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Konec dehonestace zaměstnanců státu
a samosprávy

Dne 3. března se uskutečnil
IX. sjezd Odborového svazu
státních orgánů a organizací, na
kterém si delegáti a delegátky
zvolili nové vedení odborového
svazu. Sjezdu se zúčastnilo také
mnoho zajímavých hostů včetně
premiéra Petra Fialy. Se zájmem
jsem očekával, jaké signály
bude vysílat, a budiž mu ke cti,
že vůbec dorazil, oproti jiným
členům vlády, kteří v té době
projednávali snížení mimořádné
valorizace penzí. Nelakoval věci
narůžovo, když po úvodním
sdělení, že si váží práce odborů
a jejich prostřednictvím práce
zaměstnanců státu a samosprávy,
sdělil, že je nutné provést hlubší
změny a že přijdou nepopulární
opatření. Nepřekvapil, když
uvedl, že prioritami jeho vlády
je podpora především zaměst-
nanců ve školství, zdravotnictví,
armádě a razantní digitalizace
státní správy.

Pavel Bednář sdělil, že odbo-

rový svaz je připraven dávat
vládě zpětnou vazbu a je připra-
ven na sociální dialog, nebrání
se zvyšování efektivity státu, ale
toto musí být podpořeno objek-
tivními analýzami.

Následovalo vystoupení Jose-
fa Středuly, který razantním
způsobem upozornil na potřebu
férového sociálního dialogu,
poukázal na příklady ne zrovna
optimální komunikace s vládou
a zmínil aktuální problémy za-
městnanců státu.

Následovalo vystoupení nej-
vyššího státního tajemníka Jin-
dřicha Fryče, které mě utvrdilo
v tom, že jsou lidé, kteří si váží
práce odborů, zaměstnanců státu
a může tak být jedním z objek-
tivních garantů pro zlepšování
fungování moderní veřejné
správy.

Milena Rácová, předsedkyně
od kolegů „zo Slovenska“ infor-

Ještě k nedávnému sjezdu našeho odborového svazu

Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější od-
chod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích můžete
podpořit podpisem na petičním archu, který naleznete na straně
5 nebo na webu www.ne68.cmkos.cz. Možné je podepisovat
také elektronickou formu petice. Naleznete ji na gov.cz - Petice
proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do
důchodu zaměstnanců v náročných profesích (petici je možné
podepsat jen jednou, buď v papírové nebo elektronické podobě).

https://portal.gov.cz/e-petice/301-petice-proti-odchodu-do-duchodu-v-68-letech-a-za-drivejsi-odchod-do-duchodu-zamestnancu-v-narocnych-profesich
https://portal.gov.cz/e-petice/301-petice-proti-odchodu-do-duchodu-v-68-letech-a-za-drivejsi-odchod-do-duchodu-zamestnancu-v-narocnych-profesich
https://portal.gov.cz/e-petice/301-petice-proti-odchodu-do-duchodu-v-68-letech-a-za-drivejsi-odchod-do-duchodu-zamestnancu-v-narocnych-profesich
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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movala o činnosti, úlohách a cí-
lech jejich odborového svazu.

Osobně mile překvapen jsem
byl z vystoupení policejního
prezidenta Martina Vondráška,
který, zdá se, je nejen úspěšný
manažer, ale i člověk, který
vnímá a zná skutečné potřeby
„svých“ občanských zaměst-
nanců a pracovníků v bezpeč-
nostním sboru a postupně se sna-
ží systémově řešit konkurence-
schopnější finanční ohodnocení
občanských zaměstnanců.

Po vystoupení Romana Ďur-
ča, ve kterém informoval o hroz-
bě odchodů do důchodu v 68 le-

tech, potřebě podpořit možnost
dřívějšího odchodu do důchodu
kolegů v náročných profesích, ne-
bezpečí v podobě návrhu normy
EURO 7 a termínu konání de-
monstrace, která se uskuteční dne
29. března od 12:00 hodin před
Úřadem vlády ČR, a vystoupe-
ní Romana Jílka od kolegů ha-
sičů, následovala pracovní část.

Po sérii voleb pracovních ko-
misí, přednesených zprávách o či-
nnosti svazu a komisí došlo k to-
lik očekávanému představení
kandidátů na funkci předsedy
a místopředsedů svazu a násled-
né volbě. Delegáti a delegátky
sjezdu pak zvolili nové vedení
na další čtyři roky.

Přeji všem třem členům vede-
ní zvoleným na čtyři roky,
předsedovi Pavlovi Bednářovi,
první místopředsedkyni Aleně
Gaňové a nově zvolené druhé
místopředsedkyni odborové práv-
ničce Šárce Homfray hodně sil,
zdraví a odhodlání do tvrdé prá-
ce, která je čeká.

Je pravděpodobné, že budeme
opět čelit vážným pokusům ne-
jen ze strany vlády týkajících se
zrušení možnosti odečíst si z da-
ní roční příspěvek odborovým
organizacím, kdy při odečtení
nejvyššího příspěvku si mohou
lidé snížit daně o 450 Kč, bu-
deme čelit snahám optimalizo-
vat, slučovat, rušit agendy za

každou cenu, budeme čelit ma-
sivní digitalizaci veřejné správy
a budeme konfrontováni s reali-
tou povětšinou nekonkuren-
ceschopných platových podmí-
nek.

Sjezd schválil prohlášení, ve
kterém vyzval zejména politic-
kou reprezentaci v čele s vládou
České republiky, aby přestala za-
městnance státní správy a samo-
správy vykreslovat jen jako
škodlivé byrokraty a zbytečnou
nákladovou položku veřejných
rozpočtů a vyzval dále média,
aby objektivně referovala o práci
a pracovních podmínkách ve
státní správě a samosprávě.

David Krmášek

Konec dehonestace zaměstnanců státu a samosprávy

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

Zastupování členů před sou-
dem  je poskytováno v  souladu
s Řádem právní pomoci OSSOO
ve  sporech  z pracovního nebo
služebního poměru, v oblasti so-
ciálního zabezpečení a v občan-
skoprávních a trestních věcech,
za předpokladu, že přímo sou-
visí s výkonem práce. 

Zastoupení u soudu je posky-
továno bezplatně, účastník si
hradí pouze náklady řízení
(není-li výjimečně předsednict-
vem   odborového  svazu  s při-
hlédnutím k povaze věci a so-
ciálním poměrům žadatele roz-
hodnuto jinak). 

Zastoupení před soudem bylo
členům odborového svazu ve
sledovaném období poskytová-
no prostřednictvím právníků OS
a prostřednictvím právníků Re-
gionálního právního poradenství
ČMKOS. Nově se poskytuje
členům  právní poradenství a za-
stoupení ve správním řízení –
konkrétně v případech kárného
řízení pro členy ve služebním
poměru.

Regionálního právního poraden-
ství ČMKOS, advokátů a - práv-
níků odborového svazu v přípa-
dě 83 soudních sporů.

V  současné  době  je  v běhu
u soudu celkem 41 případů, a to
z nejrůznějších oblastí a důvodů.
Jedná se především o spory z ob-
lasti pracovního práva, nejčas-
tější jsou žaloby na neplatnost
rozvázání pracovního poměru,
na nevyplacení platu či mzdy,
nevyplacení odstupného, na od-
škodnění pracovních úrazů.
Druhou početnou skupinu tvoří
případy trestněprávní, a to ze-
jména u příslušníků bezpečnost-
ních sborů, kteří jsou ve služeb-
ním poměru. Typickým příkla-
dem jsou situace, kdy zakroču-
jící policista je obviněn pacha-
telem z nepřiměřenosti zákroku,
ze  zneužití pravomoci úřední
osoby apod.

Trestněprávní případy se týka-
jí i strážníků městských a obec-

ních policií, kteří jsou v pracov-
ním  poměru. Trestně  stíhán byl
i úředník v souvislosti s přípa-
dem Opencard, v soudním jed-
nání byl na základě právního za-
stoupení odborovým svazem
zproštěn obžaloby.

Z uvedeného počtu 41 „ži-
vých“ případů je právníky  odbo-
rového svazu zastupováno 9
členů, prostřednictvím RPP
ČMKOS 5 členů a prostřed-
nictvím advokátů 27 členů.

Celková  úspěšnost soudních
sporů se pohybuje kolem 75 %,
přičemž dopočet do 100 % ne-
tvoří pouze neúspěšné spory,
nýbrž i mimosoudní vyrovnání,
popř. zpětvzetí žaloby. Zásad-
ním problémem zůstává délka
soudních sporů. Průměrná délka
soudního sporu z pracovně-
právní oblasti činí 2,5 roku a za-
číná se prodlužovat. Výjimkou
však nejsou spory trvající 3 a ví-
ce let.

Za čtyři roky odborový svaz poskytl právní pomoc zastoupením u soudu v 83 případech
Právní pomoc - ze zprávy o činnosti OSSOO 2019-2023

Jen výjimečně jsou odboro-
vým svazem uzavírány mandát-
ní smlouvy s advokáty. Tato for-
ma je používaná u zvlášť slo-
žitých případů nebo v případech
trestního  stíhání členů OS, kdy
k obvinění nebo k obžalobě  do-
jde v souvislosti s výkonem
práce nebo služby.  Odborové-
mu svazu se podařilo postupně
vytvořit určitou síť spolupracu-
jících advokátů.

Za období od minulého sjezdu
byla poskytnuta členům OSSOO
právní pomoc zastoupením u sou-
du prostřednictvím právníků

Pro členy odborového svazu je podstatnou formou právní po-
moci zastoupení členů před soudem. Jedná se o situace, kdy spor
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je již natolik vyhrocen, že
o řešení tohoto sporu může rozhodnout pouze soud. Verdikt
soudu, např. o skončení pracovního nebo služebního poměru, mů-
že mít pro zaměstnance nebo příslušníka zásadní, někdy i exis-
tenční dopad. Proto je tato forma právní pomoci členy považová-
na za významnou službu ze strany odborového svazu, která
zvyšuje jejich pocit jistoty v pracovněprávních nebo služebních
vztazích.

https://www.son.cz/?page_id=31
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Spousta kolegů si hledá jinou práci, říká šéfka odborů na úřadech práce
13. 3. 2023

Klíčovým měsícem u nás bude duben, popisuje Simona
Struhová, vedoucí odborů na úřadech práce. Aktuálně jedná s no-
vým vedením o změnách, ale i navýšení finanční odměny. Dodává
však, že řada úředníků už má nakročeno k odchodu.

Během loňského roku se
úřady práce dostaly do středu
pozornosti: právě skrze ně se
vláda Petra Fialy rozhodla
distribuovat pomoc jak váleč-
ným uprchlíkům z Ukrajiny, tak
i českým domácnostem zasa-
ženým skokovým zdražováním.

Na podzim se pak naplno
odhalily dlouhodobé potíže
úřadů: že samy nejsou do-
statečně atraktivním zaměstna-
vatelem, a tak ve velkých
městech chybí úředníci, kteří by
dávky zpracovávali. V důsledku
toho se dostávají do problémů
samotní klienti, kteří na podporu
od státu čekají v některých pří-
padech déle, než jsou zákonné
lhůty.

Nová vedoucí sekce Úřadu
práce v Odborovém svazu stát-
ních orgánů a organizací Simona
Struhová popisuje, jak se situace
vyvíjí po propuštění generálního
ředitele Úřadu práce Viktora
Najmona v polovině února.

Zvládnou úřady práce do-
hnat vyřizování dávek, u kte-
rých se nestíhaly zákonné lhů-
ty, do konce letošního čtvrtletí,
tedy do konce března, jak
ubezpečoval ministr práce
Marian Jurečka?

Mám před sebou pražskou žá-
dost z 30. listopadu, kterou zpra-
covávám. Podle mého se to
nepodaří dohnat do konce břez-
na.

Rozhodující bude duben, pro-
tože ten bude ještě náročnější.
Už se nebudou prolongovat
(prodlužovat, pozn. red.) žádosti
na bydlení, ale budou se kla-
sicky přehodnocovat (děje se tak
vždy v pololetí, pozn. red.). Ža-
datelé budou muset předložit
výši nákladů a příjmů za před-
cházející čtvrtletí.

Jak se vyvíjí situace na
úřadech práce poté, co byl
odvolán generální ředitel?

Zatím je navržena nová sys-
temizace od prvního dubna,
o které budeme jednat s gene-

rálním ředitelstvím. Potřebu-
jeme prodiskutovat jednotlivé
kroky, co chtějí podnikat od
dubna. Chybí nám k tomu ana-
lýza této změny.

Co si může člověk mimo
úřady práce představit pod
pojmem systemizace?

Budou se rušit odbory na ge-
nerálním ředitelství, budou vzni-
kat nové. Bude se měnit struktu-
ra. Změní se i to, kdo bude mít
na starosti jednotlivé agendy
a co se pod agendami bude
skrývat. Jsou tam i nově vzniklé
agendy. Opravdu nám to při-
pomíná organizaci v bankách.

O tom pro Seznam Zprávy
mluvil pověřený ředitel Karel
Trpkoš. Přešel do státní sprá-
vy z komerčního sektoru a po-
pisoval, že chce úřady změnit
po vzoru bank. Chce, aby se
pro úředníky vžilo spíše ozna-
čení poradci. Už vám tuhle vizi
představil?

To se právě týká systemizace,
kterou chceme ještě podrobně
projednat. Upozorňujeme na to,
že naši klienti nejsou klienty
bank. Může tam nastat problém.

U našich klientů je důležitý
styk, co se týče vyhodnocování
žádostí, vyhodnocování sociální
situace a tak dále. Bylo nám
vysvětleno, že budou mít více
prostoru právě tito poradci, než
jak máme teď my, když žádosti
zpracováváme. Jenomže právě
během zpracování narážíme na
problémy, o kterých si klienti
myslí, že pro nás nejsou dů-
ležité, ale pro nás je to podstat-
né. Nemusí to být problémy, ale
i rodinná nebo sociální situace.
Kontakt s klientem je při za-
dávání pro nás důležitý.

Když říkáte, že je rozdíl
mezi klientem banky a úřadu
práce, tak v čem ho spatřu-
jete?

Je to o tom, že potřebují pora-
dit a pomoct. Mnohdy nejsou
orientovaní, na co mají nárok, co
se týče dávek, co k tomu musí
dokládat, co je s tím spjaté. Že
třeba jejich dítě musí být v evi-
denci nebo třeba studovat. Je to

proces, který je spjatý s různými
životními situacemi, které mu-
síme vyhodnotit přímo s klien-
tem. Hlavně ve vyloučených
lokalitách neznají klienti záko-
ny, mnohdy nerozumí tomu, co
po nich chceme, takže jim to
musíme vysvětlovat jako dětem
ve škole.

Takže je to částečně sociální
práce?

Přesně tak.
Ke konci loňského roku se

společně s pozdním proplá-
cením dávek otevřeně mluvilo
i o tom, že úředníci jsou pře-
pracovaní, demotivovaní a pod-
financovaní. V tomto ohledu
se začalo něco měnit?

Je to stoprocentní pravda.
Spousta kolegů už je opravdu na
hraně a jsou rozhodnutí, jednou
nohou už jsou venku, hledají si
práci jinde, protože nával prá-
ce je enormní. I tam, kde jsme
agendu nějak zvládali, tak se za-
čalo přeposílat zpracování žá-
dostí z těch nejvytíženějších
měst, jako je Praha a Brno. Lidi
jsou už opravdu v tomto nado-
raz.

Co se týče peněz, tak zatím
je to stále stejné. Ale bylo nám
slíbeno panem Trpkošem, že na-
řízením o zvláštních příplatcích
se posuneme o skupinu výš. Do
této doby nám nikdo zvláštní
příplatek v té vyšší částce nevy-
platil, nebyly na to peníze.

Pan zastupující generální
ředitel nám slíbil, že v dubnu
těm lidem bude zvláštní pří-
platek ve vyšší částce vyplacen,
a to zpětně od ledna. Upínáme
se k tomu. Myslím, že když toto
očekávání nedopadne, tak nás
spousta kolegů opustí.

O jak velké navýšení k platu
se jedná?

Jsou to zvláštní příplatky, je to
jiná složka platu, měli jsme
původní strop na nějakých 1300
korun, teď by to mohlo být až
2500 korun za měsíc. Zatím ale
máme stále nižší příplatky.
Odměny, co vím, tak od začátku
roku žádné nebyly, i když vy-
konáváme činnosti, které ne-
máme v náplni práce, jako je vý-
plata jednorázového přídavku na
dítě.

V jednání je i to, že bychom
se měli posunout z těch de-
vátých platových tříd do de-

sátých platových tříd. Samo-
zřejmě se to netýká všech pra-
covníků. Bude záležet na hod-
nocení daného zaměstnance.
Určitě to nebude zítra ani
pozítří, horizont by měl být do
konce června.

Když se bavím s pracovníky
na úřadech, zmiňují, že mají
platy v hrubém pod 30 tisíc
korun. Zároveň podle slov
ministra práce Mariana Ju-
rečky byl průměrný plat ne-
celých 36 tisíc korun a k tomu
ještě roční odměny 54 tisíc ko-
run. Proč se informace o pla-
tech tak rozchází?

Co můžu mluvit sama za sebe
a kolegy, tak odměny byly vy-
pláceny, ale ne všem stejně. Byl
to průměr a víme, co to zna-
mená. U nás odměny nedosaho-
valy 50 tisíc ani 30 tisíc korun.
Když jsme to rozpočítaly s ko-
legyněmi, tak to bylo 127 korun
za každý den na zaměstnance,
ale nedostali to všichni. Odměny
ve vámi zmiňované výšce, mys-
lím si, dostalo jen strašně málo
kolegů za přepážkami.

Minulo to podle vás pracov-
níky na přepážkách?

Moje odměny byly v roce
2022 nižší než v roce 2021.
A jsem přepážkový zaměstna-
nec, pracuji s klienty.

Platí informace, že i úřední-
ci už si sami žádají o dávky?

Ano, a nejen o dávky státní
sociální podpory, ale i o dávky
v hmotné nouzi. Ale to nám by-
lo sděleno panem ministrem, že
se to týká i jiných úředníků.

Aktuálně se tedy úředníci
upínají k dubnu a k tomu,
jestli dostanete vyšší příplat-
ky?

Ano. Přesně tak. Zatím je to
o příslibech.

A prakticky – čekáte, že se
vám to promítne do dubnové
výplaty, takže v květnu, nebo
v dubnu za březen?

V dubnu za březen. Tak to by-
lo slíbeno, na to samozřejmě
nezapomenu, a podle toho bu-
deme jednat i dál.
Spousta kolegů si hledá jinou
práci, říká šéfka odborů na
úřadech práce - Seznam Zprávy
(seznamzpravy.cz)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-spousta-kolegu-si-hleda-jinou-praci-rika-sefka-odboru-na-uradech-prace-227507
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-spousta-kolegu-si-hleda-jinou-praci-rika-sefka-odboru-na-uradech-prace-227507
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-spousta-kolegu-si-hleda-jinou-praci-rika-sefka-odboru-na-uradech-prace-227507
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-spousta-kolegu-si-hleda-jinou-praci-rika-sefka-odboru-na-uradech-prace-227507
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Jednání sekce policistů a za-
městnanců PČR se uskutečnilo
ve školícím a rekreačním za-
řízení KŘP hl. m. Prahy. Jednání
zahájil předseda KOV Jaroslav
Chytrý a seznámil přítomné čle-
ny a hosty s programem, a přiví-
tal hosty, policejního prezidenta
genmjr. Mgr. Martina Vondráš-
ka, plk. Mgr. Petra Matějčka,
ředitele KŘP hl. m. Prahy, plk.
Ing. Karla Čadila, ředitele py-
rotechnické služby PČR. Za ve-
dení našeho odborového svazu
se omluvil předseda Pavel
Bednář, který jednal s celní
správou v Budapešti, a jednání
se tedy účastnila místopředsed-

kyně OS Alena Gaňová a práv-
ník Rudolf Pospíšil, zúčastnil se
také předseda ČMKOS Josef
Středula.

Předseda sekce PaZ PČR
Martin Havlíček vyzval k vys-
toupení policejního prezidenta,
který pohovořil o personální sta-
bilizaci PČR a hlavně pak o pro-
blematice občanských zaměst-
nanců, kteří jsou finančně pod-
hodnoceni. Jejich práce je pro
PČR nepostradatelná, a přitom
u Hasičského záchranného sbo-
ru mají za podobnou práci cca
o 5000 Kč více, stejně tak i u dal-
ších sborů integrovaného zách-
ranného systému? Platové tarify
jsou výsměchem za odvedenou
práci. Nařízení vlády není mož-
no změnit bez zájmu vlády ČR
a ta zatím nedělá nic pro řešení.
Na 10% zvýšení tarifů vláda

Z výjezdního zasedání sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR
dne 8 a 9. března 2023 – Nové Město na Moravě

a předali kytičku. Po večeři
došlo k diskuzi na daná témata.

Druhý den jsme projednali
kooptaci v sekci PaZ PČR, pod-
pořili nominaci do správní rady
Zdravotní pojišťovny MV,
program činnosti na roky 2023
až 2027, také jsme podpořili
prohlášení IX. sjezdu OSSOO
Konec dehonestace zaměstnan-
ců státní správy a samosprávy.
Předseda sekce poděkoval funk-
cionářům sekce za práci pro
odbory a zaměstnance a touto
cestou chceme jako sekce podě-
kovat minulému vedení a za-
městnancům OS a novému ve-
dení popřát mnoho úspěšných
jednání, pevné nervy v této slo-
žité době, když jsme si vědomi,
že je jedno, zda jsme z policie,
úřadu práce, celníci, vězeňská
služba nebo samospráva, máme
společné cíle. Vyjednáváme za
všechny občany a hlavně pro
svoje děti a vnoučata.

Jaroslav Chytrý

nedala do rozpočtu potřebné fi-
nanční prostředky, a tak zaměst-
navatel někde ty finance musí
najít. PČR požaduje navýšit ob-
čanským zaměstnancům tarify
o 25 % za omezení s výkonem
povolání a pro příslušníky na-
výšit stabilizační příspěvky s cí-
lem snížit odliv policistů.

Na tato slova reagoval předse-
da Středula a hovořil o stabi-
lizaci a finančním zajištění do
budoucna. Také upozornil na
zdravotní, fyzický a stresový
stav u policie. Stav veřejných fi-
nancí je fiasko, vláda selhává
v řešení, které přenáší nejcitel-
něji na občany s nejnižšími
příjmy. Staví proti sobě mladé
lidi a důchodce poukazem na to,
že důchody jsou dost vysoké,
když skutečnost ale je, že dů-
chodci si celý život na důchod
spořili u státu a ten jejich peníze
„prošustroval“.

Zástupci OS informovali o zá-

věrech a změnách po IX. sjezdu
OS, o právní pomoci, o pojistce
za způsobené škody zaměstna-
vateli. Hovořili jsme společně
o podpoře demonstrace dne 29.
3. 2023 ve 12 hodin před Úřa-
dem vlády ČR, o digitalizaci, da-
tových schránkách a dalším
rozvoji.

Před večeří jsme popřáli všem
ženám k jejich svátku MDŽ

ze sekcí

https://www.oskovo.cz/




Kompletní datový soubor:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XfGxLx9-BaxhyckZ0G9LPQ7ld59CPRbO/edit#gid=789805039

Společnost Reboot Online při
příležitosti Mezinárodního dne žen
zveřejnila výsledky svého průzkumu
o uplatnění, podmínkách a příleži-
tostech pracujících žen v Evropě.
Podle bodování různých faktorů,
jako jsou ekonomické příležitosti,
druhy manažerských pozic a délky
plně placené mateřské dovolené vy-
hodnotila pořadí evropských zemí
ohledně vyhlídek pro pracující ženy.

Nejlepší evropskou zemí pro up-
latnění žen je Švédsko, keré je násle-
dováno Finskem a Norskem.

Naopak Turecko je evropskou
zemí s nejhoršími pracovními pří-
ležitostmi, i když překvapivě ve ve-
doucích pozicích tam pracuje více
žen než v Rakousku.

Generální ředitelka a spoluzakla-
datelka agentury Reboot SEO Na-
omi Aharonyová komentuje výsled-
ky studie: „Celkové výsledky na-
značují, že v oblasti genderové rov-
nosti na pracovištích v Evropě došlo
k určitému pokroku. Norsko, Finsko
a Švédsko se umístily vysoko, což
naznačuje, že dochází k určitým
zlepšením. Neuspokojivé pozice
evropských zemí jako je Rakousko
a Česká republika, však znovu
potvrzují, že pokrok ke genderové
paritě zůstává v Evropě pomalý. Že-
ny stále čelí mnoha výzvám, pokud
jde o rovnost žen a mužů na praco-
višti, jsou to rozdíly v odměňování,
nedostatečném zastoupení ve ve-
dení, nedostatky ve vládních pobíd-
kách a nedostatečná rovnováhu mezi
pracovním a soukromým životem.

https://www.rebootonline.com/.

Genderové rozdíly
přetrvávají

Česká republika
nepatří mezi země

s dobrými
příležitostmi pro ženy
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Rekreační zařízení "SMRK" v Lázních Libverda v roce 2023
Po rekonstrukci kuchyně provoz zahájen 20. března 2023.

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 6/2023.

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

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

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

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

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

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

CENY platné pro rok 2023

pokoj cena za pokoj/noc v Kč

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

3, 4, 5 2 + 1přistýlka 650,- 490,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

6 3 + 1přistýlka 750, - 590,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

12 4 880, - 660,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

10 pokoj* 1 360,- 310,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- KčZO MF
* možno objednat po domluvě (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci. U ubytování na 1 noc se úč-
tuje příplatek 150 Kč na pokoj, na 2 noci pak 160 Kč na pokoj
10% sleva na ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je čle-
nem OSSOO.

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

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

Období hlavní sezóny

1. 5. 2023 - 29. 10. 2023



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

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 6/2023 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2023

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

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

počet účastníků pokoj číslo:

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

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

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

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

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

Smrk, Lázně Libverda
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Odborový svaz státních orgánů a organizací,
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Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
 +420606262320, e-mail:dedovska@volny.cz.

Nerovnost od prvního do posledního dne v práci
8. březen 2023

Dne 7. března vyrazili pracovníci ve Francii do ulic při protestu
proti navržené penzijní reformě, u které dokonce i vláda přiznává, že
neférovým způsobem znevýhodňuje ženy. Navzdory mnoha zákonům

jsou v roce 2023 ženské mzdy
v průměru o 25 % nižší než
u jejich mužských protějšků.
Bohužel zde existuje mnoho
překážek, které oslabují ja-
kékoliv politiky, které se snaží
dosáhnout vyšších mezd pro
ženy. Takové překážky jsou

například nedobrovolný poloviční pracovní úvazek, pracovní segre-
gace, kariérní přestávky nebo nerovné mzdové politiky. Diskriminace
a profesní nerovnosti, kterými trpí pracující ženy během svých pra-
covních kariér, se přelévají také do důchodů. Ve Francii ženy dostá-
vají o 40 % nižší důchody než muži, dvakrát tolik žen pracuje až do
věku 67 let a 40 % z nich jde do důchodu s neúplným důchodem. Že-
ny jsou až přespříliš zastoupeny v sektorech, které jsou tradičně
nejhůře placené jako je zdravotnictví, péče nebo úklid. Právě tyto sek-
tory navíc trpí chronickými nedostatky personálu. I když jsou tyto
sektory špatně placené a nedoceněné a často v nich platí špatné pra-
covní podmínky, jsou to právě ty sektory, které udržují naší
společnost v chodu tak, jak tomu ukázala pandemie. Jejich důležitost
musí být uznána a nerovnost mezd mezi muži a ženami musí být
srovnána. Pracující ženy musí být doceňovány a oslavovány za hod-
noty, které přinášejí společnosti.
Mezinárodní den žen: Šéfové neberou ohled na obtěžování žen
v dopravě při dojíždění do práce
8. březen 2023

Zaměstnavatelé ignorují svou zodpovědnost za bezpečí žen během
jejich dojíždění do práce. Toto varování vydali zástupci odborů během
Mezinárodního dne žen. Zástupci Evropské odborové konfederace

ETUC dnes vedli protest pod
názvem „Bezpečně celou ces-
tu“ před budovou hlavního ná-
draží v Bruselu. Odboráři
chtěli tímto upozornit na hlu-
ché místo, které ponechává že-
ny napospas násilí a obtěžo-
vání při jejich cestě do a z prá-
ce. Jedna ze tří žen se vyhýbá

cestování veřejnou dopravou kvůli násilí a obtěžování, jak naznačuje
belgický průzkum, zatímco francouzská studie odhaluje, že až 87 %
žen zažilo ve veřejné dopravě nějaký druh obtěžování. Tento problém
je rovněž hlavní překážkou pro práci žen v sektoru veřejné dopravy
s tím, že výsledek dotazování Evropské federace pracovníků v do-
pravě odhalil, že 63 % žen pracujících v tomto sektoru čelilo
obtěžování v práci. Navzdory ohromnému rozsahu tohoto problému
mnoho zaměstnavatelů neplní své povinnosti ohledně bezpečnosti
vůči ženám dojíždějícím do práce. Podle ILO Konvence 190 musí
země zavést zákony, které chrání před násilím a obtěžováním v práci,
včetně oblasti dojíždění do a z práce. Bohužel tuto konvenci ratifiko-
valy pouze čtyři země EU, Řecko, Irsko, Itálie a Španělsko. Ratifikač-
ní proces je v procesu v Belgii. Generální tajemnice ETUC Esther
Lynchová k tomu řekla: „Zaměstnavatelé mají dvě hluchá místa, jed-
no je o pohlaví v rámci zdraví a bezpečnosti a druhé je o dojíždění do
práce. Takže důvod, proč jsme se dnes tady sešli je, že chceme dát za-
městnavatelům jasně najevo, že je to jejich zodpovědnost, abychom

cestovali do práce a domů z práce bez toho, aby na nás někdo zíral,
dotýkal se nás, obtěžoval nás nebo zastrašoval. Lídři EU by měli
sehrát svou úlohu při zajištění bezpečnosti ženám tím, že dají zelenou
schválení ILO Konvenci 190, která by měla chránit před násilím
a obtěžováním v práci a také během dojíždění.“
Chile: PSI slaví historický úspěch v podobě schválení Konvence
190
14. březen 2023

Dne 8. března na Mezinárodní den žen vláda v Chile za silné pod-
pory Senátu schválila ILO Konvenci 190 ohledně násilí a obtěžování.
Tato konvence je první svého druhu na globální úrovni, když si klade

za cíl garantovat univerzální
právo na svět práce bez násilí
a obtěžování, a zavádí přístup,
kde všichni účastníci v oblasti
práce – vlády, zaměstnavatelé,
odbory a pracovníci, mají úlo-
hu při zabezpečování pracovní

kultury bez násilí s důrazem na respekt a důstojnost pro všechny.
Legislativní debata chilského kongresu byla vášnivě sledována
skupinkou žen z různých odborových a sociálních organizací. Vice-
prezidentka Meziamerického ženského výboru Carolina Espinozová
k tomu řekla: „Díky bojovné práci Ženského výboru a chilských odbo-
rů přidružených k PSI a navzdory tomu, že současná progresivní vlá-
da nemá většinu ani v jedné z komor, došlo 8. března k ratifikaci ILO
Konvence 190. Tento významný krok během tohoto významného data
nás posiluje a zároveň zvyšuje naše odhodlání k pokračování v boji za
úplné vymýcení násilí a obtěžování ve světě práce jak v chilské legis-
lativě, tak i ve vládní politice.“
Stanovisko výkonného výboru PERC (ITUC): Ukončete inflační
krizi, zvyšte mzdy, zdaňte zisky a chraňte lidi!
14. březen 2023

Mzdy nejsou příčinou inflace. Pracovníci jsou obětí krize s tím, jak
se reálná hodnota jejich mezd propadá při rostoucích cenách základ-
ního zboží. Ve stejnou chvíli se propadá i reálná hodnota penzí a stát-
ních podpor. Tato situace zvyšuje současné nerovnosti s tím, že nízko

placení pracovníci a ti nejzra-
nitelnější lidé budou zasaženi
nejvíc. Tato krize je tažena
excesivními zisky firem, ne
mzdami. Tak například energe-
tické a ropné společnosti své
zisky v minulém roce zdvojná-

sobily. Okamžitě potřebujeme opatření na boj s krizí vysokých život-
ních nákladů tím, že zajistíme zvýšení mezd, mimořádnou podporu
pro trpící rodiny, stropy na ceny a zdanění a redistribuce excesivních
zisků a bohatství. Musí být zavedena protikrizová opatření založená
na solidaritě včetně podpory zamířené na ty, kteří ji potřebují nejvíc.
Musí dojít ke zvýšení minimálních mezd a je třeba více podpořit
kolektivní vyjednávání. Systémy sociální ochrany musí být dosta-
tečně chráněny a posíleny. Zvyšování úrokových sazeb je špatným re-
ceptem a pouze poškozuje pracovníky a podniky a povede k nižším
investicím ve veřejném i soukromém sektoru. Rodiny, které bojují
s vysokými cenami, jsou navíc zasaženy vysokými úroky na jejich
hypotékách. Jsme čím dál více zneklidněni absencí reakce nebo při-
jímáním špatných kroků, jako je zvyšování sazeb, vyzývání ke zmra-
zení platů nebo návraty k neúspěšným úsporným politikám.

Pavol Mokoš




