
Ministryně financí Alena Schillerová seznámila
prezidenta Miloše Zemana se svými plány na škrty,
které se mají dotknout mimo jiné i úředníků a státních
zaměstnanců. Chce také snížení provozních výdajů
ministerstev a státních úřadů o 5 až 10 procent.
(https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3304467-zive-
brifink-ministryne-schillerove-po-navsteve-preziden-
t a - z e m a n a ? f b c l i d = I w A R 3 L H R X W 4 Z m i s -

Wpug49Aj0kgSjzQbJ_RAFUkPqKFDxzTRX2pIll1olVJd4)
"Další útok ministryně financí vůči státnímu sektoru. Avizuje A,

tedy úspory, ale již neříká B, jakých služeb se stát zřekne vůči
občanům. Kdo to odnese? Zaměstnanci, kteří zajišťují výplaty dů-
chodů, přídavků na dítě či příspěvků na bydlení? Úředníci, pomáha-
jící hledat práci těm, kteří o ni v této době přicházejí? A nebo poli-
cisté či hasiči?" reaguje předseda našeho odborového svazu.

Koalice SPOLU má v programu propuštění 13 procent státních za-
městnanců. Jak u těchto předvolebních zvolání bývá zvykem, není
zřejmé, o koho má přesně jít a jak mají být ti nadbyteční vybráni.
(https://www.e15.cz/rozhovory/pekarova-adamova-misto-tri-sazeb-
dph-by-mohly-byt-jen-dve-na-prijeti-eura-tlacit-nebudeme-
1379856?fbclid=IwAR3ra1mr1m4P1uGhyn60RJlxfmm7qUEfjJM-
JhryqGbxMvFJNJ3uE60Ejqk)

Předseda odborového svazu Pavel Bednář: "Souhlasíme s tím, že
státní správu je potřeba digitalizovat a odstranit zbytečné agendy
a tento krok by propouštění měl pochopitelně předcházet. Obáváme se
ale, že by mohl být zvolen spíše opačný postup. Ovšem pokud odejdou
jen lidé a ne jejich agendy, bude to mít negativní dopad zejména na
občany a jejich potřeby."

Řada z vás zaznamenala výrok předsedy Senátu
Miloše Vystrčila o úřednících, kteří sedí za 100 %
platu doma na home office. Na tento výrok předse-
da našeho svazu Pavel Bednář reagoval otevřeným
dopisem, o kterém jistě víte. Nicméně s ohledem na
blížící se volby bude nejspíše potřeba reagovat na
tato a podobná tvrzení čím dál častěji. I z tohoto
důvodu jsme se rozhodli podrobněji zmapovat, jak

vlastně v rámci působnosti našeho odborového svazu využívání
home office v době pandemie fungovalo.

Praha
3. květen 2021
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Předseda odborového svazu
Pavel Bednář reaguje na plány na škrty

a propouštění

Průzkum o využití práce z domova
v době pandemie

V měsíci dubnu jsme tedy
uspořádali dotazníkové šetření,
ve kterém jsme získali 994
odpovědí. Bezmála 44 % pro-
cent z nich přišlo z územních
samosprávných celků, kde i nad-
poloviční většina (55 %) mohla
využívat práci z domova podle
potřeby.

Dalšími dvěma typy organiza-
cí, kde se podle dotazníků home
office relativně často využíval,
byla ministerstva a jiné ústřední
orgány státní správy (76,3 %)
a Celní správa (79,6 %). V ostat-
ních typech organizací již byla

míra využití práce z domova
mnohem nižší. Ve Finanční
správě se práce z domova
nevyužívala. Na katastrálních
úřadech ji v dostatečné míře
mohlo využít jen 26,3 % respon-
dentů, na Úřadu práce jen 10,3
% respondentů, na České správě
sociálního zabezpečení jen 11,8
% respondentů.

A co bylo hlavními důvody
pro to, že práce z domova neby-
la příliš využívána, ačkoli jde
o epidemiologicky významný

Jednalo vedení sekce veřejné správy

Části setkání on line se účast-
nil předseda OSSOO Pavel
Bednář, který informoval o způ-
sobu fungování kanceláře svazu

a informačních a poradenských
center svazu v regionech, když

Nabídka rekreačních pobytů v zařízení SMRK
spoluvlastněným naším odborovým svazem

v Lázních Libverda

podrobnosti na straně 6

přihláška k pobytu
na straně 7

V pondělí 26. dubna se po delší přestávce způsobené epidemií
koronaviru sešli členové vedení Sekce veřejné správy OSSOO,
a to prostřednictvím internetu.
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Průzkum o využití práce z domova v době pandemie

Úřad práce:

Správa sociálního zabezpečení:

nástroj ke snížení rizikových
kontaktů a přenosu nákazy? I to
se liší organizace od organizace
a zároveň není možné jmenovat
jeden jediný faktor.

Jak ukazují následující gra-
fy, u Úřadu práce šlo hlavně
o charakter práce, například

Katastrální úřady:

Co z toho plyne?
• I když se jednalo jen

o stručný dotazník, po-
skytl nám velmi cenná da-
ta, o kterých je možné říci,
že je kromě našeho svazu
nemá nikdo k dispozici.
Vyvodit lze následující
závěry:

• Pokud někdo tvrdí, že
všichni úředníci pracují
z domova, nezakládá se
jeho tvrzení na datech, ale
spíše na mylné představě
vycházející jen z několika
málo typů úřadů. Je navíc
potřeba maximálně zdů-
raznit, že i z domova se
pracuje, nešlo o nějakou
dovolenou.

• Skutečnost, že státní sprá-
va je pozadu v digitalizaci
a elektronizaci, má v době
pandemie dopad jak na
veřejnost, tak na zaměst-
nance veřejné správy – je
to jeden z důvodů, proč
řada činností musela být
prováděna v kancelářích.

• Situaci nepřispívá, že řada
úřadů není dostatečně vy-
bavena technikou a ani
během více než roku trva-
jící pandemie se to nepo-
dařilo změnit.

• Ani veřejná sféra neby-
la ochotná umožnit práci
z domova více, než sféra
soukromá. Jak vyplývá
z jiných výzkumů, po
opadnutí tzv. první vlny
z jara roku 2020 se značně
snížila ochota zaměstna-
vatelů poskytovat home
office, včetně nejnároč-
nějších podzimních a zim-
ních měsíců, a tato ne-
ochota hrála poměrně
významnou roli i v úřa-
dech.

Šárka Homfray

o setkávání s klienty.
Tento důvod udávaly často

i jiné organizace, a to i tam, kde
byl home office vykonáván v re-
lativně dostačující míře.

U Správy sociálního zabez-
pečení bylo problémem spíše to,
že jim úřad nezajistil možnost
vzdáleného připojení nebo v je-
ho rámci není možné fungovat

ve všech potřebných systémech.
U katastrálních úřadů se ve

vyšší míře oproti jiným insti-
tucím projevil faktor nevůle
představených nebo celého ve-
dení. Ostatní respondenti tento
faktor zmiňovali ve zhruba 20 –
25 % případů, kdy nemohli práci
z domova vykonávat, u katas-
trálních úřadů to bylo více.



ze základních organizací
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očkování

Jednalo vedení sekce veřejné správy

Pokračování ze strany 1

částečně je využívána práce
z domova a částečně se zaměst-
nanci zdržují na pracovištích.
Dále hovořil o projednávání
stavebního zákona v Poslanecké
sněmovně PČR, o dotazníko-
vých šetřeních odborového sva-
zu k dodržování protiepidemic-
kých opatření na pracovištích
a k využívání práce z domova.
Předsednictvo Výboru OSSOO
o důležitých věcech rozhoduje

per rollam, plánované zasedání
PVOS a Výboru OSSOO v dub-
nu bylo zrušeno. Pokud situace
dovolí, mělo by se jednání konat
v běžné formě poslední čtvrtek
v červnu. Předseda Bednář zmí-
nil i reakci na vystoupení před-
sedy Senátu PČR Miloše Vystr-
čila ohledně práce z domova
a platů státních zaměstnanců
v období epidemie a informoval
o zahájení vyššího kolektivního
vyjednávání pro státní zaměst-
nance.

V Ostrově by rádi překonali dusnou pracovní atmosféru
Jako velmi napjatý charakteri-

zuje vztah mezi odborovou orga-
nizací a zaměstnavatelem před-
sedkyně základní odborové orga-
nizace při Městském úřadu v Os-
trově Dagmar Dohnalová, která
v úřadu pracuje už od roku 2004.
Odborová organizace především
postrádá plnění zákonných náro-
ků na informace, když tato práva
jsou navíc zahrnuta v platné ko-
lektivní smlouvě. Odboráři jako
zástupci zaměstnanců nedostáva-
jí patřičné informace o organi-
začních změnách stejně tak jako
o ekonomické a finanční situaci
zaměstnavatele. V několika pří-
padech bylo porušeno nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě –
pracovníci byli nesprávně za-
řazeni. Díky odborové organizaci
se pak ve třech případech podaři-
lo s odbornou podporou odboro-
vého svazu dosáhnout správného
platového zařazení.

Partnerem pro odborovou or-
ganizaci je tajemnice úřadu a od-
boráři mají pocit, že vedení měs-
ta vůbec nezajímá, jak toto part-
nerství probíhá, respektive, že
neprobíhá dobře. Chápou to pak
jako jasný signál nezájmu ve-
dení města o problémy svých za-
městnanců. Zaměstnanci jsou
podle předsedkyně odborové or-
ganizace tímto stavem demo-
tivováni. Přitom paradoxně
pociťují politické zásahy do

chodu úřadu, například rozšíření
úřední doby, o kterém rozhodla
rada města po zrušení místní
příslušnosti. Návštěvní hodiny
jsou po všechny dny v týdnu.
Zaměstnanci sice mají pružnou
pracovní dobu, ale při rozší-
řených návštěvních hodinách je
její využívání velmi omezené.

Referenti dále například do-

stávají úkoly, na které nemají
odborné znalosti, případně ne-
spadají do jejich náplně práce,
jsou úkolováni v době pracovní
neschopnosti nebo při ošetřová-
ní člena rodiny. Zaměstnanci cítí
ze strany zaměstnavatele nad-
řazenost a představu, že zaměst-
nanci jsou kdykoli nahraditelní
zájemci z „ulice“. Nepochopení,
že odbornou činnost nemůže
vykonávat každý a že spokojený
zaměstnanec je podmínkou spo-
kojeného klienta, podle předsed-
kyně Dohnalové nikoho neza-
jímá.

Dusná atmosféra v úřadu
nemá zásadní vliv na početnost
členů základní organizace. Ta je
velmi mladá, zaregistrovaná od
19. 2. 2018 a má 43 členů, když
zaměstnanců je celkem 143.
Ostatní zaměstnanci, i když
kvůli strachu z nadřízených do
odborů nevstoupili, základní or-
ganizaci podporují a s jejími
kroky souhlasí.

-dě-
V městském úřadu v Ostrově, který má sídlo v zrekonstruovaném re-

nesančním zámku, by odboráři rádi zlepšili pracovní atmosféru.

Alena Gaňová

David Krmášek

Předsedkyně sekce veřejné
správy Alena Gaňová infor-
movala o jednání Pracovního tý-
mu Rady hospodářské a sociál-
ní dohody pro veřejné služby
a veřejnou správu, a to přede-
vším o přípravě problematic-
kého stavebního zákona a o chys-
taných opatřeních v souvislosti
se zákonem o právu na digitální
služby, například o automatic-
kém zřizování datových schrá-
nek, Atlasu veřejné správy,
Portálu občana.

Člen Pracovní skupiny OSSOO
pro elektronizaci a digitalizace
veřejné správy David Krmášek
pak informace předsedkyně
sekce k digitalizacím doplnil po-
drobnějšími údaji.

Účastníci setkání se seznámili
s čerpáním rozpočtu sekce v ro-
ce 2020, které bylo zásadním
způsobem ovlivněno nemožnos-
tí konat osobní setkávání. Pokud
by situace ohledně epidemie do-
volila, bylo by možné konat
zasedání výboru sekce ještě
před obdobím prázdnin v Praze
v hotelu Olšanka, kde jsou pros-
tory umožňující konat akce při
dodržení bezpečnostních opat-

ření s ohledem na epidemii.
Plánováno je zasedání výboru
v tradiční dvoudenní formě spo-
jené se setkáním v regionu a to
v Libchavech nedaleko Ústí nad
Orlicí ve dnech 23. až 25. září.

V diskusi byl zmíněn posla-
necký návrh na prodloužení do-
volené na pět týdnů pro všechny
zaměstnance, problematika zkra-
cování pracovní doby a pou-
žívání formy on line setkávání
odborových orgánů.

-dě-



Ve čtvrtek 22. dubna se spolupracovníci
společně s rodinou rozloučili s Romanou
Zatloukalovou, dlouholetou odborářkou
a pracovnicí Krajského ředitelství policie
v Olomouci, od roku 2018 předsedkyní
tamější základní odborové organizace
a členkou vedení sekce policistů a za-
městnanců PČR našeho odborového sva-
zu. Funkce s plným nasazením vykoná-
vala ke svému hlavnímu pracovnímu po-
měru a našla si čas na
organizování akcí i pro
děti a rodiče, byla vel-
kou motivací pro kole-
gy a kolegyně. Při sou-
časné epidemii spolu-
pracovala při zajišťová-
ní a distribuci dezin-
fekčních prostředků
a ochranných pomůcek
pro zaměstnance, než se
sama v 56 letech stala obětí epidemie. S Romanou se přišli
rozloučit a podpořit rodinu členové ZOO, kolegové a kolegyně
z KŘP Olomouckého kraje, zástupci zaměstnavatele, odborového
koordinačního výboru i sekce.
Čest její památce.
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Mezinárodní vzpomínkový den za oběti
pracovních úrazů a nemocí z povolání

28. duben

V loňském roce zemřelo na ná-
sledky pracovního úrazu 108 zaměst-
nanců. Další desítky pak skončily
s velmi vážným poraněním v ne-
mocnicích. Na problém bezpečnosti
práce a rizika pracovních úrazů upo-
zornili zástupci Českomoravské
konfederace odborových svazů, kte-
ří si i v letošním roce, který je znač-
ně ovlivněn epidemií, připomněli
Mezinárodní vzpomínkový den za
oběti pracovních úrazů a nemocí
z povolání.

Desítky červených balónků vy-
pustili zástupci Českomoravské
konfederace odborových svazů na
památku lidí, kteří loni zemřeli při
výkonu práce. “Dnes vzpomínáme
na ty, kteří šli do práce a už se ke
svým rodinám nikdy nevrátili.
Vzpomínáme na ty, kteří nepředpo-
kládali, že se něco takového může
stát. 108 lidem za rok 2020 se to bo-
hužel stalo. Udělejme vše pro to,
abychom pro příště do práce zdraví
šli, ale z práce se taky zdraví vrátili,”
řekl v úvodu vzpomínky předseda
ČMKOS Josef Středula.

Tato slova podpořila i místo-
předsedkyně ČMKOS Radka Soko-
lová, které se této symbolické akce
také zúčastnila. “Jedná se o druhý
největší počet obětí pracovních úrazů
za posledních pět let. A to navíc
v době, kdy řada provozů buď stála,
nebo kvůli epidemii fungovala
v omezeném režimu. Člověk má
chodit do práce proto, aby si díky ní
zajistil důstojný život, ne proto, aby
práce poškodila jeho zdraví, nebo mu
dokonce vzala život.

Jejich varování doplnil na dálku
i generální inspektor Státního úřadu
inspekce práce Rudolf Hahn:

“Vysoké číslo obětí smrtelných pra-
covních úrazů za loňský rok nás nutí
k zamyšlení, zda jsme, jako spo-
lečnost, tváří v tvář této pandemii
nezačali podceňovat rizika hrozící
zaměstnancům na pracovištích, zda
v honbě za tzv. ekonomickým pře-
žitím neodsunuli někteří zaměstna-
vatelé otázku bezpečnosti svých za-
městnanců na pověstnou vedlejší
kolej.”

Také Jana Maláčová, ministryně
práce a sociálních věcí, se pozastavi-
la nad významem tohoto dne: “Při-
pomínka 28. dubna je dobrou pří-
ležitostí se trochu zastavit, vzpome-
nout si na všechny oběti pracovních
úrazů a zamyslet se, zda by nešlo
udělat ještě o trochu více, aby k ta-
kovým nešťastným událostem dochá-
zelo co nejméně. Kvůli nim, jejich
blízkým, ale i kvůli nám všem.“
O svátku:

Mezinárodní vzpomínkový den
za oběti pracovních úrazů a nemocí
z povolání si připomínáme kaž-
doročně 28. dubna. Odbory po
celém světě v tento den organizují
aktivity, aby připomněly význam
bezpečnosti práce a zároveň znova
upozornily, že existuje celá řada
povolání, kde i dnes pracují lidé ve
zdraví ohrožujícím prostředí. Velký
impuls tomuto svátku dal v roce
1989 britský aktivista Tommy Harte,
který pro něj vymyslel slogan
“Vzpomeňte na mrtvé - bojujte za
živé”, který většina odborových or-
ganizací používá dodnes. V České
republice oslavy tohoto svátku
tradičně organizuje a připomíná
především Českomoravská konfe-
derace odborových svazů.

tisková zpráva ČMKOS

Svátek práce 2021
Předseda ČMKOS Josef Středula položil květiny na Střeleckém

ostrově spolu s Janem Hamáčkem

Svátek práce, 1. máj, slavili
poprvé v českých zemích pražští
dělníci roku 1890 na Střeleckém
ostrově. Svátek práce vznikl
jako připomínka stávky chicag-
ských dělníků 1. května 1886,
když usilovali o osmihodinovou
pracovní dobu bez ztráty peněz
a při demonstraci došlo ke střetu
s pořádkovými silami, při kte-

rém přišlo o život několik
stávkujících.

Poprvé se Svátek práce
celostátně v USA slavil 1. květ-
na 1888. O rok později přijala II.
internacionála na návrh fran-
couzských socialistů 1. květen
za oficiální Svátek práce.
Postupně se k oslavě tohoto
svátku přidávaly další politické
proudy včetně katolické církve,
která 1. květen od roku 1955
zasvětila sv. Josefu dělníkovi.
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Praktický průvodce státní službou
Rádi upozorňujeme na novou publikaci, která vznikla pod au-

torským vedením právničky našeho odborového svazu Šárky
Homfray.

Průvodce je určen jak státním zaměstnancům, tak odborovým or-
ganizacím, personalistům a dalším zájemcům o problematiku. Na
desítkách praktických příkladů se přehlednou formou dozvíte téměř
vše o tom, s čím se ve státní službě můžete setkat.

Publikaci, kterou vydalo nakladatelství Grada, si můžete objednat na:
https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-
LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ

§ ODPOVÍDÁME §

V rámci výkonu služby provádíme kontroly po celé České re-
publice. Zaměstnavatel nám nechce započítat do odpracované do-
by tu část služební cesty, kterou strávíme přepravou na místo
kontroly. Je to tak v pořádku? A jak je to s pružnou služební
dobou, pokud je služební cesta jen půldenní?

Čas přepravy na služební cestě

Co se týče služební cesty a do-
by na ní strávené, zákon o státní
službě se příliš neliší od zá-
koníku práce s výjimkou toho,
že státní zaměstnanec (kromě
vymezených výjimek) může být
vyslán na služební cestu i bez
svého souhlasu. Služební úřad
určuje místo nástupu, místo cíle
a místo ukončení služební cesty,
doba trvání a způsob dopravy
a ubytování, případně i další
podmínky služební cesty. Státní
zaměstnanec se tedy musí těmto
stanoveným podmínkám podří-
dit.

Z výkladu příslušných ustano-
vení o překážkách ve službě ply-
nou následující závěry. Pokud je
po dobu služební cesty služeb-
ním úřadem stanovená služební
doba např. od 7:45 do 16:15, sa-
motná kontrola probíhá od 8:30
a přepravu je nezbytné nastoupit
v 7:00, pak doba od 7:00 do
7:45, pokud během ní nedochází
k výkonu služby, se nepočítá do
odpracované doby ani jako
překážka ve službě, a má vý-
znam pouze pro výpočet ces-
tovních náhrad. Doba od 7:45 do

8:30 pak představuje překážky
ve službě, za které přísluší plat.
Pokud kontrola skončí v 16:00
a přeprava domů skončí v 17:30,
pak doba od 16:15 do skončení
přepravy je rovněž relevantní jen
pro výpočet cestovních náhrad.
Pokud by výkon kontroly
skončil až v 17:00, pak by se od
16:15 do 17:00 jednalo o službu
přesčas.

Poněkud příznivější je situace
u kratších služebních cest nebo
pochůzek tam, kde je zavedena
pružná služební doba. Pokud
služební cesta netrvá celý den, je
ve zbývající části možné apliko-
vat i pružnou služební dobu, a to
jak co do její pevné, tak co do je-
jí volitelné části. Pokud by se ve
výše uvedeném případě státní
zaměstnanec vrátil na služební
působiště např. ve 14:30 hodin
a pevná část pružné služební do-
by končí v 15 hodin, může v 15
hodin odejít domů a nemusí
zůstávat v úřadě až do 16:15,
tedy do konce pevně stanovené
služební doby.

Šárka Homfray
svazová právnička

přečetli jsme

Avast už zaměstnance do kanceláří nenutí. Nejvíc toho litují Češi
Šéf Avastu Ondřej Vlček říká, že

pandemie firmu naučila fungovat
mimo kanceláře.

...
Jedním z dopadů Covidu-19 je

například to, že firma už ani po
konci pandemie nechce mít nutně
všechny lidi v kancelářích.
„Rozhodli jsme se, že našim za-
městnancům umožníme větší flexi-
bilitu v práci. Začali jsme jim na-
bízet, aby si vybrali mezi dvěma
režimy. Buď ten klasický, tedy
z kanceláře, nebo “work from any-
where”, kdy gros práce probíhá
někde jinde. To jsme dřív neuměli
a během pandemie se to naučili,“

říká Vlček s tím, že si firma ce-
losvětově udělala i průzkumy, jak
jsou lidé práci z domova nakloněni.

„Liší se to podle zemí. Máme de-
set lokací po světě. V České repub-
lice bylo to procento lidí, kteří
chtějí pracovat mimo kancelář,
nižší, jinde to bylo víc,“ říká Vlček
s tím, že například v Londýně, tedy
v britské pobočce Avastu, chtěla
většina lidí už navždy pracovat
z domova. V Česku naopak 60 pro-
cent lidí řeklo, že chce zpět do
kanceláře.

Podle Vlčka může být důvodem
to, že právě pražská pobočka je ta
nejvíc reprezentativní. Svou roli ale
mohl sehrát i fakt, že většina Čechů
tráví home office spolu s dětmi,
které nemohou do školek nebo ma-

jí distanční školní výuku, a pak
práce z domova výrazně ztrácí na
atraktivitě.

I sám Ondřej Vlček přiznává, že
měl to štěstí a získal garsonku hned
vedle místa, kde jeho rodina bydlí.
„Tam jsem si udělal kancelář. Sám
jsem se od těch dennodenních stras-
tí dokázal odstínit,“ říká Vlček
s tím, že jemu osobně však chybí
dennodenní potkávání s lidmi v prá-
ci a objíždění poboček.

Víc společných prostor, méně
kancelářských stolů

Pro Avast nový režim znamená
i nové prostory. Stávající budovy
prodávat nechce, ale výrazně je
promění a upraví.

„Budeme to dělat postupně.
Nejprve si v jedné lokaci odpilotu-

jeme určité principy. Už jsme
oslovili renomované architekto-
nické studio, jež začalo připravovat
koncept, který je víc upraven na tu
společnou práci. Na to, že lidé ne-
jsou v kancelářích, ale chodí do bu-
dovy, aby se setkali s kolegy a něco
tvořili,“ říká Vlček s tím, že dosud
ve firmě 85 procent tvořily kan-
celářské stoly a jen zbytek před-
stavovaly společné prostory.

„Ten poměr se teď výrazně po-
sune směrem ke společným pros-
torům,“ dodává Vlček.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/
avast-uz-zamestnance-do-kancelari-
neposle-nejvic-toho-lituji-cesi-151520
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/avast-uz-zamestnance-do-kancelari-neposle-nejvic-toho-lituji-cesi-151520
https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ
https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ


Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2021
"SMRK" v Lázních Libverda

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 7/2021.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

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

Rekreační zařízení OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR "SMRK" s celo-
ročním provozem vám nabízí. příjemnou dovolenou 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, hřiště na tenis, odbíje-
nou, 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 ČR 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 lázeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdské prameny
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 3. 1. 2021 - 2. 1. 2022

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

číslo velikost 1)sezóna mimo sezónu 1)sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 530,- 410, - 560,- 440,-

6 3 + 1 660, - 500, - 690,- 530,-

12 4 790, - 570, - 820,- 600,-

*10 1 300,- 250,- 330,- 280.-pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 29. 1. - 14. 3. 2021, 28. 5. - 3.10. 2021, 17. 12. 2021 - 2.1.
2022 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - RZ Smrk je vybaveno společnou kuchyní s plynovým a elektrickým sporákem,
sklokeramickou deskou, mikrovlnkou, rychlovarnými konvicemi a veškerým nádobím na
vaření. Každý pokoj má v kuchyni přiděleny dvě uzamykatelné skříňky s dalším nezbytným
nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbory) a s úložným prostorem na potraviny. Součástí vy-
bavení kuchyně jsou i velké lednice s mrazákem, v nichž má každý pokoj vyhrazené dvě
police. Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je
vybavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RZ
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 RZ.



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, IČ 00469351 pí Řehořová, tel.735 760 537

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 7/2021 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2021

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
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PSI & EPSU požadují zlepšené financování veřejné zdravotní a sociální
péče
22. duben 2021

Pandemie Covid-19 odhalila a zároveň zhoršila zdravotní a sociální
nerovnosti, které jsou taženy privatizací zdravotnictví, sociální péče a veřej-
ných služeb. Ztráty na životech, sociálním odloučení a ekonomice byly

ohromné. Abychom budovali naše
služby znovu a lépe a abychom doká-
zali zabránit další pandemii, musí svě-
toví lídři podniknout jasné kroky, které
postaví lidi před zisky a zdraví před
bohatství. Nyní potřebujeme zavést

novou globální dohodu, která bude založená na těchto principech. Tato nová
globální dohoda musí obsahovat i pandemickou dohodu, ale nesmí to být je-
jí jediný cíl. Musí zahrnovat dohodu o novém globálním ekonomickém
pořádku, kde produkce a nabídka staví potřeby lidí a planety na první místo.
Veřejné služby jsou klíčové pro fungování společnosti a poskytují základ pro
prevenci, připravenost a reakci. Úsporné politiky selhaly a významně přispě-
ly k nedostatečné připravenosti a neadekvátní reakci na pandemii Covid-19.
Škrty ve veřejných financích, liberalizace obchodu a privatizace podkopaly
potřebné kapacity veřejného sektoru. Vlády musí pořádně financovat kvalit-
ní veřejné služby včetně integrovaného veřejného zdravotnictví a pečovatel-
ských služeb a pro všechny zajistit univerzální přístup k těmto službám.
Globální zdravotní a pečovatelská krize nemůže být brána jako samostatný
fenomén. Nezbytné kapacity pro fungování prevenčních mechanismů,
připravenost a schopnost reagovat mohou být založené jenom na solidních
základech dobře financovaných, univerzálně přístupných a dostatečně per-
sonálně obsazených systémech veřejného zdraví a péče.
Uniklé informace odhalují pozici francouzské vlády ohledně transpa-
rentnosti korporátních daní
23. duben 2021

Z jednání francouzské vlády unikly informace ohledně její pozice k trans-
parentnosti korporátních daní. Postoj francouzské vlády ohledně nových
návrhů na daňový reporting v EU označila Rosa Pavanelliová z PSI jako
zcela nepřijatelný. Generální tajemnice PSI k tomu řekla: „Toto je facka do

tváře milionům pracovníků
v první linii, kteří chtějí po
našich vládách zvýšení da-
ňové transparentnosti tak,
aby korporace již nemohly
tajně přesouvat peníze pryč
od veřejných služeb na své
účty v daňových rájích.”

Poslanec Evropského parlamentu, který se účastní vyjednávání ohledně
zavedení reportování zisků podle jednotlivých zemí, obdržel odpověď od
vlády v podobě souboru, který má původ ve sdružení zaměstnavatelů
MEDEF. R. Pavanelliová to komentovala slovy: „Zdá se, že tohle je dalším
nehorázným příkladem toho, jak je korporacím vložena do rukou neadekvát-
ní moc, aby si samy psaly pravidla za účelem zabránění veřejného dohledu
nad jejich daněmi. Zatímco pracovníci v prvních liniích čelí brutálním pod-
mínkám plynoucím z dekád nedostatečného financování, korporátní zájmy
tajně připravují oficiální vládní stanoviska, aby udržely své daňové záleži-
tosti v tajnosti. Co asi skrývají?” Náměstek generální tajemnice PSI Daniel
Bertossa k tomu uvedl: „Tato iniciativa EU byla spuštěna v reakci na
Panamské dokumenty, které odhalily, jak korporace a vládní činitelé profito-
vali z daňových rájů. Přesto se teď zdá, že silná korporátní lobbistická
skupina spolupracuje ruku v ruce s francouzskou vládou, aby smetla ze stolu
návrhy, které by takovéto zneužívání zastavily. Francouzská vláda musí
okamžitě vysvětlit, jakou roli sehrála skupina MEDEF při vytváření jejich
pozice. Tento případ přesně dokazuje, proč reportování korporátních daní

musí být veřejnou záležitostí, aby pracovníci ve veřejných službách a jejich
uživatelé, kteří platí svou cenu za daňové úniky, mohli tyto korporace přivést
k zodpovědnosti.“
Respektování zdraví a bezpečnosti na pracovišti je fundamentální pra-
covní právo
28. duben 2021

Každého 28. dubna si připomínáme pracovníky, kteří přišli o život v prá-
ci, a zavazujeme se bojovat za každou cenu za životy lidí. Pandemie Covid-
19 jen dále zdůraznila kritický význam bezpečnosti na pracovišti z pohledu
fyzického i mentálního zdraví pracovníků. Úmrtí zdravotníků ve spojení
s pandemií je minimálně 17 000. Zasaženo v různém rozsahu ale bylo i další
velké množství pracovníků. Miliony pracovníků nadále umírá kvůli ne-
dostatečné bezpečnosti na pracovišti. Každých 12 vteřin zemře někde na
světě člověk v souvislosti s výkonem své práce. Mnoho dalších navíc trpí
chronickými nebo akutními nemocemi z povolání. Stres a vyhoření rovněž
výrazně přispívají k podkopávání mentálního zdraví přepracovaných a často
i špatně placených pracovníků. Tato znepokojující situace musí skončit.
Navzdory formálnímu zařazení bezpečnosti a zdraví v práci mezi klíčové
aspekty důstojné práce, není toto právo v rámci ILO součástí fundamentál-
ního pracovního práva. Uznání bezpečného pracoviště ze strany ILO jakož-
to fundamentálního pracovního práva by vedlo k jeho začlenění vedle svo-
body sdružování, práva na kolektivní vyjednávání a konvence proti dětské
a nucené práci.
Obrovský propad v pracovních inspekcích zvyšuje riziko Covid-19
28. duben 2021

Počet pracovních inspekcí se během posledního desetiletí propadl napříč
celou Evropou a ponechal pracoviště hůře připravená na pandemii Covid-19.

Nový výzkum ETUC
odhaluje, že bezpeč-
nostní inspekce byly
od roku 2010 sníženy
o 20 %, když propad-
ly z 2,2 milionů na
1,7 milionů ročních
inspekčních návštěv.

Inspekce se staly méně častým jevem v alespoň 17 zemích včetně Německa,
kde v roce 2018 proběhlo o 232 000 méně inspekcí než v roce 2010.
V Portugalsku propadl ve stejném období počet inspekcí dokonce o polovi-
nu. Tato čísla jdou ruku v ruce s ztrátou více než 1000 pracovních inspektorů
v rámci EU, kteří by mohli dané kontroly provádět. Více než třetina evrop-
ských zemí nyní nesplňuje standardy ILO, které předpisují jednoho pracov-
ního inspektora na 10 000 pracovníků. Největší propad v počtu inspektorů
zaznamenalo Rumunsko, kde se jejich počet od roku 2010 snížil o 45 %.
Rumunsko je pak následováno Velkou Británií s 32% ztrátou a Portugalskem
s poklesem inspektorů o 21 %. Evropská odborová konfederace (ETUC)
zveřejnila tuto studii při příležitosti Mezinárodního vzpomínkového dne, kdy
si pracovníci připomínají pracovníky, kteří přišli o život během výkonu
svého povolání. Mnoho z více než milionů evropských obětí Covid-19 se
nakazilo právě v práci. Více než 100 000 lidí umírá po celém světě v souvis-
losti s rakovinou spojenou s pracovním nasazením a počet smrtelných nehod
v práci narostl. Výrazné škrty v pracovních inspekcích během posledního de-
setiletí ponechalo pracoviště více zranitelná vůči pandemii a zasáhnou přede-
vším ty nejzranitelnější, jako jsou ženy, mladí lidé a migranti, zatímco nižší
počet inspektorů zhorší možnost bezpečného návratu do práce. ETUC boju-
je za to, aby Covid-19 byl uznán za nemoc z povolání, a aby byla posíle-
na zdravotní a bezpečnostní pravidla přes přísnější pracovní inspekce a při
lepší ochraně a vyšších zdrojích pro inspektory.

Pavol Mokoš




