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Předsednictvo VOS
26. zasedání předsednictva Výboru OSSOO

se konalo ve čtvrtek 27. října v Praze
V rámci informace o činnosti

předseda odborového svazu Pa-
vel Bednář k otázce platů uvedl,
že vláda při rekonstrukci roz-
počtu na rok 2022 nezvýšila ob-
jem prostředků na platy státních
zaměstnanců a jednání ohledně
platů na rok 2023 zůstává v bodě
posledního jednání 27. září, kdy
zástupci vládní koalice přislíbili
zvýšení prostředků na platy a dal-
ší jednání s odbory. Slíbené jed-
nání odbory opakovaně urgují,
zatím bez reakce. V návrhu stát-
ního rozpočtu po 1. čtení v Po-
slanecké sněmovně PČR jsou
zvýšeny prostředky na platy,
stále ale není jasno, zda pokryjí
navýšené tarify ve státní správě
a v bezpečnostních složkách.
Členové předsednictva sarka-
sticky zmínili, že snížené teplo-
ty na pracovištích možná při-

Pokračují předsjezdové konference sekcí
a konference sekce veřejné správy

v regionech

spějí zvýšenou nemocností k ře-
šení profinancování platů. Úřad
práce ČR slíbené prostředky na
mimořádné odměny v tomto ro-
ce stále ještě neobdržel. K opa-
kovaným prohlášením vládní
koalice o propouštění úředníků
v diskusi zaznělo, že unáhlené
propouštění a posléze přijímání
v minulosti znamenalo problém
výkonnosti nových nezapraco-
vaných zaměstnanců. I současná
fluktuace zaměstnanců působí
problémy. Členové předsednict-
va obdrželi tabulku údajů
Ministerstva financí ČR - Infor-
mačního systém o platu a slu-
žebním příjmu za 1. pololetí
2022.

P. Bednář informoval, že vlá-
da na základě výsledku vý-

Úvod konference patřil jen
odborům. V ČSÚ funguje kolek-
tivní dohoda, uzavírány byly do-
datky kvůli stravování a rekreaci
na Lipně, odbory jednaly s ve-
dením úřadu o práci z domova.
V případě, kdy po končícím
funkcionáři není v základní or-
ganizaci náhrada a hrozí ukon-
čení členství všech členů ZO, je
možné sloučit ZO s jinou ZO.
Konference zvolila dva delegáty
na sjezd odborového svazu, no-
vé vedení podnikového výbo-
ru, zástupce sekce do Výboru
OSSOO, PVOS a revizní ko-
mise OSSOO, do vedení OS
navrhuje Pavla Bednáře, Šárku
Homfray a Alenu Gaňovou.

Pozváno bylo 19 zástupců z 9
ZO, přítomno bylo 15 zástupců.

V další části konference vy-
stoupili hosté. 1. místopředsed-
kyně ČSÚ Eva Krumpová při-
pomněla, že na následující den,
čtvrtek 20. října, připadne Ev-
ropský den statistiky, kdy v bu-
dově Českého statistického úřa-
du proběhne vernisáž výstavy
infografik. E. Krumpová infor-
movala o průběhu rekonstrukce
budovy v Praze, když cílem jsou
energetické úspory i zvýšení
komfortu při práci, zlepšení
klimatizace, šetrné osvětlení.
Podobně se rekonstruují nebo
budou i další budovy úřadu v re-
gionech. Navýšení platových
tarifů zatím není doprovázeno
navýšením potřebných prostřed-
ků. Úřad jedná o navýšení, even-
tuálním převedení nespotřebo-
vaných výdajů, zatím není finál-

Konference sekce statistiky
Předsjezdové jednání delegátů ze základních odborových orga-

nizací sdružených v sekci statistiky OSSOO se konalo ve středu
dne 19. října v budově Českého statistického úřadu v Praze.

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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ní řešení. Zaměstnanci byli
zvyklí na mimořádné odměny
na konci roku, letos to zřejmě
budou odměny jen za velmi mi-
mořádné události. Ani předpo-
kládaný rozpočet na rok 2023
navýšený o 6 % není dostatečný.

Ředitelka odboru personalis-
tiky a mezd Jana Nechvátalová
uvedla, že ve stejné situaci jsou
i další organizační složky státu,
nikdo na zvýšené tarify pro-
středky nedostal. Na odměny
nejsou peníze, je nutno pokrýt
tarify a od nich se odvíjející
příplatky. Pokračují jednání s Mi-
nisterstvem financí. Je připrave-
na systemizace na rok 2023,
dochází k organizačním změ-
nám spojeným s převody za-
městnanců uvnitř úřadu. K práci
z domova J. Nechvátalová uved-
la, že je možná maximálně dva
dny v týdnu, o vyšším rozsahu
rozhoduje předseda úřadu. Mi-
mořádně v souvislosti s rekon-
strukcí budovy v Praze může být
práce z domova realizována ve
větším rozsahu bez dohody a ne-
ní k tomu potřeba souhlas
předsedy. Dále pak informovala
o úpravě cen rekreace na Lipně
a využití relaxační místnosti

v budově v Praze, zdravotní cvi-
čení je možné v pevné pracovní
době.

Předseda OS Pavel Bednář
k jednání o platech uvedl, že
vláda k němu přistupovala

Konference sekce statistiky přes vysokou inflaci neochotně
a v návrhu na rekonstrukci roz-
počtu na rok 2022 alokovala
prostředky na zvýšené tarify
pouze zaměstnancům podle zá-
koníku práce. Při nutnosti pro-
platit tarify pak méně prostředků
na odměny znamená, že někteří

zaměstnanci budou možná mít
roční příjem nižší než vloni.
Vláda tlačí na propouštění ze
státní správy. P. Bednář upo-
zornil na novelu zákona o státní
službě a projednávanou novelu
zákoníku práce.

-dě-

Návrhy NERV (Národní ekonomická rada vlády) na snížení
výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR

celý text na
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Navrhy-NERV-na-snizeni-vydaju-a-zvyseni-prijmu.pdf

Návrhy na snížení výdajů veřejných rozpočtů
 Parametrická opatření na snížení budoucích vý-

dajů důchodového systému
 Návrat slevy na jízdném do stavu v srpnu 2018
 Zrušení státní podpory stavebního spoření
 Zvýšení efektivity veřejné správy – optimalizace

počtu zaměstnanců a slučování agend
 Redukce počtu a reforma fungování resortních

výzkumných ústavů
 Revize samosprávy a nákladů na místní vlády
 Snížení počtu vězňů
 Redukce počtu policistů
 Zrušení/nezavádění tzv. "výchovného"
 Zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku
 Snížení podpory v nezaměstnanosti
 Snížení neinvestičních dotací v zemědělství
Návrhy na zvýšení příjmů veřejných rozpočtů
 Zvýšit zdanění příjmů fyzických osob
 Revize sazeb spotřební daně

 Zrušení slevy na nepracující manželku či man-
žela

 Zvýšit poplatek za dobývání nerostných surovin
 Nerealizovat plánované rozšíření paušální daně
 Omezení ev. rušení daňových výjimek a úlev
 Zpoplatnění vysokých škol
 Zrušení zbytných finančních institucí státu
 Privatizace
 Zavést karenční dobu v případě nemoci
 Revize snížených pásem DPH
 Zvýšit daň z nemovitých věcí
 Globální a evropské reformy korporátní daně
 PPP a výkonové zpoplatnění dopravní infrastruk-

tury
 Zrušení školkovného
 Snížení počtu osob v exekuci
 Rozšíření dostupnosti předškolních zařízení a zvý-

šení předvídatelnosti jejich dostupnosti pro
rodiče i budoucí rodiče

NERV prezentoval
vládě náměty z oblasti
rozpočtu a energetické

krize
“Náměty NERV budou podle do-
hody s ekonomickými ministry
dále rozpracovány a vláda poté
bude diskutovat, které z nich
využije, realizuje či zařadí do
programového prohlášení vlády,
které bude vlivem externích
událostí, jako jsou válka a ener-
getická krize, nutné začátkem
roku 2023 aktualizovat. Na jed-
nání expertů s vládou nebylo
cílem uvést všechna navržená
opatření do praxe, ale otevřít
tím debatu, která může vyústit
v kompromis u některých námě-
tů.”
https://www.vlada.cz/cz/ppov/nerv/
aktuality/nerv-prezentoval-vlade-
namety-z-oblasti-rozpoctu-a-ener-

https://www.vlada.cz/cz/ppov/nerv/aktuality/nerv-prezentoval-vlade-namety-z-oblasti-rozpoctu-a-energeticke-krize-200401/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/nerv/aktuality/nerv-prezentoval-vlade-namety-z-oblasti-rozpoctu-a-energeticke-krize-200401/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Navrhy-NERV-na-snizeni-vydaju-a-zvyseni-prijmu.pdf
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Konference sekce veřejné správy

ve východočeském regionu

Host konference předseda OS
Pavel Bednář ve vystoupení
charakterizoval letošní jednání
o platech ještě pro rok 2022 jako
„zvláštní proces“ poznamenaný
přístupem zástupců vlády, kteří
přicházeli na jednání bez man-
dátu dohodnout se, a posléze
pak vládní koalice bez důvodu
přistoupila na navýšení tarifních
platů s výjimkou platů zaměst-
nanců podle zákona o státní
službě. K zjevné diskriminaci
pod tlakem odborů i odborných
pracovníků státní správy nako-
nec nedošlo. Jednání o platech
pro rok 2023 nejsou uzavřena,
přičemž vláda má záměr pouze
navýšit prostředky na platy a ne
zvýšit platové tarify. To by mělo
nepříznivý dopad na zaměst-
nance územních samosprávných
celků, když případné zvýšení
platů by bylo jen v kompetenci
vedení územních samospráv-
ných celků. Odborové vyjed-
návání o platech by tak spočíva-
lo na základních odborových or-
ganizacích. Celý systém odmě-
ňování ve veřejné správě má
řadu problémů, tarify pod úrovní
minimální a zaručené mzdy, je
pouze jeden platový stupeň pro
zaměstnance nad 32 let praxe,
příliš striktní jsou požadavky na
vzdělání. Těmito problémy by
se měla zabývat politicko odbor-
ná pracovní skupina MPSV.
Odborový svaz má zájem zpře-
snit postavení obecních policií
v systému integrovaného zá-
chranného systému, sdělil dále
předseda Bednář.

Předsedkyně sekce veřejné
správy Alena Gaňová informo-
vala o konání konferencí sekce
v regionech, které předcházejí
volební konferenci sekce. Ta se
bude konat 12. ledna v Praze
shodou okolností těsně před vol-
bou prezidenta, což může ovliv-
nit účast na konferenci s ohle-
dem na pracovní zapojení za-
městnanců samosprávy při vol-
bách. Cíl sekce uzavřít vyšší

kolektivní smlouvu, podobnou
Kolektivní dohodě vyššího stup-
ně pro státní zaměstnance, se
nepodařilo vzhledem k tomu, že
Svaz měst a obcí ČR po po-
čáteční vstřícnosti zaujal odmí-
tavý postoj, nakonec Nejvyšší
správní soud rozhodl, že SMO

ČR není svazem zaměstnavatelů.
V diskusi bylo poté nazna-

čeno, že partnerem by eventuál-
ně mohlo být Sdružení místních
samospráv ČR. Je potřeba zlep-
šit konkurenceschopnost práce
v samosprávě, přilákat mladé
zaměstnance i prostřednictvím
benefitů. Základem je ale odmě-
ňování. Jde o náročnou a zod-
povědnou práci s požadavky na
vzdělání i další vzdělávání se.
Stát by si měl být více vědom,
že velká část práce úředníků sa-
mospráv je výkon státní správy
a měl by mít zájem na kvalitním
obsazení těchto míst. Zaměst-
nanci samospráv odváděli práci
navíc a kompetentně během
„covidu“ a i například nyní při
podávání žádostí o pětitisícový
příspěvek na dítě. Věkové slo-
žení zaměstnanců se stále po-
souvá v neprospěch mladších
zaměstnanců. Diskutující se sho-
dovali na nevýhodnosti slou-
čeného modelu státní správy a sa-
mosprávy. Podmínky v úřadech
jsou rozdílné ohledně existence
sociálních fondů a jejich výše
a i indispozičního volna. Na to
reagoval předseda OS P. Bednář,
že odborní pracovníci svazu

jsou připraveni pomáhat osobně
při jednáních se zaměstnavateli.
Pracovnice informačního a po-
radenského centra OS v Hradci
Králové Věra Benešová potvrdi-
la také svou pomoc při jednáních
v čase po komunálních volbách.

Z další diskuse vyplynulo, že
vlivem epidemie došlo k mírné-
mu úbytku členů, zaměstnanci
mylně mají za to, že příspěvek
na stravování či jiné materiální
výhody z kolektivní smlouvy
jsou možné bez odborů a že
ukončení činnosti základní orga-
nizace neznamená konec výhod.

V. Benešová vyzvala zástupce
odborových organizací k zasílá-
ní připomínek k dokumentům
OSSOO, které budou noveli-
zovány pro nové volební období.

Na konferenci sekce veřejné
správy bylo zvoleno 15 delegátů,
z nich 10 se zúčastní sjezdu
odborového svazu. Navrženi
byli zástupci regionu do výboru
a vedení sekce, výboru OS a do
vedení svazu PavelBednář,
Alena Gaňová a Šárka Homfray.

Na konferenci bylo pozváno
39 delegátů z 39 ZO, zúčastnilo
se 28 delegátů. -dě-

Ve čtvrtek 20. října se v Hradci Králové sešli zástupci základ-
ních organizací sekce veřejné správy odborového svazu z vý-
chodočeského regionu.
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Konference sekce soudů
a státních zastupitelství

Společné jednání členů orgánů odborových organizací sdru-
žených v sekci soudů a státních zastupitelství OSSOO se konalo
v úterý 25. října v sídle odborového svazu v Praze.

Část konference navštívil
náměstek ministra spravedlnosti
Karel Dvořák, který ocenil
součinnost s odbory a hovořil
především k odměňování ad-
ministrativních a odborných
pracovníků justice, když vede-
ní ministerstva si uvědomuje
oprávněnost kritiky jejich odmě-
ňování ze strany soudců. Před-
pokládá, že rezort obdrží pro-
středky na navýšené platové ta-
rify ještě pro rok 2022 a 6%
navýšení prostředků na platy
aparátu soudů a státních zastupi-
telství pro rok 2023.

V diskusi odboráři poukázali
na to, že i uvnitř rezortu dochází
k nerovnostem a u soudů mají
administrativní pracovníci vyšší
platy a dochází k přetahování
zaměstnanců ze státních zastu-
pitelství. Mladí zájemci o práci
v aparátu soudů a zastupitelství,
pokud vůbec nastoupí do za-
městnání, tak brzy odcházejí
kvůli nízkým platům. Systém by
nefungoval bez služebně nej-
starších zaměstnanců. Byl zmí-
něn i případ, kdy je zneužívána
práce IT pracovníka, důchodce,
který je svolný pracovat za
„směšné“ peníze při současném
pobírání důchodu. Zaměstnanci
jsou nespokojeni se zařazo-
váním do tříd, když práce je
náročná a odpovědná. Problé-
mem jsou nejen tarifní platy, ale
i osobní příplatky, zvláštní pří-
platky a odměny. Ty jsou navíc
letos ohroženy kvůli dosavadní-
mu nepokrytí navýšených tarifů
na poslední čtyři měsíce roku.
Zaměstnanci se cítí opomíjení
ve vztahu k ostatním zaměst-
nancům veřejné sféry, konkrétně
pak byly zmíněny úřady samo-
správy, kam přecházejí někteří
nespokojení zaměstnanci soudů
a zastupitelství.

K odměňování se vyjádřil pří-
tomný místopředseda odboro-
vého svazu Rudolf Pospíšil.

Velká fluktuace mladých za-
městnanců je obecná pro veřej-
nou správu. Odměňování cel-
kově je velký problém, odbo-
rový svaz prosazuje zvyšování
tarifních platů, které jsou jisto-
tou pro zaměstnance. Odborový
svaz se účastí dvou svých zás-
tupců bude podílet na práci po-
liticko odborné skupiny MPSV,
která by měla pomoci odstranit
vážné nedostatky systému, na-
příklad tarify pod úrovní mini-
mální a zaručené mzdy či demo-
tivaci služebně nejstarších za-
městnanců. Problémem jsou
prostředky na platy. Upozornil,
že nepřípustné je snižovat osob-
ní příplatek z důvodu nedostatku
prostředků na platy.

Metodik odměňování z Mini-
sterstva spravedlnosti Jiří Ko-
courek zdůraznil, že odměny se
musí řídit ustanovením záko-
níku práce a jejich využívání
k jiným účelům může být na-
padeno při kontrole inspekcí
práce. Stejně tak zařazování do
tříd musí být podle předpisů.
Možnosti změn v zařazování do
tříd spočívají ve schválení změn
nároků pro třídy. V současné
době většina administrativních
zaměstnanců je zařazena v 7.
a 8. platové třídě. Nepocho-
pitelná je stálá existence tarif-
ních platů pod úrovní minimální
a zaručené mzdy. Příliš tvrdý je
odpočet kvůli nesplnění vzdělá-
ní. V diskusích o odměňování je
uvažováno o samostatné tabulce
pro nezávislou soudní moc. Je
připravována metodika „rezortní
katalog“, která má pomoci snad-

nější aplikaci zařazování do tříd.
Předseda sekce Jan Rampas

se připojil ke kritice tarifů pod
zaručenou mzdou, kdy navýšení
tarifního platu neznamená ve
skutečnosti žádné navýšení. K či-

nnosti sekce uvedl, že uplynuly
čtyři roky od posledního osob-
ního setkání. Úvahy o vyšším
kolektivním vyjednávání v justi-
ci byly pro nezájem odborářů
a zaměstnanců zatím odsunuty.
Vedení sekce udržovalo kontak-
ty během epidemie, opakovaně
se zabývalo neutěšenou situací
v odměňování administrativy
a žádalo vedení rezortu o ře-

šení, zrušení superhrubé mzdy
znamenalo určité zvýšení platů.
V březnu 2021 při jednání on-
line vedení sekce doporučilo za-
chování stravenek pro jejich
výhodnost ve srovnání se stra-
vovacím paušálem. Vedení
sekce uvažovalo o zřízení fondu,
který by pomohl špatně pla-
ceným zaměstnancům, ale při
zjištění, že dotyční by pak přišli
o podpory hmotné nouze, od
záměru ustoupilo a doporučuje
v případě potřeby využít mož-
nosti podpůrného a sociálního
fondu odborového svazu. Sekce
má zájem na revizi katalogu
prací tak, aby se zlepšilo odmě-
ňování administrativy soudů
a státních zastupitelství.

Byli zvoleni dva delegáti na
IX. sjezd OS, jeden člen Výboru
OSSOO, jeden člen předsednict-
va VOS a výbor sekce, konfe-
rence navrhla volbu Pavla
Bednáře do funkce předsedy
OS.

Na konferenci bylo z 13 zá-
kladních organizací zastoupeno
7 ZO.

-dě-

přečetli jsme

Předsedové soudů:
Justice je před kolapsem

Soudci vzkázali, že „považují
za svou povinnost varovat před
kolapsem, který soudům hrozí“.
Nástupní platy jsou podle nich
na úrovni cca 20 000 až 23 000
Kč hrubého. Průměrný plat
v justici je podle nich navíc cca
o 10 000 Kč nižší, než činí
průměrný plat ve veřejné sféře,
a proto chybí kvalitní lidé.

„Vláda v rozporu s vlastním
programovým prohlášením od-
mítla zvýšit objem prostředků
na platy zaměstnanců soudů tak,
aby umožňovaly personální za-
jištění soudů. Zářijové 10pro-
centní zvýšení tarifů pro státní
zaměstnance, jež nebylo do-
provozené odpovídajícím zvý-
šením objemu prostředků, platy
reálně nezvedlo,“ uvedli soudci
a varovali před kolapsem.

„Nedojde-li ke změně, může
řada soudů citelně omezit svoji

činnost,“ uzavřeli soudci v pro-
hlášení a upozornili na hrozící
průtahy.

Rovněž soudcovská unie na
sněmu upozornila, že platové
ohodnocení odborného a admi-
nistrativního aparátu soudů je
nedostatečné.

„Nedojde-li k tomuto zrovno-
právnění, je zásadně ohroženo
náležité fungování justice jakož-
to jednoho z pilířů státní moci,“
konstatovala Soudcovská unie
s tím, že vzhledem k aktuálnímu
platovému ohodnocení IT pra-
covníků justice není závazek
vlády k elektronizaci justice
proveditelný.
Předsedové soudů: Justice je před
kolapsem - Novinky

Justice je podle předsedů soudů před kolapsem. V pondělním
prohlášení soudci uvedli, že vláda v rozporu s programovým
prohlášením odmítla dostatečně zvýšit platy zaměstnanců, jež
jsou podle nich „zoufale nízké“.

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-predsedove-soudu-justice-je-pred-kolapsem-40411834
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-predsedove-soudu-justice-je-pred-kolapsem-40411834
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Pokračování ze strany 1

26. zasedání předsednictva Výboru OSSOO
se konalo ve čtvrtek 27. října v Praze

běrového řízení jmenovala s úči-
nností od 1. listopadu novým
náměstkem ministra vnitra pro
státní službu PhDr. Jindřicha
Fryče.

Dále předseda Bednář upo-
zornil, že teplota 18 stupňů
v kancelářích je hygienické mi-
nimum, nikoliv standard. K pou-
žívání datových schránek od-
borovými organizacemi připra-
vuje OS metodickou pomůcku.

V rámci přípravy IX. sjezdu
odborového svazu předseda OS
informoval o probíhajících kon-
ferencích sekcí, které volí de-
legáty sjezdu, a vyzval k zasílání
připomínek a návrhů k obsahu
dokumentů schvalovaných sjez-
dem a následně prvním zase-
dáním nového výboru odbo-
rového svazu..

Předsednictvo schválilo pří-
pravu rozpočtu OS na rok 2023.

Dále zástupci jednotlivých
sekcí, vyjma sekce veřejné sprá-
vy, předali informace o finanční
podpoře stravování zaměstnan-
ců, a to kolik činí příspěvek
z provozních prostředků zaměst-
navatele a kolik z FKSP v pří-
padě stravenek a závodního stra-
vování, či zda je využíván stra-
vovací paušál. Z informací vy-
plývá velká rozdílnost podpory
v jednotlivých rezortech, když
tuto rozdílnost ještě zvyšuje
rozhodování na nižší než cen-
trální úrovni.

Místopředseda OS Rudolf
Pospíšil informoval o Českomo-
ravskou konfederací odboro-
vých svazů prováděném shro-
mažďování informací o dopa-
dech plurality odborů u jed-
notlivých zaměstnavatelů na
uzavírání kolektivních smluv.
Náš odborový svaz nemá infor-
mace o negativních zkušenos-
tech ze základních odborových
organizací, i když jsou praco-
viště, kde působí další odborové
organizace, zatím vždy se do-
kázali odboráři dohodnout. -dě-

Pokračují předsjezdové konference sekcí a konference sekce veřejné správy v regionech
Konference sekce vědecko-technické

základny
Jednání členů orgánů základních odborových organizací sdru-

žených v sekci vědecko-technické základny se konalo v úterý
1. listopadu v Praze.

Dlouholetá dvojice ve vedení sekce Milada Hofmanová a Ladislav
Hrubý má v úmyslu do roka ve funkci skončit, a je potřeba najít za ně
náhradu.

Host jednání předseda odbo-
rového svazu Pavel Bednář in-
formoval, že Českomoravská
konfederace odborových svazů
shromažďuje informace o dopa-
dech existence více odborových
organizací u jednotlivých za-
městnavatelů na průběh kolek-
tivního vyjednávání. Krátce
hovořil o vyjednávání o platech
pro zaměstnance veřejné sféry
pro rok 2022 a 2023. Pracovní
skupina Ministerstva práce a so-
ciálních věcí k odměňování ve
veřejné správě se má mj. zabý-
vat tarify pod minimální a zaru-
čenou mzdou a senioritou pla-
tových stupňů. Bylo ukončeno
připomínkové řízení k novele
zákoníku práce, která představu-
je především transpozici směr-
nic Evropského parlamentu a Ra-
dy EU.

Po zprávě mandátové komise

byly provedeny volby čtyř
delegátů na IX. sjezd OS, na je-
den rok byli zvoleni místo-
předsedové sekce a zástupce
sekce do VOS a PVOS, a do ve-
dení odborového svazu navrženi
Pavel Bednář, Šárka Homfray
a Alena Gaňová. Schválen byl
rozpočet sekce na rok 2023.

V diskusi zástupci z odboro-
vých organizací hovořili přede-
vším o nezájmu jak o členství,
tak především o výkon odboro-
vých funkcí, což je i důvodem
proč tentokrát bylo zvoleno ve-
dení sekce jen na jeden rok,
během kterého by měl být na-
lezen kandidát na tuto funkci,
když stávající místopředsedové
kvůli věku chtějí funkci opustit.
Dále se diskuse zaměřila na
nepochopení zaměstnanců, že
bez kolektivních smluv vyjed-
naných odbory, by neexistovala

řada benefitů, o členství projevu-
jí zájem většinou zaměstnanci
v nesnázích. Dobré zkušenosti
mají odboráři s odbornou po-

moci zaměstnanců našeho svazu.
Na konferenci bylo pozváno

35 delegátů z 35 ZO, zúčastnilo
se 8 delegátů. -dě-

Návrhy nařízení vlády v připomínkovém řízení
Návrh nařízení vlády provádí sjednocení odpočtu let z dosažené

praxe u zaměstnanců, kteří nesplňují požadované vzdělání pro pla-
tovou třídu, do které jsou zařazeni, nebo dosahují pouze nižšího z al-
ternativně stanovených stupňů vzdělání, avšak získali vyšší odborné
vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním pro-
gramu; dále zahrnuje doplnění manželských a rodinných poradců do
okruhu zaměstnanců, kterým přísluší platový tarif podle stupnice pla-
tových tarifů uvedené v příloze č. 2. Návrh nařízení vlády také ob-
sahuje založení práva akademických pracovníků státních vysokých
škol na platový tarif podle přílohy č. 5, podle které byli dosud
odměňováni výhradně pedagogičtí pracovníci, a zároveň v rozšíření
počtu platových tříd v příslušné stupnici, vzhledem k vyšší složitosti,
odpovědnosti a namáhavosti prací vykonávaných akademickými pra-
covníky.
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKKFBG6K

Do katalogu prací se do platových tříd zcela nově navrhují zařadit
práce týkající se oblasti nakládání s energiemi a práce spočívající v po-
suzování zdravotního stavu fyzických osob nelékařskými zdravotnický-
mi pracovníky. Dále se do platových tříd navrhují zařadit náročnější
práce při výkonu veřejného opatrovnictví, v oblasti řízení o přestupcích
a v oblasti sociálních služeb. V oblasti justice se nově navrhují zařadit do
platových tříd náročnější práce v povolání Justiční pracovník. Dále se
navrhují úpravy příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví tak, aby byly
v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. Do katalogu správních činností se
nově doplňují správní činnosti týkající se oblasti sociální práce na
úřadech práce, v oboru veterinární péče a krizového řízení. Nově se
specifikují správní činnosti v oblasti azylové a migrační politiky. Mimo
to se navrhují dílčí úpravy v katalogu bezpečnostních sborů spočívající
v návrhu na rozšíření 6. tarifní třídy týkající se jednotlivých ředitelství
v rámci Policejního prezidia ČR a ve vymezení územní působnosti a do-
plnění zdravotnických činností vykonávaných u Policie ČR.
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKLE32BY

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKLE32BY
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKKFBG6K
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Směrnice EU a její dopady na současnou
podobu pracovního práva

Dne 1. srpna 2022 uplynula České republice lhůta pro začlenění
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20.
června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních pod-
mínkách v Evropské unii (dále jen „Směrnice“) do českého právního
řádu. Hlavním cílem této Směrnice je zlepšení pracovních podmínek
pracovníků tím, že dojde k větší transparentnosti a předvídatelnosti
zaměstnání. Směrnice si rovněž klade za cíl zajistit větší přizpůso-
bivost trhu práce novým trendům v oblasti zaměstnávání. Jakým způ-
sobem chce těchto cílů Směrnice dosáhnout a jaký bude dopad na
současnou podobu pracovního práva naleznete na:
Směrnice EU a její dopady na současnou podobu pr | epravo.cz

Novela zákoníku práce
Návrh zákona provádí transpozici směrnice Evropského parla-

mentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze
mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a dále transpozici směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. červ-
na 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních pod-
mínkách v Evropské unii. Návrhem zákona dojde ke změně zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších před-
pisů, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů, a dále zákonů v gesci Ministerstva vnitra (zákon č. 234/2014
Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů), Ministerstva obrany (zákon č. 221/1999 Sb., o vo-
jácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2016 Sb.,
o službě vojáků v záloze, ve znění zákona č. 294/2017 Sb.), Ministerstva
spravedlnosti (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů) a Ministerstva financí (zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCJ7DN4N6

Cyklovýlet

možnosti hotelu a pořádali mezi
sebou zápasy ve stolním tenise.

Druhý večer se všichni
scházíme na večeři, která se

Tak se sešel rok s rokem a už
se opět scházíme na parkovišti,
kde je připravený autobus i s cy-
klovlekem, chlapi upravují ří-
dítka u kol, aby se mohla upev-
nit do držáků na vleku. Ani ne
za hodinu je vše připraveno
a můžeme vyrazit na čtyřdenní
cyklovýlet do severních Čech
do Starých Splavů. Za čtyři
hodiny stojíme před hotelem
Bezděz, kde se ubytujeme a rych-
le vyrážíme na první výpravy,
každý dle svého uvážení. Ti, co
si nevzali sebou kola, se jdou
projít k Máchovu jezeru nebo
navštíví muzeum Čtyřlístku, ti,
co si kola přivezli, vyrážejí na
nějakou kratší projížďku do oko-
lí.

Během pobytu jsme navštívili
mnoho turisticky atraktivních
míst jako je Státní hrad Bezděz,
Hrad Houska, Zámek Zákupy
i vyhlášenou zmrzlinárnu v Mi-
moni, kde mají minimálně 50
druhů zmrzlin. Byli jsme se po-
dívat na Čertovy hlavy a na Pan-
skou skálu, kde se točila jedna
z nejznámějších pohádek Pyš-
ná princezna. Nic nemohlo odra-
dit naše nasazení ke zdolání
vytýčených cílů, ani dvě píchlé
duše za dopoledne. Náhradní
duše byla vyměněna za chvilku
a už jsme uháněli s větrem o zá-
vod dál. Pokud se jednalo o delší
trasu, část jsme zdolali i za po-
moci vlaku, hlavně se nevzdát.

Ti otužilí vyzkoušeli vodní
podmínky Máchova jezera, ti
méně otužilí využili vnitřní
bazén v hotelu, teenagers využili

nese v duchu grilování, jsou
připravené masové speciality,
grilovaný hermelín, zelenina
a další dobroty. Pohodovou ná-
ladu nemohla zkazit ani při-
cházející bouřka, přesouváme se
všichni do baru, kde dobrá zába-
va pokračuje.

Po sobotní večeři jsme se
prošli k místnímu přístaviště,
kam pro nás dojela krásná loď,
která s námi obeplula Máchovo
jezero při západu slunce. Ro-
mantickou plavbu podkreslovala
linoucí se hudba z reproduktorů.
Neděle byla ve znamení balení
věcí, ale přesto jsme ještě stihli
vyrazit na krátké projížďky či
procházky po okolí. Na odpo-
ledne byl naplánovaný odjezd,
opět upevnit kola a vyrážíme
směr domů. Už teď se těšíme na
příští rok, to vyrazíme pro
změnu na Sušicko, které skýtá
mnoho nových cílů ke zdolání.

Kateřina Purkarová
Městská policie Plzeň

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCJ7DN4N6
https://www.epravo.cz/top/clanky/smernice-eu-a-jeji-dopady-na-soucasnou-podobu-pracovniho-prava-115289.html
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Fiskální věci jsou důležité - společný otevřený dopis od více než 180 sig-
natářů pro lídry EU
17. říjen 2022

Výňatek z otevřeného dopisu adresovaného lídrům EU od zástupců růz-
ných odborových a jiných občanských organizací ze všech 27 zemí EU:
Vzhůru letící ceny potravin a energií ničí rozpočty rodin napříč celou Evropou
v návaznosti na přerušené obchodní řetězce a ruskou invazi na Ukrajinu.
Evropská komise navrhla řešení, jako jsou stropy na zisky energetických pro-

ducentů. Potřebujeme dlou-
hodobá řešení ve spojení
s těmi krátkodobými. Jakož-
to zástupci občanských
sdružení, expertních skupin
a odborů s podporou aka-
demiků napříč celou Evro-
pou, věříme, že tento pří-
stup musí řešit samotné

strukturální problémy našeho ekonomického systému. Ekonomika nepracuje
pro většinu lidí v Evropě, pro mladé občany, ani pro naši planetu. Dlouhodobá
řešení by měla zahrnovat rychlý pokrok v daňové agendě EU, včetně envi-
ronmentálních daní, stejně jako hlubokou reformu fiskálního rámce EU, která
by podporovala redistribuční politiky a spravedlivou zelenou transformaci.
K zajištění rovnosti a spravedlnosti by největší zátěž měli nést ti nejbohatší.
Vyzýváme vás ke zdanění znečišťovatelů. Daňový systém musí být posílený
přes sociálně vyrovnané a progresivní daně. Pakt Stability a růstu (soubor
pravidel pro regulaci národních rozpočtů) musí být upravený pomocí
demokratického a otevřeného procesu. Taková reforma by neměla probíhat za
zavřenými dveřmi, ale naopak by měla být demokratická a transparentní se
zapojením Evropského parlamentu. Součástí chystané reformy hospodářské
politiky EU by měly být i následující principy: budování trvanlivé ekonomiky
s pracovními místy pro všechny; vyplnění díry ve financování zelených pro-
jektů a učinit Evropu nezávislou na fosilních palivech; reinvestování prostřed-
ků do veřejných služeb a sociální ochrany; cílit na lidský, ekonomický a en-
vironmentální blahobyt. Vzhledem k tomu, že strukturální krize je spíše
dlouhodobým problémem, preventivní výdaje jsou dnes nezbytností. Bude to
také znamenat garanci kvality života pro všechny, lepší veřejné služby
a udržitelnější ekosystém pro budoucí generace.
EPSU na kongresu Fagforbundet: Udržte naše služby ve veřejných rukou
18. říjen 2022

Zvyšování mezd, zajištění dobrých penzí pro členy, bezpečná pracoviště,
zastoupení u mladých, nábor nových členů a sdružování byly mezi hlavními
tématy, o kterých na svém kongresu diskutovali delegáti norské odborové fe-
derace Fagforbundet. Norsko představilo speciální daně na vysoké zisky z ener-
gií a lososových farem. Tyto vybrané daně vracejí zdroje veřejným službám.
Problémy, kterým čelí odbory v Norsku byly velice podobné těm, kterým čelí
i jejich kolegové z jiných zemí. Generální tajemník EPSU na tomto kongresu
hovořil o důležitosti veřejných služeb při zajišťování lidských práv, včetně
práva na teplý domov. Dále hovořil o požadavcích evropského odborového
hnutí ohledně zavedení srozumitelných opatření na boj s nákladovou krizí,
a také uvedl, proč je důležité bojovat proti extrémní pravici a fašismu.
Chceme lidem dodávat inkluzivní veřejné služby s inkluzivními pracovišti,
kde se lidé mohou cítit bezpečně tím, kým jsou. Jan Willem Goudriaan také
vyzdvihl úspěch organizace Fagforbundet, které se podařilo vrátit odpadový
sektor zpět do veřejných rukou nebo také nedávné vítězství v podobě získání
permanentních pracovních míst pro řidiče v poštovních službách.
Můžeme zvítězit! ILO uznává, že ochrana oznamovatelů je součástí její
mise a mandátu
24. říjen 2022

Ve dnech 26.-30. září proběhl v Ženevě v rámci ILO technický mítink
ohledně ochrany oznamovatelů. Poprvé v historii ILO se sešli zástupci vlád,
pracovníků i zaměstnavatelů z celého světa, aby diskutovali o ochraně oz-
namovatelů v sektoru veřejných služeb, kde veřejní pracovníci v orgánech

vykonávajících dohled hrají klíčovou roli při detekci a boji s korupcí a dalším
špatnostem. Tento mítink byl výsledkem letité práce zástupců PSI a jejich
poboček. Zástupci tripartity uznali, že pracovníci ve veřejných službách jsou
často ti, kteří jako první odhalí hrozby nebo škody veřejnému zájmu, a v tom-
to ohledu hrají klíčovou roli při odhalování porušení pravidel a zajištění bla-
hobytu společnosti a ekonomiky. Avšak při takovémto chování se vystavují
zvýšenému riziku odvety, včetně svého pracoviště. K takovým odvetám může
dojít v různých formách a od různých účastníků, stejně jako jim hrozí i pří-
padné trestní stíhání a žaloby. Dalším důležitým uznáním je, že navzdory ab-
senci jasné definice „oznamování“ členové ILO chápou koncept této prob-
lematiky a uvědomují si, že je nutné tyto lidi chránit v rámci srozumitelné,
národní, regionální i mezinárodní spolupráce, což umožní vládám a sociálním
partnerům vytvořit strategie na boj s korupcí a s dalšími špinavými triky.
Ukázalo se, že ze strany ILO jsou zapotřebí další kroky a že všechny dveře
zůstávají otevřené, včetně globálního rámce pro ochranu oznamovatelů ve
veřejném sektoru.
Opětovná municipalizace se prosazuje jako nová veřejná politika
31. říjen 2022

Opětovná municipalizace veřejných služeb, které se také říká insourcing
nebo deprivatizace, je čím dál častěji implementována jako úspěšná politická
alternativa v boji s ekonomickými nerovnostmi a se sociálními a environ-
mentálními výzvami. Dodávání základních veřejných služeb jako je voda

a pečovatelské služby bylo
dlouho obsluhované na zá-
kladě dominantní neoli-
berální politiky a nástrojů,
jako jsou privatizace a ús-
porná opatření. Avšak ví-
ce než dvacetileté studie
a analýzy odborů, občan-
ských sdružení a akade-

mických útvarů, stejně jako studie OSN a OECD, ukazují, že takové politiky
snižují technické kapacity a politické zastoupení místních zastupitelů, pra-
covníků a rezidentů, zatímco zvyšují nerovnosti uvnitř zemí i mezi zeměmi
a komunitami. Pandemie Covid-19, klimatická změna a rostoucí nerovnosti
přinesly důležitost místních veřejných služeb do popředí zájmu veřejnosti,
což urychlilo přeměnu směrem k nové generaci, která je více pro veřejné za-
stoupení. Municipality si čím dál častěji vybírají opětovnou municipalizaci
jako alternativu k privatizacím veřejných služeb. V tomto kontextu dochází
k opětovnému definování toho, co je vlastně veřejné. „Veřejné“ již není svá-
záno s tradičním konceptem, kdy se na něj nahlíží jako na státní, které je spo-
jováno s kolonializmem, centralizací a patriarchátem. Místo toho je „veřejné“
spojováno s demokratickými a inkluzivními principy. Veřejné vlastnictví se
orientuje na bezkomoditní, sociálně spravedlivě a genderově vyrovnané ve-
řejné služby provozovány ve veřejném zájmu.
ETUC oslavuje zvolení nového brazilského prezidenta – Lula da Silva
31. říjen 2022

Navzdory všem pokusům odradit brazilské voliče od svobodných voleb,
demokracie a sociální pokrok zvítězily nad pravicovými, neofašistickými, au-
toritářskými a násilně populistickými politikami předešlého prezidenta. So-

ciální spravedlnost a ochrana lidských práv,
nový férovější globální ekonomický model,
klimatická a digitální spravedlivá transforma-
ce, důstojná práce a ukončení nejisté práce,
přístupná a adekvátní sociální ochrana pro
všechny – to je to, co slibuje volba nového
prezidenta Luly da Silva Brazílii, Latinské

Americe a zbytku světa. Oceňujeme a gratulujeme brazilskému odborovému
hnutí a všem jejich bratrům a sestrám, kteří vytrvale bojovali za toto velké
vítězství, a jsme připraveni s nimi a s novým prezidentem spolupracovat za
účelem budování férovější budoucnosti pro pracující lidi. Pavol Mokoš


