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ŽÁDÁME
navýšení platových tarifů všem zaměstnancům
veřejných služeb a správy o 10 %,
zvýšení platových tarifů pedagogických
pracovníků regionálního školství o 15 %,
realizaci zvýšení platů od 1. listopadu 2017

Na požadavcích při vyjednávání o úpravě platů ve státní
službě, veřejné správě a službách v následujícím období se
jednoznačně shodli zástupci zaměstnanců z rozpočtové a příspěvkové sféry na své poradě ve
středu 30. srpna v Praze. Pokud
platy neporostu od 1. listopadu,
odboráři z rozpočtové a příspěvkové sféry jsou připraveni uspořádat protestní akce. Odbory
jednoznačně odmítají varianty
růstu o čtyři procenta pro všechny nebo o 12 procent pro učitele
a o sedm pro ostatní.
Variantu 10 % a 15 %, kterou
požadují odbory, podporuje premiér Bohuslav Sobotka a ČSSD.
Odbory letos zahájily vyjednávání s vládou již koncem dubna a žádaly přidání o 10 procent
od září. Po červnovém jednání
se členy vlády a lídry koaličních
stran odbory přistoupily na termín od 1. listopadu. Další schůzku plánovanou na konec července vláda zrušila a s odboráři
se sešla až 21. srpna. „Na tomto
jednání místopředseda hnutí
ANO Richard Brabec nechtěl

závěr komentovat, požádal o čas
k projednání v rámci hnutí ANO
i v rámci vládní koalice. Podpořil navýšení platů učitelům.
První místopředseda KDU-ČSL
Marian Jurečka podpořil zvýšení platů učitelů. Požádal však
o stanovisko Asociace krajů ČR
a řekl, že vládní koalice ještě
musí diskutovat o předložených
variantách. Ministři Brabec a Jurečka přišli na jednání evidentně
zcela nepřipraveni,“ informoval
účastníky porady mluvčí odborových svazů RoPo a předseda OSSOO Pavel Bednář.
V diskusi vyjádřili účastníci
jednání rozhořčení nad postupem koaličních stran a protahováním jednání, když návrh zákona o státním rozpočtu musí
být předložen do konce září.
„Požadovali jsme původně
růst platů od září. Už jsme ustoupili, nemáme kam dál ustupovat. Jsme připraveni uspořádat protestní akce. Není to náš
cíl, chceme se dohodnout.
Protesty se nemusí konat, bude
Pokračování na straně 2

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg

Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na webovou stránku nebo na vazbu
v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete
pokračovat ve čtení textu
přecházejícího na jinou stránku.

Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 31. srpna se na
svém 21. zasedání sešlo
předsednictvo Výboru OSSOO.
Předseda OS Bc. Pavel
Bednář informoval o činnosti
v letních měsících. V červenci se
konalo zasedání rozpočtové
komise odborového svazu k přípravě rozpočtu na rok 2018.
Vedení odborového svazu během léta jednalo ohledně záměru uzavřít kolektivní smlouvu
vyššího stupně pro zaměstnance
územních samosprávných celků
s vedením Svazu měst a obcí,
konkrétně s jeho předsedou Mgr.
Františkem Luklem a výkonným
ředitelem Mgr. Pavlem Drahovzalem.
Ohledně platů se konala jednání odborových svazů z rozpočtové a příspěvkové sféry
a bylo vydáno prohlášení jako
reakce na vládou zrušený termín
25. 7. 2017 k jednání o platech.
K otázce platů se konalo posléze
jednání s vládou 21. srpna, nepřineslo však očekávanou dohodu.

V diskusi k jednání o platech
se členové předsednictva shodli
na kritice neadekvátního malého
zájmu zástupců ANO a KDUČSL řešit problematiku navýšení platů, přičemž se blíží termín předložení zákona o státním
rozpočtu na rok 2018. Na
poslední jednání vlády a odborů
21. srpna přišel ministr Brabec
(hnutí ANO) s tím, že není připraven předložit žádné závěry,
že je nutné najít čas na poradu
v rámci hnutí ANO a v rámci
vládní koalice (po 4 měsících
vyjednávání!). Zástupce KDUČSL ministr Jurečka se na tomto
jednání domáhal o stanovisko
Asociace krajů z důvodu požadavku odborů o zvýšení platů již
od 1. 11. 2017 (budou na to kraje mít? – již v roce 2015 a 2016
se zvyšovaly platy od 1. 11.
a kraje na to prostředky našly).
PVOS tento postup dvou stran
vládní koalice vnímá po čtyřech

Již dvakrát se v minulých
letech v září v Praze sešli odboráři na mítinku ČMKOS Konec
levné práce v ČR s cílem upozornit veřejnost na nízké mzdy
a platy v České republice a vyjádřit odhodlání odborářů změnit
tuto situaci. Mítink se uskuteční

i letos, a to ve čtvrtek 14. září od
11 hodin ve sportovní hale Arena
Sparta v Praze.
Bližší informace k účasti poskytují informační a poradenská
centra našeho odborového svazu. Kontakty naleznete na webu
OSSOO.

Pokračování na straně 2

Přijďte 14. září na mítink Konec levné práce!

ŽÁDÁME navýšení platových tarifů. . .
Pokračování ze strany 1

záležet na dohodě s vládou,“
řekl po jednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Konkrétní termín případného
protestu odboráři zatím nestanovili.
Porady v Praze se zúčastnilo
na 200 zástupců odborových organizací z celé republiky. -dě-

Video tiskový brífink po mítinku

Usnesení
ze setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo,
které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných
službách a správě.

Účastníci jednání se podrobně zabývali dosavadním postupem
vlády a jednotlivých koaličních partnerů při vyjednávání o zvyšování
platů v letošním roce s výhledem na rok 2018.
Současný postup některých členů vlády, a ve výsledku i vlády jako
celku, vnímají zástupci odborových svazů jako neochotu dostát slibům deklarovaným v předchozích jednáních a co nejrychleji dospět
k oboustranně přijatelnému řešení o kolik a kdy mají být platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě zvýšeny.
S ohledem na harmonogram projednávání státního rozpočtu se vyjednávání o výši platů dostává do časové tísně, která však není způsobena stranou odborů.
Odbory považují tento postup Vlády ČR v období příznivého vývoje ekonomiky za narušování sociálního smíru, které může vést ke snižování stability a konkurenceschopnosti veřejných služeb a správy,
k zásadnímu propadu atraktivity a kvality veřejné správy a služeb oproti soukromému sektoru, a tím i k destabilizaci celé rozpočtové sféry,
která negativně ovlivní její efektivitu.
Odbory, vědomy si své spoluzodpovědnosti jako sociálního partnera, vědomy si skutečnosti, že ze zákona zastupují oprávněné zájmy
všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, naléhavě žádají
vládu, aby bez zbytečného odkladu s odbory projednala otázku platů
a přijala v této věci konkrétní opatření.
Odbory zcela jednoznačně deklarují své požadavky:
1. navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných služeb a správy o 10 %,
2. zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 %,
3. realizaci zvýšení platů od 1. listopadu 2017.
V Praze dne 30. srpna 2017

Výjezdy do regionů 2017

Propagační stany ČMKOS můžete na podzim
navštívit 8. září v Mostě a 9. září v Sokolově!
Najdete zde informace o odborech a jejich činnosti, o sociálním dialogu. Součástí týmu stanu
jsou právníci ČMKOS a odborových svazů,
kteří v průběhu akce poskytují bezplatné právní
poradenství zejména z oblasti pracovního práva. Chybět nebude
zábava pro děti.

Předsednictvo VOS

Pokračování ze strany 1

měsících vyjednávání jako nekorektní.
PVOS podpořil postup vedení
OSSOO a ostatních odborových svazů RoPo ve vyjednávání s vládou o zvyšování platů
v letošním roce s výhledem na
rok 2018, ztotožnil se se závěry
setkání zástupců zaměstnanců
OS RoPo konaném 30. 8. 2017
a usnesením schváleným na tomto jednání. PVOS konstatovalo,
že odbory nemají kam ustoupit,
jsou připraveny bojovat.
Předsednictvo vyzývá členy
našeho odborového svazu k podpoře požadavků na zvýšení platů

formou účasti na mítinku Konec
levné práce. Při řešení platových
požadavků jde i o kvalitu výkonu státní a veřejné správy
a řešení personálních problémů,
když v řadě úřadů se potýkají
s nedostatkem pracovníků a státní a veřejná správa není ohledně
odměňování konkurenceschopná ve srovnání s podnikatelskou
sférou.
Předseda OS P. Bednář informoval o podzimních výjezdech
ČMKOS do regionů, o stavu
členské základny, když úbytek
členů je vyrovnáván vstupem
nových členů, o evidenci nové
základní organizace a nových
individuálních členů.
-dě-

Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQGKHP9L
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQGJLZS6

Tisková zpráva z 22. srpna 2017: Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018

Dne 21. srpna 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech
na rok 2018. Vedle pana premiéra a předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava
Sobotky se jednání zúčastnili zástupci MPSV ČR - 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Bc.et Bc. Robert Baxa a JUDr. Petr
Hůrka, Ph.D., náměstek pro řízení sekce legislativy, ministr financí Ing.
Ivan Pilný, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury, a JUDr. Ing. Miloslav
Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví. Za strany vládní koalice pak byli
přítomni Mgr. Richard Brabec, místopředseda hnutí ANO, Ing. Marian
Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL, a Lubomír Zaorálek, volební lídr
ČSSD. Přítomen byl též náměstek ministra pro státní službu RNDr.
Josef Postránecký. Delegaci odborů vedl pan Josef Středula, předseda
ČMKOS, a dále vyjednávali Bc. Pavel Bednář, předseda OS státních
orgánů a organizací, Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR, Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství, Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR, pan Jiří Jílek, místopředseda OS hasičů, a Ing. Martin
Fassmann, vedoucí makroekonomického oddělení ČMKOS. Předmětem bylo pokračování vyjednávání odměňování ve veřejném sektoru v roce 2018.
Předseda vlády nejprve zdůraznil, že toto setkání navazuje na jednání
z 21. 6. 2017. Zatím je předběžná shoda, že by zvýšení platových tarifů
mohlo být od 1. 11. 2017. Předseda ČMKOS poděkoval Vládě ČR za
schválení minimální mzdy.
První náměstek ministryně práce a sociálních věcí představil návrhy
možného řešení zvýšení platů, které má tři varianty (6 %, 8 % a 10 %).
Zároveň podotkl, že MPSV mělo zabezpečit dva úkoly, a to zachovat

sloučení platových stupnic a dále pokračovat v jejich slučování.
Předseda ČSSD podpořil požadavek odborů, a to přidat již od 1. 11.
2017 u všech zaměstnanců o 10 % a u pedagogů o 15 %. Místopředseda
hnutí ANO nechtěl závěr predikovat, požádal o čas k jednání v rámci
hnutí ANO a v rámci vládní koalice. Podpořil navýšení platů učitelům.
První místopředseda KDU-ČSL vyjádřil shodu nad přidáním učitelům,
vyslovil požadavek, aby bylo známo stanovisko Asociace krajů ČR
k přidání již od 1. 11. 2017, a deklaroval, že vládní koalice ještě musí
diskutovat o předložených variantách.
Ministr financí uvedl, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 je alokováno
na zvýšení platů cca 12 mld. Kč. Upozornil na schválený schodek státního rozpočtu na rok 2018 a požadavky ministerstev. Konstatoval, že
požadavky jsou nesplnitelné a že varianty 2 a 3 nejsou reálné. Podpořil
přidání pedagogům.
Delegace odborů opět zopakovala svůj požadavek z minulého jednání, a to navýšení platových tarifů o 10 % od 1. 11. 2017 u všech zaměstnanců veřejného sektoru a 15 % pedagogům též od 1. 11. 2017.
Zdůraznila, že odbory budou vyvíjet tlak na zvyšování mezd, že zvýšení
platových tarifů o 6 % je neakceptovatelné a že o dalších variantách se
dá diskutovat. Odbory si jednoznačně přejí, aby Vláda ČR investovala
do lidí!
Předseda Vlády ČR závěrem shrnul diskusi – vláda je limitovaná
rozpočtovými pravidly, shoda je u navýšení platů od 1. 11. 2017, a to diferencovaně (více pedagogům). Vláda ČR zasedá dne 4. 9. 2017, v ten
den by měla jednat i vládní koalice. Obě strany se dohodly, že další jednání se uskuteční po tomto termínu.
Bc. Pavel Bednář, mluvčí OS RoPo

Novelu zákona o obecní policii úspěšně ovlivnil i náš odborový svaz

Novelou zákona č. 553/91 Sb.,
o obecní policii, podepsanou
v minulých dnech prezidentem
ČR, byl završen poměrně náročný legislativní proces. Již
v minulosti se náš odborový svaz
zastupující strážníky městských
a obecních policií snažil o zapracování změn do tohoto zákona, ale
nikdy nebyl úspěšný. Zejména
otázka prolongačních zkoušek na
MV ČR opakujících se v periodě
3 let bez ohledu na dosaženou
praxi a věk strážníka byla většinou dotčených vnímána jako
krajně diskriminační vzhledem
k ostatním subjektům majících
status orgánů veřejné moci.
Již v roce 2008 a následně pak

2011 byla požadována zástupci
OSSOO a ČMKOS změna stávajícího paragrafového znění v systému ověřování odborné způsobilosti strážníků na MV ČR, a to
jak v odborných komisích pro
přípravu novely tohoto zákona,
tak zejména v následném mezirezortním řízení. Konsensus však
nalezen nebyl.
V roce 2015 byl opětovně zahájen proces novelizace uvedeného zákona. V průběhu připomínkového řízení však bylo, stejně jako v minulosti, vznášeno
velké množství pozměňovacích
návrhů a připomínek k vládní
předloze. Přesto se však podařilo
při vypořádání zásadních připomínek v mezirezortním řízení
většinu vyrovnat a tento materiál
putoval do sněmovny. Zde však
nebyla politická vůle novelu projednat. Proto bylo přikročeno ke
korekci předloženého návrhu. Ten
byl přepracován tak, aby obsahoval pouze ty nejdůležitější požadované změny. Za OSSOO

Senát podpořil dlouhodobé ošetřovné

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého ošetřovného schválili
senátoři a senátorky. Nová dávka
nemocenského pojištění pomůže
od poloviny příštího roku rodinám
v krizových situacích s péčí o člena rodiny. . .
Dlouhodobé ošetřovné pomůže
v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného z nemocnice
například po vážném úrazu nebo
nemoci. V situaci, kdy je potřeba
celodenně pečovat o jiného člena
rodiny po dobu alespoň 30 dnů,
bude možné požádat o dávku na
dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle
k závažné zdravotní komplikaci,
která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů
a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po
propuštění do domácího prostředí
bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň
po dobu dalších 30 kalendářních
dnů. Potřebu péče v následujícím
období potvrdí ošetřující lékař. . .
Aby byly vyváženy i zájmy zaměstnavatele, nebude poskytnutí
pracovního volna pečující osobě
automatické. Pokud zaměstnanec
záměr pečovat o svého rodinného
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příslušníka zaměstnavateli oznámí, může zaměstnavatel poskytnutí pracovního volna odmítnout,
pokud má pro to vážné provozní
důvody a písemně je zaměstnanci
sdělí. V ostatních případech je
povinen volno poskytnout.
Pokud splní ostatní podmínky
nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen
nejbližším příbuzným ošetřované
osoby, ale například i strýci nebo
neteři ošetřované osoby, manželce
nebo družce strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře.
z tiskové zprávy MPSV
17. 8. 2017
ČMKOS: K zavedení ošetřovatelského volna
“Chápeme to jako první krok,
který je v této oblasti učiněn a po
určité době fungování dlouhodobého ošetřovného by mělo
dojít k vyhodnocení a případné
úpravě podle potřeby. Jako vážný
problém však vnímáme navrženou
výši ošetřovného, které rozhodně
ČMKOS nepokládá za dostatečnou. Je nastavena stejně jako
nemocenské, ale dávky v nemoci
jsou obecně nízké, neumožňují
hradit všechny náklady. Požadujeme vyšší částku pro zaměstnance, kteří svojí péči o závislé
členy rodiny vykonávají tak
náročnou a přitom velice záslužnou činnost.” uvedl Josef Středula.
z tiskové zprávy 16. 8. 2017

a ČMKOS to byl zejména požadavek vznášený opakovaně již
v minulých letech na změnu
v systému ověřování odborné
způsobilosti strážníků. Zástupci
svazu byl předložen tzv. návrh
„3krát 5 let a dost,“ což v praxi
znamená, že strážníku, který absolvoval na MV ČR 3 zkoušky
a má patnáctiletou praxi, při
následné další zkoušce bude vydáno osvědčení na dobu neurčitou. Pro návrh se podařilo postupně najít širokou podporu všech
zúčastněných stran (odborů, zaměstnavatelů, Kolegia velitelů
statutárních měst a hlavního města Prahy, MV ČR). Redukovaný
návrh byl pak opakovaně předložen sněmovně a nebylo jisté,
zda v období těsně před volbami
se jej podaří z časových důvodů
projednat. Zde je potřeba vyzdvihnout iniciativu poslance a předsedy bezpečnostního výboru sněmovny Ing. Romana Váni, který
významně napomohl k tomu, že
novela zákona byla přes časovou

tíseň nakonec předložena a následně také schválena, jak ve sněmovně, tak v senátu.
Byl jsem přítomný i u všech
předchozích jednání v průběhu
minulých devíti let, a proto
musím konstatovat výrazný posun ve vzájemné kooperaci zejména mezi naším svazem, Kolegiem velitelů zastoupeným jeho
předsedou Ing. Milanem Kladníčkem, MBA, a MV ČR - odborem bezpečnosti vedeným Mgr.
Milenou Bačkovskou a JUDr. Ivo
Chauerem.
Závěrem mi dovolte poděkovat
předsedovi OSSOO Bc. Pavlu
Bednářovi a místopředsedovi
JUDr. Rudolfu Pospíšilovi za jejich práci. V průběhu celého
schvalovacího procesu se aktivně,
a to nejen z titulu zastávaných
funkcí, podíleli na konečném
úspěchu. A věřte, že to nebylo
vůbec lehké.
Mgr. Karel Mach, MSc.,MBA
1. místopředseda
Sekce veřejné správy OSSOO

Nabídka zbývajících volných pokojů OSSOO v rekreačním středisku
SMRK Lázně Libverda v měsících září a říjen 2017

termín

10. 9. – 16. 9. 2017 - mimosezona
6 nocí

16. 9. – 23. 9. 2017 - mimosezona
7 nocí

23. 9. – 28. 9. 2017 - mimosezona
5 nocí

1. 10. – 7. 10. 2017 - mimosezona
6 nocí

pokoj číslo =
volná kapacita lůžek

p. č. 4 = (2 + 1)
p. č. 6 = (3 + 1)

p. č. 6 = (3 + 1)
p. č. 12 = (4) od 17.9.

p. č. 3 = (2 + 1)
p. č. 4 = (2 + 1)
p. č. 6 = (3 + 1)
p. č. 12 = (4)

p. č. 3 = (2 + 1)
p. č. 4 = (2 + 1)
p. č. 5 = (2 + 1)
p. č. 6 = (3 + 1)
p. č. 12 = (4)

7. 10. – 14. 10. 2017 - mimosezona p. č. 3 = (2 + 1)
7 nocí
p. č. 4 = (2 + 1)
p. č. 5 = (2 + 1)
p. č. 6 = (3 + 1)
p. č. 12 = (4)

14. 10. – 21. 10. 2017 - mimosezona p. č. 3 = (2 + 1)
7 nocí
p. č. 4 = (2 + 1)
p. č. 5 = (2 + 1)
p. č. 6 = (3 + 1)
p. č. 12 = (4)

21. 10. – 26. 10. 2017 - mimosezona p. č. 3 = (2 + 1)
5 nocí
p. č. 4 = (2 + 1)
p. č. 5 = (2 + 1)
p. č. 6 = (3 + 1)
p. č. 12 = (4)

cena za
pokoj/noc

370,- Kč
450,- Kč

450,- Kč
500,- Kč

370,- Kč
370,- Kč
450,- Kč
500,- Kč

370,- Kč
370,- Kč
370,- Kč
450,- Kč
500,- Kč

370,- Kč
370,- Kč
370,- Kč
450,- Kč
500,- Kč

370,- Kč
370,- Kč
370,- Kč
450,- Kč
500,- Kč

370,- Kč
370,- Kč
370,- Kč
450,- Kč
500,- Kč

Týdenní pobyty začínají a končí sobotou, ale je možné využít i kratších
pobytů nebo jen víkendy.
Podrobné informace a objednávka k ubytování v RS SMRK Lázně
Libverda byly zveřejněny v NOS č. 2-3/2017
http://statorg.cmkos.cz Kontaktní osoba: Vladimíra Řehořová, tel.
224 142 474 nebo e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

