
Ministr nás po
úvodním slovu
o záměrech mi-
nisterstva ujistil,
že při otevření
zákona o služeb-
ním poměru
361/2003 Sb., se

nebude zasahovat do rent a vý-
sluh. Vsouvislosti s rozpočty se
bude řešit stravovací paušál, a hle-
dat cesty k jeho zachování.
Předseda ČMKOS Středula upo-

zornil v souvislosti se zamýšlený-
mi úsporami i v rozpočtu Policie
ČR na potřebu dodržovat zákony
a na příčiny v daňové soustavě,
systémový deficit, škrtání drob-
ných neřeší problém. Také upo-
zornil na inflaci 8,5 % oproti
původně očekávané 6%, zmrazení
platů státním zaměstnancům je
cestou do pekel, nařízení vlády
č. 531 ze dne 29. 12. 2021 nebylo
projednáno s odbory. Přítomní
odboráři kritizovali snižování

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

ve středu 2. února 2022 se na
Ministerstvu fi-
nancí uskutečni-
lo jednání mezi
ministrem finan-
cí Stanjurou a mi-
nistrem práce a so-
ciálních věcí Ju-
rečkou s předse-

dy OS RoPo (odborové svazy ve
veřejných službách a správě).
Přítomni byli i zástupci ČMKOS.
Toto jednání navazovalo na jed-
nání s ministrem Jurečkou, které
se uskutečnilo na MPSV dne 17.
ledna 2022. Tématem jednání by-
ly platy pro rok 2022.

Odborová strana jednotně včet-
ně předsedy OSSOO seznámila
ministra financí se situací za-
městnanců ve veřejném sektoru,
kdy drtivé většině z nich jsou
platy na rok 2022 zmrazeny.
Ministr byl informován o roz-
ladění, či spíše naštvanosti těch-
to zaměstnanců. Ani přidání
o 700 Kč některým zaměst-

nancům nepokryje loňskou a pře-
devším letošní inflaci. Reálně po-
klesly příjmy všem zaměstnan-
cům ve veřejném sektoru v loň-
ském roce průměrně o 3,5 %
a v letošním roce to bude dokon-
ce o cca 8,5 %. Tento fakt a též,
že drtivá většina zaměstnanců
pracovala a pracuje v první linii
v boji s koronavirem, je pro
všechny demotivující! Bohužel
ministr financí si stojí za rozhod-
nutím vlády a jako mantru stále
opakuje konsolidaci veřejných
rozpočtů. Argument, že tito za-
městnanci nezavinili tento stav,
vůbec nevnímá. Navíc to byla
právě jeho strana ODS, která
společně s hnutím ANO prosadi-
ly zrušení superhrubé mzdy, kte-
ré drtivé většině zaměstnanců fi-
nančně moc nepomohlo, a už vů-
bec ne nízkopříjmovým, na zru-
šení vydělali pouze vysokopří-
jmoví zaměstnanci.

Výsledek jednání je, že minis-
terstvo financí nevidí v rozpočtu
pro navýšení platů prostor. Nic-
méně se nebrání podle vývoje

příjmů další diskusi. Nevzdává-
me se!

Ve středu 9. února 2022
proběhlo 163. zasedání RHSD
(tripartity), kterého se též zúčast-
nil předseda OSSOO. Hlavním
bodem programu byl návrh zá-
kona o státním rozpočtu na rok
2022, který po úvodním slově
předsedy vlády Fialy představil
ministr financí Stanjura. Dle před-
stavitelů vlády tento rozpočet
není rozpočtem nové vlády, ale
pouze upraveným rozpočtem
z dílny vlády Babiše. Především
šetří výdaje státu s cílem kon-
solidovat veřejné finance, bojo-
vat proti inflaci a proti koro-
naviru. Dochází ke zmrazení
platů většiny zaměstnanců veřej-
ného sektoru, počítá se se snižo-
váním počtu státních zaměst-
nanců, snižují se provozní výda-
je jednotlivých ministerstev.
Zaměstnavatelé včetně preziden-
ta Hospodářské komory Dlou-
hého podpořili toto úsilí vlády.

Delegace odborů slovy před-
sedy ČMKOS Středuly opět

zdůraznila, že zaměstnanci ve-
řejného sektoru nemohou za
situaci s inflací a hospodaření
státu, poukázala na demotivaci
těchto zaměstnanců, které stát
potřebuje, ale na druhou stranu
„je hází přes palubu“.

Výsledkem výše uvedeného
je, že si vláda udělala čárky
ohledně sociálního dialogu, pro-
blematiku platů projednávala
s odbory. Téhož dne vláda pre-
miéra Fialy schválila návrh stát-
ního rozpočtu.

Zažili jsme první pohlavek od
nové vlády – odboráři, diskutujte
s námi, navrhujte a přednášejte
vaše požadavky, ale my si to stej-
ně uděláme po svém!

Vládo ČR, sociální dialog
je především o kompromisu,
o hledání průsečíků, který
bude výhodný pro obě strany.
Sociální dialog není o diktátu
a nerespektování názoru dru-
hé strany. Sociální dialog není
politický boj!!!

Pavel Bednář
předseda OSSOO

14. únor 2022
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Platy zůstanou zmrazeny. Vláda si udělala čárky ohledně sociálního dialogu,
problematiku platů projednávala s odbory

Schůzka s ministrem vnitra Vítem Rakušanem
Reakcí na náš otevřený dopis ze 4. 1. 2022 (viz NOS č. 1. ze 17. 1. 2022) bylo setkání odborářů z Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru s ministrem vnitra 28. ledna, uvádí předseda KOV Policie ČR Jaroslav Chytrý.

rozpočtů bezpečnostních složek
a platové tabulky. Přidání 700 Kč
pro záchranáře a policisty je vý-
směch při navýšených cenách na
energie, vodu, odpady atd. A ob-
čanští zaměstnanci, bez kterých
se ozbrojené složky neobejdou, ty
nedostanou nic. Bude se šetřit na
nákupu aut, zbraní, bojové a och-
ranné techniky a za nějakou dobu
nás ta nevybavenost dožene, po-

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Předseda ČMKOS Josef Středula na brífinku po jednání Tripartity
o státním rozpočtu komentoval zaslání podkladů k jednání: "Toto je stan-
dardní návrh státního rozpočtu včetně rozpočtové dokumentace (v levé
ruce), toto nám včera po 18. hodině vláda poslala (v pravé ruce)."

Zasedání Rady hospodářské a sociální
dohody ČR

tisková zpráva
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 9. února
2022 sešli na druhém letošním jednání Rady hospodářské a so-
ciální dohody ČR. Hlavním bodem jednání byl návrh státního
rozpočtu ČR na rok 2022.

Návrh státního rozpočtu na
rok 2022 vláda sociálním part-
nerům představila jako schod-
kový v objemu příjmů 1 613,2
miliardy korun a v objemu výda-
jů 1 893,2 miliardy korun.
Schodek státního rozpočtu je
navrhován ve výši 280 miliard
korun. Proti původnímu návrhu
minulé vlády se výdaje snižují
o 76,6 miliardy korun. Investice
v rozpočtu jsou pro letošní rok
plánovány ve výši 203,3 mil-
iardy korun.

„Hned po nástupu do vlády
jsem dal cíl, že se deficit stát-
ního rozpočtu musí dostat pod
300 miliard korun. Hlavní sna-
hou bylo vytvořit protiinflační
rozpočet, který sníží zadlužení
státu. Snažili jsme se šetřit na
provozu státu, ale ne na lidech.
Cílem vlády bylo sestavit realis-
tický rozpočet a jsem přesvěd-
čen, že se nám to podařilo,“
sdělil sociálním partnerům
v úvodu jednání předseda vlá-
dy Petr Fiala.

Vláda očekává dodatečné
příjmy ve výši 62,2 miliardy ko-

run, které budou využity na
letošní mimořádné zvýšení dů-
chodů, zvýšení příspěvku na by-
dlení v souvislosti s růstem cen
energií nebo na kompenzace pro
podnikatele.

Vůči původnímu návrhu stát-
ního rozpočtu předchozí vlády
bylo dosaženo úspor ve výši 13
miliard korun u provozních
výdajích státu, jako jsou ener-
gie, nájmy nebo nákup služeb.
U platů státních zaměstnanců
bude úspora činit 8,8 miliardy
korun. Snížení dotací na obno-
vitelné zdroje energií přinese
úsporu 8 miliard korun. Snížení
kapitálových výdajů státu, které
nebyly předchozí vládou připra-
veny a nedaly by se letos reali-
zovat, přinesou úsporu 15,4 mi-
liardy korun.

Další jednání Rady hos-
podářské a sociální dohody ČR
se uskuteční v úterý 29. března
2022.
Tripartita projednala základní
parametry nového státního
rozpočtu | Vláda ČR (vlada.cz)
Zvukový záznam tiskové kon-
ference po jednání Tripartity:
https://www.vlada.cz/assets/me
dia-centrum/tiskove-konfer-
ence/2022_02_09-TK-po-tripar-
tite.MP3

Premiér Fiala na jednání
Tripartity při představení návrhu
státního rozpočtu na rok 2022
uvedl, že: „Snažili jsme se šetřit
na provozu státu, ale ne na
lidech.“ Jelikož oproti návrhu
minulé vlády, který počítal
s jistým navýšením platů veřej-
ných zaměstnanců, nyní návrh
obsahuje snížení objemu na
platy o téměř 9 mld. korun, jak
uvedl ministr financí Stanjura,
tak se šetří na zaměstnancích,
kteří buď nejsou lidmi, nebo se
ten bohulibý záměr nešetřit na
lidech nepovedl, což bolí zejmé-
na v době rostoucích nákladů na

Někteří zaměstnanci nejsou lidé?
pokrytí základních životních
potřeb. Všeobecně se ví, že
především zrušení daně ze su-
perhrubé mzdy, které přineslo
výrazný prospěch pouze vysoce
placeným zaměstnancům, způ-
sobilo významnou „díru“ v příj-
mech státu. Nynější vláda chce
tuto „díru“ řešit šetřením, což se
jí zatím daří na velké části veřej-
ných zaměstnanců. A na nich
dvakrát! Vždyť snížení schodku
plánovaného vládou Babiše
nová vláda hlavně řeší očeká-
vanými zvýšenými příjmy přes
60 mld korun, které významně
obstará DPH díky inflaci, a draž-
ší potraviny a energie budou
platit i veřejní zaměstnanci.

Květa Dědovská

Vláda musí otevřít debatu o daňovém
systému. Jsou v něm zásadní nedostatky,

říká Středula
Snížení daně z hrubé mzdy nebo zrušení daně z převodu nemovitostí,
na nichž se přede dvěma roky dohodlo ANO s ODS a SPD, stát příliš
zatěžuje. Je o tom přesvědčen šéf Českomoravské konfederace
odborových svazů Josef Středula. Na středečním jednání tripartity
o návrhu státního rozpočtu na letošní rok proto vyzval vládu, aby se
co nejdříve začala zabývat změnou celého daňového systému

Jaký je podle vás největší ne-
dostatek návrhu rozpočtu neboli
zákona roku?

To, že vláda v předloze fakticky
skrývá vážný problém na příjmové
straně rozpočtu. Spočítali jsme, že
pokud by nebyly v roce 2020 rea-
lizovány daňové změny takzvaně
pod pláštěm covidu, s nímž to ale
nemělo nic společného, nebavili
bychom se dnes s vládou o schod-
ku 280 miliard korun, ale jen sto
miliard.

Takže nesouhlasíte s názorem
premiéra či šéfa státní pokladny,
že nedostatky návrhu exminis-
tryně financí Aleny Schillerové
byly pouze v příliš štědré po-
litice?

Problém je na obou stranách
rozpočtu, jak na příjmové, tak na
výdajové. To je důvod, proč jsme
vyzvali vládu, aby co nejdříve
otevřela debatu o českém daňo-
vém systému, protože jsou v něm
právě tyto zásadní nedostatky.
Důležité ale je zaměřit se také na
otázku vyvádění daní nebo zisků
a podobných jevů.

Očekávám, že vláda téma daní
zvedne. Je třeba prodiskutovat
vzájemný poměr přímých a ne-
přímých daní, daňové optimali-
zace v zahraničí. Musíme se s tím
poprat.

Spolu s poklesem daně z příjmu
pro zaměstnance a zrušením daně
z převodu nemovitostí obsahoval
daňový balíček z roku 2020 řadu

dalších opatření. Celkově snižují
příjmy státního rozpočtu o 180 až
190 miliard korun ročně.

A dál?
Další vážný nedostatek vidíme

v tom, že se nepotkává měnová
a rozpočtová politika, tedy politi-
ka ČNB s politikou vlády. Škrty
působí na poptávkovou část eko-
nomiky tím, že ji snižují. Proto
navrhujeme, aby vláda uzavřela se
sociálními partnery národní doho-
du, která by měla charakter
hospodářské strategie České re-
publiky. Ať už je to podnikatelský
sektor, nebo školství, chybí jim
představa, kam chce země v zá-
kladních oblastech, jako jsou na-
příklad technologie, směřovat.

Žádal jste rovněž o pravidelné
schůzky s ekonomickými mi-
nistry. Souhlasila vláda?

Jde o poradu ekonomických
ministrů rozšířenou o sociální
partnery. Pan premiér potvrdil, že
o tomto formátu setkávání uvažu-
je. Termín ale zatím nestanovil.

Kromě toho jsme na tripartitě
otevřeli otázku evropských peněz,
i tou by se vláda měla zabývat. Jde
o to, jaké příjmy přicházejí a bu-
dou přicházet do Česka včetně
příjmů z emisních povolenek.
Z nich může plynout okolo sto
miliard ročně a je třeba určit, jak
a komu se rozdělí.
Středula: Vláda musí otevřít de-
batu o daňovém systému |
E15.cz

https://www.e15.cz/rozhovory/vlada-musi-otevrit-debatu-o-danovem-systemu-jsou-v-nem-zasadni-nedostatky-rika-stredula-1387563
https://www.e15.cz/rozhovory/vlada-musi-otevrit-debatu-o-danovem-systemu-jsou-v-nem-zasadni-nedostatky-rika-stredula-1387563
https://www.e15.cz/rozhovory/vlada-musi-otevrit-debatu-o-danovem-systemu-jsou-v-nem-zasadni-nedostatky-rika-stredula-1387563
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-konference/2022_02_09-TK-po-tripartite.MP3
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-konference/2022_02_09-TK-po-tripartite.MP3
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-konference/2022_02_09-TK-po-tripartite.MP3
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-konference/2022_02_09-TK-po-tripartite.MP3
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-projednala-zakladni-parametry-noveho-statniho-rozpoctu-194233/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-projednala-zakladni-parametry-noveho-statniho-rozpoctu-194233/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-projednala-zakladni-parametry-noveho-statniho-rozpoctu-194233/
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Schůzka s ministrem vnitra Vítem
Rakušanem

tom budeme investovat mnohem
více, upozornili odboráři. Sou-
časně trvají na udržení stravo-
vacího paušálu a navýšení pla-
tových tabulek u policistů, tak
i občanských zaměstnanců.

Náš odborový svaz zastoupen
předsedou Koordinačního odbo-
rového výboru Policie ČR Ja-
roslavem Chytrým předsedou
sekce policistů a zaměstnanců
Policie ČR Martinem Havlíčkem
upozornil na platové tabulky od
1. 1. 2022 pro občanské zaměst-
nance, předložili jsme ministrovi
porovnání průměrných platů u po-
licistů a občanských zaměst-
nanců, ti mají sotva polovinu co
policisté. Uklízečky, údržba, ku-
chařky mají sotva sto korun na
hodinu, to je zoufalé. Také jsme
poukázali, že pro činnost a servis
Policii ČR pracují občanští za-

městnanci u Zdravotnického za-
řízení MV, Zařízení služeb MV
a Národního archivu, kteří jsou
také hodnoceni podle platových
tabulek s nezvýšenými tarify.
Navíc tyto zastaralé platové ta-
bulky neřeší minimální mzdu
a posunutý odchod do důchodu
v 65 letech.

Ministr vyjádřil zájem o pra-
videlná setkání se zástupci za-
městnanců. Tyto schůzky se bu-
dou konat pravidelně a Vít Raku-
šan na nich bude s odboráři disku-
tovat o tématech, která se týkají
bezpečnostních sborů.

Jaroslav Chytrý

30. 1. 2022
Pokud jde o provozní výdaje,

Zbyněk Stanjura odmítl, že by
součástí návrhu bylo plošné
seškrtání počtu státních zaměst-
nanců o deset procent, i když
přiznal, že nějaké takové škrty
budou. Procento však bude jiné
než deset procent. „Je nižší, je
resort od resortu,“ prohlásil.

Chce zastavit zbytňování stát-
ní správy i kvůli tomu, že platy
státních zaměstnanců rostou
výrazně rychleji než mzdy ostat-
ních. Nechce to však udělat tak,
že by klesaly platy. „Cesta je
snižování počtu, rušení agend.
(…) Už letos musíme trend

otočit,“ uvedl. Cílem vlády po-
dle něj je do konce volebního
období snížit počet státních za-
městnanců o 13 procent.
https://ct24.ceskatelevize.cz/eko
nomika/3435286-schodek-k-
lesne-pod-280-miliard-planuje-
stanjura-rozpocet-chtel-mit-
schvaleny-ve

***
Pavel Bednář na Twitteru: Chci

věřit tomuto sdělení: "Pokud jde
o provozní výdaje, ministr fi-
nancí odmítl, že by součástí
návrhu bylo plošné seškrtání
počtu státních zaměstnanců o de-
set procent." Nechce, aby klesaly
platy! Sociální dialog!

Z odpovědi ministra vnitra
Víta Rakušana:

Úvodem bych Vás rád
ubezpečil, že současná vláda
České republiky, včetně
Ministerstva vnitra, velice pozi-
tivně vnímají přínos obecních
policií z pohledu zabezpečování
místních záležitostí veřejného
pořádku v obcích, a to nejenom
v rámci běžného plnění úkolů to-
hoto orgánu obce, ale i v součas-
né nelehké situaci způsobené
pandemií Covid-19.

Za zásadní otázku v oblasti
obecní policie považuji ukotvení
těchto orgánů obcí v systému
vnitřní bezpečnosti, konkrétně
v rámci integrovaného záchran-
ného systému. I přesto, že dopo-
sud obecní policie fakticky plni-
ly úkoly zejména ostatních slo-
žek integrovaného záchranného
systému, nejsou výslovně uvede-
ny v zákoně č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném sys-
tému, ve znění pozdějších před-
pisů. Nicméně se domnívám, že
v souladu se záměrem vlády
provést komplexní revizi tzv.
krizové legislativy mohou vy-
vstat i další, doposud neidenti-
fikované problémy (nejenom) ve

vztahu k obecním policím, které
bude nutno vyřešit. Každopádně,
již samotné zařazení obecních
policií mezi složky integro-
vaného záchranného systému
zásadním způsobem zkvalitní
komunikaci obecních policií se
složkami integrovaného zá-
chranného systému včetně státu
a orgánů územních samospráv-
ných celků, zlepší přístup těchto
institucí k ochranným pracov-
ním prostředkům, k možnosti
využití sociálního a zdravotní-
ho zázemí pro rodiny strážníků,
a bude mít zásadní vliv i na
případné řešení důchodových
a dalších záležitostí, které při-
spějí k narovnání postavení
strážníků obecních policií ve
vztahu k ostatním dotčeným ka-
tegoriím osob.

Celou odpověď ministra vni-
tra na dopis OSSOO s podporou
výzvy Kolegia ředitelů adreso-
vanou premiérovi naleznete na:
https://statorg.cmkos.cz/dokumenty/
Dopis%20premi%C3%A9rovi%20-
% 2 0 p o d p o -
ra%20V%C3%BDzvy%20Kolegia
% 2 0 v e l i -
tel%C5%AF_odpov%C4%9B%C4
%8F%20MV.pdf

OSSOO obdržel odpověď ministra vnitra
k podpoře Kolegia velitelů

Ministr odmítl, že by mělo odejít deset procent
státních zaměstnanců, škrty ale budou

Šikana v pracovních vztazích z pohledu
zaměstnavatelů

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních
zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících
oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Tentokrát je to podcast Šikana v pracovních vztazích z pohledu za-
městnavatelů.

V dalším díle ze série pod-
castů VÚBP, který vznikl pod
patronací Ministerstva práce
a sociálních věcí, jsme se za-
měřili na fenomén mobbingu,
bossingu a staffingu z pohledu
zaměstnavatelů a vedoucích
pracovníků. Mobbing, bossing
či staffing má závažné negativní
důsledky nejen pro zaměstnance,
který je tomuto jednání vy-
staven, ale také pro organizaci,
ve které se odehrává.

Tyto jevy jsou spojeny s častý-
mi a dlouhodobými pracovními
absencemi, přináší také zvýše-
nou fluktuaci pracovníků a ná-
sledně náklady na výběr a za-
školení nových zaměstnanců.
Toxické pracovní klima ovlivňu-
je soudržnost pracovního kolek-
tivu, podílí se na zvýšené hla-
dině pracovního stresu, snižuje
produktivitu práce a v konečném
důsledku vede k finančním
ztrátám organizace.

V případě mobbingu, bossin-
gu a staffingu existuje také
riziko, že dotčený zaměstnanec
podá k prošetření orgánům in-
spekce práce podnět, který
povede k uložení pokuty zaměst-
navateli. Výjimečné nejsou ani
případy soudních sporů v této
oblasti, případně medializace
případů a následné poškození
důvěryhodnosti organizace. Pro-
to je i pro zaměstnavatele
důležité zajímat se o proble-
matiku mobbingu a vztahové pa-
tologie na pracovišti a preven-
tivně působit a minimalizovat
možnost výskytu těchto projevů.

Podcast najdete na::
Šikana v pracovním prostředí a
obranné mechanizmy z pohledu
zaměstnanců aneb jak se bránit
projevům mobbingu, bossingu a
staffingu – Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v. v. i.
(vubp.cz)

Úřad práce ČR přijal od začátku roku do 4. února 17 tisíc nových žádostí o příspěvek na bydlení.
Z dat Úřadu práce ČR je jasně patrné, že počet žádostí se zdvojnásobil v týdnu, kdy novelu schválil
Senát a podepsal ji prezident.

Úřad práce ČR současně přijal taková opatření, aby zajistil hladký průběh přijímání nových žádostí
nejen o příspěvek na bydlení, ale také o mimořádnou okamžitou pomoc. Všichni jeho zaměstnanci
jsou připraveni na zvýšenou administrativu spojenou s vyhodnocováním nároku na uvedené dávky.
V případě potřeby je připravena výpomoc z jiných agend či jiných kontaktních pracovišť.

Zdroj: tisková zpráva MPSV
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Tábor se uskuteční ve dnech 17. července - 6. srpna 2022 na táborové základně v Mikulášovicích - Salmově ve
Šluknovském výběžku, na okraji Národního parku Českosaské Švýcarsko, GPS: 50°58'31.530"N,
14°22'52.964"E .
Tábor je určen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě ve věku od 7 let. Se souhlasem rodičů si mohou vzít
s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se pak budou na táboře samy starat a zúčastní se s nimi vý-
stavy v průběhu tábora v sobotu 30. 7. 2022.
Ubytování účastníků je ve dvoumístných stanech (klasická A s podsadami a podlážkami) nebo po dohodě ve
vlastních stanech.
Stravování je zajištěno 5x denně, účastníci se budou podílet na výdeji.
Program je rekreačně poznávací - výlety do NP a okolí vč. blízkých měst v Německu, spaní pod širákem,
táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti a rybníku, projížďka na koních, účast na táborové
výstavě zvířat, zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody.
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora je 6000 Kč.
Účastníci mohou požádat o příspěvek na tábor svou zdravotní pojišťovnu, poskytnout příspěvek na účast mohou zaměstnavatelé, odborové or-
ganizace, chovatelské spolky.
Přijímáme přihlášky pouze na celý tábor! Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května 2022, případně po naplnění kapacity dříve.
Po obdržení přihlášky bude zaslána
zálohová faktura (2000 Kč) na účast-
nický poplatek se 14denní splatností.
Po zaplacení zálohové částky je při-
hláška považována za platnou! Dále
bude zaslána faktura na celkovou
částku (6000 Kč), kterou je nutno do-
platit do 15. 6. 2022.
Storno poplatky:
- do 15. 6. 2022 výše zálohy (2000 Kč)
- od 16. 6. 2022 celá částka (6000 Kč)
V odůvodněném případě vracíme
celou částku.
Organizátor si vyhrazuje právo přihláš-
ku odmítnout.
Po uzávěrce přihlášek a zaplacení celé
částky (tzn. nejdříve 1. 6. 2022) budou
zaslány další pokyny a dokumenty
k účasti na táboře.
Závazné přihlášky zasílejte on-line
na: www.tmch.cz nebo elektronickou
poštou na: info@tmch.cz , případně
poštou na adresu: MCHZ, z.s. Salmov
31, 407 79 Mikulášovice.
Bližší informace získáte na našich we-
bových stránkách, prostřednictvím
e-mailu, popřípadě od organizátora
tábora Vlastimila Jury st. na: tel. +
420 602 682 600.
Doprava je individuální nebo po dohodě
společná vlakem z Prahy a do Prahy.

Pro informaci uvádíme, že náš tábor
je zabezpečován tradičně plně

dobrovolnicky, kdy všichni táboroví
pracovníci vykonávají svoji činnost

bezplatně.
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Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ ve Varnsdorfu
a

Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek TMCh, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice
www.tmch.cz info@tmch.cz +420 602 600

39. ročník letního stanového tábora s vlastními zvířaty



 
Telefony OS státních orgánů a organizací  

Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 
Internetová stránka OS: http://statorg.cmkos.cz 

Předseda OS: Bc. Pavel Bednář    kanc.č. 405  tel. 224 222 241 
         mobil: 734 767 764 
         e-mail: statorg@cmkos.cz 
         e-mail: bednar.pavel@cmkos.cz 
I. místopředseda OS: JUDr. Rudolf Pospíšil  kanc.č. 423  mobil: 731 609 460 
         e-mail: statorg@cmkos.cz 
         e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz 
II. místopředsedkyně OS: Ing. Alena Gaňová  kanc.č. 405  mobil: 775 164 091 
         e-mail: statorg@cmkos.cz 
         e-mail: ganova.odbory@seznam.cz 
Sekretariát OS: 
Blanka Suchá      kanc.č. 405  tel. 224 142 270  

tel. 224 222 241 
         mobil: 603 291 098 
         e-mail: statorg@cmkos.cz 
         e-mail: sucha.blanka@cmkos.cz 
Řidič: Vladimír Hlaváč    kanc.č. 422  tel. 224 142 720 
         mobil: 737 336 126 
BOZP:       kanc.č. 422  tel. 224 142 720  
JUDr. Alexandr Hájevský    kanc.č. 422  mobil: 737 207 802 
         e-mail: hajevsky.alexandr@cmkos.cz 
Ing. Karel Hanousek    kanc.č. 422  mobil: 604 294 241 
         e-mail: hanousek.karel@cmkos.cz 
 
Oddělení legislativně-právní: 
JUDr. Rudolf Pospíšil    kanc.č. 423  mobil: 731 609 460 
         e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz 
Mgr. Šárka Homfray    kanc.č. 415  mobil: 607 910 789 
         e-mail: homfray.sarka@cmkos.cz 
Oddělení sociálně-ekonomické: 
Ing. Vladěna Samková    kanc.č. 421  mobil: 604 294 242 
         e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz 
Mgr. Arnošt Odvalil    kanc.č. 423  tel.: 224 142 275 
         mobil: 739 534 662 
         e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz 
Oddělení organizační a hosp.-finanční: 
Vladimíra Řehořová    kanc.č. 416  mobil: 735 760 537 
         e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz 
Renata Strnadová     kanc.č. 416  mobil: 734 695 644  
         e-mail: strnadova.renata@cmkos.cz 
Pracovnice odvětvových sekcí: 
Ing. Vladěna Samková    kanc.č. 421  mobil: 604 294 242 
         e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz 
 
 
 
 
Informační a poradenská centra:  Telefon:        Fax:  Mobilní tel.: 
Praha + Středočeské – Mgr. Arnošt Odvalil 224 142 275    739 534 662 
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz 
Jihočeské –Ing. Jiřina Hálová       735 760 478 
e-mail: halova.jirina@cmkos.cz         
Západočeské – Renáta Vladyková            606 088 879 
e-mail: vladykova.renata@cmkos.cz 
Severočeské – Eva Vovesová        731 609 455 
e-mail: vovesova.eva@cmkos.cz 
Východočeské – Mgr. Věra Benešová       604 321 518 
e-mail: benesova.vera@cmkos.cz 
Jihomoravské – Jaroslav Svoboda            731 609 457 
e-mail: svoboda.jaroslav@cmkos.cz 
Severomoravské – Ing. Zdeněk Faic        731 622 932 
e-mail: faic.zdenek@cmkos.cz 
 



Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2022
"SMRK" v Lázních Libverda

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 4/2022.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

OS státních orgánů a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Rekreační zařízení OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR "SMRK" s celo-
ročním provozem vám nabízí. příjemnou dovolenou v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Na zahradě rekreačního zařízení je umístěno pískoviště pro děti, sportovní hřiště, stůl na
stolní tenis a prostor pro uložení kol a lyží. Je zde možnost grilování v zahradním krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační zařízení lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).

UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Je možno se připojit k WIFI.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RZ.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpa-
tí Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhli-
čitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní
choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá přede-
vším k minerálně-uhličitým koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem,
ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový
zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou
důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdské prameny
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca
100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, ze-
jména pak na lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho
údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na
Nové Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část
Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa
k Chatě Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní
pohled do údolí Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazi-
likou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. Když se otočíte
o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras
a singltrek – síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní
horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad
Lázněmi Libverda a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou
milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních
Libverda) a 20 km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedale-
kou Jizerskou magistrálu (150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce
1931 a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České
republice.

CENY platné od 2. 1. 2022 - 1. 1. 2023

pokoj cena za pokoj/noc v Kč

číslo počet lůžek sezóna mimo příplatek za krátkodobý
s přistýlkou sezónu pobyt**

3, 4, 5 2 + 1přistýlka 580,- 460,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

6 3 + 1přistýlka 720, - 560,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

12 4 850, - 630,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

10 pokoj* 1 330,- 290,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- KčZO MF
* možno objednat po domluvě (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci. U ubytování na 1 noc se úč-
tuje příplatek 150 Kč na pokoj, na 2 noci pak 160 Kč na pokoj
20% sleva na ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je člen-
em OSSOO

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - RZ Smrk je vybaveno společnou kuchyní s plynovým a elektrickým sporákem,
sklokeramickou deskou, mikrovlnkou, rychlovarnými konvicemi a veškerým nádobím na
vaření. Každý pokoj má v kuchyni přiděleny dvě uzamykatelné skříňky s dalším nezbytným
nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbory) a s úložným prostorem na potraviny. Součástí vy-
bavení kuchyně jsou i velké lednice s mrazákem, v nichž má každý pokoj vyhrazené dvě
police. Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je
vybavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RZ
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení

Termíny hlavní sezóny

31. 1. 2022 - 20. 3. 2022 23.5. 2022 - 2. 10. 2022 15. 12. 2022 - 1. 1. 2023



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23 pí Řehořová, tel. 735 760 537
110 00 PRAHA 1, IČ 00469351 rehorova.vladimira@cmkos.cz

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 4/2022 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2022

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do tj. počet nocí

počet účastníků pokoj číslo:

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.
Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky ANO - NE (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO - NE (zakroužkujte)
Platba v hotovosti na pokladně OS ANO - NE (zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbyt-
nou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda





NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává

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.
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Ekvádor a Kanada potvrzují svůj závazek k ukončení násilí
v pracovním světě
31. leden 2022

V minulém roce 25. listopadu generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová při příležitosti Mezinárodního dne eliminace násilí vůči
ženám, napsala dopis světovým lídrům, ve kterém je vyzvala k přijetí

nezbytných kroků, včetně konzul-
tací s odborovými organizacemi,
které by urychlily ratifikaci Kon-
vence C190 ohledně eliminace
násilí a harašení ve světě práce,
a zároveň by umožnily její imple-

mentaci, jakmile tato Konvence vejde v platnost v dané zemi.
Ekvádor byl jednou z prvních zemí, která ratifikovala tuto Konvenci,
která vejde v platnost v květnu 2022. Kanadský ministr práce Seamus
O´Regan ve své odpovědi generální tajemnici PSI napsal: „Kanadská
vláda si uvědomuje, že násilí a harašení v práci je vážným a aktuál-
ním problémem. Disproporčně zasahuje ženy a menšinové skupiny
a ke zhoršení situace došlo i díky pandemii Covid-19. Doufáme, že se
nám podaří ratifikovat Konvenci 190 při nejbližší možné příležitosti.“
Od přijetí této Konvence a zveřejnění doporučení o její ratifikaci
v červnu 2019 zatím pouze 10 zemí formálně Konvenci C190 rati-
fikovalo. Zatímco mnoho zemí přislíbilo ratifikaci této Konvence
během Fóra o generační rovnosti v Mexiku a Paříži, tyto sliby se for-
málně nenaplnily.
Řečtí pracovníci bojují za silný veřejný zdravotní systém
31. leden 2022

Odboráři z organizace ADEDY uskutečnili národní akční den za
zdravotní sektor. Odboráři touto akcí vyzvali k okamžitému posílení
řeckého národního zdravotního systému a pracovních podmínek

zdravotnického personálu v Řecku.
Řecký zdravotní systém trpí již
několik let v důsledku úsporných
opatření, které na Řecko uvalila
tzv. Troika v návaznosti na tamní
ekonomickou a finanční krizi.
Pandemie Covid-19 odhalila dopa-

dy těchto opatření – dopady, které nyní musí být napraveny. Problémy
v rámci řeckého zdravotního systému nejsou bohužel ojedinělým
fenoménem. Napříč Evropou museli národní zdravotní systémy čelit
výraznému nedostatku personálu a pracovníkům na nejistých kon-
traktech. Navýšení počtu kvalitních zaměstnanců je klíčové, pokud
mají zdravotní služby plnit normální požadavky a potřeby občanů
stejně jako unést extrémní zátěž způsobenou pandemií. Zástupci
EPSU stojí při členech ADEDY a řeckých pracovnících ve zdravot-
nictví a podporují je v jejich boji za silnější a odolnější zdravotní sys-
tém.
Turecké odbory mají strach z vysoké inflace a z nedostatečné
kompenzace pracovníkům
1. únor 2022

Inflace v Turecku bují a zvyšování mezd pracovníkům toto zběsilé
tempo nestíhá, což u mnoha pracovníků vede k chudobě. Vzhledem
k tomu, že asi 50 % pracovníků je navázáno na minimální mzdu,

dochází k obecnému šíření mizérie.
Lidé mají problém s placením účtů
za jídlo nebo energie. Vládní in-
flační statistiky navíc neodpovídají
realitě. Odbory, které sledují vývoj
inflace přes vlastní dotazníky a prů-
zkumy, žádají zvýšení minimálních

mezd a férovější zastoupení při diskusích se zástupci vlády ohledně
přizpůsobení minimální mzdy k životním nákladům. Odbory si
vyměňují své pohledy na věc při setkání odborových organizací. Pro
pracovníky ve veřejných službách je situace obzvláště složitá, když
jeden z odborových svazů podepisuje s vládou dohody výrazně pod
úrovní inflace a výrazně pod očekáváním pracovníků. Naopak odbo-
ry z uskupení KESK pokračují v boji za lepší mzdy pomocí demon-
strací a dalších akcí. Odboráři ale bohužel často čelí policejnímu
násilí.
ORPEA potřebuje obnovit důvěru pracovníků a odborů v ma-
nagement firmy
2. únor 2022

V usvědčujícím odhalení investigativní novinář Victor Castanet
odhalil temné části evropské šedé ekonomiky a soukromé společnos-
ti Orpea. S těmito odhaleními přišel Castanet ve své knize Les fos-
soyeurs (Hrobníci), které detailně popisují praktiky ve francouzské
nadnárodní společnosti Orpea, která je evropskýcm lídrem v pečova-
telských službách o staré lidi. Tato kniha odhaluje, jak Orpea dosahu-
je svých zisků na úkor svých zaměstnanců a rezidentů. V návaznosti

na tato zveřejnění se akcie Orpea
prudce propadly na burze, stejně
jako se propadly i akcie jejich
konkurentů. Následující prohlášení
vedení společnosti, že v ničem
nepochybila, nijak nenadchla trhy
ani francouzskou vládu, která spus-

tila vyšetřování v této firmě, která čerpá výhody z veřejných rozpočtů.
Správní rada společnosti Orpea propustila generálního ředitele Yves
Le Masne a v pečovatelských domech v Belgii dojde k inspekcím,
když inspekce v dalších zemích budou zřejmě následovat. Generální
tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan k tomu řekl: „Zkušenosti
mnoha pracovníků a jejich odborů ukazují, že s kulturou vedení v té-
to společnosti je něco špatně. Kvůli posedlosti po penězích a růstu ig-
norovalo vedení potřebu budovat kulturu sociálního dialogu, infor-
movanosti a konzultací. To se musí změnit. Francouzská vláda by
měla prošetřit, zda nedošlo k zneužívání veřejných zdrojů a zda ne-
docházelo k zakázaným praktikám. Vzhledem k tomu, že se jedná
o evropskou firmu s globálním přesahem, mělo by dojít k prošetření
na evropské úrovni. Ti, kterým je poskytována pečovatelská služba,
a ti, kteří jsou v tomto sektoru zaměstnáni, by se neměli stát obětí
vykořisťování. Zároveň by tito lidé neměli čelit negativním dopadům
špatných rozhodnutí svého vedení.“
Ver.di v nemocnici Charité v Berlíně dosáhla bezpečného počtu
zdravotnického personálu
4. únor 2022

Německá odborová organizace Ver.di dosáhla úspěchu ve svém
kolektivním vyjednávání v berlínské nemocnici Charité. Po čtyřtý-

denní stávce se zúčastněné strany
dohodly na zavedení minimálního
počtu personálu do mzdových do-
hod. V budoucnosti bude nastaven
minimální počet personálu v rám-
ci každé lůžkové jednotky.

Nemocnice Charité dále plánuje zaměstnat dalších 700 pracovníků
v následujících třech letech. Zástupci německých odborů se domníva-
jí, že tato dohoda povede v sektoru k obecně vyšší zaměstnanosti.
Odboráři ocenili vytrvalost a odhodlání stávkujících pracovníků, bez
kterých by se tohoto úspěchu jistě nepodařilo dosáhnout.

Pavol Mokoš




