
Českomoravská konfederace
odborových svazů jako největší
nezávislá odborová centrála v Čes-
ké republice, sdružující členy či
voliče prakticky celého politického
spektra úvodem považuje za
potřebné zdůraznit, že v řádném
případě nezasahovala do volebního
boje politických stran. Nepopírá
ale, že celou řadu nastolovaných
problémů a způsobů řešení i úroveň
politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala
a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů na-
značujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české
společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu.

Českomoravská konfederace odborových svazů proto zformulovala
pro nastupující vládu přehled svých zásadních postojů a doporučení
ke klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám.

Českomoravská konfederace odborových svazů zdůrazňuje, že to
bude především postoj nové vlády k těmto jejím návrhům a poža-
davkům, který předznamená vztahy mezi odbory a vládou na příští
roky.

 Je reálné,
že by se mohl počet státních
úředníků (nikoli celkově za-
městnanců státu) snížit o 13
%, jak zaznívá např. od ODS?

Toto přání zaznívá nejen od
ODS, ale i od předsedkyně TOP-
09. Odbory v minulosti, ale i ny-
ní, nikdy nehovořily o tom, že
by se nemohly redukovat počty
zaměstnanců napojených na
státní rozpočet. Vždy jsme zdů-
razňovali podmínku, aby to bylo
provedeno na základě seriózních
analýz, ze kterých jasně vy-
plyne, které činnosti se např.
dublují.

Jednoznačně  lze  ale říct, že
snížit  počet  státních  úředníků
o 13 % není reálné. Státní sprá-
va vykonává pro stát ty činnosti
a služby, které vzejdou od poli-
tiků nebo od EU a státní úřední-
ci jsou vykonavatelem státní
správy, prostředníkem mezi vlá-
dou ČR a občany. Pokud by doš-
lo k tak razantnímu snížení je-
jich počtu, pak by to znamenalo
ochromení výkonu státní správy
a stát v tomto okamžiku by
musel sdělit občanům tohoto
státu, které služby a činnosti již
pro občany nebude vykonávat
jako např. vyplácení důchodů,
sociálních dávek, podpor v ne-
zaměstnanosti  apod.  A přitom
jsou služební úřady, především
ty klientské, jejich kontaktní
pracoviště, kde personální situ-
ace je již za "hranou", kdy ne-
jenom pracovní zatížení, ale pře-

devším to psychické, státních
zaměstnanců bohužel již překro-
čilo únosnou mez!
 Budou se odbory aktivně
bránit unáhleným zásahům do
státní správy?

Především musíme nad úva-
hou o  tak razantním  snižování
s novými vládními politiky dis-
kutovat. Musíme žádat vysvět-
lení, jak k tomuto číslu došli,
kde by se mělo snižovat, jak by
měla vypadat realizace. Domní-
vám se, že až usednou na minis-
terská křesla a seznámí se s cho-
dem státu, s činnostmi a služba-
mi, které státní úředníci vykoná-
vají, tak tento ambiciózní před-
volební "výkřik" opustí. A po-
kud ne, a budou chtít jej realizo-
vat bez jasných argumentů pod-
ložených analýzami, pak odbory
státní zaměstnance a funkčnost
státní správy budou aktivně brá-
nit. Tady nebude prostor pro po-
litické  "tlachy", tady bude pro-
stor pouze pro odbornou dis-
kuzi!
 Je pravdivé opakované tvr-
zení, že státní aparát v počet-
ním i finančním vyjádření
setrvale roste?

S tímto tvrzením nemohu
souhlasit. Pokud máme na mysli
státní  zaměstnance  dle zákona
o státní službě, pak jejich počet
nevzrůstá. Pokud se budeme
bavit o zaměstnancích napo-
jených na státní rozpočet, pak je
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První kusé informace o připravovaném vládním pro-
hlášení hovoří mj. o redukci ve státní správě. Nad
některými aspekty, souvislostmi a dopady očeká-
vaných záměrů nové vlády se zamýšlí předseda
Odborového svazu státních orgánů a organizací
Pavel Bednář.

Úspory ve státní správě pouze
na základě nestranných analýz!

"Platy  ve veřejné sféře mají vzrůst příští rok možná o 1400 Kč
a ústavním činitelům díky  usnesení  Senátu  v průměru stoupnou
o zhruba 11 000 korun! Bohužel zaměstnancům veřejného sektoru
nezbývá, než vyčkat, jak se  k  jejich  přidání  postaví nová vláda
a nová poslanecká sněmovna," reagoval na zprávu ze Senátu
Parlamentu ČR předseda našeho odborového svazu Pavel
Bednář.

Deset doporučení ČMKOS nové vládě

1. Za zásadní úkol nové vlády po-
važuje ČMKOS další pokračo-
vání sociálního dialogu mezi vlá-
dou, odbory a zaměstnavateli.
Sociální dialog je klíčovým
nástrojem udržení sociálního smí-
ru ve společnosti a podstatnou
podmínkou pro udržení její soci-
ální soudržnosti. Úroveň sociál-
ního dialogu dlouhodobě dosahuje

v České republice velmi vysoké
úrovně, a proto je v zájmu celé
společnosti   v  něm  pokračovat.
S určitým znepokojením jsme pro-
to sledovali, že se k sociálnímu di-
alogu a sociálnímu partnerství ve
volbách nehlásila ve své volební
kampani a programových doku-
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pravda, že se počet zvyšuje. Ale
musíme si uvědomit, kde ty poč-
ty  rostou - u Policie ČR, mírně
u Hasičského záchranného sbo-
ru, a nejvíce ve školství.

Z toho je patrné, že počet
úředníků pracujících pro stát
neroste, ba naopak prostředky
na  platy  u  neobsazených míst
jsou po prvním měsíci automa-
ticky vraceny MF ČR, tedy do
státního rozpočtu. A když se
budeme bavit o platech, tak v mi-
nulosti pravda rostly, ale na ten-
to rok jsou zmrazeny a na příští
rok stávající vláda ČR rozhodla

o navýšení platu o 1400 Kč, což
však nyní je pouze virtuální.
Nikdo momentálně neví, jak se
k tomuto návrhu ve státním
rozpočtu na rok 2022 postaví
nová vláda a poslanecká sně-
movna.
 Vidí odboráři oblasti ve
státní správě, kde lze hledat
úspory?

Určitě by se úspory našly,
jako by se našlo zefektivnění
státní  správy. Ale pouze na zá-
kladě provedených analýz, které
musí být zpracovány seriózně,
odborně a především NE na zá-
kladě politické objednávky. To
bohužel v minulosti nikdy neby-
lo, vždy převládl politický zá-
měr. Vyzývám tímto novou vlá-
du odborné diskuzi na toto téma!

Žena na úřadu práce
v Přerově nafackovala úřednici

Z násilí proti úřední osobě se
bude zpovídat 23letá žena, která
v  úterý  přišla na pracovní úřad
v Přerově řešit dávky. Pracovni-
ce úřadu po ní chtěla, aby ve for-
muláři  doplnila potřebné údaje,
a  právě  to se stalo předmětem
agrese žadatelky.

Když kolem ní pracovnice
procházela, aby přivolala ve-
doucí, se kterou chtěla klientka
mluvit, dostala podle policie
facku. Při útoku nebyla zraněna.

„Agresorka byla v budově
úřadu zajištěna a policisté ji
převezli na obvodní oddělení,
kde s ní byly provedeny proces-
ní úkony, a poté byla propuštěna
na svobodu,“ řekla Právu poli-
cejní mluvčí Miluše Zajícová.

Útočnici za to podle ní hrozí
až čtyři roky za mřížemi.
https://www.novinky.cz/krimi/cl
anek/zena-na-uradu-prace-v-
prerove-nafackovala-urednici-
40376204

Úspory ve státní správě pouze
na základě nestranných analýz!

mentech žádná ze stran nastupující
nové vládní koalice.
2. ČMKOS považuje v současné
situaci za naprosto nezbytné ury-
chleně zpracovat a realizovat plán
na podporu ekonomického růs-
tu, modernizace a konkurence-
schopnosti české ekonomiky. Jen
tato cesta je zárukou dlouhodo-
bého a plynulého zvyšování reál-
ných mezd i celkových příjmů
občanů České republiky. Zárukou
přibližování jejich životní úrovně
občanům nejvyspělejších zemí
EU.
3. ČMKOS je přesvědčena, že
pouze prostřednictvím realizace
takto pojatého plánu je možno
zdárně naplnit úkol nezbytné kon-
solidace veřejných financí ČR
včetně zajištění dlouhodobé udr-
žitelnosti důchodového pojištění
a zároveň i splnění požadavků
evropského projektu Green
Deal bez zásadního poškození
české ekonomiky a snížení životní
úrovně obyvatelstva.
4. ČMKOS   zdůrazňuje,   že  zá-
kladní podmínkou udržení a pro-
sazení ekonomických cílů je za-
chování sociální soudržnosti české
společnosti. Při  této  úloze  hraje
klíčovou stabilizující úlohu sys-
tém veřejných služeb a sociálních
transferů.  Důchodci, rodiny s dět-
mi, nezaměstnaní a další osoby ve
zranitelném postavení nesmějí být
oběťmi hospodářských, finanč-

valorizace penzí, přepočty starob-
ních důchodů atd.
6. ČMKOS spatřuje hlavní prob-
lém daňového systému ČR v je-
ho nespravedlnosti. Stávající da-
ňový systém totiž umožňuje vy-
brané poplatníky daní a pojistných
odvodů zdaňovat výrazně méně
než jiné. ČMKOS se hlásí k daňo-
vé reformě. Ta však musí začít tím,
že se především začnou odstraňo-
vat dávno známé – avšak dodnes
neřešené – nerovnosti v daňovém
systému. Především však musí být
přijata taková opatření, která zajistí
rovnoměrné rozložení daňového
břemene mezi všechny daňové
poplatníky.  ČMKOS  se  shoduje
s největšími a nejreprezentativ-
nějšími zástupci zaměstnavatelů
na tom, že rozvoj podnikání musí
být postaven za zdravém základě
růstu konkurenceschopnosti vč.
pomoci a podpory státu, a nikoli na
nerovném zdanění a daňových vý-
jimkách, a také na toleranci k da-
ňovým únikům, na které většina
společnosti doplácí. Pokud půjdou
daňové reformy v České republice
tímto směrem, je ČMKOS připra-
vena se na nich aktivně podílet.
7. Čeští zaměstnanci jsou daňoví
soumaři. Jejich daňové a odvo-
dové zatíženi je velmi vysoké a je
třeba zajistit pro ně základní da-
ňovou spravedlnost zvláště v ob-
lasti  daně  z  příjmu.  Jsou to oni,
kteří nesou nemalé náklady na za-
jištění a udržení svého zaměstnání
– avšak, na rozdíl od jiných
společenských skupin, nejsou tyto
náklady v jejich zdanění vůbec
zohledněny. Stejně tak jsou za-
městnanci největšími přispěvateli
do sociálního a zdravotního po-
jištění a hlavními nositeli solidari-
ty  v  těchto  systémech. I zde se -
a bylo by žádoucí, co nejdříve -
musí zjednat náprava a prostředky

potřebné na zajištění důchodů,
nemocenských dávek a zdravot-
ních služeb musí být výrazně
rovnoměrněji rozloženy na všech-
ny daňové poplatníky.
8. Českomoravská konfederace
odborových svazů byla a stále je
zastáncem všech nástrojů a postu-
pů vedoucích k boji proti daňo-
vým únikům. Platit daně považu-
jeme za normální a vyhýbání se
placení daní musí být nejen trestně
ale i společensky odsouzeno. Oso-
by a jiné subjekty, které v České
republice neplatí daně a prostřed-
nictvím nejrůznějších machinací
provádějí daňovou optimalizaci,
nemají podle názoru ČMKOS
morální právo rozhodovat o vě-
cech veřejných.
9. ČMKOS zásadně požaduje a bu-
de prosazovat zachování dosažené
úrovně pracovněprávní ochrany
zaměstnanců na základě uzná-
vaných  mezinárodních standardů
s ohledem na skutečnost, že dnes
platná právní úprava (Zákoník
práce ad.) spojuje v sobě prvky
flexibility  a  jistoty  v  míře, která
v žádném případě nebrání rozvoji
ekonomiky a neomezuje konku-
renceschopnost zaměstnavatelů
působících v ČR.
10. ČMKOS bude zásadně bránit
snahám o rozšiřování možností
přílivu laciné pracovní síly z tzv.
třetích  zemí  na trh práce v ČR
a bude podporovat maximální
využití vnitřních zdrojů pracovní
síly pro uspokojování poptávky ze
strany zaměstnavatelů s využitím
všech forem, které nabízí aktivní
politika zaměstnanosti. Neřízená
pracovní migrace je nebezpečným
faktorem vedoucím k destabilizaci
trhu  práce, sociálnímu dumpingu
a  zastavení   pozitivního   vývoje
v růstu mezd.



Deset doporučení ČMKOS nové vládě
ních ani sociálních reforem.  Proto
ČMKOS v minulosti vždy zá-
sadně odmítala, a odmítá i dnes,
hluboké  zásahy  do   daňového
a  odvodového   systému   státu
v řádu desítek či dokonce stovek
miliard  korun. Představa, že
plošné snížení daní pomůže eko-
nomice a všem lidem, je ne-
bezpečnou iluzí. Snížení daní
skutečně pomůže jen nejbohatším
vrstvám obyvatelstva.  Zůstane
však po něm destruovaný veřejný
sektor.  Plošné snížení daní na jed-
né straně a zavedení školného, do-
platků ve zdravotnictví a redukce
důchodů  a  sociálních  dávek  na
straně druhé jsou dvě  strany  jed-
né mince.  Veřejné služby je nutno
zefektivnit a nikoli zničit.
ČMKOS proto zásadně odmítá
zavedení školného, zvýšení spolu-
účasti ve zdravotnictví či privati-
zaci důchodů. 
5. ČMKOS zásadně odmítá sna-
hy výrazně snížit daně z příjmu
či sazby sociálního a zdravot-
ního  pojištění  pod  záminkou
údajné  podpory  „nárůstu   mezd
a platů". Považujeme to za podvod
na zaměstnancích. Takovéto ne-
pravé „zvýšení mezd“ nám kupní
sílu našich platů a mezd nezvýší.
Nevyhnutelně totiž povede k de-
strukci,  privatizaci a zpoplatnění
zdravotnictví,   sociálních  služeb
a k hlubokému deficitu důcho-
dového systému se všemi z toho
plynoucími důsledky – ukončení
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ze sekcíKonference Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR OSSOO
V úterý 26. října se po třech letch v Praze konala konference

Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR OSSOO.

Předseda sekce Jaroslav Chyt-
rý   shrnul  ve  zprávě   činnost
v posledním období. Ta byla sil-
ně ovlivněna epidemií, kdy se
odborové organizace zabývaly
dostupností ochranných po-
můcek proti šíření covidu a také
vyššímu vytížení některých pra-
covníků v souvislosti s epidemií.
Sekce vyvíjela úsilí o zvláštní
odměny pro dotčené zaměst-
nance. Jsou uvolněny finanční
prostředky na zvláštní odměny
ve výši průměrné částky tisíc
korun na každého občanského
zaměstnance, když výše jed-
notlivých odměn je na rozhod-
nutí vedoucích pracovníků. 

Ze strany vedoucích zaměst-
nanců  ne  vždy  funguje  vztah
k odborové organizaci a členům
v rámci zákoníku práce, a v záj-
mu utajení členství někteří
odboráři dokonce volí hotovost-
ní placení odborových příspěv-
ků. Případy nezákonného vztahu
k odborům je třeba řešit a trvat
na dodržování zákona ze strany
vedoucích zaměstnanců. Vedení
sekce je k tomu vždy připraveno
napomáhat konkrétním jed-
náním. 

Jedním z nedůležitějších
přínosů odborového členství je
právní pomoc. Neustále je třeba
připomínat, že růst platů nikdy
není z iniciativy zaměstnavatele,
ale na základě tlaku ze strany
odborů na všech úrovních. V sou-
vislosti s tím J. Chytrý v souladu
s odezvou mezi přítomnými
ocenil práci vedení našeho od-
borového svazu a Českomo-
ravské konfederace odborových
svazů.

Předseda OS Pavel Bednář ve
svém vystoupení konstatoval, že
přes snahu odborů se nepodařilo
uskutečnit jednání o platech v do-
statečném předstihu před koná-
ním parlamentních voleb a do-
jednané zvýšení v návrhu stát-
ního rozpočtu na rok 2022 ve
výši 1400 korun na zaměstnance
podléhá schválení poslaneckou
sněmovnou v novém složení.
Nebylo  přijato  nařízení  vlády
o platech zohledňující navýšení

o 1400 na zaměstnance. Lze
předpokládat, že stát bude hos-
podařit v rozpočtovém provizo-
riu. Naopak Kolektivní dohodu
vyššího stupně pro státní za-
městnance se podařilo uzavřít
tak, aby navazovala na stávající
dohodu. Tato KDVS je dobrou
inspirací pro uzavírání kolek-
tivních smluv a dohod v celé
rozpočtové a příspěvkové sféře.
K vývoji členské základny pak
předseda Bednář sdělil, že se
během epidemie projevilo čas-
tější ukončení pracovní kariéry
členů v důchodovém věku. 

Konference provedla volby
do  orgánů sekce a odborového
svazu. Předsedou koordinanč-
ního výboru je Jaroslav Chytrý,
předseda sekce Martin Havlíček,
novou zástupkyní sekce v reviz-
ní komisi odborového svazu je
Renata Hadačová.

Konference se účastnilo 42
delegátů z 10 základních organi-
zací, když bylo pozváno 52
delegátů z 16 ZO.

-dě-



z domova z po-
hledu zaměst-
nanců jsou ús-
pora času na
d o j í ž d ě n í ,
možnost pra-
covat při drobné zdravotní indis-
pozici, flexibilní režim a možnost
zajistit péči o členy rodiny. Sla-
binami  jsou  ve srovnání s prací
v kanceláři naopak efektivita
spolupráce s kolegy a spoleh-
livost techniky. Mezi dalšími ne-
výhodami zaznívaly nedostup-
nost potřebných dat a podkladů či
prolínání pracovního a soukro-
mého času. Co se týče kvality
života, home office má dle re-
spondentů  převážně příznivý
vliv  na  rodinný  život a fyzické
i duševní zdraví. Kvalitu spole-
čenského života dle jejich názoru
naopak zhoršuje.

Celkem  85  % zaměstnanců,
kteří se zúčastnili výzkumu, si
přeje mít nějakou možnost praco-
vat z domova a 58 % ji považuje
za podstatný benefit. Nejvíc re-
spondentů vidí jako ideální roz-
sah práce z domova 16 či 20
hodin týdně. V souvislosti s tím
většina vedoucích pracovníků
předpokládá, že se i do budoucna
budou možnosti využívání home
office dále rozšiřovat.

Souhrnná zpráva z šetření je
dostupná veřejnosti online:
https://www.esfcr.cz/documents/21802/14776072/Vyhodno
cen%C3%AD+dotazn%C3%ADku+Pr%C3%A1
ce+z+domova+2021.pdf/18a8e798-5bff-49eb-9c80-
71ea62b99a0e?t=1634908096804
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§ ODPOVÍDÁME §

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. 

Z vašeho dotazu nevyplývá
přesně, jaké jsou podmínky vaší
kvalifikační dohody, abych moh-
la být konkrétnější. Domnívám se
však, že by se nic na vašem zá-
vazku z kvalifikační dohody
měnit  nemělo. Závazek  setrvat
v organizaci se bude prodlužovat
o dobu rodičovské dovolené, pro-
tože pouze mateřská dovolená je
považována za výkon práce podle
§ 235 odst. 1 ZP. Jinak když byste
z důvodu péče o dítě nemohla

Zaměstnanci na home office jsou
přinejmenším stejně výkonní jako

v kanceláři. Práce z domova je na vzestupu
Zásadní změny v oblasti využívání práce z domova, které v loň-

ském roce odstartovala epidemie koronaviru, mají trvalý přesah
do běžného fungování na pracovištích. Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí zmapovalo situaci už druhým průzkumem o míře
využívání tzv. home office, o hlavních výhodách a limitech a o cel-
kové spokojenosti zaměstnanců i vedoucích pracovníků. Jasná
většina oslovených hodnotí práci z domova pozitivně.

Průzkum realizovaný ve  spo-
lupráci s projektem DigiKatalog
financovaným z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost navazoval
na analogické šetření z roku
2020. Mezi zhruba 5800 respon-
denty anonymního dotazníku byli
opět zástupci státní správy, samo-
správy a neziskových organizací.
Řada zjištění z loňského roku se
potvrdila také v aktuálním šetře-
ní. Jedním z nich je, že míra vy-
užívání práce z domova oproti si-
tuaci před pandemií výrazně
vzrostla. Nárůst byl nejvýraznější
ve státní správě. Přes 80 % ve-
doucích zaměstnanců ve státní
správě potvrdilo, že k nárůstu
došlo, v obcích a neziskových or-
ganizacích totéž uvedlo přes 60
% respondentů.

Téměř 95 % vedoucích pra-
covníků  je  s  fungováním práce
z domova spokojeno. Totéž platí
pro spokojenost s komunikací se
zaměstnanci na home office. Vět-
šina vedoucích považuje výkon-
nost   zaměstnanců   pracujících
z domova i na pracovišti za srov-
natelnou. Těch, kteří si myslí, že
při práci z domova jsou zaměst-
nanci dokonce efektivnější, je
více než těch, kteří si myslí opak.

Mezi zaměstnanci si přes 40 %
myslí, že jsou na home office
výkonnější, a stejný  podíl, že
stejně výkonní. Většina zaměst-
nanců se dále domnívá, že si do-
káže práci doma lépe zorganizo-
vat a dokáže se při ní lépe sou-
středit. Největšími pozitivy práce

Studium ke zvýšení kvalifikace
Studuji při zaměstnání a mám se zaměstnavatelem uzavřenu

dohodu o zvýšení kvalifikace. Neplánovaně, cca za půl roku, půj-
du na mateřskou a pravděpodobně posléze i rodičovskou dovole-
nou. Pokud okolnosti dovolí, budu i při péči o dítě pokračovat ve
studiu. Nemám představu, co se bude měnit ve vztahu k dohodě,
především, co se týká závazků vůči zaměstnavateli a jak postupo-
vat v čase, když nemohu odhadnout, jak péče o dítě i studium
bude probíhat.

Minimální mzda se od ledna 2022 zvýší
na 16 200 korun

Z tiskové zprávy MPSV 6. 11. 2021
Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1000 korun na 16 200 ko-

run. Spolu s ní se zvýší i nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací
odstupňovaných zejména podle jejich složitosti a odpovědnosti. „Polepší
si díky tomu tedy nejen ti, co pracují za minimální mzdu, ale i statisíce
dalších zaměstnanců, jejichž práce není adekvátně ohodnocená. Bohužel,
vláda minimální mzdu zvýšila méně, než by bylo potřeba. Lidé, kteří
pracují a snaží se, se mají ze své mzdy uživit,“ zdůrazňuje ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Česká  republika  patří  v rámci
Evropské  unie  k zemím  s jedním
nejnižších  poměrů minimální
mzdy vůči průměrné mzdě. V roce
2017 byla tato relace jen 37,1 %.
Díky růstu minimální mzdy v po-
sledních letech však v roce 2022
dosáhne zhruba 41,7 % průměrné
mzdy.

Růst minimální mzdy a nej-
nižších úrovní zaručené mzdy

navýší i příjmy státu. Na sociálním
pojištění by se mělo vybrat o 0,97
mld. Kč  více než letos, příjmy ze
zdravotního pojištění by se mohly
zvýšit o zhruba 0,36 mld. Kč. Dle
dostupných údajů lze předpokládat
zvýšení  ročních  mzdových nákla-
dů  zaměstnavatelů  v  podnikatel-
ské sféře o cca 5,69 mld. Kč, v ne-
podnikatelské sféře o zhruba 0,37
mld. Kč.

svůj  závazek  ukončit  studium
splnit, tak by se pak řešilo další.
To byste byla povinna vrátit za-
městnavateli náklady vynaložené
na vaše studium. 

Zatím to je snad předčasné.
Jakékoli  změny  nebo  úpravy
kvalifikační dohody (tím mám
na mysli zejména termín dokon-
čení studia) si musíte výhradně
řešit dohodou se zaměstnava-
telem. Kvalifikační dohoda je do-
hoda zaměstnavatele a zaměstnan-
ce v pravém slova smyslu a každá
její změna se musí zase řešit jen
dohodou.      JUDr. Eva Dandová

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.esfcr.cz/documents/21802/14776072/Vyhodnocen%C3%AD+dotazn%C3%ADku+Pr%C3%A1ce+z+domova+2021.pdf/18a8e798-5bff-49eb-9c80-71ea62b99a0e?t=1634908096804
https://www.esfcr.cz/documents/21802/14776072/Vyhodnocen%C3%AD+dotazn%C3%ADku+Pr%C3%A1ce+z+domova+2021.pdf/18a8e798-5bff-49eb-9c80-71ea62b99a0e?t=1634908096804
https://www.esfcr.cz/documents/21802/14776072/Vyhodnocen%C3%AD+dotazn%C3%ADku+Pr%C3%A1ce+z+domova+2021.pdf/18a8e798-5bff-49eb-9c80-71ea62b99a0e?t=1634908096804
https://www.esfcr.cz/documents/21802/14776072/Vyhodnocen%C3%AD+dotazn%C3%ADku+Pr%C3%A1ce+z+domova+2021.pdf/18a8e798-5bff-49eb-9c80-71ea62b99a0e?t=1634908096804
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Přihláška na vánoční chovatelský tábor
Krásná Lípa 2021

Přihlašuji své dítě

Jméno a příjmení.................................................................................................

Datum narození ...................................................................................................

Bydliště vč. PSČ .................................................................................................

Elektronická adresa rodičů pro kontakt ..............................................................

Telefon rodičů či zákonných zástupců................................................................

Pojištěn/a u zdravotní pojišťovny .......................................................................

Ubytován/a si přeji být podle možností společně s ............................................

.............................................................................................................................

Vlastní doprava ...................................................................................................

Objednávám společnou dopravu.........................................................................

Doma  chováme či projevuji zájem o zvířata .....................................................

.............................................................................................................................

Členům odborových organizací mohou poskytnout na účast na tomto táboře fi-
nanční příspěvek jejich  zaměstnavatelé a odborové organizace, členům cho-
vatelských spolků jejich členské spolky.

Současně svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů
dítěte  spojených  s  jeho  účastí na táboře a pořizováním  jeho fotografií
a videozáznamů v průběhu tábora a jejich použitím pro archivní a propa-
gační účely pořadatele, jak to vyžaduje zákon 101/2000 Sb. Beru na vě-
domí, že děti nemají povoleno po dobu trvání tábora držení mobilních
telefonů a podobných zařízení.

Jméno a podpis rodiče dítěte/zákonného zástupce                        

ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Základní odborová organizace při MěÚ ve Varnsdorfu

společně s Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice,  Salmov 31, 407 79 Mikulášovice
www.tmch.cz   chovatelemikulasovice@seznam.cz,   602 682 600

Na přání letošních účastníků letního tábora se zvířaty jsme zorganizovali opět po
letech 17. ročník vánočního chovatelského tábora    

Tábor se uskuteční ve dnech
26. prosince 2021 – 2. ledna
2022  v  prostorách Terénní zá-
kladny Buk v Krásné Lípě GPS:
N 50°54.97545', E 14°29.39678' 

Tábor je určen pro děti se
vztahem ke zvířatům a přírodě
ve věku od 10 let. 

Ubytování účastníků je ve ví-
cemístných pokojích.

Stravování je zajištěno 5x
denně, účastníci se budou po-
dílet aktivně na přípravě a výde-
ji.

Program je rekreačně-
poznávací - výlety  do CHKO
a NP,  táborové hry, sporto-
vání,  zdokonalování  znalostí
o chovu zvířat a ochraně pří-
rody.

Účastnický poplatek za 8 dnů
tábora činí částku 3000 Kč.
Přijímáme přihlášky pouze na
celý tábor! Doporučené kapesné
min. 500 Kč.

Uzávěrka přihlášek je sta-
novena na 15. listopad 2021,
případně po naplnění kapacity
dříve. Po jejich obdržení bude
odeslána faktura na účastnický
poplatek, po obdržení platby pak
další pokyny. Závazné přihlášky
zasílejte on-line na:
www.tmch.cz nebo elektronic-
kou poštou na:
chovatelemikulasovice@seznam.cz,
případně   poštou   na  adresu:
MCHZ, p.s., Salmov 31, 407 79
Mikulášovice. 
Info na: tel.   + 420 602 682 600.

Doprava je individuální nebo
po dohodě společná z Prahy a do
Prahy. 

Pro informaci uvádíme, že
náš tábor je zabezpečován
tradičně plně dobrovolnicky,
kdy všichni táboroví pracovní-
ci vykonávají svoji činnost
bezplatně.



-15 %
na kosmetiku 
české značky

Slevy pro zdraví

Více na www.vozp.cz
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ADVENTNÍ 
A VÁNOČNÍ POBYT

s večeří o 4 chodech

REZERVUJTE NA
rezervace@hotelolsanka.cz

nabídka platí v termínu 22. 11. – 30. 12.

NABÍDKA OBSAHUJE

MOUČNÍKY 
VÁNOČKA s rozinkami a mandlemi 
VÁNOČNÍ ŠTOLA s marcipánem
PEČENÝ JABLEČNÝ ŠTRÚDL s ořechy
JABLKO V ŽUPANU s brusinkami 
RÝŽOVÉ FLAMERI s pošírovanými švestkami 
v portském víně

CENA 

890 Kč
za 

osobu/noc*

PŘEDKRMY
ZÁVITKY ZE PSTRUHA se zeleninou a kaviárem
GALANTINA z českých ryb a zeleniny 
DOMÁCÍ PAŠTIKA s brusinkami ve slanině 
SÝROVÁ TERINA se sušenými švestkami

POLÉVKY
TRADIČNÍ RYBÍ POLÉVKA
HOVĚZÍ VÝVAR s játrovými knedlíčky

MENU

HLAVNÍ JÍDLA
SMAŽENÝ ČESKÝ KAPR
podávaný s bramborovým salátem, citrón

ŠNEK Z VINNÉ KLOBÁSY 
pečený na másle, šťouchané brambory s cibulkou

KANČÍ HŘBET NA ROZMARÝNU 
se zelenými fazolkami, 
restované brambory

KONFITOVANÁ KACHNA ve staročeském šouletu 

SMAŽENÝ TELECÍ ŘÍZEK, bramborový salát, citrón

*  V ceně 
není zahrnut 
městský poplatek

Při rezervaci prosíme 
o zvolení hlavního 
jídla.

Změna nabídky vyhrazena.

• ubytování v apartmánech až pro 4 osoby
• pobyt v minimální délce 2 nocí
•  v ceně snídaně a 1x za pobyt 4chodová večeře
• Welcome drink v předvánočním stylu
• parkování v podzemních garážích zdarma
• volný vstup do posilovny a bazénu
•  1x denně vstup do saunového světa s vířivkou
• dětský koutek

•   slavnostní 4chodovou večeři možno dokoupit 
na další den za 350 Kč/osobu

•   děti ve věku 0 – 5,99 let zdarma
•   děti ve věku 6 – 9,99 let příplatek za ubytování

a stravu (dětské menu) 150 Kč/noc
•    děti ve věku 10 – 14,99 let příplatek za ubytování 

a stravu 300 Kč/noc
•   podmínka alespoň dvou dospělých platících osob



SILVESTROVSKÝ POBYT
se slavnostním 

novoročním obědem

• ubytování v apartmánech až pro 4 osoby
• pobyt v minimální délce 2 nocí
•  v ceně snídaně a slavnostní novoroční oběd 

s přípitkem
• Welcome drink
• parkování v podzemních garážích zdarma
• volný vstup do posilovny a bazénu

•  1x denně vstup do saunového světa s vířivkou

• dětský koutek

•  děti ve věku 0–9,99 let zdarma ubytování

• děti ve věku 10–14,99 let příplatek 
 za ubytování 150 Kč/noc

• podmínka alespoň dvou dospělých 
 platících osob

REZERVUJTE NA
rezervace@hotelolsanka.cz

nabídka platí v termínu 30. 12. 2021 – 2. 1. 2022

NABÍDKA OBSAHUJE

CENA 

970 Kč
za 

osobu/noc*

PŘEDKRMY
DOMÁCÍ PAŠTIKA s brusinkami ve slanině 

PEČENÝ ANGLICKÝ ROSTBÍF na směsi trhaných salátů 
s bazalkou, olivami a hoblinkami parmazánu

POLÉVKY
HOVĚZÍ VÝVAR s játrovými knedlíčky
ČESNEČKA s kapustou a kroupami

MENU NOVOROČNÍ OBĚD

HLAVNÍ JÍDLA
UZENÁ KRKOVIČKA S ČOČKOU na kyselo, okurka

PEČENÁ VEPŘOVÁ KOLENA 
červené zelí, chlupaté knedlíky

Při rezervaci prosíme 
o zvolení hlavního 
jídla.

Změna nabídky vyhrazena.

*  V ceně 
není zahrnut 
městský poplatek

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ 
s brusinkami, karlovarské knedlíky

MOUČNÍKY
BORŮVKOVÝ KOLÁČ
TVAROHOVÝ ZÁVIN 
s rozinkami a ořechy
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Odborový  svaz  státních orgánů  a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, 

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

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

Světová  banka  a  MMF  nadále  trvají  na  dodržování selhávajících
a staromódních neoliberálních politik
27. říjen 2021

Jeden z lídrů odborové organizace PSI Inter-America Federico Davila se
sešel  s  předsedou  Světové banky Davidem Malpassem. Dávila na jedné
straně poukázal na nutnost opustit úsporné politiky, a na druhé straně
zdůraznil potřebu hlubokých změn v oblasti současných daňových sys-
témů, aby se zvýšila kapacita státních financí při investování do kvalitních

veřejných služeb, a aby bylo do-
saženo daňové spravedlnosti.
Davila vyčetl D. Malpassovi, že
se zdá, že jeho instituce žije na
jiné planetě, a odkázal na report
PSI, který se zabývá důvody, proč
by omezování mezd ve veřejném

sektoru mělo skončit. Ve světle pandemie COVID, rostoucí dluhové krize,
rostoucích nerovností, diskriminace mezi pohlavím a klimatické krize
cítíme  urgentní potřebu přehodnotit fundamentální redistribuční roli států
a zrevidovat veřejný sektor. Davila se vyjádřil velice jasně, když zdůraznil
potřebu významných změn v našich daňových systémech, které by zvýšily
kapacitu státu na investice do kvalitních veřejných služeb a dosažení
daňové spravedlnosti. Přímé dopady úsporných a neoliberálních politik
mají podobu blokování náboru nových učitelů, zdravotních sester a dalších
klíčových pracovníků, i když jsou na trhu silné nedostatky a existují přís-
né  limity  na  již  tak  nízké  platy  současných  pracovníků ve veřejných
službách, které samy o sobě podkopávají nábor a udržování kvalifikované
pracovní síly. 
Solidarita se slovenskými pracovníky ve veřejném sektoru
29. říjen 2021

Evropská odborová konfederace (ETUC) vyjádřila svou solidaritu s pra-
covníky ve veřejném sektoru na Slovensku a s jejich odborovou organiza-
cí KOZ SR, která bojuje za zvýšení mezd. Stovky pracovníků ve středu
demonstrovalo před budovou vlády při probíhajícím druhém kole kolek-

tivního vyjednávání. Demonst-
ranti chtěli nejen vyjádřit svou
podporu odborovým zástupcům
při vyjednávání, ale také protesto-
vali proti dramatickému snížení
životních standardů dalších pra-
covníků, občanů a obzvláště dů-
chodců v situaci rychle ros-

toucích cen za potraviny, elektřinu a bydlení. Generální tajemník ETUC
Luca Visentini  k tomu řekl: „Každá vláda je jen tak dobrá, jak jsou dobří
její členové. Slovenská vláda by měla zajistit, aby její zaměstnanci dostá-
vali plat, který odpovídá jejich veřejné službě. ETUC posílá svou plnou
podporu organizaci KOZ SR a vyzývá vládu k využití balíčku 500 mil. eu-
ro, který má k dispozici, k navýšení platů svých pracovníků, které zajistí
pokrytí jejich rostoucích životních nákladů. Je nepřijatelné, aby toto
zvýšení bylo podmiňováno nějakou nesouvisející legislativou.“
Pracovníci místní a regionální vlády vám přinášejí veřejné služby
31. říjen 2021

Pandemie COVID-19 ukázala ohromnou hodnotu klíčových veřejných
služeb, které pracovníci místních a regionálních vlád každý den poskytují
svým městům a venkovským komunitám. Kontinuální poskytování zdra-
votních, pečovatelských a dopravních služeb, a dále pak dodávání pitné
vody, elektřiny nebo vzdělávání umožnilo lidem zůstat v bezpečí, nemoc-
nicím pečovat o své pacienty a podnikům a institucím fungovat během
veřejné zdravotní krize. COVID ovšem odhalil i další pandemii, která tady
přetrvává již léta. Jedná se o investiční deficit v oblasti místních veřejných
služeb, který má velký dopad na mnoho teritorií a komunit, obzvláště pak

na venkovské oblasti. Dekády systematického podfinancování, úspor,
daňových úniků a digitálních reforem přinesly děsivou škodu a prohloubi-

ly nerovnosti v našich komu-
nitách. Takové politiky často
skrývaly přesun cenných veřej-
ných zdrojů potřebných pro
rovnocenný přístup ke kvalitním
veřejným službám do kapes in-
vestorů a akcionářů. Veřejná in-

frastruktura zůstává na globálním jihu nedostatečná a nepřístupná a mnoho
rozvojových zemí platí více za dluhovou obsluhu svého dluhu, než mohou
investovat do veřejných služeb. Kupříkladu úsporná opatření MMF v pou-
hých 15 zemích zablokovala nábor více než 3 milionů zdravotních sester,
učitelů a dalších pracovníků základních veřejných služeb. Dokonce i tam,
kde  jsou  přijímány  významné národní plány na zotavení, dochází k pře-
hlížení faktoru potřebných investic do lidského kapitálu ve veřejných služ-
bách. V Itálii národní plán na zotavení z koronavirové krize alokuje 4,6
mld. euro, které by primárně měly jít do infrastrukturní investic pro školky
a základní školy vzhledem k tomu, že tato veřejná služba má výrazné
trhliny v rovnocenném přístupu pro všechny občany. Tento plán ale ne-
zahrnuje nábor 20 000 učitelů, kteří jsou zapotřebí, aby se vylepšila špatná
situace v tomto sektoru.
EPSU navštívila odbory ve Španělsku
4. listopad 2021

Ve dnech 26. a 27. října navštívil generální tajemník EPSU Jan Willem
Goudriaan španělský Madrid, kde se sešel se zástupci odborových organi-
zací přidružených k EPSU. Mítinky s místními odborovými lídry pokrý-

vala témata jako nutnost
opustit úsporné politiky,
reforma pracovního trhu,
pracovní podmínky bě-
hem pandemii a situace
pracovníků ve veřejném
sektoru. J. W. Goudriaan
se sešel s nově zvoleným
generálním tajemníkem

FSS-CCOO Humberto Munozem a s lídry CCOO-Habitat nebo FICA-
UGT. Na závěr se vedení EPSU sešlo s generálním tajemníkem španělské
federace veřejných služeb (SP-UGT) a zástupci Trade Union Action.
COP 26 Deklarace o  spravedlivé transformaci: Je na čase, aby pode-
psaly všechny země
5. listopad 2021

Čtrnáct vlád včetně USA, Německa, Francie a Velké Británie podepsaly
Deklaraci COP 26, aby podpořily sociálně spravedlivou transformaci k nu-
lové uhlíkové bilanci. Konfederační tajemník ETUC Ludovic Voet k tomu
řekl: „Klimatická změna je tady a teď a potřebujeme se posunout k eko-
nomice s nulovou uhlíkovou bilancí tak rychle,  jak je  to možné. Způsobí

to  velké  změny  v zaměstnanosti
a  značné  ztráty pracovních míst
v sektoru tradičních fosilních
paliv a mnoho dalších pozic bude
vyžadovat radikální transformaci.
Zároveň to ale přinese nové pří-
ležitosti pro vznik pracovních
míst a tyto musí být permanentní

a  dobře placené s dobrými pracovními podmínkami. Urgentní a efektivní
klimatická akce musí být kombinovaná s kroky, které budou očekávat a řídit
změny v zaměstnanosti, aby žádný pracovník nebo komunita nezůstaly
pozadu.“                                                                            Pavol Mokoš


