
Ministryně fi-
nancí Alena
Schillerová (za
ANO) uvažu-
je, že navrhne
v rozpočtu na
tok 2020 seškr-
tat celkem 12

500 míst ve státní správě.
Slibuje si od toho víc než sed-
mimiliardovou úsporu. Exis-
tuje prostor pro takové sni-
žování počtu zaměstnanců stá-
tu nebo budete bránit každého
úředníka?
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25. únor 2019
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Předsednictvo výboru a výbor odborového
svazu jednaly naposledy před konáním
VIII. řádného sjezdu odborového svazu

PVOS
Ve čtvrtek 14. února se v Pra-

ze konalo zasedání předsednict-
va Výboru Odborového svazu
státních orgánů a organizací.
Předseda OS Bc. Pavel Bednář
informoval o jednání s minist-
ryní financí Alenou Schillero-
vou o navýšení zvláštních pří-
platků pro hasiče a o postupu nad-
cházejícího vyjednávání o pla-
tech ve veřejném sektoru, ko-
nání Rady ČMKOS, která se mj.
věnovala státnímu financování
výkonu kontroly nad úrovní
a stavem BOZP odborovými
svazy a rozhodla o konání mani-
festačního mítinku Konec levné
práce 17. září v hale Fórum
Karlín v Praze. Za účasti
předsedy ČMKOS Josefa Stře-
duly se konalo 11. února společné
jednání zástupců odborových
svazů rozpočtové a příspěvkové
sféry o nadcházejícím vyjed-
návání o navýšení platů na rok
2020, o zamýšleném snižování
počtu zaměstnanců státní správy
a o novelizaci vyhlášky FKSP.
O tomto jednání referovala
Česká televize v relaci Události
a komentáře (najdete na:
https://ct24.ceskatelevize.cz/doma
ci/2731616-babis-a-schillerova-
chteji-propustit-10-procent-ured-
n i k u - o d b o r y - u v a z u j i - o -
protestech?fbclid=IwAR1jvkMj-
DqAk3CRhpzY_Jj3WsLvZv9tC2q
lG5cHduNTdEsWedcOzzAIxDw)

Odměňování zaměstnanců ve
veřejných službách a správě by-
lo tématem jednání předsedy P.
Bednáře s náměstkem ministra
kultury Aloisem Mačákem.

V diskusi členové předsed-
nictva odmítli eventuální neu-
vážené paušální snižování počtu
zaměstnanců bez snížení obje-
mu činností nebo změn postupů,
a to zvlášť s ohledem na zkuše-
nosti z minula, kdy po propuště-
ní kvalifikovaných a zkušených
zaměstnanců byli později těžce
získáváni noví a nezkušení pra-
covníci např. pro úřady práce.

Členové předsednictva vzali
po diskusi na vědomí informaci
o přípravě VIII. sjezdu OSSOO,
připravených dokumentech pro
sjezdové jednání a nominacích
na předsedu a místopředsedy
OS.

Výbor OSSOO
Poslední zasedání výboru v kon-

čícím volebním období patřilo
především přípravě sjezdu od-
borového svazu. Výbor vzal na
vědomí ústní informace o pří-
pravě sjezdu a rámcové ukaza-
tele finanční náročnosti sjezdu.
Schválil orientační časový har-
monogram sjezdu a po projed-
nání a úpravách schválil návrhy
dokumentů Plnění usnesení VII.
sjezdu OSSOO, Plnění Progra-
mu činnosti OSSOO 2015-2019,
Program činnosti OSSOO 2019-
2023 a Návrh Stanov OSSOO,
které bude projednávat sjezd.

Slavnostní část sjezdu, která
bude trvat od 9 do 11 hodin,
bude možné sledovat živě na
facebooku OSSOO.

Sjezd bude řídit Bc. Miloš
Lokvenc. V předvečer sjezdu us-
pořádají Mladí odboráři OSSOO

Tisková zpráva, 11. února 2019
Rušení míst není možné bez

důkladné analýzy
Ministerstvo financí vyslalo v minulých dnech signál, že hodlá

přistoupit k rušení míst ve státní správě, a to až o 10 %. Tento záměr
bez podrobnější představy odůvodňuje úsporou finančních prostřed-
ků. Tak závažný krok nemůže být proveden bez podrobné analýzy
potřebnosti konkrétních míst a zejména toho, jakým způsobem bude
zajištěn výkon agendy, která na případná rušená místa připadá. Tato
agenda vychází z právních předpisů, případně z potřeby zajištění
poskytování veřejných služeb a není možné bez dalšího očekávat, že
ji v odpovídající kvalitě a čase přeberou zaměstnanci, jichž se rušení
míst týkat nebude. Zároveň není vůbec jasné, jestli se tímto krokem
podaří dosáhnout úspor, a pokud ano, v jakém časovém horizontu.
Zejména ve státní službě není po schválení systemizace na letošní rok
mnoho neobsazených služebních míst. Rušení míst obsazených stát-
ními zaměstnanci si vyžádá finanční náklady spojené jednak s jejich
zařazením mimo výkon služby z organizačních důvodů, a to až na 6
měsíců, během kterých budou pobírat 80 % dosavadního platu. V pří-
padě skončení služebního poměru jim pak náleží odbytné ve výši 3 –
12násobku platu. Ani u zaměstnanců v pracovním poměru není rušení
míst z tohoto pohledu „zdarma“. Proto je nutné k rušení míst při-
stupovat velice obezřetně a po důkladné přípravě. Odbory budou tyto
kroky sledovat a zejména vyžadovat odpovídající podklady a zdůvod-
nění.

Pavel Bednář,
předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací

PPPP ŘŘŘŘ EEEE ČČČČ EEEE TTTT LLLL IIII     JJJJ SSSS MMMM EEEE
Šéf Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel
Bednář: Musíme si říct, které úředníky nepotřebujeme a proč

Odbory vždy jasně dekla-
rovaly, že se nebrání zefek-
tivnění státní správy. Snižování
počtu zaměstnanců státu však
musí předcházet analýzy jasně
definující, kde úspora možná je
a kde možná není. Politici také
musí jasně vymezit služby, které
stát prostřednictvím svých za-
městnanců občanům dává. Po-
kud bychom uvažovali o snížení
počtu zaměstnanců státu, pak
také stát, potažmo politici, musí
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„Přestože je ekonomika v po-
sledních dvou letech ve výborné
kondici, stále je tu významný
podíl domácností, které si nemo-
hou dovolit neočekávaný výdaj
kolem  deseti  tisíc  korun,  a  těch
je   zhruba třetina. I přes minimál-
ní  nezaměstnanost si pětina ro-
din nemůže dovolit týdenní dovo-
lenou  mimo  domov.  S   příjmy
s menšími či většími obtížemi vy-
chází kolem 60 % rodin, a pro
převážnou většinu rodin před-
stavují  náklady  na  bydlení  vý-
znamnou zátěž. Kolem milionu
lidí je stále ohroženo příjmovou
chudobou. To jsou hlavní argu-
menty, proč budeme prosazovat
změny  jako je prorodinný balí-
ček,“ dodala ministryně Jana
Maláčová (ČSSD).

Zpráva o základních tenden-
cích příjmové a výdajové situace
domácností  ČR v 1.  až  3. čtvrt-
letí 2018 dokládá příznivý  hos-
podářský růst české  ekonomiky.
Potvrzují to zejména  data ply-
noucí z výše mezd, platů,  sociál-
ních příjmů, finančních úspor
domácností, ale také z úvěrů,
spotřebitelských cen a životních
nákladů. Už ale neodrážejí skep-
tičtější čísla, o kterých informuje
např. dokument
Finanční a sociální situace do-

mácností a životní styl osob vy-
daný Českým statistickým úřa-
dem.
Příjmové a výdajové situace
domácností ČR v 1.– 3. čtvrtletí
2018
• Průměrná měsíční nominální

mzda: 31 225 Kč.
• Posílení průměrné reálné

mzdy o 6,3 % a její nejvyšší
zvýšení od roku 2001.

• Sociální příjmy celkem: 399,5
mld. Kč, od roku 2017 nárůst
o 18,2 mld. Kč.

• Průměrná výše samostatně vy-
pláceného starobního důcho-
du: 12 379 Kč (vzrůst o 4,8 %
na, zvýšení reálné hodnota se
zvýšila o 2,7 %).

• Celkový objem půjček do-
mácností u bank: 1 615,4 mld.
Kč (dle údajů ČNB).

• Celková výše bankovních ús-
por domácností: 2 499,4 mld.
Kč (dle údajů ČNB).

Statistika ČSÚ: podíl domácností,
které si nemohou dovolit následu-
jící  položky:
• neočekávaný výdaj ve výši 10

200 Kč: 28,1 %,
• týdenní dovolená mimo do-

mov: 25,0 %,
• možnost pravidelného zařa-

zování masa do stravy: 7,1 %,
• dostatečné vytápění domác-

nosti: 3,2 %,
• problémy s placením nákladů

spojených s bydlením: 3,1 %.2 NOS 5/2019
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s podporou Nadace Friedricha
Eberta neformální debatu o do-
padech digitalizace veřejné
správy na pracovní podmínky
zaměstnanců. 

Další část jednání výboru
patřila přehledu činnosti od mi-
nulého zasedání v prosinci 2018.
Byla podepsána Kolektivní do-
hoda vyššího stupně pro státní
zaměstnance, odborový svaz
přispěl připomínkami k věcné-
mu záměru stavebního zákona,

předseda OS P. Bednář a mí-
stopředseda  R. Pospíšil  jednali
s ministryní financí A. Schi-
llerovou o odměňování zaměst-
nanců veřejné  správy  a  služeb
a o rušení neobsazených míst ve
státní správě. V mezidobí se
uskutečnily další konference
sekcí, které jednaly o kolektiv-
ním vyjednávání, otázkách od-
měňování, specifických prob-
lémech resortů, věnovaly se
přípravě VIII. sjezdu a zvolily
pro jeho jednání své delegáty. 

-dě-

definovat, s jakými službami již
občané nemohou počítat.

Zrušíme divadla, symfonické
orchestry nebo snížíme počty
úředníků ve finanční správě, na
katastrálních úřadech, úřadech
práce či sociálkách, a tím para-
lyzujeme jejich činnost? To vše
jsou totiž zaměstnanci napojení
na veřejné rozpočty. Kdo bude
vybírat daně nebo posílat sociál-
ní dávky? Pokud chceme snižo-
vat počty zaměstnanců, pak
musíme znát jasné odpovědi na
tyto otázky.
K omezování počtu úředníků
ale může dojít už v souvislosti
s digitalizací a elektronizací
státní správy. Budete protesto-
vat i proti tomu?

Odbory byly v ČR mezi
prvními, kteří otevřeně volali po
veřejné  diskusi  na téma digita-

lizace a s ní spojené elektroni-
zace nejenom státní správy. Tato
témata jsou pouze na začátku
diskuse a k postupné realizaci je
ještě hodně daleká cesta. Pokud
ale bude přístup státu k digitali-
zaci a elektronizaci státní správy
relevantní, pak nemá cenu ho-
vořit o možných protestech.
Odbory nechtějí protesty, vždy
se snaží dohodnout.
Kde tedy vidíte možnosti ús-
por ve výdajích státu?

Myslím,  že  odborům  nepří-
sluší komentovat a navrhovat
možné úspory ve výdajích státu.
Odbory jsou připraveny vést dis-
kusi nad návrhy, s nimiž přijde
vláda či jednotlivá ministerstva.
Je  také  velmi dobré, že v ČR
existuje sociální dialog, pravi-
delně  se  schází  tripartita  a že
i téma úspor výdajů státu se na
této úrovni diskutuje.

Právo 18. února 2019

Policisté i hasiči získají možnost
vykonávat výdělečnou činnost mimo

služební poměr
Ministerstvo vnitra chce v ma-

ximální možné míře umožnit
policistům, hasičům i dalším pří-
slušníkům bezpečnostních sborů
vydělávat si mimo služební po-
měr. Resort vnitra proto připra-
vil novelu zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů, která tuto proble-
matiku řeší. 

Novela, kterou dnes, 18. úno-
ra 2019, schválila vláda, umož-
ňuje, aby služební funkcionář
nově ze zákona povolil přísluš-
níkovi jinou výdělečnou činnost,
která nepovede ke střetu se
zájmy   bezpečnostních   sborů
a k ohrožení jejich dobré po-
věsti. „Pokud policista či hasič
dělá pro bezpečnost státu i ob-
čanů maximum, nevidím dů-
vod, proč by sobě i své rodině
nemohl mimo službu finančně
přilepšit. To   ale  rozhodně ne-
znamená, že by platy přísluš-
níků neměly dále růst,“ uvedl
ministr vnitra Jan Hamáček
(ČSSD). Materiál vnitro před-
ložilo po projednání s policejní-
mi i hasičskými odbory a v žád-
ném případě se nijak nedotkne

tématu výsluh, jejichž zdanění
ani úpravu Ministerstvo vnitra
neplánuje.

Ministerstvo vnitra navíc v zá-
koně  jasně   jmenuje   činnosti,
u kterých nebude souhlas služeb-
ního funkcionáře potřeba. Půjde
například o činnost pedagogic-
kou, publicistickou nebo umě-
leckou, tlumočnické a znalecké
služby pro soud či správní úřad
nebo o práci při rodičovské do-
volené.

Rozhodnutí Ústavního
soudu

Návrh reaguje na rozhodnutí
Ústavního soudu z konce loň-
ského roku, kdy soud zrušil část
zákona, která jinou výdělečnou
činnost, s výjimkou případů sta-
novených interními akty řediteli
bezpečnostních sborů, zakazovala.

Protože současná část zákona
přestane platit koncem června
tohoto  roku, přijala návrh vláda
s požadavkem, aby ho Sněmov-
na schválila už v prvním čtení.
https://www.mvcr.cz/clanek/poli
ciste-i-hasici-ziskaji-moznost-
vykonavat-vydelecnou-cinnost-
mimo-sluzebni-pomer.aspx

Z tiskové zprávy MPSV, 19. února 2019
Podle statistik jsou na tom české domácnosti

dobře. Desetinu obyvatel ale ohrožuje chudoba
Stejně jako loni předložilo i letos Ministerstvo práce a sociálních

věcí vládě obsáhlou  zprávu  o  příjmech  a  výdajích  českých
domácností.  Statistiky hovoří  v  měřítku  globální  ekonomiky  pozi-
tivně,  nezohledňují  ale domácnosti, které žijí na pokraji chudoby.

přečetli
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ze základních organizací

Nejednoduchá situace na Městském úřadu Vodňany
V minulém NOS 3/2019

zmínila předsedkyně Sekce
veřejné správy OSSOO Ing.
Alena Gaňová opakující se
obavy zaměstnanců územních
samosprávných celků po ko-
munálních volbách z destabi-
lizace  úřadů.  Pro  zaměstnance
i chod úřadu bývá v tu chvíli
zárukou jistot tajemník úřadu
jako  zástupce   zaměstnavatele
a partner odborových organiza-
cí. Je pak z tohoto hlediska para-
doxem,  když   se   zaměstnanci
i politické vedení obce dostanou
do situace, kdy společně vníma-
jí osobu tajemníka naopak jako
zdroj nevyhovujících pracov-
ních podmínek a ohrožení chodu
úřadu. Jako důkaz takové situ-
ace v Městském úřadu Vodňany
pak odboráři i volené vedení
města (a do voleb 2018 i minulé)
vnímají to, že během necelého
5letého působení stávající ta-
jemnice úřadu z cca 50 zaměst-
nanců jich přes třicet opustilo
úřad z vlastní vůle a na čtyři za-
městnance podala tajemnice
trestní oznámení (dvě z nich by-
la policií odložena).

Bývalá řadová zaměstnan-
kyně úřadu, nyní tajemnice, se
pro své chování a zásahy do fun-
gování  úřadu  po určité době
stala zdrojem napětí a výraz-
ného zhoršení pracovní atmos-
féry v úřadu, které vyvrcholilo
anonymem rozeslaným několika
státním úřadům. Po něm jednak
následovalo vyšetřování, kdo
byl  autorem anonymu, a výzva
k podepsání podpory pí tajem-
nice, a také kontrola inspekto-
rátem práce, která konstatovala
mimo jiné bossing, a skončila
udělením pokuty úřadu. 

Po těchto událostech přišla
tajemnice  i  z  jiných   důvodů
o  podporu  vedení  města a po-
sléze byla podána žádost o její
odvolání na krajský úřad. V ob-
dobí po anonymu jako reakce na
situaci vznikla odborová organi-
zace, protože především pryč
byly  doby,  kdy v úřadu vládly
standardní  pracovní podmínky
a slušné jednání, a atmosféra by-
la doplněná zaměstnavatelem
pořádanými   akcemi  v mimo-
pracovní oblasti.

Odboráři se snažili řešit si-
tuaci jednáním, chtěli ukončit
období „dusna“, kdy není povo-
lena žádná diskuse, řízení
probíhá  strohými   direktivami
a odborová organizace je tajem-
nicí víc než přehlížena. 

Odbory tak nyní vidí jako
řešení odchod tajemnice. Návrh
minulého vedení města na od-
volání ale krajský úřad a posléze

dozví, jakým způsobem byl jeho
návrh upraven tajemnicí, a natož
proč. Až na zásah starosty byl
zrušen požadavek na okamžitou
zkoušku  odborné  způsobilosti
u jisté agendy, pro kterou se v bu-
doucnosti mají zvýšit kvali-
fikační požadavky. Odmítnuto

mitisícové Vodňany jsou malé
město s omezenými možnostmi
pracovního uplatnění. Nyní prý
o odchodu uvažují dva zaměst-
nanci. Odbory si cení přístupu
vedení města, které hledá cesty
k nápravě situace.

Předsedkyně odborové orga-
nizace Mgr. Lenka Handšuhová
přitom vidí hlavní příčinu potíží
ne přímo v profesní zdatnosti
tajemnice,  ale  v jejím přístupu
z pozice moci a síly, a způsobu
řízení. Tak to zřejmě viděl i bý-
valý místostarosta, který při
zhoršování vztahů se zaměst-
nanci viděl možné řešení ve
školení tajemnice směrovaným
na to, jak být uznávaným ve-
doucím pracovníkem. 

L. Handšuhová    jsou   spolu
s Radmilou Minaříkovou a ně-
kolika dalšími zaměstnanci za-
kladatelkami odborové organi-
zace. Když  L. Handšuhová na-
stoupila do úřadu v době po
anonymní stížnosti, viděla jako
jedinou možnost zlepšení situa-
ce jednat, a to bylo možné pro-
střednictvím práv odborové or-
ganizace. Podle odborů má ta-
jemnice minimální podporu me-
zi zaměstnanci, naopak cítí od-
bory  podporu  pro  svůj postup,
i když prý část zaměstnanců je
trošku možná ráda, že odboráři
přitáhli nežádoucí pozornost na
sebe. A odboráři se jim s ohle-
dem na situaci vůbec nediví. 

Vzhledem k situaci zaměst-
nanců v Městském úřadu ve
Vodňanech předsedkyně Sekce
veřejné správy OSSOO nyní na-
vázala kontakt s vedením ta-
mější odborové organizace a ve-
dením  města  s  cílem  nastolit
standardní základní pracovní
podmínky.

-dě-

ani ministerstvo vnitra neakcep-
tovaly. Současné vedení pak jed-
nalo o možném dobrovolném
odstoupení tajemnice, ale to se
ukázalo jako nemožné z hle-
diska tajemnice.

A tak situace deprimující za-
městnance trvá. Tu charakterizu-
je např., že určitý odbor úřadu
byl ¾ roku bez vedoucího, který
byl přesunut na jiné místo, a je-
ho zástupkyně byla tak pracovně
přetížena, až onemocněla. I další
dlouhodobá onemocnění za-
městnanců jsou podle odborů
způsobena pracovními pod-
mínkami, ne všichni zaměstnan-
ci jsou schopni tolerovat křik či
vykonávání nové agendy bez za-
pracování a pomoci. Neúnosná
je také situace ohledně od
poloviny loňského roku zdejšího
fungování pružné pracovní do-
by. Hodiny,  které zaměstnanec
v týdnu vzhledem k povaze své
práce musí někdy v týdnu odpra-
covat nad týdenní pracovní do-
bu, nelze přesunout do dalšího
období, tyto hodiny nejsou pro-
placeny a vyrovnávací doba pro
ně  neexistuje. Naopak hodiny,
které chybí, lze odpracovat do
tří měsíců. Zvláštní je i to, že ve-
doucí, který navrhuje odměny
zaměstnancům, se následně ne-

bylo tajemnicí společné jednání
o pracovních podmínkách pro
úředníky a městské strážníky, na
kterém by byl přítomen starosta,
který je zaměstnavatelem pro
městskou policii, byť šlo o rov-
né zacházení se zaměstnanci.
Další zbytečný konflikt vznikl
podle odborů kvůli neochotě
vyjít vstříc zaměstnancům při
vyplňování podkladových for-
mulářů k dani z příjmů. Povinné
3denní školení na Šumavě, kte-
ré mohlo proběhnout podle od-
borů  v místě úřadu, museli ně-
kteří zaměstnanci z nejrůzněj-
ších  důvodů  řešit   dojížděním
z domova. Úřadem vládne strach,
a podle odborářů by fluktuace
byla jistě i vyšší, ale někteří za-
městnanci jsou ve věku, kdy se
již hůře mění zaměstnání a ne-
zanedbatelné je také to, že sed-

Přenos slavnostní části VIII. sjezdu
Odborového svazu státních orgánů
a organizací můžete 8. března v 9-11
hodin sledovat na facebooku odborového svazu

https://www.facebook.com/osstatorg

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
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§ ODPOVÍDÁME §Dítě na pracovišti
Jsme v kanceláři tři, já a dvě kolegyně. Jedna z nich si občas

vodí do práce 5leté dítě, což mi velmi vadí. Vedoucí jí to povolila
a já mám dojem, že by snad mělo záležet na nás, co v kanceláři
pracujeme,  respektive na mém eventuálním souhlasu nebo vetu,
o které by se měl zaměstnavatel zajímat dříve, než přítomnost
dítěte na pracovišti povolí. Je povinen zaměstnavatel tuto záleži-
tost se mnou projednat?

V zákoníku práce nelze nalézt
oporu v požadavku, zda jed-
notliví zaměstnanci demokratic-
ky rozhodují  o  tom,  kdo bude
s kým a v jakém složení praco-
vat  nebo sedět v kanceláři, či
zda dávají souhlas, kdo na pra-
coviště může vstoupit a kdo ne.

To je odpovědností zaměst-
navatele, který jí přenáší na ve-
doucí zaměstnance. Ve smyslu
§ 11 zákoníku práce tedy na za-
městnance, kteří na jednotlivých
stupních  řízení jsou oprávněni
stanovit a ukládat podřízeným
zaměstnancům úkoly, organi-
zovat, řídit a kontrolovat jejich
práci a dávat jim k tomuto účelu
konkrétní pokyny.

Ve smyslu § 302 zákoníku
práce jsou pak vedoucí zaměst-
nanci povinni mimo jiné:
a) „řídit a kontrolovat práci
podřízených zaměstnanců . . .,
b) co nejlépe organizovat práci,
c) vytvářet příznivé pracovní
podmínky a zajišťovat bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci, 

Dále je třeba zdůraznit, v sou-
vislosti s výše uvedeným pís-
menem c) – i povinnost, která
zaměstnavateli vyplývá z § 101
odstavce 5 zákoníku práce, tj.
zajistit bezpečnost všech fyzic-
kých osob, které se s jeho vě-
domím zdržují na jeho praco-
vištích. Pokud by došlo k po-
rušení této povinnosti a z toho
ke vzniklé škodě, nejednalo by
se však o odpovědnost pracov-
něprávní, ale občansko právní. 

Výše uvedené je ale třeba
vykládat v souvislosti s  povin-
nostmi, které naopak mají za-
městnanci např. v § 301 písm.
b) – využívat pracovní dobu . .
. a plnit kvalitně a včas pra-
covní úkoly.

Je tedy na zaměstnavateli, aby
posoudil, zda samotná přítom-
nost cizí osoby, v daném případě
dítěte, může narušit natolik pra-
covní klima, že ostatní přítomní
zaměstnanci nemohou řádně

plnit své úkoly. Jistě v této
situaci vedení posoudilo  nebo
bude   posuzovat   nezbytnost,
která vede maminku k tomuto
řešení, četnost návštěv a sílu je-
jich rušivého elementu. Pokud
by vedení došlo k názoru, že
plnění úkolů ostatních dotče-
ných zaměstnanců je ohroženo
co do termínu i kvality, jistě by
své rozhodnutí přehodnotilo.

Toto je pohled z hlediska
zákonných podmínek. Myslím
však, že byla opomenuta etická
a kolegiální stránka věci.
Domnívám se, bez ohledu na zá-
koník práce, že konkrétní ma-
minka se měla skutečně přede-
vším obrátit na vás jako své ko-
legyně. Tedy ještě předtím než
požádá vedení o souhlas.
Vysvětlit závažnost důvodů, kte-
ré jí k této žádosti vedou a zá-
roveň  domluvit  podmínky, za
kterých je přítomnost jejího
dítěte ve vaší kanceláři možná.
Nevěřím,  pokud  by se jednalo
o občasnost a seriózní důvody,
že by se nenašlo schůdné řešení
pro všechny zúčastněné. 
Shrnuto:
� Zaměstnavatel nepotřebuje

souhlas ostatních zaměst-
nanců, v jaké skladbě budou
pracovat. 

� Kdo smí vstoupit do prostorů
zaměstnavatele, o tom rozho-
duje zaměstnavatel prostřed-
nictvím vedoucích zaměst-
nanců.

� Zaměstnavatel je povinen
zajistit, aby zaměstnanci moh-
li pracovat v příznivých pra-
covních podmínkách, a tím

mohli včas a kvalitně plnit své
pracovní úkoly.

� Vedoucí zaměstnanec spolu
se  souhlasem  musí  stanovit
i  podmínky za jakých třetí
osoba  se  může v prostorách,
v kterých on má odpovědnost,
vyskytovat. 

JUDr. Pavel Sirůček

Stav „důchodového účtu“? Přebytek i díky odborům



Rekreační zařízení SMRK v Lázních Libverda v roce 2019
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 1/2019.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

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

Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. 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, antukové hřiště na te-
nis, odbíjenou, 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 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 lá-zeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdských pramenů
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 2. 1. 2019

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

číslo velikost sezóna mimo sezónu sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 520,- 400, - 550,- 430,-

6 3 + 1 645, - 485, - 675,- 515,-

12 4 760, - 540, - 790,- 570,-

*10 1+1 230,- 225,- 260,- 255.-
pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1 - 2 noci
Sezóna platí pro termíny 1. 2. – 17. 3. 2019, 31. 5. – 29. 9. 2019 a 13.12. – 5. 1. 2020
(vánoční svátkyv + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
vlastní - rekreační zařízení je vybaveno společnými ledničkami a společnou kuchyní, kde
je k dispozici plynový a elektrický sporák, sklokeramická deska a mikrovlnka včetně nádobí
na vaření, varné konvice a mikrovlnná trouba. Dále má každý pokoj v kuchyni přidělenu
svoji uzamykatelnou skříňku s dalším nezbytným nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbo-
ry). Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je vy-
bavena televizorem. Stravovat je možné v různých restauračních zařízení v okolí RS
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 RS.



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1 pí Řehořová, tel. 224 142 474,

fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2019 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2019

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 § 11 zákona č. 101/2000 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 po-
hybu 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



Pomáháme plnit vaše předsevzetí
až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 

třeba na sportovní aktivity

 je u 211 a ví proč 

chytrá

rodina

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. ledna do 31. března



  844 888 888

 info@vozp.cz

 ŽENA 
PREVENCE RAKOVINY PRSU .....................800,-
OČKOVÁNÍ .................................................................500,-
CVIČENÍ A REGENERACE ...............................500,-
PLAVÁNÍ .....................................................................400,-
DENTÁLNÍ HYGIENA ..........................................400,-
VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK ........400,-
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ ........................................400,-
PREVENCE RAKOVINY STŘEVA ................ 150,-

 MUŽ
CVIČENÍ A REGENERACE ...............................500,-
OČKOVÁNÍ .................................................................500,-
PLAVÁNÍ .....................................................................400,-
DENTÁLNÍ HYGIENA ..........................................400,-
VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK ........400,-
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ ........................................400,-
PREVENCE RAKOVINY STŘEVA ................ 150,-

 DÍTĚ 
FIXNÍ ROVNÁTKA ............................................. 1 500,-
OČKOVÁNÍ – PAPILOMAVIRY .................. 1 500,-
OČKOVÁNÍ – INFEKCE  ................................ 1 000,-
ŠKOLNÍ POBYTY ...................................................500,-
CVIČENÍ A REGENERACE ...............................500,-
PLAVÁNÍ .....................................................................400,-
DENTÁLNÍ HYGIENA ..........................................400,-
ZUBNÍ PREVENCE – pečetění fisur ........300,- 
SPORTOVNÍ PROHLÍDKA ...............................250,-
VITAMÍNY ...................................................................200,- 

max. celkem 1 800,-

max. celkem 1 400,-

max. celkem 4 000,-

KAŽDÝ  
POJIŠTĚNEC  
VoZP MŮŽE  

ROČNĚ  
VYČERPAT  

3 PŘÍSPĚVKY

www.vozp.cz
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Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává 

Odborový  svaz  státních orgánů  a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, 

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

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

Umožněme, aby oznamování pomáhala Evropě
12. únor 2019

EU je na cestě přijmout novou směrnici na ochranu oznamovatelů
napříč Evropou. To by mohlo mít obrovský dopad na kapacitu a schop-
nost informátorů pracovat pro dobro nás všech. Víme, že ochrana

těch, kdo promluví ve veřej-
ném zájmu, zachraňuje životy,
chrání životní prostředí, odha-
luje a zastavuje korupci a brání
před velkými finančními ztrá-
tami firem a vlád, které plynou
z neschopnosti postihovat pro-
tiprávní jednání. Avšak, pokud

nařídíme, že informátor musí vše nejdříve hlásit svému zaměstna-
vateli, tak to poškodí interní management a učiní některá oznámení
nelegální. Pokud tento princip zůstane v platnosti, tak ponechá zod-
povědné občany opuštěné. Jejich oznámení svému vedení bude pro ně
nebezpečné a budou trpět. A trpět bude i Evropa. Připomínáme evrop-
ským institucím, že při ochraně oznamovatelů mají morální a právní
zodpovědnost, aby přijaly směrnici, která staví na doporučení
Evropské rady a na mezinárodních zkušenostech, které umožňují do-
brovolnou volbu místa, kde daný problém nahlásí. Umožnit informá-
torům hlásit nesprávné jednání i mimo své pracoviště je zcela klíčové
pro ochranu těchto lidí. Současná situace nás velice znepokojuje, pro-
tože aktuální návrh směrnice jen posílí status quo a jednotlivcům ještě
zkomplikuje možnost oznámení porušování zákona. 
Stanovisko PSI k situaci ve Venezuele
14. únor 2019

Opakujeme naši výzvu k míru, dialogu, repektování lidských práv
a  trváme na tom, že principy suverenity a samostatného úsudku lidí
jsou základní podmínkou pro ukončení konfliktu ve Venezuele. Na-
bízíme naši pomocnou ruku a rádi přispějeme k mírumilovnému
řešení. Ve světle  velice  závažné  socio-ekonomické  situace v zemi
a při rostoucí hrozbě externí vojenské intervence napsala generální

tajemnice PSI Rosa Pavanelliová
následující výzvu: 
PSI je zásadně proti jakémukoliv
vojenskému řešení této vážné situ-
ace. Rovněž vylučujeme možnost
externí vojenské intervence, což je
možnost, kterou nevyloučil ame-

rický prezident Donald Trump. Suverenita a samostatný úsudek lidí je
princip, který musí všichni respektovat. PSI naopak podporuje všech-
ny iniciativy, které si kladou za cíl podpořit dialog mezi Nicolasem
Madurem a jeho opozicí. PSI vítá například přístup Mexika a Uru-
gaye, které se shodly, že dialog a spolupráce jsou klíčové pro
ukončení konfliktu ve Venezuele. PSI vyzývá Madurovu vládu k okam-
žitému  ukončení  extrémních represí a svévolného zatýkání opozice
místo toho,  aby Maduro respektoval lidská práva a naslouchal legi-
timním hlasům opozice. PSI důrazně žádá, aby opozice ustoupila ze
svého konfrontačního přístupu, kterým bylo prohlášení, že Juan
Guaidó je novým prezidentem, což situaci nijak neprospívá. Tento
postoj, který podpořilo  hned  několik  zahraničních  vlád, ohrožuje
stabilitu země i celého regionu hrozícím návratem do starých časů,
kdy vojenské diktatury byly něčím mnohem běžnějším. PSI je
připravena pomoci při případných vyjednáváních. 

Pavol Mokoš

Základní  organizace Odborového svazu státních orgánů
a organizací při MěÚ ve Varnsdorfu a

Český svaz chovatelů Základní organizace Mikulášovice
pořádádají 36. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Tábor  se uskuteční ve dnech 14.7. - 3. 8 2019 na Táborové základně ZO ČSCH
v Mikulášovicích - Salmově na pokraji Národního parku Česko-saské Švýcarsko,
GPS: 50°58'31.530"N, 14°22'52.964"E. Tábor bude mít tradičně mezinárodní
charakter (doposud se jej zúčastnily děti ze Slovenska, Iráku, Německa, Ruska,
Ukrajiny, Francie, Rakouska a Vietnamu).
Tábor je určen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě ve věku od 7 let, se
souhlasem rodičů si mohou vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která
se pak budou na táboře samy starat a zúčastní se s nimi výstavy v průběhu
tábora. 
Ubytování  účastníků  je   ve  dvoumístných  stanech (klasická A s podsadami
a podlážkami) nebo po dohodě ve vlastních stanech.  Stravování je zajištěno 5x
denně, účastníci se budou podílet na přípravě.
Program  je  rekreačně  poznávací - výlety  do  NP  a  okolí  vč.  blízkého města
v Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis),
koupání na  blízkém koupališti  a  rybníku,  projížďka na koních, zdokonalování
znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody. 
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 6000 Kč. 
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2019. Po jejich obdržení bude odeslána fak-
tura na účastnický poplatek, po obdržení platby, nejpozději počátkem červ-
na, pak další pokyny. Závazné přihlášky on-line na: www.tmch.cz nebo elek-
tronickou poštou na:  chovatelemikulasovice@seznam.cz , případně poštou
na adresu: ZO ČSCH, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice. Info na: tel.   + 420
602 682 600 .
Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy. Obracíme se  na ro-
diče z Prahy a blízkého okolí se žádostí o pomoc s dovozem bagáže na a z tá-
bora pro cca 15 dětí. Nejvhodnější je vozidlo s přívěsným vozíkem. Nabídku
prosím sdělte společně s přihláškou.
Pro informaci uvádíme, že náš tábor je zabezpečován tradičně plně dobro-
volnicky, kdy všichni táboroví pracovníci vykonávají svoji činnost naprosto
bezplatně.
Mediálním partnerem akce je časopis HAF@MŇAU.

Přihláška na stanový tábor Mikulášovice 2019
Přihlašuji své dítě
Jméno a příjmení ......................................................................

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

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

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

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

Pojištěn u zdravotní pojišťovny ...............................................

Ve stanu si přeji být podle možností společně s ......................

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

Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) 

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

Vlastní doprava ........Objednávám společnou dopravu............

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

..................................................................................................
Účastník je/není+ v roce 2019 členem ZO ČSCH (kde)
Členům ČSCH mohou poskytnout na účast na tomto táboře finanční příspěvek jejich
spolky na základě jejich celoroční aktivní činnosti.
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 propagační účely pořadatele, jak to vyžaduje zákon
101/2000 Sb. Beru na vědomí, že děti nemají povoleno po dobu trvání tábora držení mo-
bilních telefonů a podobných zařízení.

Podpis rodiče/zákonného zástupce+ dítěte

..................................................................................................
+/nehodící se škrtněte


