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Výbor odborového
svazu

i když už jsem věkem dítě po-
někud odrostlé, měl bych na Tebe,
milý Ježíšku, velké přání, a prosím
pamatuj, že sliby se mají plnit ne-
jen o Vánocích.

Přál bych si žít se svojí milova-
nou rodinou v poklidu a míru v bez-
pečné Zemi, kde bude normální, že
za poctivě odvedenou práci dosta-
ne člověk odpovídající finanční
ohodnocení, které jemu a jeho nej-
bližším umožní prožít kvalitní ži-
vot, v Zemi, kde pracující a zdravý
člověk nebude nucen být závislý na
podpoře ze strany státu, v Zemi,
kde poctivě vydělané peníze neničí
vysoká inflace, v Zemi, kde se vy-
platí pracovat a vzdělávat se, v Ze-
mi, kde se nevyplatí jezdit nakupo-
vat základní potraviny do soused-
ních zemí, v Zemi, kde není vysoké
riziko ohrožení sociálního smíru
a lidé nemusí mít pocit, že na ně
vláda nemyslí, v Zemi, kde si vláda
váží práce zaměstnanců veřejného
sektoru, v Zemi, kde si vláda uvě-
domuje, že musí pomoci velkým fir-
mám, seniorům i zdravotně posti-
ženým občanům zvládnout vysoké
ceny energií, v Zemi, ve které nehro-
zí nepromyšlená realizace naplňo-
vání „zelených“ iniciativ v oblasti
klimatu, energetiky, dopravy a ze-
mědělství, které mohou mít nega-
tivní vliv na konkurenceschopnost
tuzemských firem a život obyvatel,
v Zemi, kde se systematicky a od-
povědně podporují opatření na
snížení emisí, investice do výzkumu
a inovací a ochrany životního
prostředí s využitím evropských
zdrojů, v Zemi, ve které se nebude
zvyšovat věk odchodu do důchodu,
v Zemi, kde bude i nadále dostup-
ná kvalitní zdravotní péče a důstoj-
né bydlení a ve které bude vlád-
nout kompetentní vláda a prezident
hájící zájmy svých občanů.

Děkuji Ti Ježíšku, David. K.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jsme na konci kalendářního roku, je adventní čas, kdy se obvykle zaměřujeme na zajištění co nejklid-

nějšího a nejhezčího prožití vánočních svátků a důstojný vstup do nového roku.
Dovolte nám, abychom poděkovali členům orgánů odborového svazu, zástupcům jednotlivých sekcí

v rámci odborového svazu a všem našim členům za aktivní přístup k projednávaným otázkám a řešení
konkrétních úkolů v tomto pomalu končícím roce.

Současně je třeba poděkovat všem zaměstnancům odborového svazu za jejich operativní a profesionál-
ní přístup k jednotlivým úkolům.

Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím roce
2023 a načerpání nových sil do další aktivní odborové činnosti ve prospěch všech zaměstnanců ve veřejné
správě a službách v následujícím období.

Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Alena Gaňová, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředsedkyně

Tarifní platy pro rok 2023 zmrazeny

Ve čtvrtek 15. prosince
proběhlo 9. jednání Výboru
Odborového svazu státních
orgánů a organizací.

Jednání výboru, kterému
předcházelo krátké 28. jednání
předsednictva Výboru OSSOO,
se konalo v sídle odborového
svazu v Praze. Členové výboru
vzali na vědomí zprávu o prů-
běžném čerpání provozního fon-
du OS a po diskusi schválili

Vážená odborářko,
vážený odboráři,

dovolte nám, abychom na
tomto místě shrnuli nelehké vy-
jednávání o platech v letošním
roce.

Nová vláda, která vznikla po
říjnových volbách 2021, na svém
jednání dne 29. 12. 2021 rozhod-
la o zmrazení platů části zaměst-

Prostředky na platy pro zaměstnance státu navýšeny o 4 %
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nanců ve veřejných službách
a správě včetně státních zaměst-
nanců. Vláda tento krok s odbory
neprojednala, ani odborům ne-
poskytla žádný prostor k oficiál-
nímu vyjádření. Vzápětí všechny
sekce OSSOO zaslaly otevřený
dopis svým ministrům.

Od 1. 5. 2022 vyhlásily úřady
práce stávkovou pohotovost.
Stávkovou pohotovost svým
usnesením podpořil též Výbor
OSSOO. Ministr práce a sociál-
ních věcí Ing. Marian Jurečka
4. 5. 2022 oznámil termín jednání
o platech pro zaměstnance veřej-
né sféry na den 25. 5. 2022. Tím
splnil požadavek odborářů Úřa-
du práce ČR sdružených v Pod-
nikovém výboru odborových or-
ganizací při ÚP ČR zahájit jed-
nání o valorizaci platů na rok
2022. To byl důvod k ukončení
stávkové pohotovosti v rámci ÚP
ČR.

Dne 25. 5. 2022 se uskuteč-
nilo dlouho očekávané jednání
s předsedou vlády, ministrem fi-
nancí a ministrem práce a sociál-
ních věcí o valorizaci platů na rok
2022. Představitelé odborů před-
nesli svůj požadavek na za-
chování kupní síly s ohledem na
inflaci (okolo 15 %), valorizaci
platů od 1. 7. 2022 a jednání
o procentním zvýšení nebo o no-
minální částku do platových ta-
rifů. Vláda po několika výzvách
během jednání, aby představila
svůj návrh na zvýšení platů, ne-
odpověděla a nepřišla v této věci
s jediným návrhem. Nakonec je-
diný návrh byl, aby se další jed-
nání uskutečnilo 7. 6. 2022 s tím,
že celou záležitost musí projednat
s ostatními členy vlády.

Dne 7. 6. 2022 se uskutečnilo
jednání, které opět nedošlo k žád-
nému výsledku. Proto OSSOO
dne 8. června 2022 vyhlásil ne-
omezenou stávkovou pohotovost
a 13. 6. 2022 vyhlásilo stávkovou
pohotovost i dalších osm OS
RoPo (OS ve veřejných službách
a správě sdružené v ČMKOS).

Dne 28. 6. 2022 bylo svoláno
další jednání, které opět skončilo
nedohodou. Vláda byla ochotna

od 1. 9. 2022 valorizovat pla-
tovou tabulku č. 1 – zaměstnanci
pod zákoníkem práce, tedy úřed-
níci a zaměstnanci samospráv-
ných celků. Došlo též k dohodě,
že od 1. 1. 2023 se zvýší platové
tarify příslušníkům bezpečnost-
ních sborů o 10 %. Sdělila však,
že státním zaměstnancům plošně
přidávat nebude.

Neúspěšné bylo též jednání
svolané na 19. 7. 2022. Ministr
práce Marian Jurečka přesto po
schůzce uvedl, že od ledna slíbil
5 % navíc lékařům, pedagogům
nebo sociálním pracovníkům. To
ale odbory považovaly za ne-
dostatečné a požadovaly růst
platů už od 1. srpna nebo 1. září.
Devět odborových svazů zůstalo
ve stávkové pohotovosti. Lídři
koaličních stran se dohodli, že se
znovu sejdou s odbory na konci
srpna. Dne 9. 8. předseda OS za-
slal dopis na MPSV a premiérovi
s požadavkem navýšení platu pro
státní zaměstnance o 10 %.

Dne 23. 8. 2022 se uskutečnilo
v pořadí již páté jednání o pla-
tech, kdy po tvrdých vyjedná-
váních došlo k dohodě na valori-
zaci platů i pro státní zaměstnan-
ce od 1. 9. 2022. Sociální partneři
se také dohodli, že se sejdou ješ-
tě k jednání o platech na rok
2023. Zároveň byla ukončena
stávková pohotovost.

Jednání představitelů odboro-
vých svazů v ČMKOS se zástup-
ci politických stran vládní koalice
se uskutečnilo dne 27. 9. 2022.
Odbory požadovaly platový růst
ve výši 10 % od 1. 1. 2023.
Vládní strana navrhla navýšení
objemu prostředků na platy na
rok 2023 o 4 % s tím, že se bude
jednat o motivační složky platu
a tarify zvyšovány nebudou. Na
jednání k dohodě o valorizaci
platů pro zaměstnance ve veřej-
ných službách a správě tedy na
rok 2023 nedošlo. Obě strany se
dohodly na dalším jednání v co
nejbližším termínu.

Dne 19. 10. předseda OSSOO
jako mluvčí odborových svazů
RoPo žádal premiéra o stanovení
termínu jednání ohledně valori-
zace platů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě na
rok 2023. Žádost zůstala bez
reakce. Bez reakce zůstala i žá-
dost o jednání zaslaná dne 12. 10.

Tarifní platy pro rok 2023 zmrazeny a opětovně 2. 11. ministrovi práce
a sociálních věcí. Vzhledem k to-
mu, že OSSOO neobdržel žádnou
reakci na stanovení termínu jed-
nání, zaslal předseda OSSOO dne
16. 11. 2022 otevřený dopis pre-
miérovi, ve kterém opět požádal
o stanovení termínu jednání o va-
lorizaci platů ve veřejné sféře tak,
aby byla vyřešena do konce roku
2022.

Ministr práce a sociálních věcí
svolal jednání o platech na 6. 12.
2022. Odbory na jednání vznesly
požadavek, aby se zvýšily od 1. 1.
2023 platové tarify zaměstnanců
veřejných služeb a správy o 4 až 5
% (i z toho důvodu, aby se to
týkalo i zaměstnanců samosprávy,
příspěvkových organizací či kul-
tury). Ministr Jurečka zdůraznil,
že nemá podporu u ministrů
vlády, aby se zvýšily platové tari-
fy. V závěru bylo dohodnuto, že
ministr Jurečka návrh odborů
bude dne 13. 12. 2022 tlumočit
představitelům K5. Na tomto jed-
nání se rozhodne, jestli část

prostředků na zvýšení platů, bude
použita na zvýšení platových
tarifů.

Po jednání K5 zaslal ministr
práce a sociální věcí předsedovi
OSSOO odpověď v tomto znění
„Dobrý den, včera na K5 se do-
hoda pro navýšení tarifů nenašla.
Mrzí mě to, předložil jsem tam
několik variant zvýšení včetně
vašeho návrhu, ale podporu jsem
nezískal.“

Z tohoto vyjádření jednoznačně
vyplývá, že platy pro zaměst-
nance územní samosprávy zů-
stanou od 1. 1. 2023 zmrazeny
a pro zaměstnance státu je na-
výšen pouze objem prostředků
na platy, tedy nedojde k navý-
šení platových tarifů a prost-
ředky by měly být použity na
mimotarifní složky platu.

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda

JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r.
1. místopředseda

Ing. Alena Gaňová, v. r.
2. místopředsedkyně

rozpočet tohoto fondu na rok
2023. V rámci přípravy sjezdu
odborového svazu pak schválili
návrh jednacího a volebního řá-
du a seznam hostů. Základní or-
ganizace ještě do konce kalen-
dářního roku mohou posílat ná-
vrhy na úpravu stanov odboro-
vého svazu. Probíhající příprava
dokumentů, které bude projed-
návat a schvalovat sjezd, bude
ukončena do poloviny února,
když poté budou tyto materiály
zaslány delegátům sjezdu. Mís-
topředseda OS Rudolf Pospíšil
informoval, že na návrh ze zá-
kladní organizace bude uprave-
na ve stanovách možnost jed-
nání online, hlasování per rol-
lam a používání datových schrá-
nek jako formy komunikace.
Proběhly již všechny předsjez-
dové konference odvětvových
sekcí s výjimkou celorepubli-
kové konference sekce veřejné
správy, ta se bude konat 12. led-
na.

Výbor dále schválil rozpočet
provozu rekreačního zařízení
Smrk v Lázních Libverda. Do-
chází k mírnému navýšení cen
ubytování a současně ke snížení
slevy z ceny ubytování z 20 na

10 % pro členy odborového
svazu v souladu s novou úpra-
vou Podpůrného a sociálního
fondu OSSOO, ze kterého je
sleva hrazena. Členové výboru
se shodují na potřebě změn ná-
rokových podpor z podpůrného
a sociálního fondu ve smyslu
navýšení částky a rozšíření úče-
lů podpor.

Předseda odborového svazu Pa-
vel Bednář informoval o posled-
ních jednáních o platech na rok
2023, když pro nevůli ze strany
vlády dojde ke zmrazení tarif-
ních platů při navýšení prostřed-
ků na platy ve státním rozpočtu
o 4 %. V diskusi bylo pozitivně
hodnoceno 10% navýšení tarifů
od září 2022, které zajistilo pou-
žití vyšší části prostředků na
platy na pevnou část platu, když
odměny ne vždy spravedlivě
zohledňují odvedenou práci.

K vývoji počtu členské zá-
kladny sdělil P. Bednář, že k even-
tuálnímu poklesu dochází z dů-
vodu rušení základních organi-
zací v případě, kdy není naleze-
na náhrada po odchodu dosa-
vadního předsedy.

Zasedání výboru bylo pozna-
menáno současnou vlnou respi-
račních onemocnění, z 37 členů
VOS se účastnilo 23 členů. -dě-

Prostředky na platy pro zaměstnance státu navýšeny o 4 %
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Společné stanovisko odborových svazů zastupujících zaměstnance veřejných služeb
a správy k nezbytnosti zachování seniority v platovém odměňování

Mgr. Dana Roučková
náměstkyně pro řízení sekce legislativy
Ministerstvo práce a sociálních věcí

V Praze dne 16. prosince 2022
Vážená paní náměstkyně,

ze dvou jednání politicko-odborné pracovní skupiny k odměňování,
která se uskutečnila během letošního podzimu, jsme získali dojem, že
je zájem na oslabení principu seniority vyjádřeného v systému pla-
tových stupňů za účelem posílení atraktivity práce v platové sféře pro
mladší zaměstnance a zaměstnankyně.

Jak jsme uváděli již v našem předchozím sdělení, považujeme ten-
to přístup za falešné dilema, které má navíc do značné míry agei-
stickou, a tedy i diskriminační povahu. Zatraktivnění práce ve veřejné
sféře pro nově nastupující bez relevantní praxe i využití nástrojů pro
jejich retenci v těchto odvětvích považujeme za vysloveně akutní.
Nemůžeme ale souhlasit s názorem, který na jednání do určité míry
zazníval, tedy že mladé lidi odrazuje příliš silný princip seniority
v platových tarifech. Nízká atraktivita veřejné sféry pro mladé lidi dle
našich zjištění a zkušeností spočívá mimo jiné v celkově nízkém
renomé těchto profesí, v často neefektivních a příliš byrokratických
postupech a procesech, v nízké flexibilitě a v celkově nízké hladině
platů, nikoli v tom, že by růst platů v platových tarifech příliš
zohledňoval délku praxe. Je nezbytné se na tento problém zaměřit,
a to jak v otázkách platových, tak i mimoplatových, ovšem není jedi-
ný důvod, proč by se tak mělo dít na úkor principu seniority.

Seniorita v platovém odměňování stojí na principu předvídatelnos-
ti a zvyšuje loajalitu zaměstnanců se zaměstnavatelem, potažmo s ve-
řejnou správou a službami celkově. Zajišťuje i kontinuitu a zachování
institucionální paměti v řadě oborů a přispívá k dosažení diverzity
v pracovních týmech.

Aktuálně jde o jediný právně garantovaný růst platů, který v našem
platovém odměňování existuje – garantována není ani indexace nebo
valorizace, ani zvyšování celkového objemu prostředků na platy.
Systém platových stupňů tak představuje jedinou jistotu, že se dlou-
hodobá práce ve veřejné sféře na platovém růstu odrazí.

Praxe ukazuje, že je třeba při řešení této otázky brát v úvahu i jiné
aspekty, než jen vyšší kvalitu a množství odvedené práce při získávání
delší praxe (a tím dosažení platového postupu). Těmito jinými aspek-
ty je např.:
• podpora stabilizace zaměstnanců,
• potřeba další perspektivy v zaměstnání,
• sociální aspekty (vazba na výdělek rozhodný pro výši starobního

důchodu, potřeba vytvoření finanční rezervy pro dobu po ukončení
výdělečné činnosti),

• potřeba vyšší platové jistoty, než je určování výše platu v rámci
rozpětí,

• vazba na způsob financování platového systému,
• výraznější odlišení funkce platového tarifu od nadtarifní složky (ze-

jména nenárokové) než v případě platu v rozpětí.
Upozorňujeme dále na skutečnost, že v nejvyšších platových stup-

ních se aktuálně nachází většina státních zaměstnanců a zaměst-
nankyň a obdobná situace bude nejspíše i ve zbývající části platové
sféře. Rozkolísáním platových stupňů, případně i snížením platových
tarifů ve vyšších stupních, by mohlo dojít k odchodu velké části těch-
to zaměstnanců a zaměstnankyň, což je v současné situaci zcela nežá-
doucí.

K argumentu, že příliš vysoký podíl tarifu na celkové výši platu
a nízký podíl motivační složky je demotivující, sdělujeme, že do
určité míry je možné s tímto tvrzením souhlasit, ovšem na většině pra-
covních a služebních míst není tento podíl dán právní úpravou, ale ne-
dostatečným objemem peněz na mimotarifní složky platu. Současná
právní úprava zejména osobních příplatků umožňuje výraznou
proměnu tohoto podílu v konkrétních platech, pokud na to ovšem má
zaměstnavatel peníze. Není zde dán důvod pro zásah do tarifních
složek i do platových stupňů.

V debatě zaznělo, že je nutné zjistit, jaká je v tomto ohledu za-
hraniční úprava. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na mate-
riál „Analýza v oblasti odměňování státní správy“ z roku 2015, ze
kterého vyplývá, že princip seniority je uplatňován i v některých
dalších evropských státech. Na Slovensku zvýšení platového tarifu za
služební praxi představuje 1 % platového tarifu za každý rok služeb-
ní praxe, maximálně však za 32 let. V Německu představuje základní
plat cca 85 % z celkového platu státního zaměstnance. V rámci tarifní
třídy je stanoveno 8 platových stupňů, které umožňují ocenit zku-
šenosti získané dobou praxe a dlouhodobou standardní výkonnost.
Doba praxe je stanovena s časovým odstupňováním, zpočátku dva,
později tři a čtyři roky. V Rakousku byl sice princip seniority refor-
mou z 90. let potlačen, i nadále však zůstává – každé 2 roky jsou
většinou úředníci přeřazováni do vyšší platové třídy (platového stup-
ně). V Belgii tvoří platový tarif obdobný podíl platu jako v Německu
a růst platu podle odpracovaných let je zde sice pomalejší (6 až 8 let),
ale plat státního zaměstnance podléhá indexování, které zajišťuje au-
tomatické zachování reálné kupní síly – určité garance zde tedy jsou.

Dále uvádíme, že v oblasti školství má seniorita další specifické
funkce. Pedagogické zkušenosti, dovednosti se získávají praxí. Nejde
jen o záležitost teorie, talentu apod. Proto také např. u nově navrho-
vané pozice „provázející učitel“ je předpokladem výkonu této činnos-
ti získaná praxe v délce alespoň 5 let. Specificky pedagogičtí pracov-
níci neustále rozvíjejí své kompetence a využívají nové didaktiky
a kreativní přístupy k výuce. Za celou svou kariéru tudíž kumulují
různé výukové metody a inovují způsob výuky. Nelze proto podle
našeho názoru jednoznačně uzavřít, že dochází k zastavení jejich
odborného růstu po určité době. Dále v regionálním školství existují
pozice, které zpravidla zastávají pedagogové s delší praxí a větším
vhledem do profese. Jde například o člena nebo předsedu maturitní
komise, člena nebo předsedu předmětové komise apod.
S úctou

Bc. Pavel Bednář
předseda OSSOO

UZAVŘENÍ RZ SMRK
Odborový svaz státních orgánů a organizací informuje, že

rekreační zařízení Smrk v Lázních Libverda bude v období
od 1. ledna 2023 přibližně do konce února 2023 uzavřeno

z důvodu rekonstrukce kuchyně.
Pokud by se termín otevření změnil, budeme

vás včas informovat.
Ceník a podrobné informace o RZ SMRK Lázně Libverda budou

zveřejněny v NOSu č. 1/2023 16. ledna 2023.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pí Řehořová tel. 735

760 537, rehorova.vladimira@cmkos.cz



Naše odborová organizace již několik let řeší ne-
utěšený stav na úřadech práce. Úřad práce České re-
publiky nebyl koncipován na takový nápor klientů.
V současné době se projevuje to, na co jsme upo-
zorňovali i předešlá vedení Úřadu práce České re-
publiky a předešlé vlády, a to, že platy zaměstnanců
jsou nízké, agendy místo toho, aby se zeštíhlovaly,

tak naopak rostou, bojovali jsme za to, aby se nesnižovaly počty sys-
temizovaných míst, zlepšovaly se pracovní podmínky.

K aktuální situaci v Úřadu práce ČR

V souvislosti s energetickou
krizí, hospodářskou situací a také
válkou na Ukrajině roste i počet
klientů, kteří se na Úřad práce
České republiky obracejí. Dochází
tak k podstatnému nárůstu objemu
agendy, která do gesce Úřadu práce
České republiky spadá. V současné
době administruje Úřad práce
České republiky 22 dávek. Mezi-
ročně došlo k nárůstu počtu všech
vyplacených dávek o 48,79 %
a v objemu finančních prostřed-
ků o 64,44 %. Tedy jedná se o zhru-
ba 2 miliony vyplacených dávek
měsíčně.

Naše práce je velmi kvalifiko-
vaná a náročná s potřebou neustá-
lého vzdělávání. Zaměstnanci musí
k výplatě dávek znát velké množ-
ství zákonů a nařízení EU, které se
neustále novelizují. Každá dávka
má jiný okruh společně posuzo-
vaných osob, jinak se vyhodnocuje.
MPSV zaměstnance Úřadu práce
ČR ujišťovalo, že jednorázová dáv-
ka ve výši 5000,- Kč na dítě se ÚP
ČR nedotkne. Dnešní realita? Úřad
práce České republiky zpracovává
20 % z celkového počtu několika
set tisíc dávek, které podléhají
správnímu řízení. Bylo nám slibo-
váno, že nám digitální podávání
dávek ulehčí práci. Opak je prav-
dou.

Úřad práce omezil své úřední
hodiny a to z toho důvodu, aby byl
prostor zpracovávat dávky, které
jsou podávány elektronicky, toto
zpracování je pro zaměstnance
časově náročné a vzhledem k tomu,
že aplikacemi prochází neúplné žá-
dosti s neúplnými podklady, pro-
dlužuje se i doba vyřízení těchto
žádostí. Několik let žádáme o le-
gislativní změny a to zejména ve
správním řízení a zjednodušení
dávek.

V Praze byl problém s obsa-
zováním systemizovaných míst již
od sloučení úřadů práce pod gene-
rální ředitelství. Úřad práce České
republiky nemůže, zejména v Pra-
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ze, konkurovat firmám, veřejné
správě, ale ani ostatním úřadům ve
státní správě díky nízkým platům,
navyšováním zátěže v agendách
a mnohde nevyhovujícím pracov-
ním podmínkám. Proto je na úřadě
vysoká fluktuace a tím se snižuje
odbornost úřadu, prodlužují se ter-
míny výplat dávek a dodržování
termínů dle správního řádu. Úřady
práce vyplácí ve stejném, mnohde
nižším počtu zaměstnanců, o 30 %
více dávek. Očekáváme, že za-
čátkem roku 2023 se situace na
úřadech práce zhorší, řada občanů,
která do dnešního dne o dávky
nežádala, o dávky požádá, díky
navyšování cen nájemného a záloh
na energie. Mají platit další novely
našich dávek, které budou mít
dopad na časovou náročnost zpra-
cování dávek.

V současné době vyjednáváme
jak s MPSV, tak s GŘ ÚP ČR. Na
MPSV požadujeme navýšení roz-
počtu na rok 2023 na platy. Víme,
že rozpočet je již schválen, ale je
logické, že jestli se předpokládá
markantní navýšení dávek, bude
potřeba zaměstnance za práci
zaplatit. Jak již z médií víte, tak GŘ
ÚP ČR zřídilo nové pracoviště
v Libereckém kraji, které má od-
lehčit Praze, v Ústeckém kraji bylo
vytvořeno detašované pracoviště,
které má také pomáhat při zpraco-
vání žádostí, které spadají pod
Prahu. V rámci celé republiky se
operativně řeší výpomoci, ale na
všech kontaktních pracovištím ma-
jí i svou agendu, musí odbavovat
klienty, zpracovávat jednorázové
dávky, dávky, které se podávají
elektronicky, vyřizují součinnosti,
provádějí místní a sociální šetření,
digitalizují a samozřejmě se také
musí školit a mít prostor na studo-
vání nekonečného množství me-
todických pokynů, které každý den
obdrží e-mailem.

Odbory vyjednávají a dál budou
vyjednávat to, aby všichni zaměst-
nanci úřadu práce měli důstojné
pracovní a platové podmínky.

Simona Struhová
předsedkyně PV OO ÚP ČR

přečetli jsme
Jurečka není spokojen s prací šéfa Úřadu práce

Jurečka to novinářům řekl v reak-
ci na středeční jednání sněmovního
sociálního výboru, který oba vyzval,
aby okamžitě řešili zpožďování
dávek a zajistili jejich rychlé vyplá-
cení.

Jurečka řekl, že s Najmonem
o potřebě změn opakovaně v posled-
ních měsících vede debaty a vyzývá
ho k větší aktivitě. Uvedl také, že se
nespokojenost projeví v hodnocení
generálního ředitele podle služeb-
ního zákona.

. . .
Podle členů sněmovního výboru

je situace v úřadech neutěšená. Ostře
ji na zasedání kritizovali opoziční
zákonodárci z ANO a SPD. Pou-
kazovali na stížnosti klientů na
dlouhé vyřizování a čekání na
dávky. Podle vedení úřadu i mini-
sterstva výrazně přibylo žádostí
i poskytovaných podpor. K řešení
má přispět nové pracoviště v Li-

bereckém kraji či pracovníci na do-
hodu.

Podle Najmona úřady práce loni
v říjnu vyplácely 1,43 milionu pří-
spěvků a podpor. Letos v říjnu jich
bylo 1,75 milionu. Z toho přes 182
500 tvoří nově zavedené dávky.
V pobočkách úřadu v zemi je zhruba
11 500 míst. Část z nich zůstává
dlouhodobě neobsazená. Odbory si
stěžují na přetížení pracovníků a níz-
ké výdělky, žádají zvýšení platů.

Jurečka dnes zopakoval, že je
připraven udělat maximum věcí,
které souvisejí s odměňováním, sys-
temizací a personálním posilováním
úřadů práce. „Musí ale ta aktivita
a především aplikace těch konkrét-
ních řešení vyjít ze strany vedení
úřadu,“ konstatoval. Dodal, že není
generální ředitel a nemá některé
kompetence.
Jurečka není spokojen s prací šéfa
Úřadu práce - Novinky

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) není
spokojen s prací šéfa úřadu práce Viktora Najmona. Generální ředitel
podle něj není dost aktivní při organizaci úřadu, který čelí náporu žá-
dostí. Nespokojenost se podle Jurečky projeví v Najmanově hodno-
cení. Na dotaz, zda z toho vyvodí personální důsledky, řekl, že je li-
mitován služebním zákonem.

Juchelka (ANO): Šéf úřadu práce dělá maximum,
zodpovědnost za situaci má vláda

Praha - Šéf úřadu práce Viktor Najmon dělá vše pro to, aby se vý-
platy dávek nezpožďovaly. Na středeční kritiku ministra práce a so-
ciálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) tak reagoval poslanec
a stínový ministr práce Aleš Juchelka (ANO), podle kterého je za
současnou situaci zodpovědná vláda. Nedokáže si časově naplánovat
legislativní proces svých zákonů, což vede k tomu, že úřady práce ne-
mají peníze na vyplácení dávek, míní.

. . . "Pana generálního ředitele
se zastávám. Dělá první poslední,
aby se výplaty nezpožďovaly,"
reagoval Juchelka. "Vláda si ne-
dokáže ani naplánovat časový
proces legislativního schvalování
svých zákonů například v legisla-
tivní nouzi nebo novely zákona
o státním rozpočtu. Díky tomu ne-
může vyplácet sociální dávky, po-
něvadž úřady práce nemají finanč-
ní prostředky," dodal poslanec.

Podle členů sněmovního sociál-
ního výboru je situace v úřadech
neutěšená. Ostře ji na středečním
zasedání kritizovali opoziční
zákonodárci z ANO a SPD.
Poukazovali na stížnosti klientů
na dlouhé vyřizování a čekání na
dávky. Podle vedení úřadu i mi-
nisterstva výrazně přibylo žádostí

i poskytovaných podpor. K řešení
má přispět nové pracoviště v Li-
bereckém kraji či pracovníci na
dohodu.

Situace je podle Juchelky trist-
ní, stoupá agresivita, lidé jsou ner-
vózní. Po celém Česku podle něj
chybí 400 referentů na úřadech
práce. Ministerstvo práce podle
něj úřady zahltilo změnami dávek
či dávkami novými, digitalizace je
navíc nedokonalá. "Generální ře-
ditel za to nemůže, je to zodpo-
vědnost vlády, která si to legisla-
tivně neukočíruje tak, aby přes
úřady práce posílala občanům
včas to, na co mají nárok," uzavřel
Juchelka. . . .
Juchelka (ANO): Šéf úřadu práce
dělá maximum, zodpovědnost za
situaci má vláda (ceskenoviny.cz)

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/juchelka-ano-sef-uradu-prace-dela-maximum-zodpovednost-za-situaci-ma-vlada/2296209?_st=MTY3MDU5NDU1NzI5Mw%3D%3D
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/juchelka-ano-sef-uradu-prace-dela-maximum-zodpovednost-za-situaci-ma-vlada/2296209?_st=MTY3MDU5NDU1NzI5Mw%3D%3D
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/juchelka-ano-sef-uradu-prace-dela-maximum-zodpovednost-za-situaci-ma-vlada/2296209?_st=MTY3MDU5NDU1NzI5Mw%3D%3D
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-jurecka-neni-spokojen-s-praci-sefa-uradu-prace-40416775
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-jurecka-neni-spokojen-s-praci-sefa-uradu-prace-40416775
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Předsjezdová konference sekce veřejné správy v Plzni
V úterý 29. listopadu se konala v Plzni konference zástupců

základních odborových organizací sekce veřejné správy z Plzeň-
ského a Karlovarského kraje.

Konference v Plzni se účast-
nil předseda OS Pavel Bednář
a místopředsedkyně OS a před-
sedkyně sekce veřejné správy
Alena Gaňová. P. Bednář ve
svém vystoupení popsal průběh
jednání o platech na rok 2022,
které v podstatě probíhalo po
zrušení nařízení o platech před-
chozí vlády od začátku letošního
roku až do září. Vláda posléze
přistoupila na navýšení tarifních
platů a bez uvedení důvodů
nechtěla navýšení vztáhnout na
státní zaměstnance. Tuto diskri-
minaci se nakonec po tlaku od-
borů i odborníků podařilo od-
stranit, ale bohužel bez navýšení
prostředků na platy státních za-
městnanců. V roce 2023 mají
být prostředky na platy ze stát-
ního rozpočtu vyšší o čtyři pro-
centa a současně vyjma bezpeč-
nostních sborů bez navýšení pla-
tových tarifů. To znamená, že
eventuální navyšování platů pro
zaměstnance územních samo-
správných celků by bylo jen
v rukou územní samosprávy
prostřednictvím mimotarif-
ních složek. Ohledně platových
tarifů na rok 2023 odborové
svazy rozpočtové a příspěvkové
sféry trvají na příslibu z 27. září
pokračovat v jednání, po neosly-
šených urgencích zaslaly otev-
řený dopis předsedovi vlády
a poté je stanoven termín jed-
nání u ministra práce a sociál-
ních věcí na úterý 6. prosince.
Odbory prosazují navyšování
tarifů na základě faktu, že
přiznávání odměn není plně ob-
jektivní a jen výše tarifního
platu je motivací k získání no-
vých zaměstnanců. Tento pří-
stup prosazují odbory i ohledně
činnosti politicko odborné pra-
covní skupiny Ministerstva
práce a sociálních věcí. P.
Bednář upozornil také na nove-
lizaci zákoníku práce, která by
měla zpřesnit podmínky práce
z jiného místa.

A. Gaňová shrnula vývoj jed-
nání o kolektivní smlouvě
vyššího typu pro zaměstnance
územních samosprávných celků.

Inspirací pro záměr uzavřít
smlouvu byla Kolektivní doho-
da vyššího stupně pro státní za-
městnance. Není důvod, aby za-
městnanci obcí a měst neměli
obdobné benefity jako státní
zaměstnanci. Po počáteční vstříc-
nosti ze strany Svazu měst
a obcí ČR byl pozdější čistě
odmítavý přístup svazu rozča-
rováním. Nadějí posléze bylo
stanovisko Ministerstva práce
a sociálních věcí, že SMO ČR
je partnerem pro kolektivní vy-
jednávání, a určení zprostředko-
vatele. SMO ČR se ale obrátil na
správní soud, který rozhodl, že

jistotu vyvolávají též nejasnosti
okolo účinnosti i obsahu nového
stavebního zákona. Jako napros-
to nereálný se jeví návrh Národ-
ní ekonomické rady vlády v záj-
mu úspor slučovat obce. V ně-
kterých úřadech přistoupili k ús-
porám energií, ale zatím je na
hodnocení dopadů na pracovní
podmínky brzy. Přítomní si vy-
měnili zkušenosti ohledně pruž-
né pracovní doby a indispozič-
ního volna. Strážníci obecních po-
licií mají zájem být zařazeni do
Integrovaného záchranného sys-
tému a mít nárok na předčasný
starobní důchod bez jeho sníže-
ní. Na dotaz, zda se odbory účast-
ní příprav důchodové reformy,
odpověděl P. Bednář, že stávající

vláda neumožnila účast odborů
v pracovní komisi k reformě. Pří-
tomní se shodli na potřebě tako-
vých změn podpor Podpůrného
a sociálního fondu OSSOO, kte-
ré zohlední růst cen i zájem o no-
vá určení druhů podpor.

Konference se z pozvaných 34
základních organizací účastnilo
svým zástupcem 22 ZO. Kon-
ference zvolila 9 delegátů na
sjezd OSSOO a 14 delegátů ce-
lostátní konference sekce a na-
vrhla zástupce regionu do orgá-
nů sekce a odborového svazu.
Do vedení odborového svazu
pak navrhla na předsedu OS
Pavla Bednáře a na místo-
předsedy Alenu Gaňovou a Da-
vida Hybnera. -dě-

SMO ČR není svazem zaměst-
navatelů. O záměru dosáhnout
stanovení minimálních benefitů
pro zaměstnance územních sa-
mosprávných celků bude jednat
celostátní konference odvětvové
sekce veřejné správy odboro-
vého svazu v lednu.

A. Gaňová dále hovořila o po-
klesu reálných platů a s tím spo-
jené fluktuací zaměstnanců
úřadů samosprávy. Toho se
týkala i následná diskuse. Ne-
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Předsjezdová konference sekce veřejné správy v Praze
Společná konference zástupců odborových organizací sekce

veřejné správy z Prahy a Středočeského kraje se konala v úterý
6. prosince v sídle odborového svazu v Praze.

Na konferenci vystoupil jen
krátce kvůli následnému jednání
s ministrem práce a sociálních
věcí předseda OS Pavel Bed-
nář. Dosavadní letošní jednání
o platech označil jako tvrdá
a rozdílná vůči zaměstnancům

státní správy a územních samo-
správných celků. Současný tlak
odborů na navýšení platových
tarifů v souvislosti s 4% na-
výšením prostředků na platy
státních zaměstnanců ve státním
rozpočtu je důležitý i pro za-
městnance v samosprávě. Bez
navýšení tarifních platů bude
zvýšení nominálních platů v sa-
mosprávě záležet jen na rozhod-
nutí vedení samosprávných
celků.

Řídící jednání Dana Lašto-
vičková omluvila neúčast před-
sedkyně sekce Aleny Gaňové
pro nemoc. Poté popsala krátce
několikaleté úsilí o uzavření
vyšší kolektivní smlouvy pro za-
městnance územních samo-

správných celků, které skončilo
kvůli odporu Svazu měst a obcí
ČR neúspěchem. V souvislosti
se snahou zatraktivnit plnění
z Podpůrného a sociálního fon-
du OSSOO i pro mladé odboráře
vyzvala k zasílání nápadů, kte-
ré napomohou tento cíl splnit.
Upozornila na projednávání
podmínek pro práci z domova
v souvislosti s novelou zákoníku

práce a zkritizovala liknavý
přístup vlády k jednání o platech
při poklesu kupní síly veřejných
zaměstnanců v důsledku vysoké
inflace.

Delegáti konference odděleně
za odborové organizace sekce
v Praze zvolili 5 delegátů sjezdu
a 7 delegátů celorepublikové
konference sekce a za odborové
organizace sekce ve Středo-
českém kraji 10 delegátů sjezdu
a 15 delegátů konference. Bez-
prostředně po celostátní konfe-
renci by se mělo konat první
zasedání výboru sekce, na kte-
rém bude zvolen předseda a dva
místopředsedové. Na tyto tři
funkce konference zástupců od-
borových organizací sekce ve-
řejné správy z Prahy a Středo-
českého kraje navrhla Alenu
Gaňovou, Danu Laštovičkovou
a Davida Hybnera. Na předsedu
OS pak Pavla Bednáře a mís-
topředsedkyně Alenu Gaňovou
a Šárku Homfray.

V diskusi byla krátce zmíněna
témata práce z domova a even-
tuální změny v nařízení vlády
o katalogu prací ve veřejných
službách a správě. -dě-
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Regionální pověřenci sekce veřejné správy z Moravskoslezského a Olomouckého
kraje se sešli v Ostravě

Dne 6. prosince proběhlo
tradiční předvánoční jednání re-
gionálních zástupců ze severo-
moravských regionů. Tentokrát
se jako host zúčastnil 1. mís-
topředseda našeho odborového
svazu Rudolf Pospíšil, který za-
stoupil předsedu našeho odbo-
rového svazu Pavla Bednáře,
který měl ve stejném termínu
schůzku s ministrem práce a so-
ciálních věcí. Jednání vedli
krajští pověřenci sekce Otakar
Petřek Dana Přikrylová. Pří-
tomné seznámili s činností
a akcemi, školeními a konfe-
rencemi, které proběhly v re-
gionech za uplynulé volební ob-
dobí 2019-2022 a se stavem
členské základny.

Od ledna bude životní a existenční minimum
vyšší o 5,2 procenta, což odpovídá skutečnému
nárůstu spotřebitelských cen za období od letošního
května do září. Letos přitom již byly tyto částky
zvýšeny v dubnu o 10 % a od letošního července
o 8,8 %.

Existenční minimum osoby dosáhne 3130 Kč
měsíčně, životní minimum jednotlivce bude
měsíčně 4860 Kč. Částka životního minima osoby,
která je posuzována jako první v pořadí, se zvýší na
4470 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby,
která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí,
bude činit měsíčně:
• 4040 Kč u osoby od 15 let věku, která není neza-

opatřeným dítětem,
• 3490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let

věku,
• 3050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let

věku,
• 2480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Životní i existenční minimum je důležité zejmé-
na jako kritérium, ze kterého se vychází při sta-
novení nároku na některé sociální dávky, případně
při výpočtu jejich výše. Jde především o dávky po-
moci v hmotné nouzi, některé dávky státní sociální
podpory, příspěvek na péči nebo při pěstounské
péči. Významnou roli hraje i v případě exekucí pro
určení nezabavitelné částky a také pro stanovení
alimentů.

V souvislosti s úpravou částek životního a exis-
tenčního minima se v roce 2023 zvýší výdaje na
dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky státní so-
ciální podpory celkem o 526,9 milionů Kč. Další
navýšení výdajů, a to o více 213 milionů Kč, bude
souviset s rostoucím počtem příjemců přídavku na
dítě. Nárok by nově mělo získat asi 15 tisíc rodičů,
kteří měsíčně hospodaří s příjmy nižšími než 3,4ná-
sobek životního minima rodiny.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vl%C3%
A1da_14122022.pdf/ce14d7f5-4d3e-9fea-45b5-19c237ed4926

Zvýšení životního a existenčního minimaPo úvodní víceméně formální
části setkání dostal slovo R.
Pospíšil, který zodpovídal otáz-
ky nejen jako místopředseda
svazu, ale také jako právník
odborového svazu. Nastínil,
jaké kroky nás čekají v budouc-
nu, a podal informace o jed-
notlivých „palčivých“ prob-
lémech, se kterými se odboráři,
ale i běžní zaměstnanci veřejné
správy setkávají. Hovořil také
o zavádění datových schránek,
které budou pro spolky, kterými
jsou i odborové organizace, od
Nového roku povinné. V dis-
kuzi, ve které jednotliví zástupci
prezentovali své postřehy z od-

borářského hlediska, vyplynulo
i to, že odbory musí působit ak-
tivně na jednotlivých úřadech,
domlouvat kolektivní smlouvy,
které přináší benefity všem za-
městnancům k jejich co největší
spokojenosti. David Krmášek,
1. místopředseda sekce veřejné
správy, hovořil o tom, jak se
bude v následujících měsících
vyvíjet ekonomika státu se
všemi důsledky s tím spojený-
mi, které se dotknou jak úřadů,
tak i odborových organizací.

Na setkání byly také zmíně-
ny konference sekce veřejné
správy, které proběhly na se-
verní a střední Moravě v průbě-
hu podzimních měsíců, a na
nichž byli zvoleni delegáti a ná-

hradníci pro celorepublikovou
konferenci sekce a sjezd odbo-
rového svazu. Výsledkem před-
sjezdových konferencí jsou také
nominace odborářek a odborářů
do výboru sekce veřejné správy,
do vedení sekce veřejné správy
a do vedení celého odborového
svazu.

Závěrem si všichni zúčastnění
popřáli vše nejlepší k Vánocům,

mnoho úspěchů do volebního
roku 2023 a rozjeli se do svých
domovů s pocitem, že odbory
jsou tu pro lidi, kterým pomáha-
jí v komunikaci se zaměstnava-
teli, kteří nejsou mnohdy odbo-
rům nakloněni, ale také i se za-
městnavateli, kteří považují od-
bory za rovnocenné partnery.

Zdeněk Faic
IPC Ostrava

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vl%C3%A1da_14122022.pdf/ce14d7f5-4d3e-9fea-45b5-19c237ed4926
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vl%C3%A1da_14122022.pdf/ce14d7f5-4d3e-9fea-45b5-19c237ed4926
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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.

Povinné datové schránky pro odborové
organizace od 1. 1. 2023

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumen-
tů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické
osoby, tedy včetně odborových organizací. Právnickým osobám,
které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít
zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka
zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31.
3. 2023.

Přihlášení do datových
schránek

Po obdržení přístupových úda-
jů do datové schránky je třeba
provést první přihlášení na we-
bové stránce
https://www.mojedatovaschranka.cz
a to prostřednictvím doručeného
uživatelského jména a hesla.
Uživatelské jméno je neměnné
a slouží konkrétní oprávněné
osobě pro přístup k datové schrán-
ce. V případě vícero oprávně-
ných osob disponuje každá oso-
ba svými vlastními přístupový-
mi údaji. Po prvním přihlášení
bude uživatel vyzván ke změně
hesla. Systémem datových
schránek je v základu nastavena
omezená platnost hesla na 90
dní, po kterých je nutné provést
jeho změnu. Byť se jedná o prvek
zvýšené ochrany, je takový stav
méně komfortní, přičemž sa-
mozřejmě lze platnost hesla
změnit na neomezenou dobu,
a to v záložce Nastavení >
Možnosti přihlášení > Platnost
hesla. Po tomto prvotním při-
hlášení je datová schránka při-
pravena pro její obsluhování
konkrétním uživatelem. Dopo-
ručujeme s prvotním přihláše-
ním neotálet, neboť datová
schránka je bez ohledu na tuto
skutečnost aktivní, a tedy způso-
bilá přijímat datové zprávy.

Vedle uživatelských údajů
pak každá datová schránka
disponuje vlastním identifiká-
torem, který slouží de facto jako
adresa datové schránky konkrét-
ního subjektu. Tento identifiká-
tor je tedy vždy jeden, a to bez
ohledu na počet oprávněných
uživatelů jedné datové schránky.

V souvislosti s příjmem da-
tových zpráv rovněž doporuču-
jeme aktivovat notifikační
službu v záložce Nastavení >

Notifikace, která umožňuje za-
sílat uživateli, který si tuto služ-
bu aktivoval upozornění na při-
jaté datové zprávy. V případě
notifikace e-mailem je tato služ-
ba bezplatná (na rozdíl od SMS
notifikace).

Upozorňujeme, že je důležité
věnovat pozornost výběru noti-
fikačních zpráv (k zaškrtnutí
jsou 3 políčka a doporučujeme
aktivovat všechna tři), neboť
v případě chybného nastavení
by se mohlo stát, že uživatel bu-
de upozorněn pouze na některé
zprávy, což by mohlo mít nega-
tivní důsledky např. z hlediska
lhůt pro reakci apod., neboť v pří-
padě datových schránek je
uplatňována tzv. fikce doručení.
Rovněž lze v případě notifikací
určit rozsah jejího obsahu – zá-
kladní vs. rozšířený. Opět do-
poručujeme nastavení rozšířené-
ho obsahu, neboť uživatel z no-
tifikační zprávy zjistí nejen ID
zprávy, typ zprávy, název a ID
schránky příjemce, nýbrž i před-
mět zprávy, název a ID schránky
odesílatele. To může být uži-
tečné z hlediska jakési „strate-
gie“ doručování, neboť tato in-
formace umožňuje uživateli se
rozhodnout, zda je třeba datovou
schránku ihned otevřít (důležitá
očekávaná písemnost) nebo
otevření datové schránky pone-
chat na pozdější den (typicky
např. v případě krátkých lhůt se
některé datové zprávy nevyplatí
přebírat v pátek, jelikož v prů-
běhu víkendu zbytečně uplyne
část lhůty).
Příjem/dodání datové zprávy

a její doručení
Příjem/dodání datové zprávy

a její doručení – jedná se o dva
rozdílné pojmy. K přijetí/dodání
datové zprávy do datové
schránky dochází v podstatě
bezprostředně po jejím odeslání
odesilatelem. Dodáním datové
zprávy do datové schránky pří-
jemce však ještě automaticky

nedochází k jejímu doručení.
Datová zpráva je doručena buď
okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásila první opráv-
něná osoba po jejím přijetí/do-
dání (čas dodání a doručení je
pak vyznačen v doručence da-
tové zprávy), nebo tzv. fikcí
doručení, ke které dochází v pří-
padě, že se ve lhůtě 10 dnů ode
dne dodání datové zprávy do da-
tové schránky nepřihlásí žádná
z oprávněných osob. Datová
zpráva je tedy označena za do-
ručenou desátým dnem po do-
dání do datové schránky i v pří-
padě, že se žádný uživatel s prá-
vem přístupu do datové schrán-
ky nepřihlásil. Nelze tedy „apli-
kovat metodu“, že když se uži-
vatel nepřihlásí, nemůže být
zpráva doručena.

Datové schránky slouží jako
primární instrument oficiální ko-
munikace s orgány státní správy
a samosprávy, např. rejstříkový
soud, finanční úřad, OSSZ. To
znamená, že tyto orgány mají
povinnost doručovat písemnosti
subjektům, které mají zřízenou
datovou schránku, primárně
právě jejím prostřednictvím.
Teprve v případě, že doručení
prostřednictvím datové schránky
není možné (např. z důvodu za-
slání písemností, které svou ve-
likostí přesahují kapacitu datové
zprávy, která činí 20 MB), lze
doručit jiným způsobem – ty-
picky prostřednictvím poskyto-
vatele poštovních služeb. V ob-
ráceném případě, kdy je spolek
odesilatelem a orgán státní sprá-

vy či samosprávy adresátem, ta-
kové pravidlo až na výjimky
(typicky např. podávání da-
ňových přiznání apod.) neplatí
a lze nadále využívat i poštovní
přepravy. Komunikace s orgány
státní správy a samosprávy má
však nespornou výhodu v tom,
že je zcela bezplatná.

Orgány veřejné správy již
nebudou odborové organizaci
doručovat písemné listiny na
adresu sídla odborové organi-
zace, ale pouze v elektronické
podobě do datové schránky.
Prostřednictvím datové schránky
budou odborové organizace ko-
munikovat nejčastěji s rejst-
říkovým soudem, finančním úřa-
dem, OSSZ (např. návrh na zápis
změn do veřejného rejstříku, za-
ložení účetní závěrky / přehledu
o majetku a závazcích do sbírky
listin apod.) Odborová organi-
zace může do datové schránky
obdržet například usnesení o zá-
pisu změn ve veřejném rejstříku
od rejstříkového soudu.

Datové schránky lze využít
také k běžné korespondenci s ji-
nými soukromoprávními subjek-
ty, které rovněž disponují da-
tovou schránkou, a to prostřed-
nictvím tzv. poštovní datové
zprávy. Tato služba je zpoplatně-
na, přičemž funguje na kredit-
ním systému, tedy předplacení
finančního obnosu na účet da-
tové schránky. Seznam držitelů
datových schránek je pak uve-
den na webové stránce
https://www.mojedatovaschrank
a.cz/sds/. OSSOO

Příští číslo NOS vyjde 16. ledna 2023.
Hezké Vánoce a mnoho štěstí v novém roce!

redakce

https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/
https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/
https://www.mojedatovaschranka.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos


Poté, co Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
přehlasovala veto prezidenta republiky, byla přija-
ta novela zákona o státní službě účinná od 1. ledna
2023. Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena pod č.
384/2022 Sb. Níže přinášíme přehled změn, která
tato novela do státní služby přinese.
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Poznámky k novele zákona o státní službě

Změny na nejvyšší úrovních
Novela přinesla zásadní změ-

nu na úrovni náměstků v minis-
terstvech a v Úřadu vlády České
republiky. Z dosavadních poli-
tických náměstků se stávají
„bezpřívlastkoví“ náměstci čle-
na vlády a jejich počet nově ne-
bude omezen. Dosavadní ná-
městci pro řízení sekcí se budou
nově nazývat vrchní ředitelé
sekcí. Zůstává jim však v zásadě
dosavadní rozsah funkčních
požitků a za určitých okolností
budou moci i zastupovat člena
vlády. Postavení vrchního ře-
ditele sekce budou mít i státní
tajemníci. Náměstek ministra
vnitra pro státní službu nově
ponese označení nejvyšší státní
tajemník. Podle předkladatelů
tyto úpravy zvýší flexibilitu stra-
tegicko-politické úrovně řízení
ministerstev, a to při zachování
oddělení politické a odborné
úrovně řízení.

Funkční období některých
představených

Jedním z nejdůležitějších in-
stitutů předmětné novely je
zavedení doby určité (funkčního
období) pro jmenování státních
zaměstnanců na služební místo
vedoucího služebního úřadu,
vrchního ředitele sekce, ředitele
sekce nebo ředitele odboru.
Funkční období bude v délce 5
let. Podle přechodných usta-
novení se funkční období bude
počítat zpětně, tedy od okam-
žiku jmenování současných
představených na těchto pozi-
cích. U těch, kterým 5 let ve
funkci uplyne k účinnosti nove-
ly, tedy k 1. lednu 2023, bude
nutné přesoutěžení, a to do 12
měsíců, jde-li o vedoucího slu-
žebního úřadu, vrchního ředitele
sekce nebo ředitele sekce, a 24
měsíců, jde-li o personálního
ředitele sekce pro státní službu
nebo ředitele odboru.

Zkracují se lhůty, které jsou ve
výběrových řízeních používány,
zavádí se preference elektro-
nických forem komunikace,
včetně doručování na běžnou
e-mailovou adresu, kterou bude
uchazeč povinen sdělit. I při této
formě komunikace může nastat
fikce doručení. Stanoví se
omezení pro náhradní termíny
pohovorů pro omluvené ucha-
zeče. U řadových služebních
míst v 5. až 9. platové třídě bude
možné pohovor před výběrovou
komisí, nahradit pohovorem
nebo písemnou zkouškou před
bezprostředně nadřízeným před-
staveným. S těmito změnami

Výběrová řízení
Změny ve výběrových říze-

ních jednak vypouští úpravu dru-
hých kol na představené a upra-
vují předpoklady pro účast ve
výběrových řízeních na obsa-
zení volných služebních míst
představených. Dále se mění řa-
da aspektů v samotném procesu.
Výběrová řízení se vyjímají
z řízení podle správního řádu.

Nový stavební zákon účinný zatím
nejspíše nebude

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl jako sněmovní tisk č.
63 do dalšího čtení puštěn návrh novely nového stavebního zákona,
který ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízených
krajských stavebních úřadů. Zachovány by měly být všechny staveb-
ní úřady v obcích. Neruší se ale Specializovaný a odvolací stavební
úřad, který bude mít na starosti především strategické stavby, jako
jsou například dálnice nebo elektrárny.

Již dříve byl schválen odklad účinnosti některých částí nového sta-
vebního zákona o rok, tedy k 1. červenci 2024. Projednávaný návrh
by odložil ke stejnému datu účinnost téměř celého stavebního zákona.

Šárka Homfray
svazová právnička

souvisí i změny některých úda-
jů zveřejňovaných v oznámení
o vyhlášení výběrového řízení.
Všechny tyto změny mají za cíl
zpružnit a zrychlit proces
výběrových řízení a zamezit
některým obstrukcím ze strany
uchazečů. Je nezbytné dávat
zejména pozor na nové lhůty
a také na komunikaci prostřed-
nictvím e-mailů.

Slaďování osobního života
s výkonem služby

Zkracuje se rozsah individuál-
ního studijního volna na 5 dní
v kalendářním roce (z dosavad-
ních 6). Volno se ovšem za
určitých podmínek mění na
nárokové, a to tehdy, pokud
bude bezprostředně souviset
s oborem služby státního za-
městnance. Ve schválené verzi
novely bohužel nezůstalo roz-
šíření nároku na některé slaďo-
vací instrumenty, včetně výkonu
služby z jiného místa, pro peču-
jící státní zaměstnance a zaměst-
nankyně, bez ohledu na sku-
tečnost, že současná úprava tak
není v souladu s evropskou
směrnicí o slaďování.

Šárka Homfray
svazová právnička

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení, pracuje na principu lidské solidarity
a neziskovosti. Služby členům odborových svazů, se kterými má uzavřené dohody o spolupráci, tedy
i členům našeho odborového svazu, jsou poskytnuty po předložení odborové legitimace nebo do-
poručení základní odborové organizace zdarma. SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové pro-
blematice, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.
Okruhy poskytovaných informací
 Bytové spoluvlastnictví 
 Bytové družstvo 
 Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht 
 Problematika služeb spojených s užíváním bytu
Kontakty na poradny na https://www.son.cz/?page_id=31

https://www.son.cz/?page_id=31
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Odborová akademie 2022

Jedním z cílů Odborové
akademie  je zvýšení povědomí
o tom, co to odbory jsou, jakou
nelehkou   činnost   vykonávají
a v neposlední řadě také o tom,
jak je dnes role odborů pod-
ceňována a znevažována. V od-
borové  akademii   jsme   určitě
i z těchto důvodů začali historií
odborových organizací, o které
bohužel “běžný smrtelník” ví
pramálo a já si myslím, že kdy-
by se s touto historií každý z nás
setkal  v  běžném životě, tak by
ihned pochopil, jak jsou odbory
pro náš život i naše zaměstnání,
či případně podnikání tak
důležité. 

V akademii jsme se dále
dozvěděli o aktuální ekonomic-
ké, sociální a politické situaci.
Probrali jsme působnost odborů
v Evropské unii i ve světě.
Zjistili jsme, jaké jsou struktury
odborů v ČR a nakousli jsme
problematiku digitalizace práce
a její dopady na budoucnost
práce a odborů. Shlédli jsme
dokumentární film Hranice
práce s následnou diskuzí s re-
žisérkou filmu a novinářkou
Apolenou Rychlíkovou. Od
zkušených právníků jsme dostali
cenné informace i rady, počínaje
založením odborové organizace,
přes samotné působení odboro-
vé organizace až ke kolektivní-
mu vyjednávání. 

V odborové akademii se také
naučíte s lektorem Ladislavem
Peterkou praktické komunikační
dovednosti. Tyto dovednosti
vám pomohou nejen s náborem
nových odborářů, ale také s ko-
munikací s odboráři, se zaměst-
nanci, i se samotným zaměstna-
vatelem a to nejen při kolek-
tivním vyjednávání! Dozvíte se,

jak “prodat užitek” – jinými
slovy jak zaměstnance i odbo-
ráře správně informovat o všech
vašich úspěších, které jste svou
usilovnou prací dokázali. 

Jakmile se setkáte s ostatními
odboráři, pochopíte, že v tom
nejste  sami. A můžete tak, jako
i my v Odborové akademii
2022, navázat kamarádské vzta-
hy  a získat kontakty na své ko-
legy. V odborových organiza-
cích  řešíme obdobné problémy
a jedině společně dokážeme tyto
problémy  skutečně řešit. Jedno
z hlavních úskalí všech odbo-
rových organizací je pak získá-
vání nových členů. Já například
získávám nové členy tím, že
každého nového zaměstnance
oslovím, předám mu naši
propisku společně s mou vizit-
kou a postupně, když zaměst-
nance potkávám, tak ho infor-
muji o našich úspěších na poli
zaměstnavatele. Jiné odborové
organizace nabírají nové členy
třeba průvodním dopisem před-
sedy odborové organizace, který
po domluvě se zaměstnavatelem
dostává každý nový zaměst-
nanec  společně  s   pracovní
smlouvou. 

A co říci na závěr? Pokud

máte tu možnost, rozhodně se do
Odborové akademie přihlaste. Je
to úžasné místo, kde kromě cer-
tifikátu o úspěšném absolvování
vzdělávacího programu získáte
nový elán, možnosti, zkušenosti,
příležitosti se dále vzdělávat a po-
třebné informace k dalšímu pů-
sobení v odborové organizaci.
Potkáte také skvělé lidi, osob-
nosti, a zjistíte, že problémy, kte-
ré řešíte, neřešíte pouze vy. Ne-
zapomeňte, nejste na to sami.

Nakonec bych chtěl  poděko-
vat Kateřině Smejkalové z Frie-
drich-Ebert-Stiftung a Radce So-
kolové z Českomoravské konfe-
derace odborových svazů za po-
řádání a organizování Odborové
akademie a samozřejmě všem
hostům, lektorům a ostatním ab-
solventům, díky kterým Odboro-
vá akademie 2022 stála za to! 

Lukáš Kostolný 
předseda Odborové organizace

při Městské policii Ostrava

Když jsem v únoru tohoto roku dostal e-mail od Zdeňka Faice
z odborového svazu s předmětem: Odborová akademie, tak jsem
neváhal, na e-mail jsem vzápětí odpověděl a napsal motivační
dopis. Brzy poté jsem se stal “studentem” Odborové akademie
2022 konané v daleké Praze. V tu chvíli jsem ještě ani jen netušil,
co mi Odborová akademie přinese. Poznal jsem zde úžasné kole-
gy odboráře z různých odvětví a oborů, potkal významné osob-
nosti jednající za nás zaměstnance s vládou (například předsedu
ČMKOS Josefa Středulu), ekonomy (i z bývalé vlády), právníky,
svazového instruktora BOZP ze Stálého výboru rady vlády pro
BOZP,  pedagoga  sociologie  z  Univerzity  Karlovy,  novinářku
a režisérkou filmu a dokonce i bývalou ministryní Janu Malá-
čovou.
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Letos se v říjnu konal již 15. ročník bowlingového turnaje „O putovní pohár
Magistrátu města Ostravy”

Před 16 lety mně napadlo něco udělat pro naše odboráře, a ne-
tušil jsem, že z toho vznikne taková dlouholetá tradice, jen jeden
rok nám to překazil Covid-19.

Soutěžní bowlingové týmy
našeho turnaje jsou převážně
tvořeny odboráři z různých zaří-
zení města Ostravy např: Do-
pravního podniku města Ostra-
vy, České televize Ostrava,
Úřadu Moravskoslezského kra-
je, Městského úřadu Ostrava jih,
Českých drah, ZOO Ostrava,
Ostravských komunikací, Měst-
ské policie a týmy sponzorů
Pedro Ostrava aj. Turnaj se koná
v Ostravě, městské čtvrti Poru-
ba. Bowling Sky je sportovní za-
řízení s certifikátem mezinárod-
ní normy. Počet týmů je v kaž-
dém ročníku jiný, ale pohybuje
se zhruba od 14 do 18, a tým
tvoří šest hráčů. Turnaj je dvou-
kolový, začíná se po desáté ho-
dině ráno a hraje se asi do pěti
hodin odpoledne. Na dráhách je
šest týmů a po odehrání zhruba
45  minut  se  týmy  vystřídají.
A můžu říct, že týmy, které če-
kají na svou hru, se vůbec ne-
nudí,  poznávají   se   navzájem
s dalšími týmy a skvěle se baví. 

Za dobu 15 let se u nás regis-
trovalo asi 30 týmů různých in-
stitucí a vystřídalo se na 200
hráčů. Ovšem jsou i smutné
zprávy. Za celou dobu konání
turnajů nás opustili tři hráči. Ale

stále na  ně myslíme a těší nás,
že  potomci jednoho z nich jsou
i nadále věrni našemu turnaji.

Na  druhé  straně,  té   veselejší,
jsou i milé momenty, na prvním
ročníku se seznámil pár ze dvou
různých týmů a jsou spolu do-
dnes. 

Celý turnaj je vždy napínavý
až do poslední chvíle a velký
putovní pohár vítězný tým vlast-
ní celý rok. Hlavním sponzorem
je Pivovar Ostravar a Městský
úřad Ostrava Jih. Díky štědrosti
sponzorů jsme mohli v někte-
rých ročnících uspořádat i tom-

bolu. Vítězný tým má velkou ra-
dost a tato radost je podnětem
pro  ostatní  týmy,  aby  se staly
v dalším ročníku vítězi a před-
vedly také svůj vítězný taneček.
Já sám jsem si toto vítězství se
svým týmem před čtyřmi lety za-
žil. 
Naše fotky najdete na: 
https://bowlingovyturnaj.8u.cz/

A co říct na konec? ... určitě
BOWLINGU ZDAR!

Karel Slezák

https://www.odboryplus.cz/
https://bowlingovyturnaj.8u.cz/
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„Plzeňská HECOVAČKA“
Zaměstnanci Celního úřadu

pro Plzeňský kraj ve spolupráci
s odborovou organizací Celního
úřadu  pro Plzeňský kraj uspo-
řádali 26. listopadu turnaj
„Plzeňská HECOVAČKA“. Jed-
nalo se o již čtvrtý ročník, před-
chozí dva roky nám naše turna-
jová setkání překazil COVID
19. 

Co je vlastně Hecovačka?
Odkud vznikl tento název?
Hecovačka je sportovní turnaj,
kde soutěží jednotlivci v ženské
a mužské kategorii v bowlingu,
šipkách, stolním tenise, kuleč-
níku. Postupným kláním zůstá-
vají jen ti nejlepší. V každé dis-
ciplíně jsou vyhlášeni tři nej-
lepší soutěžící v ženské a muž-
ské kategorii. Nechybí poháry,
medaile a hodnotné  ceny. A co
rozhodně nechybí, je výborná
nálada, moře legrace a samo-
zřejmě  také  výborný   gulášek,
a jelikož jsme v Plzni, tak také
výborné pivo. 

Název Hecovačka vznikl od
slova hecovat, to znamená, že se
účastníci vzájemně hecují v li-
bovolných disciplínách a ten, kte-
rý vyhecuje nejvíce svých spolu-
soutěžících, je vyhlášen za nej-
většího hecaře či hecařku a ob-
drží pohár, který je putovní.
Každým rokem se účastní stej-
ná parta a jsme rádi, že se účast-
ní i  nově nastoupivší  kolegyně

a kolegové. Po vyhlášení vítězů
i letos následovalo volné pose-
zení. Sobotní den prožitý na
Bowlingu u papírny se opravdu
vydařil a všichni se těšíme na
pátý ročník v příštím roce.

Renáta Vladyková
IPC Plzeň    

V roce 2023 dojde k navýšení mi-
nimální mzdy o 1100 Kč na 17 300 Kč
měsíčně (resp. o 7,40 Kč na 103,80
Kč na hodinu), a navýšení nejniž-
ších úrovní zaručené mzdy pro 1. a 8.
skupinu prací. Nejnižší úrovně
zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu
prací se pro rok 2023 ponechají ve
stávající výši. Účinnost: 1. ledna
2023 (legislativní proces zatím není
ukončený)https://www.mpsv.cz/docume
nts/20142/2786931/TZ_novinky2023_16
1222+%281%29.pdf/c4b936fc-76c3-
4937-02c7-d45fdeb566a3

Zvýšením nejnižší a nejvyšší úrovně
zaručené mzdy bylo vyhověno záko-
níku práce, který v § 112 ZP nařizuje,
aby nejnižší úroveň zaručené  mzdy
nebyla nižší než základní sazba mini-
mální mzdy a nejvyšší aby činila as-
poň dvojnásobek nejnižší úrovně
zaručené mzdy.

Zvýšení minimální mzdy a (ne)zvýšení zaručené mzdy
V evropském  kontextu  minimální
mzda je i nadále nízká, a to i přes růst
v posledních letech. Podíl minimální
a průměrné mzdy jako referenční
hodnoty se zde považuje za dostateč-

ný, když dosahuje alespoň 50 %.)
https://www.mesec.cz/clanky/navrho
vana-minimalni-mzda-2023-penize-
se-maji-zvysit-jen-nekterym-patrite-
mezi-ne/

K “přechytračení” předpisu
zákoníku práce o zaručené mzdě
svolala ČMKOS na 19. prosince
tiskovou konferenci “Minimální
mzda a role zaručených mezd.”

https://www.mesec.cz/clanky/navrhovana-minimalni-mzda-2023-penize-se-maji-zvysit-jen-nekterym-patrite-mezi-ne/
https://www.mesec.cz/clanky/navrhovana-minimalni-mzda-2023-penize-se-maji-zvysit-jen-nekterym-patrite-mezi-ne/
https://www.mesec.cz/clanky/navrhovana-minimalni-mzda-2023-penize-se-maji-zvysit-jen-nekterym-patrite-mezi-ne/
https://www.mesec.cz/clanky/navrhovana-minimalni-mzda-2023-penize-se-maji-zvysit-jen-nekterym-patrite-mezi-ne/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_novinky2023_161222+%281%29.pdf/c4b936fc-76c3-4937-02c7-d45fdeb566a3
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_novinky2023_161222+%281%29.pdf/c4b936fc-76c3-4937-02c7-d45fdeb566a3
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_novinky2023_161222+%281%29.pdf/c4b936fc-76c3-4937-02c7-d45fdeb566a3
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_novinky2023_161222+%281%29.pdf/c4b936fc-76c3-4937-02c7-d45fdeb566a3


Pobytové zájezdy pro členy Odborového svazu státních orgánů
a organizací v Chorvatsku

Odborový svaz státních orgánů a organizací se dohodl na spolupráci s Cestovní agenturou
trip.travel, s.r.o. (croatia24.travel), Bystrcká 1137/38, 624 00 Brno.

Na základě této dohody poskytne tato cestovní agentura dodatečnou slevu 5 % z placené zálohy. Slevy se
sčítají, takže můžete využít aktuální slevu uvedenou na stránkách cestovní agentury a v kalkulaci ceny se
započte dodatečná členská sleva. Kód OSSOO zadáváte ve 3. kroku online rezervace (viz níže).
Slevy platí pouze při zadání rezervace na https://www.croatia24.travel/cs/.
Cestovní agentura trip.travel, s.r.o. (croatia24.travel) se již 18. let specializuje na dovolenou v Chorvatsku.
Nyní  je  v  nabídce  více  než  10 000  prověřených  nabídek ubytování na celém chorvatském pobřeží.
V nabídce jsou různé druhy ubytování, doprava je vlastní.

Pobyt si můžete rezervovat online na stránkách https://www.croatia24.travel/cs/
trip.travel, s.r.o., Bystrcká 1137/38, 624 00 Brno, 

IČ:26956608, DIČ: CZ26956608
Telefon: +420 533312321 

Email: info@trip.travel 

https://www.croatia24.travel/cs/
https://www.croatia24.travel/cs/
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Odborový  svaz  státních orgánů  a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, 

e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.

Šéfredaktorka: Květa Dědovská. 
 +420606262320, e-mail:dedovska@volny.cz.

Rosa Pavanelliová: Naše budoucnost je ve veřejných rukou nebo neb-
ude budoucnost žádná
29. listopad 2022

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová se zúčastnila konference
pod názvem „Naše  budoucnost  je ve veřejných rukou“, která se konala

v chilském Santiagu. R. Pavanel-
liová zde prohlásila: „Pracovní-
ci ve veřejných službách si za-
slouží  slušné  podmínky a mzdy
a zaslouží si odborářská práva
ve všech zemích, protože odbo-
rářská práva jsou lidská práva.

Dekády úsporných politik, škrty ve veřejných rozpočtech, útoky a diskva-
lifikace role veřejnosti jsou výsledkem globální privatizační strategie a za-
vádění podnikatelských praktik ve veřejných službách. Během tohoto ob-
dobí jsme sledovali růst nerovnosti, nespravedlnosti a chudoby a růst
rozdílu mezi těmi nejbohatšími a nejchudšími. Záruka univerzálního pří-
stupu ke vzdělání, zdravotnictví, vodě a energii je rolí státu, aby si každý
mohl užívat základní lidská práva a uniknout chudobě, čehož může být
dosaženo pouze přes kvalitní veřejné služby. Pandemie Covid-19 nám jas-
ně ukázala, že bez kvalitních veřejných služeb neexistuje cesta ven z ta-
kového mimořádného stavu. Dopad klimatických změn se projevuje
každým dnem přes extrémní přírodní události, které vytvářejí kontinuální
pohotovostní situace, se kterými si trh neumí poradit, a ani je vyřešit ne-
dokáže. Trh je ale zodpovědný za rostoucí sociální nerovnosti a nemůže
být součástí rozhodovacího procesu, kterým musíme projít, abychom
vyřešili mnohonásobné krize v oblasti zdravotnictví, klimatu, ekonomiky
nebo v oblasti sociálních a politických záležitostí.“ Na závěr svého
proslovu R. Pavanelliová uvedla: „Aktivní účast pracovníků ve veřejných
službách a jejich odborů je nezbytná pro alianci, která chce budovat
spravedlivější a udržitelnější svět. A jsme tady, abychom pokračovali v té-
to cestě společně.”
ETUC: Nová odborová lídryně bude klást na první místo růst mezd
a solidaritu
8. prosince 2022

Novou generální tajemnicí ETUC se stala bývalá zástupkyně generál-
ního tajemníka Esther Lynchová, která nahradila ve vedoucí pozici Lucu
Visentiniho. E. Lynchová  uvedla, že  její  hlavní priority budou spočívat

v adekvátním růstu mezd ve světle inflační
krize. Do čela ETUC se tato odborářka postavi-
la  6. prosince,  když  svou  pouť  odstartovala
v roce 1980 jako řadová pracovnice v továrně,
odkud se postupně vypracovala až na vrchol
odborového hnutí. Její zkušenost s prací za
minimální mzdu jí dává znalosti založené na
osobní zkušenosti, a které využije při boji za

vyšší mzdy a zdanění excesivních zisků, což vidí jako jedinou cestu ven
z této krize. E. Lynchová plánuje zvýšit tlak na Evropskou komisi, aby za-
jistila, že odbory budou u rozhodovacího stolu a povedou sociální dialog
ohledně industriální politiky zaměřené na posilování reálné ekonomiky,
odvětví a služeb podporovaných klíčovými veřejnými službami. Nová
generální tajemnice bude bojovat za protikrizová opatření, která budou
založená na solidaritě tak, abychom zajistili, že Evropa se dostane ze
současné inflační krize společně. 
Evropští pracovníci ve zdravotních a sociálních službách demonstru-
jí za zlepšení situace
9. prosinec 2022

Evropští pracovníci ve zdravotních a sociálních službách požadují, aby
EU ministři zdravotnictví podnikli okamžité kroky k přerušení krize způ-

sobené nedostatkem personálu napříč celou Evropou. Odbory vyzývají
politické lídry, aby začali řešit nedostatek personálu, kterým čelí zdravot-
ní systém i sektor pečovatelských služeb. Bez těchto pracovníků nebude
EU připravena na další zdravotnickou krizi. Jan Willem Goudriaan, gene-
rální tajemník EPSU, k setkání ministrů zdravotnictví řekl: „Tito ministři

jsou právě ti lidé, kteří
označovali pracov-
níky v oblasti zdravot-
ní a sociální péče jako
hrdiny, a kteří jim
ještě  před  necelými
dvěma roky aplau-
dovali za to, že činí
naše domovy bezpeč-

nější. Slova nic nestojí, ale pracovníkům je nyní jasné, že za současných
podmínek nemohou dodávat kvalitní péči, když je sužuje nedostatek per-
sonálu a nákladová krize. Evropa nemůže jen tak čekat, než tyto systémy
zkolabují – politici musí alokovat adekvátní finanční zdroje a ukončit
všechna  svá úsporná opatření. Jestli chce Evropa dokázat, že se poučila
z pandemie, tak musí začít poslouchat své pracovníky.“

Delegace nespokojených pracovníků z Rumunska, Španělska, Itálie,
Francie, Belgie, Německa a dalších zemí se vydala na pochod Bruselem.
Tento protest zorganizovala Evropská federace odborových svazů ve-
řejných služeb a jednalo se pouze o jeden střípek s celého spektra pro-
testů v oblasti zdravotní a sociální péče napříč Evropou. Od Velké Británie
po Gruzii volají pracovníci po lepších mzdách, větším počtu pracovníků
a ukončení komercializace péče.
Náklady na vánoční večeři vzrostly sedmkrát více než mzdy
13. prosinec 2022

Rodiny budou letos nuceny snížit výdaje na vánoční večeři v ná-
vaznosti na strmý růst cen potravin, které rostly až sedmkrát rychleji než
mzdy. Analýza Evropské odborové konfederace (ETUC) odhalila, že ce-
ny potravin v EU od minulé zimy vzrostly v průměru o 18 %. Zde je výčet

růstu průměrných cen nej-
častějších surovin na vánoč-
ním stolu: maso +16,4 %, ze-
lenina +20,2 %, brambory
+17,6 % a mouka +32,1 %.
Proti tomu se letos očekává
průměrný nominální růst mezd
o 4,4 %, což znamená, že ceny
potravin rostou více než čty-
řikrát rychleji než mzdy.

Zástupci ETUC vyzývají Evropskou radu a politické lídry EU, aby letošní
novoroční rezoluce zahrnovala:
- Kroky, které zamezí spekulacím s cenami potravin, a zavedení ceno-

vých stropů a zdanění excesivních zisků;
- Sociální  platby  za  lidi,  kteří  si nemohou dovolit platit účty za jídlo

a energie;
- Podporu zvyšování mezd s cílem pokrýt rostoucí životní náklady.
Generální tajemnice ETUC Esther Lynchová současnou situaci komento-
vala slovy: „Mnoho rodin se strachuje každým rokem, zda si budou moci
dovolit dárky, ale letos budou řešit i samotné ingredience na vaření
vánoční večeře. Vánoce budou letos pro miliony lidí extrémně složité kvůli
rostoucím cenám potravin a energií kvůli válce na Ukrajině, korporátní
chamtivosti a spekulacím. Tato čísla jasně ukazují, že jsou to manažeři
velkých firem, a ne obyčejní pracovníci a jejich rodiny, kteří táhnou
vzhůru inflaci.“

Pavol Mokoš


