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V Praze se ve dnech 13. - 14. 3. 2015 konal
VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací

Sjezd schválil Stanovy OSSOO a Program OSSOO na léta 2015 - 2019 �� Novým předsedou OSSOO je Bc. Pavel Bednář,
1. místopředsedou JUDr. Rudolf Pospíšil, 2. místopředsedou Ing. Břetislav Dvořák

Po  čtyřech  letech  se na závěr
volebního období dne 13. března
2015 v pražském hotelu Olšanka
sešel VII. sjezd Odborového svazu
státních orgánů a organizací. Jeho
177 delegátů bylo zvoleno na jed-
notlivých konferencích sekcí od-
borového svazu. Po zahájení sjez-
du, minutě ticha k uctění památky
Aleny Vondrové, zvolení pracov-
ního předsednictva, schválení pro-
gramu jednání sjezdu, schválení
jednacího a volebního řádu byly
zvoleny  pracovní  komise,  man-
dátová,  volební, návrhová a ově-
řovatelé  zápisu. Po seznámení se
splněním usnesení z VI. sjezdu
OSSOO předseda OSSOO Ing. Jan
Rovenský vystoupil s komentářem
k  písemné  zprávě o činnosti (viz
strana 5 – 7), která byla součástí
předem zaslaných písemných ma-
teriálů delegátům sjezdu.

V komentáři doprovázeném
video prezentací J. Rovenský kon-
statoval,  že  činnost  odborového

svazu ve volebním období od mi-
nulého  sjezdu byla ovlivněna ná-
stupem vlády tzv. rozpočtové
odpovědnosti, která v rámci ome-
zování veřejných výdajů zásadně
změnila odměňování ve veřejné
správě a službách snížením obje-
mu prostředků na platy o 10 %,
zavedením  platového rozpětí a
smluvních platů. K realizaci pak
došlo v jednotlivých rezortech
rozdílně a pro zaměstnance to zna-

menalo snížení až o 3 či 4 platové
stupně a pro nedostatek prostředků
i propouštění. Současně došlo k de-
strukci Úřadu práce ČR nezodpo-
vědnou reorganizací a zavedením
nového IT systému. Realizace
„rozpočtové odpovědnosti“ pouze
na výdajové stránce stagnací mezd,
zastavením valorizace důchodů,
redukcí dávek státní sociální pod-

Předseda Českomoravské kon-
federace odborových svazů
Josef Středula

Místopředseda ČMKOS JUDr.
Vít Samek a náměstek ministra
vnitra pro státní službu RNDr.
Josef Postránecký

1. místopředseda vlády a ministr
financí Andrej Babiš
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Nový předseda OSSOO Bc.
Pavel Bednář

2. místopředseda OSSOO Ing.
Břetislav Dvořák

1. místopředseda OSSOO JUDr.
Rudolf Pospíšil

pory, zahájením II. pilíře dů-
chodové reformy a současné
opomenutí příjmové stránky
rozpočtu znamenalo snížení život-
ní úrovně i upadnutí do hmotné a
sociální nouze řady občanů a jejich
rodin. J. Rovenský dále zmínil
přípravy nakonec nerealizovaného
jednotného inkasního místa a
opakovanou snahu vládní koalice
zavést společný zákon pro úřed-
níky státu a územních samo-
správných celků. Tyto záměry se
také díky odborům a nevládním
iniciativám, z nichž J. Rovenský
zejména ocenil spolupráci s Trans-
parency International, nepodařilo
uskutečnit. Odbory samy, i ve
spolupráci s nevládními iniciativa-
mi, uspořádaly několik protestních
akcí. V roce 2013 byly mimo vlád-
ní koalici zahájeny seriózní pří-
pravy novely zákona o státní služ-
bě, jejíž garanci pak po předčas-
ných volbách a nástupu nové vlády
byla přesouvána z Ministerstva
práce a sociálních věcí na Úřad
vlády  ČR  a posléze na Minister-
stvo vnitra. Z připravené novely
pak na základě situace v Poslanec-
ké sněmovně PČR a pod hrozbou
obstrukcí opozice byl vyňat institut
Generálního ředitelství státní služ-
by a jeho kompetence přeneseny
na „superministerstva“, Minister-
stvo financí a Ministerstvo vnitra.
Nedořešena zůstala otázka odmě-
ňování, která je v současné době
předmětem politické diskuse, když
jde mj. o podíl nárokové a nená-
rokové složky platu a o opětovné
snahy potlačit senioritu a posílit
význam výkonnosti a zásluhovosti. 

Následovalo vystoupení několi-
ka hostů sjezdu.

Ing. Milan Taraba, předseda
Sdružení  nájemníků  ČR   SON,
které mj. poskytuje právní po-
radenství ve všech oblastech by-
dlení  a již dvacet let spolupracuje
s OSSOO, díky čemuž členové
odborového svazu využívají jeho
služeb bezplatně na rozdíl od tisí-
cových plateb v advokátních
kancelářích, informoval o dlou-
hodobé snaze sdružení prosadit
zákon o sociálním bydlení, když
nyní je reálná šance na jeho přijetí.

Předsedkyně partnerského od-
borového svazu SLOVES ze Slo-

venské republiky Mária Mayerová
hovořila o nelehké situaci ve veřej-
né správě a službách na Slovensku,
kdy se drasticky šetří, reorganizace
stíhají reorganizace a od roku 2002
již proběhly desítky novelizací
zákona o státní službě. Mrzí ji, že
odboráři ze SLOVES nedokáží
využít na rozdíl od odborářů ze
školství práva na stávku. Součástí
SLOVES po sloučení jsou odbo-
ráři pracující ve sféře kultury.

Regionální tajemník Evropské
federace odborových svazů veřej-
ných služeb (EPSU - 8 milionů
členů)  a celosvětové odborové
Internacionály veřejných služeb
(PSI - 20 milionů členů) pro střed-
ní Evropu a západní Balkán Josef
Krejbych informoval o úsilí mezi-

národních federací o uhájení neza-
stupitelnosti veřejných služeb pro
kvalitní život a dodržení základ-
ních životních standardů. Veřejné
služby nejsou místem pro komer-
ční záměry. Mezinárodní solidarita
a soudružnost v tomto úsilí je vel-
mi důležitá.

Po  zprávě mandátové komise,
která konstatovala, že ze 177 zvo-
lených a pozvaných delegátů s hla-
sem rozhodujícím je přítomno 173,
pokračovala vystoupení hostů sjez-
du. 

Místopředsedkyně Odborového
svazu pracovníků kultury a ochra-
ny přírody Hana Outratová vy-
slovila podporu cílům OSSOO a
právům úředníků veřejné správy,
když odboráři z oblasti kultury a

ochrany přírody jsou sami často
také úředníky.

1. místopředseda vlády a ministr
financí Andrej Babiš připomněl,
že do vlády šel s tím, že tato vláda
nebude krást a zvyšovat daně.
Zdůraznil jako nejdůležitější
součást státní správy finanční

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 13. a 14. března 2015 proběhl VII. sjezd

Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjez-
du v tajné volbě zvolili nové vedení našeho odborového svazu.
Dovolte  mi,  abych poděkoval za práci, kterou pro odborový
svaz v minulém volebním období vykonali, oběma končícím
členům vedení OSSOO.

Osobně děkuji bývalému předsedovi OSSOO a mému velké-
mu učiteli Ing. Janu Rovenskému. Tento odborář tělem i duší
působil ve vedení našeho odborového svazu a v dalších
odborových strukturách téměř čtvrtstoletí. Významně se
podílel na budování tohoto odborového svazu. I díky němu je
náš odborový svaz silným, sebevědomím a hrdým odborovým
svazem, který má významné postavení i ve strukturách
ČMKOS. Především v minulém volebním období svým
odborným a kultivovaným vystupováním přesvědčil ostatní
sociální partnery, že v jejich očích je náš odborový svaz hod-
nocen s velkým respektem.

Srdečně děkuji bývalému místopředsedovi OSSOO a mému
příteli Petru Vydrovi. Jako neuvolněný místopředseda vykon-
al pro odborový svaz tolik „mravenčí“ práce, která většinou
navenek moc vidět není, ale pro odborový svaz je důležitá,
potřebná a nepostradatelná. Jeho kontakt se základními orga-
nizacemi, jeho pomoc v „terénu“ nejenom odborovým
funkcionářům,  ale i jednotlivým členům našeho odborového
svazu, to bylo jeho posláním v minulém volebním období. Jeho
„zapálení“ pro odbory, pro pomoc druhým a pro pomoc to-
muto  odborovému svazu se doslova a do písmene realizovalo
v praxi. Právem je nazýván odborovým „srdcařem“.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji oběma vše nejlepší
v jejich dalším životě, hodně zdraví a štěstí. Těším se s nimi na
další vzájemnou spolupráci. Věřím, že jejich životní a
odborářské zkušenosti budou nejenom pro mne, ale pro celý
odborový svaz i nadále velkým přínosem.
V Praze dne 14. března 2015

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda odborového svazu
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USNESENÍ
VII. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací,

konaného ve dnech 13. 3. a 14. 3. 2015 v Praze
I. Sjezd bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti Odborového svazu státních orgánů
a organizací v období mezi sjezdy OS, tj. 2011 – 2014.

2. Zprávu revizní komise OS.
3. Složení Výboru OS (příloha č. 1).
4. Složení předsednictva Výboru OS (příloha č. 2).
5. Složení revizní komise OS (příloha č. 3).

II. Sjezd schvaluje
1. Předložený návrh Stanov Odborového svazu státních orgánů a

organizací ve znění změn a doplňků schválených dne 13. 3. 
2015 (Příloha č.4).

2. Program činnosti Odborového svazu státních orgánů a organi-
zací na období 2015 – 2019.

III. Sjezd zvolil
1. předsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací  

Bc. Pavla Bednáře, 
2. místopředsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací
a) prvním místopředsedou  JUDr. Rudolfa Pospíšila, 
b) druhým místopředsedou  Ing. Břetislava Dvořáka, 

IV. Sjezd ukládá
1. Výboru Odborového svazu
a) zaslat materiály schválené sjezdem Odborového svazu státních

orgánů a organizací a materiály schválené výborem Odboro-
vého svazu základním (místním) organizacím do konce května
2015,

b) rozpracovat schválený program činnosti Odborového svazu 
státních orgánů a organizací do časových etap a zajistit jeho 
průběžné plnění, v případě potřeby aktualizaci. O plnění 
schváleného programu bude informován VIII. sjezd OS,

c) projednat návrhy a připomínky uplatněné v rámci diskuse a 
využít je pro další práci VOS.

2. Základním (místním) organizacím Odborového svazu
Závěry VII. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a orga-
nizací využít v další činnosti základních (místních) organizací.

3. Delegátům sjezdu Odborového svazu
Bezodkladně  seznámit  členy základních (místních) organizací,
které  zastupují, s průběhem a výsledky VII. sjezdu Odborového
svazu státních orgánů a organizací.

Podpisy členů návrhové komise:
Jméno podpis
Brozová Nina, JUDr., předsedkyně
Fördöš Julius
Černohorská Jiřina, Mgr.
Žbánek Jaroslav, Ing
Heger Petr
Dudek Jan, Mgr.
Trs Miroslav, Mgr
V Praze, dne 14. 3. 2015

V Praze se ve dnech 13. - 14. 3. 2015 konal
VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací 

úřady a celní správu s tím, že mají
být podporovány. Opakovaně zdů-
raznil význam zveřejňování smluv
ministerstev, zavádění kontrolních
hlášení DPH a zavedení evidence
tržeb. Je si vědom, že zaměstnanci
odvádějí daně samozřejmě, a tak je
potřeba, aby i další daně byly sku-
tečně odváděny. Ministr je v kon-
taktu s odbory, mezi jeho poradci
je i ekonom Ungerman (Jaroslav
Ungerman, makroekonom Česko-
moravské komory   odborových  sva-
zů). Od odborů očekává, aby nejen
bojovaly za platy, ale že také bu-
dou vyvíjet tlak na zveřejňování
smluv ještě před účinností připra-
vovaného zákona o registru smluv.
Cílem je zamezení plýtvání a ko-
rupci. Proti „daňovému ráji“ v Pra-
ze budou bojovat kontroly prová-
děné jinými finančními úřady,
součástí je i navýšení počtu fi-
nančních úředníků o 600. Koaliční
vládnutí hodnotí A. Babiš jako
úspěšné, s novou atmosférou. Chce
využít v boji s daňovými úniky
zahraniční   zkušenosti,    rezervy
v hospodaření státu vidí v centrál-
ních nákupech. Na dotazy delegátů
odpověděl, že podporuje i posilo-
vání dalších článků státní správy
mimo FÚ a CS, a nevidí důvod ke
zvyšování platů, když zákon o stát-
ní službě přináší větší jistotu za-
městnání a výhodu 6denního stu-
dijního volna,  přičemž  přiznal,  že
zákon o státní službě nečetl. K do-
tazu ohledně FKSP řekl, že o na-
výšení je  možné diskutovat. Po
upozornění na konkrétní omezení
práv zaměstnanců ve služebním
poměru podle zákona o státní služ-
bě ze strany delegátů J. Rovenský
nabídl A. Babišovi  v  nejbližších
dnech předání jejich písemného
souhrnu, na což místopředseda
vlády reagoval, že se rád poučí. 

Na konstatování A. Babiše o kon-
taktech s odbory reagoval předseda
sekce finanční správy Ing. Vojtěch
Rosenberger, který je ocenil jako
prospěšné pro zaměstnance. Po-
dobně v krátkém vystoupení
reagoval i místopředseda ČMKOS
JUDr. Vít Samek. Ocenil spoluprá-
ci a zlepšování kontaktů. ČMKOS
podporuje boj s šedou ekonomi-
kou, žádá však větší solidaritu
mezi zaměstnanci a osobami

samostatně výdělečně činnými,
když vyšší břemeno daňové zátěže
nyní    nesou   zaměstnanci.  Poté
A. Babiš svou návštěvu sjezdu
ukončil.

Host sjezdu, generální ředitel ZP
MV ČR Ing. Jaromír Gajdáček,
Ph.D., MBA, informoval, že po-
jišťovna, kterou využívá řada za-
městnanců  veřejných   služeb,  a
která má 1 250 000 pojištěnců a
11% podíl na trhu, má zájem na
prevenci, k čemuž je určen speciál-
ní program. Ocenil  činnost  zástup-
ců OSSOO v orgánech pojišťovny,
kde hájí zájmy pojištěnců.

Další host, náměstek ministra
vnitra pro státní službu RNDr.
Josef Postránecký, připomněl kon-
takty s odborovým svazem, když
před  více  než  deseti  lety  jednal
s tehdejší předsedkyni Alenou
Vondrovou ohledně převodu 18
tisíc zaměstnanců rušených okres-
ních úřadů. Nyní jde o převod
zhruba 65 tisíc zaměstnanců do pů-
sobnosti zákona o státní službě.
Zákon J. Postránecký charakteri-
zoval jako velmi přísný k zaměst-
nancům státu, zákon má minimální
počet výhod, ale dává odborům
práva a možnost zvýšit prestiž
odborových organizací. Vyjádřil
zájem na jednání o vyšší kolektivní
dohodě. Zvýšené povinnosti je
potřeba kompenzovat odměňo-
váním, jako potřebné i jako pod-
mínku sociálního smíru a stability
vidí 10% navýšení. Důležité je
vytvoření systému hodnocení,
když  EU  požaduje   zohlednění
kvality   výkonu   v   nadtarifních
složkách platu. Určité problémy
pro určování systemizace zname-
nají  neobsazená  místa  vzhledem
k minulým restrikcím. 

J. Rovenský reagoval na vystou-
pení J. Postráneckého oznámením,
že během týdne mu nové vedení
odborového svazu předá návrh
kolektivní  dohody  konzultovaný
s dalšími odborovými svazy.

Náměstek ministra vnitra pro
řízení sekce ekonomiky Mgr. Jiří
Zmatlík podpořil zlepšování ko-
munikace s odbory. V rámci zlep-
šování pracovních podmínek pro
zaměstnance ministerstvo bude mít
mateřskou školku, zlepšují i pod-
mínky pro zdravotně postižené.

Předseda ČMKOS Josef Stře-
dula reagoval kriticky na vystou-
pení A. Babiše s tím, že nemá radit
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odborům,  co  mají dělat, a odsou-
dil jeho neznalost zákona o státní
službě i jeho odchod z Triartity při
projednávání finanční negramot-
nosti. J. Středula kritizoval, že ve
státní správě jsou řadoví zaměst-
nanci pracující ve styku s občany
špatně placeni. Připomněl úspěch
odborů ohledně zvýšení tarifních
platů, které částečně napravuje
křivdy  z  minulých  let. V zákoně
o státní službě vidí jako eventuální
nástroj mobbingu možnost pře-
sunout zaměstnance na 60 dnů na
jiné pracoviště. Přetrvávajícím
problém je nízká minimální mzda.
Odbory jsou připraveny na složitá
jednání ohledně rozpočtu na rok
2016. J. Středula vyzval k hrdosti
na odborové členství a uvědomění
si, že bez odborů by v České re-
publice bylo podstatně hůře.

Zpráva Revizní komise OSSOO
přednesená Mgr. Pavlem Drápa-
lem konstatovala, že její pravidel-
né kontroly výsledků hospodaření
nezjistily neoprávněné čerpání
prostředků a dále, že došlo ke zlep-
šení výběru odvodů z příspěvků.

V  diskusi T.  Lubovský ze zá-
kladní organizace při Kanceláři
prezidenta republiky a Správě
pražského    hradu      informoval
o charitativní činnosti jejich orga-
nizace, která tak přispívá i k zvi-
ditelnění odborů. D. Hybner se
ZO při MěÚ Cheb kritizoval práci
revizní komise. J. Dudek, nový
předseda sekce OSSOO Úřady
práce,  připomněl, že odbory byly
v rámci úřadu posíleny vznikem
dalších základních organizací
vznikajících jako důsledek pokusu
zničit reorganizací úřad. Kritizoval
A. Babiše  za   neznalost   zákona
o státní službě a odmítání kompen-
zace za znevýhodnění z tohoto
zákona. Vláda je povinna vytvořit
platové i bezpečnostní podmínky
státním zaměstnancům.  Připomněl
platnost významu slov „Sloužím,
ale neposluhuji“ E. F. Buriana pro
státní službu. 

Sjezd pozdravil v diskusi host
reprezentující poradní orgán
Výboru OSSOO Mladí odboráři
Kamil Kloz. Poděkoval za pod-
poru a upozornil na důležitost sys-
temizace, která by měla umožnit
zaměstnancům odvádět řádně a
odpovědně svou práci.

Po skončení bloku diskuse, před
kterou  byly  provedeny  volby,
byl po zádrhelu s nepřesnými úda-
ji o počtu vydaných a odevzdaných
volebních lístku na druhý pokus
oznámen výsledek volby předsedy
OSSOO, kterým se s 58 % procen-
ty odevzdaných hlasů stal Bc.
Pavel  Bednář. Bylo  vydáno 173
volebních lístků, odevzdáno 172,
platných bylo 170, 100 pak bylo
odevzdáno pro jediného navrže-
ného kandidáta.

Poté byl po částech projednán
text  Stanov  OSSOO, který prošel
s navrženými změnami celosva-
zovou diskusí a byl projednáván na
předsjezdových konferencích
sekcí. Mezi významné přijaté
změny patří přesun souhlasu ke
vzniku pracovního poměru za-
městnance OSSOO a k jeho roz-
vázání  ze  strany  zaměstnavatele
z PVOS na VOS a možnost
vyššího odvodu z členských pří-
spěvků, pokud tuto možnost
schválí členská schůze základní or-
ganizace. Další změny jsou vesměs
s ohledem na nový občanský
zákoník a zákon o státní službě. 

Před volbami na funkci
místopředsedy se představili kan-
didáti Ing. Břetislav Dvořák, Ing.
Šárka Homfray, Bc. Miloš Lok-
venc, JUDr. Rudolf Pospíšil, Ing.
Vojtěch Rosenberger. Jejich pre-
zentace byly přístupné na webu
odborového svazu již před
konáním sjezdu. Dále vystoupil i
Petr Vydra, který byl nominován
až v průběhu sjezdu.

V prvním kole byl s nevyšším

Pokračování ze strany 3 počtem hlasů 88 zvolen 1. místo-
předsedou JUDr. Rudolf Pospíšil.
Vydáno bylo 171 lístků, ode-
vzdáno 168, platných bylo 164.
Ostatní kandidáti obdrželi: Dvořák
74, Homfray 39, Lokvenc 26,
Rosenberger 38 a Vydra 26 hlasů.
Ve druhém kole (153 lístků vy-
dáno, 153 odevzdáno, 150 plat-
ných) byl zvolen 2. místopředse-
dou  Ing.  Břetislav   Dvořák 89
hlasy, Ing. Šárka Homfray obdr-
žela 60 hlasů.

ků z evropských fondů. Nedaří se
řadu let uzavřít kolektivní smlouvu
vyššího stupně se Svazem měst a
obcí, který nemá zájem stát se za-
městnavatelskou organizací.
Podpůrným argumentem nyní
bude  kolektivní  dohoda vyššího
stupně podle zákona o státní služ-
bě. Ohledně Kanceláře OSSOO se
podařilo  snížit  pracovní  úvazky
o 2,7 pracovního místa. Podařilo se
vyšší využití elektronické komu-
nikace a práce vedení svazu se sta-

Druhý den sjezdového jednání
byl věnován zprávě o plnění
Programu OSSOO na léta 2011-
2015 a Programu OSSOO na lé-
ta 2015-2019. Podkladem byly
písemné materiály, které prošly
celosvazovou diskusí a byly pro-
jednávány  na předsjezdových
konferencích  sekcí. V  komentáři
k plnění J. Rovenský ocenil vzdě-
lávání uskutečňované ve spoluprá-
ci s ČMKOS a za využití prostřed-

la výrazně týmovou. Nový předse-
da OSSOO Bc. P. Bednář v ko-
mentáři k programu zdůraznil stále
trvající zájem na jednání se
Svazem  měst  a  obcí, informoval
o zájmu o oblast finanční gramot-
nosti, konstatoval zájem o efek-
tivní hospodaření svazu a podporu
získávání nových členů. Po
schválení Programu seznámil
delegáty  se  složením Výboru
OSSOO, jehož členové jsou voleni
jednotlivými sekcemi, složením
předsednictva Výboru  OSSOO,
které  tvoří  předsedové  sekcí,  a
složením Revizní komise OSSOO,
do které nominují své zástupce
sekce.

V závěru sjezdu J. Rovenský
poděkoval za spolupráci všem
odborovým funkcionářům, ocenil
jednání sjezdu a popřál novému
vedení hodně úspěchů. Nový
předseda OSSOO Bc. P. Bednář
poděkoval J. Rovenskému za práci
společně se všemi delegáty, kteří
poděkování vyjádřili potleskem ve
stoje. Po přijetí usnesení předseda
OSSOO  Bc.  P.  Bednář  uzavřel
sjezd poděkováním delegátům, za-
městnancům OSSOO a vyzval
všechny k společné další práci.

Druhý  den  se jednání ze 177
zvolených delegátů účastnilo 168.

-dě-
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VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací

Činnost OSSOO v hodno-
ceném období byla podstatnou
měrou ovlivněna vnějšími pod-
mínkami, které vyplývaly z poli-
tické situace vzniklé po volbách
do  Poslanecké   sněmovny   ČR
v  červnu  2010. Vládní  koalice
složená ze tří stran si vytkla za cíl
stabilizaci veřejných rozpočtů
(zejména státního rozpočtu) a
sama sebe nazvala „vláda rozpoč-
tové odpovědnosti“. Tato skuteč-
nost byla podstatou vládního pro-
gramu na volební období. V reálu
však byla celá činnost soustředě-
na výlučně „jednostranně“, a to
na výdajové stránce státního
rozpočtu. Jednalo se o snížení ob-
jemu mzdových prostředků pro
státní zaměstnance (jak civilních
tak i všech bezpečnostních složek
státu) o 10 %, snižování počtu za-
městnanců, zejména v oblasti
kontrolních činností (zabezpeču-
jících kontrolu účelnosti vynaklá-
daných finančních prostředků ze
státního rozpočtu), „zmrazení“
minimální mzdy, restriktivní
opatření v oblasti sociálních vý-
dajů apod. Restriktivní politika
vládní koalice se hluboce poklesu
životní úrovně řadových občanů.
Na druhé straně se vládní koalice
vůbec nezajímala o druhou
zásadní otázku státního rozpočtu,
a sice o jeho příjmovou stránku.
Odbory  jako  celek  se   musely
s touto novou situací vyrovnat,
aktivizovat  svoji   členskou  zá-
kladnu a zásadně protestovat na
všech možných úrovních proti té-
to „protilidové politice“.

Odborový svaz státních orgánů
a organizací měl v této situaci
velmi obtížnou pozici a minimál-
ní „manévrovací“ prostor pro ob-
hajobu práv a oprávněných poža-
davků nejen svých členů, ale i
všech zaměstnanců, které zastu-
pujeme. Orgány OSSOO na svých
zasedáních řešily zásadní prob-
lematiku a určovaly „mantinely“
pro jednání vedení OSSOO.

Předsednictvo výboru OS se ve
volebním období sešlo celkem na
31 řádných zasedání. Pracovalo
na základě schváleného Progra-
mu činnosti OSSOO. Program
jednání byl v průběhu času do-
plňován o aktuální problematiku.
Jednalo  se  zejména  o  opatření
v oblasti mzdového vývoje,
protestní akce, reformy některých
správních úřadů, problematiku

zákona o státní službě apod. Ke
všem projednávaným otázkám
PVOS zaujímalo stanoviska, kte-
rá byla bezodkladně sdělována
prostřednictvím web stránek, sva-
zového periodika NOS a pro-
střednictvím pracovníků Infor-
mačních a poradenských center
OSSOO celé členské základně.
Po celé funkční období pracovalo
předsednictvo výboru OS v 15člen-
ném složení.

Výbor OS se sešel k jednání na
9 řádných a jednom mimořádném
zasedání. Na každém zasedání
výboru byla předložena v písem-
né  podobě  podrobná  informace
o činnosti OS mezi jednotlivými
zasedáními doplněná ústně ak-
tuálními informacemi a dalšími
podklady nutnými pro kvalitní
rozhodování. Kromě činnosti za
uplynulé období byly stano-
vovány úkoly na další období,
řešeny otázky rozpočtu OS, ma-
jetkové aktivity OS, úkoly z jed-
nání Rady ČMKOS a účast naše-
ho OS na společných akcích.
Rovněž byla průběžně prováděna
aktualizace úkolů, vyplývajících
z programu činnosti OS na voleb-
ní období, aktuální problematika
činnosti OS, reakce na politická
rozhodnutí vládní koalice a
prosazována max. snaha na tlu-
mení negativních jevů, které se
dotýkaly bezprostředně členů
odborů  a  dalších   zaměstnanců
v rozpočtové a příspěvkové sféře
apod.

Předseda či místopředsedové
OS se pravidelně zúčastňovali
zasedání Rady ČMKOS, která
jako  vrcholný  orgán  prezentuje
a  realizuje  politiku  schválenou
sjezdem ČMKOS a konkretizuje
úkoly uložené programem čin-
nosti a aktuální úkoly vyplývající
ze zasedání Sněmu ČMKOS. OS
se rovněž zúčastňoval  zasedání
Rady hospodářské a sociální do-
hody, pokud byly projednávány
otázky a problematika dotýkající
se zájmů našich členů. Předseda
OS byl rovněž členem pracovního
týmu RHSD pro problematiku
veřejné správy a služeb.

V průběhu volebního období
byl  předseda OS „mluvčím“ OS
v ROPO  – členů ČMKOS, když
hlavní činností byla koordinace
postupů jednotlivých OS v oblasti
platů a mezd, tzn. projednávání
příslušných nařízení vlády týka-
jících se platových poměrů za-
městnanců  ve  veřejné  správě a
službách. 

V tomto volebním období doš-
lo rovněž k zásadní změně v ob-
lasti zajištění informovanosti naší
členské základny. Od 1. 1. 2012
bylo převedeno vydávání periodi-
ka NOS do elektronické podoby a
prostřednictvím pracovníků In-
ormačních a poradenských center
OS je zasílán do všech ZO a MO
našeho OS. Rovněž v tomto ob-
dobí byla posílena informovanost
těchto zaměstnanců OS tak, aby
byli schopni podávat informace a
řešit základní problematiku se ZO
a MO ve svých regionech.
Rovněž došlo k aktualizaci web
stránky OS, kde jsou posky-
továny  nejaktuálnější informace
o problematice, kterou řeší OS.
OS je členem celosvětové
Internacionály veřejných služeb a
Evropské  federace  odborových
svazů veřejných služeb. Jednání
těchto mezinárodních institucí se
pravidelně zúčastňuje zástupce
OS. V rámci těchto jednání jsou
řešeny a konzultovány zejména
otázky legislativní problematiky,
kolektivního vyjednávání, jed-
nání o platech a jejich vývoji,
problematika sociálního dialogu. 

Sekce  v rámci OS jsou na zá-
kladě Stanov OS zcela autonomní
a svoji problematiku řeší indi-
viduálně, dle svých potřeb. OS
působí v této oblasti jako ko-
ordinátor. OS tak spoluinicioval
řadu jednání, na nichž byla řešena
konkrétní problematika jed-
notlivých sekcí s příslušnými
orgány státní správy a samosprá-
vy, která vedla k omezení nega-
tivních vlivů a dopadů na činnost
jednotlivých segmentů v této
oblasti a v řadě případů přispěla
ke   zklidnění   situace,   která
mnohdy vznikla z důvodů čás-
tečné, špatné nebo opožděné in-
formovanosti. I v budoucím ob-
dobí je nutno pružně a včas
reagovat  na  jednotlivé  podněty
a negativní opatření ze strany
vlády a institucí působících ve
státní správě a v územně samo-
správných celcích a nadále zacho-
vat  důvěru členské základny OS
v  akceschopnost  OS  jako celku
v oblasti zastupování a obha-
jování zájmů celé členské základ-
ny.

Kromě pravidelného a přímého
kontaktu mezi funkcionáři OS a
zástupci jednotlivých sekcí bylo
vždy usilováno ze strany vedení
OS  o  co   nejužší   vazbu   také
s funkcionáři ZO a MO a vlastní
členskou základnou. Tato vazba

je zásadní a neoddělitelnou
součástí výkonu funkcí v rámci
OS. Vždy se jednalo o co nejužší
informační vazbu mezi funk-
cionáři na všech úrovních, ově-
řování názorové hladiny a postu-
pů vedení OS a orgánů OS tak,
aby činnost OS jako celku vždy
reflektovala většinové názory
celé členské základny. Důležitým
faktorem jsou výjezdy odborných
pracovníků do „terénu“ a jednání
se zaměstnavateli v případech,
kdy jednání ZO nebo MO byla
neúspěšná. V řadě případů se po-
dařilo alespoň částečně tuto prob-
lematiku vyřešit ve prospěch
členské základny a např. omezit
či výrazně snížit počty uvolňo-
vaných zaměstnanců. 

Velice důležitou a nenahra-
ditelnou součástí OSSOO jsou
Informační a poradenská centra
OSSOO, kterých v současné
době působí v rámci ČR celkem
8. Jsou obsazena vždy jedním za-
městnancem, který zajišťuje
komplexní  servis  pro ZO a MO
v lokalitě jeho působnosti.
Základní činnost je v trvalém
styku s příslušnými odborovými
organizacemi a individuálními
členy, poskytování základních in-
formací pro jejich činnost, účast
na konferencích (členských
schůzích) ZO a MO a event. na
jednáních jejich závodních
výborů. Mají aktuální přehled jak
o funkcionářích, tak i o vlastní
členské základně a jejich prob-
lematice.

Hlavní pole působnosti je dále
v poskytování základních meto-
dických porad v oblasti právního
poradenství, informace ke kolek-
tivnímu vyjednávání a uzavírání
kolektivních smluv, sociálním
fondům obcí a FKSP, hospo-
daření s odborovým majetkem,
finančními prostředky apod. Ve
spolupráci  s  OS  jsou  z  jejich
strany v případě potřeby organi-
zována školení a semináře, ze-
jména v oblasti výkladů novel
zákoníku práce, školení hos-
podářů v oblasti vedení účetnic-
tví, BOZP, problematice sociál-
ního dialogu apod. Ze strany OS
jsou na pravidelných poradách
zaměstnanců   poskytovány   zá-
kladní informace o činnosti OS,
včetně informací z jednání Rady
ČMKOS, Sněmu ČMKOS, infor-
mace o majetkových aktivitách
OS a dalších informací, které mo-

Ze zprávy o činnosti 2011 –  2014 předložené VII. sjezdu OSSOO

 Pokračování na straně 6
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hou využít ve styku se ZO a MO
ve svém regionu. Dále je z jejich
strany  zajišťována   komplexně
agenda, týkající se vyplácení a
evidence  nárokových  podpor,
které vyplývají z Podpůrného a
sociálního fondu OSSOO, dis-
tribuce materiálů v souvislosti se
svazovou rekreací, včetně re-
kreace poskytované jinými sub-
jekty  na  základě  uzavřených
smluvních vztahů, a další činnos-
ti související s potřebami členů
OS. Významným způsobem se
podílejí na zakládání nových ZO
a MO, včetně individuálních
členů, na pomoci novým funk-
cionářům ZO a MO.

Základní problémy a oblasti,
které  byly  řešeny  v průběhu
volebního období

Služební zákon
Problematika novely zákona

nebo jeho zcela nové pojetí byla
otevřena v září 2011. Představa
záměru spočívala v jeho novém
pojetí, připravení paragrafového
znění v první polovině roku
2012. Současně byla poprvé
otevřena otázka možnosti zrušení
zákona č. 312/2002 Sb. a jeho za-
členění do jednoho „všeobjíma-
jícího“ zákona. S touto myšlen-
kou se OSSOO nemohl v žádném
případě ztotožnit, protože by zna-
menal zásadní zásah do pravomo-
ci územních samosprávných
celků v plné šíři a popřel jejich
„nezávislost“ na státní správě.
OSSOO pozorně sledoval vývoj a
diskuse kolem těchto záměrů a
jeho stanovisko bylo zcela
konzistentní a postavené na věc-
ných argumentech, které tento
záměr zpochybňovaly od samého
počátku. V dubnu 2012 proběhlo
připomínkové řízení ke „spo-
lečnému zákonu“, který byl
odmítnut nejen ze strany našeho
OS, ale i z dalších připomín-
kových míst a návrh byl stažen.
Na podzim roku 2012 byl zpra-
cován nový návrh „Zákon o úřed-
nících veřejné správy, osobních
asistentech  ve  veřejné  správě a
o vzdělávání ve  veřejné  správě.“
I tento návrh Vláda ČR byla nu-
cena na základě jednoznačně
odmítavých stanovisek stáhnout.
Další  dva  pokusy  byly učiněny
v první polovině roku 2013, které

ovšem „bohudíky“ dopadly na-
prosto stejně, tzn. zcela odmítnu-
ty.

Nezávisle na představách vlády
bylo v období květen – červen
2013 zahájeno jednání a přípravy
„komplexního pozměňovacího
návrhu“ původního zákona. Na
těchto  pracích  se  zúčastnili  zá-
stupci  našeho  OS,  ČSSD  a ně-
kterých neziskových organizací.
Po „pádu vlády“ se tyto práce na
podzim 2013 rozběhly a po
předčasných volbách v prvním
pololetí roku 2014, pod gescí
Úřadu vlády byl připraven uve-
dený návrh, v němž bylo dosa-
ženo „kompromisu“, který v zása-
dě odpovídal pojetí nového kon-
cepčního řešení. Bohužel v čer-
venci 2014 došlo k „politickému
handlu mezi vládní koalicí a
opozicí“, jehož důsledkem bylo
zrušení Generálního ředitelství
státní služby a přenesení jeho
kompetencí na dvě „superminis-
terstva“, tj. Ministerstvo vnitra a
Ministerstvo  financí. Tím  došlo
k výraznému snížení „depoliti-
zace“ státní správy. Na podzim
2014 byl zákon schválen a jeho
účinnost je od 1. 1. 2015 s tím, že
zaměstnanci „přejdou“ pod tento
zákon od 1. 7. 2015. V souvislosti
s tím OS připravil před koncem
roku 2014 návrh „Kolektivní do-
hody vyššího stupně“. V roce
2015 bude zahájeno s Vládou ČR
projednávání tohoto návrhu s cí-
lem uzavření této kolektivní do-
hody v co nejkratším termínu.

Platy a platové poměry 
Vláda „rozpočtové odpověd-

nosti“ zásadním způsobem
změnila systém odměňování za-
městnanců v této oblasti k 1. 1.
2011. Snížila objem mzdových
prostředků o 10 %, zavedla
možnost použití „platového
rozpětí“ v jednotlivých třídách
16třídního  systému odměňování
a umožnila používání „smluv-
ních“ platů v této oblasti.  Jakým
způsobem  se s touto novou
skutečností jednotlivé organizace
vypořádají, ponechala vláda na
jejich zvážení. Tím došlo po 1. 1.
2011 k naprostému roztříštění
odměňování    jak   v   nárokové
složce  mzdy,  tak  i v  nadtarif-
ních   (nenárokových složkách),
které  dosud  nemělo obdoby.
OSSOO  ve  spolupráci  s ostatní-
mi OS v rámci ROPO a pod zášti-
tou ČMKOS s tímto rozhodnutím
vyslovily zásadní nesouhlas a by-
la vyvíjena snaha na všech

úrovních k dosažení nápravy.
Toto se po řadě složitých a vyčer-
pávajících jednáních podařilo
částečně napravit v roce 2013,
kdy bylo dosaženo pro rok 2014
navýšení objemu mzdových
prostředků o 2 %. Bohužel však
nedošlo k tomu, aby tyto zdroje
byly  promítnuty  do   nárokové
složky  mzdy  a  byly ponechány
k „volnému“ použití v jednot-
livých  organizacích. Teprve  po
složitých jednáních v roce 2014
se podařilo dosáhnout zásadní
úpravy v této oblasti tak, že od 1.
11. 2014 (u příslušníků bezpeč-
nostních  sborů od 1. 1. 2015)
došlo k navýšení nárokové složky
mzdy,  zrušení možnosti pou-
žívání „platového rozpětí“ v jed-
notlivých  třídách  a  použití
„smluvních“ platů. Tím byl
odstartován první krok k nápravě
zásadních pochybení z minulého
období. Před OSSOO a dalšími
zainteresovanými subjekty je
další „boj“, aby do konce tohoto
volebního období vládní koalice
bylo dosaženo úplné nápravy a
odměňování v celé oblasti se
vrátilo do stavu, který obecně
platil před rokem 2011.

Protestní akce
„Týden nepokoje“ od 16. dub-

na  2012  do 20. dubna 2012 vy-
hlášený  ČMKOS  ve  spolupráci
s občanskými iniciativami, který
vyvrcholil celostátní demonstrací
dne 21. dubna 2012 v Praze na
Václavském náměstí. Protestní
kampaň „Stop vládě“, která
probíhala v I. pololetí 2012 a
vyvrcholila v květnu a červnu
2012 protestními akcemi před vy-
branými ministerstvy v Praze.
Jednalo se o následující akce:
29. května 2012 – Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a
Ministerstvo kultury
4. června 2012 –   Ministerstvo
zdravotnictví
6. června 2012 – Ministerstvo
práce a sociálních věcí
7. června 2012 – Ministerstvo fi-
nancí.

OSSOO ve spolupráci s Ná-
rodní radou osob se zdravotním
postižením  ČR   a   občanským
sdružením ProAlt zaštiťoval akci
dne 6. června 2012 před MPSV
ČR. Tato akce byla rozdělena na
dvě části a to před Generálním
ředitelstvím Úřadu práce ČR a
před vlastním MPSV ČR. Hlav-
ním sjednocujícím heslem bylo
„Nedáme svou důstojnost“.

OSSOO v průběhu volebního

období řešil nebo se význam-
ným způsobem podílel na
řešení:

- Eliminace nejzávažnějších
dopadů na Úřad práce ČR, který
pod „taktovkou pánů Drábka a
Šišky“ byl naprosto paralyzován
ve své činnosti a v I. čtvrtletí
2012 došlo prakticky ke kolapsu
celého  systému vyplácení dávek
v nezaměstnanosti, dávek státní
sociální  podpory  a  nepojist-
ných sociálních dávek. Jen „fan-
tastickým“ nasazením všech za-
městnanců nedošlo k úplnému
zhroucení celého systému. Ško-
dy, které byly v tomto období
napáchány, budou ještě i v dalším
období stát mnoho úsilí tak, aby
tato oblast mohla fungovat dle
zákona a ve prospěch občanů naší
vlasti.

- Vyjadřování k návrhům novel
stávajících zákonů nebo zcela
novým  zákonům,   např.   zákon
o obecní policii, zákoník práce,
zákon o Generální inspekci
bezpečnostních sborů, celá oblast
změn  v  sociální  oblasti,  zákon
o celní službě, jednotné inkasní
místo, zákon o finanční správě,
zákon  o  státním  zastupitelství
apod. Jen vyjmenování celé škály
by znamenalo několik dalších
stránek. Z tohoto základního,
namátkového výčtu jednoznačně
vyplývá, že činnost OSSOO je
velice   obsáhlá    a   představuje
stovky samostatných jednání.

- Účast  na jednáních mezi OS
v ROPO, v rámci ČMKOS, na
Sněmu  ČMKOS,  aktivní  účast
v  RHSD  a  separátních  jednání
s představiteli jak ústředních
orgánů, tak i řady samostatných
správních úřadů.

Ne vždy se podařilo dosáhnout
optimálního stavu ve prospěch
zaměstnanců. Na druhé straně je
pravda, že se „alespoň“ částečně
podařilo eliminovat některé
nepříznivé dopady na zaměst-
nance, a to i díky úzké spolupráci
s ČMKOS a maximálnímu zapo-
jení všech zaměstnanců našeho
odborového svazu.
Přílohy zprávy:
1. Mzdová část, včetně tabulek.
2. Odborná poradenská činnost.
3. Kolektivní vyjednávání.
4. Mladí odboráři.
5. BOZP.
6. Svazová rodinná rekreace.
7. Majetkové aktivity.
8. Zpráva o hospodaření OS SOO

v letech 2011 – 2014.
��

VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací

Ze zprávy o činnosti 2011 –  2014 předložené VII. sjezdu OSSOO
Pokračování ze strany 5 
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Počet kontrol a metodických pomocí provedených inspekcí BOZP
rok počet počet zjištěných závad

2011 236 25
2012 216 32
2013 186 53

2014* 141 10
2011 - 2014 779 120

* počet kontrol k 30. 11. 2014

Procento podílu počtu uzavřených podnikových kolektivních smluv 
u zaměstnavatelských subjektů, se kterými je možno uzavřít kolektivní smlouvu

rok 2011 2012 2013 2014
počet zaměstnavatelských
subjektů, se kterými je možno uzavřít KS 487 468 469 467
počet uzavřených
podnikových KS 424 406 421 419
procento podílu počtu
uzavřených podnikových kolektivních smluv 87,1 86,7 89,8 89,7

Přehled právní pomoci poskytované členům OSSOO
prostřednictvím RPP ČMKOS

právní pomoc - zastoupení před soudem
rok          obecně nové probíhající   ukončeno výsledek

spory - +
2011 410 7 5 3 2
2012 612 3 2 2 -
2013 533 9 11 3 8
2014 211 8 8 2 6
2011-
2014 1766 27 20 26 9 16

Přehled právní pomoci zastupováním před soudem poskytované
členům OSSOO právníkem OSSOO

rok
zastoupení před soudem

nové ukončeno probíhající výsledek výsledek
spory * jiný - +

2011 4 9 2 2 5
2012 5 4 1 0 3
2013 9 12 1 2 9
2014 8 6 2 0 4
2011-
2014 26 31 28 6 4 21

* Spor skončil jiným způsobem, např. zpět vzetím žaloby, úmrtím
účastníka apod.

Přehled právní pomoci zastoupením u soudu poskytované
členům OSSOO prostřednictvím advokáta

rok
zastoupení před soudem

nové ukončeno probíhající výsledek
spory - +

2011 4 3 0 3
2012 8 4 1 3
2013 9 5 0 4
2014 5 5 1 5
2011-
2014 26 17 21 2 15

Přehled o využití svazové rekreace v letech 2011 - 2014

rok počet rekreačních počet týdenních lůžková kapacita

středisek turnusů plán lůžek skutečnost
počet rekreantů

2011 12 116  1210 794
2012 9 78 810 537
2013 7 53 510 390
2014 4 24 400 252
Celkem 2930 1973

Pro srovnání – minulé volební období (2007 – 2010) využilo svazovou rekreaci 5991 členů.

VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací

Ze zprávy o činnosti 2011 –  2014 předložené VII. sjezdu OSSOO
Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců

Poměr mezd v nepodnikatelské a podnikatelské sféře v %

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

NEPODNIK. SFÉRA
mzda v Kč 14 733 16 197 17 692 18 714 19 877 20 977 22 387 23 334 24 411 24 453 24 494 25 014 25 254

PODNIK. SFÉRA 14 304 15 380 16 149 17 191 18 019 19 244 20 661 22 439 23 104 23 733 24 447 25 078 25 038
mzda v Kč

Poměr mezd v % 103,0 105,3 109,6 108,9 110,3 109,0 108,4 104,0 105,7 103,0 100,2 99,7 100,9

*předběžné údaje
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1. Jaký je váš největší dojem ze sjezdového jednání?
2. Máte nějaké kritické připomínky k jednání sjezdu? 
Miroslav Trs, ZO OSSOO MěÚ Kaplice
1. Vystoupení  ministra  financí vs. předsedy ČMKOS, Andrej nebyl
špatný, ale Pepa rozhodně lepší! Velmi solidní, přínosné a fundované
vystoupení náměstka pro státní službu J. Postráneckého.
2. Zbytečně zdlouhavá diskuse k návrhu stanov OS.
Marta Veverková, ZO OSSOO při MěÚ Benátky nad Jizerou
1. Perfektní organizační zajištění.
2. Nebyl dostatečně zajištěn prostor pro tajnou úpravu hlasovacích
lístků při volbě předsedy.
PhDr. Věra Prokopová, ZO OSSOO ÚP Praha
1. Dobrá organizace, obsažné materiály, nutno pracovat na tom, aby
byly sjednocovány zájmy jednotlivých sekcí. Velmi mě zklamalo a
rozčililo vystoupení pana Babiše – jeho neznalost by se měla zohled-
nit v jednáních s vládou.
2. Vzhledem k dostupné technice mohly být některé materiály (např.
návrh stanov, přehled hospodaření) prezentovány i na projektoru.
Zuzana Růžičková, ZO OSSOO při Magistrátu města Zlín
1. Rozloučení s Ing. J. Rovenským (jeho vystoupení).
2. Některé materiály by měly být lépe a dopředu projednány v jed-
notlivých sekcích. Škoda, že se nepotkali hosté A. Babiš a J. Středula
ke vzájemné diskusi.
Šárka Homfray, ZO OSSOO při MD ČR
1. Oproti  minulému  sjezdu byla napjatější atmosféra, méně hostů,
úspornější pořádání.
2. K dramaturgii – s ohledem na velké množství kandidátů na
místopředsedy nebylo vhodné zařazení jejich voleb až na konec
pátečního programu. Rozsazení delegátů nebylo ani pohodlné ani
praktické.
Miloslav Jelínek, ZO OSSOO při MěÚ Hořovice
1. Vystoupení hostů, špatná práce revizní a volební komise.
2. Ne.
Dana Laštovičková, ZO OSSOO při KÚ Středočeského kraje
1. Výborné organizační zajištění. Zajímaví hosté.
2. Nestandardní postupy při schvalování stanov (neoznámení proti-
návrhů ze sekce veřejné správy). Špatná práce volební komise (dvě
chyby v počtech hlasů). Nekvalitní práce revizní komise.
Jana Kvapilová, MO OSSOO při OÚ Lhota u Příbramě
1. Vystupování J. Středuly.
2. Organizace voleb – při volbách nebyla dodržena instituce tajných
voleb (za „plentu“ mohlo více voličů najednou) a u jedné urny neby-
la ani tužka na úpravu hlasovacích lístků. Nekompetentní vystoupení
revizní komise prostřednictvím předsedy. Mlžení při odpovědích na
otázky týkající se hospodaření svazu.
Blanka Cízlová, ZO OSSOO při MěÚ Mirotice
1. Velmi příjemná všestranná péče o delegáty, kvalifikované a srozu-
mitelné řízení programu sjezdu.
2. Představení kandidátů – stanovit časový limit.
Jana Sládková, ZO OSSOO při MěÚ Pelhřimov
1. Dobré organizační zajištění sjezdu, řízení sjezdu, zázemí pro
delegáty. Vystoupení J. Středuly.
2. Pro představení kandidátů na funkci místopředsedů by bylo dobré
stanovit časový limit.
Karel Hlavsa, ZO OSSOO při MěÚ Hranice
1. Protože jsem byl na sjezd delegován poprvé, nemohu porovnávat.
Atmosféra však byla pracovní, i když názory a návrhy zástupců jed-
notlivých sekcí byly rozdílné, vždy po živé diskusi se došlo ke
společným  závěrům. Výměna  názorů  je potřebná pro další vývoj a
směřování odborové organizace.
2. Stálo by za úvahu v rámci šetření a úsporných opatření vměstnat
jednání sjezdu do jednoho dne, čímž ale přicházíme o neformální
výměnu názorů, navázání kontaktů mimo oficiální jednání. Nejedná
se o kritickou připomínku, ale o názor k zamyšlení.

Sjezd očima delegátů
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Jak jsem řídil sjezd
Přiznávám, že před několika měsíci,

kdy jsem se dozvěděl, že bych měl být
pověřen řízením VII. sjezdu, mě nej-
dříve polilo horko. Následně vyvstaly
opakovaně otázky, proč zrovna já, to
není nikdo vhodnější, se zkušenostmi?
Uvědomoval jsem si, že mohou nastat
chvilky, při kterých mi nemusí být
dobře. Přítomní se budou zaměřovat na
mé reakce, budou je hodnotit i podrobo-
vat určitému kritickému hodnocení.

V pátek 13. března 2015, krátce po
10. hodině, jsem zasedl na své určené
místo. Ano, cítil jsem určitou trému. Ta
však  poměrně  rychle odpadla. Naštěstí
v tom nastalém „maratónu“ jsem neměl
čas na nějaké hlubší rozbory, co by moh-
lo nastat kdyby . . .

Musím přiznat, že zejména při
pátečním odpoledním jednání nastalo
několik okamžiků, kdy mě polévalo
horko. Chci však poděkovat zvolenému
pracovnímu předsednictvu, ale i všem
delegátům, že se nám podařilo všechna
úskalí překonat a zachovat důstojný ráz
našeho sjezdového jednání.

Přeji nám všem, aby se odborová
práce i v nastalém volebním období daři-
la a abychom pro její realizaci získávali
i další kolegyně a kolegy.

Vlastimil Neuman
Moje dojmy ze sjezdu

V  pátek  a  sobotu jsem se zúčastnil
sjezdu našeho svazu jako host za Mladé
odboráře. Podle mě je škoda, že Jan
Rovenský opouští vedení našeho svazu.
Osvědčil se jako předseda ve velmi
těžkém období, kdy nás decimovala vlá-
da Petra Nečase. Jsem rád, že jsem tu
potkal  Josefa  Krejbycha z EPSU/PSI,
kterého znám ze semináře pro mladé
odboráře pořádané na jižní Moravě ve
spolupráci s irským svazem IMPACT a
Odborovým svazem zdravotnictví a so-
ciální péče ČR. Na vystoupení místo-
předsedy vlády Andreje Babiše mě
zarazilo, že po odborářích požaduje, aby
úkolovali ministry ohledně zveřejňování
smluv. Tragikomicky na mě zapůsobilo
jeho  přiznání,  že  nečetl zákon o státní
službě. A navíc, i když ho nečetl, odmítá
navýšení  tarifů  pro státní zaměstnance
s tím, že pod zákonem o státní službě se
budou mít jako v bavlnce a můžou si 6
dnů studovat. Snad změní názor, až si
přečte shrnutí omezení práv, která
očekávají podle zákona o státní službě
úředníky státu. Shrnutí obdrží od našeho
svazu. Za bezvadné považuji, že se
delegáti nebáli ministrovi pokládat
otázky a jak na jeho vystoupení velmi
energicky reagoval předseda ČMKOS
Josef Středula, že odbory nejsou
podřízeny panu Babišovi a nemá jim co
doporučovat, co mají dělat. Naopak je
dobře, že náměstek ministra vnitra Josef
Postránecký si uvědomuje, že zákon je

na zaměstnance přísný a vidí jako reálné
navýšení tarifů o 10 %. Při volbě
předsedy mně nepříjemně překvapily
obstrukce, které byly podle mě zbytečné.
Je mi líto, že se do vedení nedostala Šár-
ka Homfray, která je velmi inteligentní,
pracovitá, dynamická a zapálená
odborářka. Jsem velmi zvědav, jak bude
současné vedení vystupovat vůči
Mladým odborářům. Doufám, že
spolupráce s vedení svazu bude na dobré
úrovni.                               Kamil Kloz
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VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací

1 Prezence delegátů
2 Při zahájení sjezdu delegáti uctili minutou ticha památku zesnulé

Aleny Vondrové
3 Předseda OSSOO Ing.Jan Rovenský při zahájení sjezdu
4 Hosty sjezdu byli zástupci partnerského odborového svazu SLOVES

ze Slovenské republiky 
5 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, v jejíchž orgánech pracu-

jí zástupci OSSOO,  měla v předsálí svůj stánek
6 Generální ředitel ZP MV ČR Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA
7 Delegáti sjezdu se rozloučili s končícím předsedou OSSOO Ing.

Janem Rovenským

��

��

��

��

��

��

��



Online přihláška k ZP MV ČR

Online přihláška

www.zpmvcr.cz

Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Proč se přihlásit k největší zaměstnanecké pojišťovně v ČR?

Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři 
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména 
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči. 
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.

Přihlásit se můžete snadno a rychle na www.211.cz.
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Právo na stávku potvrzeno v ILO
26. únor 2015

Po více než dvouletém názorovém konfliktu bylo právo na stávku potvrzeno
Mezinárodní organizací práce (ILO). Tento
konflikt vytvořili zaměstnavatelé, kteří
dostali dozorčí mechanismus ILO do slepé
uličky tím, že zpochybnili existenci mezi-
národního práva na stávku a samotnou au-
toritu organizace ILO. R. Pavanelliová (PSI)
k tomu řekla: „Dnešní vlády a sociální part-
neři potvrdili právo na stávku jako funda-

mentálního  práva i úlohu dozorčího mechanismu ILO. Tyto stejné vlády nyní vy-
jednávaní podobu Agendy rozvoje po roce 2015 a mezinárodní obchodní dohody.
Musíme  zajistit,  aby  předvedly  stejné  odhodlání u mezinárodních pracovních
standardů. Zatímco uznání mezinárodního práva na stávku je základ, útoky na to-
to právo na národní úrovni jsou široce rozšířené. Proto bude PSI i nadále pokračo-
vat ve své kampani v boji za právo na stávku pro všechny pracovníky.“ Sharan
Burrowová, generální tajemnice Mezinárodní odborové konfederace (ITUC), k to-
mu řekla: „Ačkoliv zaměstnavatelské skupiny a některé vlády vytvořily tuto krizi,
odmítaly  s ní jít k Mezinárodnímu soudnímu dvoru navzdory tomu, že základní
stanovy ILO to vyžadují. Nyní se nám podařilo vyjednat řešení, které chrání fun-
damentální práva pracovníků na stávku, a zároveň umožňuje organizaci ILO, aby
mohla naplno obnovit svou dozorčí činnost nad tím, jak vlády dodržují své zá-
vazky z mezinárodních pracovních standardů.“

Luca Visentini jako nový nástupce šéfky ETUC, Bernadette Ségol?
Na setkání řídícího výboru ETUC (Evropská odborová konfederace) byl na

post nového generálního tajemníka na-
vržen Luca Visentini, který v současnosti
zastává pozici zastupujícího tajemníka.
Konečné rozhodnutí se dozvíme až na
říjnovém Kongresu ETUC v Paříži. Tento
Ital byl členem italské odborové organi-
zace UIL již od roku 1989. L. Visentini
tento návrh komentoval slovy: „Je to ve-
liká čest a ohromná zodpovědnost

postavit se do čela ETUC. Naší první prioritou musí být růst a kvalitní pracovní
místa prostřednictvím významné změny hospodářské politiky EU včetně ukončení
úsporných politik. K tomu potřebujeme novou a silnější konfederaci.“

Hospodářské a politické zplnomocnění žen
9. březen 2015

V New Yorku se 6. března v rámci OSN konala debata ohledně rovnosti
pohlaví. Rosa Pavanelliová z PSI zde prohlásila: „Klíčem k zplnomocnění žen je
práce, práce, práce! Slušná práce a férové mzdy!“ Generální tajemnice PSI
pokračovala slovy: „Investice do veřejných služeb mohou hrát klíčovou roli při
posilování pozice žen tím, že jim pomůže překonat chudobu a umožní jim přístup

k pracovnímu trhu. Péče o děti a staré
občany, vzdělávání a zdravotnictví jsou
sektory, které skutečně mohou stimulovat
ženskou zaměstnanost, a tím zajistit eko-
nomický růst společnosti a vyšší kvalitu
života pro lidi. Dlouhé roky hospodářské
krize a úsporných opatření dostaly mnoho

pracujících  žen do zranitelných situací  dokonce i ve vyspělých zemích, a vedly
k ještě větší nezaměstnanosti žen. PSI se aktivně účastní i další OSN diskuse
ohledně cílů udržitelného rozvoje a jeho financování. PSI volá po změně a lobbu-
je za okamžité alternativy k současnému neoliberálnímu přístupu. PSI obzvláště
klade důraz na veřejné investice do veřejných služeb, protože to je způsob, jak
podpořit sociální a environmentální udržitelnost hospodářského růstu. Otázka
rovnosti pohlaví je obzvláště důležitá, protože ženy jsou obecně mnohem zrani-
telnější vůči neoliberálním politikám a úsporným opatřením. 

Nový začátek pro sociální dialog
10. březen 2015

Bez sociálního dialogu nemůže existovat žádná sociálně tržní ekonomika. To je

jedním z hlavních závěrů konference Evropské komise z 5. března, kde se účast-
níci shodli na potřebě posílit sociální
dialog a obnovit roli sociálních part-
nerů v EU. Z pohledu Evropské fe-
derace odborových svazů veřejných
služeb (EPSU) a odborů vůbec ne-
smí být tento cíl omezen pouze na
zlepšování konkurenceschopnosti a
přípravu strukturálních reforem.
Zapojení sociálních partnerů do am-

biciózního investičního plánu pro tvorbu pracovních míst, růstu a kvalitních veřej-
ných služeb je jedním z klíčových požadavků odborů. 

PSI vítá promyšlení přístupu ke korporátním daním
11. březen 2015

Celosvětová odborová Internacionála
veřejných služeb PSI přivítala založení
komise mezinárodních daňových ex-
pertů k prozkoumání reformy korporát-
ního zdanění z pohledu veřejného záj-
mu. Rosa Pavanelliová, generální
tajemnice PSI, k tomu řekla: „Současná
mezinárodní legislativa ohledně kor-
porátních daní byla navržena ve 20.

letech minulého století neboli před tím, než bylo vynalezeno kuličkové pero a
kopírka – sice jsme 40 let poté poslali člověka na Měsíc, ale doposud nemůžeme
přimět McDonald´s, aby poctivě platil daně za to, že nám prodává cheeseburgery.
Technická řešení existují, ale chybí nám politická vůle. Tato nově vzniklá komise
je velkým krokem vpřed při zahrnutí veřejnosti do debaty o daních, které ovlivňu-
jí nás všechny, ale která je okupována korporátními zájmy a blokována našimi
politiky. Něco  je  velmi  špatně,  když  McDonlad´s  může  vysát  miliardu euro
z evropských daňových pokladen, zatímco nám naše vlády říkají, že nedostatek
daňových výnosů znamená úspory ve zdravotnictví a v důchodech.“ Tato komise
vzniká v důsledku rozšířeného rozčilení ohledně daňových úniků, které mají ne-
gativní dopad na nerovnosti a chudobu. Pokud nedojde k nějaké změně, dočkáme
se zhoršování ekonomických a sociálních nerovností, včetně snižování objemu
prostředků pro klíčové veřejné služby. Nezávislá komise pro reformu korporát-
ního zdanění (ICRICT) se poprvé sejde 18. března v New Yorku.

Deklarace ETUC: Řecko po volbách – příležitost pro celou Evropu
11. březen 2015

Výkonný výbor ETUC na svém zasedání ve dnech 10. a 11. března přijal
deklaraci ohledně Řecka, které vnímá jako příležitost pro celou Evropu. Politická

změna v Řecku je příležitostí nejen pro tuto
krizí zmítanou zemi, ale i pro fundamentální
přehodnocení a revizi hospodářských a so-
ciálních politik v EU, které se zaměřují na
neúspěšná úsporná opatření a strukturální re-
formy pracovního trhu. Znovu zdůrazňujeme

již  mnohokrát opakovanou  kritiku: „Úplně od začátku si podmínky, na základě
kterých dostalo Řecko finanční pomoc, si nezasloužilo označení reforma.
Miliardy euro, které putovaly do Řecka, byly využity na splacení dluhu a stabi-
lizaci finančního sektoru. Ve stejnou chvíli však byla tato země vtažena do hlu-
boké  recese  díky  razantnímu  snížení veřejných výdajů, které učinily z Řecka
nejzadluženější zemi v celé EU. Důsledkem je v Evropě bezprecedentní sociální
a humanitární krize. Jedna třetina populace žije v chudobě, úroveň blahobytu se
výrazně zhoršila, minimální mzda se propadla o 22 % při diskriminaci mladých
lidí. Systém kolektivního vyjednávání a mechanismy ochrany pracovníků byly
zničeny, zatímco daňové zatížení pro ty nejchudší bylo zvýšené. Nezaměstnanost
nyní dosahuje 27 %, když u mladých dosahuje tento ukazatel dokonce 50 %.
Zhoršil se přístup ke vzdělání a mnoho lidí nemá dostatek prostředků na potraviny,
elektřinu, topení a bydlení. Velká část populace již nemá zdravotní pojištění a
přístup ke zdravotním službám má pouze v případě nouze. Výsledek voleb byl
důsledkem těchto neúspěšných politik.“

Pavol Mokoš




