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Vláda schválila KDVS
Vláda ČR na svém zasedání dne 23. srpna

2021 schválila návrh Kolektivní dohody vyššího
stupně (KDVS) pro státní zaměstnance v gesci
zákona o státní službě, která nabude účinnosti
dnem 1. 1. 2022. Tento schválený dokument ještě
čeká podpis všech signatářů dohody.

Usnesením vlády ze dne 19.
dubna 2021 č. 383 byl pověřen
náměstek ministra vnitra pro
státní službu ve spolupráci s 1.
místopředsedou vlády a minis-
trem vnitra, místopředsedkyní
vlády a ministryní financí a mi-
nistryní práce a sociálních věcí
provést kolektivní vyjednávání
s odborovými svazy státních za-
městnanců za účelem předložení
návrhu KDVS podle § 143 odst.
3 písm b) zákona č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozděj-
ších předpisů, vládě a předložit
jí dojednaný návrh kolektivní
dohody vyššího stupně s uvede-
ním případných rozporů. Aktu-
ální KDVS byla sjednána s účin-
ností od 1. ledna 2019, byla již
dvakrát prodloužena a pozbývá
účinnosti dnem 31. prosince
2021.

Dne 27. května 2021 byl ná-
městkovi ministra vnitra pro
státní službu doručen návrh
KDVS Odborovým svazem stát-
ních orgánů a organizací, Odbo-
rovým svazem zdravotnictví a so-
ciální péče ČR, Českomorav-
ským odborovým svazem civil-
ních zaměstnanců armády, Čes-
komoravským odborovým sva-
zem pracovníků školství a Aso-
ciací samostatných odborů. Tím-
to dnem bylo zahájeno kolek-
tivní vyjednávání ve smyslu § 8
odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o ko-

lektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů.

Za Ministerstvo financí byl
pověřen jednáním o KDVS stát-
ní tajemník JUDr. Ing. Petr Bej-
ček a za Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí náměstkyně pro
řízení sekce legislativy Mgr. Da-
na Roučková.

Do mezirezortního připomín-
kového řízení byl dne 30. června
2021 předložen návrh KDVS
upravený na základě jednání,
která proběhla na Ministerstvu
vnitra ve dnech 9. a 17. června
2021 za přítomnosti zástupců
Ministerstva vnitra, Ministerst-
va financí a Ministerstva práce
a sociálních věcí za stranu vlád-
ní a příslušných odborových or-
ganizací za stranu zástupců stát-
ních zaměstnanců.

Připomínky k návrhu uplatni-
lo 7 připomínkových míst, z to-
ho 4 připomínková místa připo-
mínky zásadní. Všechny připo-
mínky byly vypořádány.

Chtěl bych touto cestou po-
děkovat především kolegům
JUDr. R. Pospíšilovi, Mgr. A.
Odvalilovi a kolegyni Mgr. Š.
Homfray za úsilí, které vy-
naložili k přípravě nové KDVS
při neoficiálních jednáních se
sekcí náměstka ministra vnitra
pro státní službu, a nakonec i při
oficiálním kolektivním vyjed-
návání. Je na místě též poděko-

vat zástupcům vládní strany,
především náměstkovi ministra
vnitra pro státní službu prof.
JUDr. Petrovi Hůrkovi, Ph.D.,
za vstřícný, racionální a kon-
struktivní postoj.

Věřím, že výsledek této prá-
ce a úsilí, který podepíši za
OSSOO, přijmou státní zaměst-
nanci s povděkem. Po velmi
náročných jednáních se straně
odborů podařilo uhájit všechny
„benefity“ ze stávající a končící
KDVS, možná i něco málo
navíc se podařilo vyjednat v této
složité době, v době rozvratu
veřejných financí.

Pavel Bednář, v. r.
předseda OSSOO

Předseda OS Pavel Bednář in-
formoval o vývoji počtu členů od-
borového svazu, který je částečně
poznamenán odchody do důchodů
během epidemie coronaviru. V sou-
vislosti s dvěma dny indispoziční-
ho volna na očkování proti COVID
19 pro státní zaměstnance členové
předsednictva vesměs konstato-
vali, že je rozšířeno i pro další za-
městnance státní správy a bezpeč-
nostních sborů. Situace v úřadech
samosprávy je ohledně poskytnutí
tohoto volna rozmanitá. Bohužel
se projevil i politický přístup a ne-

pochopení opatření jako cíleného
na omezení epidemie a zajištění
hladkého fungování veřejné správy.

Předseda Sekce ústředních orgá-
nů OSSOO Vladimír Zahrádka in-
formoval, že vzhledem k odchodu
do důchodu ukončí výkon svých
odborových funkcí a v blízké době
sekce zvolí svého nového předse-
du.

Předseda P. Bednář dále hovořil
o tragickém úmrtí pracovnice
Úřadu práce ČR a o ne výjimeč-

Rekreační zařízení
SMRK v Lázních

Libverda

září 2021
volné pokoje
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V Praze se ve čtvrtek 26. srpna v sídle odborového svazu kona-
lo zasedání předsednictva Výboru OSSOO.
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Předsednictvo VOS

ném napadání úředníků státní
správy a samosprávných územních
celků. Odborový svaz řadu let
usiluje o zvýšení ochrany úředníků
a o legislativní zakotvení nároku
na poskytování psychologické
a právní pomoci. Nyní svaz bude
žádat zahrnutí řešení do plánu le-
gislativních prací na rok 2022.

Ohledně jednání o platech infor-
moval P. Bednář o setkáních s mi-
nistryní práce a sociálních věcí
a s ministryní financí. Další jed-
nání odborů se zástupci vlády bude
31. srpna. Pro odbory je nepřípust-
ný pokles reálných platů.

Předseda OS během léta navští-
vil informační a poradenská centra
OS, když mimo jiné tématem
konzultací byl vývoj členské zá-

kladny a využívání benefitních
karet SPHERE zakoupených odbo-
rovým svazem.

Vládou schválená Kolektivní
dohoda vyššího stupně pro státní
zaměstnance bude zveřejněna po
jejím podepsání zúčastněnými stra-
nami.

Předsednictvo bylo informo-
váno o změnách ve vedení Sekce
policistů a zaměstnanců Policie
ČR OSSOO. V diskusi se členové
předsednictva shodli na malém
zájmu o výkon odborových funkcí,
což bývá i důvodem eventuálního
ukončení existence základní orga-
nizace. Příště se předsednictvo se-
jde na jednodenním zasedání 14.
října v Praze, když s ohledem na
těžko předvídatelnou epidemickou
situaci bylo odvoláno původní
dvoudenní výjezdní zasedání. -dě-

přečetli jsme
Ve veřejné sféře by platy měly vzrůst nejméně o 3,5 %, uvedl Hamáček

24. 8.2021
Praha - V jednáních o platech

ve veřejné sféře pro příští rok
bude vicepremiér Jan Hamáček
(ČSSD) prosazovat zvýšení nej-
méně o 3,5 procenta. Reálné pla-
ty nemohou klesnout, uvedl dnes
na tiskové konferenci v Lido-
vém domě s odkazem na inflaci.
Ministryně práce a sociálních vě-
cí Jana Maláčová (ČSSD) v pon-
dělí ČTK řekla, že jednání pove-
de právě Hamáček, 31. srpna se
podle ní nad platy sejdou před-
stavitelé vlády s odbory. Hamá-
ček bude z pozice ministra vnit-
ra prosazovat i růst platů policis-
tů a hasičů. Odboroví předáci
koncem června pohrozili případ-
nými nátlakovými akcemi, po-
kud by se platy od ledna nezved-
ly aspoň o inflaci. Podle infor-
mačního systému o průměrném
výdělku pracovalo v prvním
čtvrtletí pro stát a veřejný sektor
699 400 zaměstnanců.

"Startovací pozice jsou nějaká
3,5 procenta. Nedovedu si před-
stavit, že jim poděkujeme a sní-
žíme platy," uvedl Hamáček po-
tom, co policistům, hasičům i úřed-
níkům poděkoval za nasazení
v době epidemie covidu-19.

Předáci odborových centrál
už dřív řekli, že s přesnými
požadavky na růst platů vyčkají

na srpnovou predikci vývoje
ekonomiky. Ministerstvo financí
ji zveřejnilo dnes. Podle ní by in-
flace příští rok mohla činit prá-
vě 3,5 procenta. Suma na mzdy
a platy by se mohla zvednout
o 3,9 procenta. Minulá predikce
počítala pro rok 2022 s inflací
2,3 procenta a růstem sumy na
výdělky také o 2,3 procenta. "Po
ročním zmrazení platů je na
místě odměnit zaměstnance ve-
řejného sektoru, díky kterým
podnikatelská sféra, ale i občané
ekonomicky lépe zvládli koro-
navirovou dobu," reagoval na
twitteru předák úřednických
odborů Pavel Bednář. Šéf Aso-
ciace samostatných odborů Bo-
humír Dufek před nedávnem
řekl, že pro zdravotníky bude
tato druhá největší centrála po-
žadovat přidání aspoň o deset
procent.

Podle informačního systému
o výdělku polovina lidí ve veřej-
né sféře měla v prvním čtvrtletí
víc než 36 996 korun. Meziročně
je to o čtyři procenta víc. V sou-
kromém sektoru byl medián
o 4245 korun nižší. Průměrný
plat se od loňského jara ve veřej-
né sféře zvedl o 5,2 procenta,
dosahoval v prvním kvartále 39
782 korun. Průměrná mzda
v soukromém sektoru byla
o 931 korun nižší, meziročně
rostla o 4,9 procenta.

U výdajů ministerstva vnitra

pro příští rok se Hamáček s mi-
nistryní financí Alenou Schille-
rovou (za ANO) "blíží shodě",
řekl. "Pokud vyřešíme platy,
budeme víceméně spokojeni,"
konstatoval. Ministerstvo vnitra
by podle návrhu mělo hospodařit
se zhruba stejným rozpočtem
jako letos. Na výdaje by mělo
mít asi o 116 milionů víc než
letos, což je navýšení o desetinu
procenta. Přes 40 procent peněz
chce úřad použít na platy zaměst-
nanců. Na ty má jít z rozpočtu
přes 37 miliard korun. Minister-
stvo má přes 73 200 míst.

Zvláštní kapitolu ve státním
rozpočtu má Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS),
oproti letošnímu roku počítá
návrh s nárůstem o dvě procenta
zhruba na 489 milionů korun.
Letos má inspekce 469,7 milio-
nu.

Hamáček dnes uvedl, že se
nesmí opakovat rušení výsluh či
omezování integrovaného zá-
chranného systému za minulé
krize z dob pravicových vlád.
Zmínil, že v roce 2017 činil
průměrný plat hasičů či policistů
39 000 korun hrubého, loni to
bylo téměř 50 000 korun.

Ministerstvo financí v návrhu
státního rozpočtu na příští rok
snížilo ve srovnání s letošním
schváleným rozpočtem výdaje
více než polovině kapitol. Navr-
huje celkové výdaje 1,876 bili-

onu korun a schodek 390 miliard
korun. Letos počítá s deficitem
500 miliard.

Rozpočet podle zákonných
pravidel musí vláda schválit
a předložit Sněmovně do konce
září, letos do jeho projednávání
vstoupí říjnové volby. Je pravdě-
podobné, že nová Sněmovna
provede přesuny peněz.
Ve veřejné sféře by platy měly
vzrůst nejméně o 3,5 %, uvedl
Hamáček (ceskenoviny.cz)

Z tiskové zprávy MFČR
24. 8. 2021: Ekonomika letos
poroste o 3,2 %. V roce 2022

o 4,2 %
“Na druhé straně se v eko-

nomice projevují značné in-
flační tlaky. Vysoké ceny energií
i jiných komodit se postupně
promítají do dalších cenových
okruhů včetně spotřebitelských
cen. Pro rok 2021 proto zvyšu-
jeme predikci průměrné míry in-
flace na 3,2 % a pro rok 2022 na
3,5 %, tedy nad toleranční pás-
mo inflačního cíle České národ-
ní banky.”
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne
/ t i s k o v e -
zpravy/2021/ekonomika-letos-
poroste-o-32-v-roce-2022-
42837

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-letos-poroste-o-32-v-roce-2022-42837
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-letos-poroste-o-32-v-roce-2022-42837
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-letos-poroste-o-32-v-roce-2022-42837
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-letos-poroste-o-32-v-roce-2022-42837
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-letos-poroste-o-32-v-roce-2022-42837
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-verejne-sfere-by-platy-mely-vzrust-nejmene-o-3-5-uvedl-hamacek/2080599
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-verejne-sfere-by-platy-mely-vzrust-nejmene-o-3-5-uvedl-hamacek/2080599
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-verejne-sfere-by-platy-mely-vzrust-nejmene-o-3-5-uvedl-hamacek/2080599
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Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2021
"SMRK" v Lázních Libverda

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 7/2021.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

OS státních orgánů a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Rekreační zařízení OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR "SMRK" s celo-
ročním provozem vám nabízí. příjemnou dovolenou v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, hřiště na tenis, odbíje-
nou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).

UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpa-
tí Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhli-
čitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní
choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá přede-
vším k minerálně-uhličitým koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem,
ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový
zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou
důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdské prameny
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca
100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, ze-
jména pak na lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho
údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na
Nové Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část
Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa
k Chatě Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní
pohled do údolí Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazi-
likou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. Když se otočíte
o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras
a singltrek – síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní
horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad
Lázněmi Libverda a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou
milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních
Libverda) a 20 km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedale-
kou Jizerskou magistrálu (150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce
1931 a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České
republice.

CENY platné od 3. 1. 2021 - 2. 1. 2022

pokoj cena za pokoj/noc v Kč cena za pokoj/noc v Kč
krátkodobý pobyt **

číslo velikost 1)sezóna mimo sezónu 1)sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 530,- 410, - 560,- 440,-

6 3 + 1 660, - 500, - 690,- 530,-

12 4 790, - 570, - 820,- 600,-

*10 1 300,- 250,- 330,- 280.-pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 29. 1. - 14. 3. 2021, 28. 5. - 3.10. 2021, 17. 12. 2021 - 2.1.
2022 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - RZ Smrk je vybaveno společnou kuchyní s plynovým a elektrickým sporákem,
sklokeramickou deskou, mikrovlnkou, rychlovarnými konvicemi a veškerým nádobím na
vaření. Každý pokoj má v kuchyni přiděleny dvě uzamykatelné skříňky s dalším nezbytným
nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbory) a s úložným prostorem na potraviny. Součástí vy-
bavení kuchyně jsou i velké lednice s mrazákem, v nichž má každý pokoj vyhrazené dvě
police. Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je
vybavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RZ
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RZ.



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, pí Řehořová, tel.735 760 537
110 00 Praha 1, IČ 00469351 rehorova.vladimira@cmkos.cz

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 14/2021 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2021

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do tj. počet nocí

počet účastníků: pokoj číslo:

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky ANO - NE (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO - NE (zakroužkujte)
Platba v hotovosti na pokladně OS ANO - NE (zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbyt-
nou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda



6 NOS 14b/2021

§ ODPOVÍDÁME §

Ze zdravotních důvodů chci rezignovat na místo ředitelky
odboru. Jak to mám udělat a jaké místo mi musí služební úřad
nabídnout? A mohu si vymínit, že už nechci být představená, a to
ani jako vedoucí oddělení?

Postup rezignace na služební
místo představené se liší od
vzdání se pracovního místa ve-
doucího zaměstnance podle zá-
koníku práce. Nestačí zde totiž
vzdání se oznámit, ale musíte
podat žádost o odvolání ze slu-
žebního místa představené.
Účinky tohoto kroku také na
rozdíl od pracovněprávní úpravy
nenastávají hned.

Na služební místo ředitelky
odboru jste byla jmenována
rozhodnutím služebního orgánu,
ten rovněž musí ve smyslu usta-
novení § 60 odst. 2 zákona o stát-

Rezignace na služební místo představené
a další služba

dení na jiné služební místo podle
§ 61 odst. 1 písm. b) zákona
o státní službě. Vhodnost tako-
vého místa bude posuzovat úřad,
měl by ale zjistit váš postoj ke
konkrétnímu místu a zároveň re-
spektovat vaše důležité výhrady.
Místo by mělo být co nejpodob-
nější místu, které jste dosud za-
stávala, typicky v rámci vámi
dosud řízeného odboru, a i když
můžete být zařazena do nižší
platové třídy, je nezbytné, aby

nebyla nižší, než jak odpovídá
vašemu vzdělání. Pokud by žád-
né vhodné místo nebylo, budete
zařazena mimo výkon služby
z organizačních důvodů, a to až
na 6 měsíců, během kterých vám
bude náležet 80 % platu. Pokud
se během této doby žádné vhod-
né místo nenajde, bude rozhod-
nuto o skončení vašeho služeb-
ního poměru, a to s odbytným.

Šárka Homfray
svazová právničkaní službě rozhodnout o vašem

odvolání a to tak, aby k odvolání
došlo nejpozději do 60 dnů od
podání žádosti. Žádost tedy po-
dejte služebnímu orgánu co nej-
dříve a uveďte v ní, k jakému
datu byste chtěla být odvolána.

Důvod své žádosti uvádět ne-
musíte, pokud jej ale chcete
sdělit, zejména za účelem po-
souzení vašeho dalšího půso-
bení, uveďte jej v žádosti včetně
toho, že z totožného důvodu by
pro vás nebylo vhodné ani jiné
služební místo představené.

Rozhodnutím o odvolání z to-
hoto služebního místa váš slu-
žební poměr pochopitelně neza-
niká. Služební orgán má povin-
nost rozhodnout o vašem převe-

Hotelové pokoje, rodinné bungalovy  
i turistická ubytovna

Restaurace, dětské hřiště,  
tenisové kurty, Adventure golf, 
půjčovna kol a lodiček,  
sportovní rybolov i houbaření

Rodinné oslavy, svatby, semináře, 
gastro akce, letní tábory atd.

Návštěvnické středisko  
a Naučná stezka Olšina

Nástup na cyklistické i běžkařské  
trasy do NP Šumava přímo v místě

REKREACE V PANENSKÉ PŘÍRODĚ

www.olsina.cz

15 % sleva z ceny ubytování  
v rámci spolupráce  
s OSSOO

Nabídka platí v termínu 15. 9. 2021–30. 6. 2022.
V případě větších akcí další slevy možné.

Právní poradenství pro členy
ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-
cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku
o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS
a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní pomoci.

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos


ZDARMA KE VŠEM BALÍČKŮM  
• Vstup do Saunového světa
• Vstup do bazénu   

• Vstup do posilovny
• Parkování v podzemních garážích

*   Platnost do 30. 12. 2021, 
změna nabídky vyhrazena

WELLNESS BALÍČEK    2 400 Kč

• Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
•  Fakultativně možnost večerního menu 

v ceně 120 Kč/osoba

ROMANTICKÝ BALÍČEK   3 000 Kč

•  Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
•  Romantická večeře s lahví vína 

při svíčkách ve VinVin vinném baru
(amuse bouche, dva chody)

DÁMSKÁ JÍZDA     3 300 Kč

•  Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
• Při příjezdu káva a zákusek zdarma
•  Večer ve VinVin vinném baru s lahví vína 

a degustačním prkénkem
•  30 minutová masáž pro ubytované hosty 

(nutná rezervace)

REZERVUJTE NA
    rezervace@hotelolsanka.cz

POBYTOVÉ 
WELLNESS BALÍČKY 

V HOTELU OLŠANKA 
pro členy odborových svazů a jejich přátele

S DĚTMI DO OLŠANKY  750 Kč osoba/noc

•  Ubytování v apartmánech až pro 5 osob
•  Pobyt v minimální délce 2 nocí
•  V ceně snídaně a dvouchodová večeře (dětské menu)

•  Děti do 10 let zdarma
•  Děti ve věku 10–15 let 50 % sleva
•  Dětský koutek s odpoledním promítáním fi lmů
•  Stolní tenis v dopoledních hodinách (nutná rezervace)

•  Podmínka alespoň dvou dospělých platících osob

RELAX A SPORT    2 600 Kč

•  Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
•  Fakultativně možnost večerního menu 

v ceně 120 Kč/osoba
•  Badminton či stolní tenis v dopoledních hodinách 

(nutná rezervace)

ZDARMA KE VŠEM BALÍČKŮM  

pro členy odborových svazů a jejich přátele

NOVĚ 

BALÍČEK 

S DEGUSTAČNÍM 

MENU

více na druhé 

straně



Změna nabídky vyhrazena.

DEZERT 
SNĚHOVÝ DORT s borůvkami 
PEČENÁ JABLKA V ŽUPANU s ořechy
KRUPICOVÝ PUDING s višněmi v červeném víně
TRADIČNÍ SACHRŮV DORT se šlehačkou

POZDNÍ 
LÉTO V OLŠANCE 

s rakousko-uherskou gastronomií
Nabídka platí od 1. 9. do 21. 11. 2021.

CENA 

830 Kč
za 

osobu/noc*

*  V ceně není zahrnut 
městský poplatek

POLÉVKA
HOVĚZÍ POLÉVKA
s celestinskými nudlemi a játrovými knedlíčky

HUSTÁ POLÉVKA Z HUSÍCH DROBŮ se zeleninou

PŘEDKRM
BRAMBOROVÁ ROLÁDA plněná uzeným masem
LÍVANEČKY s pražskou šunkou a kapustou
JÁTROVÁ PAŠTIKA s brusinkami v tyrolské slanině

nebo

PRÉMIOVÉ TŘÍCHODOVÉ MENU VE STYLU KUCHYNĚ RAKOUSKO-UHERSKA 

Balíček obsahuje:
•  Ubytování v apartmánech až pro 4 osoby

•  Pobyt v minimální délce 2 noci

•  V ceně snídaně a polopenze formou prémiového degustačního menu

•  Parkování v podzemních garážích zdarma

•  Volný vstup do posilovny a bazénu

•  1x denně vstup do saunového světa

•  Děti ve věku 0–9,99 let zdarma ubytování, příplatek za polopenze 100 Kč/den

•  Děti ve věku 10–14,99 let příplatek za ubytování 150 Kč/noc a polopenzi 130 Kč/den

•  Dětský koutek, každou sobotu dětská diskotéka

•  Zvýhodněný vstup do blízkého JumpParku Jarov

• Podmínka alespoň dvou dospělých platících osob

REZERVUJTE NA
    rezervace@hotelolsanka.cz

 SOBOTA ŽIVÁ HUDBAV RESTAURACI

HLAVNÍ CHOD
TAFELSPITZ – Vařená hovězí špička podávaná s jablečným křenem, pažitkovou omáčkou a domácím rösti

ROŠTĚNÁ ESTERHÁZY – Dušený hovězí roštěnec ve smetanové omáčce se zeleninou a kapary, špekový knedlík

ČTVRTKA PEČENÉ KACHNY plněné žemlovou nádivkou 

SMAŽENÝ VÍDEŇSKÝ ŘÍZEK s bramborovým salátem, citrón



-15 %
na kosmetiku 
české značky

Slevy pro zdraví

Více na www.vozp.cz
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Veřejné služby jsou klíčové pro boj s klimatickými změnami sociálně
spravedlivým způsobem
30. červenec 2021

Veřejné služby jsou klíčové. Toto prohlášení bylo jasným a hlasitým od-
kazem konference, která se konala 17. června 2021, a kterou pořádaly Ev-
ropský odborový institut a Evropská nadace pro klimatickou změnu a bla-

hobyt. Hlavní témata této konfe-
rence reflektovala rostoucí zájem
o spojení mezí spravedlivou trans-
formací, klimatickou změnou a po-
litikami blahobytu a selháním růs-
tových strategií za účelem dosa-
žení sociálního a ekologického
pokroku. Odborové hnutí má

mnoho důvodů, aby se odvrátilo od spoléhání se na hospodářský růst, ať už
ho nazýváme udržitelný, zelený, inkluzivní nebo bohatý na pracovní místa,
který přinese spravedlivou transformaci. Výzkum ukazuje, že jakékoliv spo-
jení mezi HDP, zaměstnaností, rovností a soudružností není zřejmé, alespoň
tedy v rozvinutých ekonomikách, a tržní mechanismy na podporu zelené
transformace jsou nedostatečné. Na konferenci proběhla prezentace studie
Iana Gougha Klimatická změna: Rámec pro eko-sociální kontakt, kterou
tento profesor napsal pro ETUI. Tato studie nastiňuje dva scénáře pro ve-
řejné služby, když v obou veřejné služby hrají klíčovou roli. Jeden scénář je
více ambiciózní, když nejenže zajišťuje všem lidem přístup k veřejným
službám a základnímu zboží, ale také řeší přílišnou spotřebu těchto statků
bohatými jedinci. To, že by při zelené transformaci nikdo neměl zůstat
pozadu, slyšíme pravidelně, ale jen zřídkakdy slyšíme, že nikdo by neměl
být až příliš vepředu kvůli svému skandálně vysokému bohatství. Vzkaz,
který vysílá studie profesora Gougha, je podobný tomu, co jsme slyšeli
během mítinku EPSU při příležitosti Mezinárodního dne veřejných služeb.
Ten vzkaz zní: „Veřejné služby jsou klíčové pro užívání lidských práv,
nezbytné pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje a implementaci
Evropského pilíře sociální práv, k prosazování rovnosti a k budování našich
ekonomik a společností“.
Nízký příjem ponechává 35 milionů lidí bez dovolené
2. srpen 2021

Lidé, kteří pobírají mzdu na úrovni chudoby, jsou mezi 35 miliony nej-
chudších Evropanů, kteří si nemůžou dovolit letní dovolenou. K tomuto
závěru došel výzkum Evropské odborové konfederace (ETUC) během své

kampaně za posílení evropské
směrnice o mzdách. Zatímco pří-
stup k dovoleným se za poslední
dekádu zlepšil, většina nízkopříj-
mových obyvatel zůstává nadále
vyloučena. Celkem 28 % občanů
EU si nemůže dovolit týdenní do-

volenou mimo domov, ale u lidí ohrožených chudobou je tento poměr
dokonce 59,5 %. Nejhorší situace je v Řecku, kde 88,9 % lidí, kteří žijí pod
úrovní mzdy představující riziko chudoby, si nemůže dovolit dovolenou.
V Rumunsku je tento poměr 86,8 %, v Chorvatsku 84,7 %, na Kypru 79,2
% a na Slovensku 76,1 %. V absolutních číslech má nejvíce takových lidí
Itálie (7 milionů), následovaná Španělskem (4,7 milionů) a Německem (4,3
milionů). Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Esther Lynchová k to-
mu řekla: „Dovolená by neměla být luxusem určeným pro pár vyvolených.
Zatímco si mnoho pracovníků užívá dovolenou s přáteli a rodinou, další
miliony lidí na ni nedosáhnou kvůli nízkým mzdám. Růst nerovnosti v dovo-
lených ukazuje, jak přínosy ekonomického růstu v Evropě během poslední
dekády nebyly férově rozděleny. EU směrnice o adekvátních minimálních
mzdách musí být posílena, aby zajistila, že mzdy nebudou nikdy tak nízko,
aby ponechaly pracovníky v chudobě, a aby se kolektivní vyjednávání stalo
rutinní součástí zaměstnanosti k zajištění skutečných férových mezd pro
všechny.“

Mezinárodní den mládeže 2021: Ekonomické zotavení a mládež
12. srpen 2021

Krize Covid-19 zhoršila negativní podmínky, kterým musí pracovníci čelit
na trhu práce. V EU se nezaměstnanost mezi mladými od vypuknutí pan-
demie zvýšila z 14,9 % na aktuálních 17,1 %. Pokud plány na zotavení neob-
sahují specifická opatření na boj s nezaměstnaností mladých, tak je zde vý-
znamná hrozba, že léta dosaženého pokroku budou vymazána. V návaznosti
na finanční krizi 2008 strmě rostla nezaměstnanost mladých lidí a trvalo
většinu následující dekády, aby se snížila na předkrizové úrovně. Je klíčové,

aby se politici z tohoto poučili,
a aby představili opatření již nyní,
a předešli další dekádě obtížného
vstupu na trhu práce pro mladé li-
di. Samotná čísla nezaměstnanosti
neznamenají úplné zotavení. Po-
třebujeme ucelený přístup, který
bude brát v potaz všechny nástra-

hy, kterým musí mladí lidé čelit při vstupu na trh práce. Například pracovní-
ci na nejistých pracovních kontraktech včetně těch dlouhodobých jsou sice
zaměstnáni, ale nemají adekvátní přístup k nemocenské nebo ochraně ze
strany sociálního zabezpečení. Jiní mladí pracovníci jsou nuceni brát pracov-
ní místa nízké kvality, různé stáže nebo školící programy, i když mají více než
dostatečnou kvalifikaci. Jakmile už jsou mladí pracovníci zaměstnaní, nema-
jí často stejné příležitosti na vzdělávání a školení, aby mohli dále pokročit ve
svých kariérách. Nedostatek cenově dostupného bydlení v mnoha zemích
jenom zhoršuje nejistotu, které musí mladí pracovníci čelit, a dále brzdí jejich
šance na sociální růst. Období nezaměstnanosti u mladých lidí se ukazuje být
úzce spojeno se slabým mentálním zdravím. V neposlední řadě budou v ná-
sledujících letech právě mladí lidé nejvíce zasaženi klimatickými změnami
a jejich důsledky. Všechny tyto faktory musí být pečlivě zváženy při tvorbě
nových politik zaměřených na snižování nezaměstnanosti mladých. Zároveň
je klíčové, aby hlasy mladých pracovníků byly slyšet při tomto politickém
procesu. Síť mladých pod odborovou federací EPSU hraje důležitou roli při
kampaních za spravedlivé a na mladé lidi zaměřené zotavení, a při moni-
torování a poukazování na bariéry, kterým musí mladí pracovníci čelit.
V Norsku a Polsku se vracejí některé služby zpět do veřejných rukou
18. srpen 2021

Polské město Jaworzno v minulém roce vrátilo správu odpadových služeb
zpět městu. Privatizace a outsourcing odpadových služeb v tomto městě ved-
ly ke špatnému zacházení se zaměstnanci a nízké kvalitě služeb. Podle zá-
stupce polských odborů Andrzeje Dudzika za tento krok nejvíce zaplatili pra-
covníci v oboru. Soukromé firmy, které tyto služby převzaly, porušovaly
pravidla zdraví a bezpečnosti v práci, nedodržovaly standardy pro rovnováhu
mezi osobním životě a prací a často platily pouze minimální mzdy. Kromě to-
ho bylo pracovní vybavení a auta ve špatném stavu. Poté, co se správa odpadů
vrátila do rukou města, 80 pracovníků z privátního sektoru se stalo veřejný-
mi zaměstnanci. Nyní mají kolektivní dohodu, dlouhodobý úvazek a dobré
zaměstnanecké podmínky. Velice podobné zkušenosti z odvětví správy
odpadu mají i v Norsku, kde v roce 2017 došlo ve 120 obcích k opětovnému
převzetí správy odpadů do veřejných rukou. K tomuto návratu došlo v ná-
vaznosti na krach soukromé společnosti RenoNorden. Anders Kollmar-
Daehlin, odborový předák z norské odborové organizace Fagforbundet,
uvedl, že soukromé odpadové firmy poskytují svým pracovníků špatné pra-
covní podmínky. S tím, jak se odvětví vrátilo do veřejných rukou, jsou po-
stupně reportovány zlepšující se a bezpečnější podmínky pro pracovníky
a lepší služby. Někteří pracovníci bývalého soukromého poskytovatele museli
pracovat i 90 hodin týdně. Šest měsíců před krachem RenoNorden procháze-
lo Oslo obrovským chaosem ohledně služeb spojených s odpadem. Návrat do
služeb do veřejných rukou byl v případě Norska i Polska spojen i s dalšími
výhodami, jako je přechod k autům na plynový pohon, a další environmen-
tální faktory. Pavol Mokoš




