
Vážená odborářko,
vážený odboráři,
celý svět, celá Česká republi-
ka, ale i Odborový svaz stát-
ních orgánů a organizací se
nachází v bezprecedentní
době. V době pandemie, kte-
rá ovlivnila a stále ovlivňuje

životy občanů, zaměstnanců, nás odborářů,
ale i náš odborový svaz. Přesto „život jde
dál“ a vedení OSSOO s jeho zaměstnanci
a volenými odborovými funkcionáři na
různých úrovních orgánů svazu nadále
naplňují stanovy svazu, jeho program, a plní
jeho poslání. A to s plným vědomím našeho
motta: „S NÁMI, PRO VÁS!“

Vedle běžné agendy, vedle přirozené čin-
nosti našeho svazu je jedním z primárních
úkolů jednat s vládou ČR a jejími příslušný-
mi ministry o valorizaci platů zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. Bohužel se
pro rok 2021 nepodařilo vyjednat nárůst tak,
jak se nám to dařilo v minulých letech.
Pandemie velmi citelně zasáhla ekonomiku

našeho státu, který na její pomoc musel vy-
naložit nesmírné množství finančních
prostředků na podporu ekonomiky různými
subvencemi soukromému sektoru. To byl
důvod, proč pro rok 2021 došlo ke zmrazení
platů ve veřejném sektoru.

ČMKOS a její členské OS obdržely v mi-
nulých dnech první návrh státního rozpočtu
na rok 2022. Je to návrh, který podle nás
nadále nepočítá s pandemií, počítá s růstem
ekonomiky, je to předvolební optimistický
návrh rozpočtu. Deficit veřejných financí má
bohužel velký vliv na rok 2022, a proto opět
nepočítá s růstem platů.

Předseda OSSOO je mluvčím odborových
svazů ve veřejných službách a správě (OS
RoPo), které jsou součástí ČMKOS. Na
čtvrtek 10. 6. 2021 svolal OS RoPo s cílem
dohodnout společný postup ve vyjednávání
platů na rok 2022. Na tomto jednání byl do-
hodnut určitý společný postup. OS RoPo se
jednoznačně shodly, že zaměstnanci ve veřej-
ných službách a správě nemohou doplatit na
rozpočtovou nekázeň vlády a její mnohdy

„bezhlavé rozhazování“. Vláda musí uznat,
že bez těchto zaměstnanců by byl ohrožen
chod státu, jeho bezpečnost a správa územ-
ně samosprávných celků. Zmrazením platů
a momentálním růstem inflace dochází k po-
klesu reálných platů, tedy příjmů zaměst-
nanců veřejného sektoru. OS RoPo budou
požadovat na rok 2022 růst platů!

V pátek 11. 6. 2021 vyzval předseda
OSSOO a mluvčí OS RoPo dopisy ministryni
práce a sociálních věcí, jako garanta od-
měňování státních zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
a ministra vnitra, jako garanta odměňování
příslušníků bezpečnostních sborů, ke svolání
jednání zainteresovaných stran o platech
na rok 2022. V této věci by měl předseda
OSSOO dne 2. července 2021 také jednat s mi-
nistryní financí.

Držte nám pěsti, argumenty máme, ale
štěstí při jednáních budeme určitě potřebo-
vat!

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda odborového svazu

Praha
14. červen 2021
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První prezenční jednání orgánu našeho odborového svazu v tomto roce
Revizní komise OS se po

devíti měsících sešla prezenčně
8. června v sídle odborového

svazu

Úvodu jednání komise se
účastnil první místopředseda OS
Rudolf Pospíšil. Informoval o na-
stávajících jednáních ohledně
platů na rok 2022 s odborovými
partnery i představiteli vlády,
o zahájení vyššího kolektivního
vyjednávání pro státní zaměst-
nance a snaze dosáhnout vyš-
šího kolektivního vyjednávání
pro zaměstnance územních sa-
mosprávných celků. Dále hovo-
řil o školení funkcionářů základ-
ních organizací, změně výpočtu

Vyjednávání o platech na rok 2022

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Vedení sekce veřejné správy se po “covidové” pauze sešlo osobně v Praze

Nerovnosti v odměňování mezi muži a ženami – sdílení zkušeností a názorů
Pod záštitou aliance Byznys

pro společnost a projektu Mini-
sterstva práce a sociálních věcí
22% K ROVNOSTI proběhl
dne 31. května online workshop
na téma rozdílů v odměňování
mezi ženami a muži a jeho
srovnání prostřednictvím větší
transparentnosti.

Po uvítání workshop zahájily
gestorka projektu 22% K ROV-
NOSTI Lenka Simerská a jedna
z odborných garantek projektu
Helena Skálová. Poskytly infor-
mace zejména o tom, jaké dů-
vody u nás ke vzniku rozdílů
v odměňování mezi ženami a mu-
ži (tzv. gender pay gap) vedou,
jaké nástroje jsou k analýze
u konkrétních zaměstnavatelů
(jde o původem švýcarský nástroj
Logib) a jaké plány má v této
oblasti Evropská unie. Evropská

komise totiž nedávno představila
návrh nové směrnice, která si
klade za cíl zvýšit zejména trans-
parentnost v odměňování, a to, co
o něm vlastně zaměstnanci a za-
městnankyně vědí.

Co je to transparentní
odměňování

Podle Lenky Simerské se po-
jem transparentnosti v odměňo-
vání u nás velmi dezinterpretu-
je. Nejde o to, aby každý věděl
přesně, kolik jeho kolega či kole-
gyně jmenovitě berou, ani o to,
aby každý bral přesně stejně.
Cílem má být nastavení principů,
které zpřehlední odměňování,
nastaví srozumitelně jeho struktu-
ru, hodnocení podle neutrálních
kritérií a stanovení hodnoty
práce. Důležité je, aby všichni
věděli, za co jsou odměňovaní
a jak mohou, či nemohou dosáh-
nou vyšší výplaty.

Dosaženo by toho mělo být
zveřejňováním nástupních mezd

Ve čtvrtek 10. června jednalo vedení Sekce veřejná správa OSSOO

Jednání vedení sekce se účast-
nil předseda OS Pavel Bednář,
který informoval o fungování
kanceláře a informačních a po-
radenských center OS od října
loňského roku, kdy zaměstnanci
OS částečně pracovali z domo-
va. Od 14. června se vrací stan-
dardní provoz. Všechna jednání
zástupců OS do této doby pro-
bíhala vzdáleně a zkušenost
prokázala, že tyto způsoby ne-
nahrazují plně osobní setkání.
Předseda dále uvedl, že náš od-
borový svaz společně s ostatní-
mi svazy rozpočtové a pří-
spěvkové sféry zahájí jednání
o růstu platů v roce 2022. Od-
bory obdržely vládou schválený

materiál Ministerstva financí
k přípravě státního rozpočtu na
rok 2022. Odborový svaz stále
usiluje o vyšší kolektivní vyjed-
návání pro zaměstnance územ-
ních samosprávných celků.
Českomoravská konfederace
odborových svazů navrhuje
zvýšení minimální mzdy pro rok
2022.

tického úřadu, pokud ho zá-
kladní odborová organizace ob-
drží.

Předsedkyně sekce Alena
Gaňová blíže informovala o do-

tazníkových šetřeních odboro-
vého svazu ohledně eventuální-
ho přechodu pracovníků sta-
vebních úřadů do státní služby
v souvislosti s novým stavebním
zákonem, který je projednáván,
a o závěru šetření o využívání prá-
ce z domova v době epidemie,
které potvrdilo jen částečné vy-
užití této formy práce.

Jednáno bylo také o rozpočtu
sekce a o stavu členské základ-
ny, když informační a poraden-
ská centra odborového svazu se
budou šířeji zabývat příčinami

eventuálních poklesů počtu čle-
nů v základních organizacích.

V diskusi hovořili účastníci
jednání o pracovních podmín-
kách a organizačních opatřeních
zaměstnavatelů v souvislosti s epi-
demií koronaviru a konstatovali,
že přístup zaměstnavatelů byl
různý. Někteří zaměstnavatelé
během epidemie zlepšili tech-
nické podmínky pro práci z do-
mova.

Z technických důvodů bylo
rozhodnuto o změně místa ko-
nání zasedání výboru sekce ve
dnech 23.-25. září, zasedání se
bude konat v Ústí nad Orlicí.

-dě-

První místopředseda OS Ru-
dolf Pospíšil připomněl možnost
převodu jednoho týdne dovo-
lené do dalšího roku, pokud to-
mu nebrání vážné provozní
důvody, možnost konzultace
ohledně nového výpočtu dovo-
lené v hodinách a povinnost
vypnit dotazník Českého statis-

v inzerátech, strukturováním in-
formací o výdělku podle srovna-
telných pozic a pohlaví, vyjas-
něno by mělo být, jak se práce
bude ohodnocovat a kdy mohou
zaměstnanci, kteří se cítí poško-
zeni, získat informace potřebné
pro případný soudní spor.

Zaměstnavatelské praxe
V druhé části workshopu za-

zněly příklady zkušeností a dobré
praxe od soukromých zaměstna-
vatelů. Šlo o společnosti z oblasti
bankovnictví, IT, maloobchodu
a dalších. Ačkoli právní úprava
odměňování je zde jiná než v pla-
tové sféře, řadu důvodů můžeme
vnímat i u nás jako aktuální. Za
nižšími výdělky žen stojí často
stereotypy a stereotypní očeká-

vání, mateřská pauza a následné
povinnosti, které komplikují pří-
padný kariérní růst. Otcové se
málo zapojují do péče o nejmenší
děti, málo chodí na rodičovskou,
méně než by si přáli. Ve vztahu ke
směrnici o transparentním od-
měňování se tito zaměstnavatelé
staví poněkud obezřetně ke sdí-
lení informací mezi zaměstnanci
i reportování určitých souborných
dat.

Zda nová unijní legislativa
situaci napomůže a jak se projeví
v naší oblasti pracovního trhu, na
to si ještě nějakou dobu počkáme.
Intenzivní veřejná debata o prob-
lematice však nepochybně pro-
spěje všem.

Šárka Homfray
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Zajímají mne bližší informace o sdíleném místě, jsou již nějaké
zkušenosti? Nedovedu si dost dobře představit, jak tento způsob
založený na spolupráci dvou zaměstnanců může fungovat napří-
klad kvůli odpovědnosti za vykonanou práci nebo kvůli rozsahu
práce, předávání si rozdělané práce či při nemoci.

Pratických zkušeností zatím
příliš mnoho není, jelikož v ro-
vině právní úpravy se jedná o sku-
tečnou novinku. Navíc jsou pod-
mínky nastaveny poměrně po-
drobně, takže nelze ani očekávat
nějaké masivní rozšíření tohoto
institutu, i když u některých
osob může být podpořeno sdíle-
né pracovní místo příspěvkem
z Úřadu práce ČR. Podmínkou
sjednání sdíleného pracovního
místa je, že máte alespoň jedno-
ho dalšího konkrétního zájemce
k takovému uspořádání. Dohody
o sdílených pracovních místech
totiž lze podle § 317a uzavřít

pouze se dvěma a více zaměst-
nanci s kratší pracovní dobou
a stejným druhem práce, kteří
dohromady sdílené pracovní mís-
to naplní. Jeho výhodou je právě
možnost relativně flexibilní do-
mluvy o rozdělení pracovní do-
by a předávání práce, je tedy
dobré místo sdílet s někým, s kým
se vám dobře komunikuje. S ohle-
dem na další časté dotazy dodá-
vám, že v případě, že jeden ze
sdílejících „vypadne“, např.
kvůli nemoci, pak ho ten druhý
sice může zastoupit, ale není
možné mu to proti jeho vůli na-
řídit. Šárka Homfray

§ ODPOVÍDÁME §

přečetli jsme

dovolené od začátku letošního
roku a předal podnět k šetření
v základní organizaci, která ne-
odvádí výboru odborového sva-
zu podíl z členských příspěvků.

Revizní komise v další části
zasedání provedla kontrolu účet-
ních dokladů za část roku 2020
a za období leden až květen

Pokračování ze strany 1 2021. Rozhodla o prošetření ne-
plnění povinnosti odvádět výbo-
ru OS podíl členských příspěv-
ků. Bylo konstatováno, že jedna
členka komise odešla do starob-
ního důchodu, jeden člen ukon-
čil služební poměr ve státní
správě, a u jednoho ukončila čin-
nost jeho odborová organizace.

Proto předsedkyně RK požá-
dá na nejbližším jednání před-
sednictva VOS o doplnění reviz-
ní komise zástupci sekcí. Příští
jednání RK se uskuteční v září
2021. -vuj-, -dě-

Revizní komise OS se po devíti měsících sešla . . .

Předpokládaný deficit státního
rozpočtu v roce 2022 bude 390
mld. Kč, tedy meziročně o 110
mld. Kč méně. Lepšího výsledku
hospodaření bude dosaženo v dů-
sledku nárůstu příjmů o 100 mld.
Kč, zejména daňových (+57,5
mld. Kč), příjmů z EU a vyššího
výběru pojistného, v kombinaci
s nižšími výdaji státu, a to o 10
mld. Kč.

„Nastavené tempo konsoli-
dace o 110 miliard za jediný rok
je sice značné, ale díky robust-
nosti naší ekonomiky, rostoucím
daňovým příjmům a dobře míře-
ným evropským penězům, může-
me zároveň i nadále masivně
podporovat růst hospodářství
a životní úrovně v zemi,“ říká mi-
nistryně financí Alena Schille-
rová. „Prioritami rozpočtu jsou
proto kromě úspor na provozu
státu také investice v rekorní výši
189 miliard korun, růst důchodů
o 758 Kč, zachování nižšího pat-
náctiprocentního zdanění za-
městnanců, zvýšení slevy na
poplatníka o 3000 Kč, ale také
navýšení počtu pedagogů o 4235,
policistů o 1000 a vojáků o 550.
Se stovkami úředníků se naopak
rozloučíme, například v rezortu
financí, který opustí 188 zaměst-
nanců Finanční správy,“ doplňu-
je ministryně financí Alena
Schillerová.

Prioritou státního rozpočtu

zůstávají nadále věda a výzkum,
stejně jako obrana, kde bude
i v době konsolidace docházet
ke každoročnímu zvyšování ob-
jemu finančních prostředků.
Schválený návrh počítá s dalším
meziročním zvýšením výdajů na
vědu a výzkum, a to o 300 mi-
lionů korun na celkových 48 mi-
liard. Také v případě výdajů na
obranu je plánován růst, a to
v každém roce výhledu až do ro-
ku 2024. Celkové výdaje na rok
2022 jsou navrženy ve výši 90,7
mld. Kč, tj. 1,45 % HDP. V po-
rovnání s rozpočtem roku 2021
po změnách (tj. vč. rozpočtových
opatření) dochází k nárůstu o 5,3
mld. Kč. Pro rok 2023 jsou
navrženy výdaje v objemu 95
mld. Kč, tj. 1,46 % HDP a pro
rok 2024 činí výdaje 99,5 mld.
Kč, tj. 1,47 % HDP.

Materiál naopak nepočítá s růs-
tem objemu platů státních za-
městnanců. „V situaci, kdy je
stále plat ve veřejné sféře vyšší
než v soukromé, není plošné
zvyšování na místě, naopak se
musíme soustředit na raciona-
lizaci agend a dobré zaplacení
kvalitních a výkonných úřední-
ků,“ říká ministryně financí Ale-
na Schillerová.
Vláda schválila parametry rozpočtu
na rok 2022. Prioritami investice a
životní úroveň | 2021 | Ministerstvo
financí ČR (mfcr.cz)

Vláda schválila parametry rozpočtu na
rok 2022. Prioritami investice a životní

úroveň
Z tiskové zprávy Ministerstva financí, 7. 6. 2021

Vláda schválila Ministerstvem financí předložený materiál k pří-
pravě státního rozpočtu na rok 2022. Návrh stanovuje základní
předpokládané parametry budoucího státního rozpočtu, které bu-
dou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.

Sdílené pracovní místo

Odbory kritizují plán na zmrazení platů
státních zaměstnanců. Schillerová na

něm kvůli schodku ale trvá
Odbory kritizují vládní plán na

zmrazení platů policistů, hasičů,
úředníků, vojáků a dalších státních
zaměstnanců. Počítá s ním první ná-
vrh rozpočtu, který kabinet schválil
tento týden. Šéf největší odborové
centrály Josef Středula naopak po-
žaduje růst platů všech pracujících
pro stát. O výši chce jednat s vládou
ještě v červnu a nevylučuje ani pro-
testní akce. Ministryně financí Ale-
na Schillerová (za ANO) však říká,
že kvůli vysokému rozpočtovému
schodku – plánovanému na 390 mi-
liard korun – si vláda nemůže nárůst
dovolit.

„Já trvám na zmrazení platů stát-
ních zaměstnanců, protože jsme sní-
žli daň z příjmu o sedm procent čis-
tého. Budu podporovat i návrh pre-
miéraAndreje Babiše jako poslance,
aby se zmrazily platy ústavních
činitelů,“ konstatuje Schillerová.

„My jsme varovali před dopady
zrušení superhrubé mzdy a tady ty
dopady máme. Takže ne sliby, že li-
dem bude lépe, ale tady je jedno-
značné, že bude těm lidem mnohem
hůře,“ reagoval předseda Česko-
moravské konfederace odborových
svazů Josef Středula.

Zmrazení platů by se tak týkalo
zhruba poloviny z víc než 470 tisíc

zaměstnanců státu. Ministr vnitra
Jan Hamáček (ČSSD) navrhl přitom
už na konci března pro policisty,
hasiče či celníky jednorázovou
odměnu 20 tisíc korun za boj s ko-
ronavirem. Tu ale zatím ve vládě ne-
prosadil. . . .

Odbory kritizují plán na zmrazení
platů státních zaměstnanců.
Schillerová na něm kvůli schodku
ale trvá — ČT24 — Česká televize
(ceskatelevize.cz)

Předseda našeho odborového
svazu Pavel Bednář: “Titulek nel-
že, zmrazení platů, jak navrhuje mi-
nistryně Alena Schillerová, skuteč-
ně jednoznačně odmítáme! Zaměst-
nanci veřejných služeb a správy
nemohou za bezbřehé utrácení
vlády. Nesmíme zapomenout, že bez
nich by byla narušena bezpečnost
státu, správa státu i územně samo-
správných celků. Ministryně financí
si musí uvědomit, že po zmrazení
platů na letošní rok dochází k pro-
padu reálných platů díky inflaci.

To chce Andrej Babiš, Jana
Maláčová či Jan Hamáček před vol-
bami mít tyto zaměstnance v ulicích
na demonstracích!?”

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3326254-odbory-kritizuji-plan-na-zmrazeni-platu-statnich-zamestnancu-schillerova-na-nem?fbclid=IwAR3bj9qnXK9pSpGKXedk3yrc9LsyiGDYgL2vnMdAUiSQCeK6O4zvJqzdBTo
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3326254-odbory-kritizuji-plan-na-zmrazeni-platu-statnich-zamestnancu-schillerova-na-nem?fbclid=IwAR3bj9qnXK9pSpGKXedk3yrc9LsyiGDYgL2vnMdAUiSQCeK6O4zvJqzdBTo
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3326254-odbory-kritizuji-plan-na-zmrazeni-platu-statnich-zamestnancu-schillerova-na-nem?fbclid=IwAR3bj9qnXK9pSpGKXedk3yrc9LsyiGDYgL2vnMdAUiSQCeK6O4zvJqzdBTo
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3326254-odbory-kritizuji-plan-na-zmrazeni-platu-statnich-zamestnancu-schillerova-na-nem?fbclid=IwAR3bj9qnXK9pSpGKXedk3yrc9LsyiGDYgL2vnMdAUiSQCeK6O4zvJqzdBTo
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3326254-odbory-kritizuji-plan-na-zmrazeni-platu-statnich-zamestnancu-schillerova-na-nem?fbclid=IwAR3bj9qnXK9pSpGKXedk3yrc9LsyiGDYgL2vnMdAUiSQCeK6O4zvJqzdBTo
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vlada-schvalila-parametry-rozpoctu-na-ro-42075
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vlada-schvalila-parametry-rozpoctu-na-ro-42075
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vlada-schvalila-parametry-rozpoctu-na-ro-42075
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vlada-schvalila-parametry-rozpoctu-na-ro-42075


ERVEN 

Termín                                    volné pokoje  (l žka) cena od 3 a více nocí cena p i krátkodobém pobytu 1-2 noci 
26. 6. – 3. 7. 2021 2 x dvoul žkový pokoj s p istýlkou                 530 K /pokoj/noc                                          560 K /pokoj/noc 

1 x ty l žkový pokoj                          790 K /pokoj/noc                     820 K /pokoj/noc 
 
28. 6. – 3. 7. 2021         1x dvoul žkový pokoj s p istýlkou           530 K /pokoj/noc                              560 K /pokoj/noc 
( 5 nocí)

ERVENEC 

Termín                                    volné pokoje  (l žka)                          cena od 3 a více nocí                    cena p i krátkodobém pobytu 1-2 noci 

10. 7. – 17. 7. 2021 3 x dvoul žkový pokoj s p istýlkou         530 K /pokoj/noc                  560 K /pokoj/noc 
1 x ty l žkový pokoj                        790 K /pokoj/noc                 820 K /pokoj/noc 

17. 7 – 24. 7. 2021         2 x dvoul žkový pokoj s p istýlkou         530 K /pokoj/noc                  560 K /pokoj/noc 
 1 x t íl žkový pokoj s p istýlkou         660 K /pokoj/noc                  690K /pokoj/noc 
 1 x ty l žkový pokoj                                      790 K /pokoj/noc                  820 K /pokoj/noc 
 

SRPEN 

Termín                                 volné  pokoje (l žka)                           cena od 3 a více nocí                       cena p i krátkodobém pobytu 1-2 noci 

31. 7. – 7. 8. 2021          1x dvoul žkový pokoj s p istýlkou       530 K /pokoj/noc                 560 K /pokoj/noc 
 1 x ty l žkový pokoj                                    790 K /pokoj/noc                 820 K /pokoj/noc 

7. 8. – 14. 8. 2021          1x dvoul žkový pokoj s p istýlkou              530 K /pokoj/noc                 560 K /pokoj/noc 

14. 8. – 21. 8. 2021        1x dvoul žkový pokoj s p istýlkou       530 K /pokoj/noc                 560 K /pokoj/noc 

21. 8. – 28. 8. 2021 2x dvoul žkový pokoj s p istýlkou       530 K /pokoj/noc                 560 K /pokoj/noc 
 1 x t íl žkový pokoj s p istýlkou       660 K /pokoj/noc                 690K /pokoj/noc 
 1 x ty l žkový pokoj                                    790 K /pokoj/noc                 820K /pokoj/noc 
 
Nabídka  RZ SMRK Lázn Libverda v etn ceníku byla zve ejn na v NOSu . 2-3/2021  a je k nahlédnutí na internetových stránkách OS 
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php 
Veškeré informace o pobytu podává a objednávky p ijímá pí. Vladimíra eho ová, tel. 735 760 537 nebo  
e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz 

nabídka



Online nástroj
pro hodnocení rizik

ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM
K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

www.oiraproject.eu

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Nástroj je určen pro vyhledávání a hodnocení rizik u administra�vních pracovníků. Zaměřuje se na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP
a PO vyžadovaných právními předpisy České republiky.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

Začlenění do kategorie činnos� podle požárního
nebezpečí bylo provedené s ohledem na náročnost
podmínek při případném zásahu.

9 POŽÁRNÍ OCHRANA

Dlouhodobá práce se zobrazovacími jednotkami je přerušovaná
bezpečnostními přestávkami nebo změnou pracovní činnos�.
Monitory svou konstrukcí umožňují polohování a jsou umístěné
tak, že na nich nevznikají odrazy. Vzdálenost monitoru od očí jeho

obsluhy je větší než 400 mm. Jsou používané
pouze monitory se stabilním zobrazováním
a umožňující dostatečný rozsah nastavení
zobrazení. Klávesnice je oddělená od monitoru,
má matný povrch a čitelné znaky.

8 PRÁCE SE ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

Elektrospotřebiče a prodlužovací kabely jsou
pravidelně revidované a kontrolované.

Na pracoviš�ch nejsou bez povolení používané
osobní elektrospotřebiče zaměstnanců.

Laserové �skárny a kopírovací
stroje jsou používané bezpečně.
Přívodní vodiče a prodlužovací
kabely jsou vedené bezpečným
způsobem.

7 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Pracovní místa odpovídají ergonomickým
zásadám a individuálním požadavkům
pracovníků. Desky pracovních stolů mají
malou odrazivost a umožňují ergonomické
rozmístění příslušenství počítače a dalších
pracovních předmětů. Ruce a zápěs� je
možné při práci na počítači opírat.

Pokud zaměstnanec požádá, je mu poskytnuta opěrka pod nohy.
Kancelářské židle jsou nastavitelné a stabilní, prostor pod stolem
umožňuje při sezení pohyb nohou vpřed a do stran.

6 PRACOVNÍ MÍSTO

5 PRACOVIŠTĚ

Pracoviště jsou dostatečně osvětlená, jsou dodržené
požadavky na prostorové parametry kanceláří a jsou přijatá
opatření pro� pádu.

Psychosociální rizika jsou řízená
a jsou sledované a vyhodnocované
indikátory existence psychosociálních
rizik.

Zaměstnancům jsou poskytované
informace o psychosociálních rizicích
a účastní se řízení těchto rizik.

4 PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA

3 ŠKOLENÍ A VÝCVIK
Školení BOZP a PO je prováděné v potřebném rozsahu.

2 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK
Je vyhodnocená zátěž pracovní polohou,
zraková zátěž a psychická zátěž a jsou přijatá
odpovídající opatření.

Obecné zhodnocení bylo provedeno.

1 OBECNÉ ZHODNOCENÍ

https://oiraproject.eu/oira-tools/cz/administrativni-pracovnik/administrativni-pracovnik/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Fcz%2Fadministrativni-pracovnik%2Fadministrativni-pracovnik


Online nástroj
pro hodnocení rizik

ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM
K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

www.oiraproject.eu

ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK
Nástroj je určený pro vyhledávání a hodnocení rizik u pracovníků úklidu. Zaměří se na kontrolu plnění základních povinnos� v BOZP a PO vyžadovaných
právními předpisy České republiky při provádění úklidu jako pracovní činnos� ve firmách.

Nástroj není určen pro úklidové firmy, které provádějí úklid na externích pracoviš�ch (u zákazníků). Ohroženou skupinou při úklidových pracích jsou
pracovníci úklidu a osoby, které se během a po úklidových pracích na pracoviš� vyskytují.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

Pracovníci jsou vybavení odpovídajícími osobními ochrannými
pracovními prostředky pro práce ve výškách, pro práce
s nebezpečnými chemickými látkami
a směsmi a pro zátěž biologickými
činiteli.

7 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

6 MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY

Je řízena problematika předcházení muskuloskeletálním
poruchám, které patří k častým
následkům vykonávání úklidových
prací a pos�hují záda, krk, ramena
a konče�ny. Jedná se o poškození
kloubů, šlach, vazů, kos� a tkání.

Rizika pro úklidové práce jsou vyhledaná,
zhodnocená a zdokumentovaná. My� oken
se provádí bezpečným způsobem. Jsou
přijatá opatření pro� úrazu elektrickým
proudem a pro� pádům a uklouznu�m při
úklidu. Pokud pracuje úklidový pracovník
osamoceně, je zajištěná jeho bezpečnost.

5 VÝZNAMNÁ RIZIKA PŘI ÚKLIDU

Je zajištěná bezpečnost úklidových prací
vykonávaných ve výšce a pracovníci vykonávající
úklidové práce ve výšce jsou zdravotně způsobilí.

Žebříky jsou při úklidu používané bezpečným
způsobem a prostor nacházející se pod místem ve
výšce je zabezpečený. Práce ve výšce nad 1,5 m
nevykonávají těhotné ženy, matky do konce
devátého měsíce po porodu a mladiství.

4 PRÁCE VE VÝŠKÁCH

3 ŠKOLENÍ A VÝCVIK

Školení BOZP a PO je prováděné v potřebném rozsahu. Pracovníci
jsou také školení pro práce ve výškách.

2 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Byla vyhodnocená fyzická zátěž, zátěž
pracovní polohou, zátěž chemickými
látkami a jejich směsmi, zátěž
biologickými činiteli a zátěž dalšími
faktory pracovních podmínek
vyplývajícími z charakteru vykonáva-
ných pracovních činnos�. Vždy byla
přijata odpovídající opatření.

Obecné zhodnocení bylo provedeno.

1 OBECNÉ ZHODNOCENÍ

BOZP

https://oiraproject.eu/oira-tools/cz/uklidovu-pracovnik/uklidovu-pracovnik/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Fcz%2Fuklidovu-pracovnik%2Fuklidovu-pracovnik


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

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

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

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

Slovinsko: Odbory protestují proti nedostatku sociálního dialogu
a opomíjení odborových svazů
28. květen 2021

Slovinské odbory 28. května protestovaly proti nedostatečnému so-
ciálnímu dialogu a proti probíhajícím jednáním o velkých reformách,

které výrazně ovlivní pracovníky.
Zástupci odborů demonstrativně opus-
tili Sociálně ekonomickou radu kvůli
vládnímu nerespektování názoru odbo-
rů a chování vlády označili za frašku.
Vláda již déle nekonzultuje své národ-

ní plány na zotavení navzdory výzvám EU, aby tak učinila. K protes-
tu v hlavním městě Slovinska se připojilo pět konfederačních
odborových svazů včetně ZSSS, Pergam a KSJS. Vláda se totiž chová
čím dál autoritativněji. Protestující požadovali především respek-
tování demokracie a vládu zákona. Slovinsko se v červenci ujímá
předsednictví EU, ale jeho vláda nejedná podle nedávno schválené
deklarace v portugalském Portu. EPSU zaslala slovinským konfede-
racím dopis vyjadřující solidaritu.

Kolumbie: Ukončete násilné útoky proti demonstrantům
2. červen 2021

Kolumbijský lid vstoupil 28. dubna do generální stávky. Stávka by-
la reakcí na daňové reformy, které chtěly zvýšit daňový výnos na zá-

kladě zvýšení daní ze základních pro-
duktů jako jsou potraviny, pitná voda,
elektřina nebo plyn. Cílem stávky by-
lo zahájení vyjednávání o záchranném
plánu, který představil vládě národní
stávkový výbor. V ulicích kolumbij-
ských měst byla patrná masivní pod-

pora protestů ze strany občanů včetně odborářů z veřejné správy
a služeb. Vláda vedená Ivanem Duque reagovala brutálními represe-
mi a neúměrným násilím. Národní stávkový výbor oznámil nejméně
2387 případů policejního násilí, 50 úmrtí, 578 zraněných, 524
nezvěstných, 1200 svévolných zatčení a 21 případů sexuálního násilí
vůči ženám, což představuje krizi obrovských rozměrů. Kolumbijští
občané jsou ale stále v ulicích, a dokonce vyhrávají. Daňová reforma
byla odložena, ministr financí rezignoval a kontroverzní zákon na pri-
vatizaci zdravotnictví byl zrušen. Právo na pokojné protesty je zá-
kladním kamenem demokracie. Kolumbijský lid požaduje okamžité
zastavení veškerého násilí ze strany státu, okamžité navázání
rozhovorů s národním stávkovým výborem a přijetí požadavků
Panamerické komise pro lidská práva (IACHR) a nejvyššího
komisaře pro lidská práva v OSN.

Evropská komise ruší restrikce na veřejné výdaje až do roku 2023
3. červen 2021

Evropská komise včera potvrdila, že bude i nadále benevolentní, co
se týče veřejných výdajů svých členských zemí. V rámci boje s pan-

demií bude tolerovat vyšší rozpoč-
tové schodky minimálně do konce
roku 2022. Generální tajemník
EPSU Jan Willem Goudriaan uvítal
toto rozhodnutí slovy: „Je naprosto
nezbytné, aby členské státy měly
fiskální prostor nejen pro zvýšení

veřejných investic, ale i pro navýšení veřejných výdajů na vyšší mzdy
pro pracovníky ve zdravotních a pečovatelských službách a také pro

další pracovníky ve veřejných službách, kteří stáli v první linii v boji
s pandemií. Ještě před tím, než se objevil virus, byli jsme si dobře vě-
domi nedostatku personálu, který nakonec přinesl horší reakci na
pandemii. Musíme zajistit, aby úrovně veřejných výdajů byly dlou-
hodobě upraveny, aby mohly existovat odolné veřejné služby.“ Až se
rozpočtová omezení opět vrátí v roce 2023, bude zapotřebí najít
správnou rovnováhu mezi fiskální udržitelností a stimulujícími inves-
ticemi. J. W. Goudriaan varuje před nebezpečím návratu k úsporným
politikám a k systému, které podkopal reakci na ekonomickou a fi-
nanční krizi z roku 2008. Generální tajemník EPSU k tomu dodal:
„Musíme znovu vybudovat naše systémy blahobytu, aby všechny,
a obzvláště ty nejvíce zasažené skupiny jako jsou ženy, mladí lidé, mi-
granti a důchodci, měly v Evropě svůj domov. Souhlasíme se zástupci
ETUC, kteří tvrdí, že politiky vedoucí k úsporám v investování a veřej-
ných financích by měly být historií. Jsou totiž zcela nekompatibilní
s pokračováním sociálního pokroku a dosahováním rovnosti.“

ETUC: EK musí přestat nutit Španělsko k úsporám
4. červen 2021

Lídři evropského a španělského odborového hnutí dnes vyzvali
Evropskou komisi, aby přestala využívat vyjednávání o španělském
národním plánu na zotavení k omezování reforem v oblasti práv pra-

covníků a penzí.
Plánovaná pra-
covní reforma
by změnila zá-
kon z roku 2012
schválený pře-
dešlou španěl-
skou vládou. Ten-
to zákon z roku
2012 byl sou-

částí nařízených úsporných opatření ze strany Evropské komise a při-
nesl snížení mezd v návaznosti na ukončení sektorových kolektivních
vyjednávání na úkor slabších dohod na firemní úrovni a zároveň i při-
nesl růst nezaměstnanosti, protože učinil pracovní místa nejistější.
Výsledkem tohoto zákona byla chudoba a nerovnost. Při dnešním
setkání odboroví předáci hledali záruky, aby španělský plán na zo-
tavení nebyl podmíněný úsporami, které nejsou součástí Fondu pro
zotavení a odolnost, a který by byl v rozporu s jejími sociálními cíli.
Generální tajemník ETUC Luca Visentini po skončení tohoto mítinku
řekl: „Vměšování Komise ve Španělsku výrazně přesahuje její kom-
petence ohledně národního sociálního dialogu, je v rozporu s jejími
vlastními sociálními cíli a ukazuje, že se pořád má co učit ze svých
chybných reakcí na finanční krizi. Současná podoba pracovního
zákona ve Španělsku byla představena jakožto součást úsporných
opatření poté, co poslední krize vyústila v nižší mzdy a vyšší neza-
městnanost. Velice potřebné je posílení kolektivního vyjednávání,
které by napravilo škody předešlých reforem, a které by dostalo lidi
z chudoby přes bezpečná pracovní místa a férové mzdy, stejně jako by
zajistilo férovou transformaci na digitální a zelenou ekonomiku.
Penzijní systém, jehož cílem je zajištění důstojnosti při stárnutí, je
rovněž velice potřebný. Jasně jsme dnes euro komisaři Domb-
rovskisovi dali najevo, že pro nastavení úsporných opatření neexistu-
je žádný mandát, a vyzvali jsme ho, aby Komise respektovala a do-
držovala proces sociálního dialogu, kterým si Španělsko nyní
prochází.“

Pavol Mokoš


