
V pátek 30. 7. 2021 byl podepsán Dodatek ke
Kolektivní dohodě vyššího stupně pro státní za-
městnance v působnosti zákona o státní službě.
Věříme, že tento dokument bude i pro všechny ostat-
ní odborové orgány v našem odborovém svazu in-
spirací k uzavření stejných dodatků kolektivních
smluv či kolektivních dohod. Tyto dodatky by se tak
měly týkat i zaměstnanců pod zákoníkem práce ve

služebních úřadech, všech příslušníků a zaměstnanců v bezpečnost-
ních sborech, všech zaměstnanců na úřadech územně samosprávných
celků včetně příspěvkových organizací.

Z předkládací zprávy pro jednání vlády ČR: "S ohledem na potře-
bu dosažení žádoucí míry „proočkovanosti“ zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě zajistí členové vlády a vedoucí ostatních
ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády,
poskytnutí indispozičního volna po předložení národního certifikátu
o ukončeném očkování v rozsahu 2 dnů, skládá-li se očkování pouze
z jedné dávky. Skládá-li se očkování ze dvou dávek, zajistí po před-
ložení národního certifikátu o podání každé dávky poskytnutí indis-
pozičního volna vždy v rozsahu 1 dne. Za indispoziční volno poskyt-
nuté na základě předloženého materiálu přísluší náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku."

Uvedené 2 dny indispozičního volna se tedy týkají všech zaměst-
nanců, kteří předloží certifikát o ukončeném očkování, i zpětně od 1.
ledna 2021.

Bc. Pavel Bednář
předseda OSSOO

Praha
3. srpen 2021
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S NÁMI, PRO VÁS!

O dva dny indispozičního volna více pro očkované

Volné dny si zaměstnanec může
vybrat podle svého uvážení až do
konce roku a nárok na ně má i ten,
kdo už očkování prodělal. V obou
případech se prokáží zaměstna-
vateli národním certifikátem
o provedeném očkování nebo
národním certifikátem o dokonče-
ném očkování, což může být jak
písemné potvrzení, tak digitální
covid pas. Po schválení vládou
premiér Babiš podepsal příslušný
dodatek ke kolektivní smlouvě
s představiteli odborových svazů
státních zaměstnanců.

„My jsme také vyzvali kraje
a celou samosprávu, aby nás ná-

sledovaly, a samozřejmě také pri-
vátní firmy. Na to sice nemáme
vliv, ale já myslím, že každý dob-
rý zaměstnavatel a dobrý ředitel
a dobrý majitel firmy si je vědom
toho, že musí ochránit své zaměst-
nance, jinak ta firma v případě na-
kažení zaměstnanců covidem skon-
čí v karanténě nebo v izolaci, což
má negativní dopad na celou fir-
mu. A já jsem nenašel jiný způsob
motivace,“ dodal předseda vlády.
https://www.vlada.cz/cz/media-cen-
trum/aktualne/statni-zamestnanci-ocko-
vani-proti-covid-19-budou-mit-narok-na-
dva-dny-placeneho-volna--schvalila-vlada-
189998/

Státní zaměstnanci očkovaní proti covid-19
budou mít nárok na dva dny placeného volna

Z tiskové zprávy vlády ČR 30. 7. 2021

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR
v návaznosti na tragický útok na úřednici

na Úřadu práce ČR
V Praze dne 30. června 2021

Vážený pane premiére,
obracím se na Vás v souvislosti s napadením úřednice na Úřadu

práce ČR v pražské Bělehradské ulici. Zpráva o útoku střelnou zbraní
na naši kolegyni nás velmi zasáhla. O to více, když se stal útok
smrtelným. Nelze ani odhadovat pocity těch, jejichž blízká osoba se
už nikdy z práce nevrátí.

V této souvislosti Vás chci požádat, aby se vláda ČR vážně a urych-
leně zabývala problémem rizikových faktorů úředníků pracujících
s veřejností a přijala opatření k minimalizaci takových excesů.

Odborový svaz státních orgánů a organizací již dlouhodobě na tyto
rizikové faktory upozorňuje, zejména u „přepážkových“ úředníků.
Například při sjednávání kolektivní dohody vyššího stupně na rok
2019 jsme navrhovali do citované kolektivní dohody vyššího stupně
zakotvit ustanovení o povinnosti zajistit zejména u „přepážkových“
úředníků bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s ohledem na rizika
možného ohrožení jejich života a zdraví. Dále, že služební orgány
poskytnou na své náklady právní pomoc státním zaměstnancům nebo
je zastoupí u příslušného soudu při uplatnění práva na ochranu osob-
nosti v případech fyzického nebo verbálního napadení nebo jiných
projevů napadení při výkonu služby nebo v souvislosti s ní s tím, že
dále budou služební orgány usilovat o vytvoření podmínek pro
ochranu zaměstnanců před účelově podávanými trestními oznámení-
mi, jejichž účelem je ovlivnit výkon stání služby těmito státními za-
městnanci.

Zástupci MV a MPSV nám bylo sděleno, že toto ustanovení bude
předmětem zákonného řešení při novelizaci příslušných právních
předpisů. Dodnes se v této věci bohužel nic hmatatelného nestalo!

Apeluji na Vás, vážený pane premiére, jménem Odborového svazu
státních orgánů a organizací, který zastupuje většinu svých členů,
kteří působí na exponovaných pracovištích ve styku s veřejností,
kterými jsou např. právě Úřady práce, ale i další, jako jsou Finanční
úřady, Správy sociálního zabezpečení, Katastrální úřady atd., aby
ochrana úředníků při výkonu jejich činností nebo pro výkon této čin-
nosti byla urychleně upravena právním předpisem. Uvedené napadání
se děje nejen u úředníků ve státní službě, nýbrž nemalou měrou také
u úředníků územních samosprávných celků, např. při vyřizování
agendy přestupků.

S úctou
Bc. Pavel Bednář
předseda OSSOO
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Praha 30. 6. 2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěla bych nám všem vyjádřit soustrast a lítost nad tragickým
úmrtím naší dlouholeté kolegyně. Každý z nás je otřesen a cítí se
ohrožen, neboť naše práce spočívá v každodenním styku s klienty,
kteří jsou často negativně naladění a svoji nelibost a nespokojenost
(ve většině případů subjektivní) nám dávají najevo i velice nevy-
bíravým způsobem. Naštěstí jsou i klienti, kteří nám poděkuji za náš
přístup a pomoc, kterou jim poskytujeme. Tito klienti nám dávají sílu
pokračovat v naší práci.

První myšlenkou, která nás napadne, je: “Mohlo se tomuto činu
zabránit?“ „Pomohla by zvýšená bezpečnostní opatření – bezpečnost-
ní rámy, přepážky, ochranné spreje atd.?“

V řadě případů zajisté ano. Podle mého názoru patří však mezi
nejúčinnější ochranu úcta a respekt. Ano, řadu let proklamujeme
a razíme proklientský přístup, jsme v tomto směru proškolováni.
Tento proces úředník/poradce x klient by měl být oboustranný!

Média i politici přispívají k dehonestaci nás, úředníků, prezentují
nás jako původce nesmyslných administrativních úkonů, kterými
„ztrpčujeme“ život veřejnosti, která se na nás obrací se svými poža-
davky. Jen málokdo si připustí fakt, že úředník „pouze“ realizuje
zákony, které předkládá vláda a schvalují námi zvolení poslanci.

Jak se také máme smířit s myšlenkou, že platy státních úředníků ani
zdaleka nedosahují výše průměrné mzdy v národním hospodářství,
případně mzdám řadových zaměstnanců v obchodních řetězcích?
I tato skutečnost je odrazem toho, jak si naší práce váží naši nejvyšší
představitelé.

Závěrem musím znovu zopakovat, jak je mi líto této ztráty, Lenka
a její obětavost nám všem bude chybět.

Úřad práce ČR bude nadále pokračovat
v posilování bezpečnosti svých zaměstnanců

Tisková zpráva Praha, 30. 6. 2021

Už několik let Úřad práce ČR
systematicky zvyšuje bezpečnost
na kontaktních pracovištích
tak, aby co nejvíce zajistil
ochranu zdraví a životů jak
svých zaměstnanců, tak veřej-
nosti. Využívá k tomu nové
technologie i opatření, která se
osvědčila v minulosti. Jen za
poslední tři roky vynaložil na
více než 550 bezpečnostních
přepážek 32 mil. Kč. Postupně
vybavuje kamerovými systémy
pracoviště a velmi úzce spo-
lupracuje s Policí ČR. Záro-
veň ale musí dbát na proklient-
ský přístup a umožnit veřejnos-
ti, aby své záležitosti mohla
vyřídit v příjemném prostředí.
V návaznosti na tragickou
událost, ke které došlo na kon-
taktním pracovišti v pražské
Bělehradské ulici, bude klást
na zajištění bezpečnosti ještě
větší důraz.

ÚP ČR v rámci svých mož-
ností a proporcí, které nabízejí
budovy, v nichž jednotlivá pra-
coviště sídlí, využívá hned ně-
kolik opatření na ochranu svých
zaměstnanců – vyšší počet pra-
covníků v kancelářích, bez-
pečnostní přepážky, navzájem
propojené místnosti z důvodu
zajištění cesty úniku před agre-
sorem, SOS tlačítka, bezpeč-
nostní kamery nebo ostrahu.
Zajištění bezpečnosti zohledňu-
je i v rámci rekonstrukcí či vý-
stavby nových budov. A v ma-
ximáln í možné míře využívá
i nových technologií. Bezpeč-
nost zvyšují pravidelné návště-
vy městské a státní policie. Za-
městnanci úřadu procházejí
psychologickou přípravou, aby
věděli, jak jednat s klienty
v konkrétní situaci. Opatření
doplňují prosklené dveře, které
umožňují ostraze během úřed-
ních hodin diskrétně sledovat
průběhy jednání v kancelářích,

nebo vytvoření klientských zón.
Každé pracoviště ÚP ČR je také
vybaveno informací o zákazu
vstupu se zbraní a o konkrétních
bezpečnostních opatřeních v da-
né budově, nad rámec těch už
uvedených.

„Tragická událost, při které
přišla o život na pracovišti naše
zaměstnankyně, nemá v historii
existence samostatného Úřadu
práce ČR obdoby. A nesmí se už
nikdy opakovat. Proto se ještě
více zaměříme na posílení
bezpečnosti našich úředníků.
Je to oblast, která má naši ma-
ximální pozornost. Důkazem
je například dohoda o spolu-
práci, kterou ÚP ČR v loň-
ském roce uzavřel s Policií ČR,
a jejíž náplní je především za-
bezpečení objektů a ochrana
zaměstnanců,“ uvádí generální
ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Mezi hlavní důvody, které
vedou k napadání zaměst-
nanců ÚP ČR, patří například
nespokojenost s výplatním ter-
mínem, s výší dávek či jejich ne-
vyplacením v hotovosti, nepři-
znáním dávky či podpory v ne-
zaměstnanosti nebo se zákon-
ným sankčním vyřazením z evi-
dence uchazečů o zaměstnání.
Velkou roli hrají v tomto ohledu
také exekuce. Nejčastějšími ter-
či slovního a fyzického napa-
dání ze strany klientů jsou pra-
covníci hmotné nouze. Dochází
k nim ale i v oblasti zaměst-
nanosti a státní sociální podpory.
Z 99 % působí na těchto postech
ženy, které jsou verbálně na-
padány velmi ponižujícím způ-
sobem.

Stovky slovních útoků zazna-
menávají ročně zaměstnanci
Úřadu práce ČR po celé repub-
lice. Agresivita klientů roste.
Jen v průběhu ledna až května
letošního roku došlo k 168 in-
cidentům. Padlo celkem 17
trestních oznámení. Z celkového
počtu všech konfliktů se během
pěti měsíců letošního roku v 56
případech jednalo o vyhrůžky,
64 incidentů tvořily vulgární
slovní útoky a v 8 případech se
jednalo o napadení fyzické. U 9
útoků pak došlo k poškození
majetku. Mezi regiony, kde
dochází každoročně k inciden-

tům nejčastěji, patří Ústecký
(27) a Moravskoslezský (38)
kraj. Počet incidentů v závorce
je v těchto krajích uveden za ob-
dobí od ledna do května 2021.
Stoupá i počet útoků, kdy jsou
klienti pod vlivem alkoholu či
návykových látek. Měsíčně jde
o několik desítek takových pří-
padů. Pro srovnání – za celý
loňský rok bylo evidováno 458
incidentů, podáno bylo 38 trest-
ních oznámení.

Dne 29. 6. 2021 došlo k na-
prosto bezprecedentnímu úto-
ku na zaměstnankyni Úřadu
práce ČR střelnou zbraní, který
měl fatální následky. Podezřelou
byla osoba, jež v roce 2016
oběti vyhrožovala smrtí v sou-
vislosti s rozhodnutím, které
úřednice učinila v rámci své pra-
covní náplně. V návaznosti na
výhružky podala trestní ozná-

mení jak oběť, tak i Úřad práce
ČR. V letech 2017 – 2019
podezřelý pobíral na základě
vzniku nároku dle platné legisla-
tivy podporu v nezaměstnanosti,
kterou mu tehdy přiznalo Kon-
taktní pracoviště ÚP ČR pro
Prahu 8, a to v řádech stovek
tisíců korun. Nebyly dále zazna-
menány žádné další hrozby a ne-
existoval poznatek ze strany ÚP
ČR, že by mohlo od podezřelého
hrozit nebezpečí. Přesto se tak
stalo. Objasnění této tragédie ná-
leží orgánům činných v trestním
řízení. Ačkoli je otázkou, zda by
sebedokonalejší bezpečnostní
opatření mohla zabránit takové-
mu zákeřnému zločinu, ve snaze
zajistit maximální možnou
bezpečnost nejen zaměstnanců
ÚP ČR, ale i klientů, přistupuje
Úřad práce ČR k dalším systé-
movým opatřením.

V souvislosti s tragickou událostí se na
spolupracovníky v ÚP ČR obrátila PhDr. Věra
Prokopová, vedoucí oddělení zprostředkování

a poradenství, předsedkyně ZO OSSOO
ÚP ČR Praha
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ze sekcí OS
Jednal výbor sekce policistů a zaměstnanců PČR dne 12. a 13. července 2021

Jednání SPZ PČR se uskutečnilo ve sportovním areálu Klíny v Krušných horách

“Kabinet schválil také tři ma-
teriály, které umožní vyplatit mi-
mořádné odměny policistům,
celníkům, profesionálním hasi-
čům, vojákům a příslušníkům
Vězeňské služby za nasazení v mi-
mořádně obtížných podmínkách
během pandemie covid-19. Všich-
ni hasiči a příslušníci ozbro-
jených sborů, kteří se v rámci

služby aktivně zapojili do řešení
následků pandemie, dostanou
k platu mimořádnou odměnu ve
výši 20 000 korun. Jedná se o 33
861 příslušníků bezpečnostních
sborů Ministerstva vnitra, 11
853 vojáků z povolání a 6511
příslušníků bezpečnostního sbo-
ru Ministerstva spravedlnosti.

Celkem vláda na tyto mi-

mořádné odměny a s nimi spo-
jené vedlejší náklady vyčlení ze
státního rozpočtu více než 1,4
miliardy korun.”
https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/stat-v-torna-
dem-postizenych-obcich-po-
muze- i - l i dem-s -nezko lau -
dovanymi-domy-189845/



Host jednání výboru sekce, I.
místopředseda našeho odboro-
vého svazu Rudolf Pospíšil, in-
formoval o změnách ve výpočtu
dovolené, převádění dovolené
do dalšího roku a dalších změ-
nách v zákoníku práce, a zod-
pověděl dotazy přítomných. Zá-
stupkyně odborářů sekce z Ústec-
kého a Plzeňského kraje podě-
kovali R. Pospíšilovi za výbor-
nou spolupráci v této nesnadné
době, kdy se nemohli osobně
sejít, a přesto právní pomoc
v soudním sporu s účetní o čer-
pání prostředků FKSP byla
úspěšně dotažena do zdárného
konce ve prospěch odborů.

Předseda sekce Jaroslav Chyt-
rý informoval o jednáních v do-
bě pandemie COVIDU – 19.
Policisté řeší změnu v zákoně
361 o rentách, ale není zájem ně-
co měnit. Příslušníci i zaměst-
nanci nelibě nesou pomalé vy-
řízení mimořádných odměn pro
bezpečnostní sbory, které se
aktivně podílely na opatřeních
v souvislosti s epidemií CO-
VID-19. Stát policii potřebuje,
ale když je po všem, tak s odmě-
nou pro policisty a zaměstnance,
kteří se podíleli na boji s náka-
zou, váhá. Naopak hrozí u PČR
pokles reálných platů a pro-
pouštění. Kdo potom bude za-
jišťovat chod areálů, stravu,
úklid, opravy? Konečně u PČR
je stravenkový paušál, který byl
v roce 2010 zrušen. Tento bene-
fit je v pravomoci krajských
ředitelů. Paušální příspěvek činí
39 Kč nad 6 hodin a nad 11 ho-
din činí 75 Kč. Proběhlo několik
jednání u policejního presidenta,
u státního tajemníka MV i u ná-
městka pro ekonomiku MV,
zde odbory jednaly o odměnách
a podpoře ke stabilizaci muž-
stva.

Předseda OSSOO Pavel Bed-
nář informoval o novém sídle
ČMKOS, také se zmínil o velké
ekonomické zadluženosti státu.
Není lehké v té souvislosti vy-
jednávat ohledně navyšování
platů. Jednání ohledně navýšení
platů podporuje ministryně
Maláčová. Akutní je tendence
snižování provozních nákladů.

Problémem k řešení je ochrana
přepážkových zaměstnanců
v úřadech. Poté předseda a II.
místopředsedkyně Alena Gaňo-
vá odpovídali na otázky a čle-
nové výboru diskutovali k prob-
lematice PČR a k vládním na-
řízením a postupům.

Výbor sekce zvolil nového
předsedu sekce Martina Hav-
líčka, když odstupující předseda
Jaroslav Chytrý bude dále zastu-
povat sekci v předsednictvu Vý-
boru OSSOO. Jaroslav Chytrý
zůstává předsedou KOV PČR.
Výbor schválil kooptaci za zes-
nulou členku výboru a nové zá-
stupce v senátní poradní komisi,
náhradové komisi a revizní
komisi OSSOO. Předseda a mí-

stopředseda SPZ PČR zajistí
uskutečnění konference sekce.
Návrh zúčastnit se setkání
s Piráty u kulatého stolu byl
jednohlasně odmítnut. Do voleb
se nebudou odbory zúčastňovat

žádných předvolebních jednání.
Sekce SPZ PČR plně podporuje
vedení OSSOO a ČMKOS při
vyjednávání s vládou o platech
a benefitech. -chy-
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