 3

Výbor sekce veřejné správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 3
Konference sekce správ sociálního zabezpečení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 4
Konference sekce ústředních orgánů státní správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 5
Konference sekce katastrálních úřadů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 6
Seminář a konference sekce finanční správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 7
Konference sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 8
V Brně první regionální předsjezdová konference sekce veřejné správy . . . .str. 9

Z prohlášení odborových svazů ČMKOS
předneseného na demonstraci

Členské odborové svazy ČMKOS vyzývají vládu, aby urychleně
řešila současnou kritickou situaci v České republice.

Vyzýváme vládu, aby konala! Aby řešila skutečné problémy lidí
a firem dříve, než se česká ekonomika propadne do hluboké recese.

Požadujeme proto okamžité zavedení přísné cenové regulace a ce-
nové kontroly u všech základních životních potřeb – u potravin, u tep-
la a teplé vody, u nájemného i u pohonných hmot a ostatních paliv.

Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce
2023 a co nejrychlejší vyrovnání propadu reálných mezd a platů za
rok 2022.

Požadujeme zásadní podporu vlády kolektivnímu vyjednávání na
rok 2023 v zájmu udržení kupní síly mezd a platů, a to zejména
zvýšením minimální mzdy o 2000 Kč měsíčně ještě letos, zvýšením
procentní výměry nemocenské a ošetřovného o 20 % a zvýšením
platů v celé rozpočtové sféře o 10 % od 1. 1. 2023. Jen tak se vyhne-
me dramatickému poklesu ekonomiky se všemi negativními důsled-
ky.

Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná opatření k řešení krize
životních nákladů. Je nutné, aby bezodkladně navýšila nejen mini-

Demonstrace ČMKOS proti chudobě 8. října ve 12:05 na Václavském náměstí v Praze
mální mzdu, ale také sociální dávky, včetně příspěvku na péči a ro-
dičovského příspěvku.

Dále vyzýváme vládu, aby zastavila rozklad veřejných financí a za-
jistila dostatečné rozpočtové příjmy potřebné pro pomoc podnikům
i občanům zvýšením solidarity v daňovém systému.

Vládu dále žádáme, aby připravila a co nejrychleji uvedla do života
za účasti sociálních partnerů národní protikrizový plán. Požadujeme
zestátnění kritické infrastruktury státu v oblasti energetiky či vodního
hospodářství.

Firmy musí fungovat a lidé musí mít práci, která je dobře uživí
a která udrží spotřebu obyvatelstva na potřebné výši.

Vládo, je pět minut po dvanácté, proto konej rychle a efektivně
v zájmu naší země, jejích podniků a obyvatel!

Sociální smír je jednou z nejcennějších hodnot, kterou máme.
Udělej vše pro to, abychom ji neztratili!

8. října 2022
Václavské náměstí, Praha

Celý text pohlášení na:
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/prohlaseni-odborovych-svazu-
cmkos-prednesene-na-demonstraci/332139
Záznam demonstrace na:
https://m.youtube.com/watch?v=XJvVR0buM4c

Předseda OS děkuje odborářům
CHUDOBĚ. Odbory vyslaly
vládě ČR jednoznačný vzkaz -
"Vládo, je pět minut po dva-
nácté, proto konej rychle
a efektivně v zájmu naší ze-
mě, jejích podniků a obyvatel!
Sociální smír je jednou z nej-
cennějších hodnot, kterou

https://m.youtube.com/watch?v=XJvVR0buM4c
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/prohlaseni-odborovych-svazu-cmkos-prednesene-na-demonstraci/332139
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/prohlaseni-odborovych-svazu-cmkos-prednesene-na-demonstraci/332139
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


2 NOS 17/2022

Demonstrace ČMKOS proti chudobě 8. října ve 12:05 na Václavském náměstí v Praze

Na demonstraci se setkali dva bývalí předsedové, předseda sekce úřadů
práce Vlastimil Neumann (vlevo) a předseda OSSOO Jan Rovenský. Na
dolním snímku pak jsou nynější předseda sekce finančních úřadů
Vojtěch Rosenberger (vlevo) a někdejší předseda Zdeněk Tomášek.

Demonstraci předcházela 5. října tisková konference.
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Výbor sekce veřejné správy

Pokračování ze strany 1

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz,Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-
cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku
o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS
a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní pomoci.

Předseda OS děkuje odborářům

máme. Udělej vše pro to, aby-
chom ji neztratili!"

Odborový svaz státních or-
gánů a organizací i nadále bude
se zástupci vlády vyjednávat
o výši valorizace platů na rok
2023, bude velmi pečlivě sledo-
vat a jednat v souvislosti s avi-
zovaným vládním prohlášením
o snižování počtu státních za-
městnanců. Bude aktivně vystu-
povat v legislativním procesu,
např. u tvorby novely zákoníku
práce, zákona o obecní policii,
zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sbo-
rů či v neposlední řadě u politi-
zace státní služby díky připra-
vované novele zákona o státní
službě.

Společně s ČMKOS budeme
prosazovat to, co je jasně po-
psáno v Prohlášení odborových
svazů ČMKOS předneseném na
demonstraci konané v Praze na

Václavském náměstí dne 8. října
2022.

Vážená odborářko, vážený
odboráři, sloganem našeho OS
je: "S VÁMI, PRO VÁS!"
a mottem ČMKOS je: "SPO-
LEČNĚ SILNĚJŠÍ" Úlohou
nás odborářů je především
ochrana, obhajoba a prosazová-
ní práv a oprávněných zájmů
členů zvláště v oblasti pracov-
něprávní, platové, sociální, za-
městnanosti a ochrany zdraví při
práci.

Děkuji Vám za to, že jste
součástí velkého týmu odborářů
v ČR a děkuji vám všem, co pro
odboráře a zaměstnance děláte.
Vedení OSSOO si toho velmi
váží a bez vás, vaší podpory by
nebylo možné prosazovat to, co
je výše uvedeno.

Ještě jednou děkujeme a jsme
s úctou

Pavel Bednář,
předseda OSSOO

Výjezdní zasedání výboru sekce veřejné správy Odborového
svazu státních orgánů a organizací proběhlo ve čtvrtek 13. října
v Hotelu Bílý páv v Benátkách nad Jizerou.

Hlavním tématem jednání by-
la příprava na IX. sjezd našeho
odborového svazu. Proto se vý-
bor zabýval regionálními kon-
ferencemi sekce, respektive je-
jich obsahem a termíny. Před-
sedkyně sekce Alena Gaňová
požádala, aby všechny regionál-
ní konference proběhly nejpo-
zději do 15. 12. 2022, neboť
poté bude zapotřebí zpracovat
všechny výstupy tak, aby na
celostátní konferenci, která se
uskuteční 12. 1. 2022 bylo vše
náležitě připraveno. Na konfe-
rencích bude zapotřebí navrh-
nout delegáty a náhradníky sjez-
du a konference sekce, navrh-
nout členy vedení a výboru
sekce, navrhnout členy výboru
svazu, navrhnout předsedu a mí-
stopředsedy sekce, navrhnout
předsedu a místopředsedy sva-
zu. Předsedkyně upozornila, že
ihned po skončení celostátní
konference proběhne schůze vý-
boru sekce. Ten by měl mít i na-
dále 37 členů a na této své první
schůzi zvolí předsedu, místo-
předsedy a vedení sekce.

Výbor dále projednal návrh
novel dokumentů sekce a odbo-
rového svazu. U dokumentů
sekce se řešila otázka okresních
pověřenců, způsob volby před-
sedy a místopředsedů sekce
i volební řád výboru sekce ve-
řejné správy. Závěrem vyzvala
předsedkyně členy výboru, aby
své připomínky ke statutu sekce
zasílali Davidu Krmáškovi, a při-
pomínky k volebnímu řádu
sekce Daně Laštovičkové. Ke
statutu odborového svazu bylo
navrženo upravit ustanovení
článku 21.7 na původní znění
a sladit takto i finanční řád.

Informace z OS
Poté se ujal slova předseda

našeho odborového svazu Pavel
Bednář, který hovořil o vyjed-
návání o platech 2022, vyjed-
návání o platech na rok 2023,
jakož i o celkové problematice
odměňování ve veřejném sek-
toru. Ministerstvo práce a so-

ciálních věcí zpracovalo mate-
riál, kde zmapovalo problémy
(mnoho tarifů pod minimální
mzdou, chybí platové stupně
s ohledem na zvýšení věku pro
odchod do důchodu, málo mla-
dých zaměstnanců ve veřejné
správě – chybí motivace). Dále
informoval o projednávané
novele zákona o státní službě.
Závěrem zmínil otázku změn
v katalogu činností a prací
a sdělil, že návrhy je možno
zaslat Vlaďce Samkové.

V rámci následné diskuse se
hovořilo o materiálu týkajícího
se skupiny KRIT (Krizový infor-
mační tým Ministerstva vnitra
ČR), o demonstraci konané dne
8. 10. 2022 na Václavském
náměstí, o problematice sni-
žování stavu zaměstnanců, o pro-
blémech s obsazením míst, kdy
nikdo nechce na úřadech praco-
vat, za současné platy nelze
nabrat kvalitní pracovní sílu,
jakož i o dřívějších odchodech
do důchodu pro vybrané pro-
fese.

Rozpočty sekcí na rok 2023
Po zprávě mandátové komise

se výbor zabýval čerpáním
rozpočtu sekce. O aktuálním
čerpání rozpočtu sekce za rok
2022 informovala členy výboru
předsedkyně sekce. Materiál
byl členům výboru sekce zaslán
v předstihu a nikdo neměl
k čerpání rozpočtu výhrady.
Následně představila předseda-
jící návrh rozpočtu sekce na rok
2023, návrh byl rovněž všem
členům výboru zaslán předem,
a vyzvala přítomné k diskusi.
Výsledkem diskuse byl návrh na
navýšení rozpočtů sekcí a svazu
o 15 %, a to s ohledem na vyso-
kou inflaci a s tím spojené
navýšení provozních nákladů,
nákladů za ubytování, jídlo ces-
tovné. A. Gaňová provede
úpravu návrhu rozpočtu sekce,
půjde do rezervy, P. Bednář
návrh předloží rozpočtové a re-
vizní komisi.

Dále byl projednán termín
a místo, kde by se mělo konat
jarní výjezdní zasedání výboru
sekce a již nyní se všichni mů-
žeme těšit na krásné prostředí

Rožnova pod Radhoštěm, a to
v polovině května.

Závěrem v bodu „různé“ bylo
hovořeno o stavu členské zá-
kladny v rámci sekce, o stavu
členské základny v rámci svazu,
kdy Pavel Bednář upozornil, že
jsme stále třetí největší odbo-
rový svaz, hovořilo se i o zvý-
šení příspěvku na brýle, porodné
apod. P. Bednář podal informaci
o posunu ve věci uzavření

Kolektivní smlouvy vyššího
stupně – MPSV zrušilo rozhod-
nutí o zprostředkovateli, Svaz
měst a obcí není oprávněn
smlouvu uzavřít. Diskuse pro-
běhla i o opatřeních jednotlivých
úřadů proti energetické krizi na
pracovištích. Po gratulaci jubi-
lantům bylo jednání výboru
sekce ukončeno.

Dana Laštovičková,
2. místopředsedkyně SVS

Z jednání vlády dne 26. 9. 2022
“Vláda v rámci avizovaných úsporných opatření v nadcházející

topné sezoně rovněž novelizovala nařízení vlády, kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci. V důsledku energetické krize
a omezených dodávek zemního plynu rozhodla o snížení limitu pro
minimální teplotu z 20 na 18 °C na nevenkovním pracovišti s neu-
držovanou teplotou přirozeně větraném, dále na pracovišti, na němž
je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, a na praco-
višti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem.
Například na pracovištích, kde zaměstnanci pracují lehce manuálně
rukama vsedě, se limit pro minimální teplotu sníží z 18 na 16 °C.”
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-stat-
niho-rozpoctu-na-rok-2023--navrhuje-take-zjednodusit-vznik-malych-solar-
nich-elektraren-199469/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-statniho-rozpoctu-na-rok-2023--navrhuje-take-zjednodusit-vznik-malych-solarnich-elektraren-199469/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-statniho-rozpoctu-na-rok-2023--navrhuje-take-zjednodusit-vznik-malych-solarnich-elektraren-199469/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-statniho-rozpoctu-na-rok-2023--navrhuje-take-zjednodusit-vznik-malych-solarnich-elektraren-199469/
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
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Předsjezdové jednání členů orgánů odborových organizací
sdružených v sekci správ sociálního zabezpečení OSSOO se
uskutečnilo v úterý dne 4. října v sídle odborového svazu v Praze.

Konference sekce správ sociálního zabezpečení: Organizační změna v ČSSZ
a nedostatek finančních prostředků

Přesuny činností do regionů
Po zahájení konference pro-

běhlo neobvyklým způsobem
vystoupení zástupce zaměstna-
vatele, a to ústředního ředitele
České správy sociálního zabez-
pečení Františka Boháčka. Pro-
střednictvím on line vstupu z Ber-
lína, kde se z pracovních důvodů
ředitel zdržoval v době konfe-
rence, se přítomní dověděli, že
navyšování práce z důvodů valo-
rizací důchodů, dřívějších od-
chodů záchranářů do důchodu či
zvyšování důchodů o výchovné
při nedostatku finančních pro-
středků na odměňování a neob-
sazených systemizovaných mís-
tech zejména v Praze, bude ře-
šeno decentralizací činností, pře-
sunem části práce do regionů,
přesunem míst z ústředí na výkon
agend. Současně budou zrušena
neobsazená místa v Praze, část
z nich na kontrolních činnostech.
S dalšími změnami v systemizaci
se počítá v roce 2023.

Na zvýšené tarify o 10 % pro
tento rok nejsou přiděleny pro-
středky navíc, novelizace rozpoč-
tu na rok 2022 ještě probíhá, plus
70 milionů korun pro letos by mě-
lo být. Pro příští rok má být
navýšení prostředků na platy o 4
% navíc oproti letošnímu objemu.
V zásadě není možné motivovat
zaměstnance mimotarifnimi slož-
kami. Na připomínku z pléna
konference, že důchodová oddě-
lení nezvládají práci bez přesčasů,
a to neplacených, ředitel reago-
val, že situaci musí řešit příslušný
ředitel okresní správy. Vyzval vy-
držet během krize, doufá, že
během příštího roku se tlak na
ČSSZ zlepší, nyní situace je
náročná, náročné bude i prove-
dení organizačních změn.

Platové tarify jsou jistotou
Předseda OS Pavel Bednář ve

vystoupení připomněl, že
nakonec se podařilo zvýšit tarifní
platy o 10 % i státním zaměst-
nancům a nedopustit tak diskri-
minaci této skupiny veřejných za-
městnanců. Vláda ale na zvýšené

tarifní platy chce poskytnout
prostředky pouze zaměstnaným
podle zákoníku práce. Nedostatek
prostředků na platy vyvíjí tlak na
snižování počtu systemizovaných
míst. Připomněl, že odbory prosa-
zují navyšování platových tarifů,
které jsou pro zaměstnance jisto-
tou. Mimotarifní odměňování při
nedostatku prostředků je omezené
a služební hodnocení ve spojení
s osobním příplatkem v takových
podmínkách nevýznamné. V ob-
novené politicko odborné komisi
Ministerstva práce a sociálních
věcí je patrná snaha ponížit vliv
seniority v tarifním odměňování,
odbory vidí jako problém ukon-
čení platových stupňů po 32 le-
tech praxe.

Nedostatek finančních
prostředků na platy

Ředitelka personálního odboru
Stanislava Mikulášková potvrdi-
la, že nedostatek finančních
prostředků na platy v rozpočtech
na rok 2022 i 2023 je v souvislosti
se zvýšenými tarify velký prob-
lém. Decentralizace činností na
OSSZ má znamenat posílení
agendy důchodového pojištění.
Změna v pružné pracovní době

Předsedkyně sekce Zdeňka
Balcarová informovala, že po
dvou měsících, kdy zkušebně za-
městnanci s pružnou pracovní
dobou si mohli eventuálně roz-
vrhnout pracovní dobu tak, že
v pátek měli volno, bude tento
benefit s ohledem na příznivé
zkušenosti fungovat i nadále.

Vedoucí oddělení pro státní
službu ČSSZ Lukáš Aldorf vidí
jako problém podmínku vzdělá-
vání pro zařazení do vyšších pla-
tových tříd, byť konkrétní za-
městnanci jsou schopni vykoná-
vat náročnější činnosti. Pozitivní
změnou bude zjednodušení výbě-
rového řízení podle novely slu-
žebního zákona. Přidávání do ta-
rifů je rovnostářské a nezohledňu-
je výkon zaměstnance. K „vol-
ným“ pátkům uvedl, že pevná
pracovní doba v režimu pružné
doby je pondělí až čtvrtek 8-14
hodin a v pátek je jen volitelný
úsek pracovní doby, za kalendářní
měsíc pak musí být odpracována
příslušná pracovní doba.

Kritika odměňování
V diskusi zazněla kritika od-

měňování, když zaměstnanec v 9.
platové třídě není schopen z platu
uhradit základní životní potřeby.
V souvislosti s přesuny činností
pak byl zpochybněn rychlý pře-
chod zaměstnance na důchodovou
agendu, když zapracování podle
praxe trvá minimálně rok. Kriti-
zována byla účinnost školení, kte-
rá probíhají pouze formou on line,
a chybí tak interakce mezi účast-
níky. Přítomní konstatovali, že
rozsah úředních hodin omezuje
čas na zpracování agend, kdy se
zaměstnanec může plně soustředit
na práci. Množství práce nutí za-
městnance k práci přesčas, která
není placena.

Z. Balcarová ocenila spolupráci
s vedením ČSSZ, odbory mají
možnost informovaně diskutovat
o organizačních změnách. Za-
městnanci mají jistotu zaměst-
nání, ale odměňování je ne-
dostačující zvlášť s ohledem na
odpovědnou práci, když úřad za-
jišťuje 1/3 příjmů a výdajů stát-
ního rozpočtu.

Konference zvolila šest dele-
gátů na sjezd odborového svazu,
do vedení odborového svazu na-
vrhla jako předsedu Pavla Bed-
náře a místopředsedkyně Šárku
Homfray a Alenu Gaňovou.
Konference se zúčastnilo 16
delegátů z 12 základních organi-
zací, pozváno bylo 28 delegátů
z 20 organizací. -dě-
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Předsjezdová konference sekce ústředních orgánů státní správy

Po zvolení pracovního
předsednictva, mandátové,
návrhové i volební komise
předseda výboru sekce Jan
Exner, který byl do této pozice
zvolen po loni odstoupivším
Vladimíru Zahrádkovi, popsal
činnost za předchozí období.
Připomněl, že byla dlouhé mě-
síce omezena opatřeními kvůli
pandemii Covid 19. „I tehdy
jsme se ale v rámci možností
prezenčně či on-line scházeli
a řešili například to, jakým způ-
sobem reagovat na nutnost za-
jištění ochranných pomůcek, za-
jišťování home office a podob-
ně,“ poznamenal Jan Exner.
Výbor debatoval o vládních
nařízeních a jejich implementaci
ve státní správě s dopadem na
zaměstnance státní správy.
Výbor sekce ústřední orgány
státní správy probíral také digi-
talizaci jednotlivých úřadů státní
správy s cílem zjednodušit agen-
du a ulevit pracovnímu přetížení
úředníků ve státní správě.
„Tehdy jsme se shodli, že z hle-
diska odborové činnosti je dů-
ležité sledovat postup automati-
zace a digitalizace státní správy
včetně očekávaných negativních
dopadů zavádění nových tech-
nologií zejména na některé
skupiny obyvatelstva,“ uvedl
předseda výboru sekce.

Kromě toho se výbor zabýval
také třeba informacemi o po-
jištění pracovní odpovědnosti,
tzv. „pojistkou na blbost“, která
je pro členy svazu o 40 %
výhodnější, sledoval systemi-
zaci jednotlivých úřadů, zajímal
se o přípravu a jednání o Ko-
lektivní dohodě vyššího stupně
pro státní zaměstnance a sle-
doval vývoj kolektivního vyjed-
návání na jednotlivých úřadech
a institucích.

„Jedním z velmi diskuto-
vaných témat, které měl výbor
v minulém období na stole, byla
právní pomoc zaměstnancům,
kteří nejsou odboráři. Připom-
něli jsme svým základním orga-

Další ze série předsjezdových konferencí bylo společné jednání
odborových organizací sdružených v sekci ústřední orgány státní
správy. Bylo ryze pracovní, a tak jediným pozvaným hostem byl
předseda našeho Odborového svazu státních orgánů a organizací.

nizacím, že ta je určena přede-
vším organizovaným pracujícím,
a zaměstnancům, kteří být v od-
borech nechtějí, poskytneme
alespoň prvotní radu a do-
poručení,“ řekl mimo jiné Jan
Exner.

Inspirace a vzájemná
podpora je důležitá

Účastníkům konference
předseda Exner připomněl, že
sekce kromě jiného přispívá
k inspiraci a vzájemné podpoře
jednotlivých organizací. „Já
osobně jsem nejednou členy
výboru oslovil s konkrétními
dotazy k problémům, které jsme
řešili na Úřadě vlády, například
k čerpání FKSP či jak řeší při
jednání se zaměstnavatelem
období veder v neklimatizo-
vaných prostorách. Odpovědi
nám pomohly,“ dodal s výzvou,
aby se základní organizace zas-
toupené v sekci neváhaly na vý-
bor obracet ve chvíli, kdy budou
potřebovat inspiraci nebo pod-
poru.

Pak předal slovo předsedovi
OSSOO Pavlu Bednářovi, který
přítomné seznámil s průběhem
nedávných jednání o valorizaci
platů ve státní správě a samo-
správě. Nejtěžší byla jednání
o valorizaci platů úředníků pod
zákonem o státní službě. Vláda
nakonec ustoupila až po vyhlá-
šené stávkové pohotovosti a in-
tervenci úřadujícího předsedy

legislativní rady vlády JUDr.
MgA. Michala Šalamouna, Ph.
D. a schválila desetiprocentní
valorizaci platových tarifů pro
všechny státní zaměstnance.
Problém ovšem je, že dosud
neuvolnila na valorizaci peníze
ze státního rozpočtu. Naopak
vyvíjí tlak na rušení systemizo-
vaných míst ve státní správě
a očekává následné propouštění
zaměstnanců státní správy.

Diskuze se točila kolem
odměňování

Následovala diskuse delegátů
konference především právě
o odměňování pracovníků státní
správy, způsobu a průběhu osob-
ního hodnocení zaměstnanců,
diskriminaci a šikaně na praco-
višti, chybějících prostředcích na
vyšší osobní ohodnocení za-
městnanců, špatném hospo-
daření státu a chybějících
prostředcích zejména na příj-
mové straně státního rozpočtu
způsobeném špatnou daňovou

politikou současné vlády. Za
připomenutí stojí, že strany
současné koalice se mimo jiné
podílely na zrušení superhrubé
mzdy už za vlády minulé.

Předsjezdová konference
sekce ústřední orgány státní
správy také zvolila nový výbor –
jako předseda byl potvrzen Jan
Exner (Úřad vlády ČR),
místopředsedkyní zůstává Jana
Valoušková (Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majet-
kových) a nově je ve vedení
Václav Götz (Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy).

Účastníci se také shodli na
svých favoritech do voleb ve-
dení svazu, které proběhnou
na březnovém sjezdu OSSOO
v příštím roce. Rádi by jej viděli
ve složení - předseda Pavel
Bednář, místopředsedkyně Ale-
na Gaňová a nově jako místo-
předsedkyně odborová právnič-
ka Šárka Homfray.

(HE)

Foto Jan Kravčík



6 NOS 17/2022

Konference sekce katastrálních úřadů: Nedostatek finančních prostředků
a chlad na pracovištích

Předsjezdové jednání členů orgánů odborových organizací
sdružených v sekci katastrálních úřadů proběhlo v úterý 11. října
v budově Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze.

Nejsou prostředky
na navýšené tarify

Předseda OS Pavel Bednář ve
svém vystoupení shrnul jednání
o platech, které přineslo po
odporu vlády nakonec navýšení
tarifů i pro státní zaměstnance.
Bohužel současně nebyly
navýšeny prostředky na platy
pro státní zaměstnance, to zna-
mená ohrožení odměn. Státní
rozpočet na rok 2022 i 2023 při-
tom ještě není schválen a je při-
slíbeno další jednání se zástupci
vládní koalice. Při nedosta-
tečných prostředcích na platy se
služební hodnocení stává for-
mální. V rámci pracovní skupiny
Ministerstva práce a sociálních
věcí odborový svaz bude pro-
sazovat navýšení tarifů nad
úroveň minimální a zaručeném
mzdy a řešení platových stupňů
pro zaměstnance s více než
32letou praxí. OS odmítá snahy
omezit vliv délky praxe na tarif-
ní platy.

Ředitel personálního odboru
ČÚZK Ota Kalaš zastoupil
na konferenci předsedu úřadu
a v rozsáhlém vystoupení infor-
moval, že úřad hledá společně
s ministerstvem financí možnos-
ti, jak se vyrovnat s nedostatkem
prostředků na 10% navýšení ta-
rifů. Současně konstatoval, že
řešení uvnitř úřadu probíhá
různě podle toho, jak jednotli-
vé katastrální úřady hospodařily
s prostředky na odměny. Ani
předpokládaný rozpočet na rok
2023 nezajistí bezproblémové
financování zvýšených tarifů.
Vedení úřadu přitom musí udr-
žet možnosti mimotarifních
odměn klíčových zaměstnanců,
když při snižování reálných
platů jsou reálné obavy z od-
chodů IT zaměstnanců a práv-
níků. Jako šanci pro stávající za-
městnance označil O. Kalaš
očekávaná výběrová řízení na
místa od ředitelů odborů výše
podle předpokládané novely
zákona o státní službě. Novela
též přinese snížení administra-
tivní náročnosti výběrových

řízení. Transkripce směrnice EU
o práci na dálku do zákoníku
práce bude mj. znamenat paušál-
ní úhradu zvýšených nákladů
zaměstnance 2,80 Kč na hodinu
odvedené práce.

Chlad na pracovištích?
V diskusi se přítomní shodli,

že snížení příspěvku na stra-
vování na 15 korun a nedo-
statečná teplota v kancelářích
znamená významné zhoršení

místa vysvětlil, že šlo o chybný
pokyn z Ministerstva vnitra a vý-
běrová řízení být mohou. Má
dojít ke zrušení 1 % systemizo-
vaných míst, a to i „živých“, to
má přinést úsporu prostředků,
což podle bezprostřední reakce
předsedkyně sekce Kateřiny
Kubátové je sporné, když
zrušení „živých“ míst je v sou-
ladu se zákonem o státní službě
finančně náročné.

Zatnout zuby a vydržet
Současné potíže pak personál-

ní ředitel shrnul jako dočasné,

vystoupení apelovala na ředitele
katastrálních úřadů, aby nešetřili
na zaměstnancích a zajistili
slušné teplotní podmínky k prá-
ci. Zpochybnila jako adekvátní
žádné navýšení do prostředků na
platy pro rok 2022 a jen 6%
navýšení pro rok 2023 při zdra-
žování energií, potravin a dal-
ších položek a 10% navýšení
tarifů. Poděkovala odborovým
funkcionářům, když jednání s ře-
diteli katastrálních úřadů jsou
velmi těžká. Ocenila kontakty
s předsedou ČÚZK Karlem

pracovních podmínek. Na konk-
rétním pracovišti zaměstnanci
naměřili dokonce jen 16 stupňů.
Zaměstnanci mají obavy ze
zvýšené nemocnosti kvůli
chladu a z nepohody při práci,
kdy budou nuceni práci přerušo-
vat, aby se zahřáli pohybem.
Dodržování hygienických před-
pisů je v kompetenci ředitelů
katastrálních úřadů, reagoval
O. Kalaš na diskusi, popřípadě
je možno obrátit se na hygienu.
Příspěvek zaměstnavatele na
stravování by se měl v roce 2023
zvýšit. Na dotaz ohledně zákazu
vyhlašování výběrových řízení
na neobsazená systemizovaná

připomněl potíže s odměňo-
váním po roce 2011 a poté
následné zlepšování, a vyzval
„zatnout zuby a vydržet“. Při
řešení problémů pak nabídl
možnost obrátit se přímo na jeho
osobu.

Během další diskuse zaznělo,
že loajalita zaměstnanců se
dostává už ke své hranici, zařa-
zování zaměstnanců do tříd je
příliš tvrdé a neměnné, jako
příklad slouží nízké zařazení za-
městnanců podatelny při změně
náročnosti výkonů, příliš
omezující jsou při zařazování do
tříd požadavky na vzdělání.

Předsedkyně sekce ve svém

Večeře, který standardně infor-
muje podnikový výbor o situaci
v rezortu. Odboráři očekávají
větší iniciativu vedení úřadu, za-
stání ohledně platů, v jednáních
s Ministerstvem financí. Stav by
měl být takový, aby zaměstnan-
ci chodili do práce rádi.

V další části jednání byl zvo-
len výbor sekce, tři delegáti IX.
sjezdu OS, zástupce do Výboru
OSSOO, PVOS, revizní komise
OS, na předsedu OS navržen
Pavel Bednář, na místopředsed-
kyni Šárka Homfray a návrženi
členové pracovních komisí
IX. sjezdu OS za sekci,

-dě-
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Konference sekce finančních úřadů: Chybí prostředky na 10% navýšení tarifů
a musí se šetřit

Společné jednání členů orgánů odborových organizací, sdru-
žených v podnikovém výboru - sekci finanční správy, seminář, se
za tradiční účasti ředitelů finančních úřadů konal ve středu 12.
října v Praze.

Přezíravý přístup vlády
k zaměstnancům státu

Jako první z hostů vystoupil
předseda ČMKOS Josef Středula.
Odsoudil trvalý přezíravý přístup
vlády k zaměstnancům státu.
Letošní jednání o platech jsou
opakovaně prodlužována. Odbory
prosadily navýšení tarifních platů,
stále ale jsou některé tarify pod

Ministerstva práce a sociálních
věcí pro odměňování ve veřejné
správě, celkově i při zvýšených
nákladech je třeba šetřit a vyrovnat
se s problémy.

Náměstek ministra financí
pro řízení provozní sekce Ra-
doslav Bulíř apeloval při součas-
ně omezených investičních zdro-
jích na provozní úspory u nutných

s částí uživatelů listinné podoby či
s asistencí. V souvislosti se změ-
nami zmínili nutnost adekvátního
odměňování IT pracovníků.

Zástupce generálního ředitele
Finanční správy Jan Ronovský
seznámil přítomné s faktem, že ve
správě jsou platy ze ¾ tvořeny ta-
rify. Z jeho pohledu jsou kvůli
tabulkám diskriminováni mladí
a zvlášť výkonní zaměstnanci,
nástupní platy pro mladé jsou nižší
než v Lidlu. Je pro navýšení
prostředků na platy pro rok 2023

sazená místa je třeba vědět, že tyto
prostředky jsou ve výši 1. plato-
vého stupně dané třídy.

Diskuse s hosty se týkala
převádění stávajících zaměstnanců
při nových agendách a rušení míst
při rušení agend, přetížení zaměst-
nanců, chybějící motivace v sou-
vislosti s nedostatkem finančních
prostředků, zvyšujícího se průměr-
ného věku zaměstnanců FS, ma-
lého tlaku vedení FS na Minister-
stvo financí za prosazení lepších
pracovních podmínek.

Předseda OS Pavel Bednář
shrnul jednání o platech, které by-
lo poznamenáno snahou o dis-
kriminaci státních zaměstnanců
a nyní pak nezvýšením prostředků
na jejich tarifní platy. Zdůraznil,
že odbory vždy prosazují navýšení
platů prostřednictvím tarifů.
Předpokládá další jednání ještě
v tomto roce. V rámci pracovní
komise MPSV k odměňování ve
veřejné správě odbory budou
prosazovat zvýšení tarifů nad mi-
nimální a zaručenou mzdu, za-
chování seniority a zohlednění
zájmů zaměstnanců s více než
32letou praxí. Připomněl změnu
ve studijním volnu pro státní za-
městnance, po přijetí novely
zákona o státní službě bude volno
v rozsahu pěti dnů nárokové.

Předseda sekce Vojtěch Ro-
senberger ocenil fungování od-
borů během covidového období,
jako zástupce největší odborové
organizace ve FS spolupracuje
podnikový výbor s ostatními čtyř-
mi odborovými organizacemi.
V novém kolektivním vyjednávání
by mělo dojít k navýšení pří-
spěvku zaměstnavatele na stra-
venku na 40 korun, s ohledem na
roztroušenost pracovišt je cílem 4x
do roka konat schůze výborů
odborových organizací v pracovní
době. Pracovní řád by měl obsaho-
vat úpravu pružné pracovní doby
výhodněji pro zaměstnance.

Konference sekce zvolila pod-
nikový výbor, šest delegátů sjezdu
OS, zástupce do orgánů odboro-
vého svazu a navrhla na funkci
předsedy v novém volebním ob-
dobí Pavla Bednáře a na místo-
předsedkyně Alenu Gaňovou
a Šárku Homfray. Konference se
z pozvaných 41delegátů z 27 zá-
kladních organizací účastnilo 21
delegátů z 15 ZO. -dě-

minimální a zaručenou mzdou.
Žádná transformace státní správy
do efektivnější podoby se nemůže
konat, pokud zaměstnanci nejsou
řádně placeni. Vláda zdůrazňuje
nedostatek prostředků a současně
státní rozpočet o příjmy připravuje
daňovými změnami; zrušení EET,
snížená DPH spojená se zave-
dením EET zůstává, snížení hra-
nice k povinnosti DPH, ODS se
podílela na zrušení superhrubé
mzdy, zrušení daně z převodu
nemovitostí; a snížením povinnos-
ti odvodu sociálního pojištění při
krátkodobé práci. Přes příslib mi-
nistra financí úřady nedostaly
prostředky na navýšené tarify.
Středula dále kritizoval neochotu
vlády zvýšit patřičně minimální
a zaručenou mzdu a vznik Digitál-
ní a informační agentury, který
bude mj. znamenat velké výdaje.

Vydržet a šetřit
Státní tajemník Ministerstva

financí Petr Bejček uvedl, že
v současné těžké době je třeba
držet pospolu, o prostředcích na
navýšené tarify se ještě bude jed-
nat a zřejmě nějaké prostředky bu-
dou přiděleny, ocenil tlak odborů
na zvýšení tarifů i pro státní za-
městnance, řešením tarifů pod
minimální a zaručenou mzdou se
bude zabývat pracovní skupina

výměn zařízení, žárovek, počítačů,
lednic. K prostředkům na krytí
navýšení tarifů uvedl, že vláda
připouští změnu původního pří-
stupu nepřidělit prostředky. Na to
bezprostředně reagoval předseda
ČMKOS, že peníze na zvýšení by-
ly slíbeny a že bude žádat
vysvětlení nedodržení slibu a trvat
na přidělení prostředků. Současně
vznesl pochybnost, zda odbory
mají být silou, která má shánět
peníze pro rezorty na krytí povin-
ného výdaje. Přítomný zástupce
generálního ředitele Finanční
správy Jan Ronovský reagoval, že
Finanční správa je schopna pokrýt
navýšené tarify na úkor odměn.
Náměstek Bulíř dále pokračoval
ve svém vystoupení a věnoval se
přechodu na nový informační sys-
tém, který bude trvat několik let
při nutnosti dočasného fungování
starého i nového systému při ak-
ceptování legislativních daňových
změn. Cílem je centralizace dat
a digitalizace, při které se počítá

s mimotarifním určením. Odmítá
nařčení z „ksichtovného“, objek-
tivní hodnocení zaměstnanců
představenými je povinné. Zvý-
šení atraktivity zaměstnání ve FS
vidí i ve flexibilitě pracovního ča-
su, úpravy pružné pracovní doby,
zohlednění kampaňovité práce
některých úseků FS. Mezi cíli ob-
sahových změn ve FS pak uvedl
integraci výběru daní a sociálního
pojištění a individualizaci dat
všech daňových subjektů.

Ředitelka personální sekce
Finanční správy Lada Taxová
uvedla, že prostředky ušetřené na
odměnách pokryjí nárůst tarifů
v tomto roce, na příští rok je potře-
ba nárůst prostředků. Letos bylo
zrušeno 600 systemizovaných
míst, v počtu zaměstnanců je FS
na 16letém minimu. Neobsazená
místa jsou soustředěna v Praze, 46
%, a Brně, 9 %. Zvýšila se nemoc-
nost. Za chybějící zaměstnance
odvádějí práci jiní. K eventuální-
mu využití prostředků za neob-
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Po nezbytném procedurálním
úvodu náměstek policejního pre-
zidenta pro ekonomiku Jaromír
Bischof pozdravil přítomné
i jménem policejního prezidenta,
který si cení spolupráce s odbory
a děkuje za ni. Nadále se věnoval
platovým otázkám příslušníků
a zaměstnanců policie. Odměny
příslušníkům budou vyplaceny
v objemu loňského roku ponížené
o tzv. covidové odměny. K stabi-
lizaci příslušníků a konkurence
schopnosti jsou vypláceny dife-
rencované stabilizační příplatky
ve výši rozdílné podle odslouže-
ných let, záměrem je ponížit počet
potřebných let k jejich vyplácení,
dále mají být proplaceny odměny
za přesčasy v době nouzového
stavu a zvýšen průměrný osobní
příplatek z 2800 korun na 3000,
v Praze na 3700. Cílem je za tento
rok dosáhnout zvýšení průměr-
ného platu o tisíc korun na 52 ti-
síc. Na zvýšení tarifů o 10 % od
1. 1. 2023 prostředky mají být
přiděleny, potřeba jsou ale i pro-
středky na pokrytí s tarify sou-
visejících nadtarifních složek.

Trvalý problém - nízké platy
zaměstnanců

Ohledně dlouhodobě opomí-
jeného odměňování zaměstnanců
vykonávajících podpůrné činnosti
u policie sdělil náměstek Bischof,
že tito zaměstnanci v porovnání se
zaměstnanci hasičského záchran-
ného sboru mají v průměru pod-
statně nižší příjem. Problém
spočívá v zařazení do tarifních
tříd, a proto proběhne optimali-
zace cca jednoho tisíce míst a dále
bude navýšen limit na osobní
příplatky. Úvahy směřují k návra-
tu samostatné přílohy k vládnímu
nařízení o platech, kdy bylo
zohledněno, že zaměstnanci poli-
cie mohou a i skutečně vykonáva-
jí činnosti, jaké vykonávají pří-
slušníci. Na zvýšené tarify za-
městnanců policie neobdržela
prostředky a zatím přislíbené
navýšené prostředky na rok 2023
nestačí a znamenalo by to nevy-
plácení odměn. Náměstek prohlá-
sil, že dělají maximum, aby do-

Předsjezdové jednání členů orgánů odborových organizací
sdružených v sekci policistů a zaměstnanců Policie ČR se konalo
ve čtvrtek 13. října 2022 v Praze.

Náměstek policejního prezidenta
pro ekonomiku Jaromír Bischof.

sáhli zlepšení situace, věří, že
prostředky policie dostane a bu-
dou moci být vyplaceny odměny
i v tomto roce.

Pohrdání zaměstnanci státu
Host konference předseda

ČMKOS Josef Středula ve vys-
toupení kritizoval přístup vlády

Výrazem tohoto pohrdání je nezá-
jem zvýšit potřebný objem na
navýšené tarify pro poslední čtyři
měsíce tohoto roku a v rozpočtu
na rok 2023. Přitom návrh na stát-

Předseda OS Pavel Bednář se
přidal ke kritice letošního jednání
o platech, které bylo pozna-
menáno prodlužováním kvůli
nepřipravenosti vládní strany uza-

k zvyšování platů spojený s igno-
rací kupní síly zaměstnanců, její
snižování je zvlášť významné
u nízkých platů, a ty občanští za-
městnanci policie stále mají.
Nízké platy těchto zaměstnanců
označil jako příběh posledních
třiceti let. Letošní 18% inflace
a očekávaná 10% v příštím roce
bere zaměstnancům kupní sílu
a současně z ní prosperuje státní
rozpočet zvýšenými příjmy DPH.
Vztah vládní koalice k zaměst-
nancům státu je vysloveným
pohrdáním, v souvislosti s tím
a s její účastí při vyjednávání
o platech zvlášť uvedl jména Ivan
Bartoš a Markéta Pekarová.

ní rozpočet je už ve chvíli podání
nereálný. Odbory trvají na slibu
navýšení prostředků na zvýšené
tarify a budou toto zvýšení urgo-
vat. I nadále budou prosazovat
navyšování tarifů, které jsou jis-
tou složkou platu. Středula dále
kritizoval zrušení odborných
náměstků ministrů podle novely
zákona o státní službě, političtí
náměstci znamenají výdaje navíc
bez přidané hodnoty. Nedávno
přijatá směrnice EU o minimální
mzdě by v ČR znamenala zvýšení
o čtyři tisíce a ministr práce a so-
ciálních věcí hovoří o zvýšení
o 350 korun, tentýž ministr na-
vrhuje prodloužit věk nároku na
odchod do důchodu kvůli „ufinan-
cování“, když na druhé straně má
být snížen odvod pojistného.
Problémy se koncentrují a dopa-
dají těžce na chudší část obyvatel.
Předseda ČMKOS odmítá argu-
menty o plných nákupních ko-
šících v marketech slovy, že
máme být rádi, že jsou ještě lidé,
kteří nakupují.

vřít dohodu bez dalších vnitřních
konzultací. Vláda se snažila
nezvýšit tarify pro státní zaměst-
nance a nyní přes příslib nechce
na tyto výdaje poskytnout pro-
středky. OS v rámci přípravy
novely o příslušnících bezpeč-
nostních sborů usiluje o začlenění
institutu vyššího kolektivního vy-
jednávání do zákona.

Předseda sekce Martin
Havlíček připomněl, že v únoru
informovali o problémech zaměst-
nanců Policie ČR tehdy nového
ministra vnitra, který situaci ohod-
notil s tím, že problémy „vnimá“,
„sociání smír je to nejdůležitější“
a přislíbil odborům pravidelný
kontakt během roku. Ten se
nekonal a nyní jsou, zatím, za-
městnanci v situaci 10 % do tarifů
na úkor odměn. Sekce během
roku mj. jednala o platech, pod-
pořila akce ČMKOS, zlepšuje in-
formování členů a zaměstnanců
prostřednictvím intranetu, v jed-
nání je 20% sleva právní pomoci,
která nezahrnuje pracovněprávní
oblast.

Delegáti konference zvolili 15
delegátů sjezdu, výbor sekce, zá-
stupce sekce do Výboru OSSOO
a PVOS. Navrhli také zastoupení
sekce do pracovních komisí sjez-
du OS, revizní komise OS a do ve-
dení OS jako předsedu Pavla
Bednáře, místopředsedkyně Šárku
Homfray a Alenu Gaňovou. Do
dokumentů OS navrhují zařadit
nově příspěvek na naslouchadla.

Z pozvaných 31 delegátů z 15
ZO se konference účastnilo 23
delegátů z 10 ZO. -dě-
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V Brně první regionální předsjezdová
konference sekce veřejné správy

Za účasti předsedkyně sekce
veřejné správy Aleny Gaňové
proběhla 27. září v Brně konfe-
rence zástupců základních a míst-
ních organizací sekce z jižní Mo-
ravy a Vysočiny, jejímž hlavním
úkolem bylo zvolit delegáty a ná-
hradníky na volební konferenci
sekce a 9. sjezd odborového sva-
zu. A. Gaňová připomněla, že
činnost sekce v končícím voleb-
ním období byla poznamenána
epidemií koronaviru, kdy spo-
lupráce probíhala hlavně pro-
střednictvím informačních a po-
radenských center. Také zástupce
regionu ve Výboru OSSOO Petr
Vydra zdůraznil, jak omezení
osobních kontaktů poznamenalo
činnost, když nebylo možné
setkávat se s dalšími odborovými
funkcionáři a řešit případné pro-
blémy se zaměstnavateli přímo

v místě, díky epidemii se i nyní
až moc věcí řeší přes internet a je
třeba se významněji vrátit k osob-
ním kontaktům k jako výkon-
nější formě.

A. Gaňová ve svém vystoupení
shrnula náročná jednání o navý-
šení tarifních platů pro tento
a příští rok, když právě v čase
konání konference se předseda
odborového svazu Petr Bednář
účastní jednání o platech se zás-
tupci vlády. Zdůraznila, že při-
tom se při vysoké inflaci jedná
pouze o nominální zvýšení tarif-
ních platů a nikoliv o jejich reál-
né navýšení. Během epidemie
možná vzhledem k vynucenému
poklesu činnosti došlo k mírné-
mu úbytku počtu členů. Trvá
nezájem mladých zaměstnanců
o členství i nezájem o výkon
funkcí. Příznivější je v poslední

době počet nových odborářů.
Vedení sekce a odborového svazu
se po několik let snaží dosáhnout
vyššího kolektivního vyjedná-
vání pro zaměstnance územních
samosprávných celků. Po rozhod-
nutí Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, že Svaz měst a obcí za-
stupuje stranu zaměstnavatelů,
vypadala situace příznivě, ale
rozhodnutí Nejvyššího správ-
ního soudu v opačném smyslu
vyústilo v současnou situaci, kdy
vyšší kolektivní vyjednávání není
možné.

V diskusi přítomní kritizovali
nízké tarifní platy, které nemohou
stabilizovat stávající zaměst-
nance ani přilákat nové, když je
vyžadováno vyšší vzdělání a ce-
loživotní vzdělávání. Vysoké
množství žádostí o jednorázový
příspěvek na dítě zasáhlo význam-
ně i pracovníky Czech Pointů na
úřadech samosprávy, jejichž pro-

střednictvím je možné podávat
tyto žádosti.

Zástupci z 32 organizací zvo-
lili 10 delegátů na konferenci
sekce, která se bude konat 12.
ledna 2023 v Praze a 7 delegátů
na IX. sjezd, který se bude konat
3. března 2023. Na předsedu
OSSOO navrhuje konference
Pavla Bednáře, na místopředsed-
kyně pak Šárku Homfray a Alenu
Gaňovou.

P. Vydra vyzval k zasílání při-
pomínek k dokumentům odboro-
vého svazu, které bude schvalo-
vat sjezd a po sjezdu nový Vý-
bor OSSOO. V závěru pak při-
pomněl, že odborové organizace
mají možnost konzultovat či pří-
mo využít pomoc odborných pra-
covníků odborového svazu při ře-
šení problémů se zaměstnava-
telem, které v době po komunál-
ních volbách bývají častější,
podotkl. -dě-

§ ODPOVÍDÁME §Jak se měří teplota na pracovišti?
V kanceláři na běžném teploměru máme 16 stupňů, a pokud

budeme zvát „hygienu“ a v podstatě tak vyvolávat spor se za-
městnavatelem, chceme si být jistí správným měřením.

Právní úprava měření teploty
na pracovištích je obsažena v na-
řízení vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci. 11. 10.
2022 byla publikována ve
Sbírce zákonů novela tohoto
nařízení vlády – nařízení vlády
č. 303/2022 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů - kte-
rá upravila nově přípustné hod-
noty nastavení mikroklimatic-
kých podmínek pro klimatizo-
vaná pracoviště třídy I a IIa

vištích. Tehdy bylo v § 3b odst.
4 nařízení vlády výslovně stano-
veno, že „K průběžnému nebo
opakovanému sledování úrovně
zátěže teplem při práci, která již
byla vyhodnocena na základě
měření podle metodiky upravu-
jící měření mikroklimatických
parametrů pracovního prostředí
a vnitřního prostředí staveb,
uveřejňované ve Věstníku Mini-
sterstva zdravotnictví, je možno
použít jen měření teploty vzdu-
chu kalibrovaným teploměrem,
který splňuje požadavky zvlášt-
ního právního předpisu.“

Z uvedeného vyplývá, že k mě-
ření teploty na pracovišti lze,
kromě zjišťování teploty na pra-
covištích akreditovanými praco-
višti, lze použít teploměr s běž-

ným (avšak kalibrovaným) tepel-
ným čidlem, v praxi se užívá kali-
brovaný kulový teploměr. Naří-
zení vlády navíc samo výslovně
uvádí použití kulového teploměru
v tabulkách 4 a 5 („Přípustný hor-
izontální rozdíl mezi teplotou
kulového teploměru (tg) na
úrovni hlavy a na úrovni kotníků
pro klimatizovaná a přirozeně vě-
traná nevenkovní pracoviště a pro
pracoviště, na němž je k větrání
použito kombinované nebo nu-
cené větrání, na nichž je vykoná-
vaná práce třídy práce I a IIa“).
Při tomto měření se měří teplota
tak, že úroveň hlavy znamená
1100 mm nad podlahou a úroveň
kotníků znamená 150 mm nad
podlahou.

JUDr. Dana Dandová

a upravila minimální teplotu na
pracovišti, resp. přípustnou hod-
notu zátěže teplem, a to na ne-
venkovním pracovišti s neudr-
žovanou teplotou přirozeně vě-
traném, dále na pracovišti, na
němž je k větrání použito kom-
binované nebo nucené větrání
a na pracovišti s udržovanou
teplotou jako technologickým
požadavkem, z 20 °C na 18 °C.
Pro třídu práce IIa (Práce
převážně vsedě spojená s leh-
kou manuální prací rukou) se
upravuje minimální teplota z 18
°C na 16 °C.

Pokud se týká vlastního
měření, tak již v roce 2010 byla
jednou z novel nařízení vlády
zjednodušena problematika mě-
ření tepelné zátěže na praco-
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Protest ve Štrasburku: Pracovníci odmítají platit za inflaci taže-
nou růstem zisků
5. říjen 2022

Evropská odborová konfederace (ETUC), francouzské odbory
a několik dalších odborových federací a konfederací se připojily k de-
monstraci 5. října ve Štrasburku kvůli rostoucím životním nákladům.

Demonstranti zá-
roveň vyzvali ná-
rodní vlády a EU
k rozhodným kro-
kům. Požadují na-
výšení mezd, které
by korespondovalo
s růstem nákladů.
Zároveň by měla
být zvýšena mini-

mální mzda, což by mělo pomoci především těm nejpotřebnějším
s nejnižšími mzdami. Zástupkyně generálního tajemníka ETUC
Esther Lynchová k tomu řekla: „Miliony pracujících lidí sotva přeží-
valy ještě před touto krizí a nyní se po nich chce, aby platili ohromné
náklady na energie, zatímco jejich reálné mzdy klesají. Lidé musí čelit
čím dal těžším rozhodnutím, zda si mohou dovolit pořídit jídlo nebo
zda si mohou doma zatopit nebo pustit sporák na vaření, zatímco
ředitelé firem a akcionáři energetických firem si užívají svých rekord-
ních zisků na jejich účet. Je to nemorální a politici se potřebují této
situaci postavit čelem dříve, než to bude v zimě stát lidské životy.“

Turecko: EPSU stojí při SES a proti násilnému útoku vůči zdra-
votníkům
6. říjen 2022

Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan zaslal dopis
tureckému ministrovi zdravotnictví, ve kterém tvrdě odsuzuje útok na
členy SES. Zdravotní pracovníci z turecké odborové organizace

sdružující zaměst-
nance ve zdravot-
ních a sociálních
službách (SES)
byli ve městě
Diyarbakir napa-
deni pracovníkem
subdodavatelské
společnosti bě-
hem jejich bojko-

tu outsourcovaných kavárenských služeb. Tento pracovník dokonce
proti těmto zdravotníkům použil zbraň, ale naštěstí nebyl nikdo
zraněn. V návaznosti na tento násilný útok přišlo vedení SES
s prohlášením, že je to důsledek outsourcingové politiky ministerstva
zdravotnictví, které ponechává mafiánské společnosti přiživovat na
veřejných službách. J. W. Goudriaan ve svém dopise ministru zdra-
votnictví mimo jiné uvedl, že je to právě jeho zodpovědnost chránit
zdravotníky a zároveň vyzval k důkladnému prošetření tohoto inci-
dentu, aby se v budoucnosti již nemohl opakovat.

Evropské odbory v Římě vystoupily proti fašizmu a extrémní
pravici
10. říjen 2022

Přesně před rokem se demonstrace proti vakcínám zvrhly v neo-
fašistický protest, který vyústil vtrhnutím demonstrantů do ústředí
italské odborové konfederace CGIL. Byla zde poškozena okna

a rovněž i kanceláře. Lidé byli z této akce znechuceni a dávali svůj ná-
zor jasně najevo napříč celou Itálii. Tehdejší italský premiér navští-

vil sídlo CGIL
a rovněž vy-
jádřil svou soli-
daritu. Zástupci
EPSU a mnoha
jejich poboček
zaslali své
dopisy s vy-
jádřením soli-
darity a uspořá-
dali ve svých

zemích demonstrace na podporu. Rok poté zůstává naše solidarita sil-
ná. Generální tajemník EPSU se spolu s dalšími odborovými předáky
přidal k demonstraci v Římě, která se konala 8. října. Ulicemi Říma
pochodovaly desítky tisíc demonstrantů, aby daly najevo svůj odpor
s počínáním protestantů v minulém roce. Zástupce EPSU uvedl, že
násilí jako takové a násilí proti odborům a těm, kteří se nějak liší od
ostatních, jsou ústředním bodem fašizmu a ideologie extrémní pravi-
ce. Klíčovou roli našich demokracií hrají veřejné služby spolu s veřej-
nou správou. Veřejné služby musí být otevřené a přístupné pro všech-
ny. Jsou univerzální, demokratické, protifašistické a nikoho nevy-
lučují. K demonstraci se přidali i zástupci italských sociálních hnutí.
Přišli třeba zástupci organizací bojující za demokracii, bránící stát
blahobytu nebo lepší zdravotní péči. Svou solidaritu vyjádřili i zá-
stupci ukrajinských odborů, kteří uvedli, že stát, proti kterému bojují,
je postavený na autokracii a nese mnoho známek autoritářského
režimu jako je fašizmus.

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová v Ekvádoru
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová ve dnech 13. a 14. říj-

na navštívila Ekvádor, aby propagovala kroky ve jménu ochrany práv
státních zaměstnanců. Tato návštěva přichází jako reakce na po-
zorování orgánů ILO obzvláště ve vztahu k dodržování Konvence 87,

která se týká svobody
sdružování a ochrany
práva na sdružování.
R. Pavanelliová se
setkala se zástupci
Řídícího a Národního
shromáždění, aby
podpořila proces so-
ciálního dialogu, který

míří na znovuzavedení odborářských práv a na ochranu veřejných
služeb v zemi. R. Pavanelliová k tomu řekla: „Doufáme, že tato
návštěva může pomoci konsolidaci procesu sociálního dialogu s vlá-
dou Guilermo Lassa pro znovuzavedení práv odborů, svobody sdru-
žování a kolektivního vyjednávání pracovníků ve veřejném sektoru,
fundamentálních elementů silné demokracie, stejně jako posilování
veřejných služeb. Prezident Lassa a jeho ministr práce mají příležitost
prezentovat mezinárodní komunitě roli ekvádorského státu jakožto za-
městnavatele, který je v souladu s Mezinárodními pracovními kon-
vencemi.” Návštěva R. Pavanelli přišla v době, kdy ekvádorská vlá-
da představuje pracovní reformu, která je příležitostí přispět k její har-
monizaci s mezinárodními pracovními standardy.

Pavol Mokoš


