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OSSOO píše premiérovi a ministrovi práce a sociálních věcí
Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

obracím se na Vás opakovaně s výzvou k přehodnocení platové
a personální situace státních zaměstnanců a v tento okamžik zejména
těch, kteří působí u Úřadu práce. Již dva roky zůstávají jejich platy
zmraženy na stejné hodnotě. Všichni tito lidé vykonávají velké
množství náročné agendy, včetně covidových opatření a kompenzací,
aktuálně významně narůstá objem agendy spojené s pomocí a admi-
nistrací válečných běženců z Ukrajiny.

Konkrétně Úřad práce je v tuto chvíli extrémně přetížen. Po dvou
vyčerpávajících covidových letech nejdříve přišly úkoly spojené s po-
mocí lidem v souvislosti s energiemi, ať už jde o osoby u dodavatele
poslední instance, které Úřady práce stále osobně oslovují, nebo o jiné
důsledky zdražení energií. Tyto úkoly stále trvají. Po dnešním -
podotýkám, že správném a potřebném - rozhodnutí vlády o zvýšení
hranice životního a existenčního minima se k tomu přidá nutnost pře-
počtu výše velkého množství dávek, které kolegyně a kolegy rovněž
zaměstná.

Samostatnou kapitolou je pomoc uprchlíkům - již zhruba dva týd-
ny úřady práce nezvládají administrovat téměř nic jiného. S ohledem
na nálady části obyvatel, která není vůči důležité a potřebné pomoci
uprchlíkům příliš citlivá, není v ničím zájmu, aby v oblasti sociálních
dávek a pomoci docházelo k prodlevám. Jak určitě z médií víte, před
úřady se tvoří dlouhé mnohahodinové fronty, které úřednictvo
nemůže důstojně obsloužit. Aplikace, která má online s touto agendou
pomáhat, je v podstatě nepoužitelná a kontraproduktivní, protože
vyžaduje velké množství údajů, včetně bankovního spojení, které ty-
to osoby někdy ani nemají, a výsledek je na úřadech nezbytné zkon-
trolovat a opravit. Od pátku tohoto týdne již bude možné podávat žá-
dosti o humanitární dávku v dalším kole, od 11. dubna by se měl
rozdělovat ubytovací příspěvek, dosud není zřejmé jak.

Odměny, které v této souvislosti byly úředníkům vyplaceny okolo
částky 3000 Kč na osobu, jsou spíše výsměchem než adekvátním

Předseda OSSOO Pavel Bednář
k aktuálním problémům

Příspěvek členům OSSOO na trvalé
operativně implantované nitrooční čočky
Dne 24. 3. 2022 vydalo předsednictvo Výboru Odborového svazu
státních orgánů a organizací podle článku IV bodu 5 Statutu pod-
půrného a sociálního fondu OSSOO výkladové stanovisko k článku
III bodu 1 písmena G Statutu podpůrného a sociálního fondu
OSSOO:
„Kontaktními čočkami dle článku III bodu 1 písmena G Statutu
podpůrného a sociálního fondu OSSOO se rozumí také trvalé ni-
trooční čočky. Jejich operativní implantaci je třeba prokázat
potvrzením od lékaře.“
Článek III. písm. G zní:
„Příspěvek se poskytuje na dioptrické brýle a kontaktní čočky
paušální částkou ve výši 500,- Kč jedenkrát za tři roky.“
Příspěvek na nitrooční čočky lze žádat zpětně za předpokladu splnění
následující podmínky - dle článku II bodu 2 Statutu podpůrného
a sociálního fondu OSSOO "Uplatnění nároku na vyplácení pod-
pory zaniká, pokud člen OS nedoručí žádost na příslušné pra-
coviště IPC do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na podporu
vznikl."

Velké části veřej-
ných zaměst-
nanců druhým
rokem významně
klesají reálné
příjmy. Zvlášť
paradoxní to je
vzhledem k je-

jich úloze při epidemii covidu,
kdy realizovali nejrůznější nové
agendy, a nyní při uprchlické
krizi, kdy například úřady práce
pomáhají uprchlíkům za cenu
přetěžování zaměstnanců, a to
v rámci státní správy nejhůře
placených. Vyvolá odborový svaz
s ohledem na rostoucí inflaci jed-
nání o tarifních platech ještě pro
tento rok?

Tento týden jsem dopisem vy-
zval předsedu vlády a ministra
práce a sociálních věcí, aby pře-
hodnotili svoje rozhodnutí, a valo-
rizovali ještě letos platy ve státní
službě. Zmíněný dopis byl kon-
cipován především na stávající

situaci u Úřadu práce ČR, nic-
méně pokud by se mělo valorizo-
vat, pak by se tato valorizace
týkala nejenom zaměstnanců cito-
vaného úřadu, ale i ostatních za-
městnanců ve státní a veřejné
správě.

Veřejní zaměstnanci odměňo-
vaní platem po odpracovaných 32
letech zůstávají „uvěznění“ po
zbývající pracovní kariéru v nej-
vyšším platovém stupni, což se jim
nelíbí a upozorňují na to. Vidíte
šanci na řešení?

Odborový svaz a já osobně se
již několik let marně snažíme tuto
nekoncepčnost napravit. Jsme si
velmi dobře vědomi, že to je pro
dotčené zaměstnance demotivu-
jící. Bohužel naše snaha prozatím
nebyla úspěšná. Ač si MPSV uvě-
domuje tento problém, náprava
tohoto stavu vždy ztroskotala na
finančních možnostech státu, tedy

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


2 NOS 7/2022

Pokračování ze strany 1

Pokračování ze strany 1

OSSOO píše premiérovi a ministrovi práce a sociálních věcí
oceněním vzniklé situace. S ohledem na atmosféru, která z důvodu
extrémního přetížení na Úřadech práce panuje, lze očekávat mimo
jiné i odchody zkušených lidí, případně jejich vyšší nemocnost způ-
sobenou stresovou zátěží. Předpokládám, že je Vám naprosto zřejmé
k jakému kolapsu, a nejen v souvislosti s uprchlíky, by tyto úbytky
pracovních sil vedly. Není tedy zřejmé, proč v rámci schvalované sys-
temizace dochází k redukci služebních míst v rámci celé státní služby
- teď bude rozhodně potřeba lidí spíš více než méně - a pouhé po-
pulistické úsilí o snížení výdajové položky by se vládě brzy nejspíše
značně prodražilo.

Proto na Vás skutečně důrazně apeluji, abyste dobře zhodnotil

možnost jiného řešení narůstajících problémů. Jednak je potřeba
přerozdělit všechny nově vznikající agendy, není možné na Úřad
práce valit stále další a další nové úkoly. Dále je potřeba zaměstnance,
kteří všechnu práci důsledně vykonávají, opravdu adekvátně platově
ohodnotit. Dále je potřeba vyřešit možnost alespoň krátkodobého
náboru pracovních sil pro zvládání uprchlické situace. A v neposled-
ní řadě by si od Vás úřednice a úředníci zasloužili i vstřícnost a slušné
poděkování za služby, které odvádějí, nikoli přezíravost a ignoraci,
kterých se jim doposud dostává.
V Praze 31. března 2022

S úctou
Pavel Bednář, předseda OSSOO

Předseda OSSOO Pavel Bednář k aktuálním problémům

na přístupu MF ČR. Pro mne
osobně a pro vedení OSSOO je to
jeden z úkolů, tento stav napravit.
A abych odpověděl na otázku -
jsem životní optimista a stále
věřím, že tu šance na řešení je.

Je očekávána novela zákona
o státní službě. Co především chce
Odborový svaz státních orgánů
a organizací při novelizaci „ohlí-
dat“? Předpokládáte, že k tomu
budete mít dostatečný prostor?

Vyzvali jsme náměstka ministra
vnitra pro státní službu, aby při
přípravách novely zákona o státní
službě byl OSSOO členem pra-
covního týmu, případně konzul-
tantem. Jsme připraveni na novele
spolupracovat, jsme připraveni
nad návrhy změn diskutovat
a jsme též připraveni rozumné
změny, které napomohou zlepšit
zkostnatělost zákona, podpořit.
Jsme ale též připraveni se jasně
vymezit proti možným snahám,
jako je např. politizace státní
správy.

Stálým problémem je nezájem
o odborové členství s ohledem na
to, že zvýšení platů či požitky z ko-
lektivního vyjednávání požívají
všichni zaměstnanci stejně. Má
tento problém řešení?

Toto je otázka, která je určitě
relevantní. Bohužel odpověď na
ni je velmi těžká, možná až ne-
možná. Za prvé se musí zaměst-
nanci oprostit od ideologické
představy, že odbory jsou po-
kračovatel minulé doby (ROH),
že je to socialistický přežitek.
Bohužel ke změně celospolečen-
ského klimatu na téma odbory
nepomáhají ani politici, ale přede-

vším ani sdělovací prostředky. Za
druhé protiodborové tendence
jsou tu stále živeny a bohužel ani
naši politici, vedoucí pracovníci
či představení nechtějí pochopit,
že odbory jsou pro ně prostřed-
kem zpětné vazby. Za třetí vzá-
jemná spolupráce zaměstnavatele
s odbory je vždy prospěšná ke
spokojenosti obou včetně zaměst-
nanců.

Musíme si uvědomit, že patří-
me mezi demokratické státy a jed-
ním z pilířů demokracie je i so-
ciální dialog, a jednou ze stran to-
hoto dialogu jsou zástupci zaměst-
nanců, tedy odbory. Odbory jsou
v ČR jedinou silou, která „bojuje“
za práva zaměstnanců. Nebýt
odborů, nebyla by v minulých
letech pravidelná valorizace platů,
zaměstnanci by neměli různé be-
nefity plynoucí z kolektivních
smluv či dohod. A vedle různých
benefitů je tu nabídnutá pomoc
Odborového svazu státních or-
gánů a organizací na právní po-
moc a právní zastupování jeho
členů v pracovněprávních spo-
rech se zaměstnavatelem. Pro čle-
na našeho svazu bezplatně. Je te-
dy jen na zaměstnanci, aby vedle
dalších aspektů výše uvedených
svobodně zvážil a stal se členem
odborů, nebo zůstal bez právní
ochrany jako nečlen a „vyčůraně“
využíval všeho, co za něj odbory
vyjednaly.

Odborový svaz je v posledním
roce čtyřletého volebního období.
Máte už představu, s jakou bi-
lancí předstoupíte za rok na sjez-
du?

Vedení OS včetně předsednic-
tva Výboru OS již začalo při-
pravovat sjezd. Máme však před
sebou ještě jeden rok volebního
období a dnes ještě není čas na to,
abychom se zamýšleli nad bilancí.

Během toho roku před námi stojí
ještě celá řada úkolů, které mu-
síme řešit. Musíme jednat s vládní
stranou o valorizaci platů na rok
2023 (možná ještě i na rok stáva-
jící), musíme si pohlídat novelu
zákona o státní službě, novelu
zákona o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů
a další legislativní změny zákonů
týkajících se zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě. Zapojí-

me se do pracovního týmu při MV
ČR, který se bude zaobírat
problematikou obecních policií.
A mohl bych jmenovat další akti-
vity odborového svazu, které nás
do sjezdu ještě čekají. Sjezd odbo-
rového svazu je tím pravým
místem, kde vedení OS předstoupí
před jeho delegáty a bude bilan-
covat čtyřleté funkční období
a „skládat účty“. Počkejme si tedy
ještě ten rok. -dě-

Na 120 tisíc přijatých žádostí
o jednorázovou mimořádnou
okamžitou pomoc a téměř 60 tisíc
žádostí o humanitární dávku. Ta-
ková je dosavadní bilance Úřadu
práce ČR v souvislosti s poskyto-
váním finanční pomoci lidem pr-
chajícím před válkou na Ukrajině
. . . Bezmála 60 tisíc ukrajinských
občanů prchajících před válkou
si dosud požádalo o humanitární
dávku. Před jejím zavedením
dalších více než 120 tisíc uprch-
líků zažádalo také o mimořádnou
okamžitou pomoc. „I přes enormní
zátěž, se kterou se nyní úřady
práce potýkají, se nám daří dávky
vyplácet v řádu několika dní. Mám
velkou radost, že se nám podařilo
bez větších problémů v pilotním
a následně plném provozu spustit
aplikaci pro vyřizování humani-
tární dávky. Ta běží zatím pouhý
týden a více než 56 tisíc žádostí ze
60 tisíc podaných už je zpraco-
váno,“ řekl ministr práce a sociál-
ních věcí Marian Jurečka (KDU-
ČSL) . . . .

“Úřad práce ČR dělá veškeré
kroky, aby zajistil poskytování
služeb, a to jak v oblasti zaměst-
nanosti, tak i nepojistných sociální
dávek. Zároveň se v maximální
možné míře snaží bezodkladně po-

moci lidem, kteří
uprchli před válkou
z Ukrajiny. V tomto
smyslu je potřeba vyjádřit po-
děkování zaměstnancům i všem
dalším lidem, kteří v této mi-
mořádné situaci pomáhají,” vy-
zdvihuje generální ředitel ÚP ČR
Viktor Najmon.

Od 11. dubna 2022 se také
spustí žádosti o solidární dávku
určenou domácnostem, které uby-
tují ukrajinské uprchlíky. Počítá
se s tím, že i o tuto podporu bude
možné žádat on-line v aplikaci,
kterou MPSV dokázalo vyvinout
do plně fungující podoby v rekord-
ně krátkém čase. „Myslíme samo-
zřejmě i na české občany. MPSV
intenzivně řeší, jak zjednodušit
příspěvek na bydlení a žádosti
o něj, legislativní úpravu před-
ložíme za pár týdnů.

Upravíme také mimořádnou
okamžitou pomoc, která je dalším
nástrojem pomoci domácnostem
při vysokých cenách energií. Půjde
o to, aby tato dávka uměla pružně-
ji reagovat na rozličné situace,
kterým lidé v souvislosti se zvyšu-
jícími se životními náklady čelí,
a byla tak dostupnější pro větší
počet lidí,“ naznačil další vývoj
ministr Jurečka. 25. 3. 2022

Z tiskové zprávy ÚP ČR: Za týden o humanitární
dávku zažádalo téměř 60 tisíc lidí
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Situace na Úřadu práce ČR v 1. linii
Je konec března 2022 a musím bohužel konstatovat, že jen

během tohoto měsíce ukončili na Úřadu práce ČR, Kontaktním
pracovišti Ostrava pracovní poměr další tři zaměstnanci na úseku
dávek státní sociální podpory, stejně tak jsme zaznamenali i další
odchody na úseku dávek v hmotné nouzi. Nespokojeni se součas-
nou situací jsou rovněž kolegyně na úseku zaměstnanosti. Spousta
dalších zaměstnanců na pracovištích Úřadu práce ČR se již dala
celkem hlasitě slyšet, že si nové místo také hledají. Co je důvodem
jejich kroků? Zásadním problémem je hluboce podprůměrná
mzda na Úřadu práce ČR, obrovská neuropsychická zátěž v sou-
vislosti s jednáním s klienty nacházejícími se z velké části v nej-
různějších krizových sociálních situacích, značný dlouhodobější
nárůst agend od 1. 1. 2022 v souvislosti se zdražováním cen ener-
gií a v důsledku přílivu uprchlíků z důvodu válečného konfliktu
na Ukrajině - samozřejmě bez personálního posílení.

Když k tomu připočteme slo-
žitý a mnohdy zbytečně by-
rokratický systém jednotlivých
sociálních dávek, tak celkovým
výsledkem je vysoká fluktuace
na některých pracovištích Úřadu
práce ČR, zejména ve velkých
městech. Tato fluktuace s sebou
následně přináší spoustu dalších
doprovodných problémů, kvůli
kterým zaměstnanci na Úřadu
práce ČR svůj služební nebo
pracovní poměr končí, jako je
téměř neustálé zastupování po
dobu, než je vybrán a zaučen
nový pracovník. Celková zátěž
zaměstnanců je tak obrovská,
svou práci dělají mnohdy na
úkor svého zdraví, dětí, rodin
a volného času.

Pokud si uvědomíme, že na
jedno služební místo na Úřadu
práce ČR připadalo k 1. 1. 2021
v průměru necelých 31 000 Kč
hrubého, a že u většiny pra-
covníků v tzv. 1. linii se jedná
o částky daleko, daleko nižší,
nelze se odchodům spousty za-
městnanců divit. Zvláště nyní,
kdy již druhý rokem za sebou
zůstaly platy státních úředníků
zmrazené, přičemž nárůst in-
flace v roce 2021 činil 6 %
a v letošním roce se inflace
pohybuje zatím okolo 12 %.
V důsledku toho tak dochází
k značnému propadu reálných
mezd státních úředníků, jako by
si současná vláda neuvědo-
movala, že i tito úředníci musejí
hradit drahé energie, dochází
k nárůstu splátek za půjčky a hy-
potéky, nemluvě o obrovském
nárůstu cen potravin a základ-

pracovníky zaučují pracovníci,
kteří sami svou agendu ještě ne
zcela zvládají, jelikož na praco-
vištích jsou teprve krátce, na
základě čehož tak dlouhodobě
klesá i samotná kvalita práce
celého úřadu. Pokud se s moti-
vací udržet kvalitní a kvalifiko-
vané zaměstnance do budoucna
nic zásadního neudělá, tato špat-
ná situace se pravděpodobně
bude ještě dále vyhrocovat.

Pro úplnost bych chtěl ještě
doplnit, že nedostatečné platové
ohodnocení je problémem celé-
ho Úřadu práce ČR, nejen pra-
covníků v 1. linii, jak by se z mé-
ho článku dalo usuzovat. Týká
se to rovněž sociálních pracov-
níků, kolegyň na ekonomickém
a personálním oddělení, oddě-
lení trhu práce a aktivní politiky
zaměstnanosti, projektech EU...,

prostě všude. Téměř až extrémně
pak vyznívají platy na právním
oddělení a oddělení informatiky
ve srovnání se stejnými pozice-
mi v soukromé sféře. Celkově se
tato nepříznivá situace jistě týká
i dalších státních úřadů a organi-
zací.

Brzy započnou vyjednávání
o navýšení platů pro rok 2023
(bylo také přislíbeno i další vy-
jednávání o navýšení platů v prů-
běhu roku 2022 dle stavu na
příjmové stránce státního roz-
počtu), tzn. že je zde prostor, aby
se nepříznivou situaci podařilo
určitým způsobem narovnat.
Snad si je současná vláda těchto
problémů dostatečně vědoma.

František Gawel
předseda ZO OSSOO

při Úřadu práce ČR,
KrP v Ostravě

Úřady práce hlásí návaly desetitisíců Ukrajinců. Hledají human-
itární pomoc i pracovní uplatnění | iROZHLAS - spolehlivé zprávy,,
tak a podobně informovala média o situaci na pracovištích Úřadu
práce ČR.

ních životních potřeb. I z těchto
důvodů tak mnozí pracovníci
Úřadu práce ČR musejí sami
o sociální dávky žádat, což při
vyslovení pojmu státní zaměst-
nanec je opravdu zarážející, a pro
naši vládu (a nejen současnou)
hodně ostudné vysvědčení.

Naprostá většina zaměstnanců
v tzv. 1. linii, na kterou vláda při
řešení současných krizí spoléhá,
je zařazena do 9. platové třídy,
přičemž prvních 6 stupňů v 9.
platové třídě (tzn. do 12 let
praxe) se nyní nachází pod
úrovní zaručené mzdy! Když
všechny tyto skutečnosti vyhod-
notíme, tak se jedná o faktory
pro zaměstnance značně demo-
tivující, a to jsem dnes zatím
zcela vynechal pracovní pod-
mínky na našem úřadu a celko-
vou pracovní zátěž zaměst-
nanců.

Situace je někde už tak vážná,
že v důsledku fluktuace nové

V Praze se 17. března sešla Revizní komise OSSOO. Úvodní části jednání před samotnou kontrolní prací
komise se zúčastnil předseda odborového svazu Pavel Bednář. Shrnul nepříznivou situaci ohledně platů
a zájem odborů jednat o platech ještě pro tento rok a včas zahájit jednání o platech na rok 2023. V dubnu
se bude konat Výbor OSSOO, který svolá řádný sjezd odborového svazu, který by se měl konat v březnu
příštího roku. Předseda požádal přítomné o pomoc při obnovení činnosti platformy mladých odborářů.
Připomněl významný úspěch odborového svazu, kterým je uzavření kolektivní dohody vyššího stupně pro
státní zaměstnance a jeden z podstatných benefitů odborového členství, kterým je právní pomoc členům.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/uprchlici-valka-ukrajina-urad-prace-cesko_2203141441_elev
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/uprchlici-valka-ukrajina-urad-prace-cesko_2203141441_elev
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Hlasy z úřadu práce v Orlové, Bohumíně
a Karviné:

Štědrý sociální systém atd. …

To, že nejsme dostatečně fi-
nančně ohodnoceni? Že se na nás
neustále navyšují požadavky, že
nás stále straší snižováním stavů,
že každý měsíc přihlížíme tomu,
jak na dávkách klientům vy-
plácíme vyšší částky, než kolik
dostaneme za práci my a že pra-
covní podmínky některých za-
městnanců jsou příšerné (stav
kanceláří, vybavení)?

Možná, kdyby si někdy pan
ministr Jurečka udělal čas a na-
vštívil pobočky úřadu práce, od-
dělení hmotné nouze (zvlášť ve
městech Ostrava, Karviná, Haví-
řov, Orlová, Bohumín a další
města v ČR, kde je počet klientů
na hmotné nouzi vysoký – téměř
neúnosný), pak by musel uznat,
jak náročná je práce, kterou
vykonáváme a co všechno obnáší.

Tíží nás také fluktuace zaměst-
nanců. S tím spojené časté za-
učování nových kolegů, kde jde
ruku v ruce velká psychická zátěž
a soustředění, protože skoro půl
roku se noví zaměstnanci zaučují
a stávající dělají tím pádem za
dva lidi. V konečném důsledku se
velice často stává, že to zaučo-
vaný kolega nezvládne a odchází,
jelikož si uvědomí, že plat nic
moc, časté sprosté osočování od
klientů, žádné zastání od nadří-
zených a pak má pocit, že všude
jinde to bude mít o trochu lepší.
Musíme být proklientští a lži
a výmysly klientů jako by nebyly.

Klientů přibývá, jejich byto-
vá situace není dobrá a agenda
s vyřízením všech dávek není
jednoduchá.

Běžnou praxí je příchod do

V poslední době se vyskytují v médiích vyjádření mnoha poli-
tiků, některá však za hranicemi chápaní pracujících lidí. Např.
výrok pana ministra práce a sociálních věcí Jurečky, který se
vyjádřil ve smyslu, že úřady práce jsou posíleny a schopny zvlád-
nout situaci kvůli navýšení žádosti k energiím atd., což je napros-
to mimo realitu. Ptáme se tedy, kde jsou ty posily, když jen u nás
na oddělení hmotné nouze momentálně chybí 5 lidí z důvodu
dlouhodobých nemocenských. A ke všemu dodává, že si velice váží
naší práce. A co je toho tedy důkazem?

práce už na 6. hodinu ranní
a končí se mnohdy v 18:00
hod., abychom našim klientům
vyřídili dávky včas a aby nestrá-
dali víc, než je nutné. Na od-
děleních hmotné nouze v mís-
tech, kde je větší počet sociálně
slabých (nepřizpůsobivých) obča-
nů a početných rodin, je práce
náročnější.

Vzhledem k velkému počtu
klientů a malému počtu za-
městnanců je běžnou praxí, že
všichni dělají všechno (přijímání
žádostí, pomoc při jejich vypi-
sování a zpracování, sociální
šetření v domácnostech klientů,
vyhodnocení žádostí, zpracování
odpovědí na dotazy soudů, poli-
cie, exekutorů a dalších institucí,
vyplácení poukázek a hotovosti
klientům, hlídání a zpracování
přeplatků, podávání trestních
oznámení, sepisování protokolů,
zpracování statistiky a jiné).
Každá pracovnice má na starosti
stovky klientů. Tato práce je ve-
lice náročná nejen administra-
tivně, ale hlavně také po psy-
chické stránce, navíc jsou-li k to-
mu dennodenní vulgární urážky,
nadávky a výhrůžky mnohých
klientů běžným rituálem.

K výkonu své práce jsme si
museli doplnit vysokoškolské
vzdělání, máme bohatou služeb-
ní praxi, což bohužel není do-

statečně zohledněno ani respek-
továno.

Náš sociální systém je velmi
štědrý. Ani při šetření u konkrét-
ních klientů to, co je mnohdy
„viděno“, není možné relevantně
prokázat, zejména práci na černo,
nabytí mnohdy luxusního ma-
jetku, dodržování pracovních či
školních návyků atd.

A tak se my, úředníci s malými
platy, díváme (a můžeme jen tiše
závidět), co vše a v jaké výši se dá
klientům vyplácet bez toho, že by
se mnozí svou vlastní pílí o to
přičinili. Přičemž samozřejmě
velmi rádi pomáháme všem těm,
kteří nejen naši pomoc, ale hlavně
dostupné finanční prostředky
potřebují.

Rádi bychom proto věděli, proč
je spíše degradován poctivý
pracující lid, oproti zvýhodňo-
vaným osobám, zneužívajících
sociální systém.

Bc. Marcela Mrázková
Bc. Kateřina Krupová, Dis.

Bc. Taťána Kijonková
Mgr. Kateřina Pieterová

KoP Orlová
Bc. Jana Páclová

Bc. Kateřina Bernatíková, DiS.
Michaela Uszková, DiS.
Ing. Karin Michalíková

KoP Bohumín
Hana Kubáčková

KoP Karviná
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Jako dlouholetá zaměstnankyně úřadu práce bych
velmi ráda zahájila kampaň na obhajobu úřadu
práce jako takového, neboť povědomí o naší insti-
tuci se stává stále více podřadnější. A bohužel nejen
v platové otázce, tam už jsme na tom špatně
dlouho, ale celková prestiž úřadu rok co rok rapid-

ně klesá. Bylo by dobré zejména ze strany předních činitelů náš
úřad pozvednout v očích veřejnosti v lepším světle.

Úřady práce nejen v této další
krizové době mají opravdu mno-
ho práce, jsou zahlceny různými
nařízeními a pokyny, jak zvládat
situaci v registračních centrech
při evidenci všech cizích ucha-
zečů apod.

Dne 23. 3. 2022 jsme všichni
zaměstnanci ÚP ČR obdrželi
prostřednictvím generálního ředi-
tele ÚP ČR dopis ministra MPSV,
který se taktéž zabýval chováním
k ukrajinským uprchlíkům. Na
tom by nebylo nic zvláštního. Ale
po přečtení jeho znění si troufám

tvrdit, že na spoustě pracovišt
nejdříve nastalo hrobové ticho šo-
kem a pak vypukla bouře nevole.

Pan ministr mj. píše: „Prosím,
zůstaňte příjemní i ve vypjatých
okamžicích a v žádném případě
nedopusťte, aby komukoliv z pra-
covníků Úřadu práce ČR „ujel“
jakýkoliv nevhodný komentář. To
se v žádném případě nesmí stát.“
Při čtení těchto slov člověka na-
padlo, co má místo adekvátního
poděkování za náročnou práci
znamenat toto exemplární potres-
tání za někoho, co něco špatného
někomu někde asi v nějakém re-
gistračním centru řekl a což „se
v žádném případě nesmí stát“?

I když zřejmě pro zmírnění

vytýkací části pak v dopise za-
znělo jakési pochopení s vyjád-
řením: „Vážím si Vaší kvalitně
odvedené práce a hledám způsob,
jak Vám za ni poděkovat nejen
slovně.“

Proč ten šok? Protože nám
připadá, že na MPSV asi stále
opravdu neví, jak ÚP vůbec fun-
guje. A co všechno řeší.

A taky je trochu divné, že pan
ministr způsob, jak ocenit svoje
lidi, teprve hledá, i přesto, že má
od nástupu do své funkce spoustu
informací nejen o platové politice
na ÚP. To se pak jeden nemůže
divit, že se naskýtají otázky, jak
dlouho teda ten způsob bude ještě
hledat, kde a v jaké míře kolegy
na ÚP nakonec ocení. Navíc
údajně jen ty v první linii.

Pan ministr na závěr vybídl za-
městnance k napsání připomínek
a poznatků z praxe, proto jsem si
tedy dovolila mu napsat, cituji
výňatek:

„Vůbec si neumíte představit,

v jakých vypjatých situacích se
na těchto pracovištích, kde se vy-
plácejí všechny možné i nemožné
dávky, zabezpečuje veřejná služ-
ba zaměstnanosti občanům, co
všechno musí státní zaměstnanec
vyslechnout zejména od nepři-
způsobivých příjemců dávek. Jen
tato samotná činnost by byla na
hororový román, kdyby do této
„knihy“ napsali své zážitky
všichni zaměstnanci ÚP ČR. A je
samozřejmostí být profesionálem
a být slušný ke klientům. V tom
máte naprostou pravdu.

Bohužel, pane ministře, realita
je taková, jakou ji dovoluje nejen
současný stav. Naši úředníci jsou
za léta praxe zcela vyčerpaní,
protože již po delší dobu pracují
nad rámec svých povinností, když
musí zastupovat nemocné nebo
méně zaučené kolegy, vše sa-
mozřejmě nad rámec svých ča-
sových možností, protože musí



ných událostí, které se týkají nás
všech. Byla to pandemie, nyní je
to především válka na Ukrajině,“
uvedl ministr práce a sociálních
věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
„Navýšení životního a existenč-
ního minima o 10 % odráží při-
bližný nárůst spotřebitelských
cen. Výše těchto částek tak bude
odrážet nezbytné náklady na po-
traviny a ostatní základní potře-
by,“ dodal.

Navýšení se promítne do ně-
kterých dávek – přídavku na
dítě, porodného, příspěvku na
živobytí, doplatku na bydlení,
příspěvku při pěstounské péči či
mimořádné okamžité pomoci.
„Důležité je i to, že se rozšíří
okruh příjemců dávek. Na ty klí-
čové dávky, např. po narození
dítěte a následně přídavek na
dítě a také příspěvek na živobytí,
dosáhne větší počet českých
rdin,“ zdůraznil ministr Jurečka.
Opatření se bude týkat asi 360
tisíc lidí, kteří dávky pobírají.
Zároveň platí, že někteří mají
nárok na více dávek současně.

Institut životního a existenč-
ního minima se využívá jako vý-
chodisko při stanovení nároku
na příslušné sociální dávky a při

výpočtu jejich výše. Zá-
kon upravuje, kdy mo-
hou být částky mimo-
řádné valorizovány. Ke splnění
příslušné podmínky nyní došlo,
protože nárůst indexu spotřebi-
telských cen podle Českého sta-
tistického úřadu od posledního
zvýšení přesáhl 5 %. Částky ži-
votního a existenčního minima
byly zatím upravovány dvakrát,
a to v lednu 2012 a dubnu 2020.

Životní ani existenční mini-
mum nezahrnuje nezbytné ná-
klady na bydlení. Ochrana a po-
moc v oblasti bydlení pro jed-
notlivce i rodiny s nízkými příj-
my se řeší samostatně v rámci
systému státní sociální podpory
formou příspěvku na bydlení
a v systému pomoci v hmotné
nouzi. „Už dříve jsme jasně de-
klarovali, že lidi, kteří jsou ohro-
ženi enormním růstem cen ener-
gií, nenecháme bez pomoci.
Spustili jsme třeba orientační kal-
kulačku, která každému ukáže,
zda má nárok na adresný pří-
spěvek na bydlení a v jaké výši.
Nyní intenzivně pracujeme na
tom, abychom co nejvíce zjed-
nodušili příslušné žádosti,“ do-
dal Jurečka.5 NOS 7/2022
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vyřídit všechno včas a přesčaso-
vé hodiny se nejen neproplácejí,
ale hodiny navíc se ani nedají jak
a kdy vybrat. A co je na tom nej-
horší, za toto zastupování nebo
práci navíc není ani žádné odpo-
vídající finanční ohodnocení.
Dokonce za neobsazená místa se
finanční prostředky musí vracet,
ale práce musí být hotová ostat-
ními zaměstnanci v termínech.

A to mluvím jen za část agend
na ÚP, jsou zde další útvary pro
vyřizování mnoha žádostí pro za-
městnavatele v široké škále ak-
tivní politiky zaměstnanosti, rek-
valifikace, projektová oddělení
a ostatní doprovodný personál,
ekonomický, právní, kontrolní, IT
atd., kde musí kolegové řešit také
spoustu úkonů, a to vše se děje
pod heslem – „musíme šetřit“.
Již delší dobu nejsou peníze sko-
ro na nic, na ochranku, na pra-
covní vybavení a tak dále a tak
dále.“

Svůj maill jsem zaslala v kopii
samozřejmě všem členům naší
odborové organizace a násle-
dovala záplava děkovných zpráv.
Tak si dovolím vypsat jen pár slov
zklamaných a rozhořčených ko-
legů:

Výběr z příspěvků
nespokojených odborářů

a kolektivů na ÚP
„…Dopis ministra nás doslova

nadzvedl ze židlí, ale co můžeme
od této vlády vůbec očekávat po-
zitivního. Poučovat nás po tolika
letech praxe o empatii je absurd-
ní, pokud by v nás ta empatie
nebyla, nebyli bychom schopni
zde tolik let vykonávat svoji
náročnou práci. Nesmířím se
s tím, aby mi někdo diktoval, jak
se mám chovat ke klientům a už
vůbec se nesmířím s diktátem, aby
nově příchozí byli jakýmkoliv
způsobem zvýhodňováni před
našimi lidmi.“

„…děkuji Vám za vaše slova.
Podporu v této době opravdu
potřebujeme. Práce s těmito kli-

enty je pro zprostředkovatele vel-
mi psychicky i časově náročná
především díky jazykové bariéře.
Mnohdy nám chybí také potřebné
informace, abychom zvládli odpo-
vídat na všechny dotazy, které na
nás mají. Všichni si přejeme, aby
se vše vrátilo do normálu a sna-
žíme se se situací vypořádat co
nejlépe, ale sil nám ubývá.“

„…Zaměstnanci úřadu práce
pracují v nevyhovujících pod-
mínkách (nábytek starý 30 let
a více…každý kus nábytku jiný,
navíc poničený, zalepený …nevy-
hovující WC bez větrání, v let-
ních měsících nevětratelné míst-
nosti, které dosahují tropických
teplot….k tomu všemu nulové za-
stání ze strany nadřízených… jen
navyšující se požadavky a narůs-
tající administrativa. Za svoji
odvedenou práci i za zástupnou
práci za nepřítomné kolegyně
demotivující odměňování a kaž-
doroční hodnocení státních za-
městnanců směšné… jen slý-
cháme, že na navýšení osob-

ních ohodnocení nejsou peníze.
Dva roky zmrazené platy a vi-

dina lepších zítřků v nedohlednu .
. . dostává se nám útěchy, pokud
se nám to nelíbí, jediným řešením
najít si jinou práci. Velmi povzbu-
divé…“

„…Před 9 lety jsem byla hrdá
na to, že pracuji na úřadu práce.
Dnes se za to stydím.“

„…Běžte si sednout v úřední
den na mé místo až do konce
úřední doby, nechte si sprostě
nadávat a vyhrožovat, zkuste si
to“.

„…Úředníci jsou tady jen
lovná zvěř, jak pro politiky, tak
pro občany, kterým je stále politi-
ci předhazují jako zdroj šetření
státu na snižování počtu jejich
pracovních míst.“

Situace je vážná, téměř zou-
falá. Umí si vůbec někdo před-
stavit, co všechno tento úřad
vykonává? Asi těžko.

Eva Novotná
členka výboru ZO

ÚP ČR-KrP v Ostravě

Předsednictvo VOS
Předsednictvo Výboru OSSOO

24. března jednalo o aktuálním
dění v odborovém svazu, o se-
minářích, které se budou konat
v regionech během jara, v rámci
přípravy IX. sjezdu OSSOO
ustanovilo komisi pro přípravu
novely stanov a komisi pro
analýzu plnění programu čin-
nosti odborového svazu v letech
2019-2023, ohledně přípravy

VIII. sjezdu ČMKOS odsou-
hlasilo změnu delegáta – za Jana
Dudka je nově delegován Jan
Rampas. PVOS vydalo výkla-
dové stanovisko k čerpání
z Podpůrného a sociálního
fondu OSSOO ohledně pří-
spěvku na trvalé operativně
implantované nitrooční čočky
a zabývalo se majetkovými ak-
tivitami OSSOO.

Příští jednání PVOS bude 28.
4. 2022 a bude na něj navazovat
jednání Výboru OSSOO. -dě-

Vláda navyšuje životní minimum, více rodin dosáhne na přídavek na dítě
tisková zpráva MPSV 30. 3. 2022

O 10 % se od 1. dubna 2022 mimořádně navýší životní a exis-
tenční minimum. Schválila to vláda v reakci na současnou situaci
domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií.
Navýšení životního a existenčního minima má dopad i na některé
sociální dávky. Více peněz tak dostanou ti, kdo pobírají příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči.
Navýší se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýší se počet rodin,
které dostanou přídavek na dítě a porodné. Opatření se dotkne
přibližně 360 tisíc příjemců dávek, navýšení se projeví už v jejich
dubnové výplatě.

„K navýšení životního a exis-
tenčního minima přistupujeme pro-
to, abychom reflektovali zásadní
růst cen, a to v podstatě na všech

úrovních. Navíc bohužel přibývá
domácností, které se do složité
životní situace dostávají ne
vlastní vinou, ale vlivem součas-
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Česko se v kombinaci s válkou
na Ukrajině a příchodem statisíců
uprchlíků, energetickou krizí a his-
torickou inflací dostává do velmi
složitého období, kdy bude třeba
zásahů vlády, aby občané krizová
léta přečkali. Recept na to, jak se
s krizí popasovat, nabízí i šéf
odborů Josef Středula. CNN
Prima NEWS vybrala 10 nejdů-
ležitějších bodů, které ve čtvrtek
zmínil na tiskové konferenci.
Důraz klade především na výstav-
bu nových bytů, potravinovou
i energetickou soběstačnost a pře-
hodnocení Green Dealu či sociál-
ních dávek.

O tom, jaké kroky by měla vlá-
da v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu podniknout, mluvil
Středula na čtvrteční tiskové kon-
ferenci po jednání s premiérem
Petrem Fialou a zástupci zaměst-
navatelů.

...
Středula představil celkem 10

bodů, kde by podle něj měla vláda
zasáhnout.
1. Peníze úředníkům

Jednou z prvních věcí je podle
něj nejen poděkování, ale i do-
statečná finanční odměna pro
úředníky, kteří už během covidu
podle něj často museli maximálně
napnout sílu. „Úředníci jsou pra-
covití, empatičtí a my jsme požá-
dali vládu, aby našla způsob, jak
jim poděkovat a nějak finančně
vyvážit jejich práci za poslední
roky,“ uvedl.
2. Zásah proti šíření lží

Dalším bodem, kde je třeba
okamžitě jednat, je podle něj
rychlé vyvracení lží, mýtů a polo-
pravd, které se začínají šířit přede-
vším světem sociálních sítí.

„Nesmí vzniknout rozdíl mezi
českým občanem a uprchlíkem
z Ukrajiny. Řešili jsme například
zprávu o tom, že v jedné nad-
národní společnosti ve východ-
ních Čechách propustili českého
zaměstnance a nahradili ho Ukra-
jincem. Ověřili jsme si to a zjistili
jsme, že to není pravda,“ uvedl
jeden z příkladů a řekl, že je třeba,
aby všichni společně – vláda, za-
městnavatelé i zaměstnanci –
spolupracovali na vyvracení tako-
vých lží.

Středulův plán na ochranu českých zaměstnanců a firem: Byty, uhlí a domácí potraviny
3. Výstavba bytů

V posledních letech všichni
politici opakují, že potřebujeme
více bytů. V době, kdy přicházejí
do Česka statisíce uprchlíků, je
podle Středuly potřeba nové vý-
stavby o to naléhavější. „Minister-
stvo pro místní rozvoj by mělo
připravit plán na výstavbu desítek
tisíc nových bytů. Je jasné, že
zhruba 70 procent z těch, kteří
utekli před válkou, v hostující ze-
mi zůstanou. Nemůžeme připustit,
že budou bydlet v provizorních
podmínkách,“ prohlásil ve čtvrtek.

Právě Ukrajinci podle něj
v dlouhodobějším horizontu mo-
hou být vzpruhou pro český prů-
mysl a výrobu. Navíc je stavbou
bytů možné je nasměrovat do
potřebných regionů.
4. Zachovejme topení uhlím

Ve druhé polovině roku 2022
přijde revoluce v topení pevnými
palivy. Od 1. září totiž začnou pla-
tit přísné podmínky, podle kterých
bude možné topit tuhými palivy
pouze v kotlích splňujících přísná
nařízení Evropské komise.

A právě ty řada především
Čechů na vesnicích stále nemá.
„Prodloužení lhůty je lepší vari-
anta, než přejít na plyn a pak ho
vypnout,“ komentoval to Středula.
Na kdy konkrétně by se měl ter-
mín posunout, neřekl. Posun by
ale zřejmě musela doporučit Ev-
ropská komise.

5. Potravinová soběstačnost
Česko by se dále podle Středuly

mělo zaměřit i na vlastní soběs-
tačnost v oblasti plynu, uhlí, po-
travin nebo farmaceutických vý-
robků. „Jde o to, abychom byli za-
jištěni, protože nikdy nevíme, co
udělá agresor,“ uvedl nejvyšší
odborář.
6. Usměrnění cen

Další nástroj, který podle
Středuly může Fialův kabinet
použít, je regulace cen v rámci
zákona o cenách. Můžeme ji znát
třeba u vodného a stočného nebo
z nedávné doby, kdy vláda
Andreje Babiše nastavila, kolik
maximálně mohou stát testovací
sady na odběr vzorků COVID-19.
7. Institut národního správce

Chránit firmy ve chvíli, kdy se
jejich majitel dostal na sankční
seznam, by podle Středuly měl in-
stitut národního správce. „Naším
cílem není konec firmy, ale konec
finančních toků do Ruska,“
prohlásil s tím, že doufá, že resort
financí brzy takový systém
vytvoří.

Na sankční seznamy se postup-
ně dostávají vlivní Rusové, kteří
v minulosti nějak podporovali
Putinův režim nebo jsou s ním
stále úzce spjatí. Vlastní seznamy
má EU, USA i Velká Británie.
8. Revize Green Dealu

Green Deal neboli Zelená doho-
da si klade za cíl, aby Evropa

dosáhla v roce 2050 klimatické
neutrality. Tento evropský závazek
budí vášně politiků i byznysmenů
napříč kontinentem. Jeden z nej-
větších sporů je o to, zda se za
takový čistý zdroj dá považovat
i jaderná energie.

Podle Středuly je třeba se Green
Dealu pečlivě věnovat, jelikož
Evropa může přijít o dodávky
plynu z Ruska. V této souvislosti
jde i o ochranu firem, které musí
plnit vysoké nároky na snižování
emisí.
9. Přehodnocení sociálních dá-
vek

V neposlední řadě Středula upo-
zornil, že je třeba zrevidovat sys-
tém sociálních dávek. Ty jsou po-
dle něj nízké a neodpovídají rych-
lému růstu inflace. „Některé jsou
dlouhodobě nevalorizované a je
třeba restart,“ uvedl. O tom, že je
třeba se na sociální dávky zaměřit,
už hovořil i ministr práce a sociál-
ních věcí Marian Jurečka (KDU-
ČSL).
10. Legislativa v ukrajinštině

Poslední z věcí, které jsou podle
Středuly podstatné, je překlad
českých zákonů do ukrajinštiny.
Právě to by podle něj mohlo po-
moci tomu, aby se Ukrajinci brzy
sami začali v českém právním
státě orientovat a věděli, co mohou
a co musí.
JosefStředulapředstavilplánnaochranučeských
zaměstnanců-CNNPrimaNEWS(iprima.cz)

OECD pomáhá zefektivnit služby české veřejné správy
Tisková zpráva 29. 3. 2022

Vedení Ministerstva vnitra
přivítalo představitele OECD.
Společně zahájili projekt, na je-
hož konci Česká republika obdrží
tzv. Public Governance Review,
tedy přehled o stavu veřejné
správy s doporučeními, jak ji
zlepšit.

Ministerstvo vnitra uspořádalo
v úterý 29. března setkání vy-
sokých představitelů OECD
a české veřejné správy u příleži-
tosti zahájení tvorby Přehledu
o stavu veřejné správy. Hotový
by měl být na jaře roku 2023.
Součástí budou doporučení
OECD, jak zlepšit fungování
veřejné správy a na jaké reformy
by se měla Česká republika
v příštích letech zaměřit, aby ze-
fektivnila poskytování služeb
občanům a byla schopná čelit
novým výzvám i krizím. Podob-

né přehledy, tzv. Public Gover-
nance Reviews, vytvořila OECD
již pro mnoho členských států,
například Slovensko, Maďarsko,
Polsko, Estonsko, Slovinsko
nebo Řecko.

Náměstek ministra vnitra
Radek Kaňa ve svém úvodním
projevu připomenul, proč je dů-
ležité věnovat pozornost veřejné
správě: „V poslední době se uka-
zuje, jak správné fungování ve-
řejné správy zásadním způsobem
ovlivňuje schopnost České re-
publiky vypořádat se s krizemi,
kterým aktuálně čelí. Ať už se
jedná o migrační krizi způsobe-
nou válečnou agresí Ruska na
Ukrajině, nebo krizi způsobenou
pandemií covidu-19. Veřejná
správa se při nich stala hlavním
aktérem, a nesmíme proto zaned-
bávat snahy o její modernizaci.“
Přehled se z toho důvodu mimo

jiné zaměří i na to, jak se poučit
z nedávné pandemie.

Schůzky se účastnil i ministr
pro legislativu Michal Šalo-
moun, náměstek ministra pro
legislativu Karel Blaha, ná-
městek pro řízení sekce Legis-
lativní rady vlády Jan Kně-
žínek, náměstek ministra pro
evropské záležitosti Marek
Havrda nebo velvyslanec Nor-
ského království v České repub-
lice Robert Kvile.

Přehled OECD je tvořen v rám-
ci projektu financovaného z Fon-
dů EHP 2014–2021, z programu
Řádná správa věcí veřejných.
OECD pomáhá zefektivnit služ-
by české veřejné správy -
Ministerstvo vnitra České repub-
liky (mvcr.cz)

https://www.mvcr.cz/clanek/oecd-pomaha-zefektivnit-sluzby-ceske-verejne-spravy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/oecd-pomaha-zefektivnit-sluzby-ceske-verejne-spravy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/oecd-pomaha-zefektivnit-sluzby-ceske-verejne-spravy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/oecd-pomaha-zefektivnit-sluzby-ceske-verejne-spravy.aspx
https://cnn.iprima.cz/streduluv-plan-na-ochranu-ceskych-zamestnancu-a-firem-byty-uhli-a-ceske-potraviny-87695
https://cnn.iprima.cz/streduluv-plan-na-ochranu-ceskych-zamestnancu-a-firem-byty-uhli-a-ceske-potraviny-87695
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Psychosociální rizika u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty
na úřadech práce

Zaměstnanci úřadů práce dlouhodobě čelí velkému psychickému
tlaku, který vychází jak z povahy náplně jejich práce, tak z chování
klientů úřadů práce, které je zejména v některých regionech pro zaměst-
nance velmi zatěžující. Od roku 2017 do srpna 2021 došlo k více než 900
zaznamenaným incidentům formou slovních výhrůžek a více než 1000
incidentům formou vulgárních slovních útoků. Zaměstnanci na těchto
pracovních pozicích jsou jednoznačně vystaveni vysoké úrovni psychoso-
ciálních rizik při práci.

V České republice dosud neproběhl žádný projekt či nebyla zpraco-
vaná metodika, která by komplexně řešila jak analytickou, tak inter-
venční část problematiky psychosociálních rizik při práci. Mezinárodní
studie se zaměřují nejvíce na téma pracovního stresu či syndromu vy-
hoření, a to zejména u vysoce rizikových profesí (zdravotníci, učitelé).
Poměrně dobře je v literatuře popsán vliv pracovního psychosociálního
prostředí na poruchy duševního zdraví – zejména depresivních a úzkost-
ných poruch.

Tento stav byl impulsem pro výzkumný projekt „Možnosti inter-
venčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klien-
ty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce“, který je řešen ve
spolupráci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. a Státního
zdravotního ústavu. Projekt je zaměřený na výzkum přínosu inter-
venčních opatření na několika úrovních (primární, sekundární, ter-
ciární). Jedním z hlavních cílů výzkumné aktivity je vytvoření certifiko-
vané metodiky v prevenci psychosociálních rizik při práci u zaměstnanců
vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě.

První fáze projektu byla zaměře-
na na ověření úrovně psychosociál-
ních rizik na pracovištích úřadů
práce a identifikace problémových
oblastí, na které budou posléze za-
cílena intervenční opatření. V pro-
sinci 2021 proběhlo online do-
tazníkové šetření na pobočkách
úřadů práce v 5 vybraných krajích,
zúčastnilo se 1448 respondentů.
Z tohoto počtu dotazníků bylo 1168
kompletně vyplněno. Zbývající
dotazníky byly z důvodu neúplnosti
vyřazeny. Respondenti v průměru
vyplňovali dotazník 24 minut.
Dotazník vyplnilo 93 % žen a 7 %
mužů. Celkově velké procento za-
městnanců státní správy tvoří ženy,
u kterých je zároveň mnohem větší
pravděpodobnost, že se stanou obětí
nevhodného společenského chová-
ní. Mezi tyto jevy patří, dle zjiš-
tění Eurofoundu, zejména verbální
útoky, nežádoucí sexuální po-
zornost, výhružky a ponižující
chování. Nejpočetnější skupina re-
spondentů byla ve věku 50–64 let
(33 %) a ve věku 40–49 let (32 %).
Největší skupina respondentů má
střední vzdělání s maturitou 56 %,
vysokoškolské vzdělání má 33 %
respondentů.

Z výsledků dotazníkového šet-
ření vyplývá, že nejvyšší spokoje-
nost se ukazuje v oblasti komuni-
kace na pracovišti, naopak nejvíce
nespokojení jsou zaměstnanci s pra-

covními změnami. Pro 58 % re-
spondentů má největší dopad na je-
jich spokojenost v práci komuni-
kace s pracovním týmem a nadří-
zeným.

Statisticky významné rozdíly by-
ly zjištěny v odpovědích na otázku,
zda jsou přijata dostatečná opatření
pro bezpečnost zaměstnanců při
práci s konfliktními klienty. Pra-
covníci, kteří se zabývají agendou
hmotné nouze, častěji volili odpo-
věď ne, a to v 80 %, oproti pracov-
níkům s agendou trhu práce, kde
naopak převládala odpověď ano
(v 55 %).

Většina respondentů uvedla, že
má pocit, že jejich práce je adminis-
trativně náročná. Zároveň, že si ne-
myslí, že by jejich pracovní výkon
byl spravedlivě ohodnocen. Vyso-
koškolsky vzdělaní pracovníci čas-
těji uvádějí, že v práci využívají
svou kvalifikaci. Opačná tendence
se ukazuje u pracovníků se stře-
doškolským vzděláním s maturitou,
kteří uvádějí, že v práci nevyužívají
tak často svoji kvalifikaci.

Součástí dotazníku byla i oblast,
jejímž cílem bylo zjistit aktuální
stav tzv. adaptivních systémů u re-
spondentů. Zvolené otázky měly
zmapovat oblasti soukromého i pra-
covního života zaměstnanců, jejich
pohody a rezilience (psychické
odolnosti). Ze šetření vyplynulo, že
54 % respondentů pociťuje vyčer-
pání, 40 % znechucení a 31 % za-
žívá pocity vzteku, což jsou faktory
výrazně predikující neschopnost

dlouhodobého pokračování v jaké-
koliv pracovní činnosti a faktory
výrazně ztěžující vřelý a proaktivní
přístup ke klientům úřadů práce. Na
druhou stranu více než třetina za-
městnanců je spokojených a téměř
čtvrtina jich pociťuje klid. Více než
šestina zaměstnanců také pociťuje
radost.

Při porovnání jednotlivých krajů
z hlediska spokojenosti s dotazo-
vanými oblastmi bylo hodnocení
téměř všech těchto oblastí nejlepší
v Ústeckém kraji. Jako nejhůře hod-
nocen skončil Jihomoravský kraj,
kde byla spokojenost ve všech
oblastech nejnižší ze sledovaných
krajů.

Na základě kompletního vyhod-
nocení výsledků se v současné
době připravují konkrétní inter-
venční opatření ke zlepšení
úrovně psychosociálních rizik na
pracovišti. Preventivní opatření
mají napomoci vytvořit odolnost
jedince proti psychické zátěži, vést
k pochopení reakce na krizovou
událost, normalizovat stresovou
reakci, obnovit normální úroveň
fungování organismu a učí vhod-
né způsoby adaptace na stres
a psychickou zátěž. Intervenční
techniky budou realizovány ve
spolupráci se specialisty na sys-
témy řízení (primární prevence)

a psychology (sekundární a ter-
ciární prevence). Po provedení in-
tervenčních opatření bude násle-
dovat opakované dotazníkové
šetření. Na základě vyhodnocení
tohoto šetření bude připravena
certifikovaná metodika.

Společenský přínos projektu vi-
díme u cílové skupiny, u které po in-
tervenčních opatřeních očekáváme
zlepšení rezilience, zvýšení pracov-
ní spokojenosti a výkonnosti. Je
předpokládáno, že veškeré podklady
a informace včetně výstupů z pro-
jektu budou využity a implemen-
továny v rámci přípravy a tvorby
strategického dokumentu Národní
akční program BOZP.

Tento výsledek byl finančně pod-
pořen z institucionální podpory na
dlouhodobý koncepční rozvoj vý-
zkumné organizace na léta
2018–2022 a je součástí výzkum-
ného úkolu 10-S4-2021-VÚBP
Možnosti intervenčních opatření
u zaměstnanců vystavených náročné
komunikaci s klienty ve veřejné
správě se zaměřením na úřady
práce, řešeného Výzkumným ústa-
vem bezpečnosti práce, v. v. i., ve
spolupráci se Státním zdravotním
ústavem, v letech 2021–2023.

Mgr. Kateřina Bátrlová
hlavní řešitel projektu

Foto Kamila Ullmannová
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Odborový svaz a jeho činnost očima stážistky

Naší další spolupráci na svazu
(formulace litigační strategie,
příprava připomínek k vládní di-
gitalizační agendě atd.) jsme tak
pochopitelně rámovaly s ohledem
na aktuální potřeby odborů, na
které je třeba reagovat, a mezi něž
patří například skutečnost platové
stagnace, nevůle vlády přijmout
návrh svazu ujednat pro pracov-
níky dnes tolik potřebnou tzv. in-
flační doložku nebo nedostačující
úroveň sociálního dialogu ve stát-
ní správě.

Přála jsem si tedy blíže poro-
zumět této obsáhlé problematice
z pozice samotných pracovníků
OSSOO, načež mi bylo svazem
umožněno, abych v jejich praž-
ských kancelářích absolvovala ve
dnech 21. 3. až 1. 4. 2022 dvoutý-
denní odbornou stáž pod vedením
již výše zmiňované Mgr. Šárky
Homfray. Program, který si pro
mě na těchto několik dní připravi-
la byl nabitý a mimořádně pestrý.
Hned první den stáže jsem se
dozvěděla o hlavních oblastech
činnosti svazu a o jeho zařazení
v rámci širší odborové organizač-
ní struktury. Také jsem byla Mgr.
Šárkou Homfray představena
všem dalším spolupracovníkům
OSSOO. Už zkraje své stáže jsem
tak například měla šanci po-
hovořit o praxi kolektivního vy-
jednávání dohod vyššího stupně
s JUDr. Rudolfem Pospíšilem
a Mgr. Arnoštem Odvalilem. Ko-
legů jsem se také mohla zeptat na
"mezery" jež shledávají v platném
právním rámci, a které by podle
jejich názoru měly být v zájmu za-
městnanců ve státních orgánech
a organizacích co nejdříve scele-
ny. Diskutovali jsme také s panem
předsedou svazu Bc. Pavlem

Bednářem o současném stavu so-
ciálního dialogu ve státní správě,
o jeho úskalích či o možných ře-
šeních jeho nedostatků. S Ing.
Alenou Gaňovou jsme se věno-
valy naopak oblasti elektronizace
veřejné správy se zaměřením na
samosprávné celky. Paní Blanka
Suchá mi dále objasnila zastou-
pení svazu v mezinárodních odbo-
rových strukturách EPSU a PSI.
Ke konci stáže jem také navští-
vila nové sídlo ČMKOS. Při
návštěvě Mgr. Tomáše Pally ze
sekce právního poradenství členů
ČMKOS jsme spolu navázali na
téma, které jsem již předtím
otevřela s Mgr. Šárkou Homfray -
tj. téma širšího okruhu sporů,
v rámci nichž poskytuje OSSOO
či ČMKOS svým členům právní
zastoupení.

Ze stáže si odnáším nejen
spoustu nových poznatků, ale také
i svůj obdiv k práci, které se pra-
covníci svazu věnují. Sama jsem
totiž byla svědkem toho, jak
každý mail či telefonát vyřízený

O historii a působení odborových organizací ve společnosti obec-
ně se již dlouhou dobou zajímám. Volba tématu mojí závěrečné
diplomové práce na katedře práv na univerzitě ve Vídni se tak
vzhledem k mé orientaci jevila jako jasná - prvotně jsem chtěla
popsat možnosti a úskalí upevňování sociálního dialogu za využití
mechanismu kolektivního vyjednávání v České republice. Své
výzkumné šetření jsem ale nakonec zaměřila konkrétně na kolek-
tivní práva zaměstnanců ve státní službě až v návaznosti na mé
vůbec první setkání s magistrou Šárkou Homfray - svazovou
právničkou, ke které jsem si našla cestu skrze její originální
a podnětnou publicistickou činnost. Naše společné diskuze mi
otevřely oči systémovému bezpráví, jemuž dnes čelí státní úřední-
ci. Tedy ti, co mají dle převládajícího názoru ve společnosti
odvádět lidově řečeno drahou práci zadarmo.

ve prospěch daného člena svazu či
jím zastupované odborové organi-
zace dokáže opět nastolit smysl
pro spravedlnost a rovnováhu tam,
kde by za jiných okolností měla
vždy poslední slovo jen jedna
strana.

Tuto stáž bych tedy vážně do-
poručila komukoliv se zájmem
prohloubit své znalosti pracovního
práva včetně jeho praktického
využití v prostředí státní služby.
Za mě bych řekla, že mě stáž

určitě nasměrovala tím "správným
směrem" co se týče mé právní
specializace, a také mě utvrdila
v přesvědčení, že adekvátní zna-
losti a schopnost jejich efektivního
využití plodí reálné výsledky - od
sjednání lepších pracovních pod-
mínek pro sebe a své spolupracov-
níky, přes zajištění odpovídající
odměny až po získání možnosti
podílet se na klíčových rozho-
dovacích procesech.

Anna Řídká

Na návštěvě právního poradenství ČMKOS u Mgr. Tomáše Pally.

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 benefitu
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 právního za-
kotvení, přínosů i rizik pro všechny zúčastněné. Součást knihy tvoří
množství ilustrativních příkladů i drobnějších případových studií
z praxe.

Jako odbornou literaturu ji mohou zakoupit i odborové organizace.
Objednat za akční cenu je možné zde:
https://www.grada.cz/nastroje-sladovani-osobniho-a-pracovniho-
zivota-12631/

Nová publikace Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele

https://www.grada.cz/nastroje-sladovani-osobniho-a-pracovniho-zivota-12631/
https://www.grada.cz/nastroje-sladovani-osobniho-a-pracovniho-zivota-12631/


          ZDARMA KE VŠEM BALÍČKŮM  
• Vstup do Saunového světa 1x denně
• Vstup do bazénu 1x denně  

• Vstup do posilovny 1x denně
• Parkování v podzemních garážích 
 (dle dostupnosti)

*   Platnost nabídky 1. 4. – 30. 12. 2022, 
v ceně nejsou zahrnuty městské poplatky 
50 Kč/den pro osobu starší 18 let

Změna nabídky vyhrazena

WELLNESS BALÍČEK    3 000 Kč

• Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji

•  V ceně snídaně

•  Možnost přiobjednání večerního menu 
v ceně 200 Kč/osoba

ROMANTICKÝ BALÍČEK   3 600 Kč

•  Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji

•  V ceně snídaně

•  Romantická večeře s lahví vína 
při svíčkách ve VinVin vinném baru 
(amuse bouche, dva chody)

REZERVUJTE NA
    rezervace@hotelolsanka.cz

POBYTOVÉ 
WELLNESS BALÍČKY 

V HOTELU OLŠANKA 
V ROCE 2022 

pro členy odborových svazů a jejich přátele

S DĚTMI DO OLŠANKY     900 Kč osoba/noc

•  Ubytování v apartmánech až pro 5 osob

•  Pobyt v minimální délce 2 nocí

•  V ceně snídaně a dvouchodová večeře 
(dětské menu)

•  Dětský koutek k dispozici

•  Děti 0 – 9,99 let zdarma

•  Děti 10 – 14,99 let 50 % sleva

•  Podmínka alespoň dvou dospělých 
platících osob

WELLNESS BALÍČKY 

pro členy odborových svazů a jejich přátele



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

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

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

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

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

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

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

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

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

pokoj cena za pokoj/noc v Kč

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

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

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

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

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

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

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

Termíny hlavní sezóny

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



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

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

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

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

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

počet účastníků pokoj číslo:

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

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

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

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

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

Smrk, Lázně Libverda



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

Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,

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

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

Polské odbory Solidarnošč otevírají svou centrálu pro ukrajinské
uprchlíky
23. březen 2022

Polská odborová organizace Solidarita přijímá a hostí ukrajinské uprch-
líky, když své zasedací místnosti mění na dočasné ubytovací jednotky.

Agnieszka Rybczynska z této polské
organizace k tomu řekla: „Když do-
razí uprchlíci, tak nejdřív potřebují
jídlo, oblečení, léky a postel k pře-
spání.” Uprchlíkům pomáhají dobro-
volníci a po dočasném ubytování by

měli uprchlíci putovat na nějaké permanentnější místa v Polsku nebo
v dalších evropských zemích. Rybczynska ale zdůrazňuje, že tato pomoc
nemůže být zcela závislá jenom na dobrovolnících, když k tomu uvedla:
„Potřebujeme pomoc od ostatních zemí. Znám lidi, kteří u sebe doma uby-
továvají více než jednu rodinu. To je sice obdivuhodné, ale nemůže to fun-
govat dlouhodobě. Nepříliš mnoho obyčejných lidí si může dovolit platit
jídlo, vodu a léky po dlouhou dobu za mnoho lidí navíc.“
Odbory mobilizují své členy kvůli mzdám, pracovním místům a pra-
covním právům
23. březen 2022

Pobočky EPSU napříč celou Evropu jsou aktivní v boji za zvýšení
mezd, zlepšení pracovních podmínek a pracovních práv svých členů, když
podnikly nebo plánují podniknout protestní akce v blízké době. Do

protestů se zapojili i mladí pracovní-
ci, zaměstnanci pracovních inspek-
torátů, učitelé, zaměstnanci patent-
ního úřadu, zdravotníci a další pra-
covníci ve veřejných službách.
Zástupci EPSU zasílají pozdrav soli-
darity všem svým pobočkám, které se

postavily za pracovníky ve veřejných službách. Se strmě rostoucí inflací
napříč celou Evropou jsou odboráři odhodláni k ochraně kupní síly svých
členů a k zajištění mezd a podmínek, které odpovídají snahám, které
museli učinit pro udržení veřejných služeb během pandemie. Zde je sez-
nam nedávno proběhlých nebo plánovaných odborových akcí:
15. březen, Nizozemí: Pracovníci z oblasti péče o mladé, členové
odborové organizace FNV, stávkovali v rámci své dlouhodobé kampaně za
lepší kolektivní dohodu týkající se 32 000 pracovníků v tomto sektoru.
22. březen, Španělsko: Odbory včetně FSS-CCOO a FeSP-UGT začaly
svou společnou kampaň na mobilizaci personálu Inspektorátu práce a so-
ciálního zabezpečení. Kampaň si klade za cíl zvýšit tlak na vládu, aby do-
držovala kolektivní dohodu, kterou podepsala již loni.
21. březen, Rakousko: Organizace Younion, která zastupuje pracovníky
v oblasti vzdělávání a péče o mladé, zorganizovala protesty napříč zemí
při své pokračující kampani za zlepšení mezd a pracovních podmínek pro
pracovníky v sektoru.
23.-24. březen, Finsko: Municipální zaměstnavatelé nedokázali přijít
s nabídkou na slušné mzdy, a tak odbory v místní samosprávě naplánovaly
cílené akce. Stávka začala 23. března a pracovníci v oblasti zdravotnictví
své vlastní akce určili na 1. dubna.
29.-30. března, Skotsko: Tisícovky státních pracovníků by mohlo v Glas-
gowu vstoupit do stávky, pokud místní vláda odmítne reagovat na poža-
davky ohledně sporu o rovné mzdy.
Gilbert Houngbo – nový generální ředitel ILO
25. březen 2022

Správní rada Mezinárodní organizace práce (ILO) si dnes zvolila svého
nového ředitele. Stal se jím Gilbert Huongboz Toga. Huongboz nastoupí
do své nové pozice v říjnu 2022, když se stane prvním Afričanem zastá-
vajícím tuto funkci. Do funkce ho v Ženevě zvolila správní rada skládající

se ze zástupců vlád, pracovníků a zaměstnavatelů. Huongboz ve svém pro-
jevu po zvolení řekl: „Zavazuji se zastupovat hlasy těch, kteří se na nás
v ILO spoléhají. Hovořím o čtyřech miliardách lidí, kteří nemají přístup

k sociální ochraně. Hovořím o více
než 200 milionech nezaměstnaných
ženách a mužích, o 160 milionech
pracujících dětí. Týká se to taky spo-
lečností, obzvláště malých a střed-
ních podniků, které čelí výpadkům

v dodavatelských řetězcích nebo uzávěrkám v souvislosti s krizí včetně,
pandemie, klimatických změn a vojenského konfliktu. Hovořím taky
o ženách a mužích, kteří čelí diskriminaci, násilí a harašení na pracovišti
i jinde. To jsou všechno projevy neakceptovatelné sociální nespravedlnos-
ti, kde máme morální, když ne rovnou právní, závazek jednat.“
EPSU: Solidarita s ukrajinskými pracovníky a lidmi
25. březen 2022

Poslední mítink členů EPSU byl ve znamení dominance dvou témat
v podobě ukrajinské války a růstu cen energií. Zástupci odborů tvrdě
odsoudili invazi ruské armády na Ukrajinu dne 24. února. Došlo tím
k narušení integrity země a vyvolalo to masivní uprchlickou vlnu. Téměř
4 miliony lidí je nyní mimo svou zemi, když hledají útočiště v okolních
zemích. Odbory reportují, jak jejich členové pomáhají uprchlíkům s tím,
že většinou se jedná o ženy s dětmi. Turecké odbory zmínily svou
zkušenost s miliony syrských uprchlíků během tamní občanské války
v roce 2015. Válka na Ukrajině dále zhoršila energetickou situaci. Ceny
energií byly již tak hodně vysoko a jejich další růst znamená pro mnoho
pracovníků a jejich rodiny již vážný problém a ohrožení energetickou chu-
dobou. Turecké odbory mají projekty, které monitorují inflaci a její
promítání do koše nezbytných statků. Ceny ale pořád jen rostou a rostou.
Odbory napříč regionem požadují zvyšování minimálních i běžných
mezd. Například v Albánii jsme zaznamenali protesty proti vládě, která
odmítla omezit růst cen.
Bomby nejsou zelené – spravedlivá a rovnocenná přeměna je v ohro-
žení
28. březen 2022

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová při příležitosti zasedání
Komise OSN pro postavení žen vyzvala ženy po celém světě, aby se
postavily za snižování investic do zbraní a vyzvaly k využívání dostup-

ných zdrojů k zlepšování našich komunit.
Během svého vystoupení před touto Komisí
R. Pavanelliová zdůraznila ztráty a škody,
které utrpěly ženy a planeta nejen kvůli kli-
matickým změnám, ale také kvůli válkám,
které zvyšují nerovnosti a nespravedlnosti

vůči ženám: „Přeměňte investice do zbrojení na zdroje pro veřejné služby
a kvalitní energie pro všechny. Bomby nejsou zelené, to je jisté, a bomby
rovněž nepomáhají spravedlivě přeměně, kde budou ženy mít moc ovlivňo-
vat tento výběr. Během posledních pár týdnů války na Ukrajině jsme se
téměř úplně zbavili pandemie a globální krize. Ale nikdo neví, nebo nám
nikdo nechce říct, jaký bude dopad bombardování na Ukrajině z pohledu
uhlíkových emisí. Začíná se hodně mluvit o možnosti návratu k elekt-
rárnám na fosilní paliva místo pokračování v procesu opouštění těchto
špinavých zdrojů. Místo toho bychom měli snižovat investice do zbrojení,
když právě zbraně jsou naším skutečným nepřítelem, pokud chceme zajis-
tit udržitelnost planety a budoucnost žen a mužů na naší Zemi. Musíme
utišit hlasy volající po zvýšených investicích do zbrojení a zároveň vyzývat
k vyšším investicím do veřejných služeb a do technologií, které pomohou
ke spravedlivé transformaci, která může opravdu přinést udržitelnou bu-
doucnost pro všechny.” Pavol Mokoš


