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Předsednictvo VOS

Zasedání předsednictva Výboru OSSOO se konalo 1. listopadu
v Praze. Vyslechlo zprávu o činnosti, zprávu o vyšším kolektivním
vyjednávání a zabývalo se přípravou sjezdu OS a rozpočtem OS.
Předseda OS Bc. Pavel
nou směrnici k pružné pracovní
Bednář informoval o účasti na
době v rámci celé ČSSZ. Vedení
celostátní poradě vedení České
OS se účastnilo výjezdního
správy sociálního zabezpečení
zasedání Sekce veřejné správy
v Seči, kde vystoupil na téma
OSSOO a sjezdu partnerského
odměňování, kolektivní dohody
slovenského odborového svazu
vyššího stupně a pružné pracovSLOVES. Ohledně navýšení
ní doby jako nástroje k slaplatů stále není určeno, jakým
ďování rodinného a profesního
Pokračování na straně 2
života. Odbory prosazují jednot-

Předseda a místopředseda našeho OS P. Bednář a R. Pospíšil se
zúčastnili sjezdu SLOVES v Bratislavě. P. Bednář ve svém vystoupení
potvrdil stálý zájem našeho odborového svazu a jeho odvětvových
sekcí o bližší spolupráci. Na Slovensku se odboráři potýkají s velice
podobnými problémy jako v ČR, i když například na rozdíl od ČR
slovenské Združenie miest a obcí Slovenska spolupracuje s odbory.

Změny kontaktů v kanceláři OSSOO

Ruší se pevné linky: II. místopředsedy OSSOO, I. místopředsedy
OSSOO JUDr. R. Pospíšila, Ing. V. Samkové, Mgr. Š. Homfray, pí J.
Štolfové.
Mgr. Š. Homfray – změna mobilního telefonu 607 910 789
Ing. V. Samková – nově mobilní telefon 604 294 242.
U ostatních zaměstnanců kanceláře a sekretariátu OSSOO včetně pracovníků IPC ke změnám nedochází. Aktuální seznam kontaktů na straně 8.

http://statorg.cmkos.cz

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.

Odboráři soudů a státních zastupitelství
měli volební konferenci

Společné jednání členů orgánů odborových organizací sdružených v Sekci soudů a státních zastupitelství OSSOO se konalo
ve středu 31. října v Praze

Zprávu o činnosti sekce za uplynulé čtyřleté volební období
přednesl předseda sekce Mgr.
Jan Rampas. Největším tématem
pro sekci byly a jsou nízké platy
administrativy justice, které
pro pracovnice znamenají často
i život na hranici životního minima. Přímá výzva odborů v roce 2016 řešit neadekvátní odměňování administrativních pracovníků při zvyšujících se nárocích na jejich práci se ze strany
ministra spravedlnosti nedočkala
odezvy. Sekce se v roce 2017
účastnila stávkové pohotovosti
v souvislosti s vyjednáváním
o platech i mítinků Konec levné
práce. Nynější příslib navýšení
prostředků na platy o 14 % pro
soudy a 16 % pro státní zastupitelství by možná při patřičném,
ale zatím neznámém, rozdělení
těchto prostředků mohlo částečně vylepšit nízké platy administrativy. Sekce řadu let spolupracuje s Unií státních zástupců a zastává s ní společný postoj
zejména ohledně platů administrativy. Nový je pro sekci z její iniciativy navázaný kontakt
s Odborovým svazem justice.

Sekce podporuje úpravu vyhlášky o FKSP a doporučuje zajímat se v kolektivním vyjednávání o odměňování v rozsahu,
který umožňují právní předpisy.
Host konference předseda sociální komise Unie státních zástupců Mgr. Vladimír Hackl ve
svém vystoupení potvrdil, že
společným stěžejním zájmem
pro unii a odbory je důstojné
odměňování administrativních
pracovníků justice. Prosperita
ekonomiky by měla mít příznivý
dopad i na ně a není možné při
získávání nových zaměstnanců
argumentovat pouze poklidnějším pracovním prostředí. V regionech s nízkou nezaměstnaností platy administrativy absolutně nekonkurují soukromému
sektoru a výsledkem je nezájem
o tyto pracovní pozice.
Další host předseda OSSOO
Bc. Pavel Bednář krátce informoval o Kolektivní dohodě
vyššího stupně pro státní úředníky, která má zprostředkovaně
vliv svými dosaženými benefity
na jiná kolektivní vyjednávání.
Pokračování na straně 2

pvos

soudy

Odboráři soudů a státních zastupitelství
jednali v Praze

Pokračování ze strany 1

Zatím není známo využití navýšených prostředků na platy
nad rámec tarifních platů, a odborový svaz trvá na dodržení
slibu řešit použití usnesením
vlády a zvýšit příjmy nejhůře
odměňovaným. Nová vyhláška

jícím výhod kolektivních smluv,
se shodli na odložení iniciativy
v tomto směru.
Konference zvolila dva delegáty VIII. sjezdu OS, 10člený
výbor sekce, potvrdila ve funkci
stávajícího předsedu, člena
Výboru OSSOO a PVOS, na
předsedu OS navrhuje P. Bed-

Konferenci řídili předseda sekce Mgr. Jan Rampas (vlevo) a člen
výboru sekce Mgr. Mário Prášek.
o FKSP, kterou připravuje pracovní skupina, ve které mají
odbory zastoupení, by měla
zohlednit současné podmínky
a umožnit i neúčelové použití
části prostředků FKSP na činnost odborů.
Někdejší předsedkyně sekce
JUDr. Nina Brozová upozornila
na možnosti spravedlivějšího
čerpání FKSP při existenci odborové organizace. Tam, kde nejsou odbory, rozhoduje o čerpání
vedení úřadu, a to často tak, že
například prostředky fondu mířené na zájezdy nemohou využívat zmiňované administrativní
pracovnice, které mají malé děti.
Spravedlivější čerpání FKSP
může zajistit vznik a činnost
odborové organizace. Upozornila také na fakt, že soudci často
chodí do práce 2x či 3x v týdnu
na rozdíl od administrativních
zaměstnanců, u kterých je ohledně pracovní doby leckdy dokonce porušován zákoník práce.
Účastníci jednání diskutovali
o možnosti kolektivní smlouvy
vyššího stupně pro justici, a především kvůli malému zájmu
o odborové členství a kvůli
„černým pasažérům“ využíva-
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náře a na místopředsedu R. Pospíšila. Na konferenci bylo z 13
základních organizací zastoupeno 10 organizací.
-děfoto P. Bednář

Předsednictvo VOS

Pokračování ze strany 1

způsobem dojde k užití navýšených prostředků mimo tarifní
platy. Odbory očekávají splnění
slibu, že řešení přinese usbesení
vlády.
1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil informoval
o ukončení meziresortního připomínkového řízení ohledně
Kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance a dohodě o konečném textu. Podstatné je, že zůstává v dosavadní
podobě indispoziční volno
pouze se změnou poměrné délky
podle nástupu do služby během
kalendářního roku. Nepodařilo
se prosadit dlouhodobý záměr
odborového svazu zajistit i pro
další státní úředníky obdobu §
16a zákona o finanční správě,
aby státní zaměstnanec měl
nárok na podporu zaměstnavatele v případě újmy v souvislosti s výkonem služby. Tento
problém by se podle zúčastněných měl řešit zákonnou úpravou. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o rozporu podaném Svazem měst a obcí ČR
ohledně kolektivního vyjednávání, a to v tom smyslu, že

SMO ČR je zaměstnavatelským
svazem, a určilo zprostředkovatele pro kolektivní vyjednávání mezi odbory a SMO ČR.
Případně podaná správní žaloba
nemá odkladný účinek. Jednání
ohledně Kolektivní dohody
vyššího stupně pro bezpečnostní
sbory naráží na odmítání vedením Policie ČR, ostatní vedení
bezpečnostních sborů mají výhrady k navrženému textu, ale
mají zájem na dalším jednání.
V rámci přípravy VIII. sjezdu
OSSOO se konaly volební konference Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR OSSOO,
Sekce správ sociálního zabezpečení OSSOO, Sekce Vězeňské služby ČR OSSOO a Sekce
soudů a státních zastupitelství
OSSOO. Základní organizace
obdržely návrh novely stanov
OS. PVOS schválil složení pracovních komisí k novelizaci
dokumentů schvalovaných Výborem OSSOO po sjezdu OS.
PVOS jednalo o rozpočtu svazu na rok 2019, přijalo dvě nové
základní organizace do evidence
OS a zamítlo žádost o úhradu
soudních nákladů člena OS,
který byl odsouzen v trestním
řízení.
-dě-

PŘEČETLI JSME

Nemocenská se bude proplácet i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Sněmovna

Zrušení takzvané karenční
doby ve středu ve Sněmovně
protlačila ČSSD, pro hlasovalo
i hnutí ANO, Piráti, KSČM
a část lidovců. Novelu zákoníku
práce nyní posoudí Senát.
Zaměstnanci by tak znovu
i v prvních třech dnech nemoci
měli dostávat 60 procent denního
vyměřovacího základu. Nyní
během prvních tří dnů nedostávají
nic. Zaměstnavatelům se na druhou stranu sníží o 0,2 procentního
bodu odvody.
Někteří poslanci ANO se zrušením karenční doby nesouhlasí,
kvůli vládní koalici ale museli
zvednout ruce. To, aby se znovu
proplácely první tři dny nemoci,
bylo totiž jednou z podmínek
vstupu ČSSD do vlády s hnutím
ANO.
Pro zrušení karenční doby hlasovalo 128 poslanců z řad ČSSD,
ANO, Pirátů, KSČM a část lidovců. Proti byla ODS, TOP 09
a STAN. Hlasování kvůli poměrně

složité proceduře provázely zmatky.
„Vyhrál zdravý rozum a zdraví
jako hodnota,” řekla po hlasování
ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD). Na plénu
změnu hájila s tím, že se lidé z finančních důvodů bojí onemocnět.
„Bojí se, jak na konci měsíce
zaplatí hypotéku,“ prohlásila. „Je
to nespravedlivé trestání lidí za
nemoc,“ přidala se Kateřina Valachová (ČSSD).
„Lidé nemoci přecházejí, využívají dovolenou, osvícení zaměstnavatelé zavádějí sick days, což je
stoprocentní plnění. Karenční doba
dnes nemá své opodstatnění,“ dodala Valachová.
Šéf poslanců TOP 09 Miroslav
Kalousek vládě vyčítal, že zrušila
karenční dobu, ale nepředložila
žádnou alternativu. Podle něj navíc
obnovení proplácení nemocenské
zatíží podnikatele a rozpočty.
Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) karenční doba mo-

tivuje lidi, aby více pečovali o své
zdraví. Tři dny jsou navíc podle ní
rozumnou spoluúčastí lidí na
nemocenském pojištění.
Poslankyně Olga Richterová
(Piráti) naopak během diskuze
podotkla, že 60 procent platu je
málo, když někteří lidé musejí
počítat každou stokorunu.
Náhradu mzdy od čtvrtého do
14. dne nemoci hradí zaměstnavatel ve výši tří pětin průměrného
denního výdělku. Od 15. dne se
dávky poskytují z pojištění.
Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji
k pololetí 2008 zrušil. Kabinet
ale neproplácení prvních tří dnů
nemocenské prosadil znovu, ale
snížil odvody firmám. Ústavní
soudci poté tuto úpravu ponechali
v platnosti.
kráceno
https://www.novinky.cz/domaci/4
87781-nemocenska-se-bude-proplacet-i-v-prvnich-trech-dnechnemoci-rozhodla-snemovna.html

Sekce veřejné správy - regionální konference

Středočeský kraj

Konference zástupců základních odborových organizací Sekce
veřejné správy OSSOO regionu střední Čechy z okresů Benešov,
Beroun, Příbram, Kutná Hora a Mělník se konala 23. října
v Praze. Hlavním bodem programu byla volba delegátů na
celostátní konferenci sekce a VIII. sjezd odborového svazu.
ňovány benefity, které zaručují
Předsedkyně sekce Ing. Alena
rovnoměrné čerpání pro všechny
Gaňová v informační části konzaměstnance. Je potřeba více
ference hovořila o letošních jedprosazovat příspěvek na stravonáních o platech, o zatím stagnuvání z nákladů zaměstnavatele.
jícím jednání o vyšší kolektivní
V nejbližší době opět obdrží zásmlouvě pro zaměstnance územkladní odborové organizace meních samosprávných celků se
todickou pomůcku ke kolektivSvazem měst a obcí ČR a o stanímu vyjednávání.
bilizaci velikosti členské základKrajská pověřenkyně sekce
ny odborového svazu. Noví čleBc. Dana Laštovičková připomnové svazu jsou převážně ve
něla zatím neúspěšné prosazení
věku okolo 40 let a vstupují zejzvláštního příplatku pro úředníména při potížích na pracovišky vykonávající přestupkovou
tích. Pro odboráře je důležitá neagendu a neustále se opakující
jen podpora odborná, ale i moslovní útoky na úředníky státní
rální a pocit sounáležitosti.
a veřejné správy. Přitom řada
Mgr. Arnošt Odvalil uvedl
úřednických míst kvůli nízkým
konkrétní případ, kdy mají záplatům a celkově nízkému spojem o členství mladí zaměstnanlečenskému ohodnocení úředci s tím, že chtějí jiné zaměstnanické práce zůstává dlouhodobě
necké benefity než jejich starší
neobsazena. To má dopad na
kolegové. Ocenil předávaná data
výkon správy, a ani vysoké náo kolektivních smlouvách ze
borové příspěvky nepomáhají
základních organizací, která jsou
tato místa obsadit kvůli nepopuzdrojem informací pro další
laritě úředníků.
kolektivní vyjednávání. PrůměrKonference zvolila 10 delený odvod do sociálního fondu ve
gátů celostátní konference sekce
veřejné správě je 3, 8 %, a neja sjezdu odborového svazu.
více prostředků směřuje na straShodla se na tom, že krajskou
vování, rekreaci, pracovní a žipověřenkyní sekce bude nadále
votní výročí. Jsou upřednost-

Valašské Meziříčí a Šumperk

Ve Valašském Meziříčí 18.
a v Šumperku 20. října proběhly předsjezdové okresní konference Sekce veřejné správy
OSSOO, kde zástupci jednotlivých odborových organizací
sekce zvolili delegáty a náhradníky na sjezd Odborového svazu
státních orgánů a organizací,
který se bude konat v příštím
roce. Rovněž zvolili delegáty
a náhradníky na celostátní konferenci sekce veřejné správy,
která se bude konat 17. 1. 2019
v Praze. Na těchto konferencích
se sešli předsedové odborových
organizací z jednotlivých spádových oblastí, kteří se nejenom
shodli na jednotlivých kandidá-
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tech, ale i probrali různá témata
z odborové činnosti za účastí regionálních pověřenců Ing. Otakara Petřeka z Valašského Meziříčí a Mgr. Dany Přikrylové ze
Šumperku, kteří informovali přítomné nejen o nadcházejících

D. Laštovičková. Region středních Čech budou ve výboru
sekce a ve Výboru OSSSOO zastupovat stejní funkcionáři jako
doposud. Konference dále
navrhla na předsedu OSSOO
stávajícího předsedu Bc. Pavla
Bednáře, na místopředsedy
OSSOO stávajícího 1. místopředsedu JUDr. Rudolfa Pos-

píšila a Ing. Alenu Gaňovou,
kterou současně navrhla na
funkci předsedkyně sekce. Na
místopředsedkyni sekce konference navrhla D. Laštovičkovou.
Zástupci odborových organizací z dalších okresů Středočeského kraje se sejdou 6. listopadu.
-dě-

Zleva Olga Šrámková, Alena Gaňová, Bc. Dana Laštovičková a Arnošt Odvalil.

volbách do orgánů odborového
svazu a sekce veřejné správy, ale
i o praktických zkušenostech
z odborářské praxe, hlavně o kolektivním vyjednávání, organizování akcí a rekreací pro odboráře a různých formách benefitů, které mají v kolektivních
smlouvách zakomponovány. Na

obou konferencích se přítomní
zapojili do diskuze, a myslím, že
odcházeli s dobrým pocitem,
že odbory pomáhají zaměstnancům v jejich práci i díky nim.
Foto z konference z Šumperku
ze dne 20. 9. 2018
Zdeněk Faic,
pracovník IPC Ostrava

Sekce veřejné správy - regionální konference

Pardubický kraj

Zástupci základních organizací Sekce veřejné správy OSSOO
z Pardubického kraje se sešli ve čtvrtek 25. října v kongresovém
centru Aldis v Hradci králové, aby zvolili sedm delegátů za region východní Čechy na republikovou konferenci sekce a na
VIII. sjezd odborového svazu.
o platech, která jsou poznamenaPo volbě delegátů se účastníci
ná různým přístupem vlády k prokonferenci shodli na potvrzení
fesním skupinám veřejných služeb.
stávajících zástupců regionu ve
V té souvislosti Petr Vodstrčil,
výboru sekce a Výboru OSSOO
který je městským strážníkem,
v novém volebním období a na
připomněl rozdílné společenské
setrvání Evy Zákravské ve funkci
postavení úředníků, zdravotníků
krajské pověřenkyně sekce. Na
a učitelů, a také jejich možnosti
předsedu sekce a místopředsedu
pohrozit stávkou, což určuje i poodborového svazu navrhli Ing.
zici při vyjednávání o platech či
Břetislava Dvořáka. Ten ve svém
benefitech. Všichni se shodli na nevystoupení ocenil práci funkciosnadné pozici úředníků a neúnosnářů v základních organizacích,
ném zvyšování množství předkteří především přispěli k tomu,
pisů. Následná diskuse byla o naže dochází k udržení počtu členů
stavení sociálních fondů zaručupřes přirozený úbytek pěti tisíc
jící čerpání ve stejné výši pro všechčlenů v posledních čtyřech letech.
ny zaměstnance, o příspěvku na
Sám je 30 let předsedou základní
činnost odborů ze sociálního fonorganizace a ví, jak je leckdy
du, o počtu dnů indispozičního voltěžká pozice odborových funkciona a způsobu jeho čerpání, o různářů. Připomněl letošní jednání

okres Karviná

V úterý 30. října se v Karviné sešli zástupci odborových organizací Sekce veřejné správy OSSOO okresu Karviná na regionální konferenci, aby především zvolili delegáty na volební konferenci sekce a sjezd odborového svazu.

Host konference předsedkyně
sekce Ing. Alena Gaňová blíže
seznámila přítomné s letošními
jednáními o platech, která vyústila do rozdílného navýšení
prostředků na platy v jednotlivých resortech státní a veřejné správy a 5% navýšení tarifů ve
veřejné s státní správě. Fakt, že
bez tlaku odborů by rozhodně
k žádnému navýšení nedošlo, by
měl sloužit k posilován členské
základny. Ta v rámci sekce mírně
narostla, daří se nahrazovat
přirozený úbytek členů nově přijímanými členy. Práce v základních organizacích je nejdůležitějším místem odborové činnosti, kde se rozhoduje o kolektivních smlouvách a benefitech ze
sociálních fondů. A. Gaňová
poděkovala za práci přítomným
funkcionářům, když sama jako
předsedkyně místní odborové organizace má zkušenost, jak je tato
práce obtížná. A. Gaňová infor-
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movala o snaze prosadit vyšším
kolektivním vyjednáváním i pro
zaměstnance samospráv podobné
benefity jako mají podle vyšší
kolektivní dohody státní zaměstnanci.
Následná vystoupení účastníků
potvrdila velké rozdíly ohledně
šíře i podmínek oblíbeného indispozičního volna, pružné pracovní
doby, výše sociálního fondu, zájmu o penzijní připojištění, různou
praxi společných či oddělených
kolektivních smluv pro zaměst-

ně nastavených parametrech pružné pracovní doby a o zkušenostech se seznamováním jednotlivých členů zastupitelstva s návrhy odborů na benefity před
samotným kolektivním vyjednáváním.
Pracovnice Informačního a poradenského centra pro region východních Čech Mgr. Věra Benešová připomněla, že základní
organizace obdržely návrh novely
stanov odborového svazu, která
bude schvalována VIII. sjezdem.
Členové svazu mohou využívat
nárokové a nenárokové podpory

z podpůrného a sociálního fondu
OS, díky spolupráci se Svazem
nájemníků SON mají členové OS
k dispozici bezplatné poradenství
ohledně bydlení. Pracovněprávní
poradenství pak poskytují jak
právníci Českomoravské konfederace odborových svazů, jejich
kontakty jsou přístupné na
www.cmkos.cz, tak i odborového
svazu. Na webových stránkách
OS jsou informace o rekreacích
zlevněných pro členy a o spoluvlastněném rekreačním zařízení
Smrk v Lázních Libverda.
-dě-

nance úřadů samosprávy a obecní
policie. Výjimkou je proplácení
60% náhrady platu v prvních
třech dnech nemoci, neúčelový
příspěvek na činnost odborů ze
sociálního fondu či silně benevolentní čerpání indispozičního volna, a to i po hodinách, a přitom
neohrožující práci úřadu. Typické
jsou velké výdaje ze sociálního
fondu na stravování a tlak na
rozdělování sociálního fondu stejně pro všechny. Přesto se daří
udržet společné akce, které mají
příznivý vliv na soudružnost zaměstnanců. Určitou příznivou roli hraje pro výši a čerpání sociálních fondů fakt, že čerpání
zahrnuje i uvolněné funkcionáře
samosprávy. Všichni přítomní se

shodli, že největším benefitem je
právní zastoupení podle řádu
právní pomoci odborového svazu.
Získávání nových členů je zaměřeno hlavně na nově nastupující zaměstnance a posilování organizací je především závislé na
osobních kontaktech na pracovištích.
Konference zvolila pět delegátů na republikovou konferenci sekce a sjezd OS, na předsedkyni sekce navrhla A. Gaňovou,
na místopředsedu sekce Davida
Krmáška z Krajského úřadu
Olomouckého kraje, na předsedu
OS pak P. Bednáře, místopředsedy OS R. Pospíšila a A.
Gaňovou.
-dě-

Na návštěvě u Martina Štrejna ve věznici
ve Velkých Přílepech

Nástěnka s odborářskou tématikou u vchodu do kanceláře
vedoucího
referátu
Velké
Přílepy - oddělení logistiky
Vězeňské služby ČR napovídá,
že tu pracuje odborář. Je jím
Martin Štrejn, předseda základní
odborové organizace při vazební věznici Praha – Ruzyně
a současně předseda koordinačního výboru základních odborových organizací příslušníků
a zaměstnanců Vězeňské služby
ČR ze Všehrd, Ruzyně, Českých
Budějovic a rekreačního zařízení VS ČR v Pracově. Vzhledem k tomu, že při vězeňské
službě fungují i odborové organizace sdružené v Nezávislém
odborovém svazu Policie ČR
a Unie bezpečnostních sborů, je
hlavní činnost, kolektivní vyjednávání, složité, a to jak kvůli
způsobu jednání a času na jeho
přípravu, tak i proto, že na
konečném výsledku se podílí
více partnerů. O to cennější je
pak dosažení pěti dnů indispozičního volna, které civilním zaměstnancům vězeňské služby
aspoň částečně kompenzuje jejich nevýhodné postavení ve
srovnání s příslušníky. Vychovatelé, speciální pedagogové,
sociální pracovníci i další pracují ve stejném prostředí a ve styku
s vězněnými jako příslušníci, ale
mají znatelně horší podmínky
v odměňování, při nemoci, a jsou
bez budoucí výsluhy za odpra-
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covaná léta. Nemají ani další
výhodu plynoucí ze služebního
poměru, rehabilitační pobyty.
Dělení na zaměstnance a příslušníky je patrné ve všech ohledech, a to není plusem pro výkon
práce. Ne všichni zaměstnanci
podle předsedy Štrejna chápou,
že jedině odbory jim mohou pomoci zlepšovat jejich pracovní
podmínky. Někteří mají za to, že
k zvýšení platu nebo rozsahu dovolené by došlo i bez odborů.
Jako samozřejmost pak berou
i další benefity z kolektivní
smlouvy, jako je náhrada platu
v rozsahu až 20 hodin v kalen-

ze základních organizací

dářním roce při preventivní či
léčebné rehabilitaci na základě
doporučení lékaře nebo vylepšené cestovní náhrady. Od členství zaměstnance odrazuje povinnost platit členský příspěvek,
byť v podstatě vložené peníze
dostanou členové zpět ve formě
příspěvku na rekreaci či Vánoce
a účasti na setkání ke konci
kalendářního roku. I když tedy
obecně není zájem o odborové
členství, jsou konkrétně ve Velkých Přílepech tři noví odboráři.
Martin Štrejn si cení některé
podmínky k odborové práci,
když zaměstnavatel podle kolek-

tivní smlouvy poskytuje členům
odborového orgánu pro výkon
funkce a členům odborové organizace za účelem účasti na
školení pořádaném odborovou
organizací nebo k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, pracovní volno s náhradou
platu ve výši průměrného výdělku.
Martin Štrejn je vytíženým zaměstnancem a současně má stále
před očima i své odborářské působení, na zdi nad stolem mu visí
v rámečku společné foto po podpisu kolektivní smlouvy.
-dě-

V úterý 30. listopadu v Praze v sídle odborového svazu proběhla předsjezdová konference nejmenší sekce
našeho odborového svazu sdružující tři základní organizace z Vězeňské služby ČR, na které byl zvolen jeden delegát VIII. sjezdu OS.

Naše místní organizace je jako moje dítě, říká předsedkyně MO OSSOO v Rakovníku
a předsedkyně Sekce veřejné správy OSSOO Ing. Alena Gaňová

Vaše organizace se jmenuje
Místní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací v Rakovníku. Proč
místní?
Místní odborová organizace
je organizací, která sdružuje zaměstnance z více institucí. To
znamená, že působíme u více
zaměstnavatelů a to se všemi
právy a povinnostmi, a tedy
i s možností uzavírat s každým
zaměstnavatelem KS. Je tam
však jedna podmínka, že v místní odborové organizaci musí být
od jednoho zaměstnavatele alespoň tři zaměstnanci v pracovním poměru, aby tam mohla
odborová organizace působit.
Poklesne-li počet těchto zaměstnanců pod tři, přestává dle § 286
odst. 3 zákoníku práce odborová
organizace působit. Je pravdou,
že místních odborových organizací není v našem odborovém
svazu mnoho.
Naše místní organizace
vznikla, když došlo k ukončení
činnosti okresních úřadů k 31.
12. 2002. Zaměstnanci okresního úřadu byli delimitací
převedení na řadu různých institucí (okresní archiv, pozemkový
úřad, krajský úřad, Ministerstvo
vnitra), ale nejvíce zaměstnanců
přešlo delimitací na Městský
úřad Rakovník. Zbytek zaměstnanců byl převeden na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových. V době ukončení činnosti okresního úřadu zde působila poměrně silná odborová organizace. Předsedkyní byla zaměstnankyně, která po skončení
okresního úřadu přecházela delimitací na městský úřad. Je nutné připomenout, že na Městském úřadu v Rakovníku v té
době žádná odborová organizace
nepůsobila. A možná obava z nových poměrů, které tenkrát nebyly úplně jednoduché, nikdo,
kdo přecházel na městský úřad,
nechtěl funkci předsedy v odborech vykonávat a de facto tam
odborovou organizaci převést.
Hrozilo, že dojde k ukončení
činnosti odborové organizace,
která řadu let na okresním úřadě
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působila. V té době jsem v odborové organizaci při okresním
úřadu vykonávala funkci jednatelky. Asi nikdy nezapomenu na
telefon bývalé předsedkyně OS
Aleny Vondrové, ta způsobem,
který ji byl vlastní, spustila, jak
je možné, že chceme zrušit tak
velkou organizaci a proč tedy
nedělám předsedkyni já. Marně
jsem se ji snažila vysvětlit, že já
ale přecházím na Ministerstvo
vnitra a ne na městský úřad.
Řekla mi, že v tom není přece
žádný problém, abychom založili místní organizaci (do té
doby jsme o této možnosti vůbec
nevěděli), a tak vlastně vznikla
naše místní organizace, která
v počátku sdružovala zaměstnance města, kraje, archivu,
pozemkového úřadu, úřadu
práce a v neposlední řadě zaměstnance úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Vzhledem k tomu, že přechodem zaměstnanců na výše uvedené instituce musela být řešena
řada problémů s tímto stavem
souvisejících, a to i za účasti působících odborových organizací,
vykonávat činnost předsedkyně
místní organizace bylo velmi
složité a náročné.
Postupně někteří odboráři
skončili (např. ti co odešli na
krajský úřad do Prahy), ale zase
nám někteří přibyli. Třeba od
Okresního soudu v Rakovníku.
Vstoupili k nám i zaměstnanci
firmy Údržba městských komunikací, s.r.o. (ÚMK), která je ve
stoprocentním vlastnictví města
Rakovníka.
S nadsázkou říkám, že naše
místní organizace je jako moje
dítě, které nebylo lehké vypiplat
a které mi přineslo řadu starostí.
Ale snad s o to větší láskou se
o naše odboráře snažím pečovat
a nějak si to bez nich nedokážu
představit. I přesto, že v současné době vykonávám řadu
dalších odborových
funkcí
a jsem velmi pracovně vytížena,
tady cítím, že mám své kořeny
a je mi mezi nimi dobře. Za tu
dobu jsme perfektně sehraný
tým a bez mých nejbližších
spolupracovníků ve výboru MO
bych to nezvládla. Především
bez místopředsedkyně Ivanky

Předsedkyně místní organizace a sekce Alena Gańová (vlevo).
Oporou místní organizace je také její místopředsedkyně Ivana
Bendlová z Městského úřadu v Rakovníku.
Bendlové, která za mě spoustu
věcí vyřídí a zorganizuje.
Jak v takové organizaci s roztroušenými členy komunikujete?
Měla jste asi na mysli, co
s členy odborové organizace,
kde jejich počet u jednoho zaměstnavatele poklesl pod tři a odborová organizace, zde nemůže
u zaměstnavatele působit, to
znamená ani kolektivně vyjednávat. Pochopitelně i takové
odboráře máme. Naposledy se to
stalo u odborářů Okresního
soudu v Rakovníku, kde došlo
k poklesu počtu členů pod tři.
V takovém případě máme povinnost o tomto informovat zaměstnavatele a odborová organizace zde přestává působit. Účinnost uzavřené kolektivní smlouvy je pak ukončena posledním
dnem následujícího kalendářního roku. Nicméně to neznamená, že tito odboráři nemohou
dále v odborové organizaci setrvávat. Pochopitelně mají nárok
na všechny benefity, které poskytuje svým členům jak místní odborová organizace, tak odborový svaz ze svého sociálního fondu a v neposlední řadě mají právo i na bezplatné právní poradenství a právní zastupování.
Z tohoto důvodu u nás přetrvávají i někteří odboráři, kteří
odešli k jinému zaměstnavateli,
kde třeba odbory nepůsobí,
anebo i působí, ale oni se chtějí
účastnit námi organizovaných
kulturních akcí a využívat další
benefity, které poskytujeme.

Vašimi partnery je více zaměstnavatelů, jak realizujete
kolektivní vyjednávání, máte
kolektivní smlouvy se všemi
organizacemi, daří se vám
nastavit podmínky a benefity
podobné pro všechny odboráře a zaměstnance na všech
dotčených pracovištích?
Dá se říci, že kolektivní
smlouva je uzavřena všude tam,
kde naše odborová organizace
působí. Nejvíce odborářů máme
na MÚ Rakovník a ti tvoří podstatu naší místní organizace. Zde
působíme jako jediná odborová
organizace. Dále působíme jako
jediná odborová organizace u již
zmíněné firmy ÚMK, s.r.o.
U obou těchto institucí máme
uzavřenou kolektivní smlouvu.
U dalších institucí, kde působí
mnoho odborových organizací
v rámci celé republiky, došlo
postupem času k vytvoření podnikových výborů, kde všechny
dotčené odborové organizace
mají své zástupce. Na tyto podnikové výbory jednotlivé oborové organizace delegovaly pravomoci za ně jednat hlavně při
kolektivním vyjednávání. Tyto
podnikové výbory pak vyjednávají s nejvyššími představiteli
dané instituce. Pro představu
mohu uvést, že se jedná např.
o úřady práce a ÚZSVM.
Na váš dotaz ohledně nastavených podmínek a benefitů pro
všechny odboráře a zaměstnance na dotčených pracovištích
Pokračování na straně 7

gan

Naše místní organizace je jako moje dítě, říká předsedkyně MO OSSOO v Rakovníku
a předsedkyně Sekce veřejné správy OSSOO Ing. Alena Gaňová
Pokračování ze strany 6

musím říci, že podmínky a benefity jsou rozdílné, a ani není
možné nastavit stejné či podobné, neboť i specifika těchto institucí jsou velmi rozdílná. My
v naší organizaci zastupujeme
jak zaměstnance, kteří spadají
pod zákon o státní službě
(archiv, úřad práce), tak zaměstnance, kteří spadají pod zákon
o úřednících územně samo-

správných celků, ale v neposlední řadě i zaměstnance, kteří
spadají pouze pod zákoník
práce. Pro státní úředníky spadající pod zákon o státní službě je
schválena kolektivní dohoda
vyššího stupně a dle této dohody
mají všichni státní úředníci dohodnuty stejné základní podmínky a benefity. U úředníků
ÚSC tomu tak není, i když se
odborový svaz celé volební období o něco podobného pokouší.

§ ODPOVÍDÁME §

Změny sjednaných pracovních podmínek:
změna pracovní náplně, změna úvazku

Dotaz: Pracuji na obecním úřadě a v pracovní smlouvě mám
sjednaný druh práce jako ekonomka. Před rokem mi vedoucí
nařídila, že mimo svou práci mám uklízet kanceláře. Za odpracované hodiny úklidu jsem si mohla vybírat náhradní volno. V pracovní náplni úklid napsaný nemám. Nyní mi chce vedoucí dát úklid do pracovní náplně, a pokud s tím nebudu souhlasit, chce mi
od září snížit úvazek. V mé práci ekonoma mi nic neubylo, spíše
naopak je práce daleko více. Může mi vedoucí snížit úvazek
a změnit pracovní náplň bez mého souhlasu?
součástí obsahu pracovní smlouOdpověď: Obsah pracovního
vy, pak by se jakákoliv změna
poměru, v souladu s ustanopracovní náplně musela znovu
vením § 40 odst. 1 zákoníku prádohodnout.
ce je možné změnit jedině tehdy,
Někteří zaměstnavatelé délku
dohodnou-li se zaměstnavatel
týdenní pracovní doby nazývají
a zaměstnanec na jeho změně.
„pracovním úvazkem“. „PracovZměna pracovní smlouvy musí
ní úvazek“ ale není zákonný pobýt provedena písemně.
jem, zákoník práce „pracovní
Sjednaný druh práce je jednou
úvazek“ neuvádí.
z podstatných náležitostí praZákoník práce definuje délku
covní smlouvy (§ 34 odst. 1
týdenní pracovní doby (§ 79
písm. a) ZP) a zaměstnavatel má
ZP). Ustanovení § 34b odst. 1
povinnost přidělovat zaměstzákoníku práce pak výslovně
nanci práci, odpovídající tomuto
stanoví povinnost přidělovat
sjednanému druhu práce. V zázaměstnanci práci v rozsahu
koně ovšem není blíže stanostanovené týdenní pracovní doveno, jak by měl být druh práce
by.
vymezen. Proto zpravidla zaPokud by byl rozsah pracovní
městnavatel zaměstnanci určuje,
doby (pracovní úvazek) sjednán
které pracovní činnosti má
v pracovní smlouvě a mělo-li by
vykonávat, tzv. pracovní náplň.
dojít k jeho změně, pak se musí
Pracovní náplň (písemný dokuzaměstnavatel se zaměstnancem
ment) nebývá většinou součástí
o této změně rozsahu pracovní
pracovní smlouvy, ale zaměstnadoby rovněž dohodnout.
vatel ji stanoví svým jednostranJak bylo výše popsáno, ke
ným opatřením. Pracovní náplň
změně sjednaných pracovních
může doplňovat, měnit, ale vždy
podmínek může dojít pouze na
to musí být v rámci druhu práce
základě dohody obou účastníků
sjednaného v pracovní smlouvě.
pracovněprávního vztahu (zaJiné by to bylo v případě,
městnance a zaměstnavatele).
pokud by pracovní náplň byla
Zákoník práce § 34 odst. 1,
písm. a), § 34b odst. 1, § 38
odst. 1, § 40 odst. 1, § 79.
www.suip.cz
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A u těch ostatních záleží opravdu na podmínkách, schopnostech a možnostech něco vyjednat.
Indispoiziční volno patří
k oblíbeným benefitům, čím
argumentujete pro jeho zavádění a případně i jeho rozšiřování či neomezování nějakými podmínkami?
Pro většinu zaměstnanců, které zastupujeme, je indispoziční
volno vyjednáno, byť v různém
rozsahu. Jak již jste sama řekla,
je to dnes velmi oblíbený benefit, který má zavedena nejen
veřejná sféra, ale i soukromá.

V době, kdy nezaměstnanost je
na velmi nízké úrovni, je problém sehnat kvalifikovaného
odborníka do úřadů. Veřejná
správa není v současné době
schopná konkurovat soukromé
sféře, co se týká platového ohodnocení. Domnívám se, že právě
nabízením takových benefitů
jako je indispoziční volno a další
vytváření příznivých pracovních
podmínek může úřadům přilákat
nové kvalifikované zaměstnance. A toto je jeden z mých argumentů, který uvádím při zavádění nebo rozšiřování indispozičního volna.

Zástupci odborových organizací Sekce veřejné správy OSSOO z Jihomoravského kraje se sešli v úterý 30. října v Brně, aby zvolili delegáty sjezdu odborového svazu a republikové konference sekce a společně si vyměnili zkušenosti z odborové práce.
foto: R. Pospíšil
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, a některá další nařízení vlády
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4YGSMND

Novela nařízení vlády valorizuje stupnice platových tarifů, zvyšuje dolní (nárokové) hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním
prostředí a zvláštních příplatků, definuje nové zvláštní příplatky, a to
vše jak pro zaměstnance v pracovním poměru, tak pro státní zaměstnance. Dále upravuje zařazení vybraných prací do platových tříd.
Se zármutkem oznamujeme, že dlouholetý odborový člen
a funckcionář pan Stanislav
Struska ze Střapole zemřel dne
18. října 2018 ve věku 90 let. Do
roku 2007 vykonával funkci regionálního zástupce Sekce veřejné
správy OSSOO, v odborech byl
od listopadu 1948 a v našem
odborovém svazu od 1. 1. 1983.
Od roku 1991 do 30. 6. 2011 byl
předsedou Místní organizace OSSOO zaměstnanců obecních úřadů Rokycanska.
Fotografie pana Strusky je z jeho 80. narozenin.
l
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Skotsko: Přes 8000 žen stávkovalo proti mzdové diskriminaci ve
veřejných službách
Tisíce žen z oblasti školství, zdravotnictví nebo také pečovatelských služeb, které jsou členy odborových organizací UNISON a GMB,
vstoupilo 23. října ve skotském Glasgow do dvoudenní stávky. Toto
rozhodnutí přišlo v návaznosti na
dvanáctiletý soudní spor a opakovanou odmítavou pozici městské
rady, která nechce změnit svůj postoj poté, co nejvyšší soud v Skotsku
rozhodl, že mzdový systém města
Glasgow je diskriminační. Ve dnech
23. a 24. října vyšo do ulic Glasgow
přes 8000 žen. Většina z těchto žen
má přes 45 let a na svých pozicích
pracuje již 20 let. Zástupkyně GMB a organizátorka tohoto protestu
Rhea Wolfsonová k tomu řekla: „Pracující ženy stávkují proti již
dlouhé dekády nevyřešené mzdové diskriminaci. Byly okradeny o miliony, možná dokonce i miliardy liber.“ Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová to komentovala slovy: „Toto je první stávka o rovné
mzdové podmínky ve veřejných službách, která ukazuje, jak daleko
jsme od rovnosti a jak je diskriminace žen samotným základem znehodnocování pracovních míst, které obvykle zastávají ženy.“
Ochrana pro ohrožené pracovníky je zase o krok blíž
18. říjen 2018
Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost hlasoval pro přijetí zprávy o návrhu nové evropské směrnice o transparentních a předpověditelných pracovních podmínkách. Esther Lynchová, konfederační tajemnice ETUC, k tomu uvedla:
„V dalším kroku potřebujeme, aby Evropský parlament potvrdil toto rozhodnutí na své plenární schůzi ve Štrasburku. Toto hlasování bylo klíčové, protože dokazuje, že EU je schopná reagovat na potřeby ohrožených pracovníků,
kteří jsou uvězněni ve vykořisťujících
flexibilní pracovních smlouvách. Rovněž to dokazuje, že principy Evropské pilíře sociálních práv mohou
být převedeny do reality.“
Více demokracie na pracovištích!
23. říjen 2018
Odboráři z celé Evropy se dnes sjednotili v požadavku na větší zapojení pracovníků a větší demokracii na pracovišti. Zde jsou jejich
požadavky:
- Evropský parlament by měl schválit firemní zákon, který posílí práva pracovníků na informace, konzultace a zastupování na úrovni
představenstva;
- Evropští zákonodárci by měli posílit informovanost a reprezentování pracovníků v navrhované Směrnici o restrukturalizaci a insolvenci, která je právě ve schvalovacím procesu Evropského parlamentu;
- Evropská komise by měla zveřejnit dlouho očekávanou revizi
Směrnice o evropských pracovních radách, která zlepší počet
a efektivnost pracovních rad;
- Příští Evropská komise by měla navrhnout novou směrnici, která
v evropských firmách nastaví nové standardy ohledně informovanosti a konzultace a reprezentace pracovníků ze strany vedení.
Zástupce generálního tajemníka ETUC Peter Scherrer k tomu řekl: „Demokracie nemůže na pracovišti končit. Více
demokracie na pracovišti je dobrá pro pracovníky i vedení – zlepšuje
pracovní život a přispívá k hospodářskému úspěchu, stabilní zaměst-

nanosti a dobrému korporátnímu řízení. Navzdory tomu EU nedokázala již více než dekádu udělat nic pro zlepšení většího zapojení
pracovníků. EU potřebuje nejen o ní hovořit, ale také skutečně zlepšit
demokracii na pracovišti.“
Více než 300 občanských sdružení z 73 zemí naléhavě žádá o reálnou změnu při diskusích v OSN ohledně práv korporátních investorů
30. říjen 2018
Více než 300 občanských sdružení včetně PSI nebo Přátel země žádají zástupce vlád, které se účastní mítinku OSN ve Vídni, aby úplně
změnili postoj při kontroverzním systému urovnání sporů mezi státem
a investory tzv. ISDS. Jejich otevřený dopis je posledním příkladem
rostoucího odporu vůči ISDS, který se během obchodních vyjednávání mezi EU a USA podle slov Evropské komise stal nejtoxičtějším akronymem
v Evropě. Raketový růst případů ISDS
a miliardové výhry korporací při útocích
proti zákonům o životním prostředí, zdravotnictví a dalších veřejných zájmech vedl
k mnoha případům ukončení mezinárodních smluv, které obsahují ISDS. Dokonce
i USA, Mexiko a Kanada se dohodly, že
nezahrnou ISDS do nové obchodní dohody NAFTA. Veřejné organizace, které podepsaly tuto výzvu, požadují od základu změnit systém
ISDS, který dává velkou moc do rukou nadnárodních společností,
miliardářů a investorů. ISDS umožnuje této privilegované skupině
žalovat vlády mimo domácí soudní systém o neomezené částky včetně kompenzací za ušlý budoucí zisk.
Dostaňme hlasy pracovníků ve veřejných službách na mezinárodní fóra
31. říjen 2018
63. zasedání Komise OSN ohledně statusu žen (CSW), které se
bude konat v březnu 2019, se zaměří na systémy sociální ochrany,
přístup k veřejným službám, udržitelnou infrastrukturu pro rovnost
mezi pohlavími a posílení pozice žen a dívek. Evropská federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU) byla přizvána 24. října
k účasti na schůzce pracovní skupiny pro lidská práva, kde bude
prezentovat své priority k danému tématu. Tento mítink byl prvním
v sérii dalších chystaných setkání,
které mají připravit členské státy
EU na následující zasedání CSW.
Zástupci EPSU vyzdvihli důležitost spojení mezi kvalitou zaměstnanosti ve veřejných službách a kvalitou poskytovaných
veřejných služeb. Pouze progresivně a dobře financované veřejné
služby, které garantují důstojnou práci, odpovídající mzdu a kolektivní vyjednávání, mohou vést k vysoce kvalitní a dostupné zdravotní
péči, vodě, elektřině a veřejné správě, které přispívají k celkovému
blahobytu jejich uživatelů. EPSU dále upozornilo na nebezpečí spojená s outsourcingem a privatizací veřejných služeb. Několik analýz
v poslední době varovalo před negativními důsledky tzv. PPP projektů, kde se spojuje soukromý a veřejný kapitál. Philip Alston, zvláštní
zpravodaj OSN, k tomu řekl: „Privatizace je založena na úplně jiných
předpokladech, než jsou ty, které prosazují respektování lidských
práv, jako jsou důstojnost a rovnost. Hlavním cílem je zisk a zohlednění rovnosti nebo diskriminace jsou nevyhnutelně pouze vedlejší
záležitostí.“ Schůzky se zúčastnili i zástupci Mezinárodní organizace
práce (ILO), kteří zaměřili svou pozornost na pečovatelské služby.
Klíčová doporučení ILO jsou: nutnost uznat a ohodnotit neplacenou
péči, odměnit pracovníky v těchto službách důstojnou prací a zajistit
právo na zastoupení včetně sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání.
Pavol Mokoš
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