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Předseda OS Pavel Bednář in-
formoval o činnosti OS od zase-
dání předsednictva v lednu toho-
to roku s tím, že se sešel s ná-
městkem ministra vnitra pro stát-
ní službu Josefem Postráneckým
k tématu snižování počtu státních
zaměstnanců, zúčastnil se Rady
vlády pro veřejnou správu, která
se mj. věnovala věcnému záměru
stavebního zákona a možným
úpravám systému financování
přeneseného výkonu státní sprá-
vy. Společně s 1. místopředsedou
Rudolfem Pospíšilem se setkali
s jihokorejskými odboráři, před-
seda OS se účastnil setkání mini-
stra kultury se zástupci odboro-
vých organizací z oblasti kultury
k stále problémovému odměňo-
vání zaměstnanců kultury. Před-
seda OS dále společně s koordi-
nátorem OS pro problematiku
obecní policie Karlem Machem
ze sekce veřejné správy našeho OS
jednali s ministryní práce a so-
ciálních věcí Janou Maláčovou
o zlepšení podmínek strážníků
obecních policií, a to konkrétně
o zvláštních příplatcích, změně
katalogu činností a dřívějším od-
chodu do důchodu. Pavel Bednář
a další zástupci odborů bezpeč-
nostních sborů se sešli s náměst-
kem ministra vnitra Jiřím Nováč-
kem, který je ujistil, stejně jako
už dříve prohlásil ministr vnitra,
že novela zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů se nijak nedotkne vý-
sluh. Ministerstvo vnitra ve
shodě s odbory zásadně nepod-
poruje poslanecký návrh, který
by vedl ke snížení výsluh.

První zasedání předsednictva výboru odborového svazu v novém
volebním období proběhlo ve čtvrtek 28. března v Praze v sídle
odborového svazu.

Dne 18. března konaná Rada
ČMKOS jednala mj. o stavu pří-
pravy novely zákoníku práce,
která stagnuje kvůli nedohodě
sociálních partnerů, o námětech
komise pro spravedlivé důchody,
růstu minimální mzdy a vyhod-
nocení kontrolní činnosti odborů
v oblasti BOZP.

Předsednictvo VOS vzalo na vě-
domí průběžnou informaci o fi-
nančních nákladech na uspořá-
dání VIII. sjezdu OSSOO a hos-
podaření OSSOO v roce 2018,
schválilo návrh termínů zasedání
PVOS a VOS v roce 2019. Dále
PVOS schválilo přijetí nové pra-
covnice pro Informační a po-
radenské centrum OSSOO pro
Plzeňský a Karlovarský kraj a no-
vého pracovníka BOZP, když
k 30. 6. 2019 na vlastní žádost
odchází Daniela Bečvaříková

Na straně 5 nabídka pobytu
v rekreačním zařízení SMRK

v Lázních Libverda

První zasedání předsednictva Výboru OSSOO 28. března

ze sekcí

S aktuálními informacemi vy-
stoupil na zasedání výboru 1.
místopředseda OSSOO Rudolf
Pospíšil. Seznámil přítomné s prů-
během a výsledky nedávného
sjezdu odborového svazu. Infor-
moval, že vedení OS bude jednat
s náměstkem ministra vnitra pro
státní službu ohledně započtení do-
by pro určení odstupného při ukon-
čení služebního poměru, a s mi-
nistryní financí kvůli rušení neobsa-
zených míst a s tím souvisejícím
snížením objemu prostředků na
platy. Odbory nejsou proti prove-
dení analýzy možností snižování
počtu úředníků, je ale třeba vědět,
že je nutná přímá úměra mezi
počtem agend a snižováním vý-
dajů a počtem zaměstnanců. Mi-

nistryně financí vidí problém ve
velkém počtu „náčelníků“ a ma-
lém počtu „indiánů“. Navýšení pla-
tů bylo za posledních 5 let o cca
27 %. OSSOO se snaží vždy o ma-
ximální navýšení do platových ta-
rifů. Připravuje se novela vyhláš-
ky o FKSP se zásadními změna-
mi. V úřadech se začínají využí-
vat stravenkové a benefitní karty.

Předseda ČÚZK Karel Večeře
informoval, že ČÚZK dostal z mi-
nisterstva financí žádost o prove-
dení analýzy možných úspor vý-
dajů a zaměstnanců a navýšení
příjmů. ČÚZK navrhuje navýšení
správního poplatku za návrh na
vklad, možná úspora nákladů je
až o 3 %. K. Večeře věří, že bude
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Předsednictvo VOS

z IPC v Plzni a k 31. 3. pracovník
BOZP Jiří Janů. Personální změ-
ny ještě projedná Výbor OSSOO
18. 4. 2019.

V diskusi se PVOS shodlo na
ocenění kvalitní přípravy odbo-
rového sjezdu a jeho odpovída-
jícím důstojném průběhu. Členové
předsednictva si vyměnili infor-
mace o problematickém při-
dělení a využití prostředků na pla-
ty ze státního rozpočtu na nadta-
rifní složky platů na rok 2019,
a shodli se na potřebě jedno-
značně prosazovat při letošních
jednáních především navyšování
tarifních platů. Proklamované
další snižování počtu úředníků je
možné pouze při ubývání činnos-
tí, přičemž realita je taková, že

naopak v mnoha resortech za-
váděním nových agend dochází
k navyšování objemu práce.
Kvůli velkému objemu práce a ne-
dostatečnému personálnímu za-
jištění a nutnosti zajistit plnění
agend dochází v Úřadu práce ČR
k vícenákladům v souvislosti s do-
časným přeložením zaměstnanců
k výkonu služby na jiná kontakt-
ní pracoviště.

Kvůli povinnostem odboro-
vých organizací vůči veřejným
rejstříkům budou odborové orga-
nizace informovány o možnos-
tech bezplatného zřízení datové
schránky, která umožňuje bez-
platnou komunikaci se státní
správou bez nutnosti vlastnit
elektronický podpis nebo poštu
doručovat písemně či osobně.

-dě-
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Českým pracovníkům rádia

Svobodná Evropa v Praze vadí,
že pobírají citelně nižší platy než
jejich zahraniční kolegové. „Pla-
ty  expatů  rostou  a  přístup k nim
je  úplně  jiný. Víme od nich, že
oproti nám mají několikanásobně
vyšší platy. Na českých smlou-
vách děláme veškerou adminis-
trativu  a  cizinci  jsou  redaktoři
v zemích, kde se vysílá. Respekt
vůči naší práci je velmi ne-
dostatečný,“ soudí  předsedkyně
odborové organizace Svobodné
Evropy Jana Jarošová. 

Tuzemští zaměstnanci si rov-
něž stěžují, že ke stagnujícím pla-
tům přibývá práce. Záležitost
chtějí řešit s vedením rádia. 

Podle mluvčí Svobodné Evro-
py Joanny Levinsonové je vztah

Češi ve Svobodné Evropě chtějí ukončit stagnaci mezd

Nově ve stanovách našeho odborového svazu
VIII. sjezd  OSSOO  konaný

8. 3. 2019 na svém jednání
schválil nové stanovy OSSOO.
Ty jsou účinné od 8. 3. 2019.
Stanovy obsahují v článku 10
Předsednictvo VOS nové usta-
novení:

“10.6. Poradním orgánem
předsednictva VOS je mediační
komise. Mediační komise se
skládá z člena vedení Odbo-
rového svazu, z člena vedení
příslušné   sekce    Odborového
svazu  a právníka Odborového
svazu. Účelem  mediační komi-
se je smírné řešení sporů,
vzniklých v souvislosti s člen-
stvím v Odborovém svazu mezi
organizačními jednotkami nebo
jednotlivými členy. Mediační
komise se schází dle potřeby na
základě žádosti člena Odbo-
rového svazu nebo jeho organi-
zační jednotky.”

Ustavení mediační komise by
mělo přispět k operativnějšímu
posuzování eventuálních sporů
uvnitř odborového svazu, např.
při negativním rozhodnutí vý-
boru základní organizace o při-

Vedení Odborového svazu
státních orgánů a organizací
oznamuje, že 31. března 2019
v nedožitých 70 letech zemřel
náš dlouholetý spolupracov-
ník pan Ludvík Chovanec.
Více jak 29 let profesionálně
pracoval v odborových struk-
turách a v rámci našeho od-
borového svazu především
jako pracovník IPC v Ostra-
vě. I na zaslouženém důcho-
dovém odpočinku byl aktiv-
ním odborářem a zúčastňo-
val se celé řady odborových
akcí včetně pomoci při jejich
organizaci. 
Čest jeho památce!

se zaměstnanci konstruktivní.
„Jejich  problémy  bereme vážně
a reagujeme tak transparentně,
jak jen můžeme,“ řekla deníku
E15 Levinsonová. Firma podle ní
s odbory pravidelně jedná. Šéfka
odborů jí oponuje. 

„Velice vázne komunikace me-
zi managementem a zaměstnan-
ci,“ říká Jarošová. Rádio bylo po-
dle ní konkurenceschopným za-
městnavatelem, ale v posledních
deseti letech stagnuje. Ke
konkrétní výši platů se ale
nechtěla vyjádřit. Problém patrně
spočívá také v nesystémovém
odměňování zaměstnanců. 

„Někteří nemají odpovídající

názvy pracovních pozic a kvůli
tomu jsou zařazováni do nižších
platových  tříd,“ uvádí  Jarošová
s tím, že mzdy stagnují zaměst-
nancům, kteří mají české pracov-
ní smlouvy. To platí pro 350 lidí,
zhruba polovinu všech pražských
zaměstnanců rádia.

Zástupci odborové organizace
Svobodné   Evropy    se   setkali
i s předsedou Českomoravské
konfederace odborových svazů
Josefem Středulou a se šéfem
Odborového svazu státních
orgánů a organizací Pavlem Bed-
nářem.
30. března 2019
https://www.e15.cz

hlášce   za   člena  odborového
svazu, při problémech s uplat-
něním plurality organizačních
jednotek odborového svazu  pů-
sobících u téhož zaměstnavatele
apod. Činnost mediační komise
by měla mít preventivní charak-
ter proti vzniku nebo vyhrocení
sporů a měla by vést účastníky
ke konsensuálnímu řešení. Vý-
stup z jednání mediační komise
by měl být podkladem pro
rozhodovací činnost, která plně
zůstává v kompetenci orgánů
odborového svazu.

Stanovy v písemné podobě
spolu s dalšími materiály schvá-
lenými  sjezdem  a Výborem
OSSOO (zasedání 18. 4. 2019)
obdrží základní (místní) organi-
zace do konce května 2019 tak,
jak to sjezd uložil ve svém usne-
sení.

možné problém snižování počtu
zaměstnanců vyřešit přirozenými
odchody zaměstnanců a navý-
šením příjmů rezortu o 200-250
milionů Kč a snížením výdajů.
Teoretická možnost snížení počtu
služebních míst existuje z důvodu
snižování počtu vkladů a zázna-
mů. Fluktuace v rezortu je asi 6
% ročně. Za posledních 10 let byl
snížen počet zaměstnanců v re-
zortu o skoro 11 %. 

Jako velmi důležitou vidí úlo-
hu vedoucího týmu i s menším
počtem podřízených, ten je odbor-

Pokračování ze strany 1
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níkem, jež kromě řízení týmu řeší
nejsložitější problémy a vykoná-
vá stejnou práci jako ostatní čle-
nové týmu. Článek vedoucích od-
dělení je podle něj naprosto klí-
čový.

Ve Zlíně je již několik let
plánována velká rekonstrukce
pláště budovy KÚ, řeší se přehří-
vání pláště budovy a velmi vyso-
ké teploty uvnitř budovy v kan-
celářích. Počítáno je s dotací z EU
a snad se rekonstrukce konečně
uskuteční v roce 2020. Podobná
rekonstrukce již proběhla v Kar-
lových Varech. Všude se řeší zmír-
nění dopadů letních veder. Někde

se  posunul začátek pracovní do-
by  nebo  povolil dřívější odchod
z  práce  s možností napracování
v chladnějších dnech nebo mě-
sících. KÚ pro Ústecký kraj má
pojízdné ochlazovače vzduchu,
pro každé katastrální pracoviště
jeden. Rozdílně  se v katastrál-
ních úřadech řeší financování oč-
kování proti klíšťové encefalitidě.
Někde  jde  úhrada z FKSP, jinde
z ostatních věcných výdajů. Ne-
stejný je i rozsah očkování, někde
je pouze pro pracovníky na no-
vém mapování, jinde i pro revize
katastru.  

-he-, -dě-

https://www.e15.cz//byznys/technologie-a-media/cesi-ve-svobodne-evrope-chteji-ukoncit-stagnaci-mezd-1357603
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Odboráři Městské policie Ostrava:
Nová krev

Na generační obměně funk-
cionářů základních organizací
leckdy závisí další existence od-
borů na pracovišti, a tak dlouho-
letý odborový funkcionář i dlou-
holetý zaměstnanec Městské
policie Ostrava Milan Filipov-
ský pamatoval na to, že musí pro
odborovou činnost získat mladé
zaměstnance. To se mu podařilo,
a  tak  je  dnes  předsedkyní zá-
kladní odborové organizace He-
lena Badurová Kosterová, t. č.
na mateřské dovolené, a místo-
předsedou Lukáš Kostolný. Sám
M. Filipovský, který je stále
„zkušenou duší“ organizace, je
hospodářem. Nedávno proběhla
výroční  odborová  schůze,  na
které byly projednány různé
náměty pro chystané kolektivní
vyjednávání o nové kolektivní
smlouvě. Protože v podmínkách
městské policie není možné za-
vést oblíbené indispoziční vol-
no, rádi by odboráři po zrušení
karenční doby prosadili namísto
současné  30%  náhrady   platu
v  MP  Ostrava v prvních třech
dnech nemoci náhradu 100%.

Řešit   chtějí   také  odměny
k odchodům do důchodu s cílem
srovnat podmínky se zaměst-
nanci ostravské územní samo-
správy.   I   přes  zvýšení  platů
a příplatků jsou velkou motivací
být  zaměstnancem MP Ostrava
i dosažené benefity ze sociál-
ního fondu. Cafeterie s kartou

Lukáš Kostolný a Milan Filipovský

Helena Badurová Kosterová

Autorem loga základní organi-
zace je Lukáš Kostolný

ročně nabitou dvaceti tisíci ko-
runami umožňuje každému za-
městnanci rozhodnout se, zda
použije příspěvek ze sociálního
fondu na kulturu, sport, rekreaci
nebo třeba důchodové připo-
jištění. Fond je využíván i pro
tzv. sociální půjčky potřebným
zaměstnancům. Na rozdíl od
státní policie tady funguje pod-
pora stravování a odbory by rá-
dy prosadily její další navyšo-
vání.

Při Městské policii Ostrava
působí další odborová organi-
zace  regionálního odborového
svazu ROSA, který je součástí
Asociace samostatných odborů,
odboráři OSSOO předpokládají
společný postup při nadcháze-
jícím kolektivním vyjednávání
se zaměstnavatelem, nakonec
všem jde o zlepšování pracov-
ních podmínek. Základní odbo-
rová organizace OSSOO není,

podobně jako i druhá odborová
organizace, počtem zvlášť veli-
ká, ale velká je rozsahem pra-
covišť policie, má členy na pra-
covištích Jih, Slezská Ostrava,
Poruba i Centrum. Komunikace
tak probíhá dopisy a po telefonu.
Setkávat osobně by se odboráři
v budoucnu měli nejen na vý-
roční schůzi spojené s bowlin-
gem a volnou zábavou, ale i na
uvažovaných společných výle-
tech. Společnou akcí by měla
být  také  plánovaná pomoc při
údržbě a opravách v ostravské
zoologické zahradě spojená s vol-
nými vstupenkami. 

Místopředseda Lukáš Kostol-
ný, sám docela „novopečený“
strážník teprve s dvěma lety
praxe, chce využít přestěhování
rekvalifikačních kursů pro nové
strážníky MP Ostrava do bu-
dovy, která je i jeho základnou.
Plánuje navštěvovat  nové  adep-
ty a seznamovat je s činností
odborů.  

Milan  Filipovský,  který pra-

cuje v MP Ostrava od jejího za-
ložení, tedy 28 let, a je nyní ve-
doucím směny, plánuje odchod
do  důchodu  na příští rok a zřej-
mě jeho odchod díky mladým
funkcionářům nebude mít nega-
tivní  dopad  na  fungování  zá-
kladní organizace.    

- dě-

ze základních organizací

Plně funkční
eNeschopenka
bude bez nad-
sázky představo-
vat elektronic-

kou revoluci v nemocenském
pojištění, kterou ČSSZ spustí od
1. 1. 2020. Dojde k zásadnímu
zjednodušení toku informací me-
zi nemocnými, lékaři a zaměst-
navateli. Rozloučíme se s histo-
rickým pětidílným propisova-
cím formulářem s „pruhy“ a pře-
nášením papírových dokumentů
mezi lékaři, OSSZ/ČSSZ, ne-

Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna
od 1. 1. 2020

Z tiskové zprávy MPSV, Praha 3. dubna 2019
mocnými a zaměstnavateli. 
Celá tisková zpráva na:
https://www.mpsv.cz/files/clank
y / 3 5 3 4 7 / T Z _ -
_Plne_funkcni_eNeschopenka_
bude_spustena_od_1.1.2020.pdf

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35347/TZ_-_Plne_funkcni_eNeschopenka_bude_spustena_od_1.1.2020.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/35347/TZ_-_Plne_funkcni_eNeschopenka_bude_spustena_od_1.1.2020.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/35347/TZ_-_Plne_funkcni_eNeschopenka_bude_spustena_od_1.1.2020.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/35347/TZ_-_Plne_funkcni_eNeschopenka_bude_spustena_od_1.1.2020.pdf
https://www.odboryplus.cz/
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§ ODPOVÍDÁME §

Pracovní cesty podle
zákoníku práce

Zákoník práce upravuje pra-
covní cestu v § 42. Pracovní ces-
tou se rozumí časově omezené
vyslání zaměstnance zaměstna-
vatelem  k výkonu práce mimo
sjednané místo výkonu práce.
Zaměstnavatel může vyslat za-
městnance na dobu nezbytné po-
třeby na pracovní cestu jen na
základě dohody s ním. Zaměst-
nanec na pracovní cestě koná
práci podle pokynů vedoucího
zaměstnance, který ho na pra-
covní cestu vyslal. Těhotné za-
městnankyně  a zaměstnankyně
a zaměstnanci pečující o děti do
věku 8 let smějí být vysíláni na
pracovní cestu mimo obvod
obce svého pracoviště nebo by-
dliště  jen se  svým  souhlasem
(§ 240 zákoníku práce). Státní
zaměstnanci podle § 45 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě,
mohou být na dobu nezbytně
nutnou vysláni na služební cestu
i bez svého souhlasu.

Podle § 153 zákoníku práce
(dále ZP) podmínky, které mo-
hou ovlivnit poskytování a výši
cestovních náhrad, zejména
dobu a místo nástupu a ukončení
cesty, místo plnění pracovních
úkolů, způsob dopravy a ubyto-
vání, určí předem písemně za-
městnavatel,   přitom    přihlíží
k oprávněným zájmům zaměst-
nance.

Zaměstnanci, který koná pro
zaměstnavatele práci na základě
dohod o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr, je možné
poskytnout cestovní náhrady
pouze v případě, že bylo sjed-
náno toto právo, jakož i místo
pravidelného pracoviště zaměst-
nance (§ 155 ZP). Má-li zaměst-
nanec podle dohody o provede-
ní  práce vykonat pracovní úkol
v místě mimo obec bydliště, má
právo  na cestovní náhrady, by-
lo-li jejich poskytnutí sjednáno,

i když není sjednáno místo
pravidelného pracoviště.

Čas od času se objevuje otáz-
ka a následně i nesouhlas s tím,
že mnoho hodin, které zaměst-
nanci stráví cestou do místa
výkonu práce na služební cestě,
se nepočítá do pracovní doby.
Podle § 210 zákoníku práce do-
ba strávená na pracovní cestě
nebo na cestě mimo pravidelné
pracoviště jinak než plněním
pracovních úkolů, která spadá
do pracovní doby, se považuje
za překážku v práci na straně
zaměstnavatele, při které se za-
městnanci mzda nebo plat ne-
krátí. Cestovní náhrady při pra-
covní cestě nebo při cestě mimo
pravidelné pracoviště uvádí §
156 ZP  a  následující paragrafy
a § 166 ZP a následující para-
grafy v případě zahraniční pra-
covní cesty. Doba strávená v do-
pravním prostředku je zohledně-
na ve výši stravného.

Samotná cesta je výkonem
práce jenom pro řidiče z po-
volání. Bohužel ani ne pro za-
městnance, kteří pouze vezou
své kolegy do místa výkonu
práce. Dle § 274a odst. 2 se ces-
ta z obce bydliště zaměstnance
na pracoviště nebo do místa
ubytování v jiné obci, která je
cílem pracovní cesty, pokud
není současně obcí jeho
pravidelného pracoviště, a zpět
posuzuje jako nutný úkon před
počátkem práce nebo po jejím
skončení. Někteří zaměstna-
vatelé se zaměstnanci, kteří čas-
to jezdí služebním či vlastním
osobním automobilem na pra-
covní  cesty, sjednávají dohody
o pracovní činnosti na výkon
práce řidiče tzv. „referentského
vozidla“. Pak může být také
řízení vozidla zaměstnanci pro-
placeno, ale proplácí se mu to
jako  výkon  jeho  práce  na zá-
kladě dohody o pracovní činnos-
ti  a  ne  na  základě pracovní
smlouvy.

Ve  svých  dotazech  se  také
ptáte, jestli zaměstnanec cestou
na pracovní cestu může vézt

Pracovní cesty
Délka pracovní cesty, řízení

vozidla, odškodňování úrazů
vzniklých na pracovních cestách.
Tyto otázky a odpovědi na ně jsou na BOZPinfo častým tématem,
stále jsou však v hledáčku našich čtenářů. Článek tedy shrnuje
problematiku pracovních cest a v závěru odkazuje na další
články, které se tématu věnovaly.

svého známého, dítě nebo psa.
Nebo jestli po dlouhé cestě z mís-
ta výkonu práce, když přijede
pozdě domů, může jít druhý den
později do práce či vůbec může
ještě dlouho řídit po výkonu
práce, když je unaven. To vše
záleží na dohodě se zaměstna-
vatelem. Jen by měl samozřejmě
dodržovat přestávky v řízení dle
nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organi-
zace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen
zajistit při provozování dopravy
dopravními prostředky.

Odškodňování pracovního
úrazu na pracovní cestě

Pokud se zaměstnanci stane
na pracovní cestě úraz, ne vždy
bude úrazem pracovním. V tom-
to smyslu je to na pracovní cestě
podobné, jako kdyby byl za-
městnanec doma.

Dle názoru uvedeném v roz-
sudku Nejvyššího soudu sp. zn.:
21 Cdo 4834/2010, který se po-
drobně zabývá jednotlivými
úseky zahraniční pracovní ces-
ty, cesta z bydliště zaměstnance
k dopravnímu prostředku, jímž
se pracovní cesta koná, je po-
važována za cestu do zaměst-
nání, která končí nástupem do
dopravního  prostředku, popř.
vstupem do nádražní nebo letišt-
ní budovy. Samotná cesta
určeným dopravním prostřed-
kem do místa, které je cílem pra-
covní cesty a zpět, je, jak už by-
lo uvedeno výše, považována za
úkon nutný před počátkem práce
nebo po jejím skončení, a tedy
úkon v přímé souvislosti s pl-
něním pracovních úkolů. Jestliže
se zaměstnanec v místě, kde
bude vykonávat pracovní čin-
nost, nejdříve ubytuje, končí ten-
to nutný úkon před počátkem
práce  nebo po jejím skončení
vstupem do místa ubytování.
Následná cesta k vlastnímu pra-
covišti, která končí vstupem do
budovy určené k plnění pracov-
ních úkolů, a cesta zpět do místa
ubytování, je pak považována za
cestu do zaměstnání a zpět.

Pokud se zaměstnanci stane
úraz při cestě v dopravním
prostředku, která je považována
za úkon nutný před počátkem
práce nebo po jejím skončení,

například při autonehodě, je ten-
to úraz kvalifikován jako pra-
covní úraz. Zde má poškozený
možnost uplatňovat nárok na
odškodnění také podle občan-
ského zákoníku na viníkovi ne-
hody. V tomto případě má po-
škozený nárok na náhrady při
ublížení na zdraví nebo při usmr-
cení podle § 2958 - 2968 občan-
ského zákoníku. Souběh obou ná-
roků podle zákoníku práce a ob-
čanského zákoníku je možný
pouze v případě existence více
odpovědných subjektů, jak vy-
plývá z judikátu Nejvyššího
soudu sp. zn.: 21 Cdo
1084/2009, kde se uvádí:
„Jednou  žalobou  lze dokonce
uplatňovat nárok na náhradu
škody proti zaměstnavateli podle
ustanovení zákoníku práce o od-
škodňování pracovních úrazů,
jakož  i nárok na náhradu škody
z téže škodné události proti to-
mu,  kdo za ni odpovídá podle
ustanovení občanského zákoníku
o odpovědnosti za škodu. Soud
nemůže uložit žalovaným povin-
nost zaplatit náhradu škody
společně a nerozdílně. Může
však vyslovit, že plněním jedno-
ho ze žalovaných zaniká v roz-
sahu tohoto plnění povinnost
druhého žalovaného.“
Související články v pořadí po-
dle data vydání:
• https://www.bozpinfo.cz/na-sluzeb-
ni-ceste-v-aute-pracuji-pocita-se-tato-
doba-do-pracovni-doby
• ht tps : / /www.bozpinfo.cz/ma-
zamestnavatel-odskodnit-vazne-
onemocneni-na-sluzebni-ceste
• https://www.bozpinfo.cz/pes-na-s-
luzebni-ceste-odpovednost-za-pripad-
nou-autonehodu
• https://www.bozpinfo.cz/uraz-na-s-
luzebni-ceste-po-vykonu-prace
• https://www.bozpinfo.cz/navsteva-
clena-rodiny-zamestnance-na-sluzeb-
ni-ceste
• http://www.bozpinfo.cz/pocitaji-se-
hodiny-stravene-cestou-na-pobocku-
firmy-do-pracovni-doby
• https://www.bozpinfo.cz/sluzebni-
cesta-vojaka-z-povolani
• https://www.bozpinfo.cz/smrtelny-
pracovni-uraz-na-sluzebni-ceste
• http://www.bozpinfo.cz/je-veskery-
cas-straveny-na-sluzebni-ceste-
dobou-pracovni
Autor článku: Hrubá Kateřina
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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



AKČ
DOVOLENÁ V LÁZNÍCH

Nabí
ale i pro blízké osoby (př

Vy či Vaši blízcí po udání rezerva
Vaši blízcí mohou p

 

 

KATEGORIE  
1/2 STANDARD

BĚŽNÁ 
CENA 

VAŠE 
CENA

PAWLIK-AQUAFORUM **** 
/ budova B / 

16 800 12 600

BELVEDERE *** 13 125 11 157

METROPOL *** 11 900 10 115

Uvedené ceny jsou v Kč za osobu a pobyt. Pobyt za
V ceně pobytu není zahrnut lázeň

• 7x UBYTOVÁNÍ   
• POLOPENZE  

(možnost dokoupení plné penze) 
• LÉKA ŘSKÁ PROHLÍDKA 
• 10 LÉČEBNÝCH PROCEDUR 

(kombinaci procedur určujte ošetřující lékař
prohlídce, např.: slatinná koupel, klasická masáž, 
vířivá koupel a jiné) 

AKČNÍ NABÍDKA  

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

info@frantiskovylazne.cz 
 

www.frantiskovylazne.cz 

DOVOLENÁ V LÁZNÍCH
 
 

Nabídka platí nejen pro zaměstnance, 
ale i pro blízké osoby (přátele a rodinu). Nárok na cenové zvýhodně

i Vaši blízcí po udání rezervačního kódu, který naleznete níže. 
Vaši blízcí mohou přijet nezávisle na Vás. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SLUŽBY V CENĚ: 
 

 

 

 
 
 

 

CENY POBYTU:  
1/2 STANDARD 1/1 STANDARD 1/2 KOMFORT

VAŠE 
CENA 

BĚŽNÁ 
CENA 

VAŠE 
CENA 

BĚŽNÁ 
CENA 

12 600 18 200 13 650 17 360 

11 157 13 825 11 752 13 650 

10 115 12 110 10 294 12 250 

za osobu a pobyt. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. 
ázeňský poplatek 15 Kč/osoba a den, a kulturní poplatek 35 K

• NEOMEZENÝ VSTUP
Pawlik-Aquaforum ****
Belvedere ***, Metropol ***

• volný vstup na živou hudební produkci v
lázeňských hotelů 

řující lékař při vstupní 
.: slatinná koupel, klasická masáž, 

 
DOVOLENÁ V LÁZNÍCH  

Nárok na cenové zvýhodnění získáte  
ního kódu, který naleznete níže.  

/2 KOMFORT  1/1 KOMFORT  

VAŠE 
CENA 

BĚŽNÁ 
CENA 

VAŠE 
CENA 

13 020 18 900 14 175 

11 603 14 350 12 198 

10 413 12 810 10 889 

den odjezdu snídaní.  
35 Kč/osoba a den. 

VSTUP DO AQUAFORA  
Aquaforum **** : pondělí - neděle 

Belvedere ***, Metropol *** : pondělí - pátek 
volný vstup na živou hudební produkci v barech 

Cena od: 
10 115 Kč 

 

PLATNOST NABÍDKY 

02.06. - 01.09. 
 

 

REZERVAČNÍ KÓD: 

       AMB 549 



NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
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.

Proslov generálního tajemníka ETUC na Tripartitním sociálním
summitu
20. březen 2019

Dnes proběhl v Bruselu Tripartitní sociální summit, na kterém měl
projev také generální tajemník ETUC Luca
Visentini, který mimo jiné řekl: „Tripartitní sociál-
ní summit se koná dva měsíce před evropskými vol-
bami a my všichni neseme zodpovědnost za pozi-
tivní  vzkaz   evropským   občanům,  pracovníkům
a podnikům. Vzkaz, který ukáže voličům, že stojí za
to jít volit a bránit demokracii v Evropě, znovu
potvrdit evropské hodnoty, a že Evropská unie je
schopná dodat konkrétní výsledky, které mohou

přinést pozitivní změnu do života lidí. To totiž v posledních letech vždy
neplatilo – dopady krize, nadále vysoká nezaměstnanost, nerovnost,
chudoba a sociální vyloučení vážně oslabily důvěru občanů v evrop-
ský projekt. Abychom je přesvědčili nevolit protievropské nacionali-
stické  strany,  musíme  dokázat,  že můžeme posílit evropský projekt
a vybudovat Evropu, která reálně chrání své lidi. Dva měsíce před
evropskými volbami je rovněž čas na hodnocení toho, co se povedlo
během posledního volebního období evropskému parlamentu a Ev-
ropské komisi, a co ještě potřebuje dokončení v sociální a hos-
podářské oblasti. Na prvním místě jsou investice – veřejné a sou-
kromé investice k vytvoření pozitivního a dlouhodobě udržitelného
ekonomického cyklu, k zvýšení tvorby kvalitních pracovních míst, na
zvládnutí klimatických změn, digitalizace, automatizace a 4.  prů-
myslové revoluce, a to udržitelným, spravedlivým a inkluzivním způ-
sobem.“
Pracovníci v 8 zemích EU jsou na tom hůře než před 10 lety
25. březen 2019

Reálné mzdy pracovníků v 8 zemích EU jsou v průměru nižší, než
byly  před  10  lety.  Nová  studie Evropského odborového institutu
(ETUI) ukazuje, že průměrné mzdy očištěné o inflaci byly v roce

2018 nižší než v roce 2009.
Studie zároveň ukázala, že
mzdy v Belgii a Finsku ve stej-
ném období stagnovaly. Nej-
větší propad zaznamenaly
reálné mzdy v Řecku, kde se
propadly o 23 %, zatímco

výrazný 11% pokles zaznamenaly v Chorvatsku a k 7% snížení došlo
na  Kypru.  O  4  %  hůře  než  před  10  lety jsou na tom pracovníci
v Portugalsku, o 3 % si pohoršili ve Španělsku, o 2 % v Itálii, zatím-
co v Maďarsku a Velké Británii zaznamenaly pokles o 1 %. Luca
Visentini, generální tajemník ETUC, to komentoval slovy: „Toto je
důkaz, že krize ještě neskončila ve všech zemích, a že i tam, kde
dochází k hospodářskému oživení, pracovníci nedostávají zasloužené
odměny. Hlavním důvodem této situace jsou úsporná opatření, která
poškodila minimální mzdu, systémy kolektivního vyjednávání a vý-
razně navýšila nerovnosti. EU potřebuje učinit okamžité kroky ke
zvýšení mezd – primárně podporováním a ulehčováním kolektivního
vyjednávání mezi zaměstnavateli a odbory.” 
Návrhy ohledně daňových standardů ukazují velkou podporu pro
větší korporátní transparentnost
29. březen 2019

Převážná většina návrhů od různých organizací včetně odborů nebo
penzijních fondů ukazuje urgentní potřebu, aby vlády přitlačily v bo-
ji proti daňovými únikům a přinutily nadnárodní korporace zveřejňo-
vat své zisky podle jednotlivých zemí. Za návrh pro větší daňovou
transparentnost se postavily i investiční společnosti, které v souhrnu

spravují 2,5 trilionu amerických dolarů. Generální tajemnice PSI
Rosa Pavanellilvá k tomu řekla: „Jednoduchost, se kterou se nad-

národní korporace vyhýbají svým daňovým povinnos-
tem,  vytváří  veřejné  pobouření,  zatěžuje  veřejné
služby a podporuje extrémně pravicové politiky.
Korporátní  daňové  úniky okrádají veřejné služby

a zvyšují nerovnosti. Přesto jsou veřejnosti ode-
pírány smysluplné informace o plném rozsahu tohoto

problému. Při absenci veřejné debaty lidé sami hledají, kdo je za to
zodpovědný - migranti, uprchlíci, nezaměstnaní a menšiny se tak stá-
vají snadnými cíli. Rozsah a počet komentářů k tomuto tématu ukazu-
jí, že lidé se zajímají o korporátní daňovou transparentnost. GRI si
zaslouží pochvalu za své vůdcovství v boji s tímto problémem.“
Iniciativa pro globální reporting (GRI) je organizací pro nezávislé
mezinárodní standardy, která pomáhá vytvářet směrnice pro podniky,
vlády  a  další  organizace.  GRI  si klade za cíl zavedení globálních
standardů, které by pomohly prosazovat větší transparentnost v re-
portingu korporací. 
ETUC kritizuje členské státy za jejich předstírání ohledně práv
na sociální zabezpečení
29. březen 2019

Evropská odborová konfederace  kritizuje rozhodnutí členských
zemí neschválit dohodu o koordinaci sociálního zabezpečení.

Konfederační tajemnice ETUC Lina
Carrová  k tomu uvedla: „Zástupci ně-
kterých členských států staví politické
předstírání před zájmy svých občanů. Je
nezbytné mít lepší a jasnější pravidla
pro koordinaci sociálního zabezpečení
pro lidi, kteří pracují v jiném členském
státě. Jsem šokována, že členské země

berou tak malý ohled na férové zacházení se svými občany. Jsem
zděšená a rozčilená, že nepodpořily tuto dohodu, která by posílila boj
proti podvodům a zneužívání sociálního zabezpečení.“ Změny v re-
gulaci číslo 883 ohledně koordinace sociálního zabezpečení byly
schváleny v “trialogu”, ale následně  byly zablokovány. 
Světový den zdraví: Naše zdraví není na prodej!

Den 7. dubna připadá na Světový den zdraví a každým rokem odbo-
ry, občanská sdružení, nevládní organizace a sociální hnutí koordinu-
jí sérii akcí v několika evropských zemích. Evropská federace

odborových  svazů  veřejných  služeb  (EPSU), která
sdružuje také pracovníky ve zdravotních a sociálních
službách, a která je nejreprezentativnější organizací na
evropské úrovni, podporuje mobilizaci své evropské
sítě  proti  privatizaci  a  komercializaci  zdravotních
služeb a služeb sociální ochrany. Proto proběhla v Bru-

selu evropská demonstrace a následná konference v Evropském par-
lamentu, které se zúčastnili i zástupci EPSU. Je důležité si pamatovat,
že zdravotní a sociální ochrana jsou univerzální lidská práva, která
musí být zvažována v jejich globálních aspektech, a to nejen z pohle-
du zdraví, ale také ze sociálního, environmentálního a ekonomického
pohledu. Konference v Evropském parlamentu nesla výstižný název
„Naše zdraví není na prodej!“ Generální tajemník EPSU  Jan Willem
Goudriaan k tomu řekl: „Pro pracovníky ve veřejném i soukromém
sektoru  je důležité,  aby  jasně dali najevo, že zdraví je lidské právo
a musí být adekvátně financováno.“

Pavol Mokoš


