
Během podzimu pořádá náš odborový svaz semináře na témata: „Aktuální
otázky implementace zákona o státní službě s přihlédnutím k postavení
odborových organizací ve služebních úřadech“ a „Problematika kolektivního
vyjednávání pro rok 2017 s přihlédnutím ke stávající i navrhované legisla-
tivě“. Bližší u pracovníků Informačních a poradenských center OSSOO.

Po setkáních 28. června ve Zlíně a 29. června v Brně mají
propagační stany ČMKOS další termíny:
24. 8. Plzeň,
25. 8. Klatovy,
9. 9. Praha,
10. 9. Sokolov,
13. 9. Pardubice,
14. 9. Hradec Králové,
3. 10. České Budějovice,
4. 10. Tábor.

Bude zde nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány
informace o činnosti odborů, kolektivním vyjednávání či postupu,
jak založit odbory. Připravena bude také zábava pro děti.
https://www.cmkos.cz/obsah/219/odbory-v-regionech-2016/16198

Praha
1. srpen 2016
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Harmonogram seminářů projektu
datum město místo konání v daném lektor předp.počet

městě účastníků
15. 9. 2016 Ostrava Dům odborových služeb JUDr. Rudolf Pospíšil 20
20. 9. 2016 Velké Meziříčí restaurace U Koníčků JUDr. Rudolf Pospíšil 20
27. 9. 2016 Praha zasedací místnost

OS státních orgánů Mgr. Tereza Tichá 20
11 .10. 2016 Pardubice restaurace Staré časy Ing. Jiří Tichý 20
25. 10. 2016 Plzeň Fišerova vila Mgr. Arnošt Odvalil 20
1. 11. 2016 Praha zasedací místnost

OS státních orgánů Mgr. Arnošt Odvalil 20

Zvýšení platů ve školství i zaměstnancům
veřejného sektoru

Vláda schválila celkové navý-
šení platů učitelů o osm procent
již od 1. září letošního roku, při-
čemž platové tarify porostou o šest
procent. V praxi to znamená, že si
začínající učitelé s praxí do 6 let
v 11. či 12. platové třídě polepší
zhruba o 1300 korun, déle sloužící
pedagogové pak přibližně o 1500
– 1600 korun.

Zvednou se taktéž platy uči-
telkám mateřských škol či asisten-
tům pedagoga. Celkově vláda uvol-
ní 2,5 miliardy korun, z čehož ne-
celé dvě miliardy představuje růst
platů učitelů v regionálním škol-
ství. Na růst platů nepedagogic-
kých profesí o pět procent půjde
270 milionů korun a 260 milionů
bude přiděleno vysokým školám.

"Jsem rád, že se nám podařilo
schválit zvýšení platů pracovníků
ve školství již od 1. záři letošního
roku. Podpora a rozvoj vzdělává-
ní, stejně jako zlepšování úrovně
odměňování pracovníků ve veřej-
né sféře, je jedna z důležitých pri-
orit vlády, kterou vede sociální de-
mokracie," uvedl předseda vlády
Bohuslav Sobotka.

Vedle růstu platů ve školství
kabinet souhlasil s návrhem před-
sedy vlády, že platy policistů, ha-
sičů a dalších zaměstnanců ve
veřejné sféře vzrostou o pět pro-
cent, a to už od listopadu 2016.
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-
navyseni-platu-ucitelu--hasicu-a-dalsich-zamestnancu-verejne-
ho-sektoru--smlouvu-se-ge-ci-poskytnutim-uveru-okd-147302/

Generálním ředitelem
celní správy Milan Poulíček
25. 7. 2016

Ministr financí Andrej Babiš dnes na
základě výběrového řízení pověřil plk.
Mgr. Milana Poulíčka vykonáváním
funkce generálního ředitele Generální-
ho ředitelství cel.

Ustanoven do funkce bude podle zá-
kona po získání příslušné bezpečnostní
prověrky.

„Milan Poulíček má dlouholeté zku-
šenosti z vedoucích pozic v celní sprá-
vě. Jeho hlavním úkolem bude hladká
implementace a úspěšné zvládnutí
nových klíčových agend celní správy,
jako jsou nové kompetence v oblasti
trestního řízení, nebo nelítostný boj
s nelegálním hazardem díky novému
zákonu o hazardních hrách,“ uvedl
ministr financí Andrej Babiš.

„Prioritou celní správy zůstává ze-
fektivňování výběru cel a daní a mini-
malizace daňových úniků. Aktuálně
Senátem schválená novela tzv. celního
balíčku přináší celní správě nové
výzvy, které jí umožní přímo odhalovat
trestné činy krácení DPH a celkově
zlepšit odhalování organizované trestné
činnosti. Nepochybuji, že úspěšná im-
plementace nových kompetencí bude
mít také nezanedbatelné fiskální
dopady,“ řekl Milan Poulíček.

Milan Poulíček (50) pracuje v Celní
správě ČR od roku 1987. V minulosti
působil například jako ředitel Odboru
pátrání Celního ředitelství Plzeň nebo
náměstek ředitele Celního úřadu
Rozvadov. Od roku 2003 do součas-
nosti vykonával funkci ředitele Odboru
pátrání Generálního ředitelství cel.
http:/ /www.mfcr.cz/cs/aktualne/t iskove-
zpravy/2016/reditelem-celni-spravy-milan-
poulicek-25664
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Dobrý den a GutenTag,
ráda bych se představila
jako členka výboru Mladých
odborářů OSSOO. Jmenuji
se Leonie Liemich a je mi 30 let. Původně
jsem z Německa, ale před pěti roky jsem se
přestěhovala do České republiky kvůli práci
(pracuji jako věděcká pracovnice v nadaci
Friedrich-Ebert-Stiftung) a od té doby žiji i
pracuji v Praze. Studovala jsem politologii a
ekonomii v Pasově, Brně, Berlíně a Helsin-

kách a ukončila jsem svoje studium titulem Master of Arts. V posled-
ních letech jsem se hodně angažovala pro různé neziskové organizace
i se zaměřením na mezinárodní spolupráci. Například jsem byla mluv-
čí a členkou Česko-německého fóra mládeže nebo koordinátorkou
Německo-ruského parlamentu mládeže. Jsem přesvědčená Evropanka
a evropská témata jsou mi velice blízká.

Se vstupem do pracovního života jsem se rychle rozhodla vstoupit
do odborového svazu a tímto získat lepší představu o možnosti
zlepšování podmínek pro práci. Kromě toho jsem se také chtěla dále
občansky angažovat. Osobně mě velice zajímají tato témata: flexibil-
ní modely práce, zrovnoprávnění pracovních podmínek pro muže a že-
ny a jiná témata na evropské úrovni. V tom všem mi velice pomáhá
dostupnost informaci o činnosti německých odborových svazů.

V rámci své práce ve výboru se chci hlavně angažovat za lepší za-
pojení českých mladých odborářů do evropských sítí jako EPSU, za
jejich vyšší viditelnost ve společnosti, a hlavně chci přesvědčit více
mladých lidí, že odborářská práce by se měla týkat každého pracu-
jícího. Leonie
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ze základních organizací

Běžný pracovní den Lucie Ha-
velkové začíná stejně jako u sto-
vek jejích kolegyň z Ministerstva
financí. Odemkne kancelář, zap-
ne počítač a začne vyřizovat
pracovní e-maily. Na rozdíl od
svých kolegů se však její práce
neobnáší jen „úředničinu“. Ně-
kolikrát týdně zamkne kancelář a
jde se věnovat práci s před-
školáky. Sympatická tmavovlás-
ka je totiž vedoucí Dětské skupi-
ny Korunka, kterou Ministerstvo
financí začátkem dubna otevřelo.
Téměř stovka jeho zaměstnanců
totiž vyjádřila zájem o tuto for-
mu zaměstnaneckého benefitu.
Usnadňuje jim návrat do zaměst-
nání po mateřské a/nebo rodičov-
ské dovolené a sladění rodinného
a pracovního života celkově.

Korunka, určená pro děti od
dvou do šesti let, se nachází
v prostorách ministerstva v Le-
tenské ulici jen několik vchodů
od jeho hlavní budovy a funguje
každý pracovní den od sedmi do
pěti hodin. Rodičům tak odpadá
starost s hledáním školky v při-
jatelné vzdálenosti od domova.
Maximální kapacita Korunky
jsou dvě skupiny, včeličky a so-
vičky, po 12 dětech, o které se
stará 5 pečujících osob. Díky to-
mu se mohou dětem věnovat
mnohem individuálněji a pečli-
věji než v klasické školce, kde na
jednu učitelku připadá až 28 dětí.
Dbají o prevenci před šikanou a
vedou děti k tomu, aby se k sobě
chovaly kamarádsky a s respek-
tem. Komunikace s rodiči pro-
bíhá prostřednictvím aplikace
Škola na dlani, kde rodiče hlásí
absence nebo speciální potřeby
dětí a dozvídají se o jejich aktiv-
itách a osobnostním rozvoji.

„Střídáme hudební, výtvarné,

pohybové a poznávací aktivity.
Předškoláci potřebují pestrý a
rozmanitý program, kde se jed-
notlivé aktivity často střídají,
cílem není je pasivně „hlídat“.
Zároveň je prostřednictvím nauč-
ných her, společného stolování,
vycházek nebo odpoledního
odpočinku učíme navyknout si
na pravidelný denní režim a
přiměřenou míru soběstačnosti,“
přibližuje aktivity Dětské sku-
piny Lucie Havelková a doplňu-
je, že dalším cílem programu je
v dětech probouzet zvídavost a
chuť učit se novým věcem.
Poloha Korunky je v tom velkou
výhodou. Leží hned vedle maleb-
ných Vojanových sadů s dobře
vybaveným hřištěm a mnoha
pávy, kteří úředníkům minister-

stva přes den čas od času řvou do
oken. Přes ulici je pak Vald-
štejnská zahrada, kam chodí děti
za kachnami, koi kapry, karasy a
dalšími okrasnými rybami. Na
Malostranském nábřeží u Vltavy
pak pozorují lodičky a krmí
labutě. Tematický plán „Obje-
vujeme svět se zvířátky“ se tak
snadno plní. Včeličky a sovičky
už mají za sebou i malý výlet
lanovkou na blízký Petřín.

Jaké jsou plány Korunky do
budoucna? Obsazenost je zatím
zhruba poloviční, od září se
očekává její nárůst. Děti se bu-
dou pozvolna učit základy an-
gličtiny, začnou od názvů barev,
zvířat a jídla. V plánu jsou týdny
s indiánskou, námořnickou a ces-
tovatelskou tématikou. Vedle dětí
vyzařuje dobrá nálada a radost ze
zážitků i z pracovnic Korunky.
„Učí se nejen děti od nás, ale čas-
to i my od nich. Občas se s nimi
nasmějeme, jindy žasneme, co už
v tak útlém věku vědí nebo dove-
dou,“ shrnuje dosavadní zku-
šenosti sebe i svých kolegyň
Lucie Havelková.

Filip Běhal

Včeličky a sovičky aneb Dětská skupina na Ministerstvu financí
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§ ODPOVÍDÁME §

Chcete-li dostávat novinky služby
InfoServis@CMKOS

dovašíe-mailové schránky, stačí zaslat
e-mailsžádostínaadresu:
InfoServis@cmkos.cz

Odpověď: Český právní řád
v souladu s evropskou právní
kulturou a listinou základních
práv a svobod významným způ-
sobem chrání osobní práva člo-
věka a jeho soukromí. Tato filo-
zofie se promítá i do jednotli-
vých zákonů, včetně zákoníku
práce. Pokud se týká fyzické
osoby, která se teprve uchází
o zaměstnání, pak zákoník práce
ve svém § 30 odstavci 2) chrání
její soukromí takto:

„Zaměstnavatel smí vyžado-
vat v souvislosti s jednáním
před vznikem pracovního po-
měru od fyzické osoby, která se
u něj uchází o práci, nebo od
jiných osob jen údaje, které
bezprostředně souvisejí s uza-
vřením pracovní smlouvy“.

Rovněž zákon o zaměstna-
nosti v § 12 určuje, které infor-
mace nesmí zaměstnavatel při
výběru zaměstnance vyžadovat.
Jedná se o klasický zákaz otázek
na informace, tak jak je stanoví
antidiskriminační zákon v § 2
odst. 3 jako jsou národnost,
rasa, sexuální orientace, členství
v odborech apod. Dále pak odst.
4 tohoto paragrafu a zákona,
který za diskriminaci pokládá
nerovné zacházení kvůli těho-
tenství, mateřství, otcovství a
pohlavní identifikaci. Vedle toho
pak nesmí zaměstnavatel vyža-
dovat informace o osobních
údajích, které neslouží k plně-
ní povinností zaměstnavatele
stanovených zvláštním práv-
ním předpisem.

Takovými nevhodnými otáz-
kami by byly otázky na budoucí
těhotenství, rodinný stav, počet
dětí, péče o další členy rodiny,
případně další obdobné otázky,
které by mohly mít diskriminač-
ní charakter. Uchazeč o zaměst-
nání má právo se k nim vůbec
nevyjadřovat.

Stejně tak se zaměstnavatel
musí vyvarovat otázek, které
odporují dobrým mravům.
Aby se zaměstnavatel nevystavil
nebezpečí nařčení z diskrimi-
nace se všemi z toho vyplýva-
jícími důsledky, je povinen na
žádost uchazeče o zaměstnání
prokázat potřebnost požadova-
ného údaje a dokázat bezpro-
střední souvislost s uzavíranou
smlouvou.

To vše nevylučuje, aby za-
městnavatel neměl možnost zís-
kat od uchazeče informace, kte-
ré si sám stanoví pro posouzení
plnění svých oprávněných poža-
davků pro řádný výkon práce.
V zásadě to znamená, že za-
městnavatel má právo požado-
vat informaci o kvalifikaci
uchazeče o zaměstnání, dosaže-
né vzdělání, délku praxe, další
zkušenosti a dovednosti např.
jazykové, držení řidičského prů-
kazu, případně ochoty rozšiřovat
si vzdělání o další specializo-
vané klasifikace.

Pokud se týká zrušení pra-
covního poměru ve zkušební
době, pak zaměstnavatel i za-
městnanec jej mohou zrušit pí-
semně z jakéhokoliv důvodu
nebo i bez udání důvodu. Sa-
motný fakt, že by byl pracovní
poměr zrušen zaměstnavatelem
bez udání důvodu, ještě nezna-
mená, že zaměstnanec by tento
akt nemohl pociťovat jako výraz
diskriminace. Podle rozsudku
Nejvyššího soudu i takovýto
právní úkon prvky diskriminace
a porušení rovnosti vykazovat
může. Obranou pak je žaloba
na neplatnost zrušení pracov-
ního poměru ve zkušební době.
Tuto žalobu může zaměstnanec
uplatnit u soudu nejpozději ve
lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy
měl pracovní poměr skončit tím-
to rozvázáním. Tato lhůta je tzv.
prekluzivní, tedy propadná.
V této lhůtě již musí být žaloba
podána na soudě, nestačí ji
pouze předat provozovateli poš-
tovních služeb. Pozdější podání
žaloby znamená, že soud se jí již
nebude zabývat. Zároveň je nut-
né, aby zaměstnanec ve smyslu
§ 69 zákoníku práce, bez zby-
tečného odkladu písemně za-
městnavateli sdělil, že trvá na
dalším zaměstnávání.

Závěrem lze konstatovat, že
hlediska pro výběr zaměstnanců
musí zaručovat rovné příleži-
tosti všem fyzickým osobám
ucházejícím se o zaměstnání,
tedy bez vyloučení přímé nebo
skryté diskriminace. Samotný
fakt, že pracovní poměr je za-
městnavatelem zrušen bez udání
důvodu ještě neznamená, že
v sobě neskrývá prvek diskrimi-
nace, kterému se lze bránit
žalobou.

***

Dotaz: Jaké osobní údaje může zaměstnavatel vyžadovat při jed-
nání o nástupu do zaměstnání? Mám především na mysli záleži-
tosti, které by mohl pokládat za překážku uzavření pracovní
smlouvy jako je budoucí těhotenství, péče o děti či starší rodiče.
Taky mě zajímá, zda pokud takové „překážky“ shledá zaměstna-
vatel během zkušební doby, a budu mít pocit, že to je důvod
k ukončení pracovního poměru, mám nějaké možnosti se bránit?

Odpověď: Především si musíme
připomenout skutečnost, jak
velký důraz naše společnost
klade na postavení ženy jako
takové. A nejde pouze o dodr-
žování zákazu diskriminace na
základě pohlaví.

Ochrana ženy se promítá i do
pracovněprávních vztahů. Jejím
cílem je, aby výkon práce
neohrozil zdraví ženy. Zvýšenou
ochranu pak mají těhotné ženy,
matky do devátého týdne po
porodu a kojící matky. Tato
ochrana je specifikována vy-
hláškou ministerstva zdravot-
nictví č.180/2015 Sb., která po-
drobně vyjmenovává pro ně za-
kázané typy prací a pracovišť.

Pokud se jedná o těhotenství,
právní úprava vedle ochrany
zdraví ženy si klade za cíl
neohrozit zdravý vývoj nena-
rozeného dítěte.

Proto zákoník práce v § 241
odst. 3 ve své prvé větě jedno-
značně stanoví – cituji:

„Zakazuje se zaměstnávat
těhotné zaměstnankyně prací
přesčas“. Tento zákaz je abso-
lutní a vztahuje se nejen na práci
zaměstnavatelem nařízenou, ale
i na práci, s jejímž výkonem by
zaměstnankyně vyslovila sou-
hlas.

Z dotazu je patrné, že si za-
městnavatel tuto skutečnost uvě-
domuje. V souvislosti s tím mu
je zřejmě i známo, že takováto
situace může být předmětem záj-
mu Inspektorátu práce. Porušení
tohoto zákazu totiž může in-
spekce sankcionovat dle zákona

č. 251/2005 Sb., o inspekci prá-
ce. U zaměstnavatele, kterým je
právnická osoba, je to ve smys-
lu § 28 odst. 1 písmena q) tzv.
správní delikt, za který mu
může být uložena pokuta až do
výše 1 milionu Kč. Stejnou výši
pokuty může být sankcionován
dle § 15 odst. 1 písmeno q) výše
uvedeného zákona i zaměstnava-
tel, kterým je fyzická osoba.

Obdobně jsou sankcionovány
i správní delikty resp. přestupky
pokud např. není těhotná žena,
která o to žádala, převedena na
jinou práci, byla vyslána na pra-
covní cestu (mimo obec praco-
viště nebo bydliště) s niž nesou-
hlasila, byla přeložena, ač o to
nežádala, nebo nebylo ji vyho-
věno, aby mohla přejít z nočních
směn na směny denní.

Zaměstnavatelem navrhované
řešení, o kterém se v dotazu zmi-
ňujete, je obcházení zákona.
Samozřejmě, kde není žalobce,
není soudce. Přesto z právní
opatrnosti bude pro zaměstna-
vatele účelnější, aby nezbytnou
přesčasovou práci zajistil jiným
způsobem.
Shrnuto:
• Zaměstnavatel má zakázáno

zaměstnávat těhotné zaměst-
nankyně prací přesčas.

• Porušení tohoto zákazu může
být sankcionováno Inspekto-
rátem práce.

• Zaměstnavatel se vyviní z po-
rušení zákona pouze tehdy,
jestliže o těhotenství zaměst-
nankyně nevěděl.

JUDR. Pavel Sirůček

Dotaz: Jak je to s přesčasy v těhotenství? Zaměstnavatel kolegy-
ni sdělil, že jí v těhotenství nemůže platit přesčasovou práci, že si
hodiny navíc nemá vykazovat a že jí je zaplatí formou mimořád-
né odměny.

https://www.odboryplus.cz/


PROGRAM PREVENCE

DĚTI201

U VoZP VÁM PRO DĚTI PROPLATÍME:

Podrobnosti o programech 
prevence a podmínky čerpání 
příspěvků: www.vozp.cz/prevence
Elektronická přihláška: www.vozp.cz/prihlaska

POZOR, NOVINKA: Dětská volba
Vyberte si pro děti jednu z následujících položek 

a my Vám na ni přispějeme 400 Kč
 ▪ solná jeskyně
 ▪ polárium
 ▪ vyšetření kožních znamének
 ▪ instruktáž dentální hygieny
 ▪ doplňky stravy pro celiaky nebo diabetiky

200 Kč na vitamíny
200 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí
250 Kč na plavání
250 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci
500 Kč na cvičení rodičů s dětmi do 6 let

1 000 Kč na plavání rodičů s dětmi do 3 let
1 000 Kč na lyžařský výcvik nebo školu v přírodě
2 400 Kč na fixní rovnátka

www.vozp.cz

PĚT RAD, JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY Z PROGRAMŮ PREVENCE:

1. SCHOVEJTE SI DOKLAD
Na plavání, ve fitcentru, v ordinaci, v obchodě, ve škole… Kdekoli zaplatíte za sebe 
či své dítě zboží či službu, které budete později chtít od své pojišťovny proplatit, 
vyžádejte si a uschovejte originál dokladu o úhradě. Budete jej posléze přikládat 
k žádosti.

2. POZOR NA LHŮTY
Požádat o kterýkoli příspěvek z programů prevence je potřeba do 90 kalendářních 
dnů od data uvedeného na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. 2016. U 
produktů s více daňovými doklady je rozhodující datum na tom posledním.

3. BEZ ŽÁDOSTI TO NEJDE
K vyplacení kteréhokoli příspěvku musíte nejprve vyplnit a podepsat žádost na pří-
slušném formuláři. U některých příspěvků pak ještě přiložit další formulář s potvrze-
ním (např. o školním ozdravném pobytu). Odkazy na ty správné formuláře najdete 

pod jednotlivými příspěvky na adrese www.vozp.cz/prevence. K žádosti je potřeba 
přiložit i další doklady (zejména doklad o úhradě). To vše buď osobně předejte na 
kterémkoli kontaktním místě VoZP ČR, nebo zašlete poštou (obyčejně nebo dopo-
ručeně). 

4. NANEJVÝŠ TŘI PŘÍSPĚVKY V JEDNOM ROCE
Každý pojištěnec může v jednom roce požádat nanejvýš     o tři produkty ze všech 
programů prevence. Některé příspěvky (např. na školní ozdravný pobyt, rovnátka či 
vyšetření prsu) jsou omezeny jinak: podrobnosti na adrese www.vozp.cz/prevence.
5. VYBERTE SI: NA ÚČET, NEBO SLOŽENKOU
Příspěvky si můžete nechat zaslat buď rovnou na svůj účet, jehož číslo uvedete v 
žádosti do příslušných kolonek, nebo složenkou na adresu, kterou uvedete tamtéž.

VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit náplň programů či ukončit poskytování příspěvků 
po vyčerpání finančního limitu pro rok 2016. 



Přihlaste se online k ZP MV ČR

Přidejte se k největší 
zaměstnanecké pojišťovně

Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 26 000 lékaři  
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména 
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči. 
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.
 
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září, mezi našimi spokojenými 
pojištěnci vás přivítáme od 1. ledna následujícího roku.



Jak můžete s programem Odbory Plus reálně ušetřit? 

Vypracovali jsme pro vás modelový příklad, který vychází ze skutečné nabídky portálu. 

Čtyřčlenná rodina, dva dospělí, dvě děti, jedno do 12 let, druhé nad 12 let, plánuje dovolenou s Odbory 
Plus, pojede autem do Chorvatska k Jadranu. Pokusíme se nyní seřadit, co vše může využít na 
www.odboryplus.cz a jaká bude na konci uspořená částka. 

- Koupí si auto Opel Astra Enjoy se slevou 25 % za cenu 398 850 Kč, původní cena 531 800 Kč, 
úspora 132 950 Kč, 

- Nové auto si pojistí přes Odbory Plus. Na stránkách je nabídka zřízení povinného ručení se 

slevou 30 % a možnost připojištění nezaviněné nehody se slevou 50 %. Kalkulace je v tabulce, 

celková úspora je 1 641 Kč.  

obsah motoru 1,4 běžná cena po slevě O+ ÚSPORA celkem 

povinné ručení 3 468 Kč 2 427 Kč   

připojištění nezaviněné 
nehody NA 100 PRO 1 200 Kč 600 Kč   

cena celkem 4 668 Kč 3 027 Kč 1 641 Kč 

 

- Využije nabídku asistenčního dovolenkového tarifu na 3 měsíce od ÚAMK se slevou 20 %, 
původní cena 870 Kč, cena po slevě 696 Kč, úspora 174 Kč. 

- Vybere si dovolenou od 101 CK Zemek – poloostrov Pelješac se slevou z last minute ještě 8 %, 
původní cena last minute v prázdninovém termínu je 15 600 Kč včetně pobytové taxy, se slevou 
14 352 Kč. Ušetřili jsme dalších 1248 Kč. 

- Zajistí si přes partnera a správce programu firmu ChytryHonza a.s. cestovní pojištění se slevou 
50 % pro všechny členy rodiny, tedy dva dospělé, jedno dítě do 12 let, druhé nad 12 let na celý 
pobyt. Pojištění AXA, léčebné výlohy bez omezení, zavazadla 40 000 Kč, cena běžná 1 872 Kč, 
pokud si službu objednáte u nás, sleva 50 %, cena 936 Kč - úspora  936 Kč.  

- Pořídí si CCS kartu bez poplatku na čerpání pohonných hmot se slevou. Cesta celkem cca 
2340km, při průměrné spotřebě cca 7,5 l/100km při svižné jízdě bude třeba 174,5l paliva. Při 
základní slevě 0,20Kč/l je to úspora jen 35 Kč, ale když si vezmeme, že úspora může být až 2 Kč/l, 
vzhledem k výběru nejlevnějších stanic, který klienti dostávají každý týden, může to být úspora 
349 Kč.  

- Pro krásné opálení využijí nabídku Green-Swan Pharmaceuticals a.s. pro Odbory Plus a koupí si 
velké balení Betakarotenu (90+45) místo za 217 Kč za 99 Kč. Úspora 118 Kč. 

- Většina lidí na dovolené ráda čte, nákup knížek vyjde celou rodinu oproti kamennému 
knihkupectví o cca třetinu levněji. Nákup tří knih (Třetí přání – konečná sleva 118Kč, Já Jůtuber 
– 91Kč, Zabiják Anders – 75Kč), celkem úspora 284 Kč. 

Celková úspora takto činí 137 700 Kč. A pokud bychom chtěli pokračovat, jistě bychom našli další 
možnosti, jak portál a jeho nabídku k cestě využít. Tak kam vyrazíme s Odbory Plus příště? 

http://www.odboryplus.cz/


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.
� +420 606 262 320, e-mail:dedovska@volny.cz.

Alžírsko: Národní stávka svolaná federací municipální pracovníků
5. červenec 2016

Federace municipálních pracovníků, která je členem SNAPAP a
CGATA, je od 27. června ve stávce. Současné odhady ukazují, že míra

participace dosahuje 65 – 70 % pracovních
sil. Ve svém společném prohlášení zástupci
SNAPAP a CGATA uvedli, že “vláda (minister-
stvo vnitra) v oblasti sociálního dialogu pokra-
čuje v politice ignorace a zavřených dveří, což
jen posiluje naše odhodlání při vytváření tlaku,

dokud naše požadavky nebudou splněny”. Pro ukončení stávky odbory
požadují:
1. Uvolnění grantů a kompenzace za civilní personál.
2. Zaměstnání všech CDD pracovníků a zaměstnanců s kontraktem.
3. Revize systému dotací a odměn municipálních pracovníků.
4. Ukončení všech druhů vykořisťování a nespravedlnosti proti mu-

nicipálním pracovníkům a zlepšení jejich profesní a sociální situace.
5. Zrušení rozhodnutí o pozastavení předčasného nebo částečného od-

chodu do důchodu, které by mělo být bráno jako oprávněný nárok pro
pracovníky.

Ukrajina: Celonárodní protestní pochod
7. červenec 2016

Během 6. července se v Kyjevě shromáždilo přes 50 tisíc odborářů a
pracovníků z celé Ukrajiny, aby pochodovali v celonárodním protestu
pod hlavním sloganem: „Evropské ceny – evropské mzdy“.
Demonstranti se sešli před budovou parlamentu a vlády, aby protesto-
vali proti šokovému zvýšení cen nejen u paliv. Odbory apelovaly, že

problém se netýká pouze vysokých cen
paliv a dalších poplatků, ale v první řadě
jde o zvýšení mezd a sociálních stan-
dardů. Jednou z možností, jak snížit
konsekvence cenových šoků, je zvýšení
příjmů občanů výšením minimální

mzdy a minimální penze na dvojnásobek současné úrovně, aby se srov-
naly s průměrnou mzdou. Druhou možností je zvýšení mezd násle-
dované snížením cen paliv. Předseda odborové organizace FPU
Grygorij Osovij zdůraznil, že vláda by měla naslouchat pracovníkům a
měla by řešit problém poplatků a mezd, konkrétně řekl: „Přinutíme vlá-
du a parlament, aby se zabývaly problémy poplatků. Dnes předáme své
požadavky premiérovi a poslancům. Poslanci by neměli jít na dovole-
nou, dokud tento problém nevyřeší. Jsme připraveni zablokovat budovu
parlamentu. Mzdy pracovníků by měly reflektovat skutečné životní ná-
klady, což znamená, že minimální mzda by měla dosahovat alespoň
3000 hřiven a průměrná mzda by se měla pohybovat kolem 8 až 10 tisíc
hřiven“.
Zaměstnanci Evropské centrální banky protestovali proti využívání
agenturních pracovníků
18. červenec 2016

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) za-
slala dopis vyjádřující solidaritu s členy odborové organizace IPSO,
kteří 14. července během polední pauzy zorganizovali protest v Evrop-
ské centrální bance (ECB). Protest byl zaměřen proti nadměrnému
využívání agenturních pracovníků a krokům k dalšímu outsourcingu
služeb. Přibližně 200 až 250 agenturních pracovníků dělá práci perma-

nentních zaměstnanců, což přináší
vážný problém v souvislosti s rovno-
cenným ohodnocením za stejnou práci.
Předseda IPSO Johannes Priesmann
k tomu uvedl: „Využívání agenturních
pracovníků není pro evropskou instituci

vhodné. Dlouhodobě zaměstnaní pracovníci musí být vzati v potaz a
musí být kompenzováni za nerovné mzdy Evropskou centrální bankou.“
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan v dopisu pro IPSO
napsal: „EPSU plně podporuje vaše klíčové požadavky, kterými jsou:
1. informace a konzultace ohledně plánovaného outsourcingu, 2. zvý-

šení počtu zaměstnanců a především zvýšení dlouhodobých zaměst-
nanců, 3. rovnocenné mzdy pro agenturní pracovníky a 4. kompenzace
na základě rovné mzdy těm dočasným agenturním pracovníkům, kteří
zde pracují alespoň dva roky.“
Turecko: Tisíce pracovníků ve veřejných službách bylo uvězněno a
propuštěno z práce
20. červenec 2016

“S velkými obavami jsme v PSI přijali zprávy z Turecka, které ukazu-
jí, že tisícovky pracovníků ve veřejných službách byly zatčeny a pro-
puštěny z práce během posledních dní v návaznosti na neúspěšný puč.
Vládní čistka začala zatčením vojenského personálu a propuštěním 6000
členů policie. K tomu se pak přidalo 13 000 pracovníků z ministerstev

spravedlnosti, vnitra a financí a dalších
15 000 z ministerstva školství. K tomu
pak 21 000 učitelů pracujících v sou-
kromých institucích, kteří přišli o své
licence a 1577 univerzitních děkanů,
kterým byla nařízena rezignace kvůli

údajnému napojení na strůjce puče. Ačkoliv zástupci PSI uznávají prá-
va vlády na vyšetření tohoto incidentu a přivedení zodpovědných osob
k spravedlnosti, způsob a rychlost vládních opatření spíše vzbuzují
podezření, že puč byl pouze zinscenován za účelem umlčení všech ne-
spokojených hlasů v zemi. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová
k tomu řekla: „Turecká vláda musí respektovat zákony a zajistit, aby
měla všechny potřebné důkazy před tím, než začne porušovat práva
občanů. Žádáme o zdrženlivost a aby vláda nezneužívala puč jako vý-
mluvu pro umlčení svých kritiků. Proto žádáme vládu, aby tato narych-
lo připravená propouštění vrchních představitelů zrušila a v případě ne-
dostatku důkazů jim opět umožnila návrat na své pracovní pozice.“
Mnichov: ETUC vyjadřuje solidaritu
23. červenec 2016

Evropská odborová konfederace (ETUC) vyjádřila svou solidaritu
s německými občany v návaznosti na
dva útoky v Bavorsku v minulém týd-
nu. Generální tajemník ETUC Luca
Visentini k tomu řekl: „Naše myšlenky
jsou se všemi obětmi – s mrtvými a
zraněnými a s jejich blízkými a také

s pracovníky, kteří pomáhají obětem a zajišťují bezpečnost. Vybízíme
ke klidu v tento těžký moment nejen pro Německo, ale vskutku pro
všechny evropské země, které v posledních měsících či letech zazna-
menaly podobné útoky. Nemůžeme dovolit, aby tyto otřesné incidenty
podlomily naši demokracii a toleranci.“
Jižní Korea: Globální odbory zkoumají perzekuci korejských
odborářů
25. červenec 2016

Zástupci globálních odborů byli 26. července v Soulu u korejského
soudu svědky dalšího ze série nespravedlivých procesů s odborovými
předáky. Přímo před budovou soudu zástupci reportovali, jak tato jed-
nání probíhala. Viceprezident KPTU Cho Sung-Deok byl 26. července
odsouzen na dva roky vězení za jeho údajné zločiny související s hro-
madnou mobilizací lidí v minulém roce, která při nejhorším vedla k do-

pravní zácpě. Přítomnost mezinárodního odborového
hnutí v Koreji demonstruje pokračující podporu KPTU
v jeho boji proti reformám ve veřejném sektoru a v do-
pravním průmyslu. Generální tajemník ITF
(Mezinárodní odborová federace v přepravě) Steve
Cotton k tomu řekl: „Tento soudní případ je součástí
tvrdého postupu proti demokratickému odborovému

hnutí v Koreji a je konstruován jako trest odborům za jejich legitimní
odpor vůči vládním plánovým reformám pracovního zákona. Tento boj
bude pokračovat s pracovníky v přepravě a s jejich odbory včetně pláno-
vané stávky v železniční a silniční dopravě později v tomto roce.”

Pavol Mokoš




