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IX. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
Praha 3. 3. 2023

  Hosty IX. sjezdu OSSOO byli předseda vlády ČR Petr Fiala, nejvyšší státní tajemník
Jindřich Fryč, policejní prezident Martin Vondrášek a předseda ČMKOS Josef Středula.
  Sjezd schválil nové Stanovy OSSOO, Program činnosti na roky 2023-2027, zvolil ve-
dení odborového svazu a přijal prohlášení Konec dehonestace zaměstnanců státní správy
a samosprávy.

Po  státní  hymně  zahájil  IX.
sjezd Odborového svazu státních
orgánů a organizací v pražském
hotelu Olšanka Pavel Bednář
představením Odborového svazu
státních orgánů a organizací a při-
vítáním hostů a delegátů.  P. Bed-
nář pozdravil přítomné bývalé
místopředsedy odborového svazu
Karla Urbana, Petra Vydru a Bře-
tislava Dvořáka, dále pak přivítal
premiéra Petra Fialu, nejvyššího
státního tajemníka Jindřicha Fry-
če, policejního prezidenta Martina
Vondráška, předsedu ČMKOS
Josefa   Středulu,  delegaci  part-
nerského odborového svazu
SLOVES ze Slovenska, předsedu

Odborového svazu KOVO Ro-
mana Ďurčo a předsedu Odboro-
vého svazu hasičů Jiřího Jílka. 

Pavel Bednář vyhlásil mottem
sjezdu konec dehonestace zaměst-
nanců státní správy a samosprávy,
bez jejichž práce stát ani samo-
správa územních celků nemůže
fungovat,  vyzval  politiky ke
změně přístupu k těmto zaměst-
nancům  a  současně   se   obrátil
i k médiím, aby o práci veřejných
zaměstnanců informovala objek-
tivně. 

V následném vystoupení pre-
miér Fiala ocenil upozornění
předsedy Bednáře na dehonestaci
státních a veřejných zaměstnanců

je, závisí na práci jeho zaměst-
nanců. Připomněl problém stát-
ních financí, prezentoval některé
údaje státního rozpočtu a zvýšení
tarifních platů některých skupin
veřejných zaměstnanců. Řekl, že
nastává čas na hlubší změny ve
státní  správě,  je  třeba revidovat
a modernizovat agendy, uskuteč-
nit opravdovou digitalizaci státní
správy, která umožní i získat po-
třebná data k rozhodování, je tře-
ba zefektivnit služby státu obča-
nům. Poděkoval za práci veřej-
ným   zaměstnanců   a   poprosil
o spolupráci  ve formě zpětné
vazby  včetně  informací z praxe
z místní úrovně. 

Předseda odborového svazu
před uvedením následujícího vy-
stoupení předsedy ČMKOS rea-
goval na slova premiéra, že od-
borový svaz je připraven k posky-
tování zpětné vazby, k sociálnímu
dialogu a nikdy se nebránil efek-
tivitě státu, změny ale musí být
podloženy analýzami.

Josef  Středula ve  svém vy-
stoupení též bezprostředně reago-
val na slova premiéra o zpětné

a zdůraznění významu jejich prá-
ce. Prohlásil, že přišel poděkovat
za práci pro stát, ocenění této prá-
ce zaniká mezi kritickými hlasy,
je si vědom, že to, jak stát fungu-
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Prohlášení IX. sjezdu Odborového svazu státních
orgánů a organizací, Praha, 3. března 2023

Konec dehonestace zaměstnanců
státní správy a samosprávy

Jako zástupci a zástupkyně zaměstnanců veřejné sféry
prohlašujeme, že součástí nezbytného úsilí o důstojné pracovní
podmínky v této oblasti musí být i zvýšení prestiže všech po-
volání, která spravují veřejné záležitosti a hájí veřejný zájem.
Není možné nadále dehonestovat zaměstnance a zaměstnankyně
státní správy a samosprávy a zároveň od nich očekávat vyšší pro-
fesionalitu, loajalitu a kvalitní veřejnou službu.

Vyzýváme zejména politickou reprezentaci v čele s vládou
České republiky, aby přestala tyto zaměstnance a zaměstnankyně
vykreslovat jen jako škodlivé byrokraty a zbytečnou nákladovou
položku veřejných rozpočtů. Jsou to právě naši kolegové a kole-
gyně, kteří plní vaše úkoly a zadání a realizují vámi přijaté poli-
tiky a legislativu a vybírají peníze. Jsou to výsledky jejich práce,
kterými se budete chlubit před příštími volbami. Pokud budete
nadále devalvovat jejich práci a prezentovat ji jako zbytečnou,
nedivte se, až vaše sliby občanům nebude mít kdo plnit!

Vyzýváme dále média, aby objektivně referovala o práci a pra-
covních podmínkách ve státní správě a samosprávě. Pokud budou
jednostranně – často až bulvárním způsobem – prezentována
pouze dílčí pochybení úředníků a úřednic bez informací o cel-
kové situaci a podmínkách, které ke své práci mají, vytváří se
neúplný negativní obraz. Takováto reprezentace není ve veřejném
zájmu, protože dále oslabuje motivaci k zajištění důstojného
prostředí pro poskytování veřejných služeb. Nepřispívejte k dal-
šímu rozkladu této důležité složky naší společnosti!

vazbě, a to kriticky uvedením
konkrétních příkladů, kdy nebyly
k jednání přizvány odbory zastu-
pující zaměstnance, kterých se
jednání týkalo, kdy k jinému jed-
nání vládní strana zaslala podkla-
dy na poslední chvíli  nebo do-
konce se o konkrétních návrzích
odbory  dozvěděly  z  médií,   či
úplně aktuálně ČMKOS obdržel
jako podklad k Tripartitě návrhy
NERV z minulého roku, když

zrušení superhrubé mzdy a nyní
to vypadá, že se hledají nekon-
cepčně nejrůznější možnosti, kde
omezit výdaje státu, což v důsled-
ku znamená pokles společenské
soudružnosti. Je třeba zlepšit ko-
munikaci a debatovat ve fázi
příprav opatření.  

Odbory v souvislosti s prob-
lémy státního rozpočtu volají po
daňové reformě, jsou proti pře-
nášení problémů na běžné za-
městnance. Závěrem předseda
ČMKOS poděkoval odborářům

nyní již existuje diskutovaný ma-
teriál k daňovým změnám, to
není sociální dialog, zhodnotil
Středula. Hovoří se o znovuzave-
dení  karenční  doby,  lidé  jsou
nervózní z inflace, pokud během
letošního roku nevzrostou mzdy,
bude propad reálného příjmu až
28 %, proto odbory požadují na-
výšení tarifních platů veřejných
zaměstnanců. Předseda Středula
upozornil na zvláště nízké platy
občanských zaměstnanců policie.
Dále zopakoval, že OSSOO ni-
kdy nebyl proti zdůvodněnému
rušení agend státu a silně se při-
pojil k požadavku na konec de-
honestace úředníků státu a veřej-
né správy, zvlášť připomněl těž-
kou situaci zaměstnanců úřadu
práce. Poděkoval premiérovi za
jeho slova oceňující práci úřed-
níků. Odbory jsou proti rušení
platových tarifů či zaručené
mzdy. Za počátek problémů stát-
ních financí Středula označil

za práci pro zaměstnance a požá-
dal premiéra, aby se setkal se zá-
stupci odborářů z úřadu práce.

Po vystoupení J. Středuly ukon-
čil svou návštěvu sjezdu premiér
Fiala a vystoupil nejvyšší státní
tajemník Jindřich Fryč. Jako vý-
chozí  bod  k sociálnímu dialogu
ve státní správě vidí Kolektivní
dohodu vyššího stupně pro státní
zaměstnance.  Zákon o státní služ-
bě i přes své neduhy a nedoko-
nalosti přináší do státní správy
vyšší míru profesionalizace, sta-
bilizace, transparentnosti a kulti-
vaci prostředí.  Poslední novela
nastavila zřetelnější oddělení po-
litického a odborného vedení

úřadů a otevřela změnou para-
metrů  vstup do státní služby. To
jsou východiska k dalšímu zkva-
litnění a zefektivnění státní sprá-
vy. K výkonu služby jsou potřeba
kvalitní, motivovaní a odpovída-
jícím způsobem ohodnocení za-
městnanci. Jejich práce je pod-
mínkou ke kvalitní státní správě
včetně zvládání krizových situací.
Pro tajemníka jsou nepřijatelné
projevy  nedůvěry  ze  strany ně-
kterých  politiků,  to může   vést
k demotivaci a odchodům nejen
kvalitních odborníků či mladších
zaměstnanců, což má dopad na
fungování byrokracie, bez které
stát nemůže fungovat, státní za-
městnanci jsou převodníkem
politik do praktického života. Ta-
jemník Fryč prohlásil, že do stát-
ní služby je třeba investovat, ne-
jde ale jen o platy, ale i o mož-
nost uplatnění, kariérního růstu,
posilování atraktivity prostředí,

když současný stav vnímání stát-
ní správy ve veřejnosti není dob-
rý.  Nejvyšší státní tajemník po-
čítá s pokračováním nedávno
navázaných kontaktů s odboro-
vým svazem.

Před následujícím vystoupe-
ním předseda Pavel Bednář vy-
jádřil  politování  nad  tím, že na
sjezd  nepřišel  ministr  financí,
který bezprostředně po pozvání
před  jeden  a  půl  měsícem   se
z  pracovních  důvodů   omluvil,
a že nakonec nepřišli ani ministři
práce  a sociálních věcí a vnitra,
kteří zřejmě museli dát přednost
účasti na jednání v parlamentu.

Předsedkyně partnerského
odborového svazu SLOVES ze
Slovenska Milena Rácová v úvo-
du vystoupení s trochou nostal-
gie poznamenala, že při zahájení
sjezdu hymnou čekali s kolegy
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druhou, slovenskou sloku. Je to
právě třicet let, co se naše part-
nerské odborové svazy v důsled-
ku rozdělení státu musely také
oddělit, ale stále je spojují stejné

cíle, důstojné postavení a odmě-
ňování pracovníků veřejné sprá-
vy. M. Rácová hovořila o bouř-
livém a chaotickém prostředí po-
sledních čtyř let, pandemie, válka
na Ukrajině, inflace, propadání
do chudoby části obyvatel, čelíme
celé řadě krizí, odbory chtějí za-
bánit tvrdým dopadům na za-
městnance. Hovořila o reformách
veřejné správy, které probíhají na
Slovensku, když naplnění jejich
cílů  zůstává  v  nedohlednu. Po-
stavení státních zaměstnanců pod
slovenským  zákonem  o   státní
službě se díky ne úplně čistým
způsobem   prosazených    změn
v zákoně zhoršilo. M. Rácová
hovořila také o minimální mzdě,
kterou  ve výši 700 euro pobírají
4 % slovenských zaměstnanců.
Minimální mzda je ve výši 57 %
průměrné mzdy, když sociální
výbor Evropské unie doporučuje
alespoň 60% výši. Odměňování
veřejných zaměstnanců je podle
odborů špatně nastaveno, platové
tarify jsou velmi nízké, a i kdyby
se tarify zvýšili o 30 %, bude to
stále málo. Výhodou je, že doho-
da o platech je součástí vyššího
kolektivního vyjednávání a už
podruhé se podařilo tyto smlouvy
uzavřít na dva roky. V červenci
loňského roku se podařilo uzavřít
kolektivní smlouvy vyššího stup-
ně pro státní a veřejné zaměst-
nance s valorizací platů od ledna
2023 o 7 % a od září o 10 %.

Policejní prezident Martin
Vondrášek ve vystoupení ocenil
kontakty a spolupráci se všemi
třemi  odborovými  svazy,  které
v prostředí Policie ČR působí.
Letitým problémem je nízké

odměňování občanských zaměst-
nanců, když jejich práce je pro
policii ČR nepostradatelná. Z 96%
průměrného platu občanských za-
městnanců vůči průměrnému
platu v ČR, částce 1400 korun
pod  průměrnou  mzdou, během
dvaceti let průměrný plat občan-
ského zaměstnance klesl na 78 %
průměrné mzdy v ČR, což před-
stavuje částku –8700 korun.

Delegace partnerského odborového svazu SLOVES ze Slovenska. 

Vedení Policie ČR se snaží tuto
nerovnost a nekonkurenceschop-
nost na trhu práce řešit. Podařilo
se  část  zaměstnanců  v  souladu
s katalogem prací přesunout do
vyšší platové třídy. Celkově se
podařilo na rok 2023 finančně za-
jistit 10% navýšení tarifů bez
zásahu do mimotarifních složek
platu. Záměrem je v nařízení
vlády o platových poměrech
vyčlenit samostatnou tabulku pro
občanské zaměstnance bezpeč-

nostních sborů, v minulosti tomu
už  tak  bylo, a tarify navýšit po-
stupně o 25 %.

Delegáty sjezdu pozdravili
také předseda Odborového svazu
KOVO Romana Ďurčo a předse-
da Odborového svazu hasičů Jiří
Jílek.

Pracovní část sjezdu
Bylo zvoleno pracovní před-

sednictvo sjezdu, schválen jedna-
cí a volební řád, zvoleny pracov-
ní komise, mandátová, volební,
návrhová a ověřovatelé zápisu.

Jednání druhé části sjezdu bylo
zahájeno seznámením se s návr-
hem prohlášení Odborového sva-
zu Konec dehonestace zaměst-
nanců státní správy a samosprávy
a jeho následným schválením
delegáty sjezdu. 

Písemnou zprávu o činnosti
OSSOO za končící volební ob-
dobí, kterou delegáti obdrželi pře-
dem elektronickou poštou, ko-
mentoval předseda OS Pavel
Bednář. Utlumení činností přede-
vším v základních organizacích
při  omezení  volného  pohybu
osob během pandemie mělo ne-
příznivý dopad na velikost člen-
ské základny, došlo k mírnému
poklesu  členů.  Negativním  po-
znatkem je, že noví členové na-
hrazující ukončená členství, jsou
téměř výhradně zaměstnanci ve
věku 40 až 50 let. Odborový svaz
má zastoupení v různých porad-
ních orgánech vlády, ministerstev,
tripartity a odborů. Významnou
částí činnosti je právní pomoc
členům odborového svazu. Už
několik let mají zaměstnanci stát-
ní správy výhody z Kolektivní
dohody vyššího stupně pro státní
zaměstnance. Bohužel podobná
smlouva není uzavřena pro za-
městnance územních samospráv-
ných  celků,  když  neochota  ze
strany Svazu měst a obcí ČR byla
nakonec završena rozhodnutím
správního soudu, že tento svaz
není svazem zaměstnavatelů.
Neúspěchem je v podstatě zánik
platformy mladých odborářů,
když  původní  aktivisté  zestárli
a  noví je nenahradili, odborový
svaz je připraven v případě zájmu
pomoci s obnovením této činnos-
ti.  Se  státní   podporou   pracují
u svazu dva inspektoři BOZP. Pů-
vodní svazová rodinná rekreace

byla nahrazena nabídkou zlev-
něných rekreací a částečně je
odborovým  svazem dotována
formou slevy rekreace v zařízení
v Lázních Libverda, které stej-
ným dílem vlastní OSSOO a Zá-
kladní odborová organizace při
Ministerstvu financí.

P. Bednář k jednání o platech
konstatoval, že jednání s minulou
vládou byla hledáním kompro-
misů, se stávající vládou jsou jed-
nání ve smyslu vítězů a po-
ražených. Významná pro jednání
v uplynulém roce byla stávková
pohotovost vyvolaná původně
situací v Úřadu práce ČR. K in-
formování členů svazu, zaměst-
nanců i veřejnosti jsou význam-
něji využívány sociální sítě. 

Předsedkyně Revizní komise
Zdeňka Vujčíková ve zprávě in-
formovala, že komise dostála své-
mu poslání bez problémů i v době
pandemie, veškeré kontroly pro-
běhly  s  kladným hodnocením
dodržení pravidel hospodaření,
osvědčila  se   společná   jednání
s rozpočtovou komisí.

Následně bylo oznámeno man-
dátovou komisí, že ze 156 zvo-
lených delegátů je přítomno 148,
čili 94,8 %.

Předsedkyně volební komise
Dana Laštovičková ohlásila, že
do vedení svazu na funkci před-
sedy kandiduje Pavel Bednář a na
dva místopředsedy Alena Gaňo-
vá, Šárka  Homfray a David
Hybner,  a  seznámila   delegáty
sjezdu se způsobem tajné volby.
Všichni kandidáti se představili
krátkým vystoupením.

Rudolf Pospíšil seznámil pří-
tomné s návrhy změn ve stano-
vách odborového svazu, které by-
ly projednány v sekcích odbo-
rového svazu a byly otevřeny při-
pomínkám ze základních organi-
zací. Po objasnění si některých
změn bylo nové znění stanov
schváleno. Nově je právní zastu-
pování  člena OS rozšířeno o za-
stupování  ve  správním řízení,
upravena je možnost odmítnout
žádost o členství v OS, 1% člen-
ský  příspěvek  v době nemoci je
v případě neschopnosti trvající
celý kalendářní měsíc nahrazen
paušálním příspěvkem ve výši 50
korun. Ke změně došlo ohledně
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jednání online, hlasování per rol-
lam a možnosti zastoupení člena
OS jiným členem za použití ne-
ověřené plné moci. Nové stanovy
nabyly účinnosti dnem schválení.

K plnění programu OS  ukon-
čeného volební období a návrhu
programu pro další období do
roku 2027 krátce hovořil P. Bed-
nář.  Zmínil, že úkoly programu
trvají většinou i nadále, ale na-
příklad  cíl “odchodné strážníků
obecních policií” byl po jeho do-
sažení škrtnut. Zvlášť bylo hla-
sováno o návrhu doplnit část pro-
gramu  o  informování  členů OS
o informace o hospodaření OS,
pro tento návrh bylo z přítom-
ných v sále v době hlasování 16
delegátů,  113  bylo  proti  a 9 se
zdrželo. Program na OS na léta
2023-2027 byl pak schválen
dalším hlasováním.

Předsedkyně volební komise
Dana Laštovičková poté oznámi-

la výsledek voleb. Pavel Bednář
by zvolen předsedou 139 hlasy,
Alena Gaňová se 122 hlasy stala
1. místopředsedkyní   a  se  107
hlasy se druhou místopředsed-
kyní stala Šárka Homfray. David
Hybner obdržel 38 hlasů.

Pavel Bednář poděkoval za
volbu  nového vedení a současně
i za odvedenou práci Rudolfovi
Pospíšilovi, který skončil ve
funkci místopředsedy a zůstává
právníkem odborového svazu.

Miloš Lokvenc, který řídil ce-
lou pracovní část sjezdu, sezná-
mil delegáty s novým složením
Výboru OSSOO, předsednictva
Výboru OSSOO a Revizní ko-
mise OSSOO, jejichž členové
byli  zvoleni  na  jednáních sekcí
v rámci přípravy na sjezd odbo-
rového svazu. 

V závěru sjezdu delegáti přijali
usnesení, kterým potvrdili, že
vzali na vědomí zprávu o činnos-
ti OS za roky 2019 až 2023 a zprá-
vu Revizní komise OSSOO, slo-

žení Výboru OSSOO, předsed-
nictva Výboru OSSOO a Revizní
komise OSSOO. Usnesení dále
konstatuje, že sjezd schválil před-
ložený návrh Stanov Odborového
svazu státních orgánů a organiza-
cí a Program činnosti Odboro-
vého svazu státních orgánů a or-
ganizací na roky 2023 až 2027,
zvolil  předsedou   Odborového
svazu státních orgánů a organiza-
cí Bc. Pavla Bednáře, první mís-
topředsedkyní Ing. Alenu Gaňo-
vou a druhou místopředsedkyní
Mgr. Šárku Homfray.

Sjezd mimo jiné uložil Výboru
OSSOO zaslat materiály schvá-
lené sjezdem a materiály schvá-

lené výborem OSSOO základním
(místním) organizacím do konce
května 2023, rozpracovat schvá-
lený program činnosti Odboro-
vého svazu státních orgánů a or-
ganizací do časových etap a zajis-
tit jeho průběžné plnění a v pří-
padě potřeby jeho aktualizaci. 

Úplný  závěr jednání patřil vy-
stoupení  předsedy Pavla Bed-
náře, který delegátům poděkoval
za  účast, důstojný průběh sjezdu
a velký mandát vedení OS k další
práci,  slíbil,  že  vedení bude po-
stupovat sebevědomě vůči vládě. 

-dě-

Záznam slavnosní části IX. sjezdu OSSOO na:
https://cs-cz.facebook.com/osstatorg/videos/218491147231972/

Nové vedení OSSOO zvolené na IX. sjezdu.

https://cs-cz.facebook.com/osstatorg/videos/218491147231972/


Sjezd očima delegátů
Skupina části delegátů
z Úřadu práce ČR
- Velké zklamání z vystoupení
předsedy vlády Fialy, a ještě
větší, že není ochoten setkat se se
zástupci pracovníků úřadů práce.
- Velká radost ze zvolení Šárky
Homfray 2. místopředsedkyní.
- Pochvala za nezdržování
celého sjezdu planými „plky“.

Děkujeme!
Václav Průša
ZO při MěÚ Chotěboř

Prvotní obavy přešly ve spon-
tánní radost bytí. Proč? Potkal
jsem tu mnoho přátel z minulosti
a nejen to. Přibylo ještě mnoho
dalších přátel, kteří mi otevřeli
oči  nebo  ukázali  cestu  v  čem
směřovat naší odborovou organi-
zaci. Samotné vystoupení našeho
předsedy bylo dobré a přínosné,
jsem  moc   rád, že byl  znovu
zvolen. Dále bych prosil příště
nějaký stojánek na modrý hlaso-
vací lístek, neboť se mi neustále
ztrácel!

Žádné negativum ze sjezdu
nemám.
Markéta Zikmundová
ZO pracoviště ČSSZ Plzeň

Po čtyřech letech zase na-
vštěvuji hotel Olšanka, IX. sjezd
OSSOO, už v předsálí kolují in-
formace o tom, že jako hosté
nevystoupí ani ministr Jurečka
ani ministr Rakušan, prý nesmí
odejít ze sněmovny. Sjezdu se
zúčastní pouze premiér. Po zahá-
jení přednesou zdravice přítomní
hosté, tu vtipněji, tu méně; potom
už začíná pracovní část, která
plyne svižným tempem. Přítom-
ní delegáti si vyslechnou zprávy
o  činnosti  svazu,  zvolí  vedení
svazu atd. Vše je zvoleno, vy-
slechnuto, schváleno – tak zase
za čtyři roky na dalším, jubi-
lejním sjezdu, na shledanou.
Dita Kroupová
Nové město nad Metují
(sekce veřejná správa)

Na sjezdu jsem byla no-
váčkem, netušila jsem, co mám
očekávat. Mé dojmy jsou pozi-
tivní, příjemné prostředí, profe-
sionální organizace, výborné
zázemí, přínosné informace, zají-
maví hosté a myšlenka „Důležitý
je sociální dialog, ve kterém jsou
obě strany v závěru vítězi!“ To

platí jak pro základní organizace,
tak  pro vedení  svazu. Přeji   jim
i nám v tomto dialogu hodně
štěstí a pevné nervy.
Antonín Ginzel
ZO Český Krumlov

IX. sjezd byl pro mne jako za-
čínajícího předsedu základní or-
ganizace velmi obohacující jak
po odborné stránce, tak i z pohle-
du běžného člena. Velmi přínos-
né informace, které zde zazněly
od zástupců vlády i od vedení
odborového svazu jsou důležitou
inspirací pro mou budoucí úlohu.
Marcela Svobodová
ZO při Katastrálním praco-
višti v Mělníku

IX. sjezd OSSOO se vydařil.
Jako host vystoupil premiér
Fiala, jeho proslov mne zklamal,
nebylo dle mne v něm moc
pravdy. Říkal, že chce vláda od
úředníků  zpětnou vazbu, ale na
té jí stejně od nás nezáleží.
Zdeňka Vujčíková
ZO při FÚ pro Plzeňský kraj

Ocenila jsem přítomnost
předsedy vlády. Do poslední
chvíle jsem čekala, že se omluví
a nepřijde do „jámy lvové“. Z je-
ho projevu mne zaujala tato té-
mata, kterým se chce vláda věno-
vat:
- zmodernizování státní agendy,
- digitalizace, aby se zjedno-
dušila práce zaměstnanců.

K tomuto bodu jen uvádím, že
jsme zahlcováni nesmyslnými
programy a tabulkami. Do této
doby „novoty“ nikomu nechybě-
ly a hlavně nás časově nevyčer-
pávaly. Předseda vlády dále
uvedl, že vláda potřebuje zpětnou
vazbu pro své kroky, zatím to vy-
padalo, že o to nestojí. K odmě-
ňování uvedl, že dochází k roze-
vírání nůžek mezi státní a pod-
nikatelskou  sférou.  K  tomu já
uvádím, že pokud má stát vysoké
požadavky na své pracovníky, ať
je to vzdělání, praxe, další doved-
nosti a celoživotní vzdělávání,
musí je řádně odměnit. Pokud by
to tak bylo, nedocházelo by v po-
slední době k odlivu úředníků,
hlavně těch mladých.
Eliška Kamlerová
Romana Paseková
ZO při městě Frýdlant nad
Ostravicí

Organizace   a    zabezpečení
sjezdu výborné, přátelská atmos-
féra, Pavel Bednář výborný

úvodní projev. Vystoupení pre-
miéra Fialy – nic neříkající
přednes, žádný jasný smysl, nic
neříkající fakta bez jasné vize. 

Předseda Středula – věcný a jas-
ný přednes, velká snaha o pod-
poru   všech    odborářů,   výzva
k vládě vést jasný sociální dialog,
potřeba dobrých pracovních pod-
mínek a finančního ohodnocení,
připomenutí těžké situace za-
městnanců ve veřejné správě,
velké  zatížení úřadů práce, kriti-
ka  špatného  sociálního  dialogu
v Tripartitě i s jednotlivými mi-
nistry. 

Milena z odborového svazu
SLOVES – výborný výklad o fun-
gování a situaci odborů na
Slovensku. Policejní prezident –
dobře popsaná situace občan-
ských zaměstnanců bezpečnost-
ních sborů, jejich nízké platy,
když bez nich se ozbrojené slož-
ky nemohou obejít, nekonkuren-
ceschopnost na trhu práce, snaha
o zlepšení. 

Roman Ďurčák z OS KOVO –
ne vždy a ve všem je veřejná
správa srovnatelná s průmyslem,
nepřijatelnost důchodu až v 68
letech, vláda o tom jedná bez
odborů, příprava demonstrace
KOVO na konec března. 

Hasiči  Jiří  Jílek – odpracova-
li   „covid“,   příchod   uprchlíků
z Ukrajiny, požár u Hřenska a to
při nízkých platech, podpora
společnému jednání o platech.

Sjezd proběhl podle harmono-
gramu, předseda Bednář během
sjezdu moc dobře vystupoval,
výborná prezentace o činnosti
výboru  odborového   svazu  za
čtyři roky, z celého dne sjezdu
máme dobrý pocit, mezi delegáty
jsme si mimo program vyměnili
zkušenosti o jednáních na svých
pracovištích a o uzavírání kolek-
tivních smluv.
Karel Babyrád
ZO obč. zam. PČR
Jihomoravský kraj

Byl vybrán výborný hotel,
vynikající zázemí a služby.

Z jednání sjezdu bych rád
vypíchnul projev předsedy Stře-
duly, který poukázal na problémy
na pracovním trhu.

Celková organizace sjezdu se
mi velice líbila a program byl
připraven pečlivě. Volby proběh-
ly bez problémů či zmatků, vše
bylo dobře vysvětleno. Potěšilo
mne, že se vše stihlo ve sta-
noveném čase. Celkově vše na
mne udělalo pěkný a příjemný
dojem.
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Činnost Odborového svazu
státních orgánů a organizací v ob-
dobí 2019-2022 byla ovlivněna
podmínkami, které vyplývaly z po-
litické situace. V období do 17.
prosince 2021 úřadovala vláda ve-
dená Andrejem Babišem, po vol-
bách do Poslanecké sněmovny
PČR v říjnu 2021 byla vystřídána
vládou vedenou Petrem Fialou.
Dalším významným faktorem,  kte-
rý ovlivnil činnost OSSOO, byly
dva roky koronaviru, který paraly-
zoval prakticky celou společnost
včetně činnosti odborů, a to přede-
vším v úrovni základních a míst-
ních organizací a jejich orgánů.

Vláda premiéra Andreje Babiše
s odbory jednala a hledala kom-
promisy, bohužel za stávající vlá-
dy Petra Fialy došlo k dramatické-
mu obratu. Ač existuje sociální di-
alog, tak drtivá část návrhů a ná-
zorů odborů je nevyslyšena. Sice
je proklamován zájem vlády o so-
ciální smír, ale sociální dialog
„pokulhává“, a především jeho
výsledky vyznívají pro odbory,
jako zástupce zaměstnanců, velmi
tristně.

Jednání PVOS a VOS
Předsednictvo Výboru OSSOO

a  Výbor  OSSOO ve volebním
období, včetně období epidemio-
logických omezení, na svých za-
sedáních či formou per rollam pra-
covaly na základě schváleného
Programu činnosti OSSOO na ro-
ky 2019-2023, zaujímaly zásadní
stanoviska a stanovovaly „manti-
nely“ pro jednání vedení OSSOO.
15členné předsednictvo VOS se
sešlo fyzicky celkem 27krát na
řádných zasedáních a proběhla
celkem čtyři jednání hlasování per
rollam. Výbor OS se sešel k jed-
nání  na  10 řádných  zasedáních,
z toho proběhlo 6 řádných a 1 mi-
mořádné  za fyzické účasti členů,
4 jednání  byla  prostřednictvím
hlasování per rollam. Program
jednání PVOS a VOS byl v prů-
běhu času doplňován o aktuální pro-
blematiku, zejména pak o mzdový
vývoj, problematiku zákona o stát-
ní službě, nový stavební zákon, zá-
kon o obecní policii, zákon o slu-
žebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů a zákoník prá-
ce. Velkou část programu zaují-

mala příprava a samotné vyjed-
návání o Kolektivní dohodě vy-
ššího stupně pro státní zaměst-
nance  a úsilí o uzavření kolektiv-
ní smlouvy vyššího stupně pro za-
městnance územně samospráv-
ných celků. 

V průběhu volebního období
byl OSSOO aktivně zastoupen ve
Sněmu ČMKOS, předseda OS se
pravidelně zúčastňoval zasedání
Rady ČMKOS. OSSOO se zúčast-
ňoval zasedání Rady hospodářské
a sociální dohody, pokud zde byly
projednávány otázky a problemati-
ka dotýkající se zájmů našich
členů. Předseda OSSOO je členem
Rady vlády pro veřejnou správu,
kde a má právo hlasovat. Druhá
místopředsedkyně OSSOO je člen-
kou pracovního týmu RHSD pro
problematiku veřejné správy a slu-
žeb. Předseda OSSOO po celé vo-
lební  období  zastával   funkci
„mluvčí“ odborových svazů veřejné
správy a služeb, které koordino-
valy své postupy především v ob-
lasti platů a mezd, tzn. projedná-
vání příslušných nařízení vlády
týkajících se platových poměrů za-
městnanců ve veřejné správě a služ-
bách, a problematiky FKSP. 

Odvětvové sekce
Sekce v rámci OSSOO jsou po-

dle stanov OSSOO zcela auto-
nomní a svoji problematiku řeší in-
dividuálně podle svých potřeb.
Koncepční zaměření činnosti sekcí
hodnotí vlastní členská základna
na jednáních příslušných orgánů
sekcí. Spolupráce sekcí s dalšími
orgány OS se zpravidla soustředí
do oblasti legislativní, pracovně-
právní, mzdové, pracovních pod-
mínek apod. Byla tak iniciována
řada jednání, na kterých byla řeše-
na konkrétní problematika jed-

notlivých sekcí s příslušnými or-
gány státní správy a samosprávy,
která vedla k omezení negativních
vlivů a dopadů na činnost jed-
notlivých  segmentů v této oblasti
a v řadě případů přispěla ke zklid-
nění situace. 

Kromě pravidelného a přímého
kontaktu mezi funkcionáři PVOS,
VOS a dalšími zástupci jed-
notlivých sekcí bylo vždy usi-
lováno o co nejužší vazbu k funk-
cionářům základních a místních
organizací  a  vlastní  členské  zá-
kladně. Jedná se o co nejužší vaz-
by mezi funkcionáři všech úrovní,
ověřování názorové hladiny tak,
aby  činnost OS jako celku vždy
reflektovala většinové názory celé
členské základny. Je nutné pod-
porovat  autoritu  funkcionářů ZO
a MO na všech úrovních a pomoc
při řešení základních otázek v prá-
ci ZO a MO. Tomu slouží zejména
výjezdy odborných pracovníků do
„terénu“  apod. Významnou čin-
ností jsou i jednání se zaměstna-
vateli v těch případech, kdy samy
základní nebo místní organizace
nejsou úspěšné. V řadě případů se
tak podařilo alespoň částečně
problémy vyřešit ve prospěch
členské základny, například ome-
zit či výrazně snížit počty pro-
puštěných zaměstnanců. V řadě
případů OS využil k řešení prob-
lematiky v  této  úrovni i pomoc  ze
strany odborných oddělení
ČMKOS.

Orgány OSSOO se pravidelně
zabývaly otázkami průběžného
vzdělávání funkcionářů. Již sedm
let využíváme možnosti pořádání
seminářů s různými tématy na-
bízenými   ze    strany    ČMKOS
z prostředků operačního programu
“Zaměstnanost”.

Informační a poradenská
centra OS

Důležitou a nenahraditelnou
součástí činnosti OSSOO je fun-
gování celkem 7 IPC OS v rámci
ČR. Jsou obsazena vždy jedním
zaměstnancem, který zajišťuje
komplexní  servis  pro  ZO (MO)
a individuální členy v lokalitě jeho
působnosti. Základní činnost pra-
covníků IPC spočívá v trvalém
styku s příslušnými odborovými
organizacemi a individuálními
členy, v poskytování základních
informací   pro    jejich    činnost,
v účasti na konferencích (člen-
ských schůzích) ZO a MO a even-
tuálně na jednáních jejich závod-
ních výborů. Úkolem IPC je po-
skytování základních metodic-
kých porad v oblasti právního prá-
va, informace ke kolektivnímu vy-
jednávání a uzavírání kolektivních
smluv, k tvorbě a čerpání sociál-
ních  fondů  obcí  a  FKSP,  hos-
podaření s odborovým majetkem
a  finančními prostředky apod.
IPC se podílejí na organizaci ško-
lení a seminářů.

IPC zajišťují komplexně agen-
du týkající se vyplácení a evidence
nárokových  podpor  Podpůrného
a  sociálního  fondu OSSOO,  dis-
tribuce   materiálů  v   souvislosti
s nabídkami rekreací, včetně
rekreace  poskytované  jinými
subjekty na základě uzavřených
smluvních vztahů, a další činnosti
související  s  potřebami  členů
OSSOO.

Mezinárodní činnost
OSSOO je členem Mezinárod-

ní internacionály veřejných služeb
a Evropské federace odborových
svazů   veřejných služeb. Jednání
těchto mezinárodních institucí se
pravidelně zúčastňoval zástupce
OSSOO  (až  do  roku  2020, kdy
i evropské odborové struktury by-
ly   paralyzovány    koronavirem
a bohužel do dnešní doby nevyvíjí
směrem k členským OS prakticky
žádnou fyzickou aktivitu). V rám-
ci   těchto   jednání   byly  řešeny
a konzultovány zejména otázky
legislativní problematiky, kolek-
tivního    vyjednávání,     jednání
o platech a jejich vývoji, pro-
blematika   sociálního    dialogu.
V neposlední řadě bylo zde
pravidelně jednáno o problematice
veřejných služeb a správě jako

Dne 4. října 2021 podepsaly odborové svazy s předsedou vlády ČR
novou Kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní státní zaměstnance
ve  služebním   poměru  vykonávající  ve služebních  úřadech  státní
službu dle zákona o státní službě.
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celku i o dílčích řešeních a konzul-
továny zkušenosti jednotlivých
členských států.

Vyjednávání o platech
Při  vyjednávání   o   platech

v roce 2019 požadovaly odbory
pro rok 2020 navýšení objemu
mzdových prostředků na platy pro
státní zaměstnance a zaměstnance
ve veřejných službách a správě o 8
%, Ministerstvo práce a sociálních
věcí navrhlo zvýšení  platu pouze
o 2 %. Po dlouhém vyjednávání
došlo k navýšení všech tarifních
platů o 1500 Kč a zrušení tabulky
č. 1 vládního nařízení o platech.

Přípravy   pro    vyjednávání
o  navýšení  platů na rok 2021
začaly v únoru 2020, veškeré pří-
pravy pak ale přerušila první vlna
koronavirové pandemie. Ministry-
ně financí Alena Schillerová po
schválení vládou ČR předložila
poslancům tzv. daňový balíček,
kde kromě zavedení stravovacího
paušálu, bylo hlavním návrhem
zrušení superhrubé mzdy a snížení
daně z příjmu pro drtivou většinu
zaměstnanců na 15 %. Tento krok
znamenal zvýšení mezd a platů
zaměstnanců o několik stovek ko-
run až po tisíce. Na druhé straně
však tento krok měl dopad na příj-
movou stránku státního rozpočtu
do  budoucna, a přinesl problémy
s valorizací platů ve veřejném sek-
toru na rok 2021. Ministryně fi-
nancí při projednávání státního
rozpočtu na rok 2021 zdůraznila,
že zrušením superhrubé mzdy se
zároveň sníží daně z příjmů pro
většinu zaměstnanců na 15 % což
znamená  hrubé  navýšení   mezd
a platů o 7 %, tedy navýšení čis-
tých platů o 5 %. Zvýšily se však
platy pedagogickým pracovníkům
o 9 % a nepedagogickým pracov-
níkům o 4,3 %. Zvýšily se platové
tarify o 10 % zaměstnancům v so-
ciálních službách. Zmrazily se
platy ostatním zaměstnancům ve
veřejných službách a správě.
Odborovému svazu se i přes veš-
keré další úsilí nepodařilo vyjed-
nat zvýšení platů pro zaměstnance
veřejných služeb a správy na rok
2021.

Vyjednání platů na rok 2022 –
v září 2021 ministři z ČSSD pod-
pořili návrh na zvýšení platových

tarifů o paušální částku 3000 Kč,
hnutí ANO ale trvalo na navýšení
o celkovou  částku  jen  1400 Kč,
z toho 1000 Kč do platových ta-
rifů. Návrh rozpočtu byl vládou
schválen a zároveň byla vydána ve
Sbírce zákonů nařízení vlády
zahrnující zvýšení platových tari-
fů o 1000 Kč. Nová vláda, která
vznikla po říjnových volbách
2021 na svém jednání dne 29. 12.
2021 rozhodla o zmrazení platů
části  zaměstnanců  ve veřejných
službách a správě včetně státních
zaměstnanců tím, že výše uvedená
nařízení  vlády zrušila! Vláda ten-
to krok s odbory neprojednala, ani
odborům neposkytla žádný pros-
tor k oficiálnímu vyjádření. Vzá-
pětí všechny sekce OSSOO za-
slaly otevřené dopisy svým minis-
trům.

Od 1. 5. 2022 vyhlásily odbo-
rové organizace Úřadu práce ČR
stávkovou pohotovost, stávkovou
pohotovost svým usnesením pod-
pořil též Výbor OSSOO. Když
ministr práce a sociálních věcí
oznámil termín jednání o platech
pro  úředníky veřejné sféry, a tím
splnil požadavky Podnikového
výboru odborových organizací
Úřadu práce ČR k zahájení jed-
nání o valorizaci platů na rok
2022, došlo k ukončení stávkové
pohotovosti v rámci ÚP ČR. Po
několika jednáních se zástupci
vlády a vládní koalice však nedoš-
lo k žádnému výsledku, a proto
OSSOO dne 8. 6. 2022 vyhlásil
neomezenou stávkovou poho-
tovost  a dne 13. 6. 2022 vyhlási-
lo  stávkovou pohotovost i dal-
ších  devět  OS  veřených  služeb
a   správy.  Vláda   posléze   byla
ochotna od 1. 9. 2022 valorizovat
platovou tabulku pro zaměstnan-
ce pod zákoníkem práce (úředníci
a zaměstnanci územně samo-
správných celků) a sdělila její
rozhodnutí, že od 1. 1. 2023 se
bezpečnostním sborům navýší
platové  tarify  o 10 %, současně
sdělila, že státním zaměstnancům
pod zákonem o státní službě
plošně přidávat nebude. Devět
odborových svazů zůstalo ve
stávkové pohotovosti a po dalších
tvrdých jednávání nakonec došlo
k dohodě na valorizaci platů o 10
% i pro státní zaměstnance. 

Na rok 2023 odbory po-
žadovaly platový růst ve výši 10
% zvýšením platových tříd.

Vládní strana navrhla navýšení
objemu prostředků na platy na rok
2023 pouze o 4 % s tím, že se
bude jednat o motivační složky
platu a tarify zvyšovány nebudou.
Přes  několik  dalších   jednáních
k dohodě o valorizaci platů pro za-
městnance ve veřejných službách
a správě na rok 2023 nedošlo. 

I přes velmi vysoké úsilí vedení
OSSOO se  platy  nepodařilo  do-
statečně navýšit tak, aby pokryly
alespoň částečně vysokou inflaci,
která v roce 2022 dosahovala až
18  %  (měsíc  září 2022). Došlo
tak k poklesu reálných platů téměř
o 10 %.

Zákon o státní službě
Od samého začátku účinnosti

zákona o státní službě OSSOO
pečlivě sleduje aplikaci tohoto
zákona v reálu. OSSOO při-
pomínkoval přípravy novel zá-
kona jak za vlády Andreje Babiše,
tak i  v roce 2022 návrh vlády Pet-
ra Fialy. V obou případech se OS
obracel na vrcholné představitele
se svými především negativními
stanovisky a zároveň vydával tis-
kové zprávy. OSSOO také připo-
mínkoval  všechny  nové  či  mo-
difikované  služební  předpisy.
OSSOO byl iniciátorem kolek-
tivních vyjednávání o Kolektivní
dohodě vyššího stupně pro státní
zaměstnance. Historicky druhá
kolektivní dohoda vyššího stupně
byla platná a účinná od 1. 1. 2019.
V roce 2021 bylo zahájeno s vlá-
dou ČR projednávání návrhu s cí-
lem uzavřít kolektivní dohodu co
nejkratším  termínu,  pokud mož-
no ještě před říjnovými volbami
do  Poslanecké  sněmovny  PČR,
k podpisu dohody s účinností od 1.
1. 2022 došlo 4. 10. 2021. 

Obecní policie
V uplynulém volebním období

se podařilo prosadit od 1. 1. 2021
pro strážníky městských a obec-
ních policií odchodné při ukon-
čení pracovního poměru. Nově se
tedy zavádí nárok strážníka na tzv.
odchodné, které vyplácí obec
(poslední obec, u které, v době
vzniku nároku na odchodné,
strážník pracuje v hlavním pra-
covním poměru, resp. je k takové
obci v základním pracovněpráv-
ním vztahu jako strážník). Jinak
řečeno, jde o obec, u níž strážník
splnil všechny zákonem o obecní
policii stanovené podmínky pro
jeho vyplacení. Předchozí zaměst-
navatelé  strážníka (obce) se na
vyplácení odchodného nijak ne-
podílejí. Bližší podrobnosti k od-
chodnému pro strážníky upravuje
§ 8a zákona o obecní policii.

Prosazení dřívějšího odchodu
do důchodu strážníků obecních
policií jako cíl obsažený v progra-
mu činnosti OSSOO pokračuje
různými cestami. 

Novela zákona o služebním
poměru příslušníků
bezpečnostních borů 

V roce 2022 byla ustanovena
pracovní skupina v gesci MV ČR,
která připravuje návrh novely
zákona – za OSSOO je v této pra-
covní skupině JUDr. Rudolf
Pospíšil. OSSOO navrhl, aby se
do novely zákona dostalo podobné
ustanovení, jaké zná služební
zákon pro státní zaměstnance, a to
možnost uzavření kolektivní do-
hody vyššího stupně pro všechny
bezpečnostní  sbory.  Zároveň
OSSOO  bedlivě sleduje diskusi
na téma výsluhových náležitostí.
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Poděkování panu Miroslavovi Červinkovi
Vážený pane Červinko,                                                                                V Praze 1. března 2023

rád  bych Vám  poděkoval za Váš čas, který jste věnoval odborové činnosti ve funkci předsedy zá-
kladní odborové organizace. Díky Vašemu rozhodnému, dlouholetému vedení si odborová organizace
dokázala poradit se všemi problémy, i když to mnohdy nebylo lehké. Dovolte mi vyjádřit vděčnost za
práci v odborech, zejména ve funkci předsedy, kterou jste vykonával nepřetržitě po dobu neuvěřitel-
ných 42 let.

Do dalšího života Vám přeji hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
S úctou

Bc. Pavel Bednář, předseda OSSOO

Miroslav Červinka i po odchodu z Městského úřadu Milovice během důchodu vedl místní odborovou
organizaci, která sdružuje odboráře z pěti obcí na Nymbursku. Na foto M. Červinka se členy výboru
MO pro obvod Křinec při Městysu v Křinci.8 NOS 5/2023

Vláda je patrně bezradná a zřejmě proto trestá důchodce
17. 2. 2003, Českomoravská  konfederace odborových   svazů

a její členské svazy jsou mimořádně znepokojeny nekoncepčními
nápady vlády na zásahy do důchodů. Vláda se namísto aktivního
boje s inflací, v jejímž důsledku všichni obyvatelé České repub-
liky během dvou let zchudnou až o čtvrtinu, zabývá tzv. důcho-
dovou reformou. Pro tu ale nemá ani dostatek podkladů a zjevně
ani znalostí a schopnost ji provést kvalitně a ku prospěchu občanů.

Vláda Petra Fialy již více než
rok prakticky nečinně přihlíží to-
mu, jak reálné příjmy obyvatel
ČR likviduje jedna z nejvyšších
inflací v EU a namísto aktivních
opatření na její snížení a efektivní
práci na stabilizaci veřejných fi-
nancí se začíná věnovat otázce
důchodů. Aktuálně to vypadá, že
nečinnost či neschopnost vlády
mají  zaplatit ti  nejzranitelnější,
tedy zaměstnanci a bohužel stále
více důchodci, a to jak současní,
tak budoucí.

Aktuální vládní návrh na dra-
matické snížení valorizace, která
má podle platné legislativy nastat
v červnu, o více než polovinu
není ničím jiným než trestáním
důchodců. Těm by tak totiž reál-
ná  výše  prostředků na živobytí
klesla zhruba o desetinu. A to jen
a pouze kvůli nečinnosti vlády, za
což mají zaplatit. Protože pokud
bude vláda pokračovat ve svém
kurzu neřešení hospodářské a so-
ciální situace podobně hrozivým
způsobem jako dosud, inflace
bude devastovat příjmy a úspory
lidí i nadále.

„Považujeme za nepřijatelné
ignorování   sociálního   dialogu
v tak důležité oblasti jako jsou
důchody a důchodová reforma.
Vyzýváme vládu, aby zastavila
rozdělování společnosti a přestala
obviňovat a trestat seniory a za-
městnance, kteří inflaci ani deficit
příjmů veřejných financí opravdu
nezpůsobili,“ říká Josef Středula,
předseda Českomoravské kon-
federace odborových svazů, a do-
plňuje: „Vyzýváme vládu, aby
nezhoršovala situaci důchodců
účelovým ohýbáním valorizač-
ního mechanismu důchodů.
Vládě silně doporučujeme, aby se
věnovala úkolu, se kterým si za-
tím zjevně neví rady – stabilizaci
veřejných financí. A to tak, aby
tzv. důchodová reforma nebyla
zneužita, přičemž hlavní příčinu
chybějících financí v rozpočtech
by to stejně nevyřešilo.“ Podle je-

ho slov je namístě odmítnout také
kroky vlády, které snižují pro-
středky v systému sociálního po-
jištění, což ČMKOS požadovala
již v roce 2021.

Co se týče dalšího avizovaného
kroku, kterým má být prodlou-
žení věku odchodu do důchodu až
na 68 let, ČMKOS předkládá jas-
né argumenty, proč tento nápad
považuje za zcela nepřístojný.
„Skutečnost je taková, že nejen že
se od zhruba 65. roku života
výrazně zhoršuje zdraví lidí, ale
čeští zaměstnanci na základě
rozdílu v délce pracovní doby
odpracují v průměru o celých 11
let více než zaměstnanci v sou-
sedním Německu. Pokud se vláda
rozhodla fakticky rezignovat na
boj s inflací a poškodit tak všech-
ny  obyvatele  země,  měla by si
uvědomit, že tím zruinuje ja-
kýkoli sociální systém,“ vysvět-
luje   místopředseda     ČMKOS

a přední expert na oblast dů-
chodové reformy a pracovního
práva Vít Samek.

„Vláda ignoruje sociální dia-
log. Ty opravdu důležité materiá-
ly posílá často pozdě a popírá svá
vlastní slova, například když mi-
nistr práce a sociálních věcí z po-
věření  předsedy  vlády jasně de-
klaroval, že v době, kdy budou
známy první návrhy změn důcho-
dového systému, zapojí do deba-
ty sociální partnery. Namísto toho
z médií slyšíme jen nápady zne-
pokojující veřejnost a skutečná

expertní věcná debata zoufale
chybí. Proto žádáme předsedu
vlády, aby téma důchodové re-
formy bylo zařazené jako bod na
nejbližší jednání Rady hospo-
dářské  a  sociální dohody, tedy
tripartity,  které  je naplánované
na 6. března,“ uzavírá Josef Stře-
dula.

Video z tiskové konference
ČMKOS na téma „Slabiny pláno-
vané důchodové reformy“.
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/2
19/video-slabiny-planovane-
duchodove-reformy/333048

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/video-slabiny-planovane-duchodove-reformy/333048
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/video-slabiny-planovane-duchodove-reformy/333048
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/video-slabiny-planovane-duchodove-reformy/333048
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Odboráři z Úřadu práce ČR nevidí řešení problémů v odvolání ředitele
V úterý 21. února se v Praze sešli zástupci zaměstnanců

odboroví funkcionáři z pracovišť Úřadu práce ČR z celé repub-
liky. 

V úvodu jednání informoval
předseda odborového svazu
Pavel  Bednář  o  přípravě  IX.
sjezdu OS, jehož motem bude
ukončení znevažování práce za-
městnanců veřejné správy. 

Místopředseda PV František
Gawel informoval o činnosti
odborů v úřadu v posledním
čtvrtroce, když zástupci pod-
nikového výboru opakovaně
jednali s vedením úřadu, zástup-
ci Ministerstva práce a sociál-
ních věcí i ministrem Jurečkou
na téma odměňování a pracov-
ních podmínek. Odbory při mi-
nimálně zachovaném průměr-
ném  platu,  který  vloni vzrostl
o pět tisíc korun, usilují o na-
výšení nárokových složek platu
každého zaměstnance o 1200
korun.  V současné chvíli sice
platí  vládní  nařízení  s novými
a zvýšenými zvláštními pří-
platky, ale nejsou na ně přiděle-
ny finanční prostředky. 

Zástupci podnikového výboru
se po odvolání generálního
ředitele ÚP ČR sešli s Karlem
Trpkošem pověřeným zastu-
pováním  generálního ředitele.
V rámci úřadu probíhají organi-
zační změny, které mají přede-
vším řešit dlouhodobou nízkou
kapacitu pracovišť úřadu v Pra-
ze přesunem činností do jiných
míst,  souvisejícím problémem
je ale dodržení místní přísluš-
nosti. Problémy jsou dále se za-
váděním  neodzkoušené  digita-
lizace  či  kvalitou  a rychlostí
zapracování nových zaměst-
nanců. V   souvislosti  s   tím  vy-
zvala předsedkyně podnikové-
ho  výboru   Simona   Struhová
k předávání informací o konk-
rétních  problémech  tak, aby
bylo možné jednat o jejich
odstranění. Odbory opakovaně
upozorňují na omezené možnos-
ti kontroly vyplácení všech
dávek.

O  setkání  se  zastupujícím
K. Trpkošem, kterého se účast-
nili zástupci Ministerstva práce
a sociálních věcí a další zástupci

vedení úřadu, podrobně infor-
movala místopředsedkyně pod-
nikového výboru Marcela
Bartošová. Odboroví účastníci
jednání vidí především jako
částečně problematické rozdílné
hodnocení výkonu jednotlivých
pracovišť či zavedení měření
výkonnosti pracovníků „klíčové
ukazatele výkonnosti“, když
různě je používána přesčasová
práce  a  ne  vždy je zaplacená,
či rozdílně fungují docházkové
systémy, a není tak přesný
přehled o odpracované době. Ja-
ko velmi ambiciózní je pak pre-
zentovaný záměr převést pra-
covníky z 9. platové třídy do 10.
Pozitivní je, že každé tři týdny
se bude zástupce odborů účast-
nit jednání vedení úřadu.

K informování zaměstnanců
odbory funguje složka odborů
na intranetu úřadu, jen ve velmi
závažných případech bude po-
užívána e-mailová pošta. Le-
tošní rozpočet FKSP je posílen
převodem  prostředků  z minu-
lého roku, prostředky fondu bu-
dou použity jako nejrovnější

způsob především na stravování,
dále pak na životní a pracovní
výročí, sociální výpomoci a čin-
nost odborů, další pak na šeky na
zboží a služby v souladu s vyh-
láškou o FKSP. K vnitrood-
borovým záležitostem S. Stru-
hová připomněla, že v základní
organizaci  musí fungovat re-
vizní komise nebo revizor. Od-
bory jednají o navýšení pří-
spěvku zaměstnavatele na stra-
vování. V případě mylně zaslané
korespondence do datových
schránek základní odborové or-
ganizace  je třeba vracet tuto
poštu odesílateli, shodli se pří-
tomní. Dále  se  účastníci  jed-
nání seznámili s návrhy na

změny stanov OSSOO, rozhodli
o konání výjezdního zasedání
podnikového  výboru  v  květnu
v Lázních Libverda, jedno-
myslně přijali prohlášení k od-
volání generálního ředitele ÚP
ČR (čtěte na str.10), když
odboráři nevidí jako hlavní
příčinu a řešení problémů pra-
covní pozici generálního ře-
ditele. Podnikový výbor uložil
vedení výboru dále jednat s ve-
dením ÚP ČR a MPSV v zájmu
zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců.

Z 33 členů podnikového
výboru se jednání účastnilo 27
členů.

-dě-

https://www.odboryplus.cz/
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Prohlášení Podnikového výboru odborových organizací ÚP ČR
Dne 14. 2. 2023 byl, po zhruba tříletém působení ve funkci, odvolán

generální ředitel Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR) Mgr. Viktor
Najmon.  Podnikový  výbor odborových  organizací  při  ÚP  ČR  se
o tomto důležitém kroku, který se týká mimo jiné i další spolupráce se
zaměstnavatelem, dozvěděl ze sdělovacích prostředků. Jako důvod se
uvádí nepříznivá situace v jednom z nejdůležitějších služebních
úřadů, který vyřizuje většinu tzv. „sociální“ agendy vládní adminis-
trativy.  

Podnikový výbor odborových organizací opakovaně a systematicky
upozorňuje na vleklé problémy ÚP ČR již od roku 2010, způsobova-
né střídáním vizí,  směrů,  vedení MPSV i GŘ, které postupně vedly
k současné krizi. 

Nízké finanční ohodnocení zaměstnanců, vysoká fluktuace, ne-
ustálé legislativní změny, obrovský nárůst agend i žadatelů o dávky,
zastaralé programové aplikace i vybavení pracovišť, veřejná dehones-
tace zaměstnanců a zaměstnankyň Úřadu práce ČR i z úst nejvyšších
vládních představitelů, ignorace vzrůstající agresivity klientů, to jsou
hlavní důvody současné krize, k jejichž řešení ale není kompetentní
generální ředitel ÚP ČR, nýbrž MPSV a vláda ČR. Z výše uvedených
důvodů je podnikový výbor odborových organizací přesvědčen, že

odvolání generálního ředitele nepovede k proklamované stabilizaci
úřadu.

V neposlední řadě podnikový výbor odborových organizací vnímá
odvolání Mgr. Viktora Najmona jako snahu poškodit jeho osobu a obá-
vá se následujícího vývoje úřadu. Probíhající digitalizace dosud nepři-
nesla zaměstnancům žádné zkvalitnění v oblasti zpracování dávek,
digitalizace  v mnoha oblastech zpracování dávek komplikuje a pro-
dlužuje  výplatu  dávek. Přesto  jsou  plánovány další zásadní, nedo-
statečně otestované změny, bez zpětné vazby o efektivitě těchto kro-
ků, včetně řady dalších změn, ke kterým došlo po 1. 7. 2022  a které
jsou veřejnosti prezentovány jako funkční a vedoucí ke zjednodušení
práce.

Podnikový výbor odborových organizací vyjadřuje vážné znepoko-
jení v souvislosti s odvoláním generálního ředitele, považuje odvolání
za nevhodný krok ze strany vedení MPSV, a navrhuje, aby se všech-
ny zásadní změny na GŘ ÚP ČR pozastavily až do marného uplynutí
lhůt k podání opravných prostředků proti rozhodnutí o odvolání Mgr.
Najmona z funkce generálního ředitele.

PV odborových organizací při ÚP ČR
21. února 2023

Finanční správa má novou generální ředitelku
Generální finanční ředitelství, které stojí v čele Finanční správy, bude

mít od 1. 3. 2023 novou generální ředitelku. Bude jí Simona Hornocho-
vá, kterou do funkce jmenuje ministr financí Zbyněk Stanjura. Nová
šéfka Finanční správy vzešla vítězně z výběrového řízení, které vyhlási-
lo Ministerstvo financí letos 3. ledna dle služebního zákona.

Přiblížil se nárok obecních strážníků na
dřívější odchod do starobního důchodu?

Podobně jako Odborový svaz
státních orgánů a organizací a Ko-
legium ředitelů městských poli-
cií statutárních měst a hlavního
města Prahy také Svaz měst a ob-
cí ČR usiluje o nárok strážníků
obecní  policie  na  dřívější od-
chod do starobního důchodu. 

SMO ČR v květnu loňského
roku žádal prostřednictvím při-
pomínek o doplnění strážníků
do novely zákona o důchodo-
vém pojištění s odůvodněním,
že obecní policie tvoří nepostra-
datelnou ostatní složku Integ-
rovaného záchranného systému
a každý den se podílí na za-
jišťování vnitřní bezpečnosti,
strážníci intenzivně spolupracují
s Policií ČR a mnohdy suplují
její činnost z důvodu ne-
dostatečných personálních ka-
pacit PČR. Opakovaně svůj
neakceptovaný požadavek pak

po schválení senátního návrhu
na začlenění podnikových ha-
sičů do skupiny s nárokem na
dřívější nárok na starobní dů-
chod formuloval SMO ČR v do-
pise ministru vnitra 13. ledna
2023. 

Ministr vnitra 13. února ve
své odpovědi uvedl, že: „V rám-
ci druhé etapy reformy dů-
chodového pojištění považuji za
potřebné se řešením dané otázky
odpovědně zabývat. 

V tomto ohledu jsem se obrátil
na místopředsedu vlády a minis-
tra práce a sociálních věcí Ing.
Mariana Jurečku se žádostí o za-
řazení strážníků obecních policií
mezi zaměstnance s nárokem na
dřívější odchod do starobního
důchodu. Zároveň jsem pana
místopředsedu vlády a ministra
práce sociálních  věcí  požádal
o začlenění zaměstnanců Mini-
sterstva vnitra do expertní sku-
piny zabývající se předmětnou
problematikou.“

Na téma dřívějšího nároku na
starobní důchod se předseda
OSSOO Pavel Bednář společně
s Karlem Machem ze Sekce
veřejné správy OSSOO v pon-
dělí 27. 2. 2023 účastnili jednání
s ministrem práce a sociálních
věcí a ministrem vnitra, kteří
záměr možnosti dřívějšího od-
chodu strážníků do důchodu
podporují.

-dě-

Nový benefit pro členy Odborového
svazu státních orgánů a organizací

V lednu podepsal předseda OSSOO Pavel Bednář rámcovou
dohodu s Advokátní kanceláří JUDr. Josefa Kopřivy, dochází tak
k podstatnému rozšíření právní pomoci pro členy o služby, které
nespadají pod podmínky Řádu právní pomoci OSSOO. Kancelář
bude členům, případně jejich rodinným příslušníkům, poskytovat
právní služby nejenom v oblastech pracovního a služebního
poměru, ale také ve všech oblastech týkajících se občansko-
právní/obchodní  agendy  včetně  rodinných sporů/rozvodů, pře-
stupkového práva, trestního práva, správního práva, stavebního
práva, obchodního práva, jakož i práva insolvenčního a exe-
kučního, a to s 30% slevou ze standardní hodinové sazby 2500
korun bez DPH, tedy po slevě ve výši 1750 korun bez DPH. Pro
rodinné příslušníky pak je cena po 20% slevě 1900 korun za ho-
dinu práce bez DPH.

Advokátní kancelář dále poskytne členům OSSOO komplexní
služby v oblasti prodeje a nákupu nemovitostí za zvýhodněné ce-
ny oproti standardním ceníkům advokátní kanceláře.

Odborový  svaz a  Advokátní  kancelář JUDr. Josefa Kopřivy
jsou dlouholetými obchodními partnery v rámci poskytování
právních služeb členům OSSOO ve věcech spadajících pod Řád
právní pomoci OSSOO.

-dě-

Simona Hornochová přichází
na GFŘ ze soukromého sektoru
s pětadvacetiletou praxí z oboru
daňového poradenství. 

„Simona Hornochová patří

mezi uznávané experty v daňové
oblasti. Věřím, že bude schopná
změnit  přístup Finanční správy
a její pošramocenou reputaci
tak, aby lidé znovu získali
důvěru ve stát, který má posky-
tovat klientsky orientované služ-
by a nešikanovat občany a fir-

my. Finanční správa musí plnit
svou roli a být prostředníkem
mezi státem a občany. Bohužel
již řadu let tomu tak není a pod-
nikatelé mají pocit, že pro
Finanční správu nejsou rovno-
cennými partnery. To se musí
změnit,“ řekl ke jmenování nové
generální ředitelky ministr fi-
nancí Zbyněk Stanjura.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tisk
ove-zpravy/2023/financni-sprava-
ma-novou-generalni-redit-50374

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/financni-sprava-ma-novou-generalni-redit-50374
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/financni-sprava-ma-novou-generalni-redit-50374
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2023/financni-sprava-ma-novou-generalni-redit-50374


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

Itálie: Kongres CGIL FP dává najevo svou solidaritu se stávkujícími
napříč Evropou
17. únor 2023

Boj britských pracovníků proti útoku na jejich odborová práva rezonuje
napříč celou Evropou. Delegáti 12. kongresu italského odborového svazu
CGIL FP se postavili za pracovníky ve Velké Británii. Účastníci kongresu
rovněž vyjádřili solidaritu se všemi stávkujícími pracovníky v Evropě.

Generální tajemnice CGIL FP
Serena   Sorrentinová   hovořila
o mnoha problémech a výzvách,
kterým čelí italští pracovníci ve
veřejných službách. Svůj projev
začala ve jménu žen a ochrany
jejich práv při mohutném tlaku
ze zemí jako je Irán nebo

Afganistán, ale  také v Evropě a koneckonců i domovské Itálii. V hlavním
tématu se ale zaměřila na práci odborového svazu pro ochranu a prosazování
zájmů pracovníků ve veřejných službách a těch, kteří dodávají veřejné služ-
by jako zaměstnanci soukromých firem. Delegáti rovněž reagovali na novou
vládu, která zahrnuje extrémní pravici s fašistickými kořeny. Bojem odborů
proti extrémní pravici se zabýval i generální tajemník EPSU Jan Willem
Goudriaan, který oznámil, že podepíše protifašistický manifest, který vy-
tvořili zástupci CGIL poté, co jejich centrálu v říjnu 2021 napadli neona-
cisté. Odbory v tomto roce plánují velkou demonstraci proti extrémní pravi-
ci. Kongresu  se  zúčastnila  i  generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová,
která  se zaměřila na probíhající evropské akce v rámci boje za lepší mzdy
a pracovní podmínky, komentovala válku na Ukrajině a její dopady, roli pra-
covníků ve veřejných službách v období přírodních katastrof jako bylo
zemětřesení v Turecku a Sýrii, a také hovořila o fundamentálních změnách,
které  jsou  zapotřebí, aby přinesly více demokracie, sociální spravedlnosti
a  rovnosti. Distribuce bohatství od bohatých k chudým musí být pořád na
stole. 
Tunisko: Vyhoštění je pouhým vrcholem ledovce při útoku na odborové
hnutí
19. únor 2023

Generální tajemnice ETUC Esther Lynchová dorazila bezpečně do
Bruselu poté, co jí tuniská vláda nařídila opustit zemi, když se zúčastnila
protestu proti vládnímu útoku na odbory a práva pracovníků. E. Lynchová

cestovala do Tuniska v rámci mezi-
národní odborové delegace, aby vyjádři-
la solidaritu s tuniským všeobecným od-
borovým svazem (UGTT), jehož členové
jsou cílem vládních útoků a zastrašování.
Po protestu tuniských odborů zveřejnil
tuniský  prezident  oficiální  zprávu, ve
které obvinil generální tajemnici ETUC

z porušení zákonu a ohrožení bezpečnosti země. Krátce na to úřady kontak-
tovaly E. Lynchovou a oznámily jí, že má 24 hodin na opuštění země. Navíc
jí  bylo  nařízeno,  aby nahlásila  každého,  s kým mluvila. Zacházení s ge-
nerální tajemnicí ETUC je přesně ve stejném duchu jako vládní kampaň pro-
ti odborům, během které dochází k zastrašování a obtěžování odborářů. Tato
vládní kampaň zahrnuje:
- zatčení odborového předáka UGTT za legitimní a legální stávku,
- výpovědi odborovým aktivistům,
- podlé soudní spory proti odborářům,
- zneužívání zákonů k monitorování a omezování odborové aktivity
- prosazování žlutých odborů.

Po návratu z Tuniska E. Lynchová řekla: „Ani zdaleka se jim nepodařilo
mne umlčet, takovéto zacházení jen posílilo moje odhodlání stát při odborech
v Tunisku, zacházení tamní vlády vznesu na nejvyšších úrovních v EU.“

Ukrajinští odboráři z první linie: Pracujeme za každou cenu
24. únor 2023

Ukrajinští odboráři pracující pod létajícími raketami poskytují huma-
nitární pomoc i v těch nejtěžších podmínkách. Svědectví nám dodali čle-
nové ukrajinských poboček ETUC, Federace odborových svazů na Ukrajině
(FPU) a Konfederace svobodných odborových svazů na Ukrajině (KVPU).
Mezi nimi byl například pracovník Azovstalu, který se stal centrem odporu
při obléhání Mariupolu, pracovník tohoto ocelářského závodu přišel o více
než  100 svých  kolegů. Strojvedoucí popsal  evakuaci stovek tisíc lidí na-
vzdory tomu, že železnice byla blokována tanky a pod palbou ruských
letadel. Hovořil zaměstnanec jaderné elektrárny, který se léčí ze zranění způ-
sobených v první linii, učitelka, jejíž  škola byla obsazena ruskými vojáky,

kteří ukradli a zničili všechno vy-
bavení, pracovník utility, jehož
kolega byl zabit při opravě
přehrady, na kterou zaútočili ruští
vojáci. Kromě hrdinských činů
přímo v první linii na Ukrajině
docházelo k solidárním akcím

napříč Evropou, především pak v sousedních zemích, které poskytly
válečným uprchlíkům ubytování a zásoby, zatímco další země utratily sta-
tisíce euro za nákup a dodání humanitární pomoci Ukrajině. Generální
tajemnice  ETUC Esther Lynchová: „Mocná  svědectví,  která  jsme  dnes
slyšeli od ukrajinských pracovníků jsou typickým příkladem nesmírného
hrdinství a odhodlání ukrajinského lidu v minulém roce. Dnes potvrzujeme
svou neochvějnou solidaritu s odborovým hnutím, s našimi sestrami a bra-
try na Ukrajině. Stojíme při vás tak dlouho, jak jen to bude nutné. Pracující
lidé vždy trpí při konfliktu a boj za mír je fundamentální odborářskou hod-
notou, základní podmínkou pro zajištění bezpečnosti, sociální spravedlnosti
a lidských práv pro pracovníky. Naše výzva je jasná: Rusko musí ukončit tu-
to agresivní válku.“
Turecko: Zatčení odborových předáků brzdí snahy o uvolnění
27. únor 2023

Zástupce generálního tajemníka tureckých odborů DISK Fahrettin Engin
Erdogan  byl  mezi odborovými předáky, kteří byli zatčeni během protestů
v Istanbulu. Ty zorganizovaly odborové konfederace DISK a KESK v ná-
vaznosti na potvrzenou korupci, která brzdí snahy o pomoc obětem ne-
dávného zemětřesení. Členové těchto dvou odborových konfederací byli
mezi více než stovkou zatčených lidí. Generální tajemnice ETUC Esther
Lynch k tomu řekla: „Násilné potlačení mírumilovných demonstrací
odborářů v Turecku je naproste nepřijatelné. Naše pobočky v Turecku se-
hrály klíčovou roli v boji s následky zemětřesení, a tak je zcela na místě, že
kladou legitimní dotazy ohledně špatného nakládání se zdroji, které by mě-
ly plynout přímo k těm nejpotřebnějším. Tvrdý zákrok proti tomuto klidnému

protestu ukazuje, proč bylo chybou, že
vláda vyhlásila stav nouze místo vyhlá-
šení oblasti zasažené pohromou. Ome-
zování základních lidských práv nemá
žádné  místo  při  zachraňování  životů
a znovubudování domů a infrastruktury.
Zdroje určené pro tento účel by měly
přinést rychlou úlevu obětem. Stejně ja-

ko turecké odbory pomohly se záchranou životů a podporou obětí zemětře-
sení, mají rovněž důležitou roli při zajištění, že proces rekonstrukce a obnovy
proběhne za férových podmínek. Vyzýváme tureckou vládu, aby se zapojila
do sociálního dialogu, jakožto součásti rekonstrukčního procesu, a také
vyzýváme nejvyššího zástupce EU pro zahraniční záležitosti, aby naprosto
jasně zdůraznil turecké vládě, že fundamentální práva musí být vždy respek-
tována.“ Pavol Mokoš


