
Porada odborů veřejné správy a služeb
Program: Úprava platů!

Pracovní porada odborářů z veřejných služeb
a správy se uskuteční v úterý dne 12. června 2018
v sále Přítomnost v Domě odborových svazů v Praze.

Odborové svazy vyzvaly 14. března předsedu vlády
ČR ke stanovení termínu jednání o navýšení platů ve veřejném
sektoru. Doposud však odbory od předsedy vlády návrh termínu
jednání neobdržely. Odborové svazy proto svolávají poradu zá-
stupců zaměstnanců veřejné správy a služeb, na které projednají
další postup vyjednávání o platech. Na poradu jsou pozváni pre-
miér Andrej Babiš a jednotliví rezortní ministři.

Praha
28. květen 2018
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www.facebook.com/osstatorg
Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na we-

bovou stránku nebo na vazbu
v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete

pokračovat ve čtení textu
přecházejícího na jinou stránku.

Návrh na přerušení projed-
návání novely do doby získání
důvěry vlády byl zamítnut stejně
jako návrh na zamítnutí novely
jako celku či vrácení před-
loženého návrhu novely navrho-
vateli k dopracování.

Návrh novely byl poté hla-
sováním přikázán k projednání

pouze ústavně právnímu výboru
jako garančnímu výboru, když
návrh na přikázání projednání
výborem pro veřejnou správu
a regionální rozvoj byl zamítnut
podobně jako návrhy na projed-
nání ostatními výbory.
http://www.psp.cz/sqw/historie.s
qw?o=8&t=132s

Návrh novely zákona o státní službě
prošel prvním čtením

Ve středu 23. května v prvním čtení jednala Poslanecká sněmov-
na PČR o novele zákona o státní službě.

Dne 23. května
byl v prvním
čtení v Posla-
necké sněmov-
ně projednán
kon t rove rzn í
návrh novely
zákona o státní

službě, ke kterému od jeho před-
ložení v lednu letošního roku náš
odborový svaz konstantně zau-
jímá negativní stanovisko. Se
znepokojením jsme sledovali
průběh rozpravy i hlasování a je-
ho výsledek.

Je zřejmé, že v tomto okam-
žiku mají pouze některé posla-
necké kluby zájem o věcnou dis-
kuzi nad zákonem o státní služ-
bě, předloženou novelou, a ri-
ziky, která z ní vyplývají. Sku-
tečnost, že mezi těmito posla-
neckými kluby není klub hnutí
ANO není pro nás překvapením.
Vláda v demisi už od okamžiku
předložení novely sleduje pouze
jediný cíl, a to je destabilizace
státní správy a uvolnění mož-
ností pro ovlivňování složení
nepolitického vedení úřadů. Ja-
ký dopad to může mít nejen na
státní zaměstnance, ale prostřed-
nictvím jejich práce i na ostatní
občany, zřejmě není důležité.
Překvapením je pro nás spíše

skutečnost, že ani poslanci
KSČM – strany, která se obvyk-
le zaštiťuje zájmy zaměstnanců
a „obyčejných lidí“ – se věcné
a faktické diskuze o návrhu
účastnit nechtějí, ale umožňují
svými hlasy její co nejrychlejší
přijetí.

V návaznosti na rozpravu po-
važujeme za nezbytné připome-
nout, že hnutí ANO bylo v době
přijímání tohoto zákona součástí
jak Poslanecké sněmovny, tak
vládní koalice, a že jejich mi-
nistři či ministryně řídili některá
ministerstva. Je tedy nanejvýš
nedůvěryhodné, pokud předstíra-
jí, že až po podzimních volbách
zjistili, jak vlastně zákon o státní
službě funguje, co v praxi zna-
mená oddělení politického a per-
sonálního vedení úřadu, jaké
pravomoci má státní tajemník,
a jakým způsobem se obsazují
místa představených. Zároveň je
ze strany vlády jako předkladate-
le velice zavádějící předkládat
složitá výběrová řízení a náročná
kritéria na uchazeče jako jediný
důvod malého zájmu o státní
službu a nedostatku státních za-
městnanců. Není možné prezen-
tovat předmětnou část novely
jako spásné řešení personální
situace, když je evidentní, že

důvodů existuje mnohem více,
od nedostatečné kompenzace
zvýšených požadavků zákona,
přes nízké platy, složité a stále se
měnící agendy, opakované de-
honestace úředníků až po stav
pracovního trhu. Důvěru nebudí
ani tvrzení o tom, jak Evropská
komise nemá s materiálem prob-
lém, a jediné, o co jí jde, je reál-
né fungování zákona, když ofi-
ciální vyjádření v tomto smyslu
není od EK ani jejích orgánů
k dispozici.

I ve Sněmovně zaznělo
postesknutí nad tím, jak je těžké
řídit úřad, když si jeho šéf
nemůže přivést své lidi. Spolu
s některými poslanci bychom rá-
di připomněli, že obdobný prin-
cip oddělení vedení úřadu od
politické reprezentace byl na
územně samosprávných celcích
zaveden již před řadou let.
Není nám známo, že by po
každých komunálních volbách
tyto úřady kolabovaly proto, že
nový starosta, primátor nebo
hejtman na nich okamžitě nemá
„svoje lidi“.

Jako snahu co nejvíce mini-
malizovat odbornou a věcnou
diskuzi o novele zákona o státní
službě musíme vnímat i sku-
tečnost, že i přes několik návrhů

nebyl materiál přikázán k pro-
jednání žádnému jinému vý-
boru než ústavně právnímu,
a to ani výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj. Ani
před tímto hlasováním nepro-
běhla relevantní diskuze o tom,
kdo vlastně by měl takto zásad-
ní návrh projednat a z jakých
hledisek. Nezbývá nám tedy
než doufat, že alespoň garanční
výbor materiálu věnuje patřič-
nou pozornost, odbornou i poli-
tickou, a předem musíme ocenit
zájem příslušných poslanců se
návrhem kriticky zabývat.

Závěrem nezbývá než zdů-
raznit, že dosavadní průběh pří-
pravy a projednávání novely
zákona o státní službě je nanej-
výš názornou ukázkou toho, jak
si hnutí ANO představuje de-
mokracii a politickou práci – co
nejméně řečí, co nejrychleji do-
sáhnout vytyčeného cíle. Nebe-
rou se ohledy na zájmy vlastních
zaměstnanců a nelze si dělat
iluze, že se budou – ať už v tom-
to nebo v jiných případech – brát
příliš velké ohledy na zájmy os-
tatních občanů.

Bc. Pavel Bednář
předseda

Odborového svazu státních
orgánů a organizací

K projednávání novely zákona o státní službě v Poslanecké sněmovně

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Soudy

Zleva 1. místopředseda OSSOO JUDr. Rudolf Pospíšil, předseda
OSSOO Bc. Pavel Bednář, předsedkyně Sekce veřejná správa OSSOO
Ing. Alena Gaňová a místopředseda Sekce veřejná správa OSSOO
Mgr. Karel Mach, MBA, MSc.

ze sekcí

Výbor Sekce veřejné správy OSSOO jednal ve Vésce na Olomoucku
V rámci jednání výboru se konalo tradiční setkání s odborovými funkcionáři z regionu
V rámci besedy s regionální-

mi odboráři konané před samot-
ným jednáním výboru sekce
předseda odborového svazu
Bc. Pavel Bednář v informaci
o záměrech odborů ohledně vy-

Diskutovat s vedením sekce a odborového svazu přijely
funkcionářky a jeden funkcionář základních odborových organizací
při městských úřadech ve Štemberku, Šumperku, Hranicích, Přerově
a Krajském úřadu Olomouckého kraje.

terstvo práce a sociálních věcí
zabývá rozkladem Svazu měst
a obcí proti své účasti v kolek-
tivním vyjednávání. P. Bednář
ocenil význam nedávno ko-
naného sjezdu ČMKOS a opě-

tickou klientelou, nemají nárok
na rizikové příplatky, a dosáh-
nout kompenzace alespoň nefi-
nančními benefity je mnohdy
velmi složité kvůli přístupu vo-
lených funkcionářů k úředníkům
samosprávy a zaměstnancům
obecních policií.

Specialista našeho odboro-
vého svazu na kolektivní vyjed-
návání Mgr. Arnošt Odvalil upo-
zornil na důležitost zpracování
dotazníků ohledně vyjednaných
kolektivních smluv, když vý-
sledky, například údaje o prů-
měrném přídělu do sociálního
fondu či výši příspěvku na pen-
zijní připojištění nebo o benefi-
tech, mohou být dobrým argu-
mentem pro kolektivní vyjed-
návání v dalších místech. Do-
sáhnout uzavření kolektivní
smlouvy lze i prostřednictvím
sporů, a ty přibývají.

Jednání výboru sekce
V informační části jednání

výboru předseda OS P. Bednář
hovořil o hospodaření a majet-
kových aktivitách OS v roce
2017, záměru odborů jednat
o platech a neochotě vlády za-
hájit v tomto směru jednání,
o snaze přimět Svaz měst a obcí
kolektivně vyjednávat, o stavu
projednávání zákona o státní
službě a o záměru prosadit ri-
zikové příplatky pro úředníky
projednávající přestupkovou
agendu. K přípravě sjezdu od-
borového svazu sdělil, že klíč
k volbě bude v září určen na
základě početního stavu členské
základny k 30. 6. 2018.

Výbor sekce rozhodl o konání

regionálních konferencí, na kte-
rých budou volení delegáti řád-
ného sjezdu OS a delegáti kon-
ference sekce, během podzim-
ních měsíců. Výbor nyní před-
běžně určil, že každý delegát
sekce na sjezd bude zastupovat
115 členů. Sekce by měla zvolit
celkem 84 delegátů sjezdu a 41
náhradníků. Ti všichni budou
delegáty konference sekce, která
se bude konat ve čtvrtek 17. led-
na 2019, a na kterou bezprostřed-
ně naváže jednání výboru, který
zvolí předsedu a místopředsedy
sekce.

Výbor projednal rozpočty
roku 2017 a 2018 a jejich čer-
pání, a rozhodl o konání příštího
zasedání výboru v termínu 18. –
19. 10. 2018 v Pardubicích.

V diskusi členové výboru
hovořili mj. o problematice zda-
ňování nepeněžních benefitů,
o možných kontrolách danění
v souvislosti s čerpáním ze so-
ciálního fondu, o právním za-
stupování i o nepříznivém vlivu
neoblíbenosti úředníků u veřej-
nosti na možný růst jejich platů,
když přitom právě nízké platy
ohrožují výkon veřejné správy

V závěru jednání vedení sekce
poděkovalo organizátorům vý-
jezdního zasedání a zejména pak
Davidovi Krmáškovi z Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje
za přípravu jednání.

Výbor sekce má 36 členů,
zasedání ve Vésce se jich účast-
nilo 26. -dě-

jednávání o platech potvrdil, že
cílem je plošné navýšení tarif-
ních platů, a to ještě v tomto
roce. Nutné je kvůli zvýšené
věkové hranici na nárok na sta-
robní důchod prosadit rozšíření
počtu platových stupňů zohled-
ňující praxi nad 32 let. Vzhle-
dem k tomu, že premiér Babiš
nereagoval na 14. 3. předanou
výzvu odborů k zahájení jednání
o platech, rozhodli zástupci
odborových svazů rozpočtové
a příspěvkové sféry svolat po-
radu zástupců zaměstnanců. Ta
se bude konat 12. 6. v Praze.
P. Bednář pak informoval o neo-
chotě Svazu měst a obcí přis-
toupit na kolektivní vyjedná-
vání, v současné době se Minis-

tovnou volbu úspěšného vedení
konfederace. 1. místopředseda
OS JUDr. Rudolf Pospíšil
vysvětlil v souvislosti s vyhlá-
šeným záměrem zkrátit pracov-
ní dobu v ČR o 2,5 hodiny týdně
a tím, že v podnikatelské sféře
obsahuje kratší pracovní dobu
70 % uzavřených kolektivních
smluv, že ve státní a veřejné
správě lze takové úpravy dosáh-
nout pouze změnou zákonů,
nikoliv kolektivním vyjedná-
váním.

Odborové funkcionářky z re-
gionu (byl mezi nimi jen jeden
muž) diskutovaly hlavně o pře-
tížení zaměstnanců vzhledem
k rozšiřujícím se agendám a ne-
obsazeným místům, přičemž za-
městnanci nejsou adekvátně fi-
nančně odměňováni. Například
ti, co jsou ve styku s problema-



ze sekcí
Výjezdní zasedání Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR při OSSOO 19. až 20. dubna v Hotelu Bítov

Přítomnosti vedení Policie
ČR na jednání sekce jsme
využili pro vyjednávání o pla-
tech, a hlavně jsme připoměli,
že občanští zaměstnanci mají
často mzdu zhruba na úrovni
minimální mzdy. Upozornili
jsme také na problém při dlouho-
dobém onemocnění těchto za-
městnanců. Ti při nemoci domů
přinesou žebračenku, za kterou
nezaplatí ani nájem za bydlení.
Proto také podporujeme zrušení
karenční doby stejně jako pod-
porujeme snížení pracovní doby
na 37,5 hodin týdně bez snížení
mzdy a změnu v nařízení vlády
ve stupnici platových tarifů
a platových tříd kvůli pozdější-
mu odchodu do důchodu. Za-
staralá je vyhláška o FKSP a ta-
ké zřizovací listina pro zdravot-
nické zařízení MV, kde nejsou
zakotveny potřeby a požadavky
zdravotnické péče 21. století.

Tomáš Tuhý informoval pří-
tomné o změnách v roce 2018
a o personálním podstavu u poli-
cie. Josef Středula požádal ve-
doucí představitele Policie ČR
o spolupráci při vyjednávání

s vládou v demisi, informoval
o vyjednávání v tripartitě, o potře-
bě zvýšit minimální mzdu, pro-
sadit růst mezd a stejné odmě-
ňování i u cizinců. Představitelé
policie byli zdrženlivější a sna-
žili se takticky vysvětlit situaci
v našem státě - že je mzdová
politika špatná a že je potřeba ji
vnímat. Na to předseda ČMKOS
okamžitě reagoval a připomněl,
že nejdůležitějším úkolem státu
je zajistit důstojný život obča-
nům. Úředníci za přepážkou
vystupují za stát a dodržují jeho
řádný chod. Proto musí být kaž-
dý odborník ve státní správě
ohodnocen stejně jako v soukro-
mém sektoru, jinak odejde pra-
covat do soukromé sféry a výkon
státní správy nebude odborný.
I o přestávce při kafíčku po-
kračovala rušná debata, prostě
jsme využili každého okamžiku.

Předseda sekce Jaroslav Chyt-
rý a předseda odborového koor-
dinačního výboru Mgr. Petr Pa-
cher informovali přítomné o led-
novém setkání s ministrem vni-
tra Mgr. Lubomírem Metnarem,
na kterém jsme požádali minis-

tra o pomoc při vyjednávání
o platech pro příslušníky a civil-
ní zaměstnance bezpečnostních
sborů, když zejména odměňo-
vání občanských zaměstnanců je
nedůstojné, a stále se poza-
pomíná, že bez těchto srdcařů
není bezpečnostní sbor schopen
fungovat. Náš odborový svaz je
jediný, který veřejně deklaruje,
že u bezpečnostních sborů jsou
dvě kategorie zaměstnanců -
příslušníci a občanští zaměst-
nanci, a že především u civilních
zaměstnanců je platová úroveň
na velmi nízké úrovni. Ministra
jsme též požádali o pomoc při
uzavření kolektivní dohody
vyššího stupně pro příslušníky
všech bezpečnostních sborů.

R. Pospíšil přítomné v Bítově
informoval o GDPR - ochraně
osobních údajů a změnách
ohledně veřejných rejstříků. B.
Dvořák hovořil o dopadu digi-
talizace veřejné správy do osob-
ního života a o zvýhodněné na-
bídce pojištění zaměstnance na
škodu způsobenou zaměstna-
vateli zprostředkované odboro-
vým svazem pro členy základ-
ních organizací.

Petr Pacher informoval o zá-
měru zkvalitnit činnost někte-
rých útvarů s celorepublikovou
působností. Předal členům sekce
přehled platů příslušníků a ob-
čanských zaměstnanců za rok

2017. Poděkoval vedení svazu
za úspěšné vyjednávání s vládou
o navýšení mezd a platů v této
nepřehledné politické době. Ja-
roslav Chytrý upozornil na pro-
blematiku čerpání indispozič-
ního volna a probíhající změny
v přijímaných zásadách FKSP,
zřizování kreditů údajně ve pro-
spěch zaměstnanců, je nutno do-
držet vyhlášku o FKSP v plném
rozsahu a za správnost čerpání je
zodpovědný správce fondu.

Odbory jako celek se musí vy-
rovnávat s protilidovou politi-
kou pravicových stran a aktivi-
zovat svojí členskou základ-
nu. V podmínkách Policie ČR se
jedná zejména o dodržování
všech předpisů, činnost odškod-
ňovacích a výběrových komisí
a tlumení negativních jevů, které
se dotýkají bezprostředně členů
odborů a dalších zaměstnanců.
Sekce odborového svazu jsou na
základě stanov OS zcela auto-
nomní a svoji problematiku
řešíme individuálně. Máme na
zřeteli, že je potřeba zaměst-
nance motivovat a vytvářet pří-
znivé podmínky, a to nejen fi-
nanční, ale i pracovní, prosazu-
jeme důstojnou práci, finanční
ohodnocení a slušné zacházení.

Jaroslav Chytrý
předseda sekce
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Odboráři Úřadu práce ČR mají výhrady k návrhu novely zákona o státní sociální podpoře
Připomínky k návrhu novely vznesené odboráři - pracovníky
ÚP ČR byly zahrnuty ve stanovisku ČMKOS pro při-
pomínkové řízení k návrhu novely

Hosty výjezdního zasedání sekce byli policejní
prezident brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý,
předseda ČMKOS Josef Středula, 1. místopředse-
da OSSOO JUDr. Rudolf Pospíši, 2. místo-
předseda OSSOO Ing. Břetislav Dvořák, krajští
ředitelé Policie ČR a generální ředitelé Zdravotní
pojišťovny MV a Zdravotnického zařízení MV.

Ministerstvo práce a sociálních
věcí předkládá návrh novely
zákona o státní sociální podpoře
s tím, že „Účelem předkládaného
návrhu zákona je především
odstranit nedostatky stávající
právní úpravy jedné z dávek na
bydlení – příspěvku na bydlení
tak, aby se omezilo nadužívání té-
to dávky.“

Sekce našeho odborového sva-
zu sdružující odboráře Úřadu
práce ČR má k návrhu novely
řadu připomínek. Například se
pozastavuje nad pojmem „dobré
mravy“, kdo je kompetentní
rozhodnout, kdy se jedná v roz-

poru s dobrými mravy? Tento po-
jem je zavádějící, nelze ho v praxi
spravedlivě uplatnit, každá rodina
se musí posuzovat individuálně,
a pro každého „dobré mravy“ ma-
jí jiný význam. Sekce navrhuje
postupovat na základě dosavadní
praxe, kdy oprávněná osoba
prokáže, že vylučovaná osoba byt
prokazatelně neužívá více jak 3
měsíce, např. potvrzením majitele
bytu atd.

Otazníkem je, kdo a jakým
způsobem by měl na Úřadu práce
ČR prověřovat oprávněnou osobu
a společně s ní posuzované osoby,
že nejsou vlastníky jiné nemo-
vitosti určené k bydlení, byla by
s tím spojena další časová
náročnost při zpracování žádosti

o příspěvek na bydlení, a i fi-
nanční náročnost – služba je
katastrálním úřadem zpoplatněna.

Nově navrhované návštěvy
obydlí žadatelů znamenají, že pra-
covníci státní sociální podpory
úřadu práce budou muset do-
cházet na šetření do každé rodiny,
která si požádá o příspěvek na by-
dlení, aby byla dávka vyplacena.
To však s sebou nese neúměrnou
administrativní náročnost, kterou
nejsou schopni pracovníci zvlád-
nout, neboť již dnes jsou přísluš-
ní zaměstnanci značně přetíženi,
a při už tak velké administrati-
vní náročnosti tato povinnost není
splnitelná, pracovníci musí mě-
síčně vyřídit stovky žádostí
o dávku (např. na děčínském
kontaktním pracovišti se jedná
o stovky žádostí o dávku na jednu
pracovnici za měsíc). Takové
šetření by se provádělo každé

čtvrtletí nebo jen při podání nové
žádosti? Ani v jednom případě
není toto ustanovení možné
aplikovat v praxi při současném
stavu zaměstnanců a jejich pra-
covním vytížení.

Dle § 57 odst. 2 zákona je nut-
né vyplatit dávku do konce násle-
dujícího měsíce, v němž byla při-
znána, což nelze dodržet při dal-
ší administrativní zátěži, která
nastane aplikací navrhované no-
vely zákona o SSP do praxe. Co
se týká místního šetření, vyskytu-
jí se už nyní dlouhodobě prob-
lémy s dodržováním správního řá-
du kvůli počtu žádostí. Podstatné
pak je, že není v možnostech pra-
covníků SSP provádět místní
šetření, aniž by byl navýšen je-
jich počet. V neposlední řadě ma-
jí v úřadu práce pracovníci SSP
nejnižší zvláštní příplatek.

Podle připomínek sekce –dě-
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ze základních organizací

Přetěžování, stále vyšší výkon, ale na osobním hodnocení
a osobním příplatku se to neodráží

Nespokojenost s osobním hodnocením a osobním
příplatkem je to, co nejvíce trápí odboráře
Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

Hlavním zájmem nedávno
vzniklé základní organizace
našeho odborového svazu při
krajské pobočce a kontaktním
pracovišti Úřadu práce ČR
v Ústí nad Labem je přispět
k prosazení osobního příplatku
jako nástroje, který skutečně
oceňuje kvalitu a objem výkonu
zaměstnance. Tomu tak podle
předsedy Bc. Michala Tučka
a členky výboru ZO Heleny
Dornové, DiS., dnes bohužel,
i po zavedení standardizovaného
služebního hodnocení, stále
není. Pracovníci úřadu v Ústí
jsou, podobně jako jinde, ves-
měs přetěžováni, své úkoly plní,
podávají stále vyšší výkon, ale
na jejich osobním hodnocení
a osobním příplatku se to často
neodráží. Je sice těžké měřit
výkon úřednické práce, a vždy
v hodnocení bude patrná subjek-
tivita hodnotitelů, ale přesto by
podle odborářů mělo být hodno-
cení méně formální a mělo by
skutečně rozlišovat výkonnost
zaměstnanců. Také by podle

nich mělo být možné měnit
osobní příplatek v mimořádných
případech i mimo termín ročního
hodnocení. Největším nešvarem
je podle obou funkcionářů, že
výsledky hodnocení jsou z důvo-
du omezených finančních pro-
středků více méně předem dané
a výše osobních příplatků se tak
mění minimálně. Dokonce se
dodnes projevuje někdejší poní-
žení osobních příplatků v sou-
vislosti se snížením prostředků
na platy v roce 2010. Jako nej-
větší nespravedlnost pak řada
zaměstnanců vnímá i neopod-
statněné rozdíly v osobních pří-
platcích mezi krajskými poboč-
kami i jednotlivými zaměstnan-
ci. Velmi pobuřující je také
nepřiznání osobních příplatků
rodičům vracejícím se do služby
po rodičovské dovolené. Ti, ale-
spoň zatím, museli čekat různě
dlouhou dobu na přiznání osob-
ního příplatku.

Odboráři z ústeckého kontakt-
ního pracoviště původně byli
členy základní odborové organi-

zace při kontaktním pracovišti
v Děčíně, což bylo částečně věc-
ně nepraktické i časově nevý-
hodné. Po ustavení základní or-
ganizace v Ústí se pak, přestože
v Ústí funguje úřad práce v ně-
kolika budovách, podařilo díky
osobním kontaktům na jednot-
livých pracovních úsecích ztroj-
násobit počet členů, a zvýšit tak
význam odborů v pobočce i na
kontaktním pracovišti. H. Dor-
nová a M. Tuček oceňují pomoc
předsedkyně své původní děčín-
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ské odborové organizace Simo-
ny Struhové a pracovnice infor-
mačního a poradenského centra
našeho odborového svazu v Ústí
nad Labem Evy Vovesové při
vzniku organizace v Ústí. Hodně
si slibují od spolupráce s odbor-
nými pracovníky  svazu, napří-
klad  právničkou  Š.  Homfray,
1. místopředsedou R. Pospíši-
lem a specialistou na kolektivní
vyjednávání A. Odvalilem. Jed-
noznačně podporují stávající
jednání vedení podnikového
výboru odborových organizací
ohledně situace na úseku nepo-
jistných sociálních dávek úřadu
práce. Příznivé je pro zaměst-
nance v krajské pobočce Úřadu
práce ČR, že v sedmi okresech
ústeckého kraje nyní funguje
šest základních organizací. Jako
problém chápe M. Tuček, že in-
formace ze strany zaměstna-
vatele nejsou vždy v písemné
podobě, a nejsou tedy nezpo-
chybnitelné. Podobně lze po-
zději zpochybnit i informace po-
dané zaměstnavatelem na set-
káních  s  odboráři,  když  zápisy
z takových setkání nejsou za-
městnavatelem potvrzovány. 

Odboráři chtějí podporovat
spoluzaměstnance, aby se se
nebáli  hájit své zájmy, a aby se
i neodboráři například před
každým podpisem či rozhod-
nutím ve vztahu k zaměstna-
vateli poradili. Populární a bez-
problémové je čerpání nefi-
nančních benefitů vyplývajících
ze zákona o státní službě či
kolektivní dohody vyššího stup-
ně a podnikové kolektivní do-
hody a smlouvy.        

-dě-

Časopis Ekonom č. 18 z 3. května 2018
“. . . Méně demonstrací, více

vyjednávání
Středula za poslední čtyři roky

zásadně změnil 300tisícovou ar-
mádu odborářů. Do té doby se
ČMKOS specializovala hlavně
na protesty a bezvýhradnou pod-
poru návrhů ČSSD. Poslední
velká demonstrace byla v roce
2012 v Praze, kdy 100 tisíc lidí
protestovalo proti reformám
vlády Petra Nečase. Ale jak dál,
to odborářští vůdci nevěděli.
Docela dobře to ilustroval šéf
ČMKOS Zavadil, který nejprve
na Václavském náměstí vykřiko-
val, že vláda je odporná a slizká,
a pak ho média zachytila, jak šel
odpoledne na pivo s tehdejším
ministrem financí Miroslavem
Kalouskem.

Šéfům odborů se tato politika
vyplácela, samotným odborům

už méně. Od dob "táty pracu-
jících" z 90. let Richarda Falbra
totiž všichni předáci skončili na
dobře placeném místě od sociál-
ní demokracie. Falbr byl sená-
torem a europoslancem ČSSD,
Milan Štěch je předsedou Sená-
tu, Jaroslav Zavadil poslancem.

Středula ale k odborům přis-
toupil  jinak.  Navlékl   si   sako
a   kravatu.   Demonstrace,   ze
kterých nakonec kromě kraválu
nic  není,  se už nekonají. Přesto
z něj šéfové podniků i partneři na
tripartitě  vlády, zaměstnavatelů
a odborů padají do mdlob . . . 

Odbory číhají na mladé
Že odbory za Středuly začínají

být zase zajímavé, ukazují i čísla
o počtu členů. ČMKOS vznikla
jako pohrobek komunistického
Revolučního  odborového hnutí
a hned po revoluci začal počet
členů padat. V roce 1991 měla
centrála 4,4 milionu členů, v roce
1995 2,45 milionu, v roce 2015

dosedla na samé dno s 287 tisíci
členy. Od kampaně Konec levné
práce však počet členů zase ros-
te. Velmi mírně, ale roste. Nyní
mají odbory 300 tisíc členů, při
započtení menších odborových
svazů jde počet přes půl milionu.
"Díky velmi aktivní a srozu-
mitelné komunikaci o problé-
mech, které lidi trápí, si vyslou-
žily stále větší popularitu," míní
Horská.

Odbory se také stávají při-
tažlivějšími pro mladé ročníky.
"Mladé odboráře a jejich aktivitu
ČMKOS, jednotlivé svazy i Jo-
sef osobně podporují, a to je vel-
ké  povzbuzení  pro  nové věci,
které  nemají  moc   společného
s tradičním schůzováním," vyprá-
ví Šárka Homfray, která re-
prezentuje mladou krev v odbo-
rech. Středulova politika jí přišla
natolik rozumná, že po deseti le-
tech v odborech šla pro ČMKOS
pracovat jako právnička . . .”     �



Tak  už jsme se
s   kolegyněmi
a kolegy odbo-
ráři dočkali. Ve
dnech 18. 5. –
20. 5. 2018 pro-
běhl  druhý ví-
kend třetího

ročníku    Odborové    akademie.
A co jsme se v rámci něj naučili?

V pátek odpoledne proběhla
komentovaná prohlídka Prahy,
samozřejmě, že po stopách
odborů. Prohlídku vedl Martin
Polášek z Ústavu politologie
Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Po procházce se účastní-
ci  uchýlili  znovu do HUB
Impact v Drtinově ulici na Praze
5 a shlédli dokumentární film
Hranice práce, o němž se násled-
ně debatovalo s dokumentarist-
kou, publicistkou a režisérkou fil-
mu Apolenou Rychlíkovou a pub-
licistkou a protagonistkou filmu
Sašou Uhlovou, která se inkogni-
to nechala zaměstnat v několika
nízkopříjmových pracích. Pak už
přišla na řadu večeře a zábava.

Sobotní dopoledne bylo roz-
děleno na dva bloky. V prvním
jsme se seznámili prostřednictvím
prezentace sociologa Ondřeje
Lánského s prekarizací práce,
čímž jsme navázali na páteční
podvečerní program. Postupně
jsme  postupovali  od roku 1945,
tedy od „Zlaté éry kapitalismu“,
přes  Clarkův  sektorový   model
v USA, Taylorismus, Fordismus,
sociální občanství, průmyslové
občanství a konec zlaté éry, tedy
přes počátek neoliberální hege-
monie;  tzv.   postfordismus,   až
k dnešní „nové třídě“, prekariátu.
Pokud vám tento název nic ne-
říká, nezoufejte. Ani já netušila,
oč se jedná. Ale slovo flexibilita
jste už jistě slyšeli, že ano?! A už
jsme v obraze, ano prekarizace
práce je totiž flexibilizace práce.
A co že nám to přináší? Nic
veselého, natož pozitivního.
Například přenos tržního rizika
na zaměstnance, rozklad kolek-
tivní pojistky proti tržním
rizikům, rozpad solidarity - za-
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Odborová akademie 2018 podruhé
Frekventantka akademie

Dana Laštovičková pro čtenáře NOSu:
městnanci  se staví proti sobě,
vystupují v zaměstnání „bez iden-
tity“, práce je organizována pro-
jektově, o smlouvě a odměnách se
vyjednává individuálně a upřed-
nostňuje se subdodavatelství.  

V druhém bloku nás Katka
Smejkalová seznámila s digitali-
zací práce a jejími důsledky pro
zaměstnance i odbory. Nejprve
jsme si definovali fenomény a vy-

jasnili základní pojmy. Poté jsme
se zaměřili na makro pohled, tedy
na technologický vývoj a trh práce
ve vztahu k počtu a kvalitě pra-
covních míst. V rámci mikro-
pohledu  jsme probrali technolo-
gický vývoj a pracovní podmínky.

dem na časovou tíseň a velký hlad
sice nestihli, ale díky zaslané
prezentaci si na otázky můžeme
odpovědět samostatně i později.

Po obědě jsme se s Ladislavem
Peterkou vrhli na strategie zís-
kávání nových členů. Začali jsme
opakováním vědomostí z minu-
lého víkendu a mozkovou roz-
cvičkou,  a  pak  už  jsme se učili
a procvičovali jak zvládat trému.
Vytvořili jsme si myšlenkovou
mapu v rámci přípravy prezen-
tace, seznámili jsme se s tech-
nikami jak zaujmout a motivovat
posluchače.  Celý odpolední blok
se nesl ve výborné náladě, i když
nám bylo leckdy hodně horko, to
když jsme museli před svými ko-
legy prezentovat vlastní přípravu
k „nalákání“ nových členů.
Myslím ale, že jsme to nakonec
všichni zvládli velmi dobře.

Nedělní dopoledne jsme pak
pokračovali v prezentačních
dovednostech, takže už víme, co
jsou 3Ř, stanovili jsme si tři moti-
vační pilíře prezentace odborů,
učili  jsme  se  reakce  na  dotazy
a zvládání námitek a negativních
reakcí. Ladislav Peterka nám
rovněž objasnil techniku zvládání
námitek AIKIDO (ne nebojovali
jsme, opravdu jsme jen mluvili).
Poté jsme si sami vyhotovili data-
bázi námitek a zkusili si je vzá-
jemně  vyvrátit. Závěrem  jsme
se seznámili s námitkovníkem
ČMKOS   a   školských   odborů
a zadali si úkol na příští, červ-
nové, setkání. Druhý úkol jsme
pak dostali i od Radky Sokolové,
která s námi i tentokrát prošla
celým víkendem s milým úsmě-
vem.

Začali jsme fungovat jako tým,
a i po skončení víkendu si
vyměňujeme poznatky, zkušenos-
ti  a  i  materiály,  například   ke
směrnici GDPR. Řekla bych, že
účel Odborové akademie dochází
svého naplnění, a za to patří všem
organizátorům náš dík.  

Dana Laštovičková, 
předsedkyně ZO OSSOO 

KÚSK v Praze
Foto Miroslav Zajíc a Jan Exner

Hovořili  jsme  o  dopadech na fy-
zické  a  psychické zdraví za-
městnanců, o problematice časo-
vé a prostorové flexibilizace prá-
ce,  o  ochraně  dat  zaměstnanců
a vzdělávání zaměstnaných. Do-
zvěděli jsme se i o genderovém
rozměru  technologických  změn
a probrali jsme spolurozhodování
o zavádění technologií a odboro-
vou organizovanost. Závěrem
jsme se pozastavili nad obecnými
politickými otázkami.

Skupinovou práci jsme s ohle-
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§ ODPOVÍDÁME §Na moji pracovní pozici, kterou vykonávám, je nově vyžadováno
vyšší vzdělání, než mám, studuji tedy při zaměstnání. Každý
pátek čerpám dovolenou, abych mohla do školy, další dovolenou
pak na vykonání zkoušek. Neměl by mi zaměstnavatel poskytnout
placené  volno  nebo  alespoň  neplacené, když si vlastně zvyšuji
kvalifikaci pro práci?

Odpověď: Ve vašem případě se
zjevně jedná o zvýšení kvali-
fikace, kterou zaměstnavatel ne-
může zaměstnanci nařídit. Na
vaší  otázku  je   obtížné   jedno-
značně odpovědět bez znalosti
záměru zaměstnavatele. Závazky,
které zaměstnavatel k zaměstnan-
ci při zvyšování jeho kvalifikace
má, mají úzkou návaznost na
skutečnost, zda je dané zvyšování
kvalifikace zaměstnance v sou-
ladu s potřebou zaměstna-
vatele. Znamená to, že zaměstna-
vatel není ze zákona automa-
ticky povinen      zaměstnanci
umožnit  navýšení   kvalifikace,
i  když zaměstnanec o změnu
hodnoty kvalifikace či její zvý-
šení zájem projeví.

Z vašeho dotazu není patrné,
od kdy bude na vaší pozici nutné
vyšší vzdělání a na základě
jakého rozhodnutí. Stejně tak, zda
bylo stanoveno nějaké přechodné
období, do kdy budou mít
možnost  si  vzdělání  stávající
zaměstnanci  doplnit.   Obdobně
z něho nevyplývá, kdy budete
mít   vyšší   vzdělání   ukončeno
a zda tento typ vzdělání odpo-
vídá potřebám zaměstnavatele.

Pokládal bych za účelné s ve-
dením zaměstnavatele o této
otázce jednat, třeba prostřed-
nictvím odborové organizace. Je
jisté, že vaše studium je váš vklad
do budoucnosti, který můžete up-
latnit jistě jinde i mimo součas-
ného zaměstnavatele. Byla by
však jistě i pro zaměstnavatele
škoda, kdyby vámi již nabyté
zkušenosti na této pozici a do-
plněné vyšším vzděláním byly
případným vašim odchodem pro
něho ztraceny.

Bylo by důležité vědět, zda na
vás  zaměstnavatel  tzv.  „počká“
s dokončením studia nebo zda
potřebuje toto místo zaměst-
nancem s vyšším vzděláním ob-
sadit ihned.

Pokud zaměstnavatel akceptuje
fakt, že vaše studium je i v jeho
zájmu ve smyslu § 231 záko-

níku práce, pak nic nebrání to-
mu, aby byl použit § 232 odst. 1
zákoníku práce. Potom by za-
městnanci náleželo pracovní vol-
no v rozsahu, který určuje zá-
koník práce, přičemž by mu
zároveň náležela i náhrada
mzdy nebo platu ve výši prů-
měrného  výdělku. Zaměstnava-
tel by tak byl povinen poskytnout
zaměstnanci pracovní volno s ná-
hradou mzdy nebo platu v těchto
případech, cituji § 232 odst. 1
zákoníku práce, abyste byla
seznámena s celým rozsahem
povinnosti zaměstnavatele:
a) v  nezbytně  nutném rozsahu

k účasti na vyučování, výuce
nebo školení,

b) 2  pracovní  dny na přípravu
a  vykonání  každé  zkoušky
v rámci studia v programu
uskutečňovaném vysokou ško-
lou nebo vyšší odbornou
školou,

c) 5  pracovních dnů na pří-
pravu a vykonání závěrečné
zkoušky, maturitní zkoušky
nebo absolutoria,

d) 10 pracovních dnů na vypra-
cování a obhajobu absol-
ventské práce, bakalářské
práce, diplomové práce, diser-
tační práce nebo písemné
práce, kterou je zakončováno
studium v programu celoživot-
ního vzdělávání uskutečňo-
vaném vysokou školou,

e) 40 pracovních dnů na pří-
pravu a vykonání státní zá-
věrečné zkoušky, státní rigo-
rózní zkoušky v oblasti lékař-
ství,   veterinárního   lékařství
a hygieny a státní doktorské
zkoušky.
Vedle výše uvedeného se může

zaměstnanec dohodnout se za-
městnavatelem na pracovním
volnu i v širším rozsahu.

Závěrem nutno upozornit, že
zaměstnavatel  je  oprávněn   ve
smyslu § 233 zákoníku práce
sledovat průběh a výsledky
zvyšování kvalifikace, ke které
dal souhlas. V souladu s tímto
paragrafem může zastavit po-
skytování pracovních úlev a ná-
hrad, pokud by zaměstnanec

poskytovaných úlev zneužíval.
Domnívám se však, že tato
skutečnost, vzhledem k vašemu
zájmu o zvýšení kvalifikace, vás
spíše bude motivovat, než aby vás
mohla znepokojit.
Shrnuto:
• Právo na zvýšení kvalifikace

zaměstnance s podporou za-
městnavatele není automatic-
ké.

• Pokud je  zvýšení kvalifikace
v souladu s potřebou zaměst-
navatele, vzniká zaměstnanci
právo na pracovní volno s ná-
hradou mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku.

• O tom, zda je zvýšení kvali-
fikace v souladu s potřebou za-
městnavatele rozhoduje za-
městnavatel sám.

• Pokud zaměstnavatel neu-
zná,  že zvyšování kvalifikace
u  konkrétního zaměstnance je
v souladu s jeho potřebou,
musela by se situace řešit ces-
tou dovolené zaměstnance, re-
spektive jeho žádostí o nepla-
cené pracovní volno.

• Zda zaměstnavatel poskytne
zaměstnanci neplacené pra-
covní volno, je na jeho
rozhodnutí.

JUDr. Pavel Sirůček

Charakteristika služebního
místa,  která  obsahuje  i přehled
služebních činností, jejichž výkon
se na daném služebním místě
vyžaduje, je důležitá zejména pro
zařazení služebního místa do pla-
tové třídy, pro podrobnější
rozdělení agend a činností v rám-
ci služebního úřadu, a pro vy-
mezení rámce, ve kterém mají být
státnímu zaměstnanci ukládány
příkazy  k výkonu služby. Zákon
o státní službě ji blíže neupravuje,
podrobnější   instrukce   pro  její
sestavení a podobu lze nalézt  ve
služebním předpisu náměstka
ministra vnitra č. 4/2017 v po-
zdějším znění. 

Charakteristiku služebního mís-
ta  a  její  změny  zpracovává slu-
žební orgán, při jejím zpracování
musí respektovat zejména podobu
služebního místa jako takového
(zejména  obor  služby a platovou
třídu), práva a povinnosti státních
zaměstnanců, mantinely pro za-
dávání příkazů k výkonu služby
podle  §  84 a 85 (zejména co do
agend a činností vykonávaných

příslušnými představenými, resp.
útvary, které vedou), i obecné
zásady rovného zacházení a zá-
kazu diskriminace (viz § 98
zákona  o státní službě ve spojení
s § 16 a 17 zákoníku práce).

Charakteristika služebního mís-
ta je jednostranným aktem infor-
mativní povahy služebního orgá-
nu, a má formu sdělení podle části
čtvrté správního řádu. S ohledem
na tuto jeho formu není rozhodu-
jící,  zda  státní  zaměstnanec  se
stanovenými služebními činnost-
mi souhlasí či nikoli, zda např.
odmítne podepsat převzetí cha-
rakteristiky služebního místa.
Rovněž je nezbytné zdůraznit, že
příkaz k výkonu služby a zadaný
úkol nemůže státní zaměstnanec
odmítnout jen z toho důvodu, že
se  nejedná  o  činnost  uvedenou
v charakteristice jeho služebního
místa. Možným prostředkem ob-
rany by zde byla pouze stížnost
podle § 157 zákona o státní služ-
bě.

Šárka Homfray
svazová právnička

Studijní volno podle zákoníku práce

Může služební úřad bez mého souhlasu změnit přehled služeb-
ních činností? Pokud s novým přehledem nesouhlasím, jak se
mám bránit?

Charakteristika služebního místa

DŮLEŽITÁ INFORMACE
REKREACE CHORVATSKO

Na  základě  sdělení  Odborového svazu skla, keramiky 
a porcelánu se ruší nabídka na letní pobyty

v Chorvatsku – Gradac - depandance „B“ Laguna
a Stari Grad - apartmány  pro rok 2018.

Tato nabídka byla zveřejněna v NOS č. 2-3/2018



Rekreační zařízení SMRK v Lázních Libverda v roce 2018
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 8/2018 či 11/2018.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

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

Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové hřiště na te-
nis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u 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 středisko 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 32 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 -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
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 a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení z Liberce, za-
stávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta rekreantů je vyhrazeno
parkoviště přímo v objektu RS.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpatí
Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhličitanohoreč-
natého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní choroby, nemoci
pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá především k minerálně-uhličitým
koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem, ve kterém se nachází komplex bu-
dov. Památkově významným je dvoupatrový empírový zámeček. V současnosti patří lázně k význam-
ným střediskům rekreace a turistiky a jsou důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lá-
zeňskou, rehabilitační a wellness péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdských pramenů
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, zejména 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 bazilikou
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 pře-
krásné 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 milovní-
ci 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 nedalekou 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.
Z terasy před restaurací je jedinečný výhled na severní svahy Jizerských hor i na část Frýdlantska.
Součástí restaurace Obří Sud je MINI ZOO. V blízkosti Lázní Libverda nalezneme i rekreační a pout-
ní místo Hejnice s barokním chrámem. Odtud není daleko k místním vodopádům Sloupského
a Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant.

STRAVOVÁNÍ není v rekreačním zařízení zajištěno k dispozici je moderně vybavená kuchyně (sporáky,
kuchyňské linky s nádobím - každá rodina Má uzamykatelnou skříňku, - mikrovlnka, varné konvice, led-
ničky). Ke stolování je určena jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s televizorem.
Stravovat se můžete v různých restauračních zařízeních, která se nacházejí v blízkosti RS SMRK nebo pří-
mo v komplexu lázní.

Ceny platné od 1. 1. 2018
pokoj cena za pokoj/noc

číslo velikost 1) sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 505,- 385, -

6 3 + 1 630, - 470, -

12 4 745, - 525, -

*10 1+1 210,- 210,-
pokoj ZO MF

1) sezóna od 2. 6. - 29. 9. 2018 a od 16. 12. 2018 - 2. 1. 2019
* možno objednat po domluvě s OS (pí. Řehořová)

20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poslytnuta objednateli, který je členem
OSSOO



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1 pí Řehořová, tel. 224 142 474,

fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 6 a 8/2018 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2018

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:

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 § 11 zákona č. 101/2000 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 po-
hybu těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

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

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

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

Šéfredaktorka: Květa Dědovská. 
� 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

Rosa Pavanelli: Bojujeme za veřejné služby ve veřejném zájmu
15. květen 2018

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová zveřejnila v časopise
Mediapart článek kritizující Francii za její plány na otevření železnice

konkurenci. „Pokud bychom věřili
vládě, tak za nízký růst a ztrátu pra-
covních  míst ve prospěch jiných zemí
jsou zodpovědné veřejně vlastněné
sektory, které jsou nezbytně zastaralé,
odboráři, anebo pracovníci ve veřej-
ných službách, kteří jsou synonymem

pro privilegia. Jejich status je francouzskou vládou oficiálně považován
za „nevhodný“. Abychom přerušili tento bludný kruh a podpořili to, co
je moderní, musíme prodávat klíčová státní aktiva – národní loterii,
letiště, přehrady, vlakovou dopravu a další. Zbavováním se klíčových
aktiv můžeme krátkodobě podpořit investiční fond na revitalizaci, jako
finanční zdroj na „rozjezd“. Toto uvažování vede vládu k otevření
konkurence na dráze, což je prvním krokem v privatizaci SNCF. Této re-
formě chybí legitimita, tyto kroky nebyly v prezidentském manifestu
Emmanuela Macrona. Každodenní život občanů je brutálně degradován
neustálými výpadky ve veřejné dopravě a je pořád těžší zastávat se ve-
řejných  pracovníků před vládními útoky při poklesu kvality veřejných
služeb. Tato situace vznikla kvůli novému veřejnému řízení  neboli při-
jetí obchodní logiky ve veřejných službách, když například mnoho vlaků
mimo špičku bylo nahrazeno autobusy. Otevření železnice konkurenci je
jen prvním krokem privatizace dalších veřejných služeb. Boj, který nyní
probíhá ve Francii v sobě skrývá mnohem víc než jen obyčejnou bitvu
mezi vládou a odbory. Jeho dopady budou cítit i daleko za hranicemi
Francie. V sázce není jen ochrana státních firem, jejichž služby se
zhoršují kvůli zavádění systémů řízení fungujících v soukromém sektoru.
Úvaha, že otevření se konkurenci přinese kvalitní služby za nižší cenu,
je falešná, což dokazuje i příklad francouzské privatizace vodního sek-
toru, který je ovládán dvěma oligopoly.“
Pozice EPSU ohledně vstupu balkánských zemí do EU
16. květen 2018

Strategie Evropské komise vůči balkánským zemím je významným
krokem pro budoucnost pracovníků a občanů těchto zemí. Podle
zkušeností EPSU a jejich poboček z tohoto regionu musí představitelé

zemí  a  EU  připravit  srozumitelnou
strategii pro bližší propojení s EU.
Proces   by   měl   zahrnovat   odbory
a uznání, že i ony hrají důležitou roli
tak,  jak  je to ukotveno v Evropské
smlouvě a Evropském pilíři sociálních

práv. EPSU přijala návrhy, které jsou klíčové pro úspěšné reformy za-
měřené na sociální a hospodářský pokrok zemí na západního i východ-
ního Balkánu:
- Musí být implementována práva pracovníků stejně jako ochrana těch-

to práv, a musí být zavedeno kolektivní vyjednávání, které zajistí
pokrytí všech pracovníků.

- Evropský pilíř sociálních práv musí sloužit jako základ spolu s re-
spektováním Evropské smlouvy, Charty základních práv a Evropské
sociální charty.

- Musí být vynaloženo všechno možné úsilí na pomoc vybudování
otevřených, transparentních a demokratických institucí a politik, kte-
ré mají za cíl vytvořit udržitelný stát blahobytu s adekvátní sociální
ochranou.

- Pro země na západě Balkánu a stejně tak i pro země na východě to-
hoto regionu by měl být zaveden investiční plán, jako byl kdysi
Marshallův plán, na podporu sociální soudružnosti, slušné zaměst-
nanosti, funkčních a na lidi zaměřených veřejných institucí a kvalit-
ních veřejných služeb. 

Výkonná rada EPSU žaluje Evropskou komisi
17. květen 2018

Hlavním tématem 57. setkání Výkonné rady EPSU bylo její rozhod-
nutí zažalovat Evropskou komisi, ta totiž nedokázala zavést dohodu so-

ciálních  partnerů  do  legislativní  podoby. V  prosinci 2015 EK spolu
s odbory podepsaly dohodu, která si kladla za cíl uzákonit právo na in-
formovanost a poradenství pro téměř 10 milionů pracovníků centrálních
vlád napříč EU ve věcech, jako jsou restrukturalizace, hromadné
propouštění, pracovní doba, zdraví a bezpečnost v práci nebo také
rovnováha mezi prací a osobním životem. 5. března 2018 ale EK ozná-
mila, že s žádným návrhem na směrnici nepřijde a prohlásila, že je to
pouze její rozhodnutí, zda je nebo není taková směrnice potřeba.
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan k tomu řekl: „Čtyři
měsíce po vyhlášení Evropského pilíře sociálních práv Komise pod-
kopala svůj vlastní závazek k sociálnímu dialogu a k právu na infor-
movanost a poradenství.“
Jižní Korea: Bývalý odborový předák byl propuštěn z vězení
22. květen 2018

Bývalý předseda Korejské  odborové  konfederace Han Sang-gyun
byl včera propuštěn z vězení. PSI s potěšením vítá bývalého předsedu
zpět v odborovém hnutí na pozici aktivisty. Han se rozhodl dál praco-

vat pro odbory: „Budu jedním z mnoha ak-
tivistů, kteří spolupracují s neorganizovaný-
mi  a  nejistou prací ohroženými pracovníky,
s cílem zvýšit podíl odborářů na 30  % a po-
čet odborových členů na 6 milionů.“ PSI
spolupracovala s dalšími odbory několik let
na tom, aby dosáhla propuštění Han Sang-
gyuna. O předčasném propuštění rozhodla
vláda pod novým prezidentem Moonem, toto
rozhodnutí ale trvalo více než jeden rok. Han
tak byl nakonec propuštěn před vypršením

trestu pouze o 6 měsíců a 20 dní dříve. Pan Han byl opomenut při prezi-
dentské milosti, a pořád není jasné, proč byl vlastně zatčen. Jediného,
čeho se Han dopustil, bylo organizování hromadné stávky, do které se
zapojilo 130 tisíc lidí, a to v reakci na protidemokratické a protiod-
borářské kroky vlády. 
Pracovníci ve veřejných službách bojují za lepší mzdy: Francie,
Řecko, Nizozemí, Velká Británie…
23. květen 2018

Ve Francii 22. května pochodovaly desítky tisíc pracovníků veřejných
služeb, když požadovaly ukončení zmrazení mezd. Pracovníci a jejich
odbory chtějí zastavit plány na zrušení 120 tisíce pracovních míst,
omezit počet lidí pracujících na dobu určitou a ukončit další plánovaný

outsourcing   veřejných  služeb.
V Paříži se k 30 tisícům demon-
strantů připojili zástupci Evrop-
ské federace odborových svazů
veřejných služeb a členové ně-
mecké odborové organizace
Ver.di. Evropští pracovníci ve
veřejných službách si zaslouží

vyšší mzdy. Bylo to již potřetí, co se sešli zástupci všech odborů, aby
spojili své síly, když předešlé akce proběhly 22. března a 10. října 2017.
Ve stejný den se britská odborová organizace PCS, která reprezentuje
150 tisíc svých členů ve veřejných službách, rozhodla uspořádat hla-
sování ohledně stávkové pohotovosti. Britská vláda totiž nadále drží
zmrazené mzdy pracovníků, což vede k obrovským ztrátám na kupní
síle pracovníků a jejich rodin. Nizozemské odbory FNV podnikly první
akční kroky v podobě přerušení práce v kancelářích daňového úřadu.
Vyjednávání ohledně pracovních podmínek a mezd se rozpadla na za-
čátku tohoto měsíce, a tak začínají odbory podnikat akční kroky, který-
mi  chtějí  donutit  vládu,  aby přišla s návrhy na slušné zvýšení mezd.
V Řecku se odbory chystají na generální stávku, kterou svolaly
odborové konfederace na 30. května. Jejich hlavním požadavkem je
ukončení snižování a zmrazování mezd, které u některých pracovníků
vedlo k až 40% propadu jejich mezd. V mnoha dalších případech vedlo
snižování počtu pracovních míst k nedostatku pracovních sil a k nezbyt-
nému poklesu kvality nabízených služeb.                        Pavol Mokoš




