
V rámci prezen-
tace odborové
činnosti a nábo-
ru nových členů
jsme zavedli
účast zástupce
VZO na vstup-

ním školení zaměstnanců. Zde
ústně prezentujeme, co odbory
pro zaměstnance dělají a mohou
dělat, a to nejen v rámci odborů
jako takových, ale i v rámci naší

Praha
31. květen 2021

Ročník 66

11 http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg

Konference "Etika státních zaměstnanců: kde jsme a kudy dál?"
............................................................................................................str. 2

Bezpečná práce v kanceláři . .............................................................str. 3

§ odpovídáme § Delší přestávka na oběd? ........................................str. 3

S NÁMI, PRO VÁS!

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 3

Nabídka rekreačních pobytů v zařízení SMRK
spoluvlastněným naším odborovým svazem

v Lázních Libverda

podrobnosti na straně 5

přihláška k pobytu
na straně 6

Co řeknete novému zaměstnanci,
když mu budete nabízet členství ve vaší

odborové organizaci?
Odpovídá Dana Laštovičková, předsedkyně ZO KÚ SK
v Praze

Fungující stát musí někdo zaplatit. Není možné na něm
neustále šetřit a pak se divit, že v těžkých dobách nefunguje tak,
jak bychom si představovali. Nejen o tom píše ve svém skvělém
komentáři politoložka Kateřina Smejkalová.
Pavel Bednář, předseda OSSOO:

"Souhlasím s tím, že primární příčinou postavení úředníků ve
společnosti je nekonkurenceschopnost platů, chybějící prestiž a jejich
cílené vzdělávání. Autorka velmi trefně vystihla dnešní postavení
úředníků: V české veřejné debatě by dlouhodobě většího otloukánka
než právě úředníky a úřednice pohledal. Jak pak vůbec někdo může
očekávat chytrý, funkční stát, když jeho protagonisty není ochoten
ani dobře zaplatit, ale i je nadto demotivuje nebo od kariéry úplně
odrazuje řečmi o „líných a neschopných příživnících“? Kvalitní
státní správu zkrátka logicky mohou vytvořit jen špičkoví, dobře
placení a doceňovaní lidé."

Rekreační zařízení SMRK v Lázních
Libverda opět otevřeno

Dle harmonogramu rozvolňování vládních
protiepidemických opatření na základě pan-
demického zákona je rekreační zařízení
SMRK v Lázních Libverda opět od 29. 5.
2021 plně otevřeno za dodržení všech hy-
gienických a přesně definovaných podmínek
Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dle vlády ČR od 24. května
2021 lze ubytovací služby
poskytnout osobám, které ne-
mají klinické příznaky one-
mocnění COVID-19 a zároveň
prokáží platným potvrzením,
že:
a) absolvovaly nejdéle 48 ho-

din přede dnem nástupu na
ubytování PCR vyšetření
(test) na přítomnost viru
s negativním výsledkem ne-
bo test na přítomnost anti-

genu viru SARS CoV-2 s ne-
gativním výsledkem. Tyto
osoby lze ubytovat na nejdéle
7 dnů, pro prodloužení pobytu
musí opětovně splnit uvede-
nou podmínku nebo na místě
podstoupit preventivní anti-
genní test na stanovení pří-
tomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2, který je určen pro sebe
testování nebo povolený Mi-

základní organizace. Nyní bo-
hužel školení probíhají jen dis-
tančně, tak jsme museli tuto čin-
nost přerušit. Doufáme ale, že se
k ní co nejdříve vrátíme.

Ke vstupnímu školení jsme
zpracovali informační letáčky,
které se zabývají jednak tím, co
jsme jako ZO sjednali v rámci
kolektivní smlouvy a jak může-

Kateřina Smejkalová: Chceme schopný
stát? Musíme změnit tři věci

20. květen 2021
Jen na málu věcí se zdá být

aktuálně v české společnosti
taková shoda jako na konstato-
vání, že pandemie COVIDU-19
naplno odhalila již delší dobu tu-
šenou neschopnost státu smyslu-
plně a efektivně řešit, co je po-
třeba. Nechme nyní stranou
otázku, do jaké míry tomu tak je,

či není, a soustřeďme se spíš na
překvapení a pohoršení, se kte-
rými toto zjištění ve veřejné de-
batě zaznívá.

Tváří v tvář tomu, jak jsme ke
státu a úředníkům a úřednicím
v minulých dekádách přistupo-
vali, je to totiž pokrytecké. A jen

https://www.facebook.com/osstatorg
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rozkrytí tohoto pokrytectví mů-
že vést k tomu, že se na kritizo-
vaném stavu něco změní.

Vlivem dědictví minulého
režimu má u nás stát jako
společenský aktér velmi špatnou
pověst a má tak být pokud
možno štíhlý a zajišťovat pouze
nejnutnější rámec pro fungování
společnosti. S tím se prolíná ne-
oliberální představa státu jako
poskytovatele služeb, které si
občané a občanky ne nepodobní
zákazníkům v obchodě platí ze
svých daní. Jenže s tím roz-
dílem, že pořádně si zaplatit za
kvalitní služby zároveň ochotní
nejsou: zde totiž do celé věci
vstupuje právě ona mantra
úsporného státu financovaného
z pokud možno nízkých daní.

To tak plodí situaci, ve které
zejména vysoce kvalifikovaná
práce úředníků a úřednic z mini-
sterstev a dalších vysokých úřa-
dů, odpovědných za návrhy zá-
konů, strategické plány, kritické
systémy a státní zakázky nemá
šanci konkurovat se mzdami,
které nabízí soukromý sektor.
Vzdělávání lidí pro veřejnou

službu
Autorka tohoto komentáře

v této souvislosti dává obvykle
k dobru anekdotu, jak před
několika lety krátce pracovala
na jednom ministerstvu na pozi-
ci vyžadující kvůli vyjednávání
na evropské úrovni špičkovou
znalost dvou cizích jazyků a její
nástupní plat přitom byl pouze
málo přes 20 tisíc korun hru-
bého.

Na dotčeném odboru tehdy
přesto pracovala řada mladých,
šikovných idealistů – ze kterých
tam ale velmi rychle nezbyl
nikdo. Odcházeli za lepším nej-
později v okamžiku založení ro-
diny, které bylo za plat tak tak
umožňující zaplatit pokoj v praž-
ském sdíleném bytě nemyslitel-
né.

S tím jde ruku v ruce prestiž
státních zaměstnanců. V české ve-
řejné debatě by dlouhodobě vět-
šího otloukánka než právě úřed-
níky a úřednice pohledal. Jak
pak vůbec někdo může očekávat
chytrý, funkční stát, když jeho
protagonisty není ochoten ani
dobře zaplatit, ale i je nadto de-
motivuje nebo od kariéry úplně
odrazuje řečmi o „líných a ne-
schopných příživnících“? Kvalit-
ní státní správu zkrátka logicky
mohou vytvořit jen špičkoví,
dobře placení a doceňovaní lidé.

V neposlední řadě by také by-
lo třeba se zamyslet nad způ-
sobem vzdělávání lidí pro veřej-
nou službu: není náhoda, že celá
řada států, které považujeme za
velmi dobře fungující, má něja-
kou podobu cílené profesní pří-
pravy pro úředníky a úřednice,
ať již jde o slavné elitní fran-
couzské školy či německé duální
vzdělávání propojující teorii
státní správy s praxí v konkrét-
ních úřadech.

Není třeba dodávat, že tam
je zároveň práce pro stát tak
dobře finančně i symbolicky
ceněná, že stát patří k nejpres-
tižnějším zaměstnavatelům vů-
bec. S tím jde ruku v ruce také
specifická profesní čest: úřed-
nictvo tam není úslužný po-
skytovatel zaplacených služeb,
ale rovnoprávný partner občanů
a občanek.

Nebylo by tedy vůbec špatné,

kdyby koronavirová krize před-
stavovala v tomto směru určitou
katarzi, Česká republika konec-
konců není jediná, kde se nyní
veřejná pozornost obrací smě-
rem ke státu a jeho schopnosti
zajistit běžný provoz i řešit krize.

Nesmí však zůstat jen u stě-
žování si – to by naopak mohlo
být bez rozkrytí strukturálních
příčin kontraproduktivní, půso-
bit jen další rozklad a demora-
lizaci a dávat záminku k dalšímu
zeštíhlování, když „nám ten stát
přece očividně nefunguje“.

Takových strukturálních pří-
čin přitom jistě existuje daleko
víc než ty zde načrtnuté. U těch-
to tří, tedy nekonkurenceschop-
ných platů, chybějící prestiže
a cíleného vzdělávání, je nic-
méně nutně potřeba začít.
Kateřina Smejkalová: Chceme
schopný stát? Musíme změnit tři
věci | Plus (rozhlas.cz)
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nisterstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, s ne-
gativním výsledkem, nebo:

b)byly očkovány proti one-
mocnění COVID-19 a do-
loží, že:
 od aplikace první dávky

očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu
uplynulo nejméně 21 dní,

ale ne více než 90 dní,
pokud nebyla aplikována
druhá dávka,

 od aplikace druhé dávky
očkovací látky uplynulo
nejméně 14 dní. Tato
14denní lhůta platí i po
očkování jednodávkovou
vakcínou (např. od Johnson
& Johnson),

c) prodělaly laboratorně potvr-
zené onemocnění COVID-
19, uplynula u nich doba izo-
lace podle platného mimořád-
ného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního po-
zitivního antigenního testu na

přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 nebo PCR testu
na přítomnost viru neuplynu-
lo více než 180 dní.
Potvrzení o negativním vý-

sledku PCR nebo antigenního
testu, o absolvovaném očkování
nebo laboratorně potvrzeném
prodělání nemoci COVID-19
budou muset rekreanti před-
kládat k nahlédnutí panu
správci P. Švihkému před za-
hájením rekreačního pobytu.
V případě nedoložení není
možné rekreanta ubytovat v RZ
Smrk v Lázních Libverda.

Prozatím ve společných pros-

torách RZ Smrk bude nadále
povinnost nosit respirátor a do-
držovat zvýšené hygienické
požadavky, tj. časté desinfekce
rukou (desinfekce bude k dis-
pozici) a používání vlastních
utěrek na nádobí. Z důvodů
bezpečnosti zdraví je nutné, aby
rekreanti umyté nádobí ihned
uklízeli do uzamykatelných
skříněk a nenechávali jej v od-
kapávačích. Toalety na schodišti
zůstávají nadále uzamčené. To
samé platí i pro přední vchod do
budovy.

Bc. Pavel Bednář, v.r.
předseda OSSOO

Rekreační zařízení SMRK v Lázních Libverda opět otevřeno

Kateřina Smejkalová: Chceme schopný stát? Musíme změnit tři věci

Dne 15. června 2021 se v Zrca-
dlové kapli Klementina uskuteč-
ní celodenní konference s ná-
zvem "Etika státních zaměst-
nanců: kde jsme a kudy dál?"
pořádaná sekcí pro státní službu
Ministerstva vnitra a Filosofic-
kým ústavem Akademie věd
České republiky s podporou pro-
jektu "Nástroje rozvíjení etické
kultury v české státní správě"
programu na podporu apliko-
vaného společenskovědního a hu-
manitního výzkumu, experimen-
tálního vývoje a inovací ÉTA
Technologické agentury České
republiky.

Konference proběhne od 9 do
17 hodin a bude vedena formou
moderovaných panelových dis-
kusí, jež se budou věnovat vý-
znamu, současnému právnímu
rámci a nedávnému vývoji etiky
státních zaměstnanců v České
republice, dále vztahu mezi eti-
kou státních zaměstnanců a agen-
dou boje proti korupci, etické in-
frastruktuře a jejímu využití ve
služebních úřadech, etické per-
sonalistice ve služebních úřa-
dech, roli médií v oblasti etiky
státních zaměstnanců a vizím
dalšího vývoje etiky státních za-
městnanců v České republice.

Mezi panelisty se objeví přední
experti z prostředí služebních
úřadů, akademické sféry, nezis-
kové sféry a z mediálního pro-
středí.

S ohledem na téma a jeho vý-
znam a s ohledem na očekávaná
hygienická opatření bude celý
průběh konference současně on-
line streamován.

Bližší informace k online pře-
nosu budou včas zveřejněny na
internetových stránkách sekce
pro státní službu.
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/k
onference-etika-statnich-zamestnan-
cu-kde-jsme-a-kudy-dal.aspx

Konference "Etika státních zaměstnanců: kde jsme a kudy dál?"

libverda

https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/konference-etika-statnich-zamestnancu-kde-jsme-a-kudy-dal.aspx
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Co řeknete novému zaměstnanci,
když mu budete nabízet členství ve vaší odborové organizaci?

me v pracovněprávních vztazích
zaměstnancům pomoci, tak shr-
nutím nejdůležitějších bodů pří-
nosu odborů jako takových.
Zaměstnanci se zde také dozví,
jaké jsou podmínky pro vstup
a členství v odborové organi-
zaci. Tyto informační letáčky na
začátku vstupního školení spolu
s přihláškou do odborové orga-
nizace novým zaměstnancům
rozdáváme a v průběhu školení
zodpovídáme na zvídavé dotazy
nových zaměstnanců.
V letáčku popisujeme výčet
důležitých bodů kolektivní
smlouvy:
- antidiskriminační komise –

min. 2 členové ze ZO +
ochrana zaměstnance, který
upozorní na negativní jevy na
pracovišti mající charakter
trestněprávního jednání
(whistleblowing),

- pracovní řád – souhlas ZO,
- informovanost zaměstnanců -

intranet zaměstnavatele a ná-
stěnky + mail,

- úprava ochranné doby nad zá-
konný rámec (nelze dát vý-
pověď) a odstupné nad rámec
zákona.

Uvádíme, kde odbory mohou
pomoci:
- převedení zaměstnance na ji-

nou práci,
- účast zástupce ZO u všech

jednání na žádost zaměst-
nance,

- projednání hodnocení zaměst-
nance, pokud se závěrem ne-
souhlasí, se ZO do 30 dnů.

Upozorňujeme na sjednané
benefity:
- tábory - 2 týdny s náhradou

platu, další bez nároku na
náhradu platu, nejvýše v délce
5 pracovních dnů,

- volno na výuku ke zkoušce až
5 + 5 + 5 s náhradou platu,

- k ošetřování jakékoli osoby,
kde tak určí lékař (není pod-
mínka společného trvalého
pobytu) - 5 pracovních dnů
náhrada platu ve výši zaměst-
nancova průměrného výdělku
(ne OČR) – 1x v roce,

- nemoc – 1x v roce první 3 dny

neschopnosti nebo karantény
náhrada platu ve výši 80 %,

- 5 dnů sick days - průměrný
výdělek,

- další 2 dny dodatkové volno
(potřebuji si zařídit, vyřídit) -
průměrný výdělek,

- rodiče dětí do 18 let pracovní
volno bez náhrady platu k pé-
či o děti v délce až 2 kalen-
dářních týdnů. Toto volno
bude poskytnuto s možností
napracování,

- živelní pohroma (povodeň,
požár, vichřice, výbuch plynu
apod.) volno s náhradou platu
v délce max. tří pracovních
dnů,

- home office, tam kde je to
možné,

- zásah - ochranu osobnosti za-
městnance (důstojnosti, cti,
vážnosti, zdraví apod.) v sou-
vislosti s jeho výkonem práce
u zaměstnavatele, právní po-
moc a zastoupení u soudu na
náklady zaměstnavatele,

- pojištění odpovědnosti za-
městnanců za škodu způsobe-
nou zaměstnavateli – v řešení,

- tropické teploty - přesáhne
teplotu 28 stupňů Celsia a ne-
lze učinit jiná opatření = jiná
překážka v práci na straně za-
městnavatele.

Lákáme i na benefity sjednané
v rámci sociálního fondu:
- pravidla nutno projednat se

ZO, každoročně částku ve
výši minimálně ve výši 4 %
z objemu mzdových prostřed-
ků,

- stravenka 100 Kč/den,
- dary při životních výročích

zaměstnanců a při jejich prv-
ním odchodu do starobního
nebo plného invalidního dů-
chodu, při dovršení určitého
počtu let u zaměstnavatele,

- mimořádné sociální výpomo-

ci k překlenutí tíživé situace
zaměstnance, a to formou ná-
vratné nebo nenávratné výpo-
moci ve výši a za podmínek
stanovenými pravidly,

- příspěvek na penzijní připo-
jištění, doplňkové penzijní
spoření nebo životní pojištění,
minimálně 1000 Kč za kalen-
dářní měsíc, po 12 měsících
u zaměstnavatele,

- příspěvek na kulturní a spor-
tovní činnost, výuku cizích ja-
zyků, rekreaci, rehabilitaci,
ozdravné pobyty apod. v mi-
nimální výši 3000 Kč,

- příspěvek na ošacení zaměst-
nancům ve výši minimálně
2000 Kč.

Poukazujeme i na výhody spo-
jené s kontrolou BOZP:
- kontrola 1x ročně za účasti ZO,
- úhrada nákladů na vstupní

lékařskou prohlídku v nejbliž-
ším výplatním termínu.
Za výhodu považujeme i to, že

KS sjednáváme na dobu 4 let,
když nutné změny a úpravy
řešíme dodatky.

Zdůrazňujeme jednoduchost
vstupu i případného vystoupení
z odborů a uvádíme podmínky
pro členství.

Proč bych měl do odborů
vstoupit právě já, když odbory
jednají za všechny a výhody,
které sjednají, musí rovněž
platit pro všechny zaměst-
nance?
- odbory jsou lidé, bez lidí nej-

sou odbory, při zániku odborů
nebude nikdo hájit práva za-
městnanců, nikdo nesjedná vý-
hody pro zaměstnance v ko-
lektivních smlouvách a sociál-
ním fondu; odboráři stárnou,
zvláště ti aktivní a znalí, je
potřeba je časem nahradit;
noví „vedoucí“ odboráři již
musí znát něco z odborové

problematiky, aby mohli dob-
ře hájit zájmy ostatních,

- odboroví představitelé na
úrovni svazů a ČMKOS jsou
placeni právě ze členských
příspěvků, případně převážně
z nich, nebudou-li dostatečné
finanční prostředky, odbory
zaniknou a nebude nikdo, kdo
by hájil práva zaměstnanců,

- členové odborů se mohou vel-
mi konkrétně a nadstandardně
podílet na tvorbě vnitřních
předpisů zaměstnavatele i do-
kumentů svazu a vyjadřovat
se aktivně k „politice“ odborů,

- odboráři mohou čerpat výho-
dy přes ZO (příspěvek na stra-
vování, dopravu, děti - Miku-
láš a Vánoce, dar při význam-
né události), odborový svaz
(příspěvky při narození dítěte,
na brýle, pomoc v nouzi –
dlouhodobá nemoc, ztráta za-
městnání apod., výhodnější
rekreace, slevová karta Sphe-
re...), Odbory plus (slevy
u prodejců, pojišťoven apod.),

- odboráři mohou využít právní
poradenství v pracovněpráv-
ních záležitostech a mohou se
po roce členství zdarma za-
stupovat v soudní při se za-
městnavatelem právníky hra-
zenými z peněz svazu (roční
výdaje činí asi 900 tis. ko-
run), kdy je zaručena vysoká
odbornost těchto právníků,
kteří se na dané spory úzce
specializují,

- bez odborů bychom měli ny-
ní např. v platovém tarifu 11,
stupeň 9, o 10 485 Kč mě-
síčně hrubého méně (rok
2013 - 19 890 Kč a rok 2020 -
30 375 Kč), což na jeden
kalendářní rok znamená
navýšení o 125 820 Kč.

TAK SNAD BYCH VÁS PŘE-
SVĚDČILA :-).

https://www.odboryplus.cz/
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§ ODPOVÍDÁME §

Právní poradenství pro členy
ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-
cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku
o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS
a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní pomoci.

Zaměstnavatel chce prodloužit přestávku na oběd na hodinu,
čili budeme v práci o půl hodiny déle, což se nám vůbec nelíbí.
Může to udělat?

Podle ustanovení § 88 odst. 1
zákoníku práce (a § 99 zákona
o státní službě, který na něj od-
kazuje), je zaměstnavatel povi-
nen poskytnout přestávku na jíd-
lo a oddech v délce nejméně 30
minut. V zásadě nic mu tedy ne-
brání v tom, aby poskytl pře-
stávku delší, ovšem i tehdy půj-
de o dobu, která se nezapočítává
do pracovní doby, jak správně
uvádíte. Jedná se o jedno z us-
tanovení, od kterých se lze ve
smyslu § 363 odchýlit pouze ve
prospěch zaměstnance. Tím se
primárně myslí, že přestávka
nesmí být kratší ani po vzájemné
dohodě, nicméně se domnívám,

že jej lze vykládat i tak, že
k posouzení výhodnosti od-
chýlení se od právní úpravy musí
být brán v potaz i názor zaměst-
nanců. Pokud zaměstnanci u vás
delší přestávku nepotřebují
a zvládají se stravovat během
30 minut, a naopak by pro ně by-
lo nevýhodné, aby se jim pro-
dlužovala celková doba strávená
v práci, sdělte to zaměstnavateli.
Takové opatření by mělo být pro-
jednáno s odborovou organizací
a jejím prostřednictvím je mož-
né nesouhlas vyjádřit a zdůvod-
nit.

Šárka Homfray
svazová právnička

Bezpečná práce v kanceláři
Ač se to na první pohled nemusí zdát, i v kancelářích hrozí rizika

úrazu. Často nebývají viditelná, o to víc mohou být nebezpečná.
V dnešním článku si uvedeme čtyři nebezpečné faktory, kterým je tře-
ba věnovat zvýšenou pozornost.
Ergonomie pracovního místa

Dodržování zásad ergonomie
práce a pracovního prostředí je
v kancelářském zaměstnání
klíčové, protože z dlouhodobého
hlediska silně ovlivňuje zdraví
člověka. V tomto směru je dů-
ležitá součinnost zaměstnavatele
se zaměstnanci. Vhodně vyba-
vené pracoviště je bezpečné jen
v případě, že jsou zaměstnanci
proškolení a vědí, jak vybavení
používat.

V posledních letech stále ros-
te počet lidí, kteří mají sedavé
zaměstnání a prosedí tak za
počítačem téměř celou pracovní
dobu. Lidské tělo bylo vyvinuto
pro pohyb, nikoli pro sezení,
proto s sebou dlouhodobé sezení
nese mnoho rizik.
Jaká rizika hrozí?
• Bolesti zad a krční páteře,
• problémy se zrakem,
• chronické bolesti hlavy,
• syndrom karpálního tunelu,
• cukrovka,
• kardiovaskulární onemocně-

ní,
• otoky nohou, tvorba křečo-

vých žil,
• nadváha a obezita.
Jak problémům předejít?
Střídání pozic

Jako velmi úspěšná prevence
před nemocemi ze sedavého za-
městnání se jeví pravidelné stří-
dání práce vsedě, vestoje a po-
hybu. Prací ve stoje se posiluje
hluboký stabilizační systém,
lépe se prokrvují končetiny
a mozek, což vede k lepšímu
soustředění na práci. Ideálním
řešením do kanceláří jsou polo-
hovací stoly, které mají mecha-
nismus s elektrickým motorem
a lze tak jednoduše nastavovat
výšku pracovní desky dle ak-
tuální potřeby. Jak často střídat
jednotlivé pozice je na zvážení
každého pracovníka, avšak není
doporučeno sedět déle jak 45
minut v kuse. Vhodné je zařadit
také krátké procházky či kan-
celářskou jógu.
Kancelářská židle

Výběr židlí do kanceláří by se

neměl podceňovat. Jde o kus
nábytku, na kterém zaměstnanci
tráví většinu pracovní doby.
Vhodná židle by měla snižovat
zatížení zádových svalů a po-
skytovat oporu namáhaným par-
tiím. Židle musí být stabilní,
polohovatelná, z prodyšných
materiálů a mít dostatečnou nos-
nost. Nejlepší volbou jsou dy-
namické židle se synchronním
mechanismem, který umožňuje
plynulé nastavení sklonu opě-
ráku a sedáku.
Myš a klávesnice

Nesprávná a strnulá poloha
rukou na myši a klávesnici může
stát za vznikem syndromu
karpálního tunelu. Myš a kláves-
nice by měly být v dosahové
oblasti, předloktí a nadloktí by
mělo svírat úhel 90°. Pro zdra-
vou polohu rukou slouží ergo-
nomické podložky ke klávesnici
i myši, případně ergonomická
vertikální myš.
Umístění monitoru

Monitor by měl být umístěn
ve vzdálenosti 45-70 cm od očí,
přímo před tělem, aby člověk
nemusel při pohledu do něj
otáčet hlavu. Horní okraj obra-
zovky by měl být přibližně ve
výšce očí. Pokud je podstavec
monitoru příliš nízký a nelze
výškově nastavit, lze použít er-
gonomické podstavce pod mo-
nitor.

Kromě správného umístění
monitoru byste neměli zapome-
nout na výběr kvalitního moni-
toru. Se správnou velikostí, ro-
zlišením a funkcemi předejdete
bolesti očí i dlouhodobým prob-
lémům s bolestí hlavy či migré-
nou.
Teplota na pracovišti a ochra-
nné nápoje

Především v letních parných
dnech může být práce v kance-
láři bez klimatizace velmi nepří-
jemná.

Dle zákona by teplota u kan-
celářské administrativní práce,
vykonávané vsedě s minimální
pohybovou aktivitou, měla být
minimálně 20 a maximálně 27
°C. Při překročení maximální
teploty ještě nedochází ke stavu,
kdy je lidský organismus v ne-

bezpečí, proto zaměstnavatel
není povinen zavádět zvláštní
režim. Režimová opatření se za-
vádějí, pokud teplota na praco-
višti přesáhne 36 °C, v takovou
chvíli je zaměstnavatel povinen
zajistit pitný režim a ochranné
nápoje.

V případě, že je v kanceláří
klimatizace, optimální nastavení
teploty se pohybuje mezi 22
a 24,5 °C s tím, že rozdíl mezi
vnitřní a vnější teplotou by
neměl překračovat 6 °C.
Elektrická bezpečnost

Zásah elektrickým proudem
může představovat největší ri-
ziko závažného pracovního úra-
zu v kanceláři. Každý zaměstna-
vatel by měl mít stanovená
bezpečnostní pravidla pro ma-
nipulaci s elektrickými zařízení-
mi a s potřebiči. Zaměstnanci

jsou povinni tato pravidla do-
držovat a při přemísťování elek-
trických zařízení je vždy nej-
dříve odpojit od sítě, nedotýkat
se částí, které jsou pod proudem
a neodstraňovat žádné kryty
nebo záslepky.
Pády, zakopnutí, uklouznutí

Pád v kanceláři patří k častým
rizikům. Proto je nezbytné udr-
žovat na pracovišti neustále
pořádek. Na podlaze by se ne-
měly vyskytovat žádné zbytečné
předměty, o které by mohl pra-
covník zakopnout. Dalším čas-
tým úrazem bývá pád z koleč-
kové židle, kdy je použita místo
štaflí nebo schůdků. V neposled-
ní řadě je třeba zabezpečit su-
chou podlahu po úklidu, aby ne-
došlo k uklouznutí.
Bezpečná práce v kanceláři |
BOZPinfo.cz

https://www.bozpinfo.cz/bezpecna-prace-v-kancelari
https://www.bozpinfo.cz/bezpecna-prace-v-kancelari
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos


Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2021
"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 7/2021.

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. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, hřiště na tenis, odbíje-
nou, 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 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 -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 ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

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 3. 1. 2021 - 2. 1. 2022

pokoj cena za pokoj/noc v Kč cena za pokoj/noc v Kč
krátkodobý pobyt **

číslo velikost 1)sezóna mimo sezónu 1)sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 530,- 410, - 560,- 440,-

6 3 + 1 660, - 500, - 690,- 530,-

12 4 790, - 570, - 820,- 600,-

*10 1 300,- 250,- 330,- 280.-pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 29. 1. - 14. 3. 2021, 28. 5. - 3.10. 2021, 17. 12. 2021 - 2.1.
2022 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
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
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RZ.



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, IČ 00469351 pí Řehořová, tel.735 760 537

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 7/2021 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2021

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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Portská deklarace musí být bodem zlomu pro Evropu
7. květen 2021

Generální tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini ko-
mentoval evropský sociální summit v Portu: „Dnešní deklarace představuje

symbolický bod zlomu pro Evropu v její cestě k na-
vrácení k sociálnímu modelu, který je zabudovaný
v zakladatelských smlouvách a je nezbytný pro opě-
tovné budování férovější Evropy po pandemii. Vize,
na které se dnes dohodli lídři a sociální partneři, má
potenciál zvýšit životní úroveň obyvatel po celém
kontinentu, ale to pouze v případě, že příslib sociál-

ního pilíře bude transformovaný do konkrétních politik na evropské i národ-
ní úrovni. Lídři musí dostát svému sloganu z toho summitu „Je čas konat“.
Pokrok musí začít zotavením lidí z koronavirové krize, který staví tvorbu
kvalitních a dobře placených pracovních míst prostřednictvím masivních
veřejných investice na první místo před rigidní pravidla na kontrolu za-
dlužení. Znovuspuštění sociální Evropy je možné pouze přes fundamentální
posun v našem ekonomickém modelu ze založeného pouze na ziscích a pro-
duktivitě na model, který se zaměřuje na blahobyt lidí a má respekt k přírod-
nímu prostředí, sociální spravedlnosti a k individuálním a kolektivním prá-
vům lidí.“
Indie: Pracovníci v první linii tvrdě platí za pandemii
12. květen 2021

Situace kolem pandemie v Indii je kritická, když nemocnicím v Dillí a dal-
ším městům došel kyslík, ventilátory a základní léky. Nemocnice, márnice
a krematoria jsou přetížené a jsou nuceny odmítat další lidi. V minulém týd-
nu bylo potvrzeno více než 2,5 milionu případů COVID-19. To vše vzniklo

kvůli vlažnému přístupu
vlády, obecně podfinanco-
vanému zdravotnímu systé-
mu a globálnímu selhání vy-
robit vakcíny pro veřejné
dobro. Ačkoliv v září minu-
lého roku došlo k prudkému
propadu případů, nebyla

země dostatečně připravena na nevyhnutelnou druhou vlnu pandemie. Místo
toho Indie na začátku tohoto roku výrazně uvolnila opatření proti šíření této
nemoci a umožnila konání velkých setkání, masových shromáždění a festi-
valů. Vláda mohla následky pandemie alespoň výrazně zmírnit, kdyby
poslední rok strávila posilováním zdravotního systému a snižováním rizik
přenosu. Místo toho, ale virus zmutoval a odhalil tato selhání, která ponecha-
la pracovníky v první linii a veřejnost, aby zaplatili vysokou cenu za pan-
demii. Indie vydává na zdravotnictví pouze 1,2 % svého HDP, čím se řadí
mezi nejhorší země na světě. Ačkoliv vláda i Světová banka slíbily zvýšení
zdravotních výdajů během pandemie, většina finančních zdrojů odtekla do
soukromých zařízení při pokračování v nastoleném privatizačním kurzu.
Podle finanční komise je až 60 % nemocničních lůžek v soukromých rukou
a na 1000 obyvatel připadá pouze 1,4 lůžka. Indie je jedním z největších pro-
ducentů vakcín na světě, přesto dokázala naočkovat pouhá 2 % své více než
miliardové populace. Přibližně 70 % pracovní síly ve zdravotnictví tvoří že-
ny. Celé zdravotnictví je tak založené na systematickém vykořisťování nedo-
ceněných a špatně placených žen. Kromě zdravotníků své životy riskují pra-
covníci v první linii, když se starají o chod a bezpečí celé společnosti.
Ekonomický růst v EU potvrzuje zotavení vedené investicemi
12. květen 2021

Evropská komise vydala jarní prognózy ekonomického růstu. Konfede-
rační sekretářka ETUC Liina Carrová k tomu řekla: „Dnešní předpověď je
potvrzením evropské progresivní reakce na ekonomické a sociální dopady
pandemie. Bezprecedentní objemy veřejných investic navracejí růst do evrop-

ské ekonomiky a přinášejí prevenci před masivní nezaměstnanosti, což je
v silném kontrastu s dekádou dlouhými úspornými politikami, které přišly
v návaznosti na poslední krizi. Avšak vzhledem k tomu, že úrovně nezaměst-
nanosti se do příštího roku nezotaví, je zřejmé, že opatření na podporu pra-
covních míst musí zůstat na místě, dokud se ekonomické zotavení nepostaví na
silnější nohy, obzvláště pak v těch nejvíce zasažených sektorech. Důleži-

té je i to, aby uvolněné podmínky
v rámci Paktu stability a růstu
zůstaly i nadále v platnosti, aby se
zajistilo, že veřejné investice táh-
noucí zotavení nebudou zrušeny.
Úspěch tohoto investicemi taže-
ného zotavení ukazuje potřebu

permanentního promyšlení evropských hospodářských politik založených na
kontrole dluhů, které v minulosti dusily růst. Vysoké tempo veřejných inves-
tice je udržitelné i vzhledem k tomu, že ukazatel dluhu vůči HDP by měl po-
dle očekávání v příštím roce poklesnout. Ačkoliv je tato ekonomická prognóza
pozitivní, pořád kolem ní zůstává vysoká nejistota, takže okamžité ukončení
fiskální podpory a uvolněné měnové politiky ze strany ECB by bylo pro
hospodářské oživení katastrofou.“
Férová korporátní daň je klíčová pro zotavení z krize
17. květen 2021

Evropská komise vydala zprávu ohledně korporátního zdanění. Na tuto
zprávu reagovala Liina Carrová, konfederační tajemnice ETUC, když řekla:
„EU přichází o 35-70 miliard euro každým rokem kvůli daňovým únikům, což
vede k menšímu počtu dobře placených pracovních míst, nižší sociální
ochraně a omezování veřejných služeb. V době, kdy se Evropa snaží posbírat
z dopadů korona virové krize, je pád v oblasti daňových sazeb v rámci člen-
ských států zcela sebedestrukční. Obecná pravidla pro korporátní zdanění
napříč Evropou včetně těch, která zamezí zneužívání prázdných společností
pro daňové účely, budou hrát klíčovou roli při získávání tolik potřebných
veřejných investic pro reálné a férové zotavení z korona virové krize. Odbory
proto vítají fakt, že Komise pokročila ohledně korporátní daně, ačkoliv si
uvědomuje, že konkrétní podoba legislativy bude záviset na výsledku vyjed-
návání, která proběhnou v rámci OECD a G20. Evropa by měla mít ve-
doucí roli v globálních snahách o vytvoření legislativního rámce pro kor-
porátní zdanění. V případě, že se nepodaří dosáhnout dohody na globální
úrovni, musí EU vzít zodpovědnost na sebe a zavést svou vlastní minimální
korporátní daň na úrovni 25 % a pokračovat bez dalšího odkládání ve svých
snahách o férovou alokaci daňových práv.“
Rosa Pavanelliová: Jestli EU zablokuje zrušení patentů na vakcíny, může
rovnou zastavit i diskusi o solidaritě
24. květen 2021

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová se vyjádřila k diskusím
o zrušení patentních práv na vakcíny proti nemoci COVID-19: „Jestli to
evropští lídři myslí vážně s jejich tvrzením, že nikdo nesmí být opomenut, je
nejvyšší čas, aby se připojili k WHO, odborům ve zdravotnictví, administra-
tivě Bidena a většině světových vlád, které volají po zrušení patentů vakcín
u Světové obchodní organizace (WTO). Na začátku měsíce se evropští lídři
sešli v Portugalsku k podpoření jejich závazku k sociálním právům a potvr-
zení důležitosti evropské jednoty a solidarity v boji proti pandemii COVID-
19. Přesto pokračující odmítavý postoj EU vůči zrušení patentů vakcín a ji-
ných dodávek demonstruje ohromující nedostatek solidarity a činí taková
prohlášení jen o něco hmatatelnější než horký vzduch. Mnoho odborníků dnes
proto vnímá EU jako největšího lobbistu z velké farmaceutické firmy v rámci
zemí G20. Většina ostatních zemí jde jinou cestou a bojuje za zrušení paten-
tů na vakcíny, abychom mohli navýšit produkci vakcín a jejich dodávek, za-
jistit rovný přístup a konečně už ukončit tyto lockdowny.”

Pavol Mokoš




