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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

Ve pátek 8. března se v Praze
v hotelu Olšanka bude konat

VIII. sjezd Odborového svazu státních
orgánů a organizací

Hotel Olšanka, ve kterém se bude konat sjezd OSSOO, nabízí
ubytování pro členy našeho odborového svazu, a to za pro Prahu
rozumné ceny (viz nabídka rekreace NOS 2-3/2019 nebo
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php)

Na místopředsedy OS kandidují Ing. Alena
Gaňová, JUDr. Rudolf Pospíšil

a Ing. Břetislav Dvořák

Na sjezd odborového svazu
bylo delegováno konferencemi
sekcí odborového svazu 166 de-
legátů. Předseda a dva místopře-
dové jsou delegáty sjezdu z titu-
lu své funkce. Sjezd zhodnotí či-
nnost odborového svazu za up-
lynulé volební období, k tomu
již delegáti obdrželi písemné
podklady - usnesení minulého
sjezdu, plnění programu na léta
2015 až 2019 a zprávu o činnos-

ti za léta 2015 až 2019. Delegáti
projednají a přijmou nové Sta-
novy OSSOO a program činnos-
ti OS na období dalších čtyř let.
Delegáti se seznámí s novým
složením Výboru OSSOO, před-
sednictva VOS OSSOO a Reviz-
ní komise OSSOO, jejichž čle-
nové byli zvoleni na konferen-
cích jednotlivých sekcí. Proběh-
nou také volby předsedy a místo-
předsedů odborového svazu.

Poděkování před VIII. sjezdem
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři, milí přátelé,

končí další etapa činnosti
odborového svazu vzhledem
k blížícímu se VIII. sjezdu. Z to-
hoto důvodu považuji za potřeb-
né malé ohlédnutí za obdobím
mezi VII. sjezdem v roce 2015
a současností.

Činnost OSSOO v hodnoce-
ném období byla podstatnou
měrou ovlivněna vnějšími pod-
mínkami, které vyplývaly z po-
litické situace. Vláda Bohuslava
Sobotky fungovala od samot-
ného začátku našeho volebního
období až do 13. prosince 2017.
Vládní koalice byla složená ze
tří stran – z 8 zástupců ČSSD, 6
zástupců hnutí ANO 2011 a 3
zástupců KDU-ČSL. První vlá-
da Andreje Babiše vládla od 13.
12. 2017 do 27. 6. 2018 jako vlá-
da ČR menšinového charakteru.
Druhá vláda Andreje Babiše
vládne od 27. 6. 2018 jako vláda
menšinového charakteru dopo-
sud. Je složena z 11 zástupců
hnutí ANO 2011 a 5 zástupců
ČSSD.

Ač po celou dobu nyní kon-
čícího volebního období, a přede-
vším za vlády premiéra Sobot-
ky, byla navenek pro OSSOO
příznivá situace pro plnění naše-

ho programu činnosti, OSSOO
měl poměrně složitou cestu pro
obhajobu práv a oprávněných
požadavků svých členů a všech
zaměstnanců, které zastupu-
jeme. Chtěli bychom poděkovat
za obětavou práci všem členům
našeho odborového svazu a funk-
cionářům na všech stupních za
jejich mnohdy nedoceněnou
práci.

Co se povedlo. Především
i díky činnosti OSSOO imple-
mentace zákona o státní službě.
Aktivním tlakem na služební
úřady, a především na sekci stát-
ní služby MV ČR byl dopad
na státní zaměstnance méně
bolestivý, než se čekalo. S tím

V NOS 3/2019 přiblížila své představy o výkonu funkce, na
kterou kandiduje, Alena Gaňová. V tomto čísle NOS se další
dva kandidáti ohlíží za uplynulým volebním obdobím.

stopředsedou ho před nadchá-
zejícím sjezdem odborového
svazu navrhly všechny konfe-

JUDr. Rudolf Pospíšil vyko-
nává v současném volebním ob-
dobí funkci uvolněného 1. mí-
stopředsedy našeho odborového
svazu. Na opětovné zvolení mí-

https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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přečetli

Poděkování před VIII. sjezdem

souvisí již podepsané dvě
Kolektivní dohody vyššího stup-
ně pro státní zaměstnance. Tyto
dohody byly a jsou inspirací pro
kolektivní vyjednávání v celém
veřejném sektoru.

Dalším významným úspě-
chem je přijetí novely zákona
o obecní policii ve prospěch
všech strážníků. Od června
2015, kdy byla svolána pracovní
schůzka zástupců všech základ-
ních organizací zastupujících
strážníky obecních a městských
policií, až po vydání novely ve
Sbírce zákonů, OSSOO aktivně
působil na MV ČR, jednotlivé
poslance, a především spolupra-
coval s Kolegiem velitelů měst-
ských policií statutárních měst
a hl. m. Prahy.

Asi nejvýznamnějším příno-
sem pro naše členy a všechny
zaměstnance ve veřejném sek-
toru byla každoroční navyšování
objemu prostředků na platy za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě, a především do
platových tarifů. V roce 2015 se
podařilo pro rok 2016 (od 1. 1.
2016) vyjednat nárůst platových
tarifů o 3 %, v roce 2016 na rok
2017 o 4 % a další 1 % mimo

platový tarif, ale již od 1. 11.
2016. Asi největší navýšení
platů se podařilo vyjednat na rok
2018, a to o celých 10 % v pla-
tových tarifech (ale již od 1. 11.
2017). Poslední reálné navýšení
proběhlo od 1. 1. 2019, a to o 5
% v platových tarifech (objem
prostředků na platy se však
zvýšil o více jak 8 %). U všech
vyjednávání s vládou ČR měl
významnou roli OSSOO.

Co se nepovedlo. Od samého
počátku volebního období jsme
se snažili naplňovat program
činnosti OSSOO. Jedním z jeho
prioritních bodů bylo vyjednat ko-
lektivní smlouvu vyššího stupně
pro zaměstnance územně samo-
správných celků. Tři roky vyjed-
návání s různými institucemi há-
jícími zájmy samospráv, přede-
vším se Svazem měst a obcí ČR,
se SMO ČR dokonce bylo zahá-
jeno kolektivní vyjednávání po-
dle zákona o kolektivním vyjed-
návání. Bohužel SMO ČR se ne-
cítí být zaměstnavatelskou orga-
nizací, ač OSSOO má k dispo-
zici stanovisko MPSV, že SMO
ČR jí je. Výsledkem mravenčí
a postupné práce odborového
svazu je, že SMO ČR podal v té-
to věci žalobu. Na druhou stranu
si musíme všichni uvědomit, že

OSSOO ve své historii se nikdy
v této snaze nedostal tak daleko,
jak tomu je nyní.

Nad rámec programu činnosti
OSSOO usiloval o to, aby byla
uzavřena kolektivní dohoda pro
příslušníky všech bezpečnost-
ních sborů po vzoru Kolektivní
dohody vyššího stupně pro státní
zaměstnance. Bohužel se nepo-
dařilo v rámci legislativního pro-
cesu „dostat“ potřebné ustano-
vení do novely služebního zá-
kona pro příslušníky bezpeč-
nostních sborů. Proto jsme ini-
ciovali u ostatních odborových
svazů hájících zájmy příslušníků
a u jednotlivých bezpečnostních
sborů dohodu, dle níž by vznikla
zastřešující kolektivní dohoda.
Tato iniciativa OSSOO bude mít
pokračování v následujícím vo-
lebním období odborového sva-
zu.

Asi bych mohl ještě dále roz-
vinout, co se za uplynulé voleb-
ní období od VII. sjezdu poved-
lo, co se nepovedlo a v čem má
náš odborový svaz rezervy. Ale
není pouze na mně, abych up-
lynulé období hodnotil. Je pře-
devším na Vás, členkách a čle-
nech Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací,
abyste se zamysleli, jak od-
borový svaz naplňoval Vaše
představy. Věřím, že i ostatní

zaměstnanci ve veřejných služ-
bách a správě se zamyslí nad
tím, co pro ně odbory dělají,
v čem jim pomohly, v čem jsou
pro každého zaměstnance dů-
ležité. A třeba přehodnotí své
postoje a vstoupí do řad našeho
odborového svazu. Odborového
svazu, který je součástí největ-
ší odborové centrály ČMKOS,
a který je v této centrále čtvr-
tým největším a který je z po-
hledu odborářů a zaměstnanců
veřejných služeb a správy tím
nejvýznamnějším.

Přeji si, aby jednání VIII. sjez-
du odborového svazu 8. března
2019 proběhlo v konstruktivním
duchu, aby ukázalo, že OSSOO
je jednotný, solidární a akce-
schopný svaz, kterému nechybí
sebevědomí při ochraně, obha-
jobě a prosazování práv a opráv-
něných zájmů našich členů.

Ještě jednou děkuji všem čle-
nům OSSOO, všem funkcioná-
řům a zaměstnancům OSSOO
za jejich práci ve prospěch
odborů a našeho odborového
svazu. Přeji nově zvolenému ve-
dení odborového svazu hodně
úspěchů v jejich funkčním ob-
dobí a další zkvalitnění práce ve
prospěch zaměstnanců v oblasti
veřejné správy a služeb.

Bc. Pavel Bednář
předseda odborového svazu

Na místopředsedy OS kandidují Ing. Alena Gaňová, JUDr. Rudolf Pospíšil a Ing. Břetislav Dvořák

rence sekcí vyjma dvou, které
vůbec nenavrhly kandidáty na
předsedu a místopředsedy od-
borového svazu.

Co pro vás bylo v končícím vo-
lebním období ve výkonu funkce
místopředsedy nejdůležitější, če-
mu jste se nejvíce věnoval?

Portfolio aktivit, nejenom
mých, ale celého svazu, bylo
v uplynulém období velmi pes-
tré. Nejen chlebem živ je člověk,
takže tradičně ve středu zájmu
stála otázka, jakou formou a v ja-
ké výši budou valorizovány pla-
ty zaměstnanců veřejné správy
a služeb. Výsledek je znám. Byl
to obtížný běh na dlouhou trať.

Podařilo se uzavřít novou
kolektivní dohodu vyššího stup-
ně pro státní úředníky, protože
platnost stávající vypršela k 31.

12. 2018. Uvedená novost spo-
čívá v novelizaci některých in-
stitutů, např. indispozičního vol-
na, odměn při životních výro-
čích, snažili jsme se vyřešit
i otázku pracovních podmínek
při vysokých letních teplotách.

Při snaze uzavřít kolektivní
smlouvu vyššího stupně se Sva-
zem měst a obcí bohužel nará-
žíme na neochotu, až obstrukční

přístup druhé strany, která ne-
chce, i přes pravomocné rozhod-
nutí MPSV, přijmout roli svazu
zaměstnavatelů pro pracovníky
měst a obcí. Věc je momentálně
u správního soudu.

Věnovali jsme se intenzivně
otázce postavení zaměstnanců
veřejné správy. Nelíbí se mi, jak
je s nimi zacházeno.

Při přijetí do služebního nebo
pracovního poměru byla úřední-
kům slibována stabilita jejich
postavení, apolitičnost při výko-
nu služby apod. Skutečnost je
jiná. Počínaje dehonestací po-
stavení zaměstnanců veřejné
správy (a to i z nejvyšších poli-
tických pater), neustálými reor-
ganizacemi, systemizacemi i vo-
láním po plošném snižováním
jejich počtů. Je třeba si uvědo-
mit, že vykonávají pouze tu ve-
řejnoprávní agendu, kterou jim
přidělí moc zákonodárná, a tím
primárně určuje potřebu jejich
reálných počtů. Není výjimkou,

že systemizovaná místa se z růz-
ných důvodů nepodaří obsadit,
a tudíž stávající pracovníci dlou-
hodobě vykonávají činnosti za
ty chybějící. Že to není dobrý
stav, je zcela zřejmé.

Samozřejmostí by měla být
i pomoc ze strany zaměstna-
vatele v případě, že je zaměst-
nanec veřejné správy napaden či
opakovaně napadán (lhostejno
zda verbálně či fyzicky) při
výkonu svěřené činnosti nebo
pro výkon této činnosti. V tom-
to směru odborový svaz jedná
o možné legislativní úpravě té-
to záležitosti.

Považuji v této souvislosti za
přiléhavý výrok Eleanory Roo-
seveltové: "Pamatujte si, nikdo
vás nemůže přimět k tomu,
abyste se cítili méněcenní bez
vašeho souhlasu."

Proč jste se rozhodl kandi-
daturu přijmout?

JUDr. Rudolf Pospíšil
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Ing. Břetislav Dvořák vyko-
nává v současném volebním ob-
dobí funkci neuvolněného 2.
místopředsedy našeho odboro-
vého svazu. B. Dvořák je ve-
doucím odboru výstavby a ži-
votního prostředí a předsedou
základní odborové organizace
na pracovišti. Na opětovné zvo-
lení místopředsedou před nad-
cházejícím sjezdem odborového
svazu ho navrhly dvě regionální
konference sekce veřejné sprá-
vy, a to v Královehradeckém
a v Pardubickém kraji, a sekce
ústředních orgánů státní sprá-
vy.

Co pro vás bylo v končícím
volebním období ve výkonu
funkce místopředsedy nejdů-
ležitější, čemu jste se nejvíce
věnoval?

Jak jste naznačila výše, vyko-
nával jsem funkci jako neuvol-
něný místopředseda. V praxi to
znamenalo, že na městském
úřadě již 27 let jako vedoucí
odboru musím řídit dvě oddě-
lení, a to oddělení výstavby
a územního plánování, a druhým
oddělením je životní prostředí.
Celých 27 let jsem také předse-
dou základní odborové organi-
zace městského úřadu, kde se
nám podařilo vyjednat řadu nad-
standardních benefitů (např. stra-
venka za 110 Kč – zaměstnanec
platí pouhých 10 Kč, atd.). Lidé,
kteří pracují na městských
úřadech, dokáží posoudit ná-
ročnost a složitost všech těchto
agend.

Nejinak tomu bylo i v posled-
ních čtyřech letech, kdy jsem

Možná to bude znít naivně
nebo dokonce pateticky, ale pře-
svědčily mne reakce našich čle-
nů na mou práci. Jde o případy,
kdy potkáte povědomou tvář
(jméno si již nutně nemusíte vy-
bavit) a tato osoba Vám řekne,
že jste jí moc pomohl nebo jinou
potěšující laskavost.

To je pro mne zásadní a jedi-
nou motivací, proč se ucházím
o funkci místopředsedy Odboro-
vého svazu státních orgánů a or-
ganizací.

***

Ing. Břetislav Dvořák

musel ladit svůj profesní život
s funkcí neuvolněného místo-
předsedy OSSOO. Nikdy jsem
nepočítal svůj čas, který jsem
nezištně věnoval po celý svůj ži-
vot odborové činnosti. Místo mě
jej v posledních 4 letech počítal
můj zaměstnavatel a došel k čís-
lu více než 35 pracovních dnů za
běžný rok, kdy jsem nemohl být
díky své funkci místopředsedy
na pracovišti, tedy cca 140-150
dní za čtyři roky volebního ob-
dobí. Samotného mě toto číslo
překvapilo, zejména když si
uvědomíme, že běžný rok má
zpravidla okolo 250 pracovních
dní.

Vaši otázku si dovolím roz-
dělit na dvě části, protože důle-
žitých věcí tam je, a vždy bylo,
neskutečně mnoho. Velmi nerad
mluvím o tom, co vše se podaři-
lo. Nakonec vydávané noviny
„NOS“ jsou vždy plné fotografií
usměvavých tváří a převážně
pozitivních informací. Sám jsem
hrdý na to, že jsem měl to štěstí,
že jsem byl součástí týmu, který
těchto úspěchů dosáhl. Raději se
ovšem snažím hledat řešení tam,
kde se vše nezdařilo, tak jak
jsme si představovali. Takovou
oblastí je dosud neuzavření
kolektivní smlouvy vyššího
stupně se Svazem měst a obcí
ČR (SMO ČR). Snažení všech

členů OSSOO, předsedy i nás
místopředsedů, dosud nebyla ko-
runována úspěchem. Se SMO
ČR probíhala tři roky celá řada
jednání, přesto se nepodařilo na-
jít shodu, naopak zástupci měst
se nyní obrátili na soud. Para-
doxní ale je, že i přes tento dílčí
neúspěch, jsme v projednávání
kolektivní smlouvy došli nejdál
v celé historii svazu.

Ani odpověď na druhou část
otázky nelze „čemu jste se nejvíc
věnoval“ úplně jednoduše zod-
povědět. Tak, jak to určilo první
zasedání výboru odborového
svazu, bylo jedním z mých úkolů
podílet se na konsolidaci ne-
movitého majetku našeho svazu.
Náš svaz je významným spolu-
vlastníkem řady nemovitostí,
mimo jiné i hotelů. Aktivně jsem
se zúčastnil jednání „Spolu-
vlastníků nemovitostí Clarion
Špindlerův mlýn, Metropol
České Budějovice, DKO Jihlava
a držitelů majetkových podílů
v dalších společnostech“, kde se
konkrétně připravovaly opravy
a investice do jednotlivých ob-
jektů. Dále jsem byl celé funkční
období stálým členem pracov-
ního týmu pro veřejnou správu
a veřejné služby Rady hospo-
dářské a sociální dohody, tým je
nyní veden náměstkem ministra
vnitra JUDr. Mlsnou. Tyto akti-
vity patřily k těm důležitějším
v mé práci místopředsedy svazu,
samozřejmě byly i neméně dů-
ležité další.

Proč jste se rozhodl kandi-
daturu přijmout?

Nemá zde asi cenu vypočítá-
vat, všechny mé odborové funk-
ce, které jsem kdy vykonával,
jen namátkou uvedu několik
z nich (17 let člen vedení Sekce
veřejné správy OSSOO, 4 roky
místopředseda sekce; 13 let člen
Výboru OSSOO; 4 roky člen
předsednictva VOS; atd.) Tím,
že můj celý život byl vždy více

či méně spojen s kolektivem lidí,
kteří bránili práva svých kolegů,
to je asi první z mnoha důvodů -
proč. Druhým, a to neméně zá-
važným, a pro mě závazným
důvodem, je důvěra lidí. Celá řa-
da odborářů, a to průřezem ze
všech sekcí, mi vyslovují pod-
poru a ptají se mě, zda budu
skutečně kandidovat. Těmto
tazatelům sděluji, že pokud ještě
někdo potřebuje mé zkušenosti
a dovednosti, projevuje mi pod-
poru, pak má cenu se o kandi-
daturu ucházet a přijmout ji.

Kde jsem trochu váhal, je můj
věk, je mi 60 let. V tomto směru
mě uklidnil můj kamarád, který
je o 6 let starší, přijal kandidatu-
ru a já sám mu velmi přeji, aby
ve volbách uspěl, vlastně o jeho
úspěchu vůbec nepochybuji.
V následujícím období budou
zaváděny nové technologie (např.
digitalizace veřejné správy, atd.),
které budou potřebovat spoustu
energie a před naším svazem
vyvstanou zcela nové výzvy, je-
jichž řešení nebude mnohdy
jednoduché a přímočaré.

Z doslechu a sdělení někte-
rých odborářů vím, že jsou již
učiněny nějaké „dohody“, aby
má kandidatura nebyla úspěšná,
což osobně považuji za nepod-
statné. Chápu, že u některých
kolegů, u kterých jsem třeba
upozornil na nedostatky v jejich
práci, nejsem oblíben a jejich
hlas nezískám. Pokud se však
ostatní odboráři rozhodnou pro
podporu mé osoby, pak budu ze
všech sil, a v rámci svých mož-
ností, plnit svěřené úkoly.

Nikdy jsem nebyl uvolněným
funkcionářem a je velmi prav-
děpodobné, pokud „dohody“ bu-
dou dodrženy, nestanu se jím ani
nyní, ale vždy jsem si, i při své
náročné profesi, našel čas pro
své kolegy a kamarády v od-
borech. Tak tomu bude i nadále,
ať volby dopadnou jakkoliv.

bret

Na místopředsedy OS kandidují Ing. Alena Gaňová, JUDr. Rudolf Pospíšil a Ing. Břetislav Dvořák

https://www.odboryplus.cz/
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Dopis premiérovi - žádost o jednání
V Praze dne 13. února 2019

Vážený pane předsedo vlády ČR,
v pátek 1. února 2019 jste společně s ministryní financí na tiskové

konferenci po skončení koaliční rady oznámili, že chcete navrhovat
úspory v mandatorních výdajích. Nejzásadnějším návrhem je však
plán na propuštění deseti procent státních zaměstnanců kromě učitelů
a příslušníků bezpečnostních složek.

Velmi si vážíme toho, že v ČR funguje sociální dialog a že sociál-
ní partneři spolu komunikují o zásadních návrzích. Zástupci zaměst-
nanců očekávali, že budou vyzváni k jednání právě nad tématem sni-
žovaní počtu zaměstnanců ve státní správě. Bohužel se tak do dneš-
ního dne nestalo.

Odbory v této věci pouze čerpají z informací sdělovacích prostřed-
ků. Nevíme, jestli tento ambiciózní návrh je návrhem celé vlády ČR,
nevíme, koho se snižování dotkne, nevíme, jak by mělo být reali-
zováno.

Vážený pane premiére, v pondělí 11. února 2019 se sešly odborové
svazy ve veřejných službách a správě, aby tuto situaci projednaly.
Jedním z výsledků jednání je požadavek, aby vláda ČR svůj záměr
a jeho dopady na výkon státní správy a státní zaměstnance odborům
vysvětlila.

Obracím se proto na Vás jako mluvčí odborových svazů ve veřej-
ných službách a správě a jako předseda Odborového svazu státních
orgánů a organizací s žádostí o urychlené jednání zástupců
odborových svazů RoPo s Vámi na téma snižování zaměstnanců
státní správy.

Děkuji za pochopení, děkuji za vstřícnost.
S úctou

Bc. Pavel Bednář
mluvčí OS RoPo

Odborový svaz hasičů a náš odborový svaz se
obrací na premiéra ohledně možného zhoršení

podmínek výpočtu výsluh příslušníků
bezpečnostních sborů

V Praze dne 19. února 2019
Vážený pane předsedo vlády ČR,

dne 14. února 2019 jsme měli možnost seznámit se s návrhem
předsedy podvýboru PSP ČR pro Policii ČR Zdeňka Ondráčka na
novelu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů. V návrhu novely jsou zakotveny vedle vyššího
hodnostního označení udělené zemřelému příslušníkovi, což v sou-
časné době považujeme za nadbytečné a snese tato problematika od-
kladu, také návrhy úprav § 123 a § 166 (paragrafy upravující posky-
tování odměn a jejich následné započtení pro stanovení výše vý-
sluhových náležitostí). Podle tohoto návrhu (Tisk PSP ČR 399/0) má
být odměna podle § 123 (pracovní, zdaněná odměna) vyloučena
z výpočtu hrubého měsíčního služebního příjmu pro účely výsluho-
vých náležitostí.

Tento populistický návrh by měl zabránit vysokým služebním
funkcionářům (papalášům) v umělém navyšování příjmů před odcho-
dem do výsluhy. Toho jde však dosáhnout již za stávající právní
úpravy důsledností ředitelů bezpečnostních sborů při nastavení
pravidel pro výplatu odměn.

Úprava, tak jak ji navrhuje poslanec Ondráček, postihne zejména
řadové příslušníky, neb oni na odměny dosáhnou jen v minimálních
výších a pouze v jednotlivých případech v souladu se zákonem. Od
zveřejnění návrhu novely zákona o služebním poměru reagují pří-
slušníci na budoucí možné zhoršení podmínek výpočtu výsluhových
náležitostí velice emociálně a je cítit z těchto reakcí nervozita, která
by mohla přerůst v masové odchody příslušníků.

Odborový svaz hasičů a Odborový svaz státních orgánů a organi-
zací zastupující příslušníky bezpečnostních sborů s tímto návrhem
zásadně nesouhlasí. Schválením novely zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů by byly dílčí výsledky v náboru
nových příslušníků zničeny a vynaložené prostředky na kampaň ztra-
ceny.

S úctou
Zdeněk J. Oberreiter Pavel Bednář
předseda OS hasičů Bc. předseda OSSOO

Připomínky
k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka
Kotena, Jana Bartoška a Hany Aulické Jírovcové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním

poměru příslušníků bezpečnostních sborů – tisk 399
K čl. I bodu 1

Návrh na udělování vyššího služebního označení in memoriam
nebo čestného vyššího hodnostního označení bývalým příslušníkům
bezpečnostních sborů a zavedení těchto nových pojmů v zákoně č.
361/2003 Sb. považujeme za nesystémové a pro realizaci v praxi
problematické až nesrozumitelné. Podle současné právní úpravy
náleží příslušné hodnostní označení příslušníku bezpečnostního sboru
(dále jen „příslušník“) podle toho, do jaké služební hodnosti je zařa-
zen. Skončením služebního poměru pozbývá příslušník služební hod-
nosti, a tedy i hodnostního označení, neboť jen příslušníkovi ve slu-
žební hodnosti náleží hodnostní označení.

Návrh neupravuje a ani důvodová zpráva neobsahuje vysvětlení,
jak by se vyšší služební označení“ nebo „čestné vyšší hodnostní
označení“ lišilo od dosavadního hodnostního označení, které náleží,
jak je uvedeno výše, jen v případě, že je příslušník ustaven do pří-
slušné služební hodnosti. S ohledem na dosavadní právní úpravu je
podle našeho názoru nezbytné do zákona tuto věc zapracovat. Z dů-
vodové zprávy také nevyplývá, z jakého důvodu by mohl ředitel bez-
pečnostního sboru udělovat případné čestné vyšší hodnostní označení
bývalému příslušníku bezpečnostního sboru jen na základě návrhu
blíže nespecifikovaného spolku. Není také jasné, proč by čestné vyšší
hodnostní označení nemohlo být udělováno také příslušníkům ve slu-
žebním poměru za zásluhy ve službě.

Navržená právní úprava je podle našeho názoru nekomplexní a není
ani řádně odůvodněna. Z uvedených důvodů s tímto návrhem nesou-
hlasíme. Tato připomínka je zásadní.

K čl. I bodům 2 až 4
Stupnice základních tarifů zohledňuje dosažené vzdělání a délku

odborné praxe. Zajišťuje tak princip zásluhovosti podle těchto dvou
kritérií a zabraňuje nežádoucí nivelizaci služebních příjmů. Z důvodu
zajištění zásady legitimního očekávání příslušníků na vývoj jejich slu-
žebních příjmů je podle našeho názoru nezbytné určit postup pro sta-
novení stupnice základních tarifů zákonem. Jen těžko si lze před-
stavit, jak by se různé vlády vypořádaly s tak volně stanoveným poža-
davkem, aby byl zachován princip zásluhovosti mezi jednotlivými
základními tarify i mezi všemi tarifními stupni, jak se navrhuje v ma-
teriálu.

Zásluhovost při výkonu služby ve ztížených a zdraví škodlivých
pracovních podmínkách, v prostředí s vysokou mírou ohrožení zdraví
spojenou s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení ži-
vota nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům nebo výkonu
služby s mimořádnou psychickou zátěží bez ohledu na dosažené
vzdělání nebo délku odborné praxe, by měl podle našeho názoru řešit
spravedlivě nastavený zvláštní příplatek.

Z uvedených důvodů s tímto návrhem rovněž nesouhlasíme. Tato
připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 6

V žádném případě není možné souhlasit s tím, aby se do měsíčního
služebního příjmu pro účely stanovení výše výsluhových nároků

Pokračování na straně 5
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Odborový svaz hasičů a náš odborový svaz se
obrací na premiéra ohledně možného zhoršení

pdmínek výpočtu výsluh příslušníků
bezpečnostních sborů

nezapočítával příplatek za službu v zahraničí podle § 119 zákona č.
361/2003 Sb. a odměny podle § 123 téhož zákona.

Podle § 113 písm. c) zákona č. 361/2003 Sb. je příplatek za službu
v zahraničí jednou ze složek služebního příjmu. Na příplatek za služ-
bu v zahraničí má nárok příslušník, který je zařazen do zálohy činné
a je vyslán k výkonu služby do zahraničí v rámci jednotky mno-
honárodnostních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů, po
dobu působení v zahraničí. Po dobu poskytování tohoto příplatku ale
nemá příslušník nárok na náhradní volno a služební příjem za službu
přesčas a na odměnu za služební pohotovost. V důvodové zprávě
navíc chybí relevantní vysvětlení navržené právní úpravy.

Také absolutní vyloučení odměn udělovaných podle § 123 zákona
č. 361/2003 Sb. by se týkalo, a tedy poškodilo všechny příslušníky.
Navrhovaná změna je v důvodové zprávě odůvodňována účelovým
udělováním odměn některým vybraným příslušníkům, čímž se vý-
razně zvýší celkový měsíční hrubý služební příjem s cílem dosáhnout
vyšších výsluhových nároků.

Případnému zneužívání dosavadní právní úpravy k zajištění vy-
sokých výsluhových nároků některým příslušníkům je sice podle na-
šeho názoru nezbytné zabránit, ale nelze to řešit tak, že dojde k po-
škození všech příslušníků bez rozdílu. Tato připomínka je zásadní.

Na základě výše uvedených připomínek navrhujeme, aby vláda ve
svém stanovisku k předloženému poslaneckému návrhu zákona
vyjádřila nesouhlas.

Zdeněk Jindřich Oberreiter v.r.
předseda OS hasičů

Pokračování ze strany 4

Flexibilní trh práce.
Je to dobře nebo špatně?

Máte možnost pracovat z domova (tzv. home office)? Musíte

být na příjmu nebo dokonce pracovat po stanovené pracovní

době? Je pružná pracovní doba výhodou?

Pomozte nám připravit přehled, co si o časové a prostorové

flexibilitě na trhu práce myslí zaměstnanci. Stačí vyplnit násle-

dující dotazník https://goo.gl/forms/xs7S0NvqHhzofoqA3.

Nezabere vám to více než tři minuty. Garantujeme, že nikdo

neeviduje vaše jméno, ani kontaktní údaje – dotazník je zcela

anonymní a můžete tak bez obav uvést svůj názor.

O výsledcích dotazníku budeme informovat na konferenci,

kterou na toto téma připravujeme, ale může se stát důležitým

zdrojem podpůrných argumentů pro vyjednávání na různých

úrovních.

Požádejte o vyplnění dotazníku také své kolegy a známé.

Předem děkujeme všem, kdo se do našeho průzkumu zapojí.

Výbor pro rovné příležitosti ČMKOS

Dohoda o Evropském úřadu pro práci byla dosažena
14. únor 2019

Evropská odborová konfederace vyzývá evropské instituce, aby co nej-
rychleji přijaly dohodu, která byla dosažena mezi Evropskou komisí, Ev-
ropským parlamentem a Evropskou radou ohledně založení Evropského
úřadu pro práci (ELA). Tento úřad posílí práva pracovníků tím, že bude po-
máhat národním úřadům při aplikaci a posilování evropského pracovního
zákona a při boji proti zneužívání mobility práce, sociálního zabezpečení
a přesouvání pracovníků. ELA zároveň zlepší informovanost pracovníků
a zaměstnavatelů ohledně jejich práv a závazků, pomůže při koordinaci kon-
trol a ulehčí spolupráci mezi členskými zeměmi při aplikaci a vymáhání
zákonů EU. Rovněž to představuje pokrok při implementaci Evropského
pilíře sociálních práv do praxe. Zástupci ETUC jsou zklamáni omezením
úlohy ELA v oblasti mezinárodní dopravy, kde často dochází ke značnému
zneužívání pracovníků. ETUC zůstává v pohotovosti, aby zajistil důsledné
zapojení odborů a zaměstnavatelů při řízení tohoto úřadu.
Nová směrnice ohledně práv pracovníků musí být přijata a řádně im-
plementována

ETUC vyzývá k přijetí konečné dohody, které bylo dosaženo při jednání
Evropské komise, Evropského parlamentu a zástupců členských států ohled-
ně Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.
Směrnice poskytuje důležitá práva, jako je včasné oznámení pracovní smě-
ny a právo na finanční odškodnění, pokud je pracovní zařazení zrušeno na
poslední chvíli. Směrnice dále zakazuje vykořisťující praktiky, jako je účto-
vání nákladů pracovníkům za jejich školení a omezuje zkušební dobu na
maximálně 6 měsíců. Zaměstnavatelé nemohou zabránit pracovníkům, aby
přijali další práci v jiné společnosti nad rámec své pracovní doby. Zahrnuti
musí být všichni pracovníci včetně agenturních pracovníků a dalších typů
pracovníků na “volné” noze. Konfederační tajemnice ETUC Eshter Lyn-
chová: „Ve směrnici vidíme několik rozumných posunů, které přinesou sku-
tečný rozdíl lidem uvězněným v nejisté práci. Jednou z hlavních změn je pře-
měna ze směrnice, která informuje, na směrnici, která nabízí ochranu. Vyzý-
váme zástupce členských států, aby nevyužili možnosti vyloučit z této směr-
nice státní zaměstnance, pracovníky složek okamžité pomoci, vojáky a poli-
cisty nebo soudce, žalobce, vyšetřovatele a další.“
Orpea/Celenus – pracovníci dosáhli kolektivní dohody po dlouhé stávce
18. únor 2019

Německý odborový svaz Verdi dosáhl kolektivní dohody se společností
Celenus, která je pobočkou francouzské pečovatelské firmy Orpea. Tato do-
hoda přišla v návatnosti na 202 dní trvající stávku, která zahrnovala několik

demonstrací a evropských solidár-
ních akcí. Bylo vyjednáno zvýšení
mezd o 1,5 – 2,25 %. Dále došlo
k navýšení náhrad při dovolené,
více volných dní při pěči o dítě
a zahrnuta byla i jednorázová plat-
ba. Odboráři, kteří byli propuštěni,
se vrátí do práce a opatření přijatá
v souvislosti se stávkou budou

ukončena. Dva odboráři, kteří byli propuštěni, a jejich propuštění prohlásil
německý soud za nezákonné, se mohou vrátit do práce. Generální tajemník
EPSU Jan Willem Goudriaan to komentoval slovy: „Pracovníci ukázali
svou odhodlanost při vyžadování respektu k jejich práci a práci jejich
odborářských kolegů. Evropští odboráři z Orpea podporovali své kolegy
v jejich požadavku na zajištění kolektivní dohody a uznání odborů. Smekám
přede všemi a obzvláště před odboráři a pracovníky v Bad Langensalza.“

Pavol Mokoš

hasiči

https://goo.gl/forms/xs7S0NvqHhzofoqA3


AKČ
VELIKONO ČNÍ RELAXA

    

Nabídka platí

 

 

Uvedená cena je za osobu a pobyt. Pobyt za
poplatek 50 Kč na osobu a den není zahrnut v

PAWLIK – AQUAFORUM
Kategorie pokoje 

Superior  A                                

Superior  A                                1/1

Deluxe     A                                1/2

Cena od  

9 920 Kč 
 

PLATNOST NABÍDKY:   

17.04. – 24.04.2019 

 

• UBYTOVÁNÍ v hotelu Pawlik 
• POLOPENZE (možnost dokoupení plné penze)
• 1 LÉČEBNÁ PROCEDUR

jednou: 1x relaxační koupel, 1x suchá masážní vana, 1x masáž lávovými kameny 
(30 min.)/aroma masáž (30 min.), 1x parafínový zábal na záda, 2x parafínový 
1x kryoterapie, 1x oxygenoterapie (60 min.), 1x diagn

• 1 x DENNĚ VSTUP DO SOLNÉ JESKYN
• NEOMEZENÝ VSTUP DO AQUAFORA
• KONZUMACE v restauraci č

AKČNÍ NABÍDKA  

INFORMACE A REZERVACE  
351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) 

info@frantiskovylazne.cz 
 

www.frantiskovylazne.cz 

ČNÍ RELAXA ČNÍ POBYT DELUXE
 
 

 

Nabídka platí také pro blízké osoby (přátele a rodinu).
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLUŽBY V CENĚ: 

 

 

 

 

 

 

CENA POBYTU:  

 
Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. 

 na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu. 1/2 = dvoulůžkový pokoj, 1/1 = jednol
 

AQUAFORUM ****  17.04. – 24.04.2019
1 noc 4 noci 5 nocí

         1/2 2 480 Kč 9 920 Kč 12 400 K

Superior  A                                1/1 2 980 Kč 11 920 Kč 14 900 K

Deluxe     A                                1/2 2 730 Kč 10 920 Kč 13 650 K

hotelu Pawlik – Aquaforum **** (min. 4 noci)  
(možnost dokoupení plné penze) 

PROCEDURA DENNĚ (výběr z následujících procedur 
ční koupel, 1x suchá masážní vana, 1x masáž lávovými kameny 

(30 min.)/aroma masáž (30 min.), 1x parafínový zábal na záda, 2x parafínový 
1x kryoterapie, 1x oxygenoterapie (60 min.), 1x diagnostika InBody – základní m

 VSTUP DO SOLNÉ JESKYNĚ (45 min.) 
NEOMEZENÝ VSTUP DO AQUAFORA  

restauraci či v hotelovém baru ve výši 100 Kč/ den 

 
POBYT DELUXE  

átele a rodinu). 

 

snídaní. Lázeňský a kulturní 
žkový pokoj, 1/1 = jednolůžkový pokoj 

24.04.2019 
5 nocí 6 nocí 
400 Kč 14 880 Kč 

900 Kč 17 880 Kč 

650 Kč 16 380 Kč 

následujících procedur - vždy pouze 
ní koupel, 1x suchá masážní vana, 1x masáž lávovými kameny  

(30 min.)/aroma masáž (30 min.), 1x parafínový zábal na záda, 2x parafínový zábal na ruce, 
základní měření) 

REZERVAČNÍ KÓD: 

AMB 549 


