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Nabídka volných pokojů OSSOO
v rekreačním středisku SMRK Lázně Libverda červenec, srpen, září 2019
Sezona: 31. 5. – 29. 9. 2019

pokoje č. 3, 4, 5, 8 ( 2+1 přist.) 520, - Kč/noc/pokoj
dvoulůžkové pokoje - (2+1 př.) pokoj č. 6 (3+1 přist.) 645, - Kč/noc/pokoj
třílůžkový pokoj - (3+1 př.) pokoj č. 12 (4lůž.) 760, - Kč/noc/pokoj
čtyřlůžkový pokoj - (4 lůž.)
Krátkodobý pobyt
(je považován pobyt v délce 1-2 noci) pokoje č. 3, 4, 5 ( 2+1 přist.) 550, - Kč/noc/pokoj

pokoj č. 6 (3+1 přist.) 675, - Kč/noc/pokoj
pokoj č. 12 (4lůž.) 790, - Kč/noc/pokoj

Termín: pokoj číslo = volná kapacita
29. 6. – 6. 7. 2019 – sezona 5 = (2+1 př.)
30. 6. – 6. 7. 2019 – sezona -6 nocí 12 = (4lůžk.)
6. 7. – 13. 7. 2019 – sezona 4, 5, 8 = 3x (2+1 př.)
13. 7. – 20. 7. 2019 – sezona 12 = (4lůž.)
27. 7. – 3. 8. 2019 – sezona 3, 4, 5 = 3x (2+1př.)
3. 8. – 10. 8. 2019 – sezona 5, 12 = 1x (2+1př.) a 1x (4lůž.)
10. 8. – 17. 8. 2019 – sezona 3, 4, 5, 6, 12 = 3x (2+1př.) a 1x (3+1př.) a 1x (4lůž.)
17. 8. – 24. 8. 2019 – sezona 3 ,4, 5, 6, 12 = 3x (2+1př.) a 1x (3+1př.) a 1x (4lůž.)
31. 8. – 7. 9. 2019 – sezona 4, 5, 6 = 2x (2+1př.), 1x (3+1př.)
31. 8. – 6. 9. 2019 – sezona – 6 nocí 12 = (4lůž.)
7. 9. – 14. 9. 2019 – sezona 3, 6, = 3x (2+1př.) a 1x (3+1př.)
9. 9. – 14. 9. 2019 – sezona – 5 nocí 12 = (4lůž.)
14.9. – 21.9. 2019 – sezona 3 , 4, 5, 6, 12 = 3x (2+1př.) a 1x (3+1př.) a 1x (4lůžk.)
Volné ubytovací kapacity jsou k dispozici i mimosezonu. Možno využít i krátkodobé pobyty.
Informace o RS SMRK Lázně Libverda včetně ceníku byly zveřejněny v NOS č. 1, 2-3, 5/2019 a na in-
ternetových stránkách OS http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá pí. Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474
e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Zveme vás na interaktivní workshop Mladých odborářů OSSOO
Veřejná a státní správa (prý) není zajímavá pro schopné a talentované.
Pokud už do ní omylem zabloudí, velice rychle ji zase opustí. Je to
skutečně pravda? Nebo i vycházejícím hvězdám má úřad co nabíd-
nout? A má vůbec někdo zájem na získávání, na rozvoji talentu, potaž-
mo na inovativní správě státu? Co se dá a nedá dělat, a jakou úlohu
tady mohou hrát odbory?
O tom všem budeme diskutovat na interaktivním workshopu, který

pořádají Mladí odboráři OSSOO a Idealisté.cz ve spolupráci s GovLabem.
Datum: 25. června 2019, Místo: Odborový svaz státních orgánů a organizaci, konferenční místnost,
Senovážné nám. 978/23, 110 00 Nové Město (vchod D, 4. patro), Čas: od 17.30 hod. do 20.00 hod.

Za Odborový svaz státních orgánů a organizací Za výbor Mladých odborářů OSSOO
Vás srdečně zve Vás srdečně zve

Bc. Pavel Bednář, v.r. Leonie Liemich, v.r.
předseda OSSOO Koordinátorka výboru MO OSSOO

Dne 27. 5. 2019
proběhlo mi-
mořádné jed-
nání tripartity
ve věci zvyšo-
vání platů ve
veřejné správě

na rok 2020. Ministerstvo fi-
nancí ČR přišlo s návrhem,
aby pro rok 2020 došlo k ploš-
nému navýšení platů ve veřej-
ných službách a správě ve výši
2 % a u učitelů ve výši 10 %
a v roce 2021 o dalších 9 %.

Návrh dle ministryně financí
Aleny Schillerové koresponduje
se základní makroekonomickou
predikcí - zpomalení růstu HDP
na 2,4 %, zohledňuje také vliv
brexitu na naši ekonomiku, před-
pokládanou výší inflace v roce
2019 3,2 % a v roce 2020 1,6 %,
a předpokládanou nezaměstna-
nost v roce 2020 2,2 %, zvýšení
rodičovského příspěvku, což
představuje zvýšení výdajů stát-
ního rozpočtu o 8,6 mld. Kč,
zvýšení důchodů, které znamená
zvýšený výdaj o 37 mld. Kč, 5%
valorizace příspěvku obcím na
výkon státní správy v přenesené
působnosti znamená 11 mld. Kč.

Tento návrh byl podpořen zá-
stupci zaměstnavatelů a je kriti-
zován zástupci odborů, které
požadují 8 % všem ve veřejných
službách a správě do tarifů, 15
% učitelům a 10 % nepedago-
gickým pracovníkům a zrušení
tabulky č. 1 NV č. 341/2017 Sb.

Ministryně financí dále na

Mně se plat
rozhodně

o zmiňovaná
procenta nezvedl

a ani nezvedne

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
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http://statorg.cmkos.cz
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Konzultační hodiny v Olomouci
Vážené odborářky a odboráři,

od měsíce července 2019 do konce roku 2019 budou probíhat
konzultace s pracovníkem IPC Ostrava – Ing. Zdeňkem Faicem pro
členy odborových organizací státních orgánů a organizací z regionu
Olomouckého kraje v Olomouci na adrese Odborového svazu
KOVO, na ulici Denisova 2, 772 00 Olomouc, v místnosti nacháze-
jící se v 3. patře (podkroví, zvoňte na zvonek ubytovna) v níže uve-
dených termínech a časových intervalech:
2. 7. 2019, 16. 7. 2019, 6. 8. 2019, 20. 8. 2019, 3. 9. 2019, 17. 9.
2019, 1. 10. 2019, 15. 10. 2019, 29. 10. 2019, 12. 11. 2019, 26. 11.
2019, a 10. 12. 2019 vždy v 10.00 hod. – 12,00 hod.

Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete
předávat k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení členských
příspěvků a další aktuální požadavky z vašich základních
odborových organizací. Odborový svaz státních orgánů a organiza-
cí tímto krokem chce i nadále zachovat kontakt odborářů z Olo-
mouckého kraje s pracovištěm Informačního a poradenského centra
Ostrava formou tohoto konzultačního místa, které nám poskytl
odborový svaz KOVO v Olomouci. Vzhledem k tomu, že pondělí
a středy jsou úředními dny v drtivé většině pracovišť, tak jsou
konzultační dny v Olomouci směřovány na úterky.

Bc. Pavel Bednář,
předseda odborového svazu

jednání pro podporu svého ná-
vrhu „shrnula“ historii zvyšo-
vání platů od skutečnosti roku
2013 do předpokladu roku 2020
dle návrhu Ministerstva financí,
kdy uvedla, že v letech 2013 až
2020 (při započítání navrho-
vaných 2 % na rok 2020) se
zvýší platy ve veřejném sektoru
celkem o 57 %, ve stejném obdo-
bí by mělo dojít ke zvýšení platů
příslušníkům bezpečnostních sbo-
rů o 53 % a učitelům o 74 %.
Bohužel ani jednání konané dne
10. 6. 2019 nic nového nepřines-
lo, ke shodě nedošlo a další

jednání by mělo proběhnout
v polovině září.

Musím se přiznat, že nemohu
hovořit za příslušníky bezpeč-
nostních sborů ani za učitele, ale
mně se plat rozhodně o zmiňo-
vaná procenta nezvedl a ani ne-
zvedne. Dejme si příklad. Při mi-
nisterstvem navrhovaném dvou-
procentním navýšení v roce 2020
by se například v platové třídě
11, stupni 9, zvedl celkem plat
o 48 %, což je o 9 % méně, než
je veřejnosti prezentováno. A zde
mluvíme o platové třídě, na kte-
rou většina úředníků správních
orgánů I. stupně, obecních či
městských úřadů, vůbec ne-

dosáhne. Zde se pohybujeme
nejčastěji mezi sedmou a desá-
tou platovou třídou.

Nelze pominout také fakt, že
platy ve veřejné správě byly po
dlouhou dobu zmrazeny a tedy
ve skutečnosti klesaly s ohledem
na inflaci. O čem již vůbec ne-
může být sporu, je koupěschop-
nost zaměstnanců veřejné sprá-
vy. Při dnešním skokovém ná-
růstu cen potravin a potřeb běžné
denní spotřeby obrací například
úředník na tzv. jedničkové obci
každou korunu v ruce několikrát,
než se rozhodne, co si odepře.
Ve velkých městech pak nastává
obrovský problém s bydlením.
Jak chce stát nalákat do svých
služeb a do služeb územně sa-
mosprávných celků mladé, schop-
né, perspektivní zaměstnance,
když jim neposkytuje dostatečné
platové zázemí. A neodpustím si
opět, jako již několikrát, upozor-
nit na to, že od účinnosti zákona
o státní službě jsou v našem stá-
tě dvě kategorie úředníků, a to
ačkoli například náplní mé práce
je naprosto čistý výkon přene-
sené působnosti, tedy státní sprá-
va.

Co říci závěrem.
Myslím si, že náš stát vyhazu-

je spousty peněz tam, kde to
opravdu potřeba není. Poslanci

či senátoři, u kterých není nikde
stanoveno povinné minimální
vzdělání, se svým výsostným
platem čerpají další spousty
výhod a náhrad, obyčejní úřední-
ci, na které je kladeno čím dál
více agendy (kterou jim již
zmiňování zákonodárci „posíla-
jí“ jak na běžícím pásu), zod-
povědnosti, psychické nároč-
nosti a je po nich požadována
stále vyšší kvalifikace, jsou
v mnoha případech odsouzeni
živořit na hranici chudoby. Sám
stát pak není schopen uhlídat,
aby peníze z euro fondů končily
u nás a byly řádně využité, ale
po zaměstnancích veřejné sféry
požaduje maximální kompetent-
nost, bezchybnost a doslova
dokonalost. Dokud tento stát
nepochopí, kdo jsou jeho „lidé“,
jeho zaměstnanci (a je jedno zda
pod služebním zákonem či pod
zákoníkem práce), a nezačne se
k nim chovat jako dobrý hospo-
dář a jako dobrý „šéf“, nemůže
oprávněně loajalitu požadovat,
kvalitní zaměstnanci práci pro
stát opouštějí a nadále opouštět
budou, což by chytrý a schopný
majitel soukromé společnosti
nikdy nedopustil, proto aby „ne-
pustil“ své nejlepší lidi kon-
kurenci.

Dana Laštovičková

Růst platů jen o dvě procenta

prospěch. Podivil se, proč se pro
ústavní činitele počítá se zvý-
šením prostředků na jejich platy
o 8 %. Potvrdil, že odbory stále
požadují zvýšení platů nejen ve
školství a nevidí důvod, proč by
dvěma třetinám zaměstnanců
placených ze státního rozpočtu
měly platy růst o pouhá dvě
procenta. Vzhledem k tomu, že
Česká národní banka se liší
v odhadu příjmů od odhadu
Ministerstva financí, je možné,
že červencová prognóza MF pro
rok 2020, která je relevantním
podkladem pro státní rozpočet,
bude příznivější, a změní se
tak východiska pro vyjednávání
o platech. J. Středula připomněl
již dříve zmiňovaný požadavek
odborů na řešení odpočtů super-
luxusních aut pro podnikatelské
účely. V nadsázce se poté zeptal,
zda také vláda poníží počet mi-
nistrů o 10 % a polovinou ušet-
řených prostředků bude motivo-
vat zbylé ministry.

Předseda ČMKOS upozornil
na osm let ani o inflaci nezvyšo-
vané životní minimum a nepocho-
pitelné snižování DPH v souvis-
losti s rozšiřováním EET.

Další plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody
se uskuteční 16. září 2019 a bu-
de se primárně věnovat návrhu
státního rozpočtu.

-dě-

Tripartita mj. jednala o návrhu
státního rozpočtu na rok 2020.
Na tiskové konferenci po jedná-
ní znovu potvrdila ministryně fi-
nancí Alena Schillerová, že ná-
vrh státního rozpočtu na rok 2020
počítá s 10% krácením provoz-
ních výdajů úřadů státu, to před-
stavuje úsporu 3 mld korun roč-
ně, a počítá s 2% růstem pro-
středků na funkční platy, když
předpoklad inflace Minister-
stvem financí na rok 2020 je 1,6
%. Návrh státního rozpočtu dále
počítá s 10% snížením počtu
funkčních míst v ústředních
orgánech, ministerstvech, a 5%
v organizačních složkách státu
a 3% v příspěvkových organiza-
cích (zaměstnanci soudů a zastu-
pitelství, civilní zaměstnanci bez-
pečnostních sborů). Motivací ke
snižování má být snížení pro-
středků na platy pouze o polo-
vinu prostředků, které patří
k reálně zrušeným místům. Tyto
prostředky mají sloužit jako mo-
tivační prostředek v mimotarif-
ních složkách platu. Zrušení
5700 funkčních míst znamená
úsporu 1,7 mld ročně.

Předseda ČMKOS Josef Stře-
dula uvedl na tiskové konferen-
ci, že odbory oceňují zvýšení
důchodů i zvýšení rodičovského
příspěvku. Odmítl pouhý 2% ná-
růst prostředků na platy, když
stále pokračuje hospodářský
růst, proč by tedy zaměstnanci
neměli mít z tohoto růstu

Mně se plat rozhodně o zmiňovaná procenta nezvedl a ani nezvedne

V pondělí 10. června proběhla 149. plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody ČR.
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Semináře k zákoníku práce a zákonu o státní službě
Další semináře finančně dotované v rámci podpory posilování

sociálního dialogu Ministerstvem práce a sociálních věcí se kona-
ly 4. června k zákoníku práce a 11. června k zákonu o státní
službě v Praze v sídle odborového svazu.

První seminář vedl 1. místo-
předseda odborového svazu
Rudolf Pospíšil. Diskuse byla
věnována otázkám projednávání
a informování oborové organi-
zace zaměstnavatelem, otázce kon-
kludentního souhlasu zaměst-
nance při jednorázových pracích
a změně druhu práce, judikátu
o neuznání neproplácení přes-
časů jako důvodu ke zrušení pra-
covního poměru ze strany za-
městnance. Hovořilo se také o po-
vinnosti zaměstnavatele vést
evidenci pracovní doby a roz-
vrhnout pracovní směny dva tý-
dny předem, zahrnutí překážky
v práci z důvodů zastupování za-
městnanců nejen do pevné pra-
covní doby, volbě zaměstnance,
zda bude čerpat náhradní volno
či příspěvek za přesčasovou prá-
ci, a i kdy je možné měnit výši
osobního příplatku. Diskutovalo
se též o součinnosti odborů při
projednávání škody způsobené
zaměstnavateli zaměstnancem.

Specialista kanceláře OSSOO
Arnošt Odvalil připomněl nut-
nost rovného zacházení se za-
městnanci, kterými jsou i tzv.
„dohodáři“, princip zákoníku
práce „co není zakázáno, může
být dohodnuto“, podmíněnost
platnosti pracovního řádu sou-
hlasem odborové organizace
a možnost konzultovat rozho-
dování odborových organizací
s odborníky odborového svazu.

***
Seminář k zákonu o státní

službě byl věnován především
jeho novelizaci účinné od 1.
března tohoto roku, a to přede-
vším změnám systému služeb-
ního hodnocení a výběrového ří-
zení, odvolávání představených
či přidělování služebních úkolů,
když tyto změny vesměs zname-
nají snížení pracovních jistot
státních zaměstnanců. Moderá-
torka semináře Šárka Homfray
připomněla výhodnost odboro-
vého členství pro státní zaměst-
nance z důvodu možné konzul-
tace konkrétních osobních

záležitostí s odborníky kance-
láře odborového svazu, zvlášť
vhodné s ohledem na nové po-
stupy podle novely. Prezentace
k semináři bude účastníkům
semináře rozeslána prostřed-
nictvím informačních a pora-
denských center odborového
svazu.

Dalších pět podobných semi-
nářů se bude během podzimních
měsíců konat v regionech.

-dě-
Právnička našeho odborového svazu Šárka Homfray vedla seminář
k zákonu o státní službě.

Velký zájem byl o účast na semináři k zákonu o státní službě vzhledem ke změnám, které přinesla jeho
poslední novela.

Seminář k zákoníku práce umožnil odborovým funkcionářům vyměnit si zkušenosti ze zastupování zaměst-
nanců.
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Více než deset let čeští zaměstnanci v Rádiu Svobodná Evropa bez
výraznějšího zvýšení mezd

Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe /Radio Liberty -
RFE/RL), sídlí v Praze od 1. července 1995, je financováno ze
státního rozpočtu USA a vysílá do 22 zemí. Čeští zaměstnanci zde
pracují převážně na pozicích administrativní a technické pod-
pory. Dostatečný respekt vůči své práci vyjádřený finanční odmě-
nou zaměstnanci bohužel necítí, přičemž bez jejich vysoce profe-
sionálně odvedené práce, loajality a osobního zanícení by rádio
fungovat nemohlo.

Mzdy zaměstnanců rádia
s českými pracovními smlouva-
mi již 10 let stagnují a ne-
zohledňují inflaci ani rostoucí
životní náklady v ČR. Občasné
symbolické navýšení inflaci v ČR
nepokrylo a reálné mzdy čes-
kých zaměstnanců dokonce
dlouhodobě klesají. Současně
jsou na tyto zaměstnance klade-
ny čím dál vyšší nároky včetně
ovládání nových technologií.
Zaměstnanci se neustále vzdělá-
vají. Rozhlasové vysílání bylo
rozšířeno a dále se rozšiřuje
o vysílání televizní a další mul-
timediální platformy.

Jana Jarošová, která v RFE
pracuje již dvacet let, v současné
době jako koordinátorka
redakce vysílání do Afghánis-
tánu, pracuje nedlouho také jako
předsedkyně zdejší odborové or-
ganizace. Odborová organizace
se nehodlá s přístupem zaměst-
navatele smířit a začala usilovat
o ukončení stagnace a o význam-
né navýšení mezd. Na vážný
problém 10leté stagnace mezd
upozornila na celofiremním
mítinku v březnu 2019 v Praze,
který byl propojen video konfe-
rencí s dalšími představiteli
RFE/RL ve Washingtonu.

Požádala veřejně vedení
RFE/RL, aby vedení změnilo
k českým zaměstnancům přístup
tak, jak si zaměstnanci za
vysoce profesionální práci za-
slouží. Výkonná prezidentka
RFE/RL paní Daisy Sindelarová
reagovala na místě sdělením, že
si problém vedení uvědomuje,
a že vedení RFE/RL bere tuto
záležitost extrémně vážně.

V květnu 2019 odborová or-
ganizace předložila návrh do-
datku ke kolektivní smlouvě.
Navrhovaný dodatek ke stáva-
jící kolektivní smlouvě uzavřené

na dobu neurčitou obsahuje
konkrétní požadavky k navýšení
mezd a opatření k některým
benefitům tak, aby se ukončila
a kompenzovala stagnace mezd,
ocenila seniorita a zajistila se
transparentnost odměňování.

Odborům se nepochopitelně
dostalo zamítavé písemné odpo-
vědi ve všech navrhovaných
bodech a to zcela v rozporu
s předchozím prohlášením vý-
konné prezidentky paní Daisy
Sindelarové.

V současné době charakteri-
zované zvyšovanými mzdami
a rostoucími životními náklady
v ČR a zvlášť v Praze, není
Rádio Svobodná Evropa
(RFE/RL) konkurenceschop-
ným zaměstnavatelem. Nepři-
jatelným přístupem k českým
zaměstnancům si RFE/RL po-
škozuje vlastní reputaci. Počet
zaměstnanců, kteří z RFE/RL
odcházejí, roste. Zaměstnavatel
zavedl výstupní pohovory ve
snaze zjistit hlavní důvody ne-
spokojenosti a odchodu zaměst-
nanců.

Pro odborovou organizaci při
RFE/RL a české zaměstnance je
nepřijatelné, že zaměstnavatel
spoléhá na bezbřehou loajalitu
zaměstnanců. Odbory nadále
usilují o nápravu. Tento přístup
RFE/RL k českým zaměst-
nancům není v souladu s misí
Rádia Svobodná Evropa šířit ob-
jektivní informace a prosazovat
demokratické hodnoty ve světě.

-red-

ze základních organizací

Předseda ČMKOS Josef Středula a předseda našeho odborového
svazu Pavel Bednář v březnu navšívili Základní odborovou organizaci
při RFL/RL a jednali o nespokojenosti s výší a způsobem rozdělování
mezd. Na fotu společně s předsedkyní základní organizace Janou
Jarošovou.

Josef Středula se později vyjádřil na twitteru: “Proč RFE/RL
nehledá dohodu se zástupci odborů? Je nutné vyvolávat spor o uza-
vření kolektivní smlouvy? Doporučujeme dohodnout se a zlepšit
postavení zaměstnanců v tak významném subjektu.” Jednoznačnou
podporu Odborového svazu státních orgánů a organizací při kolek-
tivním vyjednávání odborářů v Rádiu Svobodná Evropa vyjádřil také
předseda odborového svazu Pavel Bednář.

https://www.odboryplus.cz/
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Kvůli tropickým dnům bez kolektivní dohody
Naplnění ustanovení Kolektivní dohody vyššího stupně pro

státní zaměstnance pro rok 2019 o :„příjetí vhodných opatření,
včetně úpravy služební doby, pro případy, kdy teplota v objektu,
ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu, dosáhne 28
stupňů celsia a více, a to v kolektivní dohodě, nebo na podnět stát-
ních zaměstnanců tam, kde nepůsobí odborová organizace.“ se
stalo zatím nepřekonatelnou překážkou uzavření kolektivní do-
hody ve Státní energetické inspekci.

Minulá kolektivní dohoda
končila k poslednímu dni roku
2018 a kolektivní vyjednávání
pro další rok se zadrhlo na řešení
opatření při vysokých teplotách
spolu s dalšími body, celkem šlo
na začátku vyjednávání o 25 zá-
ležitostí nepřijatelných pro za-
městnavatele, později díky ús-
tupkům odborů už jen o pět. Zá-
kladní odborová organizace za-
hájila vyjednávání již 1. 12.
2018. Zaměstnavatel se navíc
odmítl dohodnout na prodlou-
žení končící kolektivní dohody
do uzavření nové, a to přes dvo-
jí žádost základní odborové or-
ganizace, a tak zůstali státní za-
městnanci a další zaměstnaci
SEI bez kolektivní dohody i ko-
lektivní smlouvy na úrovni
úřadu, ale pod kolektivní do-
hodou vyššího stupně, jejíž us-
tanovení ale zaměstnavatel ne
všechna akceptuje.

Zaměstnavatel nedal odboro-
vé organizaci informace o pou-
žití prostředků na platy podle
článku 3 Kolektivní dohody
vyššího stupně pro státní za-
městnance, nenaplnil plně spo-
lurozhodování o FKSP - odbo-
ráři nedostali odpovídající pře-
hled o čerpání fondu za rok 2018
(také článek 3 KDVS), zaměst-
navatel podmiňuje předání klíče
k místnosti odborů uzavřením
kolektivní dohody na úrovni
úřadu, když žádnou takovou
podmínku KDVS ve svém
článku 4, kde je závazek poskyt-
nout místnost, neobsahuje.

Na uzavření kolektivní doho-
dy by mělo navázat uzavření ko-
lektivní smlouvy, která zajistí
rovné benefity pro další zaměst-
nance, například se jedná o od-
měny k jubileím, které tak bu-
dou vyšší, než obsahovala ko-
lektivní smlouva ukončená k 31.
12. 2018.

Stěžejním problémem brání-
cím uzavřít novou kolektivní

dohodu zůstává již půl roku
ochrana zaměstnanců před nad-
měrnými teplotami v kancelá-
řích. V budově MPO v Goraz-
dově ulici v Praze, kde sídlí
Ústřední inspektorát SEI a In-
spektorát pro Prahu a Středo-
český kraj, v šestém, ale zejmé-
na v sedmém patře a na někte-
rých pracovištích inspektorátů
jsou v létě teploty přes 30 stupňů
(vloni měřeno certifikovanými
měřidly). Opakované informace
o tom, že v budoucnu dojde
k rekonstrukci budovy, a že není
možné zasahovat klimatizací do
fasády, zaměstnancům přežít ve
zdraví a v plném služebním vý-
konu horké dny určitě nepomo-
hou. Předseda zdejší odborové
organizace Petr Gregor (mimo-
chodem důchodce – existenčně
nezávislý na zaměstnavateli
a bývalý předseda federálního

výboru Odborového svazu pra-
covníků státních orgánů a orga-
nizací z let 1990-1992) vede už
půl roku jednání s cílem dosáh-
nout ustanovení kolektivní do-
hody o specifikaci mimořád-
ných opatření při vysokých
teplotách a zahrnutí těchto
opatření do vnitřních předpisů
SEI. Odboráři nyní doufají, že
jim v jejích úsilí naplnit usta-
novení vyšší kolektivní dohody

pomůže zprostředkovatel kolek-
tivního vyjednávání, přidělený
podle seznamu Ministerstva
práce a sociálních věcí, a nebude
nutné řešit situaci pomocí
rozhodce. ZOO SEI proto trvá
i nadále na formulaci, že
překročení teploty 28 stupňů na
pracovišti je považováno za
překážku v práci na straně za-
městnavatele.

-dě-

Společně sportujeme a pomáháme

ze základních organizací

Přesvědčovat někoho, že máme
v Opavě dobrý kolektiv odborářů,
opravdu nemusíme. Již několik
let pořádáme aktivity zaměřené
na pomoc potřebným. Do podnětů
jsme letos zapojili všechny pra-
covníky Územního pracoviště
Opava Celního úřadu pro MSK,
od kterých vzešlo rozhodnutí
zúčastnit se charitativní akce ko-
nané 23. května určené na pod-
poru dětského oddělení Slezské
nemocnice Opava.

Branný závod družstev pořada-
telsky zvládli vojáci na výbornou,
53. pluk průzkumu a el. boje
Generála Heliodora Píky v Opavě
spolu se Základní školou ve Štít-
ině.

Kvůli zvýšené hladině řeky
Opavy a podmáčenému terénu
musela šestičlenná družstva
zvládnout upravenou trať i se vše-
mi náročnými úkoly.

Nakonec všechna družstva
bezpečně dorazila do cíle a v rám-

ci akce se podařilo vybrat téměř
42 000 korun na vybavení dět-
ského oddělení Slezské nemoc-
nice.

Náš omlazený tým zajistil
třetím místem důstojnou repre-
zentaci Celní správy ČR a pod-
pořil nemocné děti pěkným fi-
nančním příspěvkem z kapes
pracovníků územního pracoviště
v Opavě.

Roman Novák
Územní pracoviště Opava CÚ MSK

V Gorazdově ulici v Praze letos zaměstnanci opět pracují v posled-
ních patrech budovy za horkých dnů v rozpálených kancelářích.
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§ ODPOVÍDÁME §

Manifestační mítink kampaně
#KonecLevnéPráce

Praha - Fórum Karlín,
17. 9. 2019 od 11 hod.

Služební hodnocení po novele z letošního roku
Novela zákona o státní službě č. 35/2019 Sb., která nabyla účin-

nosti 1. března 2019, přinesla mimo jiné řadu změn ve služebním
hodnocení. To se jednak nebude provádět již jen v pravidelných
intervalech shodných pro všechny služební úřady, ale díky nové-
mu institutu námitek proti služebnímu hodnocení zároveň
bude klást i vyšší nároky na státního zaměstnance, pokud nebude
s hodnocením a jeho výsledkem spokojen. Dochází také k někte-
rým dalším změnám, např. je součinnost při provádění služeb-
ního hodnocení služebním orgánem možné přenést na před-
stavené, pokud nejsou zároveň hodnotiteli.

Kdy se bude hodnotit
Dosavadní úprava, která uklá-

dala provedení služebního hod-
nocení každoročně za předchozí
kalendářní rok, a to do konce
prvního čtvrtletí roku následu-
jícího, byla nahrazena novým
systémem. Podle ustanovení §
155 odst. 5 ZSS teď bude inter-
val i termín provedení služeb-
ního hodnocení záležet na jed-
notlivých služebních orgánech.
Pravidelně hodnocené období
může být až 3 roky dlouhé, a mu-
sí být stanoveno služebním
předpisem.

Kromě očekávaného prod-
loužení intervalu pro pravidelné
služební hodnocení v rámci jed-
notlivých služebních úřadů ale
novela zavádí mnohem širší
služební hodnocení pouze jed-
notlivých státních zaměstnanců,
a to primárně z popudu jejich
hodnotitele. „Ad hoc“ služební
hodnocení se podle § 155 odst. 7
ZSS dále provede podle potřeby
za uplynulé, dosud nehodnocené
období, které zahrnuje alespoň
60 odsloužených dnů ode dne
seznámení státního zaměstnance
s předchozím služebním hodno-
cením. Dále je podle odst. 8
možné provést na požádání stát-
ního zaměstnance hodnocení za
uplynulé, dosud nehodnocené
období, které zahrnuje alespoň
60 odsloužených dnů ode dne
seznámení státního zaměstnance
s předchozím služebním hodno-
cením. Na požádání státního za-
městnance lze služební hodno-
cení provést pouze jednou
ročně, nejpozději však 3 měsíce
před termínem provedení
pravidelného služebního hodno-
cení. Podle odůvodnění služeb-
ního předpisu náměstka ministra
vnitra č. 1/2019 může být důvo-
dem pro toto služební hodnocení
např. nutnost reagovat na vý-

znamnější změny kvality výko-
nu státní služby státního zaměst-
nance, vyhodnocení výkonu
služby na jiném služebním mís-
tě, pokud byl státní zaměstnanec
zařazen nebo jmenován na jiné
místo v témže služebním úřadu,
potřeba stanovení individuál-
ních cílů pro další osobní rozvoj
státního zaměstnance apod.

Námitky proti služebnímu
hodnocení

Nový institut námitek proti
služebnímu hodnocení založený
v § 156a ZSS znamená výraznou
změnu oproti dosavadnímu způ-
sobu přezkoumávání služební-
ho hodnocení. Jelikož před
účinností novely zákona o státní
službě nebyl proti služebnímu
hodnocení zakotven specifický
opravný prostředek (pouze od-
volání proti rozhodnutí vy-
daném na jeho podkladě, např.
rozhodnutí o platu), využívala se
obecná stížnost ve věcech služ-
by podle § 157 zákona o státní
službě. Na tuto stížnost nebyly
v zásadě žádné zvláštní nároky
nad rámec obecných požadavků
na podání, nebyla pro ni sta-
novena lhůta, a jelikož služební
hodnocení spolupodepisuje slu-
žební orgán, tuto stížnost vždy
vyřizoval služební orgán nadří-
zený.

Námitky je nově možné podat
jen do 15 dnů ode dne seznáme-
ní se služebním hodnocením,
a to písemně služebnímu orgá-
nu, který je rovněž sám do 30
dnů vyřídí. Z námitek musí být
zřejmé, proti jaké části služeb-
ního hodnocení směřují, a musí
obsahovat odůvodnění nesou-
hlasu se služebním hodnocením
a návrh způsobu úpravy služeb-
ního hodnocení. Ty námitky,
které nebudou tyto požadavky spl-
ňovat, služební orgán zamítne.
Pokud námitkám zčásti nebo
zcela vyhoví, služební hodno-
cení upraví. Proti upravenému
služebnímu hodnocení nelze po-

dat další námitky; v případě od-
volání proti navazujícímu roz-
hodnutí bude možné služební
hodnocení přezkoumat.

Doporučení
Nová právní úprava klade

vyšší nároky na státního zaměst-
nance, který bude muset být
schopen kvalifikovaně posoudit
to, zda služební hodnocení bylo
správně provedeno, zda hodnoti-
tel postupoval objektivně, a zda

hodnocení odpovídá skutečnému
výkonu služby. Doporučujeme
tedy seznámit se důsledně nejen
s hodnotícími kritérii na pří-
slušných služebních úřadech, ale
i s obecnou úpravou služebního
hodnocení včetně nového slu-
žebního předpisu náměstka mi-
nistra vnitra č. 1/2019, včetně je-
ho odůvodnění.

Mgr. Šárka Homfray
svazová právnička

Léčebná rehabilitace jako důležitá osobní
překážka v práci

K dotazu ve shora uvedené vě-
ci sdělujeme, že vzhledem k to-
mu, že se v odborné literatuře
i praxi různí názory na povahu
léčebné rehabilitace ve vztahu
k jiným důležitým osobním
překážkám v práci podle bodu 1
přílohy k nařízení vlády č.
590/2006 Sb., kterým se stanoví
okruh a rozsah jiných důležitých
osobních překážek v práci, vy-
žádalo si zdejší ministerstvo
stanovisko Ministerstva zdravot-
nictví, jakožto gestora léčebné
práce.

Oslovený resort zdravotnictví
se jednoznačně vyjádřil v tom
smyslu, že zdravotnickým pra-
covníkem indikovanou léčebnou
rehabilitaci je za splnění pod-

mínek uvedených v bodě 1 přílo-
hy k výše označenému nařízení
vlády třeba považovat za
ošetření ve zdravotnickém za-
řízení, při němž – nebylo-li je
možno zajistit mimo pracovní
dobu zaměstnance – zaměstnan-
ci přísluší pracovní volno v ne-
zbytně nutném rozsahu s náhra-
dou mzdy nebo platu. Ostatní
podmínky stanovené v nařízení
vlády č. 590/2006 Sb. ohledně
ošetření nebo vyšetření ve zdra-
votnickém zařízení musí však
být splněny.

Mgr. Dana Roučková v. r.
ředitelka odboru

pracovněprávní legislativy
Ministerstvo práce

a sociálních věcí

Odpověď na dotaz Odborového svazu státních orgánů a organizací



Minulý týden se v Dublinu
uskutečnilo setkání mladých od-
borářů Evropské federace odbo-
rových svazů veřejných služeb
(EPSU Youth Network), kterého
se za náš svaz zúčastnila Leonie
Liemich. V rámci setkání před-
stavily Anna Malinnenová, Sven
de Guiseová a Leonie Liemich
výsledky výzkumného projektu
„Future Vision of Youth and Work“

a prezentaci pro výbor Executi-
ve Committee EPSU a 10. sjezd,
který se konal 4. až 7. 6. v Dublinu.

Síť mládeže EPSU, Výbor
mládeže ETUC a European Youth
Forum, získaly více než 1300
mladých lidí po celé Evropě pro
své šetření o názorech mladých
lidí na budoucnost práce, odborů
a společnosti. Klíčové výsledky
šetření jsou následující:

� Mladí pracovníci dávají přednost budoucnosti se standard-

ními formami zaměstnanosti.

� Mladí lidé jsou znepokojeni nejistotou zaměstnání vlivem

mj. technologických změn.

� Mladí lidé se stávají členy odborů z důvodu zlepšení

mzdového ohodnocení a pracovních podmínek.

� Hlavními důvody pro mladé lidi, kteří se nepřipojují

k odborům, jsou ty, že nebyli požádáni nebo se k odborům

nemohli dostat.

� Členové pasivního svazu s větší pravděpodobností jednou

svůj svaz opustí.

� Odbory je třeba neustále udržovat aktivní prostřednictvím

zapojování a organizace stávajících členů.

� Aktivní členové odborových svazů jsou také aktivnější

i z pohledu občanské angažovanosti.

� Zapojte mladé, informujte je a angažujte se!

Vice najdete zde: www.epsu.org/youth

7 NOS 12/2019

V Dublinu se sešli mladí odboráři Evropské federace odborových svazů veřejných služeb

http://www.epsu.org/youth
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Kongres EPSU otevřel svým proslovem irský prezident
4. červen 2019

Irský prezident Michael Higgins otevřel 4. června svým proslovem
v Dublinu kongres Evropské federace odborových svazů veřejných služeb
(EPSU). Ve svém projevu vyzval pracovníky ve veřejných službách a jejich

odbory, aby na sebe vzali vedoucí roli
v boji s klimatickými změnami, v úsilí
o rovnost pohlaví a férovější ekono-
miku. Prezident Higgins upozornil na
rostoucí irské pracovní hnutí a odvolal
se na bohatou odborářskou historii je-

ho země. Poukázal na úsilí Irska ohledně změn technologií, které při
ukončování produkce elektřiny z uhlíku přeškoluje pracovníky tak, aby
našli uplatnění v zelených průmyslových odvětvích. Irský prezident zmínil
výzvy, kterým odbory ve veřejných službách čelí při digitalizaci
ekonomiky, která přináší více nejistých pracovních míst. Nové technologie
nemůžou být zneužívány jako zástěrka pro návrat k horším pracovním prak-
tikám. Odbory musí zvrátit systematické ignorování a zhoršování životů
pracovníků, které plyne nejisté práce.
Kongres EPSU: Rosa Pavanelliová promluvila o moci veřejných služeb
přerozdělovat bohatství
5. červen 2019

Odbory by se neměly obávat prosazovat nová pravidla vztahu mezi
kapitálem a prací. Toto tvrzení bylo hlavním vzkazem proslovu generální
tajemnice PSI Rosy Pavanelliové. Celosvětová odborová Internacionála

veřejných služeb (PSI) reprezentuje
30 milionů pracovníků po celém světě,
je globální sesterskou organizací
EPSU. R. Pavanelliová uvedla, že
veřejné služby a rozdělování bohatství
musí být v centru diskuzí o budoucí

podobě práce. Nedávná studie OECD ukázala, že 76 % čistého příjmu
nejchudších lidí může pocházet z veřejných služeb. Takže omezování a pri-
vatizace veřejných služeb je nejjistější cestou ke zvyšování chudoby a ne-
rovnosti. Budoucnost práce je o technologiích a digitalizaci, a pracovníci se
nesmí stát obětmi těchto změn. Odbory musí hledat způsoby, jak využít
nové technologie pro veřejné dobro. Kromě technologického pokroku je ale
důležité i rozdělování bohatství, které by mělo začínat férovějším daňovým
systémem. R. Pavanelliová k tomu řekla: „Nesmíme se bát ukázat a zahan-
bit ty nadnárodní korporace, které se vyhýbají daním.“
Kongres EPSU: EPSU si zvolilo nové představitele pro boj za důstojnou
práci a kvalitní služby
6. červen 2019

Odborové organizace z celé Evropy se v Dublinu shodly na potřebě
zvýšit své úsilí v boji za rovnost pohlaví, solidaritu s uprchlíky a dobrá pra-
covní místa pro všechny. Na konferenci, které se zúčastnilo přes 600
delegátů, jsme slyšeli sdílení zkušeností s bojem za lepší mzdy a podmínky.
Na kongresu byla nově zvolena prezidentka EPSU Mette Nordová, zatímco
na pozici generálního tajemníka byl znovu zvolen Jan Willem Goudriaan.
Klíčovým bodem diskuze byl opakovaně zdůrazňovaný fakt, že veřejné
služby se zlepšují tam, kde pracovníci dostávají svůj férový podíl. Škrty

a úspory během posledních 10 let za-
sáhly služby napříč celou Evropou.
Úsporná politika disproporčně ovliv-
ňuje ženy, když na jedné straně ženy
obecně více využívají veřejné služby
a také jsou zaměstnány na těch nejhů-

ře placených místech. Kongres schválil dvě rezoluce týkající se posílení
rovnosti pohlaví a sdružování žen a uzavření propadu mezi mzdami mužů
a žen ve veřejných službách. Kontroverzním tématem byla rezoluce o Iz-
raeli a Palestině. Navzdory odlišným názorům se delegáti zapojili do
zdvořilé a slušné debaty o tomto konfliktu a o úloze veřejných služeb při bu-
dování míru. Energetický a zdravotnický sektor sice nejsou tak kontro-
verzním tématem, ale jsou velmi důležité, a tak byly rovněž součástí
diskuze. EPSU je plně odhodlána bojovat s klimatickými změnami počína-
je dekarbonizací výroby elektřiny. Nový energetický systém pro Evropu ale
potřebuje nové reálné investice do infrastruktury a lidí. Tento sektor musí
být atraktivní pro mladé perspektivní lidi, což začíná vyplácením
konkurenceschopných mezd a poskytování dobrých pracovních podmínek.
Ve zdravotnictví jsou hrozbou rostoucí hlasy po privatizaci a rostoucí mo-
netizaci péče. Tyto služby jsou pod tlakem a pacienti tím trpí. Nejvíce na to
doplácí sektor péče o staré lidi, kde nadnárodní korporace v rostoucí míře
přebírají místo na trhu a vykořisťují své pracovníky za účelem zvýšení
zisku. Řešením tohoto i dalších problémů je sdružování v odborech.
Sdružování bylo během posledních 5 let pro EPSU prioritou. Síla odborů je
postavena na síle počtu lidí, ale také na síle odhodlání.
ETUC urguje vlády EU k rychlé implementaci Směrnice o rovnováze
mezi prací a osobním životem
12. červen 2019

Evropská odborová konfederace (ETUC) vyzvala členské státy EU, aby
učinily rychlé kroky k převedení Směrnice o rovnováze mezi prací a osob-
ním životem do zákonů a implementaci těchto nových práv pro pracující
rodiny. Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Esther Lynchová k tomu

řekla: „Toto je první legislativní pokrok přicháze-
jící z Evropského pilíře sociálních práv a je klíčové
ukázat občanům EU, že přinese skutečné zlepšení
do jejich životů. Budeme podporovat prosazování
těchto zákonů a monitorovat celkový implemen-
tační proces. Sociální partneři, a obzvláště odbory,
musí být v zahrnuti do tohoto procesu. Vyzýváme

EU, aby aktivně podporovala sociální dialog a kolektivní dohody, které bu-
dou stavět na opatřeních obsažených v Směrnici.”
Dva tisíce tuniských pracovníků veřejného úklidu požadovaly
bezpečnější pracovní podmínky a zákonem uznanou profesi
13. květen 2019

Dva tisíce pracovníků úklidu komunálního odpadu se 28. dubna sešlo při
příležitosti Světového dne bezpečnosti a zdraví při práci. Pracovníci
požadovali bezpečné a zdravé pracovní podmínky, adekvátní ochranné vy-
bavení pro všechny a uznání jejich profese na národní úrovni. Součástí
mítinku bylo i symposium ohledně pracovních podmínek, kterého se účast-

nili mezinárodní i domácí experti na
bezpečnost a ochranu zdraví v zaměstnání.
Zástupce tuniského ministerstva pro míst-
ní záležitosti Mondher Bousnina přiznal,
že tento sektor v Tunisku čelí vážným
problémům a zdůraznil, že je potřeba
identifikovat rizika a nedostatky systému

ve spolupráci se zástupci pracovníků. „Pokud chce být země čistá, zod-
povědnost musí přijmout všechny skupiny a svou roli musí hrát i občané.
Municipální pracovníci pracují tvrdě, ale až příliš často to prostě
nevnímáme. Budeme spolu pracovat na vytvoření společného pracovního
plánu za účelem vytvoření funkčního systému.“

Pavol Mokoš


