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Máme nové vedení ČMKOS a program do roku 2018
�� Ve  dnech  25. – 26.  dubna  2014 proběhl  v pražském hotelu Olšanka

VI. sjezd  Českomoravské konfederace odborových svazů
�� Sjezd zvolil nového předsedu Josefa Středulu, 1. místopředsedu Víta

Samka  a  místopředsedkyni  Radku  Sokolovou

Výbor
odborového svazu

str. 6
Rekreace v Libverdě

str. 10 a 11

V úvodu jednání VI. sjezdu
Českomoravské konfederace odbo-
rových svazů delegáti a hosté shlédli
videozáznam z odborových protest-
ních akcí uplynulých let. 

Končící místopředseda ČMKOS
Václav Pícl při zahájení sjezdu
uvedl,  že  odbory   a   zaměstnanci
v ČR v plynulých čtyřech letech
čelili těm nejasociálnějším vládním
restrikcím s dopady na životní
úroveň většiny zaměstnanců, byla to
etapa s největším počtem protestních
akcí.

Zahájení sjezdu se zúčastnila a
vystoupila s projevy řada význam-
ných hostů. Předseda Senátu Par-
lamentu ČR a bývalý předseda
ČMKOS Milan Štěch uvedl, že je-
ho život je spojen s odbory, v odbo-
rech  stále je, a cení si, že je i nadále
představován jako odborový předák.
Připomněl, že zásadní věcí pro
odbory je solidarita, bez ní v  globa-
lizovaném světě není možné
prosazovat zájmy odborů a zaměst-
nanců. Právě dnes jsou odbory mno-
hem potřebnější, než tomu bylo v mi-
nulosti.

Ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová-Tomino-
vá konstatovala změnu přístupu
vlády  k odborům. Jako společné
priority s odbory má Ministerstvo
práce a sociálních věcí prosazování
důstojných pracovních podmínek,
posílení spolupráce v oblasti BOZP
a především pak navýšení minimální
mzdy a aktivní politiku zaměst-
nanosti.

Prezident Svazu průmyslu a do-
pravy Jaroslav Hanák vítá, že po
15 letech své funkce zažívá v tripar-
titě zájem zúčastněných stran sku-
tečně spolupracovat a že tripartity se
účastní tématu příslušní ministři a ne
úředníci.

Prezident Konfederace odboro-
vých  svazů  SR  Jozef  Kollár po-
zdravil sjezd jménem 350 tisíc
slovenských odborářů a informoval
o 14% nezaměstnanosti a skutečnos-
ti, že v SR 130 tisíc zaměstnanců
pracuje  za  minimální mzdu, která
znamená život pod hranicí chudoby.

Zhlédnout záznam slavnostního
zahájení VI. sjezdu ČMKOS ze
dne 25. dubna a první část
druhého dne 26. dubna můžete
na:http://www.cmkos.cz/medial
ni-prezentace/3786-3/video-zaz-
namy-vi-sjezdu-cmkos

http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/3786-3/video-zaznamy-vi-sjezdu-cmkos
http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/3786-3/video-zaznamy-vi-sjezdu-cmkos
http://www.cmkos.cz/medialni-prezentace/3786-3/video-zaznamy-vi-sjezdu-cmkos
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VI. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů

Josef Středula
předseda

Vít Samek
1. místopředseda

Radka Sokolová
místopředsedkyně

Vedení Českomoravské konfederace odborových svazů

Europoslanec za ČSSD Richard
Falbr vyzval k účasti odborářů na
evropských volbách, mohou tak po-
moci v úsilí zavést evropskou mini-
mální mzdu v situaci, kdy minimální
mzda v ČR je čtvrtá nejnižší v EU, a
kdy je třeba podniknout kroky proti
nebezpečnému rozšiřování agen-
turního zaměstnání a neférových
forem práce.

Lídr kandidátky ČSSD do euro-
voleb Jan Keller vyzval odboráře,
aby přišli volit do Evropského parla-
mentu. Evropští socialisté, ke kte-
rým se řadí ČSSD, usilují o zame-
zení daňových úniků a řešení neza-
městnanosti.

Generální tajemnice Evropské
odborové konfederace Bernadette
Ségolová ocenila práci ČMKOS,
připomněla, že čeští občané od EU
očekávali volný pohyb, prosperitu a
sociální ochranu. Proto je nyní
důležitá účast ve volbách do Evrop-
ského parlamentu, které rozhodnou,
zda se podaří obnovit evropský so-
ciální model, který je hlavním smys-
lem existence EU. 

Bývalý předseda ČMKOS Ja-
roslav Zavadil připomněl těžké ob-
dobí Nečasovy vlády pro české za-
městnance, protesty, byť zdánlivě
bez   okamžitých   výsledků,  měly
smysl, připomněl, že hněv lidu se
ukládá. Předčasné volby pak přines-
ly odlišnou vládu. V evropských
volbách máme možnost ovlivnit, jak
budou vypadat evropské normy.
Ocenil odborný tým ČMKOS. 

Mezi hosty byli dále např. bývalý
odborový předák Igor Pleskot, prezi-
dent Konfederace zaměstnavatel-
ských a podnikatelských svazů ČR
Zdeněk Liška, předseda Sdružení
nájemníků ČR SON Milan Taraba,
předseda Asociace samostatných
odborů Bohumír Dufek či předseda
Rady seniorů Zdeněk Pernes. 

Po projevech hostů začalo od-
polední pracovní jednání sjezdu
volbou pracovních komisí. Následo-
valo  pak  vystoupení Václava Pícla
k zprávě o činnosti ČMKOS v up-
lynulém období. Přes silový postup
bývalé vlády se podařilo zabránit
negativním změnám zákoníku práce
zejména ohledně zrušení pracovního
poměru a udržet  poměrně  vysoký
stupeň pracovněprávní ochrany za-
městnanců. Zákoník práce zůstal
samostatným  kodexem.  Odbory si
v novém občanském zákoníku ucho-
valy status veřejné prospěšnosti,
negativem je zrušení povinné účasti
zástupců zaměstnanců v dozorčích
radách podnikatelských subjektů,
přičemž je příslib současné koalice
tuto  situaci  změnit. Nepodařilo se
zabránit nežádoucím změnám v ob-
lasti daní, důchodového systému, so-
ciálních dávek. Naopak se podařilo
zabránit zrušení daňové podpory stra-

venek. Kolektivní vyjednávání při-
náší vyšší výdělky, v podnicích s ko-
lektivní smlouvou jsou vyšší výdělky
v řádu tisíců korun. V rozpočtové a
příspěvkové sféře došlo k výraznému
poklesu platů a mezd. Nyní se jedná
o navrácení odměňování před rok
2011 a také ohledně minimální mzdy
by mělo dojít k rozumnému řešení.
Úspěšně se odbory podíleli na boji
proti omezování dostupnosti zdra-
votní péče.

Po vystoupení předsedy revizní
komise byly písemné zprávy o čin-
nosti a hospodaření ČMKOS v up-
lynulém období schváleny. 

Dále bylo na programu projednání
a schválení změn statutu. Janem Šve-
cem z odborového svazu KOVO byl
předložen pozměňovací návrh na
nové  vedení  ČMKOS  s předsedou
a  jedním  místopředsedou  a změna
v příspěvku odborových svazů na
činnost konfederace zrušením pří-
spěvku za důchodce a navýšením
příspěvku za člena v pracovním po-
měru. Po velmi vzrušené a částečně
živelné diskusi byly oba pozměňo-
vací návrhy hlasováním odmítnuty a
přijat Statut ČMKOS v předlo-
ženém znění.

Následně byli představeni kan-
didáti na předsedu, a to dosavadní 1.
místopředseda Václav Pícl a do-
savadní předseda svazu KOVO Josef
Středula. V tajné volbě pak z 227 vy-
daných hlasovacích lístků, z nichž
deset bylo vyplněno neplatným způ-
sobem a v osmi případech byla
přeškrtnuta  obě  jména,  bylo  142
hlasů pro Josefa Středulu a 67 pro
Václava Pícla.

V následujících tajných volbách
se prvním místopředsedou stal
dosavadní vedoucí právního oddě-
lení ČMKOS Vít Samek a místo-
předsedkyní Radka Sokolová.

Překvapením prvního dne sjezdu
bylo, když herec a dlouholetý
odborář Ondřej Vetchý ve svém
vystoupení mimo program sjezdu
pozdravil jednání, hovořil o význa-
mu odborů pro zaměstnance divadel
a zdůraznil potřebu silných nezávis-
lých odborů.

Druhý den jednání sjezdu začal
vystoupením premiéra Bohuslava

Sobotky, který v úvodu prohlásil, že
žádná demokracie nemůže fungovat
bez silných samostatných odborů, a
poděkoval za práci odborů na úrovni
základních organizací. Připomněl
nesnadnou pozici odborů v době
Nečasovy vlády a zdůraznil potřeb-
nost plnohodnotného sociálního dia-
logu vlády s odbory a zaměstna-
vateli. Odbory i zaměstnavatelé jsou
reálnou zpětnou vazbou.

Premiér informoval o záměru
zvýšit minimální mzdu od ledna
příštího roku o 500 korun a prohlásil,
že by se minimální mzda měla
zvyšovat každý rok. Cílem je mini-
mální mzda odpovídající 40 procen-
tům průměrného platu v zemi.

Dále premiér hovořil o uskuteč-
nění navyšování plateb zdravotním
pojišťovnám za státní pojištěnce a
elektronické evidenci tržeb. Cílem
vlády je zrušit II. důchodový pilíř
prosazený vládou Petra Nečase a
rozvíjet spoření, které nenarušuje
příjmy průběžného důchodového
systému. Premiér informoval, že dů-
chody se budou zvyšovat o celou in-
flaci jako dříve, a že příští rok penze
stoupnou mimořádně více, v průmě-
ru o 205 korun.

Dále hovořil o obnově aktivní
politiky zaměstnanosti v resortu
MPSV či rozvoji jaderné energetiky
a  vyslovil  potěšení   spolupracovat
s novým vedením odborů v čele se
Středulou. 

V reakci na vystoupení premiéra
nový předseda ČMKOS uvedl, že
odboráři budou pečlivě sledovat, zda
vláda plní své sliby, ČMKOS odmítá
křivdy na zaměstnancích, ČMKOS
bude korektní, ale když to bude tře-
ba, bude důrazná a ostrá.

Delegáti sjezdu během dopoledne
mezi sebou přivítali prezidenta Mi-
loše Zemana. Ten blahopřál Josefu
Středulovi ke zvolení a poděkoval
Jaroslavu Zavadilovi za odvedenou
práci v čele ČMKOS s tím, že
Zavadil je nadále členem prezidento-
va poradního týmu. Prezident zmínil
statistiky o úbytku členů odborů a
konstatoval, že jako přítel odborů je
z toho smutný. Za chybu označil
vystoupení odborů z automobilky
Škoda Mladá Boleslav z OS KOVO

a uvedl, že odbory budou silné pouze
tehdy, budou-li jednotné a podaří-li
se zastavit klesající trend členské
základny, chyby není možné hledat
vně odborů, „chyby hledejte sami u
sebe,“ řekl.

Zeman  prezentoval  svůj   zájem
o jednání tripartity a například i ak-
tivně podpořil zvýšení minimální
mzdy, protože „lidé by měli mít mo-
tivaci chodit do práce a nebýt na so-
ciálních dávkách“. 600 tisíc neza-
městnaných je výčitkou „nám všem -
vládě, prezidentovi, zaměstna-
vatelům, ale i odborářům“. Prezident
podporuje vyšší účast zaměstnanců
na řízení podniků, která může mít
různé formy, včetně zaměstnanec-
kých akcií. Kritizoval zrušení povin-
ného zastoupení zaměstnanců v do-
zorčích radách. Zisky by neměly
utíkat do zahraničí, na profitu by se
měli podílet i zaměstnanci, ti by pak
měli např. zájem podílet i na obdobě
dřívějších zlepšovacích návrhů spo-
jených s finančním ohodnocením.
Odborářům popřál solidaritu a
odvahu a vyjádřil zájem o další
pravidelná setkání. 

Delegáti sjezdu v následujícím
jednání diskutovali o cílech odbo-
rové konfederace v následujícím vo-
lebním období a schválili stěžejní
dokument Program ČMKOS 2014 -
2018. ČMKOS   chce   mimo   jiné
udržet stávající pracovní místa, vy-
budovat nová a obhájit co nejdůstoj-
nější pracovní podmínky zaměst-
nanců. Česká republika a celá EU
přitom stále ještě nepřekonala
hospodářskou krizi a neoliberální
politiky. 

Delegáti sjezdu pak přijali usne-
sení shrnující dvoudenní jednání a
Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS.

V závěrečném slově poděkoval
nový předseda ČMKOS Josef
Středula delegátům sjezdu za aktivní
účast na jednání a vyslovil přání, aby
byli hrdí na to, že jsou odboráři, kteří
nesmlouvavě zastávají zájmy za-
městnanců.

Na sjezd bylo zvoleno 230
delegátů, první den jednání se účast-
nilo 227 delegátů, druhý den pak
217.

-dě-
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Anketa delegátů z našeho odborového svazu
1. Jaký je váš největší dojem z prvního dne?
2. Největší dojem z druhého dne?
3. Jak hodnotíte volbu nového vedení ČMKOS?

VI. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů

Petr Vydra
1. Účast hostů na jednání ČMKOS,
vysoká úroveň vystoupení zástupců,
a tím i zájem o odborové hnutí sená-
tora Milana Štěcha, mistryně
Michaely Marksové-Tominové,
prezidenta Svazu průmyslu a do-
pravy ČR Jaroslava Hanáka, Jozefa
Kolára  z Konfederace odborových
svazů  SR  a  Bernadette  Ségolové
z EOK.
2. Vystoupení premiéra Bohuslava
Sobotky k práci a spolupráci s odbo-
ry, včetně výhledu. Jasná reakce
předsedy ČMKOS Josefa Středuly
na vystoupení premiéra. Z jejich
vystoupení bylo jasné, že se
ČMKOS začíná měnit a postavení
odborů se vrací na své platné
společenské místo a končí doba, kdy
za pravicových vlád byly odbory
záměrně odsouvány.
3. Jsem spokojen, máme kvalitní ve-
dení ČMKOS, ne jako na V. sjezdu,
kdy bylo vedení ČMKOS zvoleno
různými dohodami svazů. Naším
odborovým svazem byli pro vedení
centrály navrženi Josef Středula a
Vít Samek, oba byli zvoleni
vysokým počtem hlasů, takže malé
naše vítězství, později třeba velké.
Nina Brozová
1. Zpočátku příjemně překvapila
věcnost jednání a dodržování
časového rozvrhu. Pak bohužel doš-
lo při jednání o změně Statutu
ČMKOS ke vzrušené diskusi, na je-
jímž průběhu se projevila ne-
dostatečná příprava a neznalost po-
drobností jednacího řádu ze strany
dámy pověřené vedením jednání.
Naopak kladným dojmem zapůsobi-
lo upřímné a vřelé vystoupení
zahraničních hostů a zejména ne-
plánované,  ale o  to zajímavější vy-
stoupení a srdečná zdravice herce
Ondřeje Vetchého.
2. Vystoupení  premiéra  Sobotky,
které bylo neobvykle vstřícné, věcné
a jednoznačné, včetně odpovědi na
toto vystoupení přednesené předse-
dou Středulou s tím, že doufám, že
připravovaná opatření ve prospěch
pracujících občanů budou uskuteč-
něna.
3. Vzhledem k tomu, že byli zvoleni
ti kandidáti, jimž jsem dala hlas,
jsem s výsledky voleb spokojena.
Připomínky lze mít jen k určitým
průtahům při zpracování volebních
výsledků při volbě předsedy, ale ani
ty neovlivnily výrazně negativně do-
jem z průběhu voleb.
Miloš Lokvenc
1. Negativní – nezvládnutí organi-
zace sjezdu při projednávání Statutu
ČMOS, pozitivní – vystoupení
hostů, výsledek voleb.
2. Vystoupení hostů, premiér

Sobotka, prezident Zeman, a hlavně
brilantní reakce předsedy ČMKOS
Středuly.
3. Nové vedení má potenciál pro ve-
dení ČMOS na velmi dobré úrovni a
je příslibem do budoucna.
Jaroslav Maděra
1. Výsledek volby vedení ČMKOS
a způsob řízení části jednání sjezdu
předsedou našeho OS Janem Ro-
venským.
2. -
3. Výsledek volby nového vedení
ČMKOS považuji za naplnění
našich představ o funkčním vedení.
Jaroslav Wajtr
1. Dojmů je víc. Prostředí – trochu
stísněné v kongresovém sále, dobře
fungující obsluha delegátů (materiá-
ly, stravování, občerstvení, informa-
ce), jednání – zajímavá vystoupení
hostů pp Štěcha, Hanáka, Kellera,
volby vedení ČMKOS.
2. Zejména vystoupení nového
předsedy ČMKOS J. Středuly a ně-
které myšlenky z projevu prezidenta
republiky.
3. S výsledkem volby jsem velmi
spokojen, je zcela podle mých před-
stav.
Milada Hofmanová
1. První den sjezdu, hlavně jeho 1.
část, byla zaměřena na příspěvky
hostů a kolegů z odborových svazů
okolních států a vyplynulo z nich za-
měření na solidaritu a nutnost pře-
konat všechny snahy o rozvrácení
odborů mezi sebou, snažit se více
prezentovat a zapojit mládež do
dění, což u nás je pozitivní – Mladí
odboráři. V 2. části, ve volbách jsem
ráda, že uspěli naši kandidáti. Volby
byly  sice rušnější, ale  to je smysl
demokracie.
2. V průběhu druhého dne projed-
návání návrhu Programu ČMKOS a
diskuse k nim. Velice mě potěšila
přítomnost vrcholných představitelů
vlády, kteří tím ukázali důležitost
ČMKOS a odborů, a vstřícnost
vlády k dalším jednáním.
3. Jsem velice spokojena, že uspěli
námi navržení kandidáti. 
Alena Gaňová
1. První den v úvodu vystoupili při-
zvaní hosté, jejichž vystoupení hod-
notím velmi kladně. Především po-
zitivně na mně zapůsobilo vystou-
pení ministryně práce a sociálních
věcí. Některé  zmatky  se  vyskytly
v moderování první části jednání, a
naopak úvodní moderování zástupci
Rady mladých a tiskové mluvčí OS
obchodu bylo perfektní. Negativně
na  mně  zapůsobilo vystoupení ně-
kterých delegátů k projednávanému
návrhu změny Statutu ČMKOS, kte-
ré mnohdy hraničilo s demokratic-
kými zásadami.
2. Velmi mě potěšilo, že pozvání na
sjezd přijali naši nejvyšší před-
stavitelé, prezident a premiér, čímž

prokázali, že odbory jsou důležitou
součástí naší společnosti, kterou
nelze opomíjet.
3. Volbu hodnotím velmi pozitivně.
Věřím, že zvolené vedení pomůže
vytvořit lepší obraz odborů u veřej-
nosti, neboť se jedná o schopné a
erudované lidi, kteří mají za sebou
velké zkušenosti z odborové činnos-
ti. 
Dalibor Fadrný
1. Nejvíce mě potěšil výsledek volby
nového vedení ČMKOS. Velmi pozi-
tivní dojem ve mně zanechaly kvalit-
ní projevy hostů sjezdu, zejména
Milana Štěcha, Michaely Marksové,
Richarda Falbra a Jana Kellera.
Všichni zdůrazňovali důležitou roli
odborů v dnešní společnosti. Je evi-
dentní, že atmosféra ve společnosti
je odborům více nakloněna, proto je
potřeba v následujícím volebním ob-
dobí situace využít ke konsolidaci
odborů jak po finanční, tak personál-
ní stránce.
2. Vedle zásadní diskuse o programu
ČMKOS na období 2014-2018 se mi
velmi líbily projevy premiéra
Sobotky a prezidenta Zemana. Oba
dva zdůrazňovali důležitost plnohod-
notného sociálního dialogu a solida-
rity. Prezident Zeman však i správně
a kriticky poukázal na klesající počet
členů a dezintegrační tendence v od-
borech. Zastavení poklesu počtu
členů je vedle obvyklé agendy
zásadním úkolem následujícího ob-
dobí. Průběh VI. sjezdu ČMKOS
hodnotím v globálu pozitivně. 
3. Volbu nového vedení ČMKOS
považuji za nejlepší možnou. Josef
Středula je bezesporu schopný orga-
nizátor a vynikající řečník. Myslím
si, že veřejnost může svým vystu-
pováním oslovit tak, že bude zlepšo-
vat image odborů. Vít Samek je
všeobecně respektovaným expertem,
jeho kritika asociálních reforem a
důchodové reformy se ukázala jako
pravdivá. Radka Sokolová určitě
bude díky ženskému pohledu na věc
zklidňujícím prvkem nového vedení
ČMKOS. Přeji novému vedení mno-
ho úspěchů.
Vlastimil Neuman
1. Zaujala mě neobvyklá forma
moderování  slavnostního  zahájení
sjezdu dvojicí mladých odborářů.
Myslím, že by se to mohlo stát pozi-
tivní symbolikou pro budoucnost
odborů. Zapojení mladých lidí v od-
borové činnosti je dlouhodobý prob-
lém a jsem rád, že i v našem odbo-
rovém svazu se vyskytují „první
vlaštovky“ tohoto druhu.
2. Těch dojmů bylo více. Hned po
zahájení druhého dne mě zaujalo
vystoupení premiéra Sobotky, který
ve výčtu priorit současné vlády
zdůraznil i ožehavé otázky týkající
se úřadu práce, zejména aktivní poli-
tiky zaměstnanosti. S potěšením
jsem vyslechl spolu s ostatními
účastníky sjezdu i vystoupení prezi-
denta Zemana. Apelování na to, že
člověk by měl mít motivaci k tomu,
aby chodil do práce místo toho, aby

si chodil pro sociální dávky, by mělo
být bráno vážně v rámci celé triparti-
ty. A z pozice pamětníka mě zaujala i
jeho zmínka o „kapitánu Vodičkovi“,
který  před  dvaceti  lety  nejen pro-
hlásil, že v naší republice odbory ne-
jsou potřeba, ale také tímto směrem
činil řadu aktivních kroků. Pro
nepamětníky doplňuji, že to byl mi-
nistr práce (a)sociálních věcí. Bohu-
žel nebyl jediným takovým minis-
trem, i v jiných oblastech byl v ne-
dávné době výrazně překonán.
3. Velmi pozitivně! S výsledkem vo-
leb nového vedení ČMKOS jsem spo-
kojen a myslím si,  že  nové  vedení
v  čele  s Josefem Středulou pro po-
stavení českých zaměstnanců přinese
nové impulsy s kladným výsledkem.
To samo o sobě však nestačí, je k to-
mu potřeba i plnohodnotný sociální
dialog. Věřím, že i nová vláda spo-
lečně s největší odborovou centrá-
lou  bude  po svých prvních krocích
v tomto směru dále pokračovat.
Pavel Bednář
1. VI. sjezd se konal ve velmi pří-
jemném prostředí kongresového sálu
hotelu Olšanka, takřka v rodinném
prostředí. Velký dojem na mne udě-
laly projevy prakticky všech hostů.
Negativní dojem mám z reakce dele-
gátů některých OS na výsledky vo-
leb, bohužel podporované předsedy
nebo předsedkyněmi jejich OS.
2. Jednoznačně vystoupení vzác-
ných hostů – premiéra a prezidenta
ČR. Nesmím však zapomenout na
excelentní vystupování nového
předsedy ČMKOS Josefa Středuly.
Jen potvrdil mé očekávání, že je a
bude tím pravým lídrem ČMKOS.
3. Určitě kladně. Koresponduje s přá-
ním orgánů našeho odborového sva-
zu. Věřím, že spolupráce s novým
vedením ČMKOS bude ještě na lep-
ší úrovni než doposud. Jako místo-
předseda našeho svazu se na tuto
spolupráci moc těším. Věřím, že náš
odborový svaz bude i nadále velmi
významným partnerem pro nové ve-
dení ČMKOS.
Petr Tachecí
1. Slavnostní část – známka 1, líbil
se mi projev Richarda Falbra a
Milana Štěcha, volba předsedy a
místopředsedů dopadla podle naší
vůle,  perfektní byl knižní „scénář“
sjezdu, řídící sjezdu v první části
známka 4, předseda pracovní komise
pro novelu Statutu ČMKOS byl
chvilkami mimo a jako právník dost
blafoval.
2. Ubytování dobré, jen příšerně
vrzají dveře na 707 na WC :-), stra-
vování bez problémů, hudba večer
celkem dobrá, jen muzikanti byli asi
trochu hlušší, jinak by to tolik neřva-
lo. Projev premiéra a reakce před-
sedy ČMKOS na úrovni, od Josefa
Středuly pěkně ostrá, projev prezi-
denta Miloše  Zemana  věcný,  vy-
zdvihl spoluráci, pozvání na triparti-
tu a předpoklad další spolupráce.
3. Volba přes úvodní tahanice o mí-
stopředsedy se skoro očekávala.
Volba dopadla dobře.
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VI. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů
Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS

Odborové svazy sdružené v ČMKOS v uplynulém období úspěšně
ovlivňovaly růst mezd a platů i přes vážné důsledky hospodářské
krize. Statistika hovoří jasně. V podnicích, kde působí odbory, mají
zaměstnanci v průměru měsíčně téměř o tři tisíce korun vyšší příjem.
Platí tam známá manažerská poučka, že motivovaný zaměstnanec a
sociální smír jsou největším bohatstvím takové firmy. ČMKOS ctí so-
ciální smír a sociální dialog a je připravena ho nadále rozvíjet.
Současně prohlašuje, že v případě nutnosti, kdy selžou veškeré
možnosti vyjednávání k prosazení či obhajobě oprávněných poža-
davků, je připravena využít všechny formy nátlaku, včetně demon-
strací a stávek. 

Hlavní cíle ČMKOS do roku 2018 = zaměstnanost a 
slušné pracovní podmínky 

Sociální dialog
• Za základ sociálního dialogu a smíru ve firmách ČMKOS pokládá

kolektivní vyjednávání, proto jej považuje za důležitou součást
firemní kultury v ČR a je připravena ho trvale rozvíjet. 

• ČMKOS požaduje aktivnější roli státu při podpoře sociálního dia-
logu na všech úrovních.

• ČMKOS bude i nadále každoročně doporučovat cíle pro vyjed-
návání růstu mezd na základě makroekonomických analýz a
odhadů inflace, bude usilovat, aby se kupní síla českých zaměst-
nanců zvyšovala a postupně přibližovala evropskému průměru. 

• ČMKOS trvá na tom, aby se uzavírání vyšších kolektivních smluv
týkalo i zaměstnanců veřejné správy a služeb. 

• Za hlavní cíl vyjednávání v tripartitě považuje ČMKOS podporu
opatření, která povedou k obnovení ekonomického růstu v ČR za-
loženého především na využití kvalifikované práce. Obnovení eko-
nomického růstu ČMKOS považuje za nejvýznamnější prostředek
pro snižování současné vysoké nezaměstnanosti a chudoby. 

• ČMKOS požaduje aktivnější roli státu při podpoře tvorby pracov-
ních míst, rekvalifikacích a při přípravě kvalifikovaných pracov-
ních sil v souladu s požadavky trhu práce.

Důstojné postavení a dodržování práv zaměstnanců
• ČMKOS a její odborové svazy budou i nadále aktivně vystupovat

proti porušování zaměstnaneckých práv, budou bránit uplatňování
neplnohodnotných forem práce, které nerespektují bezpečnost a
ochranu zdraví, vedou k neopodstatněnému prodlužování pracovní
doby a zkracování doby odpočinku. 

• ČMKOS bude nekompromisně bojovat proti nelegálnímu zaměst-
návání, vyplácení černých mezd a všem formám prekérní práce. 

• ČMKOS  podpoří  všechna opatření, která potlačí daňové úniky a
která nastolí základní daňovou spravedlnost mezi zaměstnanci a
samostatně výdělečně činnými. 

• ČMKOS bude usilovat, aby zaměstnanci v obavě ze ztráty zaměst-
nání nebyli nuceni přistupovat na nevýhodné pracovní úvazky. 

• ČMKOS bude vyžadovat, aby byla nastolena důrazná kontrola do-
držování pracovních podmínek včetně agenturního zaměstnávání,
navrhne zlepšení právní úpravy flexibilních forem práce. 

• ČMKOS podpoří přijetí takového zákona o státní službě, který při-
spěje k odpolitizování a profesionalizaci státní správy a bude garan-
tovat adekvátní úroveň platů zaměstnanců v této sféře. 

Spravedlivé odměňování a ochrana zaměstnanců
• ČMKOS bude prosazovat spravedlivé zvyšování mezd a platů.
• ČMKOS bude požadovat obnovení valorizace minimální mzdy tak,

aby se postupně přibližovala relacím dosahovaným ve vyspělých
zemích EU a plnila motivační roli pracovat a nikoli pobírat sociál-
ní podporu či dávky. Úroveň minimální mzdy musí chránit zaměst-
nance i před tzv. „pracující chudobou“, kdy lidé nejsou schopni ze
svého příjmu hradit základní životní potřeby. 

• ČMKOS bude prosazovat znovuzavedení náhrady mzdy v době
prvních tří dnů pracovní neschopnosti. 

• ČMKOS bude navrhovat zavedení doplňkového zaměstnaneckého
penzijního spoření a zavedení předčasných důchodů pro zaměst-
nance v rizikových povoláních jako náhradu za dříve zrušené pra-
covní kategorie. 

Veřejné služby
• ČMKOS bude hájit zachování školství, zdravotnictví a sociální

péče jako veřejné služby dostupné občanům bez ohledu na jejich fi-
nanční možnosti, bude bránit likvidaci těchto veřejných služeb a
oslabování role státu při jejich zajišťování.

• ČMKOS bude vyžadovat, aby stát garantoval veřejné služby ve
všech regionech ČR ve stejné kvalitě a dostupnosti a aby se celkový
podíl veřejných výdajů na veřejnou správu a služby postupně při-
bližoval vyspělé části EU.

• ČMKOS podpoří „duální vzdělávání“, které reaguje na konkrétní
potřeby trhu práce, bude požadovat zachování optimální sítě škol a
školských zařízení včetně „učňovských škol“.

• ČMKOS  považuje  za  důležité  zlepšování dopravní obslužnosti,
která ovlivňuje mobilitu pracovní síly a přispívá ke snižování neza-
městnanosti. 

• ČMKOS považuje za nezbytnou součást povinností státu zachování
kulturního a přírodního dědictví, jeho ochranu a dostupnost
občanům.

• ČMKOS bude prosazovat, aby byla zavedena daň z finančních
transakcí, která by zamezila spekulativním transakcím. Tato daň
bude využita k rozvoji veřejných služeb.

Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS k volbám 
do Evropského parlamentu 23. – 24. května 2014

Pro budoucí postavení českých zaměstnanců jsou velmi důležité květ-
nové volby do Evropského parlamentu. Doslova se v nich bude
rozhodovat  o tom, zda směřování EU zůstane nadále v rukách těch,
kteří postupně likvidují evropský sociální model. Ten model, který
řadu desetiletí pomáhal Evropě překonávat nejrůznější krize a byl
zárukou vysoké životní úrovně Evropanů. 
Nyní jsme svědky postupného procesu sociální dezintegrace Evropy.
Bohatnoucí horní příjmové skupiny se oddělují od zbytku společnos-
ti,  na  dno  padají stále početnější skupiny obyvatelstva. Dvacetimi-
lionová nezaměstnanost v EU se stává podhoubím pro šíření neplno-
hodnotných, prekérních forem práce. EU se dostatečně nebrání tla-
kům nadnárodních společností, které už dnes mohou vydírat své sub-
dodavatele a celé státy. 
Je potřebné, aby v Evropském parlamentu posílily sociálně demokra-
ticky orientované strany. To je jediná šance, jak lze zabránit úplné de-
montáži evropského sociálního modelu.
VI. sjezd ČMKOS proto vyzývá své členy a zaměstnance, aby šli
23. – 24. května volit své zástupce do Evropského parlamentu a
využili tak příležitost ovlivnit budoucí podobu Evropské unie. 
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VI. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů

1 Delegáti z našeho odborového svazu. V popředí Alena Gaňová a
Dalibor Fadrný

2 Delegáti z našeho odborového svazu Vlastimil Neuman a Petr
Tachecí.

3 Část odpoledního jednání prvního dne sjezdu vedl předseda naše-
ho OS Ing. Jan Rovenský

4 Sjezd v úvodu uctil minutou ticha odboráře, kteří od minulého sjez-
du zemřeli

5 Generální tajemnice Evropské odborové konfederace Bernadette
Ségolová

6 Naši delegáti Petr Vydra, Jaroslav Maděra a Alena Gaňová při vol-
bách

7 Sjezd pozdravil herec a odborář Ondřej Vetchý
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Výbor odborového svazu
Ve čtvrtek 24. dubna se v pro-

storách našeho odborového svazu
konalo 24. zasedání předsednictva
VOS a následně pak 7. zasedání
VOS OS SOO. Výbor po úvodu
vyslechl ústní doplnění předsedy
OS Jana Rovenského k předkládané
písemné zprávě o činnosti OS od
minulého zasedání VOS v prosinci
2013. Činnost byla věnována nove-
le zákona č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto za-
městnanců a ostatních zaměstnanců
ve správních úřadech (služební
zákon). Novela je v současné době
v podobě sněmovního tisku č. 71
po 1. čtení v projednávání v Po-
slanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Zástupci našeho odborového svazu
se účastnili v Poslanecké sněmovně
PČR a na Úřadu vlády ČR seminářů
ke služebnímu zákonu. Kromě toho
se zástupci OS SOO zúčastnili řady
dalších interních dvoustranných
nebo vícestranných jednání se zá-
stupci koaličních stran, kteří mají
v gesci tuto problematiku. Na těch-
to jednáních uplatňovali postoje
OS SOO k jednotlivým segmentům
návrhu, připomínkovali jednotlivé
pasáže variantních řešení, která
v časovém průběhu byla jednotlivý-
mi zástupci vyjednávacích týmu
předkládána. OS SOO též v této vě-
ci vydal dne 5. 2. 2014 stanovisko,
které je aktuální i v dnešní době.

OS prosazuje depolitizaci státní
správy, jednotnou systemizaci, pře-
chod stávajících zaměstnanců pod
dikci zákona ve stejném režimu,
jako jsou zařazeni před účinností
zákona. OS prosazuje, aby výbě-
rová řízení na nové zaměstnance
včetně vedoucích funkcí podléhala
rozhodnutí výběrové komise, jejíž
závěry budou pro zaměstnavatele
závazná a nikoliv pouze doporuču-
jící, a aby úřednická zkouška byla
realizována pouze pro nově nastu-
pující zaměstnance, event. pro užší
specifikovanou skupinu stávajících
zaměstnanců.

Dále OS požaduje systém
odměňování řešený přímo v zákoně
samostatnou platovou tabulkou
navýšenou v oblasti nárokové slož-
ky mzdy minimálně o 25 % vzhle-
dem ke zvýšeným povinnostem
úředníků spadajících pod tento
zákon. Pokud se týká ostatních
„benefitů“, měly by být předmětem
odborné diskuse a to na straně jed-
né ve vztahu k nárokům na státní
rozpočet, na straně druhé k jejich
„závaznosti“ k „časové, náběhové
křivce“.

Odborový svaz dlouhodobě
vyvíjí úsilí dosáhnout změnu
nařízení vlády o odměňování. V té-
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to oblasti nedošlo do současné doby
k nápravě, zůstává v platnosti
nařízení vlády platné pro rok 2013.
Existuje ústní příslib, že od 1. 7.
2014 vyjde novela tohoto nařízení
v tom smyslu, že z § 6 bude vyjmu-
ta možnost použití platového
rozpětí v jednotlivých třídách.
Teprve od 1. 1. 2015, v návaznosti
na schválený státní rozpočet na rok
2015, by měla být vydána novela
tohoto nařízení, která by vrátila stav
do situace před 1. 1. 2011 (z § 6
bude vypuštěna možnost použití ne-
jen platového rozpětí, ale i smluv-
ních platů a zároveň budou aktua-
lizovány tabulky týkající se ná-
rokové složky mzdy). V jakém roz-
sahu dojde k vlastní valorizaci
nelze v současné době garantovat.
Vše bude záviset na jednání o para-
metrech státního rozpočtu pro rok
2015.

Odborový svaz dlouhodobě jed-
ná s MPSV ČR zejména o proble-
matice Úřadu práce ČR a České
správy sociálního zabezečení. Tyto
dva segmenty byly v minulém ob-
dobí nejvíce postiženy ukvapenými
a neprofesionálně připravenými re-
formami. V rámci ÚP ČR se zejmé-
na jedná o problematiku v oblasti
navýšení počtu zaměstnanců tak,
aby mohly být vykonávány činnos-
ti, které vyplývají ze zákona.

OS zajišťoval standardně v ce-
lém období, kterého se týká zpráva
o činnosti, metodickou pomoc zá-
kladním a místním organizacím při
kolektivním vyjednávání, řešení
mzdové problematiky, zařazování
zaměstnanců v souladu s katalogem
prací, právní pomoc apod.

Byla aktualizována metodická
pomůcka „Rukověť odboráře“, kte-
rá reaguje na platný právní stav od
1. 1. 2014. Jedná se zejména o reak-
ci na změny v souvislosti s nabytím
účinnosti nového občanského záko-
níku a zákona o veřejných rejstří-
cích právnických a fyzických osob.
Z pohledu základních organizací je
možno kolektivní vyjednávání za
uplynulé období považovat za
úspěšné. V mnoha případech se po-
dařilo do kolektivních smluv pro-
sadit kvalitní závazky, o čemž svěd-
čí i skutečnost, že např. obce tvoří
sociální fond v průměru 3,4 %
z ročního objemu nákladů zúčto-
vaných na platy a náhrady platů.
Rozpočet a zásady použití sociál-
ního fondu se již běžně vyskytují
jako příloha ke kolektivní smlouvě
apod. Přesto při osobních konzul-
tacích kolektivních smluv nebo
konzultacích prostřednictvím elek-
tronické pošty se vyskytovaly a
vyskytují věcné i formální ne-
dostatky, a to jak v návrzích kolek-
tivních smluv, tak i ve vlastním pro-
cesu kolektivního vyjednávání.

Právní pomoc zastoupením u sou-
du za období od 30. 11. 2013 do 20.

3. 2013 prostřednictvím regionál-
ního právního poradenství: nově 2
spory, skončeno 1, celkem zas-
tupováno 21 členů, prostřednictvím
advokáta: nově 2 spory, skončeno
5, celkem zastoupeno 24 členů,
prostřednictvím svazového právní-
ka: nově 1 spor, 3 skončeny, celkem
zastoupeno 28 členů.

V období mezi 2. lednem až 31.
březnem 2013 bylo svazovými in-
spektory BOZP vykonáno 37 kon-
trol a 4 metodické pomoci ve smys-
lu § 322 zákoníku práce. Bylo
zjištěno celkem 5 závad, z nichž
většina byla odstraněna v průběhu
kontroly.

Obsahové zaměření činnosti in-
spektorů BOZP je dále vedeno sna-
hou a doporučením uplatňovat
změny ve způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu
podle nařízení vlády č. 201/2010
Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úraze,
ve znění pozdějších předpisů, a také
o upozornění na nové lhůty pra-
videlných revizí elektrických
spotřebičů a nářadí podle ČSN 33
1600 ed. 2. Z dosavadních zjištění
vyplývá, že závady jsou odstra-
ňovány v předepsaných termínech.
Z toho lze konstatovat, že vstup
svazových inspektorů do jednání se
zaměstnavateli přináší kladné
výsledky. Všechny organizace, kde
byly nedostatky zjištěny, byly
požádány svazovými inspektory
o písemné sdělení odstranění zá-
vad, které následně budou před-
mětem opětovné kontroly. Dotčené
organizace zasílají průběžně ozná-
mení o odstraňování zjištěných zá-
vad.

Uplynulé čtvrtletí bylo přelomo-
vé pro působení Mladých odborářů,
protože v prosinci byl na zasedání
VOS schválen Statut mladých od-
borářů a MlO OS SOO se stali po-
radní komisí VOS. Zástupci MlO
OS SOO se účastnili seminářů, vzdě-
lávání ČMKOS, Sněmu ČMKOS.
V únoru proběhla druhá konference
Mladých odborářů, v dubnu na
ostravské radnici pak beseda o slu-
žebním zákonu, na čtvrtek 22. květ-
na 2014 připravují Mladí odboráři
obdobnou besedu i v Praze. Mladí
odboráři mají 20 členů a 5 stálých
spolupracovníků. Komunikace pro-
bíhá prostřednictvím e-mailové
skupiny, ale byla také zřízena uza-
vřená skupina na sociální síti Face-
book, kterou řada členů využívá
k dalšímu síťování, pro sdílení člán-
ků, fotek a podobně. Mladí odboráři
také zareagovali na výzvu svazu a
nominovali celkem pět svých zá-
stupců do pracovních skupin k pří-
pravě sjezdu svazu. Průběžně pak
probíhá pravidelné publikování člán-
ků v NOSu a na webových strán-
kách a e-mailová komunikace se
zahraničními kolegy ze sítě EPSU
youth network s předpokládanou
účasti na akcích EPSU.

Výbor dále projednal a schválil

zprávu o hospodaření OS SOO za
loňský rok a zúčtování ztrát
provozního fondu a výnosů z ma-
jetku OS SOO s rezervním fondem,
když také vzal na vědomí stano-
visko revizní komise oborového
svazu k hospodaření OS.

Výbor OS projednal aktivity
týkající se spoluvlastnických podílů
na nemovitosti ve Špindlerově
Mlýně, kulturním zařízení v Jihlavě
a Českých Budějovicích, podílu
v Aldis a.s. provozujícím kon-
gresové centrum a v obchodní
společnosti Cristal Rosice. Dále pak
projednal hospodaření rekreačního
zařízení Smrk Libverda, které je ve
společném vlastnictví OS SOO a
ZO OS SOO Ministerstva financí
ČR.

Výbor projednal přípravu VII.
sjezdu OS státních orgánů a orga-
nizací, který se bude konat v Praze
ve dnech 13. - 14. 3. 2015. VOS
schválil zástupce sekcí do komisí
pro přípravu sjezdu a uložil
předsedům sekcí OS SOO sdělit do
15. 5. 2014 připomínky sekcí ke stá-
vajícím dokumentům OS sekreta-
riátu OS státních orgánů a organiza-
cí, na jejichž základě připraví
odborný aparát znění novel doku-
mentů. VOS uložil předsedům ko-
misí pro přípravu novel sjezdových
dokumentů informovat o připra-
vených návrzích dokumentů do 30.
6. 2014 členy komisí, kteří pak do
konce srpna uplatní svá vyjádření
k návrhům dokumentů. Návrhy
dokumentů určených pro jednání
sjezdu bude v září projednávat na
svém zasedání Výbor OS SOO.

V rámci Českomoravské konfe-
derace odborových svazů se náš
svaz účastnil přípravy a jednání 9.
Sněmu ČMKOS, dále se pak podílel
na činnosti pracovních komisí
přípravujících VI. sjezd ČMKOS.

Výbor souhlasně potvrdil nomi-
naci našeho odborového svazu na
funkce v ČMKOS, na předsedu
Josefa Středulu, na místopředsedu
Víta Samka a do RK ČMKOS
Zdeňku Vujčíkovou.

S informací o činnosti vystoupil
koordinátor MlO OS SOO Roman
Petrenko a 1. místopředseda Pavel
Bednář informoval a fungování
benefitního programu Odbory Plus.

Předseda OS Jan Rovenský infor-
moval o posledních jednáních
ohledně služebního zákona, když
příprava novely probíhá nestan-
dardně, bez řádného připomín-
kového řízení. Zástupci našeho
odborového svazu se účastní jed-
nání na různých úrovních a je zná-
mo, že vládní koalice zatím ne-
dospěla k dohodě o konečném kom-
plexním pozměňovacím návrhu
novely služebního zákona. Odbo-
rový svaz se v nejbližší době k pří-
pravě novely vyjádří ve stanovisku.

Zasdání Výboru OS SOO se z 38
členů Výboru OS SOO účastnilo
27.

-dě-



Minule jsem vám
slíbil, že si po-
drobněji řekneme
o možnostech hy-
potečních a spo-
t ř e b i t e l s k ý c h
úvěrů. Hypotéka

je dlouhodobý závazek a je třeba
si promyslet, na jak dlouhou dobu
a u jaké banky si hypotéku vzít.
Určitě by měli pozorně číst dál ti,
kteří si hypotéku vzali před 3 ne-
bo 5  lety  nebo  svoji  hypotéku
v tomto období refinancovali.
Úrokové sazby jsou dnes o více
než procento níže. Příklad: hy-
potéka na 1,8 mil Kč poskytnutá
v roce 2009 má průměrnou sazbu
4,39 % a při splatnosti 25 let splát-
ku 9893,-Kč. Ta  samá  hypotéka
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Historie
V červnu to budou dva roky

od chvíle, kdy byl spuštěn pro-
gram Odbory Plus - benefitní
program  pro  všechny členy zá-
kladních organizací odborových
svazů sdružených v Česko-
moravské konfederaci odboro-
vých svazů. Oficiální spuštění
programu 22. června 2012 při-
táhlo pozornost všech význam-
ných médií v České republice. 

"Do projektu vkládám velké
naděje. Odborářům i jejich rodi-
nám může ušetřit nemalé finan-
ční prostředky, což v dnešní
těžké době každý přivítá," uved-
la  tehdy  na  tiskové konferenci
k oficiálnímu spuštění programu
místopředsedkyně ČMKOS Rad-
ka Sokolová.

Současnost
Program od svého vzniku za-

znamenal změny a mnohá vylep-
šení, kterými jsme se snažili co
nejvíce vyjít vstříc požadavkům
našich členů i partnerů.

Všichni naši registrovaní čle-
nové jsou o aktuálních možnos-
tech  a nabídkách od počátku
programu  informováni  pro-
střednictvím  svých   osobních
e-mailových  adres, pro před-
sedy  odborových  organizací
byla na našich stránkách
(http://www.odboryplus.cz)
vytvořena nabídka, kde tito

odboroví zástupci najdou aktuál-
ní možnosti produktů určených
pro právnické osoby, podpůrné
materiály týkající se programu,
ad.

Snažíme  se  i  o to, abychom
o programu a dění v něm infor-
movali nejen naše členy, ale i
širokou veřejnost. Od dubna
2013 byl spuštěn blog Odbory
Plus (http://blog.odboryplus.cz),
který slouží jako naše progra-
mové noviny. Najdete zde novin-
ky, aktuality, ohlasy, rozhovory,
od listopadu roku 2013 zde
pravidelně vycházejí příspěvky
České bankovní asociace, které
se týkají finančního vzdělávání,
ad. Dosud bylo na těchto
stránkách uveřejněno okolo 180
příspěvků s různými náměty.

Na začátku měsíce března
jsme také uvedli do provozu náš
Facebook a Google+. I  když  je
v provozu poměrně krátkou
dobu,  i  na  těchto   stránkách
zaznamenáváme  velký   zájem
o program.

Snažíme se pomáhat na všech
úrovních. Na našich stránkách
stále najdete okolo 30 „karet“.
Každá obsahuje informace o ně-
kterém  z  nabízených  produktů
z různých oblastí života, které
mohou naši členové využít podle
své potřeby. Jde o nabídky z oblas-
ti finančních služeb, finančního

Benefitní program Odbory Plus, historie, současnost, budoucnost

poradenství,  slevy na pohonné
hmoty, energie, jízdné, vitamíny
a potravinové doplňky, knihy,
kulturní akce, zájezdy a další.
Pod jednou záložkou však může
být i více nabídek. Například
pod kartou „Pobyty po celé ČR
jaro/léto 2014“, najdete mnoho
možností ubytování v objektech
po celé České republice. Jsme
velmi rádi, že v rámci této na-
bídky můžeme propagovat i ob-
jekty,  které  patří   odborovým
svazům nebo odborovým organi-
zacím  a  můžeme tak napomoci
i jejich prezentaci a provozo-
vání.   

Budoucnost
Rádi bychom v blízké bu-

doucnosti pro naše členy zpro-
voznili regionální nabídky pro-
gramu. Jde o to, získat pro
spolupráci partnery i v regionál-
ním měřítku, to znamená oslovit
přímo v dané oblasti dodavatele,
obchodníky, výrobce, kteří ne-
mají celorepublikovou působ-
nost, ale mohou lidem nabídnout
služby, výrobky, o které je zájem
právě v této oblasti.

Máme v plánu v této souvis-
losti oslovit odborové svazy i zá-
kladní organizace s žádostí o po-
moc při hledání a získávání těch-
to partnerů v regionálním mě-
řítku. Vždyť oni mají nejvíce in-
formací o tom, jaké problémy
lidé řeší, vědí, co by uvítali v té
které oblasti a my jsme ochotni a
schopni je v této snaze podpořit.

Chceme vybudovat program,
který stojí na pevných základech
a spolehlivě slouží všem svým
členům a bude jim i jejich rodi-
nám pomáhat ve všech oblas-

tech života v dlouhodobém
měřítku.

Program Odbory Plus je
určen pro všechny

Českomoravská konfederace
odborových svazů sdružuje oko-
lo 400 tisíc odborářů, kteří
pracují ve všech oborech lidské
činnosti a na celém území České
republiky. Proto se snažíme o to,
aby každá nabídka oslovila co
nejvíce těchto členů, kteří ji mo-
hou využít pro svoji potřebu. 

Je jedno, jestli jsou naši klien-
ti zaměstnanci výrobní organi-
zace, pracují ve zdravotnictví,
školství nebo jiné rozpočtové or-
ganizaci. Všichni mají na slevy,
výhody a bonusy v programu
Odbory Plus nárok. 

Je tedy zjevné, že program
Odbory Plus je určen pro všech-
ny, kteří chtějí v současné
nelehké době využít všech
možností, jak ušetřit finanční
prostředky. Je to benefitní pro-
gram  pro  širokou členskou zá-
kladnu odborů i pro ty, kteří se
rozhodnou do odborů vstoupit.

Dnes to jsou téměř dva roky,
co Odbory Plus slouží svým
členům. To, že se jedná o ojedi-
nělý počin, který je navíc úspěš-
ný potvrzuje i počet členů, kte-
rých je v současnosti již přes 17
tisíc. Registrovaných členů pro-
gramu neustále přibývá, a pokud
budeme hodnotit jejich reakce na
program, můžeme konstatovat,
že jsou pozitivní. To nás však
neopravňuje k tomu, abychom
takzvaně „usnuli na vavřínech“.
Naopak, je třeba budovat a
rozvíjet tento program dál.

Dana Černá, Odbory Plus

z  roku  2011 má sazbu 3,69 % a
splátku 9196,- Kč. Dnes jde tuto
hypotéku  získat  za  2,79  %  se
splátkou 8340,- Kč. Při refinan-
cování nedokládáte příjmy a vět-
šinou lze použít i původní odhad
nebo ho vyžádat od banky zdar-
ma. Slevu na úrokové sazbě může
poskytnout nebo vyjednat i po-
radce. Pokud uvažujete o koupi
nemovitosti,  je vhodná doba. Jde
o formu investice a současné
nízké úrokové sazby hypoték a
nízké  ceny nemovitostí této my-
šlence nahrávají. U nové hypotéky
je nutno prokazovat příjmy a mít
nějaké vlastní prostředky, dopo-
ručuji alespoň 15 % z ceny nemo-
vitosti, ale jinak je průběh schva-
lování i úrokové sazby stejný.
Samostatnou kapitolou jsou tzv.
americké hypotéky, se kterými lze
zaplatit cokoliv, třeba spotřebitel-

Spotřebitelský úvěr je dalším
produktem,  který  banky  svým
klientům rády nabízí. Hledejte
úvěry s úrokem kolem 10 % a
půjčujte si maximálně 200 tisíc
Kč. Vyšší částky vás vyjdou lev-
něji  přes hypotéku nebo úvěr ze
stavebního spoření. Pozor si dejte
na pojištění úvěru. Je velice drahé
a bankéři jsou pod velkým tla-
kem, aby vám ho vnutili. Ne-
styďte se požádat o půjčku v jiné
bance, když vám stávající nabízí
vysoký úrok  nebo nás požádejte
o pomoc.

Příště zodpovíme dotazy, které
od vás přišly na email odbo-
ry@kpspol.cz.

Petr Dobrovolný, 
konzultant společnosti KPS.

Hypoteční a spotřebitelské úvěry ský úvěr nebo kreditní karta, a mít
tak místo 15% až 40% úroku jen
6%.

Kreditní  karty  nejsou spojeny
s běžným účtem a jedná se o druh
úvěru, kdy máte od banky k dis-
pozici limit k čerpání peněz.
Pokud kreditní kartou zaplatíte,
odečtou se peníze z limitu. Na
konci měsíčního období obdržíte
výpis a od tohoto data máte k dis-
pozici dva až tři týdny na zapla-
cení. Pokud uhradíte všechny
vaše nákupy, neplatíte žádný
úrok. V opačném případě je  úrok
z půjčených peněz od 22 % výše!
Peníze nevybírejte kreditkou z ban-
komatu – okamžitě platíte úroky.
Pokud nezvládnete vrátit peníze
na kreditku během tří měsíců,
není to produkt pro vás.
Refinancujte ji spotřebitelským
úvěrem nebo hypotékou a kartu
zrušte. 
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Svazijsko: Rostoucí útoky proti pracovníkům
11. duben 2014

Zástupci ITUC mají vážné obavy z rostoucího násilí a ze zhoršování
již tak nízké úrovně základních lidských práv ve Svazijsku. Svazijská
vláda zakázala plánovanou demonstraci na 12. dubna. Ačkoliv byla nová

svazijská ústava schválena v ro-
ce 2005, funguje starý dekret,
podle kterého je veškerá exeku-
tivní,  právní  i legislativní moc
v rukou krále. Zákaz protestní
akce, který má přímý dopad na

odborové hnutí, je otevřené porušení ILO Konvence 87 ohledně práva na
sdružování. Další znepokojení přináší již několikáté uvěznění aktivistů
za lidská práva Thulani Maseko a Bheki Makhubu. Tito aktivisté byli na-
posledy uvězněni 10. dubna při využívání svého práva na vyjádření ná-
zoru ohledně nedostatků ve svazijském právním systému. Mezitím si
svůj dvouletý trest ve vězení odpykává odborový předák Basil Thwala,
který byl odsouzen za účast ve stávce v červenci 2012. Svazijsko bylo
umístěno na zvláštní odstavec reportu ILO ohledně  aplikace  standardů
již  třikrát,  když  se  pokaždé  jednalo o vážné porušení svobody sdru-
žování. Nedávná mise ILO ve Svazijsku zjistila, že v tomto ohledu ne-
došlo žádnému konkrétnímu hmatatelnému pokroku. ITUC vyzývá sva-
zijskou vládu, aby okamžitě změnila kurz své politiky a ukončila útoky
na základní lidská práva, ITUC bude i nadále pozorně monitorovat
situaci v zemi a zůstává připraven vznést tato obvinění u relevantních
mezinárodních institucí. 
Proti klimatickým změnám lze bojovat
14. duben 2014

Mezinárodní výbor pro klimatické změny (IPCC) vydal zprávu, ve kte-
ré dochází k závěru, že svět se stále může vyhnout katastrofickému
scénáři klimatických změn rychlým a udržitelným snižováním emisí oxi-
du uhličitého. Sharan Burrow, generální tajemnice Mezinárodní
odborové konfederace (ITUC), k tomu řekla: „Přední světoví experti na
klimatické změny nám minulý týden řekli, klima se mění v každé části

světa a náklady při nečinnosti budou mít
katastrofální rozměry. Tato zpráva
ukazuje, že svět má dostatek prostředků
na odvrácení této hrozby. Vlády by mě-
ly skončit s vyčkávací politikou a ko-

nečně se odhodlat k akci.“ Report IPCC ukazuje, že investice do ener-
getických zdrojů, které produkují minimum nebo žádné oxidy uhlíku, se
do roku 2050 budou muset alespoň ztrojnásobit. Tyto investice jsou klí-
čové pro boj se změnou klimatu, ale jsou důležité i v boji s významnými
sociálními problémy jako je nezaměstnanost. Víme, že v sektoru ob-
novitelných zdrojů existuje prostor pro vytvoření milionů pracovních
míst. Vlády ale nyní musí vyslat správný signál a dát najevo své
odhodlání v boji s klimatickými změnami. 
Nová globální hrozba pro veřejné služby
17. duben 2014

Pobočky PSI po celém světě organizují 28. dubna protestní den proti
vyjednáváním o Dohodě o obchodu ve službách (TISA). Tato vyjed-
návání běžně probíhají za utajení v Ženevě a další kolo jednání je
naplánováno právě na 28. dubna. Nová výzkumná zpráva PSI ukazuje,
že TISA vytvoří vstřícnější prostředí pro privatizaci veřejných služeb,
permanentně zablokuje schopnost vlády k zavedení starých nebo úplně

nových veřejných služeb, omezí
schopnost  vlády  vytvářet  legislativu
v oblastech, jakou jsou bezpečnost
pracovníků, environmentální regulace,
ochrana spotřebitele a závazky k uni-
verzálním službám. PSI proto vyzývá
všechny země, které jsou v současnos-
ti zahrnuty do vyjednávání o TISA,

aby zveřejnily text této dohody, z této dohody vyloučily všechny veřejné
služby a zajistily právo vlád na regulaci ve veřejném zájmu. PSI vyzývá

země, které se zatím těchto jednání neúčastní, aby daly jasně najevo, že
se této dohody účastnit nebudou. Zároveň upozorňuje, že  existuje
vysoké riziko, že zavedení TISA bude mít dopad i na země, které se
současných jednání neúčastní. TISA sváže ruce budoucím vládám a při
její utajenosti a absenci relevantního poradenství je přímým útokem na
demokratická práva občanů. Současných vyjednávání se účastní tyto
země: Austrálie, Kanada, Chile, Taiwan, Kolumbie, Kostarika,
Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Lichtenštejnsko, Mexiko, Nový
Zéland, Norsko, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Jižní Korea, Švý-
carsko, Turecko, USA a Evropská unie, která zastupuje svých 28 členů.
Ekvádor: Zastavte perzekuci sociálních a odborových aktivistů
23. duben 2014

Bývalý předseda odborové organizace přidružené k PSI (Celosvětová
odborová internacionála veřejných služeb) a další dva aktivisté jsou ve
vazbě, protože kritizovali postup ekvádorské vlády. Americká komise

pro lidská práva (IACHR) přistoupila k náprav-
ným opatřením ve prospěch těchto obviněných,
ale vláda tyto požadavky odmítá. PSI proto
vzývá odborové aktivisty, aby se přidali k urgen-
ci ekvádorského prezidenta s požadavkem, aby
jeho vláda okamžitě ukončila perzekuci sociál-
ních a odborových aktivistů. Tři zmiňovaní akti-
visté požádali státního žalobce, aby vyšetřil po-

dezřelý rozkaz armádě současného prezidenta k jeho „záchraně“ z ne-
mocnice během politické krize v září 2010. Násilný vojenský zásah
tehdy vedl k velkému počtu mrtvých. Ekvádorské pobočky PSI opako-
vaně protestovaly prosti zákonu z roku 2010, který drasticky omezuje
právo na sdružování a kolektivní vyjednávání pro pracovníky ve veřej-
ných službách.                                                                         P. Mokoš
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ONLINE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

www.zpmvcr.cz

KDE MÍT
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?

Online přihláška
Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Každá máma chce pro své děti to nejlepší a vždy vybírá jen to, co dítěti 
a rodině vyhovuje nejvíce. Zdravotní pojištění je pro každou rodinu 
důležité. Přihlásit se k ZP MV ČR nikdy nebylo pohodlnější.

www.211.cz



Rekreační zařízení“SMRK” v Lázních Libverda v roce 2014
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 využujte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 2-3/2014.

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 orgánù 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. lázeňský pobyt v pěkném prostředí a dobrých kli-
matických podmínkách. 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 tenis, 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 (bez lázeňských služeb)
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba)
- rekreačnímu pobytu spojenému s krátkodobou léčebnou (rehabilitační) péčí.
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.
Cena za ubytování v roce 2014
Týdenní poukaz pro člena OS a jeho rodinné příslušníky je dotován z podpůrného a sociálního fondu
OS. Zúčastní-li se rekreace nečlen OS (příbuzní člena OS, ostatní zájemci), není mu poskytována
dotace a cena poukazu je vyšší.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.

Členové OS státních orgánù a organizací a jejich rod. přísl.
(manžel-ka, druh-žka a jejich nevýdělečně činné děti)

Pobyt sezona VII. a VIII. měs. mimo sezonu
+ vánoční

lůžko přistýlka lůžko přistýlka
den týden den týden den týden den týden

rekreační- 170,- 1190,- 150,- 1050,- 140,- 980,- 120,- 840,-
bez láz. péče
spojený 140,- 980,- 120,- 840,- 140,- 980,- 120,- 840,-
s láz. péčí
víkend 570,- 510,- 510,- 420,-
(1-3 noci)

Nečlenové OS (výdělečně činné děti člena OS, babička, vnuci apod.)
Ceny stejné po celý rok - sezona i mimosezona

Při týdenním pobytu lůžko 190,- Kč/den Víkend (1-3 noci) lůžko 630,- Kč
přistýlka 170,- Kč/den přistýlka 570,- Kč

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Příspěvek OS na jízdné je součástí dotace zahrnuté v ceně
poukazu. 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.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O LÁZEŇSKOU LÉČBU
Hlavními léčivými zdroji, které založily slávu lázní už v dávné minulosti jsou prameny minerálních vod,
které se již v 18. stol. řadily “po bok pramenů karlovarských a bílinských” s “blahodárnými účinky na
mozek a nervovou soustavu, na dodávku životního popudu, povzbuzení ducha, rozšíření příjemného tepla
v celém těle, urychlení oběhu krve, zrychlení tepu, oživení činnosti tělesných orgánů, zvýšení činnosti
nervů a odstranění nepořádku v nervovém systému”. Minerální prameny jsou hydrogenouhličitanohořeč-
natého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Jsou hypotonické a studené. Průměrný obsah ky-
sličníku uhličitého je 2400 mg/l. Prameny se využívají k přípravě léčivých koupelí i k pitným kúrám.
Indikace II., VI. , VII., IX. - srdeční a cévní choroby, nemoci pohybového ústrojí, duševní poruchy.
Léčebné procedury jsou poskytovány pouze v rozsahu chorob uvedených v indikačním sezna-
mu. Léčebné procedury pro jiné typy se neposkytují.
Krátkodobé léčebné (rehabilitační) pobyty v Lázních Libverda
Léčebný program č. 1 „program senior“: procedury - uhličitá koupel, bylinná koupel, klasická masáž,
biolampa, tepelný obklad - fango, olejová masáž, cvičení v bazénu.
Léčebný program č. 2 „program fit“: procedury - bylinná koupel, střídavé nožní koupele, podvodní
masáž, tepelný obklad – fango, olejová masáž, klasická masáž, biolampa, tenis/fitness*.
Léčebný program č. 3 „kardioprogram“: procedury - uhličitá koupel, klasická masáž, střídavé nožní
koupele, inhalace, fitnesscentrum, olejová masáž.
Léčebný program č. 4 „sportovní program“procedury - peloidní obklad, olejová masáž, bylinná koupel,
bazén + sauna, rotoped, tenis/fitness*.
*v případě špatného počasí se využití tenisových kurtů nahrazuje využitím fitnesscentra
V souladu se sociálním programem OS byla uzavřena dohoda mezi a. s. Lázně Libverda a OS
o poskytování krátkodobých léčebných pobytů. V návaznosti na tuto dohodu je nezbytné, aby zá-
jemci postupovali následovně:
* nejméně 35 dní před předpokládaným nástupem zašlou závaznou objednávku pí Řehořové (OS
Praha tel. 224 142 474), v níž uvedou délku pobytu a zda mají zájem o zajištění stravování přímo
v lázních (lze si objednat i jednotlivá jídla, např. jen obědy nebo večeře na určité dny),
* na léčebné úkony a příp. stravování obdrží účastník zvláštní poukaz,
* rehabilitační (rekondiční) pobyty začínají procedurami vždy v pondělí a jsou prováděny 6 dnů v týd-
nu, tj. i v sobotu. Lze si objednat i pobyty delší,
* rehabilitační pobyty se poskytují celoročně s výjimkou technické přestávky v lázních, která je
zpravidla od 15. 12. do 23. 1. následujícího roku.
Cena za 1 den rehabilitační péče činí 389, - Kč.
Příspěvková lázeňská péče
OS sděluje členům, jimž vznikl nárok na příspěvkovou lázeňskou péči a pokud indikace léčby
odpovídá indikačnímu seznamu Lázní Libverda, že mohou využít možností ubytování v rekreačním
středisku SMRK. OS dohodl s vedením Lázní Libverda, že zájemci, kteří nebudou požadovat uby-
tování v Lázních, ale v našem RS SMRK, sdělí toto svému lékaři, který jim vystavuje návrh na
lázeňskou péči.
Pro ubytování a stravování platí stejné zásady ohlášení zájmu jako u krátkodobých léčebných pobytů.

STRAVOVÁNÍ není v rekreačním zařízení zajištěno, k dispozici je moderně vybavená kuchyně (sporáky,
kuchyňské linky s nádobím - každá rodina svoji uzamykatelnou skříňku, mikrovlnka, varné konvice, led-
ničky). Ke stolování je určena jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s televizorem.
Stravování lze zajistit v a. s. Lázně Libverda již při objednávce pobytu u OS (možno i jednotlivá jídla) nebo
osobně až při příjezdu na rekreaci v hotelu Nový dům.
Ceny stravování v a. s. Lázně Libverda pro rok 2014: Formy podávání stravy bufetová.
V případě, že si zájemce objednal službu “kompletní rekondiční ambulantní s celodenní stravou” - cena
za 1 den stravování formou plné penze činí 350,- Kč
V případě, že si zájemce objedná služby odděleně: cena za jednu snídani činí 80,- Kč

cena za jeden oběd činí 160,- Kč
cena za jednu večeři činí 160,- Kč.

Jednotlivé ceny se mezi sebou sčítají dle požadavku odběratele.
Je možné se stravovat v restauraci Valdštejn v areálu lázní, obědy, večeře. Stravování v této restauraci
odborový svaz nezajišťuje, tzn. bez objednávky, platby účastníkem v hotovosti.



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. 2-3/2014 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2014

Jméno a příjmení nar.

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail
(u rehabilitační péče a stravování uveďte údaje všech osob)
Jméno a příjmení nar.

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

I./A REKREAČNÍ POBYT (nástup a ukončení pobytu v sobotu) I./B VÍKEND 1-2-3 noci

Délka pobytu: v termínu od - do tj. počet týdnů

Počet účastníků: celkem z toho: členů OS a jejich rod. příslušníků (manžel/ka,
druh/žka, nevýdělečně činné děti)

nečlenů OS (vnuk, babička apod.)

II. PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ

Počet účastníků od do , tj. týdnů indikace č.

III. REHABILITAČNÍ (REKONDIČNÍ) PÉČE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Cena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2014 činí: 389,- Kč

Počet účastníků: Počet dnů pro 1 účastníka: indikace č. léčebný program č.

STRAVOVÁNÍ v jídelně Lázní Libverda, a.s., při ubytování I., II., III.

NEVYPLŇUJTE
ve dnech tj. počet jídel

cena r. 2014 plná penze odděl. zakroužkujte od do dnů osob celk. Kč
snídaně 70,- 80,- ANO - NE
oběd 140,- 160,- ANO - NE
večeře 140,- 160,- ANO - NE

celkem 350,- celkem
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)

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda




