
28. únor 2022

Ročník 67

5 http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg

Změny služebního poměru v ná-
vaznosti na rušení služebních míst

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 3

ČSÚ: Inflaci výrazně zrychlily
zejména ceny energií . . .str. 4

Restart Mladých odborářů
OSSOO . . . . . . . . . . . . . .str. 5

S NÁMI, PRO VÁS!

Pokračování na straně 2

Nové nabídky reakreace
strana 6-10

V úvodu zasedání předsed-
nictva VOS, které se po několi-
ka nuceně rušených osobních
setkáních konalo standardní for-
mou, předseda OS Pavel Bednář
shrnul celou historii jednání
o platech na rok 2022 pozname-
naných parlamentními volbami.
Výsledné zmrazení platů části
zaměstnanců veřejné správy
a služeb chápou odbory jako ne-
spravedlivé zvlášť s ohledem na
skutečnost, že zaměstnanci
obecních policií, úřadu práce,
správ sociálního zabezpečení,
finančních úřadů, samospráv
i dalších složek se zásadně
podíleli na zvládání úkolů v sou-

vislosti s epidemií koronaviru.
Po neprojednání zmrazení platů
se sociálními partnery sice došlo
následně k jednáním zástupců
odborových svazů veřejné sprá-

Hostem jednání vedení sekce
veřejné správy byl předseda OS
Pavel Bednář, který informoval
o vyjednávání o platech ve ve-
řejných službách a správě na
rok 2022. Zrušení nařízení vlády
o platech v závěru roku 2021
i vydání nového nařízení vlády
proběhlo bez projednání se so-
ciálními partnery. Také návrh
státního rozpočtu, který má za
sebou první čtení, nebyl ovliv-
něn jednáním tripartity. Vládní

strana sice nevylučuje při
zvýšení příjmů státu jednání
během roku ještě o letošních
platech, ale odbory spíše před-
pokládají, že jednání bude až
o platech na rok 2023, když pro
to hovoří i podmínky v samo-
správě, kde jsou pro letošní rok
již přijaty rozpočty samo-
správných celků.

I když vládní prohlášení ob-

Ve čtvrtek 24. února se v Praze konalo
20. zasedání předsednictva Výboru OSSOO

V úterý 22. února se delší pauze zaviněné
epidemií konalo v Praze jednání vedení
sekce veřejné správy odborového svazu
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Ve čtvrtek 24. února se v Praze konalo 20. zasedání předsednictva Výboru OSSOO

vy a služeb a Českomoravské
konfederace odborových svazů
s ministry práce a sociálních
věcí a financí i k jednání tripar-
tity, ale bez dopadu na změnu
v přístupu vlády k platům na rok
2022.

Ohledně vnitroodborových
záležitostí předseda Bednář in-
formoval o snaze některých zá-
kladních organizací strážníků
obecních policií ustavit sa-
mostatnou sekci v odborovém
svazu. Vedení svazu i sekce ve-
řejné správy vidí prostor pro
prosazování odpovídajícího po-
stavení zaměstnanců obecních
policií v ustavení poradního
orgánu předsednictva či výboru
s ohledem na to, že naprostá
většina strážníků – odborářů
jsou členy společných základ-
ních organizací se zaměstnanci
úřadů samosprávy a příspěv-
kových organizací samosprávy.
Vedení odborového svazu pod-
poruje obnovení činnosti inicia-
tivy mladí odboráři odborového
svazu a obrátilo se na základní
organizace se žádostí o pod-
poření této snahy.

2. místopředsedkyně OS Ale-

na Gaňová v souvislosti s ná-
vrhem státního rozpočtu, který
počítá se snížením plateb za stát-
ní pojištěnce, upozornila na
dopad tohoto snížení do hospo-
daření zdravotních pojišťoven,
což ohrožuje dostupnost a kvali-
tu zdravotní péče.

1. místopředseda OS Rudolf
Pospíšil ocenil, že se podařilo
ještě před nástupem nové vlády
uzavřít novou Kolektivní doho-
du vyššího stupně pro státní za-
městnance. Dále informoval o pří-
pravě seminářů odborových
funkcionářů v regionech, které
mají proběhnout během jara
a o které je velký zájem ze stra-
ny základních organizací. Vzhle-
dem k proklamované snaze vlád-
ní koalice novelizovat zákon
o státní službě odborový svaz
bude usilovat o účast v případ-
ném pracovním týmu.

Z diskuse
Během rozsáhlé diskuse o sou-

časných problémech na praco-
vištích přítomní hovořili o výko-
nu prací zařazených ve vyšší pla-
tové třídě při platu v nižší třídě
kvůli vzdělání, o většinou jen
formální odezvě adresátů na
otevřené dopisy sekcí ke zmra-
zení platů, o zrušení či snížení

příspěvků na stravování u někte-
rých složek státní správy z důvo-
du rozpočtového provizoria,
rušení pracovních míst znamena-
jících propouštění zaměstnanců,
nespokojenosti se zmrazením
platů a o sílících obavách z pro-
pouštění, o rozdílnosti podmínek
příslušníků vězeňské služby či
policie a civilních zaměstnanců,
matoucích informacích o vyso-
kých průměrných platech ve stát-
ní správě, o přesouvání výkonů
v úřadech práce či správách so-
ciálního zabezpečení z Prahy do
regionů z personálních důvodů.
V úřadu práce je zřízen kontakt,
na který mohou zaměstnanci za-
sílat připomínky, které ale zůstá-
vají bez odpovědi, kuriózní se
jeví nápad, že úředníci ÚP ČR by
sami měli vyhledávat možné po-
živatele příspěvku na bydlení.
Vzhledem ke zmrazení platů a ro-
stoucím cenám se zhoršila již tak
špatná situace administrativních
pracovníků justice, mezi kterými
jsou samoživitelky s dětmi, a tak
vznikla myšlenka na založení na-
dace, která by pomohla v ob-
zvlášť kritických případech a do
které by přispěli solidárně soud-
ci a státní zástupci. Z diskuse vy-
plynulo, že nelze od vlády oče-

kávat za stávajících podmínek
změnu k přístupu k platům v ro-
ce 2022, odbory vnímají příslib
včasného zahájení jednání o pla-
tech pro rok 2023 a velmi vážně
berou v potaz záměr analyzovat
agendu státu v souvislosti s even-
tuálním omezováním počtu stát-
ních zaměstnanců tak, jak to ob-
sahuje vládní prohlášení. Pokud
by mělo dojít k propouštění bez
omezení rozsahu činností, odbo-
ry budou dostupnými prostředky
podporovat zaměstnance, odbo-
ráře i neodboráře, v prosazování
jejich oprávněných zájmů.
Nominace na vedení ČMKOS

Předsednictvo dále vzalo na
vědomí návrh harmonogramu pří-
pravy sjezdu odborového svazu,
který se bude konat v březnu
příštího roku, projednalo ma-
jetkové aktivity OS a schválilo
nominaci OS na funkci předsedy
a místopředsedů ČMKOS, které
bude volit sjezd ČMKOS v dub-
nu 2022, a to Josefa Středuly,
Víta Samka a Radky Sokolové.

Jednání PVOS se poprvé
účastnil nový předseda sekce
ústředních orgánů OS Jan Exner,
nově zastupuje sekci Český sta-
tistický úřad Jitka Erhartová.

-dě-

V úterý 22. února se delší pauze zaviněné epidemií konalo v Praze jednání vedení
sekce veřejné správy odborového svazu

sahuje proklamaci o snižování
počtu státních zaměstnanců na
základě analýz, ve skutečnosti
má již letos být snížen počet
míst v Celní správě o 300 a ve
Finanční správě o 600, z pod-
statné části nemá jít o neobsa-
zená místa. Je obava, aby neuvá-
žené propouštění nebylo inspi-
rací i pro samosprávu.

Předseda Bednář dále hovořil
o problémovém postavení obec-
ních policií, na které jsou klade-
ny nároky podobné jako na zá-
chranné složky státu, aniž stráž-
níci požívají výhody příslušníků
záchranných složek, což doku-
mentují odměny za boj s epi-
demií či nulové navýšení platů
pro rok 2022.

V dubnu proběhne sjezd Čes-

komoravské konfederace odbo-
rových svazů a v příštím roce
sjezd našeho odborového svazu.
Je snaha obnovit aktivitu plat-
formy mladých odborářů od-
borového svazu.

Další host jednání 1. místo-
předseda OS Rudolf Pospíšil
seznámil přítomné se záměrem
zorganizovat semináře pro odbo-
rové funkcionáře coby zástupce
zaměstnanců v regionech během
jarních měsíců. Ze své účasti na
jednání Rady vlády pro veřejnou
správu pak předal informaci, že
od 1. 7. 2022 má fungovat spe-
cializovaný stavební úřad, celý
nově novelizovaný stavební zá-
kon na základě záměrů nové
vládní koalice pak od 1. 7. 2023.

Ohledně vyššího kolektivního
vyjednávání v samosprávě je
situace stále nevyjasněná po
tom, co Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí potvrdilo, že Svaz
měst a obcí je sociálním part-

nerem pro vyšší kolektivní vy-
jednávání a ten se následně do-
máhá u správního soudu změny
tohoto rozhodnutí ministerstva.

K otevřenému dopisu sekce
veřejné správy, který protestoval
proti zmrazení platů a neprojed-
nání nařízení vlády o platech se
sociálními partnery, adresované-
mu premiérovi a zaslanému i mi-
nistrovi vnitra sdělila předsed-
kyně sekce Alena Gaňová, že
dopis zůstal bez odezvy.

Vedení sekce rozhodlo o ko-

nání výboru sekce v Českých
Budějovicích ve dnech 12. - 14.
května. Výbor se bude zabývat
mimo aktuální situací v úřadech
samosprávných celků přípravou
předsjezdových konferencí sek-
ce v regionech, návrhy na bene-
fity vyplývající z členství v od-
borovém svazu, motivací k člen-
ství v odborech. Součástí jed-
nání výboru bude setkání se zá-
stupci základních odborových
organizací sekce z jihočeského
regionu. -dě-
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Změny služebního poměru v návaznosti na rušení služebních míst
Následující text přináší některé praktické
poznámky a odpovědi na časté dotazy v souvislosti
se systemizací služebních míst, změnou systemi-
zace a zejména s postupem po zrušení služebního
místa.

Odborové organizace
V první řadě je potřeba zdů-

raznit, že zákon o státní službě
upravuje oprávnění odborových
organizací a povinnost služeb-
ních úřadů k projednání systemi-
zace v podstatě na několika mís-
tech (§ 132 odst. 2 písm. a) a ze-
jména § 132 odst. 3 písm. a) zá-
kona o státní službě. Co se ro-
zumí projednáním pak (obdobně
jako v zákoníku práce) upravuje
čl. 3 odst. 5 aktuální Kolektivní
dohody vyššího stupně. Mimo
jiné z něj vyplývá povinnost
služebního úřadu zaslat podklady
k projednání v dostatečném před-
stihu a tak, aby k ním odborové
organizace mohly zaujmout sta-
novisko, které je následně povi-
nen vypořádat. Odborové organi-
zace by měly důsledně využívat
tohoto svého oprávnění i někte-
rých dalších, a už v této situaci
řešit případné nejasnosti, pokazo-
vat na možnou diskriminaci atd.
Po schválené systemizaci se již
tyto záležitosti řeší velmi kom-
plikovaně.

Zejména s ohledem na absenci
ochrany odborových funkcio-
nářů, jak ji upravuje zákoník
práce, je dále důležitá realizace
oprávnění odborové organizace
zakotveného v ustanovení § 132
odst. 2 písm. c) zákona o státní
službě, tedy projednat a zaujmout
stanovisko k návrhům rozhodnutí
týkajících se změn a skončení
služebního poměru.

Změna a zrušení služebního
místa

Změn, které může doznat jed-
notlivé služební místo, je celá řa-
da a ne každá z nich představuje
„klasické“ zrušení služebního
místa bez náhrady. V této souvis-
losti se postupuje podle služeb-
ního předpisu náměstka ministra
vnitra pro státní službu č. 3/2017,
kterým se stanoví pravidla před-
kládání systemizace služebních
a pracovních míst, jejích změn,
úprav a aktualizací, a návrhů or-
ganizační struktury a jejích změn

ve služebním úřadu, ve znění
pozdějších změn. Podle čl. 12a
povinnost služební místo zrušit
a současně zřídit nové vzniká
změnou
• všech oborů služby systemizo-

vaných na obsazeném služeb-
ním místě,

• klasifikace obsazeného služeb-
ního místa platovou třídou po-
dle čl. 12b,

• služebního místa předsta-
veného na služební místo stát-
ního zaměstnance, který není
představeným, a naopak,

• stupně řízení na služebním
místě představeného,

• umístění obsazeného služeb-
ního místa spočívající v jeho
přemístění za hranice obce
původního umístění (do jiné
obce),

• trvání obsazeného služebního
místa z doby určité na dobu
neurčitou.

Podle čl. 12b pak vzniká povin-
nost služební místo zrušit a sou-
časně zřídit nové
• navýšením platové třídy o více

než dvě třídy nahoru,
• snížením platové třídy, s vý-

jimkou případů, kdy státní za-
městnanec zařazený nebo jme-
novaný na tomto služebním
místě vysloví s takovou změ-
nou souhlas, nebo souvisí-li
snížení platové třídy se zru-
šením určení zástupcem podle
§ 9 odst. 7 zákona o státní
službě, za podmínky, že z dů-
vodu určení zástupcem před-
staveného podle § 9 odst. 7
zákona o státní službě došlo ke
zvýšení platové třídy;
dále při zvýšení platové třídy,

neshoduje-li se služební místo
před změnou klasifikace pla-
tovou třídou se služebním
místem po změně klasifikace pla-
tovou třídou ani v jednom z alter-
nativních požadavků vzdělání
podle přílohy č. 1 k zákonu o stát-
ní službě, nebo nesplňuje-li státní
zaměstnanec zařazený na ruše-
ném služebním místě požadavek
vzdělání na současně zřizovaném
služebním místě.

V těchto případech je tedy
nezbytné postupovat způsobem

popsaným níže. V případech
jiných – menších – změn o nich
bude příslušný státní zaměst-
nanec v podstatě pouze vyro-
zuměn, případně mu vzniknou
některé povinnosti (např. při při-
dání nového oboru služby).
Postup po zrušení služebního

místa
V případě, že je služební místo

zrušeno, je služební úřad povinen
postupovat podle § 61 odst. 1
písm. c) zákona o státní službě
a převést státního zaměstnance na
jiné vhodné služební místo. I na-
dále platí, že kritéria vhodnosti
nejsou upravena přímo zákonem
o státní službě a je nezbytné, aby
je služební orgán individuálně
posoudil v každém konkrétním
případě. Rovněž platí, že by stát-
ní zaměstnanec měl být sezná-
men s okruhem služebních míst,
která byla v daném okamžiku
volná, a s úvahami, kterými slu-
žební orgán omezil tento okruh
na jedno či více služebních míst,
ze kterých pak vybral (nebo
nevybral) to nejvhodnější.

Podstatný okruh kritérií vhod-
nosti, kterými by se služební úřad
měl rozhodně zabývat, je uveden
v čl. 63 aktualizovaného meto-
dického pokynu náměstka minis-
tra vnitra pro státní službu č.
2/2019, kterým se stanoví po-
drobnosti ke změnám služebního
poměru. Jsou jimi zejména násle-
dující kritéria: zdravotní hledisko
a zdravotní způsobilost, poža-
dované vzdělání a kvalifikace,
obor/obory služby, schopnosti
státního zaměstnance a jeho do-
savadní zkušenosti, resp. vykoná-
vané správní činnosti, stejný nebo
jiný služební úřad, služební půso-
biště, resp. místo výkonu služby,
zařazení do platové třídy, přístup
státního zaměstnance k převedení
(zde upozorňuji, že nejde nezbyt-
ně o jeho souhlas, nesouhlas stát-

ního zaměstnanec nemusí služeb-
ní orgán respektovat a na z pohle-
du úřadu vhodné služební místo
jej může zařadit i tak), zájem na
řádném výkonu služby.

Metodický pokyn je zveřejněn
a je dostupný zde a jako takový
vyvolává tzv. legitimní oče-
kávání, že služební orgány podle
něj budou postupovat, pokud se
od něj odchýlí, měly by to dů-
kladně odůvodnit. S ohledem na
časté dotazy doporučuji jak
odborovým organizacím, tak pří-
padným dotčeným státním za-
městnancům seznámit se zejmé-
na s články 54 a 62 - 79, kde
naleznou odpovědi na celou řadu
svých dotazů.

Pokud v daném okamžiku není
žádné vhodné služební místo vol-
né, státní zaměstnanec se zařadí
mimo výkon služby z organizač-
ních důvodů již známým postu-
pem podle § 67 zákona o státní
službě. Během následujících 6
měsíců pak může dojít k jeho
převedení na vhodné služební
místo, pokud se takové objeví.
Může se účastnit i výběrových
řízení, není to ale jeho povinnost.

Oproti oběma rozhodnutím je
možné podat v odvolací lhůtě 15
dnů od doručení odvolání, to ale
nemá odkladný účinek - to zna-
mená, že do rozhodnutí o tomto
odvolání je státní zaměstnanec
povinen vykonávat službu na
novém služebním místě, případně
nastávají účinky zařazení mimo
výkon služby z organizačních
důvodů. Členům a členkám na-
šich odborových organizací po-
chopitelně můžeme s odvoláním
pomoci, ale zde bychom apelo-
vali s ohledem na relativní krát-
kost odvolací lhůty, aby se na nás
dotčené osoby obrátily co nej-
dříve.

Šárka Homfray
svazová právnička

Právní poradenství pro členy ČMKOS

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

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-2-2019-aktualizace-k-1-listopadu-2021.aspx
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. . .
Byl byste ochoten platy ještě

letos zvednout, pokud se bu-
dou lépe vybírat daně? Konec-
konců už jste oznámil, že
výnosy by měly být vyšší, než
s čím se dřív počítalo…

My jsme slíbili odborům, ale
i zaměstnavatelům, že budeme
pečlivě sledovat příjmy státního
rozpočtu, protože zatím je to
pořád odhad. My jsme sice při-
znali 62 miliard, ale nejpozději
v pololetí uvidíme, zda je ten
odhad realistický, pesimistický,
nebo optimistický.

Pokud by byl pesimistický, to
znamená, že stát by peněz vybral
víc, je určitě namístě otevřít de-
batu, jak část těch peněz zapojit
zpátky do výdajů státu. To jsme
slíbili a přijde mi to úplně
přirozené. Udělali bychom to
i bez toho, že by to po nás někdo
chtěl.

Proč návrh rozpočtu počítá
i s přijímáním dalších státních
zaměstnanců, když hovoříte
o nutnosti rušení agend. A ko-
lik lidí bude stát zaměstnávat
na konci mandátu vlády?

Začnu od konce. Jsem si jistý,
že to bude méně než letos.

Vysvětlím, proč to číslo není
nyní takové, jak bych si já před-
stavoval. Zdědili jsme návrh
rozpočtu, kde byl nárůst zhruba
7000 státních zaměstnanců. Na
to, abychom to číslo zastavili
a otočili, potřebujeme legisla-
tivní změny a více času v jed-
notlivých resortech.

Já jsem se toho nebál, počet
zaměstnanců ve svém resortu
jsem snížil o 550 a považuji to za
první krok. Ale musí platit to, že
musíme ubírat agendy. Stát je
moc tlustý a dělá toho moc.. . .
Stanjura: Daň z příjmu už zvyšo-
vat nebudeme - Novinky.cz

Inflaci výrazně zrychlily zejména ceny
energií

„Po skončení transformace
ekonomiky v 90. letech se inflace
ustálila na ročních hodnotách
kolem 2–3 %. Jedinou výjimkou
byl rok 2008 s roční inflací 6,3
% způsobenou administrativní-
mi zásahy ve formě zvýšení DPH
a zavedení poplatků ve zdravot-
nictví. Lednovou hodnotou mezi-
ročního indexu spotřebitelských
cen 9,9 % se tak v inflaci vra-
címe do turbulentních devade-
sátých let,“ říká Marek Rojíček,
předseda Českého statistického
úřadu. Dokonce i celkový index
s vynecháním zboží s adminis-
trativně ovlivňovanými cenami
dosáhl v lednu vysoké hodnoty
9,1 %.

Ceny v oddíle bydlení se za
jediný měsíc zvýšily o 9,6 %,
z toho z ejména ceny elektřiny
o 38,6 %, zemního plynu o 31,3
% a tepla a teplé vody o 9,9 %.
„Aktuální zvýšení spotřebitel-
ských cen bylo sice ovlivněno
návratem DPH u cen elektřiny
a zemního plynu, ale i tak je
navýšení u energií značné a dle
informací avizovaných doda-
vateli není konečné,“ upozorňu-
je Marek Rojíček. Už nyní ceny
elektřiny dosahují meziročního
růstu o 18,8 %, ceny zemního
plynu o 21,5 % a ceny tepla
a teplé vody o 12,0 %.

K mimořádnému pohybu cen
v lednu došlo také u potravin
s průměrným meziměsíčním růs-
tem 4,4 %, který byl prakticky
plošný. „Díky spolupráci se vše-
mi významnými maloobchodní-
mi řetězci s potravinami a nápo-
ji, od kterých máme k dispozici
úplná data o prodejích a cenách
z pokladen, jsme schopni velmi
přesně a spolehlivě provádět
cenový monitoring. Víme proto,
že poměrně výrazně poskočily na-
příklad ceny margarínu a ostat-
ních rostlinných tuků o 15,3 %,
vajec o 12,9 %, čerstvých ryb
o 12,7 %, drůbeže o 8,5 %, bram-
bor o 8,3 %, čerstvého ovoce
o 7,5 %, chleba o 6,9 % a kávy
o 6,2 %,“ uvádí Jiří Mrázek,
ředitel odboru statistiky cen
ČSÚ.

Spotřebitelské ceny se v lednu meziměsíčně zvýšily o 4,4 %. Vyšší
meziměsíční růst byl v novodobé historii Česka zaznamenán jen
v lednu 1993 v důsledku zavedení DPH. Za současným cenovým
vývojem stojí zejména vyšší ceny energií pro bydlení. V celoroční
kumulaci vzrostly spotřebitelské ceny oproti lednu 2021 o 9,9 %.

Pozadu za potravinami ne-
zůstaly v lednu v meziměsíčním
cenovém porovnání ani alko-
holické nápoje s růstem u vína
o 8,9 %, lihovin o 7,3 % a piva
o 4,6 %. Přestože většina cen
potravin a nápojů zaznamenala
výraznější růst až v poslední do-
bě, u některých se již projevil
pohyb i během roku 2021. Na-
příklad ceny olejů a tuků od led-
na 2021 vzrostly již o 25,9 %, cuk-
ru o 21,1 % a mouky a jiných
obilovin o 19,3 %.

Vzestup cen za poslední půl-
rok je výrazný všude v Evropě,
nicméně Česká republika a Slo-
vensko se v tuto dobu držely spí-
še průměru. Prosincový český
harmonizovaný index spotřebi-
telských cen (HICP) za úhrn
v meziročním vyjádření dosáhl
5,4 % a slovenský 5,1 % při prů-
měru celé EU 5,3 % (Eurozóna
5,0 %). V lednu 2022 ale český
HICP vzrostl na hodnotu 8,8 %
a slovenský (dle odhadu) velmi
podobně na 8,5 %, přičemž led-
nový odhad za Eurozónu, který
se od čísla za celou EU (jež není
zatím známo) liší zpravidla jen
velmi málo, uvádí hodnotu 5,1
%.

„Za růstem inflace v Evropě
stojí především ceny energií.
Zpočátku roku 2021 se to týkalo
pohonných hmot, posléze se
zvedaly ceny elektřiny a od
druhé poloviny roku 2021 pak
zejména plynu. Tyto cenové
nárůsty jsou ale při srovnání
jednotlivých zemí co do intenzity
i načasování velmi nerovno-
měrné,“ říká Jiří Mrázek. Ceny

energií pro bydlení, kam kromě
plynu a elektřiny patří i tepelná
energie, vykázaly v prosinci
2021 nejvyšší meziroční růsty
v Estonsku (o 77,8 %), Nizozemí
(o 74,9 %), Belgii (o 57,4 %)
a ve Španělsku (o 54,8 %), na-
opak nejnižší na Slovensku (po-
kles o 3,9 %) a v České repub-
lice (díky dočasnému odpuštění
DPH dokonce pokles o 8,5 %).

„Situace v cenách energií v Čes-
ku se začíná dramaticky měnit
od ledna 2022, a to je i jedním
z důvodů návratu české infla-
ce na historicky obvyklejší
přední místa v evropském žeb-
říčku,“ uzavírá Marek Rojíček,
předseda Českého statistického
úřadu.
Inflaci výrazně zrychlily zejména ce-
ny energií | ČSÚ (czso.cz)

Stanjura: Daň z příjmu už zvyšovat
nebudeme

https://www.odboryplus.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/inflaci-vyrazne-zrychlily-zejmena-ceny-energii
https://www.czso.cz/csu/czso/inflaci-vyrazne-zrychlily-zejmena-ceny-energii
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stanjura-dan-z-prijmu-uz-zvysovat-nebudeme-40387689
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stanjura-dan-z-prijmu-uz-zvysovat-nebudeme-40387689


5 NOS 5/2022

Upozorňujeme na novou publikaci Nástroje slaďování osob-

ního a pracovního života z pohledu zaměstnance i zaměstna-

vatele. Autorský tým vedla svazová právnička Mgr. Šárka

Homfray. Publikace přináší komplexní pohled na tuto problematiku

podložený praktickými pracovními zkušenostmi autorek.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít

úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z do-

mova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co

práce při mateřské a rodičovské dovolené?

Snaha o nalezení rovnováhy mezi osobním a profesním životem

je aktuálním tématem už řadu let. Z dříve často nedostupného be-

nefitu se i kvůli pandemické situaci stala nutnost. Slaďování přináší

výhody nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Kniha

přináší přehled nástrojů ve slaďování využitelných, jejich práv-

ního zakotvení, přínosů i rizik pro všechny zúčastněné. Součást kni-

hy tvoří množství ilustrativních příkladů i drobnějších případových

studií z praxe.

Jako odbornou literaturu ji mohou zakoupit i odborové organi-

zace. Objednat za akční cenu je možné zde:

https://www.grada.cz/nastroje-sladovani-osobniho-a-pracovniho-

zivota-12631/

Restart Mladých odborářů OSSOO
Platforma mladých od-

borářů našeho odborové-
ho svazu během minulých
let z personálních i pan-
demických důvodů utlu-
mila svou činnost. Shodu-
jeme se na tom, že je nej-
vyšší čas, aby mladší čle-
nové a členky našeho od-
borového svazu opět měli
prostor k diskusi, sdílení
svých zkušeností a prob-
lémů a formulaci svých
potřeb. Nadcházející ob-
dobí už od prvních povo-
lebních okamžiků nene-
chává nikoho na pochy-
bách, že nás čekají sku-
tečně náročné časy, prob-
lémů k řešení bue celá řa-
da, a každý hlas a každá

perspektiva budou cennou
pomocí jak vedení odbo-
rového svazu, tak jeho
členské základně i našim
kolegům a kolegyním.

Dovoluji si vás touto
cestou požádat, abyste
v rámci svých sekcí a zá-
kladních organizací vyzva-
li aktivnější členy a člen-
ky do 40 let věku, aby se
ozvali a zapojili se do čin-
nosti obnovené platfor-
my podle svých nápadů
a možností. S ohledem na
rozšířené online možnos-
ti se budou moci více za-
pojit i mimopražští mladí
odboráři. Věnujte prosím
tomuto tématu patřič-
nou pozornost, ať se nám
podaří oslovit co nejširší
okruh zájemců a zá-
jemkyň.

První setkání se usku-
teční buď živě, nebo on
line, podle pandemické
situace a také regionál-
ního zájmu v měsíci
dubnu letošního roku.
Úvodní informace o plat-
formě naleznete pod od-
kazem a v archivu tamtéž:
https://statorg.cmkos.cz/sl

oupec/mladi os.php
Zájemci a zájemkyně

o činnost v platformě,
včetně případných dotazů,
se obracejte přímo Mgr.
Šárce Homfray na
homfray.sarka@cmkos.cz.

Pavel Bednář
předseda OSSOO

https://statorg.cmkos.cz/sloupec/mladi_os.php
https://statorg.cmkos.cz/sloupec/mladi_os.php
https://www.grada.cz/nastroje-sladovani-osobniho-a-pracovniho-zivota-12631/


PODĚBRADSKÁ RELAXACE 3X NOC 2022
Délka pobytu 4 dny (3 noci)
Stravování - polopenze (zahájení pobytu večeří, ukončení pobytu snídaní)
Program: 1x uhličitá koupel, 1x perličková koupel, 1x podvodní masáž, 1x částečná masáž levandule,
1x částečný zábal jalovcový, 1x infrasauna, 1x solná jeskyně, 2x lázeňský kupon á 50 Kč

HOTEL
Mimosezóna Hlavní sezóna

(leden – březen, listopad – 20. prosinec) (duben - říjen)

Libuše*** 4800 Kč 5700 Kč
Zimní Lázně*** 5100 Kč 6000 Kč
Zámeček**** 5500 Kč 6500 Kč
Tlapák**** 5800 Kč 6800 Kč
Libenský**** 5900 Kč 6900 Kč
Chariclea**** 8000 Kč 10 000 Kč

PODĚBRADSKÁ RELAXACE 5X NOC 2022
Délka pobyt 6 dnů (5 nocí)
Stravování - polopenze (zahájení pobytu večeří, ukončení pobytu snídaní)
Program: 2x uhličitá koupel, 2x perličková koupel, 2x klas. částečná masáž, 1x parafinový zábal rukou, 1x inhalace, 1x infrasauna, 2x solná
jeskyně, 2x lázeňský kupon á 50 Kč

HOTEL
Mimosezóna Hlavní sezóna

(leden – březen, listopad – 20. prosinec) (duben - říjen)

Libuše*** 6500 Kč 7700 Kč
Zimní Lázně*** 6700 Kč 8000 Kč
Zámeček**** 7300 Kč 8700 Kč
Tlapák**** 7800 Kč 9200 Kč
Libenský**** 8000 Kč 9300 Kč
Chariclea**** 11 000 Kč 14 000 Kč

Hotel Chariclea – nový moderní hotel s plaveckým bazénem a saunovým světem. Pobyty v tomto hotelu mají vstup zdarma.
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 250 Kč / osoba / noc / mimosezóna, 350 Kč / osoba / noc / hlavní sezóna.

Bližší informace o hotelech uvádíme na www.lazne-podebrady.cz.
Příjezd na pobyt žádáme ve 13 hodin vzhledem k možnosti časování procedur v den příjezdu v odpoledních hodinách. Nevyčerpané procedury
propadají bez náhrady.

Libuše***

Tlapák****

Zimní Lázně***

Libenský****

Zámeček****

Chariclea****



Ubytování vč. snídaně pro děti do 12 let 
na přistýlce se 2 dospělými osobami 

ZDARMA 

Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2022 s LH Hotels -10 % 

LETNÍ 
DOVOLENÁ 
v LH Hotelu Dvořák Tábr 

2.360 Kč / 2 osoby / 1 noc * 

4.220 Kč / 2 osoby / 2 noci 

8.700 Kč / 2 osoby / 
4 noci + 1 noc

 
ZDARMA ** 

 

Ke koupi můžete využít 

Fond kulturních a sociálních potřeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji typu JUNIOR SUITE vč. snídaně (teplý a studený bufet) 

Kredit na konzumaci do restaurace La Cave 1.000,- Kč 

Welcome aperitiv před jednou konzumací v restauraci 

 

Espresso coffee set s kapslovou kávou (při příjezdu na pokoji) 

1x minerální voda 0,75 l (při příjezdu na pokoji) 

1x lahev francouzského vína 0,75 l (na pokoji jako dárek) 

1x 60 min. ve wellness (bazén, sauna, whirlpool) 

Wellness bag na pokoji (pantofle, osušky, prostěradla, župany) 

Možnost prodloužení pobytu za výhodnou cenu 2.050 Kč vč. snídaně / noc 

Parkování na hotelovém nádvoří za poplatek 50,-Kč /noc (není zahrnuto v ceně balíčku) 

 

Wi-Fi internet zdarma 

 

 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA: 

www.lhdvoraktabor.cz recepce@lhdvoraktabor.cz 
+420 381 212 221 / +420 601 165 855 Hradební 3037, 390 01 Tábor 

 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

5.990 Kč / 2 osoby / 2 noci 

 

5.990 Kč / 2 osoby / 2 noci 

IDEÁLNÍ 
DOVOLENÁ  

V LH Hotelu Dvořák Tábor 

Ubytování se snídaní pro dítě do 
12 let na přistýlce se 2 dospělými 

osobami ZDARMA 

Balíček lze rezervovat dle aktuální obsazenosti hotelu v rámci celého roku mimo období 24.12. – 1.1. 
*Nabídka nezahrnuje městský poplatek 21 Kč/osoba/noc, hradí se na místě. 

http://www.lhdvoraktabor.cz/
mailto:recepce@lhdvoraktabor.cz


 

 

IDEÁLNÍ 
DOVOLENÁ 

V LH Vintage Design Hotel 
Sax Prague 

 
3.850 Kč / 2 osoby / 2 noci 

                                                 V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE 
 

             www.hotelsax.cz                                  hotel@sax.cz 
    +420 257 531 268 / +420 775 859 694         Jánský Vršek 3, 118 00 Praha 1 

373 41 

 2x ubytování ve dvoulůžkovém design pokoji typu STANDARD 

➢ příplatek za pokoj vyšší kategorie 500 Kč/noc, za pokoj s výhledem 

na Pražský hrad 750 Kč/noc 

 2x snídaně formou bufetu (teplý a studený bufet) 

 Espresso coffee set s kapslovou kávou (pří příjezdu na pokoji) 

 Minerální voda (při příjezdu na pokoji) 

 Lahev francouzského vína 0,75 l (při příjezdu na pokoji) 

 Uvítací dopis s mapou Prahy a turistickými tipy 

 Slevy na vstupy do partnerských galerií soudobého designu 

 Možnost prodloužení pobytu za cenu 1.800 Kč/noc za pokoj STANDARD 

 Wi-Fi připojení zdarma 

 Možnost zajistit parkování, více info. recepce hotelu 

 

 

 

Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2022 s LH Hotels -10 % 
 

Balíčky lze rezervovat dle aktuální obsazenosti hotelu v rámci celého roku mimo období 24.12. – 1.1. 
*Nabídka nezahrnuje městský poplatek 50,- Kč/osoba/noc  

Ubytování se snídaní pro  
dítě od 3 do 12 let na přistýlce  

                                    375,- Kč /noc  

Dítě do 3 let 
ZDARMA 

                                          

Ke koupi můžete využít  
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

 

mailto:hotel@sax.cz


Balíček lze rezervovat dle aktuální obsazenosti hotelu v rámci 
celého roku mimo období 24.12. – 1.1. 
*Nezahrnuje městský poplatek 25 Kč/osoba/noc, platba na místě. 

3.990 Kč / 2 osoby / 2 noci 

8.490 Kč / 2 osoby / 
4 noci + 1 noc

 
ZDARMA * 

 

IDEÁLNÍ 
DOVOLENÁ 
v LH Parkhotelu Hluboká 
nad Vltavou 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

5.990 Kč / 2 osoby / 2 noci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 x ubytování vč. buffetové snídaně v modernizovaném pokoji typu Junior Suite 

1 x kredit 1.000 Kč na konzumaci v restauraci Lovecká chata

Espresso coffee set s kapslovou kávou (pří příjezdu na pokoji) 

1x minerální voda 0,75l (při příjezdu na pokoji) 

Ubytování se snídaní pro dítě do 12 let 
na přistýlce se 2 dospělými osobami 

ZDARMA 

1 x láhev vína 0,75 l (při příjezdu na pokoji) 

1 x welcome aperitiv (při návštěvě restaurace Lovecká chata) 

1 x vstup do sauny a páry 60 min. 

Parkování na hotelovém parkovišti za poplatek 50 Kč / den (hradí se na místě) 

Možnost prodloužení pobytu za zvýhodněnou cenu 2.000 Kč vč. snídaně 

Wi-Fi internet zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koupit za 
190 Kč 

 

• Wi-Fi internet zdarma 

 
 

 

 
**  

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE: 

www.parkhotel-hluboka.cz recepce@parkhotel-hluboka.cz 
+420 387 006 200 / +420 720 248 230 Masarykova 602, Hluboká nad Vl. 373 41 

Odborový svaz SOO – nejen letní dovolená 2022 s LH Hotels -10 % 

5.990,- Kč / 2 osoby / 2 noci 

IDEÁLNÍ 
DOVOLENÁ 

V LH Parkhotelu  
Hluboká nad Vltavou 

http://www.parkhotel-hluboka.cz/
mailto:recepce@parkhotel-hluboka.cz


je možné dokoupit za 190 Kč 

 

LETNÍ 
DOVOLENÁ 
v LH Hotelu Jana Přerov 

 
 

 

2.250 Kč / 2 osoby / 1 noc * 

 

4.350 Kč / 2 osoby / 2 noci ** 

 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

 
 

*Nástup na pobyt neděle až čtvrtek 

 

 

 
 

❖ 2x ubytování v pokoji vyšší kategorie LUX pro 2 osoby  

❖ 2x bufetová snídaně pro 2 osoby (teplý a studený bufet) 

❖ 2x večeře formou rautu nebo výběrem z menu pro 2 osoby dle obsazenosti hotelu 

❖ Welcome drink pro 2 osoby 

❖ Espresso coffee set s kapslovou kávou (při příjezdu na pokoji) 

❖ 1 x 0,75 l minerální voda při příjezdu na pokoji 

❖ 1 x láhev vína 0,75 l 

❖ Neomezený vstup do wellness pro 2 osoby (v provozní době: ve všední dny od 16:00 do 23:00, o víkendech od 
10:00 do 23:00) - Solná a aroma pára, senná bio sauna, aroma bio sauna, finská sauna, ochlazovací vědro, 
Kneippovy lázně, vířivka, tropické sprchy, sluneční louka 

❖ Neomezený vstup do venkovního bazénu v letních měsících 

❖ Parkovné na hotelovém parkovišti 50 Kč/noc (není zahrnuto v ceně balíčku) 

❖ Ručníkový servis (ručníky a osušky v ceně, župan za příplatek 50 Kč) 

❖ WIFI zdarma v celém hotelu 

❖ Možnost prodloužení pobytu za cenu 2.190 Kč/pokoj/noc

 

 

Ubyto
vání se snídaní pro dítě 

do 12 let na př

 

 
 

Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2022 s LH Hotels -10 % 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA: 

www.hotel-jana.cz hotel@hotel-jana.cz 
+420 581 833 111 / +420 602 561 550 Koliby 2824/2, 750 02 Přerov 

Balíček lze rezervovat dle aktuální obsazenosti hotelu v rámci celého roku mimo období 24.12. – 1.1. 
*Nabídka nezahrnuje městský poplatek 15 Kč/osoba/noc, hradí se na místě 
 
 
 
 
 

Ubytování se snídaní pro dítě do 12 let na 
přistýlce se 2 dospělými osobami ZDARMA 

Polopenzi pro dítě do12 let je 
možné dokoupit za 190 Kč 

5.690,- Kč / 2 osoby / 2 noci 

IDEÁLNÍ 
DOVOLENÁ 

V LH Hotelu Jana Přerov 

 
 
 
 
 

Ke koupi můžete využít  
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

 

http://www.hotel-jana.cz/
mailto:hotel@hotel-jana.cz


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.

Silné ekonomické zotavení ukazuje, proč by EU měla zahodit svá
dluhová pravidla
10. únor 2022

Evropská komise dnes vydala svou zimní ekonomickou predikci pro
rok 2022. Zde jsou její klíčové body:
- EU jako celek se vrátila na před pandemickou úroveň HDP ve třetím

kvartálu 2021 a všechny členské státy by měly překonat tuto úroveň
do konce tohoto roku;

- Plné zapojení fondu na obnovu a zvýšení odolnosti (RRF) by měly
přinést prodlouženou a robustní rostoucí fázi;

- S tím, jak dochází ke zlepšování problémů v dodavatelských řetězcích
a odeznívají vysoké ceny energií, měla by inflace v posledním
čtvrtletí tohoto roku poklesnout na 2,1 %. V roce 2023 by se pak in-
flace měla vrátit zpět pod cílovou úroveň ECB stanovenou na 2
%.
Liina Carrová, konfederační sekretářka ETUC, k tomu řekla: „Fakt,

že se evropská ekonomika vrátila na své před pandemické úrovně tak
rychle, je zjevně potvrzením funkčnosti bezprecedentního záchranného
fondu EU a rychlé politické reakce. Tato reakce je v ostrém kontrastu
s výsledky úsporných politik, které přišly v návaznosti na finanční krizi
z roku 2008. Je to potvrzením toho, že silné veřejné investice jsou klíčové
pro stimulaci růstu a zároveň je to výzvou pro hlubokou revizi fiskálních
pravidel, aby současné oživení mělo dostatek podpory při boji s prob-
lémy, které leží před námi. Reforma ekonomických pravidel EU je
skutečně nezbytná k zajištění, aby veřejné investice pokračovaly v do-
statečném množství, aby se dostaly před pandemii, včetně pokrytí
zvýšených potřeb ze strany zdravotnictví. Tyto veřejné investice budou
muset pokračovat, aby si Evropa udržela svou cestu k zelené ekonomice
v podobě, která je férová vůči pracovníkům, a aby udržela krok se svými
globálními rivaly tím, že zajistí přizpůsobení se digitální ekonomice.“
EU zřejmě vyhodí do koše o 25 milionů vakcín více, než letos
darovala Africe
16. únor 2022

Aliance vakcína pro lidi (PVA) ve svém novém reportu odhalila, že
EU bude muset ke konci února vyhodit 55 milionů nevyužitých vakcín,
což je výrazně více než 25 milionů Africe darovaných dávek v tomto

roce. Toto oznámení přichází v před-
večer summitu EU a Africké unie. EU,
která je nyní největším exportérem
vakcín na světě, si stanovila a prioritu
prodej vakcín za vysoké ceny bohatým
zemím, zatímco pouhých 8 % vývozu

šlo do Afriky. U německé společnosti BioNTech, která stojí za vakcínou
Pfizer, představuje vývoz do Afriky dokonce pouhé 1 %. Ve stejné chvíli
jsou členské země EU v čele těch, kteří blokují návrhy Jihoafrické re-

publiky, Indie a dalších 100 zemí na zrušení ochranných práv na
vakcíny, testy a léky na Covid-19. Francouzský prezident Macron sice
minulé léto oznámil, že zrušení těchto práv podporuje, ale od té doby
neudělal skoro nic pro to, aby došlo v Evropě ke změně názoru. EU by
měla nést zodpovědnost za nedostatek vakcín v Africe. Odhaduje se, že
v Africe od začátku tohoto roku zemřelo na Covid přibližně čtvrt mi-
lionu lidí.
Oběti „švýcarských tajemství“ jsou veřejné služby
21. únor 2022

„Švýcarská tajemství“ vycházející z uniklých informací z banky
Credit Suisse opět ukazují na potřebu zasednout globální daňové úniky
a bankovní tajemství. Zatímco se média zaměřují na individuální ko-
rupční příběhy, nesmíme zapomínat na mnohem důležitější dosah kor-

porátních daňových úniků. Po dekády
banky jako Credit Suisse pomáhaly
korporacím a ultra bohatým lidem
ukrývat miliardy dolarů z daňových
úniků do daňových rájů. Ve stejné

chvíli vlády tvrdí pracovníkům v první linii a jejich odborům, že nema-
jí dostatek prostředků na to, aby mohly navýšit počet pracovníků, nebo
aby mohly zlepšit financování současného personálu. Daňové úniky
podpořily posun k úsporným politikám a privatizacím napříč celým
světem, což ponechalo veřejné služby totálně nepřipravené na pandemii.
Poslední odhalení jsou významná v tom, že odhalují, jak západní země
včetně Švýcarska, Nizozemí, Irska, Velké Británie nebo USA pomáhají
ulehčovat daňové úniky. Tato odhalení však dnes nejsou pro nikoho žád-
ným překvapením. Credit Suisse byla již v roce 2014 uznána vinnou za
daňové úniky v objemu 2,3 miliard dolarů. Taková částka by moh-
la pomoci financovat výrobu více než miliardy vakcín proti Covidu. PSI
v roce 2021 ve svém daňovém reportu uvedla, že Švýcarsko způsobilo
jiným zemím daňovou ztrátu ve výši 21 miliard dolarů. Podle tohoto re-
portu je tato alpská země zodpovědná za 5 % úniků do světových rájů,
zatímco představuje pouhé 0,1 % globální populace. Generální tajem-
nice PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Švýcarská tajemství jsou
fackou do tváře pracovníků v první linii, kteří musí čelit brutálním
dopadúm škrtů z veřejných zdrojů. Je čas na změnu, což znamená zave-
dení minimální globální korporátní daně na úrovni 25 % a ustanovení
dozorčího orgánu při OSN, který bude monitorovat kapitálové toky.“
Odbory vyzývají všechny strany, aby udělaly krok zpět a otevřely
reálný dialog ohledně konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou
23. únor 2022

Evropská odborová konfederace a Mezinárodní odborová konfede-
race vyzývá k okamžitému ukončení projevů nepřátelství a konfliktu na
východě Ukrajiny v návaznosti na ruské uznání nezávislosti ruských
separatistických republik v oblasti Doněcku a Luhansku. Roky se táh-
noucí konflikt již přinesl tisícovky mrtvých. Eskalace konfliktu navíc

přinese neblahé ekonomické dopady na
Ukrajinu, Rusko i ostatní evropské země.
Pracující lidé, naše rodiny i naše komuni-
ty budou trpět. Veřejné zdroje nebudou
využity pro boj se základními problémy

chudoby a nerovnosti a nebudou využity pro posílení veřejných služeb
ani na zlepšení systémů sociální ochrany. Tyto zdroje budou využity na
financování zbraní, bomb a munice. Obě strany by se měly vrátit
k Minským dohodám, jak je potvrdila Rada bezpečnosti OSN v rezolu-
ci 2202 přijaté v roce 2015. V Evropě jinak hrozí, že zbrojení, které je
nyní v plném proudu, bude dál eskalovat.

Pavol Mokoš




