
Mladí odboráři Odborového svazu státních orgánů a
organizací 24. 6. 2015 (viz NOS 13/2015) diskutovali
s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr.
Josefem Postráneckým na téma „Bude státní správa
ještě lákat mladé?“ a „Dopady zákona o státní službě na mladé
zaměstnance státní správy či zájemce o působení v ní“. Záznam
z diskuze rozdělený do pěti videí je přístupný na:
https://www.youtube.com/channel/UCwycU7GEwM5Bq3TkpKszbsw
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Pět videí z diskuze s RNDr. PostráneckýmManifestační mítink pod heslem
„Konec levné práce v ČR“

Vážená kolegyně, vážený kolego,
již v minulém čísle NOS jsme zveřejnili leták odkazující na mani-

festační mítink, který pořádá ČMKOS pod heslem „Konec levné
práce v ČR“ a který se uskuteční ve středu 16. 9. 2015 od 11.00 hodin
v Praze – Libni v Aréně Sparta.

Možná by se mohlo někomu zdát, že pro OS státních orgánů a
organizací manifestační mítink nemá význam. Vždyť vyjednáváme
s vládními činiteli o zvyšování platů pro zaměstnance ve veřejné
správě a službách. Ale opak je pravdou. Skoro polovina našich orga-
nizací je z veřejné správy, tedy z územně samosprávných celků. I tam
se každoročně vyjednává s jednotlivými zaměstnavateli v rámci kolek-
tivního vyjednávání také o nárůstu platů. Proto náš odborový svaz
jednoznačně podporuje manifestační mítink a také se jeho zástupci to-
hoto mítinku zúčastní, ač je v úřední den a uvolnění našich zástupců
nebude jednoduché.

Domnívám se, že tento mítink má velký význam, ukáže nejenom fir-
mám a dalším zaměstnavatelům, ale i politikům, že tu jsou odbory
jako nedílná součást demokratické a tržní společnosti, které zastupu-
jí zaměstnance, bez kterých by firmy, společnosti, ale i politici
nemohli fungovat. A tito zaměstnanci vytváří hodnoty, ze kterých ma-
jí podnikatelé zisky, a realizují v praxi to, co vláda a politici schválí.
Všichni zaměstnanci si zaslouží být spravedlivě odměňováni. Žijeme
přeci v 21. století, žijeme v EU, ale mzdy a platy v ČR tomu neod-
povídají. Manifestační mítink má jednoznačně naši podporu a určitě
ukáže zaměstnavatelům, vládě a dalším politikům, že odbory mají sílu
a solidaritu.

Přijďte i Vy! Svou účastí jako odbory společně upozorníme širokou
veřejnost na zaostávající mzdový vývoj v ČR, který se může stát
vážným ekonomickým problémem.

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

V průběhu září a října na řadě míst v ČR probíhá akce ČMKOS -
informační a propagační stany. Návštěvníci propagačního stanu
ČMKOS se dozvědí o výhodách členství v odborech a mají možnost
získat právní poradu zdarma. Součástí akce je i výstava fotografií
"I to jsou odbory". Pro nejmladší je připraven výtvarný koutek
s možností zapojit se do soutěže o ceny. Akce je realizována v rámci
projektu „Podpora sociálního dialogu".

První z uvedených akcí se uskutečnily ve dnech 2. a 3. září v Brně
a 4. září ve Zlíně. Více informací a přehled míst, na kterých se s pro-
pagačním stanem ČMKOS můžete setkat v letáku na straně 4.

Na svém 3. zasedání se ve čtvrtek 27.
srpna 2015 v Praze sešlo předsednictvo
Výboru OSSOO. V rámci kontroly usne-
sení z minulého zasedání předseda OS
Bc. Pavel Bednář informoval o podílu
odborového svazu na implementaci
zákona o státní službě a o zřízení e-
mailové adresy statnisluzba@cmkos.cz,
která slouží k podávání připomínek a
podnětů ohledně implementace zákona.

Informace o činnosti OSSOO od minu-
lého zasedání PVOS podaná formou
video prezentace zahrnovala mj. jednání
představitelů odborů zastupujících pří-
slušníky bezpečnostních sborů s minis-
trem financí, jednání o platech, školení
sekce OS Celní správa ČR, jednání
grémia ČSSD s představiteli ČMKOS,

návštěvu předsedy ČMKOS u Městské
policie v Praze, na Finančním úřadu pro
Olomoucký kraj a Specializovaném fi-
nančním úřadu v Praze, vyrovnání při-
pomínek k návrhu zákona o obecní
policii, jednání Tripartity, jednání odbo-
rových svazů RoPo a jednání politicko-
odborné pracovní skupiny pro řešení
odměňování ve státní službě. Předseda
OS v souvislosti s tím informoval o ana-
lýze MPSV k odměňování ve státní
správě. K vyjednávání kolektivní doho-
dy vyššího stupně sdělil, že se bude
konat 4. kolo jednání.

1. místopředseda JUDr. Rudolf
Pospíšil poté informoval podrobněji

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
https://www.youtube.com/channel/UCwycU7GEwM5Bq3TkpKszbsw


Zdá se, že
letošní úmorná
vedra máme již
za sebou. Kdo
měl v tomto ob-
dobí plánova-
nou dovolenou
a odjel z ČR

nebo nemusel nic dělat, ten
vyhrál. My, ostatní úředníci,
jsme si tento rozmar počasí letos
náležitě užili. Velmi úsměvné se
mi ovšem jeví představy většiny
veřejnosti, která si myslí, že
všichni máme klimatizované
kanceláře. Pokud si všímám na
různých úřadech všech typů, je
vybavení pracoviště klimatizací
v naprosté většině výjimkou.
Takže se spousta nás, úředníků
pěšáků, ale i představených
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Letošní horké léto

Srovnání mezd a nákladů práce (výdaje zaměstnavatelů na zaměstnance) v euro na hodinu v členských státech
Evropské unie (EU) a v kandidátských zemích EU a v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)

v roce 2014. Údaje z databáze - březen 2015.

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e u r o s t a t / s t a t i s t i c s -
explained/index.php/File:Estimated_hourly_labour_costs,_2014_(%C2%B9)_(EUR)_YB15.png

úřadů, koupala ve vlastním potu
až k hranici, kdy nám to již
opravdu nepřemýšlelo a veškeré
pracovní úsilí hraničilo s hazar-
dem s vlastním zdravím. Proto
jsem vítal (a přesto tiše záviděl),
každému kolegovi úředníkovi,
jehož osvícený vedoucí zkraco-
val přes tropické teploty pracov-
ní dobu svého odboru nebo
celého úřadu, neboť mě toto
štěstí nepotkalo. Myslím si, že
pokud i v následujících letech
nás tímto způsobem bude příro-
da zkoušet, je zcela na místě,
aby úřední hodiny končily ve
12:00 hodin. Jistě by to bylo
důstojnější, než „uvařený“ refe-
rent v propocené bílé košili.

Zdá se, že stejně horko bude i
o letošním podzimu. V polovině
září budou probíhat další jednání
naší odborové centrály se zá-
stupci vlády a budou jednat
o výši a formě zvyšování platů
ve veřejné správě. Současně 16.
září 2015 pořádá Českomorav-
ská konfederace odborových
svazů mítink na podporu kolek-
tivního vyjednávání s názvem
Konec levné práce v ČR. Mno-
hokrát již bylo řečeno, že profe-
sionální státní správa musí svým
zaměstnancům zajistit dosta-
tečné platové ohodnocení a mo-
tivovat je tak k lepším pracov-
ním výsledkům. Požadavek navý-
šení platových tarifů pro státní
zaměstnance nejméně o 25 % je
tak zcela správným a legitimním
očekáváním, ze kterého nelze

slevit i s ohledem na již jinde
vyslovené, že z poloviny je toto
navýšení mzdových prostředků
pouze to, o co nás, a nebojím se
toho výrazu, ošidila Nečasova
vláda. Manifestační mítink, kte-
rý má veřejnost upozornit na ne-
udržitelný stav platů českých za-
městnanců, je další odborovou
akcí, která si zaslouží naši po-
zornost. Je načase si uvědomit,
že hospodářská pozice České re-
publiky, její ekonomická struk-
tura a výkon, nás řadí do horní
poloviny evropské sedmadva-
cítky. Bohužel platy tomu vůbec
neodpovídají. Růst mezd všech
zaměstnanců v České republice
je důležitým faktorem pro
zlepšování kvality života občanů
a současně pozitivně ovlivní stav
veřejných financí na různých
úrovních.

Často ve svém okolí slyším,
že to už není normální s těmi
našimi platy. A není se co divit,
je spočítáno, že výdělek 75 %
zaměstnanců nedosahuje prů-
měrné mzdy v ČR. A musím do-
dat, že průměrná mzda v ČR (na
kterou tři čtvrtiny lidí vůbec ne-
dosáhne) je o polovinu nižší než
v Rakousku. Nezbývá než dodat,
že jedinou obranou nás zaměst-
nanců je masová odborová orga-
nizovanost, která je dostatečnou
pákou ve vztahu k některým za-
městnavatelům. To je naše eso
v rukávu a je načase, abychom
ho v této hře začali používat.

Bc. Ondřej Hála

o jednotlivých ustanoveních navrhované
dohody.

V diskusi ke stavu členské základny
se členové předsednictva shodli na tom,
že v mnoha případech stále nižší vedoucí
pracovníci nepřípustně odrazují zaměst-
nance od členství v odborech.

Předsednictvo schválilo návrh har-
monogramu přípravy rozpočtu OSSOO
na rok 2016 a návrh na složení rozpoč-
tové komise VOS. Dále podpořilo
konání manifestačního mítinku ČMKOS
dne 16. září 2015 na podporu kolek-
tivního vyjednávání 2016 a vyslovilo
podporu úsilí EPSU o minimálně vy-
jmutí veřejných služeb z připravované
dohody “Transatlantické obchodní a in-
vestiční partnerství”. Šárka Homfray in-
formovala o fungování facebookového
profilu OSSOO. -dě-

Informace k manifestačnímu mítinku ČMKOS „Konec levné práce v ČR“
Aréna Sparta, Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9-Libeň, www.arena-
sparta.cz, 16. září 2015 od 11.00 do 14.00 hod.
Dopravní spojení
Stanice MHD v blízkosti Arény Sparta:
Metro B – do stanice metra Českomoravská (od stanice metra Česko-
moravská cca 10 min pěšky ke sportovní hale)
Metro B – do stanice metra Vysočanská a dále pokračovat tramvají č. 16
do zastávky Divadlo Gong (zastávka je cca 5 minut od sportovní haly)
Tramvaj č. 16 – zastávka Divadlo Gong
Doprava autem a možnosti parkování:
Z ulice Sokolovská odbočit do ulice Podvinný mlýn (u areálu je k dis-
pozici cca 100 parkovacích míst). Vzhledem k omezené kapacitě
parkování přímo u sportovního areálu je nutné předem nahlásit požada-
vek na parkování. Požadavky na parkování přímo u sportovní haly je nut-
né nahlásit Ing. J. Klepáčovi, klepac.jiri@cmkos.cz, tel.: 602 395 387.
Požadavky je možné akceptovat do zaplnění kapacity parkoviště.
Další parkovací místa jsou k dispozici zdarma v nákupním centru
Galerie Harfa (Českomoravská 2420/15a, 190 93 Praha 9 – Libeň).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Estimated_hourly_labour_costs,_2014_(%C2%B9)_(EUR)_YB15.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Estimated_hourly_labour_costs,_2014_(%C2%B9)_(EUR)_YB15.png
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KONEC
LEVNÉ PRÁCE

V ČR
16. září 2015

11 hodin

Praha-Libeň

Aréna Sparta

Manifestační mítink ČMKOS 
na podporu kolektivního vyjednávání 2016

PODPOŘTE AKCI ODBORŮ!
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Odbory na vaší straně 
ČMKOS v regionech

Brno, Zlín, Praha, Sokolov,  
 Jihlava, Olomouc, České Budějovice,  
 Tábor, Pardubice, Hradec Králové

Odbory chrání práva zaměstnanců

 INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ STAN ČMKOS 
2. září 2015 Brno – před objektem „Areál Slatina“ (MHD Slatina – závod)

 3. září 2015 Brno - terasa budovy Tesco, Dornych 4

 4. září 2015 Zlín - před budovou Krajského úřadu

11. září 2015 Praha – sportovní areál Na Šancích, Turínská 1

12. září 2015 Sokolov - ul. 5 května – u Hornického domu

 8. října 2015 Jihlava – Masarykovo náměstí

 9. října 2015 Olomouc - OC Haná, Kafkova 1233/8

12. října 2015 České Budějovice -Tesco, J. Boreckého 1590

13. října 2015 Tábor - Tesco, Soběslavská 3038

21. října 2015 Pardubice - Palác Hybernských, Nám. Republiky 56

22. října 2015 Hradec Králové - Tesco, Rašínova 1669

pracovně-právní poradna zdarma

konzultace o výhodách členství v odborech

seznámení s benefitním programem Odbory plus

výstava fotografií s názvem „I to jsou odbory“

výtvarný koutek pro děti s možností zapojit se do soutěže o ceny

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora sociálního dialogu“

www.cmkos.cz
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Zašlete-li soutěžní kresbu, můžete získat dvě výhry:
obrázky budou hodnoceny odbornou porotou a hodnotit
je bude i veřejnost.

Pro výherce je připravena celá řada cen: mobilní tele-
fony, sady na kreslení, rodinné vstupenky do pražské
ZOO či knihy.

Obrázek ve formátu A4 s přihláškou zašlete poštou na
adresu ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 113 59, Praha 3.

Soutěž probíhá do 15. 10. 2015. Přihlášku a kompletní
podmínky soutěže a další podrobnosti naleznete na
http://www.cmkos.cz/vytvarna-soutez

Vláda schválila návrh naří-
zení předložené ministryní práce
a sociálních věcí Michaelou
Marksovou, kterým se od 1. led-
na 2016 zvýší minimální
měsíční mzda o 700 korun na
9900 Kč a minimální hodinová
mzda z 55 Kč na 58,70 Kč.
Minimální mzda pro zdravotně
postižené se navýší o 1300 ko-
run na 9300 Kč. V návaznosti na
to se valorizují i nejnižší úrovně
zaručené mzdy pro zaměst-
nance, jejichž mzdy nejsou sjed-
nány v kolektivních smlouvách
a pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě.

„Minimální mzda v ČR je stá-
le jedna z nejnižších v Evropské
unii a pohybuje se pod hranicí
chudoby. Jsem ráda, že jsme

Tisková zpráva Praha, 20. srpna 2015
Minimální mzda se od ledna zvýší na 9900 korun

Transatlantická obchodní a in-
vestiční smlouva (TTIP) je chys-
taná úmluva nebývalého rozsahu.
Má prý vzájemně pomoci eko-
nomikám EU a USA. Údajný vznik
nových pracovních míst ovšem
zpochybňují nezávislé studie.
Předvídají naopak likvidaci mnoha
podniků, farem i míst pod ma-
sivním tlakem dovozů z USA.
Navíc mají americké produkty, a
nejen potraviny, často významná
rizika zdravotní i environmentální.
TTIP hrozí odstartovat drastické
zhoršování mnoha životních aspek-
tů občanů v EU i USA. Obří zisky
by přinesla jen velkým nadnárod-
ním korporacím utrženým ze
řetězu.
Co hrozí dohoda přinést
• exkluzivní privilegovaný režim

zacházení pro velké firmy („prá-
va“ byznysu legálně postavena
nad potřeby lidí)

• demontáž demokracie, suvereni-
ty i justice evropských států na
pouhou fasádu (smlouva by
učinila národní státy bezmocné
přijímat zákony ve prospěch
veřejných zájmů křížících zájmy
korporací, které by zhusta ne-
podléhaly ani národním soudům,
ale nechvalně známým arbit-
rážním tribunálům)

• Evropu ve vleku politicko-eko-
nomických zájmů USA: jedno-
stranné upnutí Evropy na proble-
matickou ekonomiku USA

• nenávratné rozbití evropských
standardů kvality života pod hes-
lem „odstranění překážek ob-
chodu a investic“ či manipula-
tivní teze, že „jinou možnost
nemáme“.

Jestli se v EU něco podařilo, jsou
to pravidla zajišťující:
o bezpečné potraviny (např. zna-

čení GMO a jejich přísný režim,
zákaz hormonů v mase)

o zdraví (např. zákaz rizikových
chemických látek v potravinách i
výrobcích),

o ochranu životního prostředí
(např. pravidla pro emise, pro-
pracovanou ochranu přírody)

o podporu lokálních farmářů (a
údržby tradiční krajiny)

o digitální práva např. ochrana
soukromí, postih spamu)

o spotřebitelská práva (v součas-
nosti nejlepší na světě)

o pracovní práva (oproti USA např.
existuje dovolená ze zákona).
Toto vše je v USA daleko za

Evropou. Smysl by mělo, aby USA
dohodou přejaly vyšší standardy
evropské. Uniklé materiály z vyjed-
návání však ukazují pravý opak –
vnucování pravidel nejnižšího

jmenovatele“. Smlouva shodného
obsahu je dojednávána s Kanadou
(CETA) a zcela v utajení je
připravovaná tzv. TISA - smlouva
o neregulovaném vpuštění mezi-
národního byznysu do služeb, včet-
ně školství a zdravotnictví. Omezit
má též finanční regulace krotící
banky i jiné hráče finančního trhu.
Tajnosti, úskoky, manipulace

Aktuální podobu smluv neznají
ani europoslanci. Vyjednávány jsou
polo utajeně a pod silným vlivem
velkého byznysu. Nepočítá se, že
by dohodu dostaly ke schválení
národní parlamenty. Evropská
komise v panice před hlasem
občanů protiprávně odmítla zare-
gistrovat tzv. europetici proti TTIP.
Potřebný milion podpisů Evropanů
by petice zřejmě hravě získala.

TTIP, CETA i TISA však mají
potenciál zlikvidovat i demokratic-
kou společnost jak ji známe – velké
investorské firmy by dostaly privi-
legia převyšující samotný volený
parlament, práva běžných občanů i
národní systémy nezávislé justice.
Co můžeme udělat

Není to beznadějné. Široký
občanský odpor zastavil smlouvu
ACTA také protlačovanou mocný-
mi hráči. Přípravy TTIP, CETA i TI-
SA stále probíhají. V Evropě i USA
se začínají zvedat hlasy desetitisíce
lidí – v podobě petic, připomínek,
akcí, tlaku na politiky i novináře.

http://vttip.cz/

Stanovisko sekce pro státní službu MV ČR k jiné výdělečné činnosti
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-sekce-pro-statni-sluzbu-
k-jine-vydelecne-cinnosti.aspx

Newsletter sekce pro státní službu MV ČR - srpen 2015
� Informační systém o státní službě
� Whistleblowing
� V centru pozornosti - Metodická porada k zákonu o státní službě
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udělali další krok ke zlepšení té-
to situace a zvýšili jsme mini-
mální mzdu, protože pracovat se
musí vyplatit,“ uvedla minis-
tryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová.

Vláda tak pokračuje v reali-
zaci svého záměru deklaro-
vaného v programovém prohlá-
šení, tedy postupně zvyšovat
minimální mzdu tak, aby se její
úroveň přiblížila 40 procentům
průměrné mzdy. Při schválené
valorizaci minimální mzdy lze
v roce 2016 předpokládat zvý-
šení jejího podílu k průměrné
mzdě na 36 procent.

Zvýšení se týká také zaměst-
nanců, kteří jsou poživateli in-
validních důchodů, pro tyto oso-
by zůstala sazba minimální

mzdy od jejího opětovného
zavedení v roce 2013 v ne-
změněné výši, tj. 8000 Kč za
měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.
Vláda na svém jednání dne 25.
května 2015 schválila Národní
plán podpory rovných příleži-
tostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2015 až
2020. Tento materiál obsahuje
opatření, které má odstranit
nerovnoprávné postavení osob
se zdravotním postižením v od-
měňování minimální mzdou.
Termín pro jeho splnění je sta-
noven na začátek roku 2017 a od
uvedeného data by tedy měla být
uplatňována pouze jedna sazba
minimální mzdy a nejnižších
úrovní zaručené mzdy shodně
pro všechny zaměstnance. Do-
rovnání snížených sazeb pro za-
městnance s invalidním důcho-
dem k základní sazbě minimální
mzdy bude provedeno postupně.
V roce 2016 se sazby zvyšují
z 48,10 Kč za hodinu na 55,10
Kč za hodinu a z 8000 Kč za
měsíc na 9300 Kč za měsíc.

www.mpsv.cz
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