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S NÁMI, PRO VÁS!

Vyhlášení stávkové pohotovosti
na Úřadu práce ČR

V Praze 21. 4. 2022
Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že

odborové organizace Úřadu práce ČR, sdružené v Podnikovém
výboru odborových organizací při ÚP ČR, na dnešním jednání
schválily vyhlášení stávkové pohotovosti v rámci ÚP ČR od 1. 5.
2022 a žádají ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana
Jurečku k zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejné sféře pro
rok 2022 s termínem do 31. 5. 2022.

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OSSOO

Usnesení Výboru Odborového svazu
státních orgánů a organizací

VOS:
a) bere na vědomí
Ústní informaci předsedy OSSOO a dalších diskutujících o vyhlá-
šení stávkové pohotovosti Podnikového výboru odborových or-
ganizací při ÚP ČR.
b) podporuje
Vyhlášení stávkové pohotovosti Podnikového výboru odboro-
vých organizací při ÚP ČR.
c) ukládá

1.Předsedovi OSSOO v případě, že ministr práce a sociálních
věcí nezveřejní do 8. 5. 2022 termín jednání o valorizaci
platů na rok 2022, oslovit členy VOS k hlasování per rollam
o vyhlášení stávkové pohotovosti OSSOO.

2.Vedení OSSOO v případě negativního výsledku vyjednávání
o valorizaci platů na rok 2022 vyzvat členy VOS k hlasování
per rollam o vyhlášení stávkové pohotovosti OSSOO.

V Praze dne 28. dubna 2022

V Praze se 21. dubna konalo zasedání Podnikového výboru odbo-
rových organizací při Úřadu práce ČR, na kterém bylo rozhodnuto
o vyhlášení stávkové pohotovosti.

Ve dnech 29.-30. dubna proběhl v Praze
VIII. sjezd Českomoravské konfederace

odborových svazů
Více na straně 2-4

Podpora stávkové pohotovosti kolegů
z úřadů práce

V Hradci Králové dne 22. 4. 2022
Vážený pane ministře,

dovoluji si jako zástupce Podnikového výboru sekce správ so-
ciálního zabezpečení a jménem zaměstnanců České správy so-
ciálního zabezpečení oslovit Vás s žádostí k zahájení jednání
o valorizaci platů ve veřejné správě. Chceme podpořit kolegy
z úřadů práce, na které velkou měrou dopadla tíha všech událostí
letošního roku, zdražování energií, inflace a válka na Ukrajině.
Kolegové proto chtějí vyhlásit stávkovou pohotovost od 1. květ-
na, symbolicky na svátek práce, protože nechtějí bojovat pouze
za své platy, ale i za nás, na které se nařízení vlády č. 304/2014
Sb. vztahuje. V naší snaze nehledejte vedlejší motivy, nechceme
oslabovat roli státu nebo znevažovat nastalou ekonomickou
situaci, jenom požadujeme platy, kterým neklesá reálná hodnota
a které jsou důstojné za naši poctivě odvedenou práci.
Děkuji Vám za pochopení.

Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.
předsedkyně Podnikového výboru sekce správ

sociálního zabezpečení

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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VIII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha 29.-30. 4. 2022
 Předsedou ČMKOS je opět Josef Středula, místopředsedkyní Radka Sokolová a místo-
předsedou Vít Samek  Poprvé bude vedení pokračovat ve stejném složení i ve třetím volebním
období  ČMKOS chce skutečný sociální dialog.

Dopolední  část  prvního  dne
sjezdu, jehož účastníci zastupo-
vali  členy 31 odborových svazů
sdružených v ČMKOS, byla vě-
nována úvodnímu vystoupení
předsedy Josefa Středuly a vystou-
pením hostů. 

Josef Středula ocenil činnost
odborářů v prospěch zaměstnanců
a upozornil, že byť právo sdružo-
vat se patří mezi základní práva,
připomněl Všeobecnou deklaraci
lidských práv, stále se odboráři
mohou setkat s perzekucí.
Zdůraznil  touhu  lidí  žít  v míru
a potřebu nepřehlížet žádné váleč-
né konflikty. V prezentaci připom-
něl oběti pracovních úrazů a úspě-
chy odborů během posledních čtyř
let, mj. zrušení karenční doby,
schválení kurzarbeitu a zařazení
těžkého poškození bederní páteře
způsobeného dlouhodobou prací
mezi nemoci z povolání.

Dále hovořil o důležitosti so-
ciálního smíru v době rychle ros-
toucí inflace, kdy se rozšiřuje
počet lidí ohrožených chudobou.
Upozornil, že máme druhé nej-

Firmy se nedělí spravedlivě o pro-
fit se svými zaměstnanci. Odlišná
je kupní síla obyvatel  podle  re-
gionů, v Praze v roce 2018 dosa-
hovala 132,3 % republikového
průměru. Alarmující je výše od-
livu dividend do zahraničí, v roce
2020 200 mld. korun, v roce 2021
170 mld. ČMKOS požaduje zvý-
šení minimální mzdy na 18 200
Kč od 1. 7. 2022. Josef Středula
připomněl, že premiér Petr Fiala
hovoří o potřebě zachovat sociální
smír a současně vláda nic pro to
nedělá. Konstatoval, že lidé u nás
jsou rozhořčeni kvůli rostoucí dra-
hotě.

Vystoupení hostů
Předseda Senátu Parlamentu

ČR Miloš Vystrčil ocenil zod-
povědný přístup ČMKOS při
prosazování odborových poža-
davků a konstatoval, že Senát je
připravený spolupracovat s odbo-
ry v zájmu sociálního smíru.

Ministr práce a sociálních
věcí Marian Jurečka vyslovil zá-
jem řešit problémy v sociální
oblasti, například nastavit valori-

komunikaci  mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci za velice důležitou,
úspěšná jsou pak ta jednání, která
vedou ke kompromisu. 

Jménem Evropské odborové
konfederace pozdravila delegáty
sjezdu zástupkyně jejího generál-
ního tajemníka Ester Lynchová.

Prezident slovenské Konfe-
derace odborových svazů Ma-
rián Magdoško informoval o těž-
ké situaci na Slovensku a pro-

testech slovenských odborů, které
delegáti sjezdu podpořili potles-
kem.

Slavnostní dopolední části sjez-
du se zúčastnili také ministr
spravedlnosti Pavel Blažek, před-
seda ČSSD Michal Šmarda, před-
seda ANO Andrej Babiš, prezi-
dent Konfederace zaměstnavatel-
ských a podnikatelských svazů
ČR Jan Wiesner, předseda Aso-
ciace samostatných odborů ČR
Bohumil Dufek, představitelé
obou velkých centrál polských
odborů a zástupci německých
odborů z Bavorska a ze Saska.
Sjezdu se zúčastnil také bývalý
předseda ČMKOS a bývalý před-
seda Senátu PČR Milan Štěch. Ze
zdravotních důvodů se omluvil
bývalý předseda ČMKOS a bý-
valý europoslanec Richard Falbr,
který  poslal   delegátům   vzkaz,
v němž zdůraznil, že pomoc těm,
kteří to potřebují, je nejhezčí for-
ma lidské činnosti.

Záznam dopoledního pátečního
sjezdového jednání najdete na we-
bu ČMKOS: 
Slavnostní část VIII. Sjezdu
ČMKOS | Českomoravská konfed-
erace odborových svazů
(cmkos.cz) 

Odpolední pracovní část sjezdu
byla věnována zprávám o činnosti
a o hospodaření za uplynulé čtyři
roky a úpravám dokumentů
ČMKOS.

Zpráva o činnosti
Předloženou písemnou zprávu

komentoval předseda ČMKOS za
pomoci video prezentace. Pří-
tomní si tak například připomněli
protesty ve zdravotnictví, zavede-
ní povinného volna pro zaměst-
nance velkých obchodů o svát-
cích, manifestační mítinky Konec
levné práce, řešení mzdových
podmínek v konkrétních pod-
nicích, předávání cen Thálie
Herecké asociace, účast na ve-
letrzích Profesia Days, podporu
výroby hraček pro dětské do-
movy, diskuse o ekonomice ve-
dené experty ČMKOS či účast na
oslavách 1. máje v Brně či
pražském Střeleckém ostrově. Za
poslední čtyři roky vzrostl počet
nových  členů  ČMKOS o 54 578
a vzniklo 239 nových základních
organizací. Podruhé   se   během
sjezdu  J.  Středula  dotkl  situace
v úřadech práce a po všech
stránkách kritizoval záměr vy-

Pokračování na straně 3

vyšší ceny elektřiny pro domác-
nosti v Evropě v přepočtu na kup-
ní sílu. ČR je čtvrtým nejméně
zadluženým státem Evropy. Mzdy
i platy nemalé části zaměstnanců
jsou pod úrovní minimální či
zaručené mzdy. Tam, kde působí
odbory, měli zaměstnanci  díky
kolektivnímu vyjednávání celko-
vou  mzdu za poslední čtyři roky
v průměru o 275 880 korun vyšší.

zaci minimální mzdy, snížit počet
potřebných odpracovaných let ke
vzniku  nároku  na starobní dů-
chod  a aktuálně přislíbil stanovit
v následujícím týdnu termín k  jed-
nání o platech veřejných zaměst-
nanců a řešení dalších aktuálních
problémů.

Viceprezident Svazu průmys-
lu a dopravy ČR Jan Rafaj sdě-
lil, že si cení sociální dialog a že
nás čeká v ekonomice velmi těžké
období, ve kterém bude potřeba si
vzájemně naslouchat. Považuje

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/slavnostni-cast-viii-sjezdu-cmkos/330662
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/slavnostni-cast-viii-sjezdu-cmkos/330662
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/slavnostni-cast-viii-sjezdu-cmkos/330662
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/slavnostni-cast-viii-sjezdu-cmkos/330662
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Ve druhém dni sjezdu přijel pozdravit delegáty a odbory prezident
Miloš Zeman. Připomněl svůj pozitivní vztah k odborům jak ve funkci
předsedy ČSSD, tak ve funkci premiéra i prezidenta. Podporuje odbo-
ry ve snaze o růst životní úrovně.  Zdůraznil význam participace za-
městnanců ve vedení podniků pro jejich úspěšnost. Významné je za-
městnanecké  spoluvlastnictví, které znamená zvýšení motivace, jsou
s ním pozitivní zkušenosti v Evropě i jinde, rád by ho viděl i v ČR.
Blahopřál předsedovi ČMKOS k znovuzvolení a vyslovil se pro něj
jako kandidáta na prezidenta a vyzval odboráře, aby ho ke kandi-
datuře přemluvili.

VIII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů - Praha 29.-30. 4. 2022
Pokračování ze strany 2

plácet  5tisícovou  dávku  na  dítě
i rodinám s nadstandardními příj-
my.  

V závěru prvního dne sjezdu
proběhly volby vedení ČMKOS
na následující čtyři roky.

mě,  která je nyní připravována
bez odborníků na důchody. Samek
v souvislosti s osobní přípravou
na stáří připomněl znehodnoco-
vání případných úspor inflací.
Odbory se budou zasazovat za za-
chování současného rozsahu a do-
stupnosti všech veřejných služeb.

k řešení drahoty, odboráři z kultu-
ry chtějí zabránit prekérní práci
bez ochrany zákoníkem práce, po-
vážlivá je situace ve školství kvůli
platům pod minimální mzdou a za-
ručenou mzdou, problematické je
zařazení do výuky 120 tisíc ukra-
jinských dětí, problémy by mohly
řešit zvýšené příjmy z DPH díky
inflaci, reálné jsou obavy z priva-
tizace zdravotnictví, zaměstnanci
zahraničních firem chtějí obdobné
podmínky, jako mají zaměstnanci
těchto firem v zahraničí.

Na dotaz se J. Středula vyjádřil
ke své eventuální kandidatuře na
prezidenta s tím, že ještě není roz-
hodnut, pokud bude kandidovat,
tak bude stát o podporu odborářů.

Odbory v následujícím období
budou mj. usilovat o zkrácení tý-
denní pracovní doby na 37,5
hodiny bez snížení mzdy, dřívější
nárok na starobní důchod pro za-
městnance pracující v náročných
profesích 4. i 3. kategorie, zákon-
ný nárok na pět týdnů dovolené,
řešení agenturního zaměstnávání,
snižování pracovní úrazovosti a bez-
pečnou práci a bezprostředně v ter-
mínu jednání Rady ČMKOS 15.
května rozhodne Rada na základě
diskuse  v  odborových   svazech
o reakci na nekonání vlády ohled-
ně řešení rostoucí drahoty.

-dě-

Program ČMKOS
V druhém dni sjezdu předlo-

žený program ČMKOS na roky
2022-2026 komentoval místo-
předseda ČMKOS Vít Samek.
Varoval před dosavadním přístu-
pem vlády, která má za to, že vo-
liči ve volbách volili pouze pravi-
cový program. COVID a válka na
Ukrajině změnily podmínky pro
ekonomiku a mají dopad na sociál-
ní oblast.  Odbory budou usilovat
o řešení prospěšná pro zaměstnan-
ce. Stabilitu veřejných rozpočtů
ani prosperitu nelze dosáhnout pros-
tým škrtáním výdajů bez ohledu
na dopady. Nutné je otevřít dis-
kusi o daňové reformě, když da-
ňovými  „soumary“ jsou více než
z 80 % zaměstnanci.  Odbory usi-
lují o spravedlivou daňovou zátěž.
Cílem je jistota bezpečné a důstoj-
né práce, zdraví zaměstnanců, sla-
ďování pracovního, rodinného a sou-
kromého  života, sociální ochrana
i slušné důchody. Pro udržení so-
ciálního smíru je podstatný sku-
tečný sociální dialog.  Zatím to
však vypadá, že vláda tiše přihlíží
zkáze a pouze představuje nějaká
opatření v budoucnosti, jako na-
příklad 5 tisíc pro téměř každé dí-
tě. Velkým nebezpečím je z důvo-
du nedostatku zdrojů privatizace
zdravotnictví, omezení jeho dostup-
nosti a rozsahu. Problematický je
přístup vlády k důchodové refor-

V diskusi byla zdůrazněna
potřeba solidarity mezi odborový-
mi svazy, je  nutné  přimět  vládu



Můj první sjezd ČMKOS
Sedím doma, na
klíně mám po-
ložený note-
book a začínám
psát  o svých
dojmech z dneš-
ního prvního

dne VIII. sjezdu ČMKOS. 
Ráno jsem dorazila do hotelu

Olšanka v Praze 3 plna oče-
kávání.  Moje  první  účast   na
sjezdu  se  na  mě  trochu pode-
psala, prostě tréma z nepozna-
ného. Předem jsem nastudovala
zaslané materiály a s dosta-
tečným předstihem jsem vyrazi-
la v pátek 29. 4. 2022 ráno na
místo určení. Po úspěšné
prezenci jsem s dopomocí orga-
nizátorů našla místa určená pro
náš svaz, kde již byli přítomni
někteří kolegové, na které jsem
se moc těšila, díky COVIDU
jsme se delší dobu nemohli vídat
a pak na jednáních vše běželo na
rychlovku, tak nebyl ani čas si
normálně  popovídat.  Nad  ran-
ní  kávou  jsme  spustili  debatu
o všem možném a skončili jsme
až se zahájením jednání. 

V dopolední části programu
jsme si vyslechli předsedu
ČMKOS Josefa Středulu a pak
pozvané  hosty.  Ministr   práce
a sociálních věcí Marian Jurečka
přislíbil, že v příštím týdnu po
poradě na vládě stanoví termín,
kdy  se  bude   konečně   jednat
o  navýšení  platů   ve   veřejné
sféře, respektive o valorizaci pla-
tů s ohledem na extrémní inflaci.
Doufejme, že to nebyl jen planý
slib,  a že termín bude stanoven

v co možná nejkratší době a že
jednání budou úspěšná.   

Po schválení potřebných do-
kumentů došlo na volbu nového
vedení  ČMKOS.  Na  předsedu
i  místopředsedy byli nomi-
nováni stávající představitelé
odborového hnutí. Volby pro-
běhly bez problémů, kromě
drobných vysvětlení ohledně
technického řešení voleb. Nej-
prve jsem mohla jít osobně po-
blahopřát k znovuzvolení staro-
novému předsedovi ČMKOS
Josefu Středulovi. Pogratulovala
jsem mu ke zvolení, poděkovala

za jeho dosavadní práci a po-
přála  mu  mnoho  sil a úspěchů
v jeho další činnosti. Po hla-
sování o obsazení míst místo-
předsedů jsem pak plna radosti
přála Radce Sokolové, kterou
znám  přes  Odborovou  akade-
mii  a  jsem opravdu moc ráda,
že i ona zůstává ve své funkci
pro další volební období. Víta
Samka, který byl rovněž znovu
zvolen,  jsem  bohužel nezasti-
hla, tak blahopřání alespoň na
dálku. Zvolena byla i revizní
komise o sedmi členech. 

A pak už se pro dnešní den

skončilo s dnešním oficiálním
programem sjezdu a šlo se za
zábavou.

No, a to bude pro dnešek vše,
musím jít do hajan, abych zítra
mohla zase fungovat. Čeká nás
nejen  projednání vize ČMKOS
a jejího programu na další voleb-
ní období, ale na naše jednání by
měl dorazit jako host i prezident
České republiky, pan Miloš
Zeman, tak abych něco ne-
prošvihla.

Dana Laštovičková, 
2. místopředsedkyně 

Sekce veřejné správy OSSOO

Na památku jsme si my, delegáti za náš odborový svaz, odnesli opravdovou společnou fotografii.

Sjezd ČMKOS se těšil velkému zájmu sdělovacích prostředků, foto
je z tiskového brífingu po ukončení slavnostní části sjezdu.
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Ve čtvrtek 28. dubna v Praze sekonalo
7. zasedání Výboru OSSOO

Odpověď ministra práce a sociálních věcí
na dopis předsedy OSSOO žádající

přehodnocení platové a personální situace
státních zaměstnanců a upozorňující

na extrémní přetížení zaměstnanců ÚP ČR
V Praze 22. 4. 2022

Vážený pane předsedo,
reaguji na Váš dopis ze dne 31. března 2022, ve kterém jste předse-

du vlády České republiky a mne oslovil ve věci odměňování zaměst-
nanců ve veřejné sféře, zejména těch působících na Úřadu práce (ÚP).

V prvé řadě Vás chci ujistit, že problematiku spravedlivého
odměňování vnímám jako jedno z velmi podstatných témat mnou
řízeného rezortu, a to nejen obecně pokud jde o trh práce v Česku, ale
aktuálně rovněž v otázce nynějšího vytížení zaměstnanců ÚP v sou-
vislosti s ruskou agresí na ukrajinském území. Vězte, že jsem si vě-
dom jejich pracovní zátěže v posledních týdnech, situaci na ÚP ostat-
ně  dobře znám. Společně s kolegy usilujeme o to, aby zaměstnanci,
kteří se bezprostředně podílejí na pomoci lidem prchajícím z území
Ukrajiny, byli za tyto aktivity náležitě finančně odměněni.

V tomto měsíci tak byla spolu s výplatou za měsíc březen více než
4,5 tisícům zaměstnanců ÚP vyplacena mimořádná odměna, dosahu-
jící v průměru 15 tis. Kč. Pokud se situace na Ukrajině nezklidní a do
Česka budou přicházet další uprchlíci, jsme připraveni tento krok
opakovat, a to říkám jakkoli je zároveň nezbytné vnímat celkové
rozpočtové nároky na veřejné finance v kontextu ruské agrese, jejichž
krytí logicky nemohlo být ve stávajícím zákonu o státním rozpočtu
zahrnuto.

Vážený  pane předsedo, ujišťuji Vás, že jako místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí budu usilovat o zlepšení platových
poměrů zaměstnanců ve veřejné sféře. Vláda bude v průběhu roku
2022 pečlivě vyhodnocovat stav veřejných financí, především příj-
movou  stránku veřejných rozpočtů, aby případně mohla rozhodnout
o navýšení platových tarifů a rovněž prostředků určených na mimo-
tarifní složky platu zaměstnanců ihned, jakmile to rozpočtová situace
umožní. V rámci rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí budu
usilovat o zajištění finančních prostředků na poskytnutí odměn za-
městnancům  ÚP,  kteří  budou  zapojeni  do plnění úkolů spojených
s pomocí ukrajinským uprchlíkům, agendou mimořádné pomoci
domácnostem zasaženým energetickou krizí a dalších mimořádných
úkolů.

S pozdravem
Ing. Marian Jurečka

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Na vyhlášení stávkové pohotovosti Podnikovým výborem
odborových organizací při ÚP ČR reagoval ministr Jurečka
bezprostředně 21. 4. 2022 na Twitteru:

“Vnímám vypětí zaměstnanců úřadů práce, dlouho nikdo
neřešil jejich přetížení, za 1Q jsem rozhodl o zvýšení mimořád-
ných odměn. Stávková pohotovost je hraniční nástroj, budeme jed-
nat už zítra ráno. Mé dveře jsou vždy otevřené, stačilo napsat či
zavolat a požádat o jednání.”

A další den, 22. 4. 2022, odpověděl na dopis předsedy OSSOO
z 31. 3. 2022.

Na  vyhlášení  stávkové pohotovosti reagovalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí 22. 4. 2022 tiskovou zprávou, její text na
https://www.mpsv.cz/-/ministr-jurecka-bude-jednat-s-odborari-v-sou-
vislosti-se-stavkovou-pohotovosti-na-uradu-prace-cr

 Výbor OSSOO svolal 9. sjezd svazu  Části jednání se zúčast-
nil předseda ČMKOS Josef Středula.

Před zahájením schůze Výboru
OSSOO se konalo krátké jednání
předsednictva výboru, na kterém
proběhla poslední příprava ná-
sledného jednání výboru. Předse-
da sekce Úřadu práce ČR Jan Du-
dek a předsedkyně sekce ČSSZ Zde-
na Balcarová informovali o jed-
nání s ministrem práce a sociál-
ních věci Jurečkou, které násle-
dovalo po oznámení stávkové po-
hotovosti, a na kterém informo-
vali ministra o důvodech, které
vedou k vyhlášení pohotovosti.
Výsledkem jednání, kterého se na
přání ministra nemohl zúčastnit
předseda odborového svazu Pavel
Bednář, je příslib, že v týdnu od 2.
května bude oznámen termín, ve
kterém se bude jednat o platech
veřejných zaměstnanců.

Výbor v souladu se stanovami
odborového svazu svolal 9. sjezd
OSSOO. Ten se bude konat 3. 3.
2023 v hotelu Olšanka v Praze.
Sjezdu budou předcházet kon-
ference sekcí, na kterých budou
projednány eventuální změny
dokumentů OSSOO, a budou
zvoleni  delegáti  sjezdu  podle
stavu členské základny k 30.
červnu 2022 klíčem určeným
Výborem OSSOO v září 2022.

Výbor projednal a schválil hos-
podaření OSSOO včetně majet-
kových aktivit a hospodaření pro-
vozního fondu OS za rok 2021.

Členové výboru dále diskuto-
vali o přetížení některých úřadů
veřejné správy, kritizovali dopo-
sud malý zájem vlády řešit prob-
lém poklesu reálných platů veřej-
ných zaměstnanců, když velká

část z nich pobírá platy výrazně
podprůměrné. Případné odměny,
navíc nekryté zvýšeným objemem
prostředků na platy, platové po-
měry neřeší. Bez stravenek zůstá-
vají zaměstnanci finančních úřa-
dů. Na slíbené jednání s minis-
trem vnitra čekají odbory z Policie
ČR. Diskuse vyústila v přijetí us-
nesení o podpoře stávkové poho-
tovosti u ÚP ČR.

Výbor odborového svazu přišel
pozdravit předseda ČMKOS Josef
Středula. Jednoznačně podpořil
vyhlášení stávkové pohotovosti
odborových organizací při Úřadu
práce ČR a úsilí odborového sva-
zu o navýšení platů veřejných za-
městnanců ještě v tomto roce.
Ostře  kritizoval  nečinnost vlády
vůči inflaci a zejména pak sku-
tečnost, že nereaguje na opakova-
né výzvy odborů k jednání. Zmí-
nil nesmyslnost negativního vní-
mání úředníků veřejné správy. Vy-
slovil obavy z politizace státní
správy v souvislosti s informace-
mi o chystaných změnách zákona
o státní službě. Podporuje širší
prezentaci významu a činností
veřejné správy. Emotivně se
vyjádřil k den před jednáním VOS
ohlášené 5tisícové jednorázové
dávce pro dítě, když tuto dávku by
čerpaly i  rodiny na české poměry
s vysokými příjmy, navíc admi-
nistrace takové dávky bude velmi
náročná a jsou jiné možnosti efek-
tivně podpořit zaměstnance s běž-
nými příjmy. Poukazall také na
významně  zvýšené  příjmy  státu
z DPH v důsledku inflace. ČMKOS
je připravena k jednáním s vládou
a v případě nezbytnosti i k organi-
zaci manifestačních akcí s cílem
ochrany zájmů zaměstnanců.

-dě-

https://www.mpsv.cz/-/ministr-jurecka-bude-jednat-s-odborari-v-souvislosti-se-stavkovou-pohotovosti-na-uradu-prace-cr
https://www.mpsv.cz/-/ministr-jurecka-bude-jednat-s-odborari-v-souvislosti-se-stavkovou-pohotovosti-na-uradu-prace-cr
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Jaké problémy mají úřady

práce a proč se odbory rozhodly
vyhlásit stávkovou pohotovost?
Přinášíme rozhovor s předsedou
Odborového svazu státních or-
gánů a organizací.

Odborový svaz státních or-
gánů a organizací oznámil, že
od začátku května vyhlašuje
stávkovou pohotovost v rámci
Úřadu práce ČR. Co bylo dů-
vodem pro tento krok?

Především musím upřesnit, že
stávkovou pohotovost nevyhlá-
sil odborový svaz, ale odborové
organizace sdružené v Podni-
kovém výboru při Úřadu práce
ČR. Odborový svaz státních
orgánů a organizací pouze o tom-
to kroku informoval sdělovací
prostředky. Vyhlášení stávkové
pohotovosti nebylo okamžité
rozhodnutí, byl to několikatý-
denní proces diskuzí mezi
odboráři z Úřadu práce.

Důvodů je několik. Především
je to neutěšená situace na tomto
služebním úřadu, kde za posled-
ní měsíce přibylo několik no-
vých agend, které se musí
zúřadovat v přesně daných ter-
mínech a za stávajícího počtu
zaměstnanců. Nejdříve museli
zaměstnanci ÚP kontaktovat
občany, kteří po krachu doda-
vatelů energií zůstali u doda-
vatele poslední instance. Velmi
narostl počet žádostí o sociální
dávky mimořádné okamžité po-
moci, a to kvůli stoupajícím
cenám energií a vysoké inflaci.
Narůstají též žádosti o příspěvky
na bydlení či dávky hmotné
nouze. Po zvýšení částek život-
ního a existenčního minima
navíc musí zaměstnanci pře-
počítávat velké množství stáva-
jících dávek. A v neposlední
řadě v souvislosti s válkou na
Ukrajině přibylo vyplácení hu-
manitárního příspěvku a pří-
spěvku na ubytování. A toto
musí zaměstnanci zvládat v do-
bě, kdy vláda rozhodla o zmra-
zení platů druhým rokem v řadě.
Vláda si u zaměstnanců úřadů
práce objednává plnění nových
a nových agend, ale nechce je za
to adekvátně zaplatit.

V dopise, ve kterém jste

ministra práce a sociálních
věcí  upozorňovali na kritic-
kou  situaci  na Úřadu práce,
uvádíte, že hrozí odliv zku-
šených a kvalitních pracov-
níků. V rétorice současné
vlády se však o státních úřed-
nících mluví jako o zátěži pro
rozpočet, často padá argu-
ment, že je úředníků mnoho.
Jaké  jsou vlastně jejich počty
a  co by snížení stavů přineslo
z hlediska akceschopnosti
Úřadu práce?

V České republice jsme si již
zvykli, že politici dehonestují
práci  úředníků. Myslím  si,  že
u některých občanů je díky tomu
vnímáno slovo „úředník“ jako
sprosté slovo. Bohužel celá řada
sdělovacích prostředků tento jev
ještě přiživuje a vykopávají tím
stále větší příkopy mezi občany
a zaměstnanci úřadů. Stačí si
připomenout nedávné vyjádření
předsedkyně TOP 09 o platech
zaměstnanců státu či reakci
exministra financí Kalouska na
jeho  twitterovém  profilu k vy-
hlášení stávkové pohotovosti.
Tomu odpovídají i nereálné před-
stavy o tom, kolik úředníků vlast-
ně je. I když se mluví o půl mi-
lionu státních zaměstnanců, jsou
v těchto číslech zařazeni i uči-
telé, někteří zdravotníci, hasiči,
policisté atd. Státních úředníků
je pouze okolo 70 tisíc.

V dopise adresovaném pre-
miérovi a ministrovi práce a so-
ciálních věcí jsme se snažili
poukázat na opravdu kritickou
situaci na ÚP ČR. Není tajem-
stvím, že na tomto služebním
úřadě dochází k poměrně velké
fluktuaci pracovníků, především
na kontaktních pracovištích.
Dochází tam ke zvýšené nemoc-
nosti zaměstnanců kvůli jejich
pracovnímu nasazení, psychic-
kému  rozpoložení a u mnohých
i díky „vyhořelosti“. A toto vše,
včetně odměňování, má za ná-
sledek odliv zkušených a kvalit-
ních pracovníků. A to nemluvím
o tom, že zaměstnanci ÚP
„stárnou“  a  mladí  se do státní
služby nehlásí – což platí o české
státní službě obecně.

Úředníci a úřednice na Úřa-
du práce spadají do osmé a de-
váté platové třídy. To zname-
ná, že nástupní plat je jen něco
málo  vyšší  než  minimální

mzda. Jaké vzdělání a schop-
nosti takoví lidé musí mít, aby
tuto práci dostali? A jak se do
jejich práce promítá současné
zmrazení platů?

Noví zaměstnanci, a přede-
vším zaměstnankyně ÚP, kteří
budou   vykonávat     zmíněné
agendy, nastupují po škole za asi
18 až 19 tisíc korun hrubého.
Plat zaměstnanců po několika-
leté  praxi  se pohybuje mezi 22
a 25 tisíci hrubého. Zaměst-
nankyně a zaměstnanci musí mít
v  těchto  platových třídách mi-
nimálně středoškolské vzdělání
ukončené maturitou. Aby se stali
opravdovými odborníky, trvá za-
pracování těchto zaměstnanců
dle vykonávané agendy od tří do
pěti let. Bohužel i na tyto za-
městnance dopadá vysoká in-
flace a zdražování energií a dal-
ších služeb, což má za následek,
že  čím  dál  častěji  sami žádají
o sociální dávky, které jinak pro-
fesionálně administrují. Dalším
důvodem je zmrazení jejich
platů již druhý rok za sebou. To
má za následek propad jejich
reálných platů a snížení životní
úrovně jejich rodin. Zde by měla
zaznít jasná otázka: je tento stav
ze strany státu a vlády vůči za-
městnancům důstojný?

Málo se mluví o tom, že je
práce na úřadech práce vyčer-
pávající psychicky. Jak ve své
reportáži pro Alarm dokládá
Pavel   Šplíchal,    pracovníci
a  pracovnice  za přepážkami
se setkávají s řadou vypjatých
momentů. Na co si lidé v od-
borech nejvíce stěžují?

Bohužel máte pravdu. Práce
na ÚP je nejen psychicky ná-
ročná, ale mnohdy i nebezpečná.
Arogance,  agresivita, verbální
útoky, ale i fyzické napadení
úředníka jsou poměrně časté. Asi
nikdo z nás nezapomněl na za-
střelení úřednice právě na jed-
nom pražském úřadu práce. Já
osobně i odbory jako takové
jsme mnohokrát vyzvali poli-
tickou reprezentaci, aby bez-
pečnost úředníků řešila. Poskyt-
nutím právní pomoci nebo psy-
chologickou pomocí napadeným
zaměstnancům  by to mělo začít
a skončit přehodnocením organi-
zace práce na pracovištích včet-
ně využití technických prostřed-
ků zabraňujícím takovýmto

atakům nebo je alespoň eliminu-
jícím. Musím konstatovat, že
minulá vláda na tento požada-
vek rezignovala a této vládě
budeme muset náš požadavek
opět připomenout. Je také férové
říct, že bezpečnost úředníků je
problém i na jiných úřadech jak
státní, tak veřejné správy, tedy
samosprávy.

Jak  vzrostla  agenda úřadů
s  příchodem  ukrajinských
uprchlíků?

Zodpovězení této otázky mně
nepřísluší, bylo by z mé strany
nekorektní odpovídat, protože
nemám v této věci žádná rele-
vantní  data. I mě by tato data
zajímala.  Nicméně,  stačilo  se
v minulých týdnech podívat
před kontaktní pracoviště úřadů
práce,  a  občan  si mohl udělat
obrázek o obrovském nárůstu
práce  zaměstnanců  ÚP při po-
hledu na zástupy ukrajinských
uprchlíků. Mám též neutěšené
zprávy,  že  aplikace, které mají
s touto agendou pomoci, příliš
dobře nefungují. A to, že za-
městnanci běžně pracovali a ně-
kdy doposud pracují od šesti
hodin ráno do 18 hodin večer,
aby stihli všechny agendy zá-
konně vyřídit, je neoddiskuto-
vatelný fakt. A mnozí bez pro-
placení přesčasů!

Jaké další problémy se nyní
objevují v oblasti dávkového
systému a jaký je momentální
objem práce zaměstnanců
Úřadu práce?

Asi úplně neodpovím na
otázku, ale přidám další postřeh
z  pracovišť ÚP ČR. Zaměst-
nanci,  kteří  mají  své   agendy
a odbavují denně stovky lidí,
pracují s vypětím všech sil, pro-
tože se navýšila a změnila agen-
da např. pěstounských dávek,
příspěvku na bydlení, příspěvku
na péči atd. Jak jsem již zmínil,
celé řadě z nich žádné přes-
časové hodiny proplaceny neby-
ly. Velmi se dnes hovoří o digi-
talizaci a možnosti veřejnosti
posílat na ÚP vše elektronicky.
Tato  elektronizace  má  ulehčit
a zefektivní činnost úřadů.
Ale… Problém je takový, že na

Pokračování na straně 7

https://a2larm.cz/2021/12/zadavat-zpracovavat-a-vyplacet-davky-v-hmotne-nouzi-slouzi-k-trestani-chudych-a-chudobu-neresi/
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to momentálně ÚP nemá uzpů-
sobenou techniku a také má hod-
ně klientů, kteří nedokáží sami
vyplnit formuláře. A to nemlu-
vím o počítačové gramotnosti
včetně možnosti připojení na in-
ternet.  Podle  informací,  které
z  Úřadu  práce  máme, bohužel
v poslední době přestává fungo-
vat i stávající aplikace pro vý-
platu  dávek hmotné nouze, ve
které se nově zpracovává i hu-
manitární dávka. Počty žádostí
jsou tak vysoké, že aplikace pře-
stává tento nápor zvládat, a ně-
které úkony je potřeba provádět
až po pracovní době. Minister-
stvo na to bylo upozorněno, ale
problém nevyřešilo. Přitom za-
městnavatel je povinen zajistit
fungující pracovní vybavení.

Ministr práce a sociálních
věcí Marián Jurečka se brání

tím, že se zaměstnancům vy-
plácejí odměny. Jaká je jejich
výše? Jsou dostačující?

Ano,   musím    potvrdit,   že
v  březnu  dostali  zaměstnanci
na   kontaktních    pracovištích
v souvislosti s ukrajinskou krizí
odměny. Dle odpovědi ministra
práce a sociálních věcí na můj
dopis prý byly vyplaceny více
než 4,5 tisíci zaměstnanců ÚP
mimořádné  odměny dosahující
v průměru 15 tisíc korun. Prosím,
berme, že se jedná o průměrnou
odměnu. Mám informace, že
někteří  dostali  jenom  tři nebo
čtyři tisíce. To není přiměřená
odměna, navíc když máme
zprávy o neproplácení přesčasů.
Pan ministr Jurečka mi zároveň
v odpovědi sdělil, že pokud se
situace  na  Ukrajině   nezklidní
a do Česka budou přicházet další
uprchlíci, je MPSV připraveno
tento krok opakovat.

MPSV ohlásilo, že s vámi
bude nyní vyjednávat. S jaký-
mi cíli do debat s ministrem
práce vaše odbory jdou? Co
považujete za minimum pro
zrušení stávkové pohotovosti?

Především si myslím, že je
potřeba primárně projednat to,
co ÚP ČR a jeho zaměstnance
momentálně trápí. Vedle toho,
jak by se měl technicko-organi-
začně  zvládnout  výkon  všech
agend, je třeba se bavit i o per-
sonálních věcech, jako je proplá-
cení přesčasů, nábor nových za-
městnanců apod. A sekundárně –
a to je především parketa Odbo-
rového  svazu  státních   orgánů
a   organizací   ve     spolupráci
s ČMKOS – je třeba co nejdříve
zahájit  jednání  o valorizaci pla-
tů ve veřejném sektoru ještě pro
tento rok tak, aby se eliminoval
propad reálných platů zaměst-
nancům  ve  veřejných službách

a ve správě, tedy i zaměst-
nancům a zaměstnankyním
úřadů práce. A s tím je spojené
nastartování vyjednávání s vlád-
ní stranou o růstu platů v roce
2023.

Předseda  vlády stále  hovoří
o sociálním smíru. Ale sociální
dialog je o hledání společných
průsečíků názorů těchto stran,
odborů  a  vlády,  a   především
o hledání kompromisu. Letošní
sociální dialog o navýšení platů
se však omezil na sdělení vlády,
že v této složité rozpočtové
situaci zkrátka nelze zaměst-
nancům ve veřejné sféře přidat.
Ale tito zaměstnanci nejsou zod-
povědní za růst energií, služeb,
za tak vysokou inflaci. A přitom
jsou prakticky jediní, kdo tuto
krizi odnáší!
Zaměstnanci úřadů práce stále
častěji sami žádají o dávky, říká
odborář Pavel Bednář – A2larm

Pokračování ze strany 6

https://a2larm.cz/2022/04/zamestnanci-uradu-prace-stale-casteji-sami-zadaji-o-davky-rika-odborar-pavel-bednar/
https://a2larm.cz/2022/04/zamestnanci-uradu-prace-stale-casteji-sami-zadaji-o-davky-rika-odborar-pavel-bednar/
https://a2larm.cz/2022/04/zamestnanci-uradu-prace-stale-casteji-sami-zadaji-o-davky-rika-odborar-pavel-bednar/
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První z letošních seminářů pořádaných odborovým svazem se konal v úterý
26. dubna v Brně

Pracovní jednání v Brně se vztahovalo k problematice základ-
ních práv a povinností odborových organizací jako zástupců za-
městnanců ve vztahu k zaměstnavateli, a dopadům zelené
ekonomiky na trh práce, pracovněprávní a sociální ochranu,
ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog.

V úvodu 1. místopředseda
odborového svazu Rudolf
Pospíšil zmínil aktuální situaci
ohledně tlaku odborů na
navýšení  platů ve veřejné sféře
a ocenil skutečnost, že se po-
dařilo pro státní zaměstnance
uzavřít kolektivní dohodu vyš-
šího stupně ještě s minulou vlá-
dou. Poté se věnoval některým
zvlášť důležitým ustanovením
zákoníku práce. Například to-
mu, že náplň práce musí vždy
vycházet ze sjednaného druhu
práce;  že případy,  kdy se nehle-
dí k pružné pracovní době, mají
být uvedeny v pracovním řádu;
vysvětlil rozdíl mezi přestávkou
na jídlo a přiměřenou dobou na
jídlo zaměstnanců, kteří nemo-
hou přerušit výkon práce; práce
přesčas   je   práce   výjimečná,
o  výběru,  zda za přesčas volno
či peníze, rozhoduje zaměst-
nanec a pokud se zaměstnanec
do tří měsíců nedohodne se za-
městnavatelem na čerpání volna,
musí mu být přesčas zaplacen.
Při kontrole práce neschopných
zaměstnavatel kontroluje pouze
přítomnost zaměstnance v místě,
kde se má v době nemoci zdržo-
vat, nekontroluje dodržování
léčebného režimu. R. Pospíšil
dále podrobně informoval o ná-
rocích odborových funkcionářů
a řadových odborářů vůči za-
městnavateli při výkonu jejich
funkce  a  účasti  na   jednáních
a  školeních. Problémem  je  ze
strany některých zaměstnavatelů
pochopit, že často není v moci
zaměstnanců určit dobu vyše-
tření u lékaře na dobu mimo
pevně stanovenou část pracovní
doby při pružném rozvržení pra-
covní doby; neshody také způ-
sobuje uznání výkonu práce při
řízení referentského vozidla
nebo určení množství a tempa
práce při organizačních změ-
nách. 

K základním právům a povin-
nostem odborových organizací

Arnošt Odvalil uvedl například,
že při uzavírání kolektivních
smluv a dohod nesmí být dis-
kriminovány žádné skupiny za-
městnanců z důvodu svého pra-
covního zařazení ani z důvodu
příslušnosti k jiné odborové or-
ganizaci. Zahájení kolektivního
vyjednávání je potřeba mít zdo-
kladováno písemně či v elek-
tronické poště; minimální délka
výpovědi kolektivních smluv je
šest měsíců. A. Odvalil dále
připomněl například, že odchy-
lovat se lze od zákoníku práce
pouze ve prospěch zaměstnance
a že o čerpání FKSP ze zákona
na rozdíl od sociálních fondů
obcí spolurozhodují odborové
organizace. Upozornil také, že
platnost pracovního řádu je pod-
míněna souhlasem odborové or-
ganizace.

Část semináře byla věnována
hospodaření odborových organi-
zací, povinnostem vůči kontrol-
ním orgánům státu a nej-
častějším chybám, kterým by se
organizace měly vyhýbat.

Právnička odborového svazu
Šárka Homfray v závěrečné
části semináře pro odboráře ze
státní služby uvedla, že k nove-
lizaci služebního zákona ještě
nejsou přesné informace a také
významnější rušení služebních
míst není aktuální. Dochází spí-
še ke změnám atributů služeb-
ních míst, a to jak z hlediska tříd,
tak oborů služby. Významné je,
že pokud zaměstnanec se změ-

nou služebního působiště, kte-
rým bývá obec, nesouhlasí, tak
takové služební místo není pro
něj vhodné. Š. Homfray uvedla
příklady změn, které nezname-
nají nevhodnost služebního mís-
ta a která tedy není možno
odmítnout. Rozhodně odborá-
řům doporučuje obrátit se na
odborový svaz s patřičnými pod-
klady o radu. Pro zaměstnance
postavené mimo službu je dů-
ležité vědět, že i v té době jsou
státními zaměstnanci a že na-
příklad mohou vykonávat pra-
covní činnost pouze s předcho-
zím písemným souhlasem. Pro
zájemce  o práci z jiného místa
Š.  Homfray  uvedla, že sice jde

o dohodu, ale i v tomto případě
platí rovné zacházení a není
možné nevyhovět zájemci při
obdobných podmínkách jen
kvůli nelibosti představeného
vůči „home office“. Práce z ji-
ného místa může být možností
nepřerušit práci při nemoci či
náhlé nutnosti péče o rodinného
příslušníka, při dobré vůli je
možno uzavřít dohodu i pro-
střednictvím elektronické pošty.
Dalším okruhem diskuse k státní
službě byl institut kárné řízení,
když přiměřenost eventuálního
kárného opatření může pomoci
zajistit odborový svaz, což je mj.
dobrý důvod pro státního za-
městnance být v odborech.   -dě-
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Velikonoční nadílka od zajíčka pro děti a společenský večer pro zaměstnance
Odborová organizace OSSOO při Městské policii Plzeň pořádá

každoročně několik společenských, kulturních a sportovních
akcí. V poslední letech byla činnost výrazně ovlivněna pandemií
Covid-19. Po rozvolnění vládních opatření naše organizace začala
připravovat  velikonoční  nadílku  pro  děti  našich zaměstnanců
a poté i společenský večer pro zaměstnance MP Plzeň.

První přicházející děti si v při-
praveném sále začínají hrát s na-
fouknutými balonky, kdy mnoh-
dy se zapojují i rodiče a na-
vozuje  se  příjemná uvolněná
atmosféra, jež podtrhují známé
večerníčkové písničky, které se
linou z reproduktorů. Pro dě-
tičky je připravené občerstvení,
k  chuti přijde hamburger, po-
licejní kobliha a džusík v kra-
bičce. Najednou zazvoní zvo-
neček, a to už si všichni běží pro
židličky a může začít divadélko.
Pro děti jsou připravené pletené
a popletené pohádky, kde děti
fandí  statečnému kůzleti, chyt-
rému zajíci a s napětím sledují,
zda  kůzlátka vyzrají nad vlkem
a  jak  to  dopadne  se zlou ko-
zou. Když se uklidí židličky,
otevírají se dveře a vchází ve-
likonoční  slepička  a na pomoc
jí  přihopkají dva velikonoční
zajíčci. Děti se okamžitě shluk-
nou  kolem  slepičky  a  zajíčků
a  přednáší  básničky,  za  které
jsou vždy odměněny velikonoč-
ními balíčky s dobrotami.

Po odchodu dětí zbývá chvíle
času na poslední přípravy
společenského večera, který vy-
pukne  úderem  20:00  hodiny.
U  vstupu je  každý  host uvítán
a je mu podán welcome drink.

Následuje převzetí malého
dárku  a  usazení  ke  stolu.  Po
uvítání  všech  hostů   pronese
zdravici pan velitel Městské
policie  Plzeň Ing., Bc. Petr Vlk
a následně jsou všichni pozváni
k rautovému stolu, kde jsou
připraveny k volné konzumaci
speciality. Celý večer doprovází
hudební skupina ASS Band.
Hosté si mohli zatančit jak na
valčík, disco  hity i z 80 let, tak
i na pomalé skladby. Všichni ne-
dočkavě čekají na půlnoční
překvapení. Světla osvítí taneční
parket, kde taneční pár, který
předvádí  taneční   ukázky   jak
z repertoáru klasických tanců,
tak i latinskoamerické tance. Po-
té, co se utišil velký aplaus, byli
všichni odvážlivci pozváni na
taneční parket, kde cca 20 minut
probíhala výuka samby. Poté dál
probíhala volná zábava a nic už
nemohlo zastavit proudící dob-
rou náladu. Při odchodu každý
host dostal upečeného veliko-
nočního beránka. 

V dnešní náročné době, která
nás zejména zasáhla působením
následků covidové pandemie,
jsme rádi, že se nám podařilo
navázat tam, kde jsme skončili.
Je velmi důležité utužovat pra-
covní  kolektiv  a mezilidské
vztahy, což si troufnu tvrdit, že
se nám povedlo.  

Bc. Kateřina Purkarová



  

 

Důležité  upozornění  – pro členy OS SOO na změnu ceníku / 

služeb  hotelu ŠEDÝ VLK v měsících  červenec a srpen 2022 
Pro nové zájemce je ubytování v hotelu ŠEDÝ VLK nabízeno   

pouze se snídaní ! 

 
 

                                 Hotel Šedý Vlk 
Harrachov 151, 512 46 Harrachov 

www.hotel-sedy-vlk.cz 

 

  
 

ČERVENEC - SRPEN od 1.7. – 31.8. 2022  

 

dospělá osoba/noc/ se snídaní …. 800,- Kč  »» dítě  od 3 -  12 let …380,-Kč/noc/ se snídaní 
 

 

 

 
BONUSY 

- místní poplatek městu je již zahrnut v ceně pobytu  

- wi-fi zdarma 

- parkování -  zdarma 

- úschova lyží – zdarma 

- stolní tenis, kulečník  -zdarma 

- bazén  -  zdarma 1 hodina denně  

- sauna  - za poplatek 
  
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

- snídaně formou švédských stolů 

- příplatek za jednolůžkový pokoj ( jedna osoba na pokoji)   300,-Kč/noc 

- DĚTI do 3 let  zdarma – bez nároku na lůžko a stravu 

- domácí  mazlíček 100,-Kč/noc 

- v hotelu lze platit pouze hotově 

- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 

- bližší informace o hotelu na www.hotel-sedy-vlk.cz 
 

STORNO PODMÍNKY 

- 13 – 7 dnů před datem nástupu 30% z ceny ubytování 

- 6 – 3 dny před datem nástupu 40% z ceny ubytování 

- 2 – 1 den před datem nástupu 60% z ceny ubytování 

- V den nástupu nebo při nenastoupení hosta 100% z ceny ubytování   

 
 

REZERVACE POBYTŮ : +420 724 950 149, recepce@hotel-sedy-vlk.cz 

 

Při rezervaci pobytů je důležité nahlásit své členství v OS SOO. Dále se prosím prokazujte průkazem 

člena ZO nebo potvrzení Výboru ZO. U individuálních členů, potvrzením od příslušného 

Informačního poradenského centra OS SOO. 

 

http://www.hotel-sedy-vlk.cz/
http://www.hotel-sedy-vlk.cz/
mailto:recepce@hotel-sedy-vlk.cz


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

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

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

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

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

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

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

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

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

pokoj cena za pokoj/noc v Kč

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

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

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

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

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

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

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

Termíny hlavní sezóny

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



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

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

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

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

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

počet účastníků pokoj číslo:

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

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

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

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

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

Smrk, Lázně Libverda





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

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

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

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

Běloruská KGB zatýká odborové předáky
21. duben 2022

Situace v Bělorusku se pro nezávislé odbory vážně zhoršila. 19.
dubna bylo zatčeno vedení běloruské odborové federace BKDP.

Kromě nejvyššího vedení byli
zatčeni i jejich další kolegové.
Zatímco někteří již byli pro-
puštěni, tak Aleh Padalinski,
mezinárodní tajemník BKDP,
a  Alena  Yaskova, právní zá-
stupkyně BKDP, nereagují na
svých mobilních telefonech.

Někteří další jsou také nedostupní na mobilním telefonu, a navíc není
známá jejich lokace, a tak je zde podezření, že byli rovněž zatčeni.
Kanceláře BKDP v Minsku byly prohledány a podle všeho byly
rovněž prohledány i kanceláře dalších odborových organizací včetně
SPB, SPM a REP. Bezpečnostní složky rovněž prohledaly domovy
odborových předáků a zaměstnanců. Tato prohledávání zahrnovala
kontrolu domácích počítačů, flash disků, osobních dokladů, pasů,
bankovních karet včetně těch patřících rodinným příslušníkům, SIM
karet a odborářského vybavení. Tyto útoky jsou jen dalším příkladem
probíhající protiodborové kampaně Lukašenkova režimu. Jsou zřejmě
odvetou za to, že nezávislé odbory kritizují Lukašenka a jeho podporu
Putinovy invaze na Ukrajinu. Tato válka má vážný dopad nejen na
Ukrajinu, ale také na pracovníky v Rusku a Bělorusku. Takový vývoj
v Bělorusku je pro Evropskou odborovou konfederaci (ETUC) silně
znepokojující a žádáme o okamžité propuštění našich kolegů.

Kvalitní pracovní místa a kolektivní vyjednávání musí být v srd-
ci MMF a Světové banky
25. duben 2022

Jarní mítinky Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se
uskutečnily pod černými mraky války a pandemie. S tím, jak je svět
práce a multilaterální spolupráce v hluboce poškozeném stavu, odbo-
ry vyzývají k srozumitelnému přístupu k rekonstrukci mezinárodními
finančními institucemi (IFIs) s politikami, které prosazují kolektivní
vyjednávání, silné odbory a kvalitní pracovní místa, která přispívají
ke zdravé, pečující a udržitelné globální ekonomice. MMF snížil svou
předpověď pro růst globální ekonomiky a predikoval, že globální za-
městnanost zůstane pod úrovněmi před pandemií až do roku 2024.

Pandemie  uvalila chudo-
bu na miliony lidí a vedla
k rozsáhlé ztrátě pracov-
ních míst a hladu. Další
problémy  jsou na obzoru
s tím, jak ruská invaze na
Ukrajinu  zvyšuje ceny
potravin a energií. Multi-
lateralismus, dlouhé roky
oslabovaný selhávajícími

politikami,  se  ve  světle  pandemie  Covid-19  ukázal   jako   slabý
a umožnil prohloubení nerovnosti nejen mezi jednotlivými zeměmi,
ale i uvnitř těchto zemí, což odsunulo miliony pracujících lidí do
pozadí. Ruská agrese nyní dále poškodila řád multilaterální
ekonomiky, který není schopný solidarity a spolupráce v potřebném
rozsahu, když konsensus je blokován na klíčových setkáních během
tohoto týdne. Generální tajemnice Mezinárodní odborové konfedera-
ce (ITUC)  Sharan  Burrowová  k tomu řekla: „Setkání IFIs přinesla
i  světlé  momenty,  včetně  podpory  Ukrajině a jejím sousedům, boj

s hladem,  Covid-19 a významnou alokaci speciálních práv na čer-
pání od  MMF.  Nový  MMF  Trust  pro  udržitelnost a odolnost pře-
směruje tato speciální práva na čerpání do rozvojových zemí, což by
jim  mělo  pomoci předcházet budoucím krizím spojeným s klimatem
a zdravím. Pro úspěch by všechny operace IFIs měly plně zahrnovat
Cíl pro udržitelný rozvoj č. 8, včetně plné zaměstnanosti, sociálního
dialogu a pracovních práv, které prosazují mír a prosperitu.“

SLAPPs: EU musí přestat s umlčováním pracovníků nepodlo-
ženými právními výhrůžkami
26. duben 2022

S tím, jak velké firmy čím dál častěji využívají mrzuté právní hroz-
by jako jsou „SLAPPs“, aby umlčely odboráře, musí EU zahrnout
práva pracovníků do nové směrnice bojující s těmito nekalými tak-
tikami. SLAPPs je označení pro strategický právní spor proti zapojení
veřejnosti s cílem umlčet kritiku uvalením nadměrných soudních ná-

kladů na kritizující stranu.
Počet těchto právních spo-
rů  v  Evropě vzrostl ze 4
v roce 2010 na loňských
111. Cílem  těchto sporů
se stali novináři, aktivisté
a akademici, na které se
zaměřili korporace, politi-
ci a vlády. Většina těchto
sporů je nakonec smetena

ze stolu, stažena nebo mimosoudně vyrovnána, ale nejdřív tomu před-
chází  zdlouhavý proces způsobující významné finanční a psycholo-
gické konsekvence pro ty, na které je spor zacílený. Nejen soukromé
podniky ale i státní entity využívají tuto taktiku k omezení legitimních
odborářských kroků. Zahrnují i tyto případy:
- Francie: Tři odboroví aktivisté byli neúspěšně souzeni za pomluvu

poté, co odsoudili špatné pracovní podmínky pro zahraniční pra-
covníky v zemědělství;

- Finsko: Zákonná stávka pracovníků Finnair byla zrušena poté, co
se stala předmětem soudního sporu ze strany zaměstnavatele. Soud
později tyto kroky ze strany zaměstnavatele označil za nezákonné.
Finnair tedy nakonec zaplatil odborům pokutu 50 000 euro plus
uhradil soudní výlohy. 

- Chorvatsko: Místní rozhlasová a televizní společnost HRT spustila
soudní  spor proti svým odborovým předákům během Vánoc 2019
s cílem vysoudit pokuty ve výši 67 000 euro. 
Evropská komise slíbila v únoru 2021, že představí iniciativu na

ochranu novinářů a veřejnosti proti SAPPs a očekává se, že zveřejní
svůj návrh této směrnice ve středu. ETUC je členem Koalice proti
SLAPPs v Evropě (CASE) a vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila,
že tento návrh jednoznačně ochrání práva pracovníků a odborů.
Konfederační tajemnice ETUC Isabelle Schömannová před zveřej-
něním tohoto návrhu řekla: „Soudní spory SLAPPs jsou zneužívány
korporacemi k zastrašování a k útokům proti pracovníkům a jejich
odborům, kteří využívají svá základní demokratická práva, jako je
svoboda slova a právo na kolektivní vyjednávání. To musí skončit.
Navzdory velkému růstu počtu případů SLAPPs za poslední dekádu,
žádná země EU nepodnikla legislativní kroky k zastavení těchto prak-
tik. To činí EU směrnici proti SLAPPs ještě důležitější, abychom
ochránili demokracii před chladícím efektem těchto hrubých
právnických výhrůžek.” 

Pavol Mokoš


