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Případným autorùm  
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového  svazu  státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového  svazu státních
orgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Pokračování na straně 3

Celodenní stávka 8. 12. 2010Stanovisko Odborového svazu státních orgánů
a organizací k protestní stávce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Dne 8. 12. 2010 proběhla celodenní protestní stávka zaměst-
nanců  ve  státní  správě,  územní samosprávě a ve veřejných
službách. Této protestní akce se zúčastnilo  za  náš odborový
svaz celkem 19 tis. zaměstnanců, podporu vyjádřilo celkem
20 tis. zaměstnanců a na protestních shromážděních v 19
městech se zúčastnilo za náš odborový svaz celkem cca 3,5 tis.
zaměstnanců.
Jednalo se o největší protest zaměstnanců v rozpočtové a
příspěvkové sféře za posledních dvacet let.
Cílem protestu, jak se již dříve konstatovalo, bylo vyjádření
zásadního nesouhlasu se snížením objemu mzdových prostřed-
ků  o  10  %,  možnost  zavedení  platů v jednotlivých třídách
s rozpětím (bez ohledu na délku praxe) a institutu smluvních
platů počínaje třídou 13.
Dalším cílem protestu a vyjádření nesouhlasu byly připravo-
vané změny v oblasti zdravotní péče (razantní zvýšení
spoluúčasti pacientů na poskytování zdravotní péče, stanovení
nadstandardních (hrazených úkonů), výrazná redukce v oblasti
sociálního systému, chystaná opatření v rámci důchodového
systému a další restriktivní opatření, která budou mít výrazné
dopady na životní úroveň všech zaměstnanců v této oblasti.
Nechceme, aby chybná rozhodnutí ústavních činitelů učiněná
v předcházejícím období, byla přenesena na bedra jedné sku-
piny obyvatel, a to především těch, kteří zabezpečují bezpro-
blémový chod státu a jeho institucí.
Je třeba, aby vládní koalice a Parlament České republiky vzaly
tuto skutečnost na vědomí a restriktivní opatření na výdajové
stránce rozpočtu byla sociálně citlivá a zároveň byla rovněž
zohledněna v příjmové stránce rozpočtu.
Vyslovuji jménem Výboru Odborového svazu státních
orgánů a organizací poděkování všem, kteří se jakoukoliv
formou zapojili do tohoto protestu a vyjádřili svůj názor na
tuto  situaci. Věřím, že  i  v  budoucnu budete  podobně
aktivně přistupovat k případným dalším protestním akcím
v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů a
odborových svazů zastupujících zaměstnance v rozpočtové
a příspěvkové sféře.
V Praze dne 9. 12. 2010

Ing. Jan Rovenský
místopředseda

Odborového svazu státních orgánů a organizací   

Vláda schválila změny v odměňování
Vláda na svém zasedání dne 7.
12. 2010 schválila nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů.
Jedná se o následující podstatné
změny: 
• V § 3, který stanovuje postup
při zařazení zaměstnance do pla-
tové třídy, se zjednodušuje znění
odstavce 3), na základě kterého
lze poskytnout výjimku ze vzdě-
lání. V souladu s novým zněním
je možné za předpokladu, že
nestanoví zvláštní právní před-
pis jinak a zaměstnanec prokáže
po dobu limitovaného výjimeč-
ného zařazení (doba 4 roků)
schopnost k výkonu požadované
páce, poskytnout dále časově
neomezenou výjimku. Je však
třeba  zdůraznit,  že  se jedná

o možnost, kterou zaměstna-
vatel využije v případě, kdy ne-
může pracovní místo obsadit
zaměstnancem s potřebným
vzděláním.
• V § 5 nařízení vlády se do-
plňují odstavce, podle kterých se
stanovují  samostatné platové
stupnice pro pedagogické pra-
covníky (přílohy č. 4 a 5  na-
řízení vlády). Stupnice plato-
vých tarifů uvedené v přílohách
č. 1 až 3 nařízení vlády zůstáva-
jí beze změny s tím, že stupnice
č. 1 se již nevztahuje na pedago-
gické pracovníky.
• V návaznosti  na zmocnění
obsažené v novele zákoníku
práce  dochází k zásadní změně
§ 6, kterým se stanovuje zvlášt-
ní způsob určení platového tari-
fu některým zaměstnancům.
Jedná se o podstatné rozšíření

Odborový svaz státních orgánů
a organizací přeje všem členům a ostatním

zaměstnancům hezké Vánoce
a v novém roce především hodně

zdraví, klidu a spokojenosti.

místopředseda OS
Ing. Jan Rovenský

Protestní shromáždění proti vládním škrtům a změnám v odměňování
v Chebu. Fota z dalších míst na straně 2 a 3.
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Výzva vládě, poslancům a senátorům Parlamentu České republiky
Vážený pane premiére, páni ministři, poslankyně, poslanci, senátorky a sená-
toři!
Poprvé ve dvacetileté polistopadové historii jdou zaměstnanci státní správy
společně se zaměstnanci veřejných služeb do stávky. Hasiči a policisté, kteří
nemají toto právo, budou demonstrovat.
Vláda a politici by neměli k této skutečnosti zůstat lhostejní. České odbory se
vždy chovaly konstruktivně a upřednostňovaly sociální dialog. Dvacetiletá
historie dává jednoznačně za pravdu, že si vydobyly vlivné místo v občanské
společnosti právě tím, že především vyjednáváním významně ovlivňovaly za-
městnaneckou a sociální politiku. Neobstojí žádný politik, který by jim chtěl
dávat nálepku „stávkychtivých“ odborů za každou cenu.
Nyní v době globální krize, která i u nás za sebou nechává sociálně bolestivé
jevy, jež nejvíce dopadají na zaměstnance a jejich rodiny, se ČMKOS
usilovně snaží prokázat, že existují cesty, aby dopady na tyto skupiny obyva-
tel byly co nejmenší.
Nechápeme, proč se současná vláda vydala pouze cestou škrtů za každou
cenu a rozhodla se, že neustoupí ani o píď. Jednání s vládou bylo jako jednání
s hluchým, který nenaslouchal argumentům, vláda nebyla ochotna přistoupit
na přijatelný kompromis. Vždy jsme deklarovali, že příjmy státního rozpočtu
vedle rozumných úspor, které podporujeme, musí zajistit především zdanění
šedé  ekonomiky, podpora ekonomického růstu a zavedení progresivní daně
u vysokých příjmů.
Vážení odpovědní politici, vládo rozpočtové odpovědnosti, dnes 8. prosince
2010 se veřejně ohrazujeme proti nepromyšleným změnám, odmítáme, aby
platy policistů, hasičů, civilních zaměstnanců, úředníků, pracovníků ve zdra-
votnictví a sociálních službách, ve školství a kultuře sloužily jako rozpočtové
záplaty. Odmítáme platit dluhy za špatné vládnutí!
8. prosince 2010

Stávkující a účastníci protestních shromáždění

Celodenní stávka 8. 12. 2010

V Českých Budějovicích mluvil
člen PVOS a předseda sekce
úřady práce Vlastimil Neuman.

Prohlášení  za  náš OS přečetla
v Hradci Králové předsedykně
ZO při městě Náchod paní Eva
Zákravská.

Téměř tři tisíce lidí přišlo před Janáčkovo divadlo v Brně protestovat
proti vládním škrtům.

Účastníci protestního shromáždění v Praze na Palackého náměstí.
Demonstrovali jsme také v Ostra-
vě.

Protesty podpořil účastí na shro-
máždění v Praze Richard Falbtr.

Demonsttrace v Plzni.

Přímo se účastnilo ve stávce 148
tisíc lidí. Stávku popořilo 190 tisíc
lidí (OS  hasičů,  OS policie,
Vězeňská služba, celníci, OS KO-
VO,  odborové svazy STAVBA,
ECHO, DLV, hornictví, dopravy,
UNIOS, Vysokoškolský OS a dal-
ší). Sympatizující veřejnost přes
90 tisíc lidí. Účast na protestních
shromážděních téměř 16 tisíc lidí. 

cmkos.cz

V Hradci Králové přednesl
hlavní projev místopředseda
našeho odborového svazu Ing.
Jan Rovenský.
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okruhu zaměstnanců, kterým
může zaměstnavatel určit pla-
tový tarif v rámci rozpětí pla-
tových tarifů stanovených pro
nejnižší  až  nejvyšší  platový
stupeň příslušné platové třídy.
• Do nařízení vlády byl doplněn
§ 6a, na základě kterého je
možné se zaměstnancem zařa-
zeným do třinácté a vyšší pla-
tové třídy sjednat smluvní
plat. 
Novela nařízení vlády nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2011, ve
Sbírce zákonů má být zveřejně-
na v týdnu od 13. do 17. 12.
2010.
Na základě četných opakova-
ných dotazů zdůrazňujeme, že
současné stupnice platových
tarifů (platové tabulky) zůstá-
vají nadále v platnosti pro
všechny zaměstnance veřej-
ných služeb a správy s výjim-
kou pedagogických pracovní-
ků, pro které platí stupnice uve-

dené v přílohách č. 4 a 5 na-
řízení vlády. Zásadní změna
spočívá ve skutečnosti, že za-
městnavatel může zaměstnan-
ci určit platový tarif v rámci
rozpětí přiznané platové třídy,
tj. nemusí zohledňovat délku za-
počitatelné praxe. 
Ve stejný den bylo schváleno ta-
ké  nařízení  vlády,  kterým  se
stanovují stupnice základních
tarifů pro příslušníky bezpeč-
nostních sborů na rok 2011.
Rozhodnutím vlády se základní
tarify v obou stupnicích snižu-
jí o 10 %. 
Dále upozorňujeme, že Zákon,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s úspornými opa-
třeními v působnosti Minister-
stva práce a sociálních věcí byl
zveřejněn v částce 127 Sbírky
zákonů pod č. 347/2010 Sb.
Ustanovení, která se týkají změn
§ 123 zákoníku práce, jsou ob-
sažena v části třetí, čl. V  uve-
deného zákona.                   -fa-

Vláda schválila změny v odměňování

Na protestním mítinku v Českých Budějovicích.

Občanští pracovníci policie v Hradci Králové.

Do Hradce Králové přijeli čle-
nové OS i z dalekého Meziměstí.

Zástupci České správy sociálního zabezpečení v Hradci Králové.

Před Městským úřadem v Nepomuku se sešli odboráři a zaměstnanci úřadu i úřadů okolních obcí.

Řada úřadů zůstala zavřena nebo fungovala v omezené míře. Toto fo-
to je z budovy katastrálních úřadů v Praze v den stávky.

Fota z účasti našeho odborového
svazu na protestech 8. 12. 2010 -
Věra Benešová, Jindřich Brabec
Ludvík Chovanec, Pavel Mörtl,
Jaroslav Somolík. Pavel Sýkora
a Květa Dědovská.
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Výbor odborového svazu Z konferencí sekcí

Ve čtvrtek 9. prosince se v Praze
konalo 9. zasedání Výboru naše-
ho odborového svazu.  Místo-
předseda OS J. Rovenský podal
ústní informaci o činnosti od
minulého zasedání v září. Ta by-
la zaměřena na přípravu 6. sjez-
du OS v příštím roce a dále pře-
devším na protestní akce v sou-
vislosti s přípravou státního roz-
počtu na rok 2011 a chystanými
změnami v odměňování státních
a veřejných zaměstnanců. Pro-
testy vyvrcholily účastí na
stávce a protestních shromáž-
děních. J. Rovenský ocenil účast
členů našeho odborového svazu
a dalších zaměstnanců a poděko-
val za organizační práci pracov-
níkům informačních a poraden-
ských center OS. 
V následné diskusi jednotliví čle-
nové výboru informovali o účasti
na stávce v sekci či ve vlastní
základní  odborové organizaci i
o předpokládaných konkrétních
dopadech vládních opatření na
platy zaměstnanců po Novém
roce. Například předsedkyně sek-
ce správy sociálního zabez-
pečení Helena Šindelářová oce-
nila účast zaměstnanců správ ve
stávce zvlášť s ohledem na infor-
maci o požadavku ministra práce
a sociálních věcí nestávkovat.
Řada správ byla zavřena a fun-
govala jen v míře zohledňující
možné zmeškání lhůt podání.
Správy se potýkají s přemírou
práce a přesto zaměstnancům
mají být plošně sníženy tarifní
platy. Předseda sekce územní fi-
nanční orgány Vojtěch Rosen-
berger uvedl, že z 13 tisíc za-
městnanců finančních úřadů
stávkovalo aktivně 2600 zaměst-
nanců, a byli převážně z Moravy.
Petr Pacher ze sekce občanských
zaměstnanců ministerstva vnitra
uvedl, že kvůli pozdnímu
právnímu výkladu stávky a
nemožnosti refundovat účast-
níkům platy nemohli v působ-
nosti jejich základní organizace
zajistit účast ve stávce. Ostatní
diskutující se shodli, že nikde

nepadaly ze strany stávkujících
požadavky na refundaci mezd.
Předsednictvo se shodlo na tom,
že refundace mezd a odvodu po-
jistného v souvislosti se stávkou
OS neposkytuje. J. Rovenský
dále informoval, že protestní
akce ozbrojených složek 15. pro-
since podpoří zástupci sekcí od-
borového svazu vězeňské služ-
by, celní správy a občanských
pracovníků MV ČR.
Místopředseda OS Pavel Bednář
a pracovnice OS Ing. Marie Fa-
bianová informovali o jednání
legislativní rady ČMKOS k další
novele zákoníku práce, když
odbory se nadále snaží o zrušení
institutu smluvních platů ve stát-
ní a veřejné správě.
Výbor dále projednal a schválil
rozpočet OS na rok 2011 a pro-
jednal majetkové aktivity OS.
Schválil pořádání svazové rodin-
né rekreace v příštím roce v roz-
sahu letošní skutečnosti a konání
zahraniční rekreace v Chor-
vatsku pro malý zájem o pořá-
dání prostřednictvím našeho OS
pouze pro případné jednotlivé
zájemce prostřednictvím OS
sklářů.
Výbor po předchozí přípravě
svolal 6. sjezd OS na dny 18. –
19. 3. 2011. Bude se konat v Pra-
ze v hotelu Pyramida.  Schválil
rozpočet 6. sjezdu OS, návrh
jednacího a volebního řádu sjez-
du a uložil předsedkyni OS před-
ložit zasedání VOS v únoru 2011
návrh programu sjezdu, před-
sedům sekcí uložil svolat kon-
ference sekcí, na kterých budou
projednány návrhy novel sva-
zových dokumentů a zvoleni
delegáti sjezdu a jejich náhradní-
ci. Celkový počet delegátů bude
226 zvolených na základě stavu
členské  základny  k 30. 6. 2010
v poměru 1 delegát s hlasem
rozhodujícím na každých 115
členů OS a podle stanov OS dále
předsedkyně a místopředsedové
OS. Na konferencích sekcí bu-
dou dále zvoleni členové Výboru
OS a předsednictva Výboru. -dě-

Konference sekce vědecko-
výzkumná základna se konala
30. listopadu v Praze. Hlavním
tématem konference byla přípra-
va na sjezd odborového svazu a
příprava protestních akcí na 8.
prosince. Místopředseda OS Ing.
J. Rovenský informoval o pří-
činách,  které  vedly  odborové
svazy rozpočtové a příspěvkové
sféry k vyhlášení stávky. Disku-
tující poté hovořili o konkrétních
dopadech snížení prostředků na
platy a změn v odměňování na
zaměstnance a o přípravě na pro-
testy. Konference zvolila nové
vedení sekce, zástupce do PVOS,
VOS a 9 delegátů a 9 náhradníků
na 6. sjezd OS. Na předsedu a
místopředsedu OS navrhuje Ing.
J. Rovenského a P. Bednáře.

Předsedkyní sekce VVZ zůstává
Milada Hofmanová. 
Ve dnech 29. - 30. listopadu  se
v Praze – Květnici konalo jed-
nání koordinačního výboru
odborových organizací – sekce
vězeňská služba. K aktuálním
přípravám na protesty vystoupil
místopředseda OS Pavel Bednář.
Po vystoupení hosta, generál-
ního ředitele VS ČR plk. PhDr.
Jiřího Treglera, byla podepsána
kolektivní smlouva na rok 2011.
Následovala diskuse členů vý-
boru s generálním ředitelem a
ředitelem kanceláře generálního
ředitele. Výbor zvolil 8 delegátů
a 8 náhradníků na 6. sjezd  OS a
své nové vedení. Předsedou je i
nadále Bc. Josef Malý.

-dě-

Na 8. – 19. března 2011 je do Prahy svolán 6. sjezd našeho
odborového svazu, zúčastní ho se ho 226 delegátů

Rukojmí?
Tak jsme kolem osmého prosince opět slyšeli „hlas lidu“. Prý si nezodpověd-
ní lékaři a sestry vzali za rukojmí pacienty (sic!), učitelé žáky a studenty,
kuchařky ve školních jídelnách strávníky atd. A úředníci? Ti stávkující si snad
vzali za rukojmí úplně všechny! Na jihočeském protestním shromáždění jeden,
očividně všemi pohrdající muž, dokonce svou antipatii k protestujícím vyjádřil
soukromým heslem „Když nechcete dělat za peníze, seďte doma zadarmo!“
Neměl pravdu, protože ti, kteří stávkovali, z drtivé většiny svůj denní výdělek
položili na oltář  společného nesouhlasu se škrtací politikou koaliční vlády.
Premiérovi dokonce přišlo na mysl, že „nesouhlasníci“ jsou vyloženými desta-
bilizátory demokratické společnosti (jako bych v tom slyšel kdysi proslulou
„mobilizaci“) a mlčící většina občanstva je hodna jeho nejvyšší úcty.
A nyní z jiného pohledu. Do konce roku chybí pár týdnů a desetitisíce nezod-
povědných řidičů nemají vyměněny řidičské průkazy. V Jihočeském kraji je to
lehce nad 24 tisíc a v samotných Českých Budějovicích přes 7 tisíc. Nenajít si
za  čtyři  roky  hodinu, dvě na tuto jasně soukromou záležitost, se nedá jinak
slušně označit než jako lenost. A pro tyto osoby nejeden městský úřad v repub-
lice vymýšlí někdy až krkolomné způsoby, jak jim výměnu umožnit. A proto se
bude na příslušných odborech pracovat přesčas a dokonce i v sobotu.
Samozřejmě, že referenti musejí za tuto práci navíc dostat zaplaceno. A z če-
ho? Nu přeci z peněz těch daňových poplatníků, kteří si řidičské průkazy
dokázali vyměnit včas. Takže, kdo si tu v tuto chvíli bere za rukojmí koho?
Nepořádný flink slušného občana. Ostatně svým způsobem jsou rukojmími i ti
úředníci, kteří jsou vedeni snahou vyjít občanovi vstříc a udržet renomé svého
úřadu. Za to si zaslouží poděkování a ne zostouzení od politiků!   Pavel Mörtl

Brusel, 15. prosince: Odbory ve veřejných službách dávají
Evropské radě a Evropské radě červenou kartu
Evropská  odborová organizace ve veřejných službách (EPSU) spolu
s Evropskou odborovou konfederací plánují na 15. prosince mobili-
zaci pracovníků. Tímto protestem pokračuje EPSU ve své kampani
„Řekněte ne úsporám“, která odstartovala demonstrace v Bruselu 29.
září. Hlavním cílem protestu je odsouzení úsporných balíčků jak v EU
tak mimo ní a připomenout veřejnosti důvody veřejných výdajů. EPSU
plánuje tento protest před budovami dvou hlavních evropských insti-
tucí, Evropské rady a Evropské komise. Odbory si kladou za cíl chrá-
nit veřejné služby a jejich pracovníky, kteří jsou pod vysokým tlakem
napříč celou Evropou. EPSU chce dát najevo svou solidaritu se svý-
mi členy a pracovníky ve veřejných službách. Protestující budou
manifestovat červenými kartami, které tímto způsobem dají před-
stavitelům rady a komise za to, že dělají jen málo proto, aby zastavi-
ly zhoršování životních podmínek pracovníků. Řešení, které potřebu-
jeme, není v úsporných plánech, ale v cestě růstu. K protestům se při-
dají i pracovníci v dalších zemích včetně Řecka, Španělska,
Lucemburska, Maďarska nebo Francie.                                     -pm-


