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předsjezdové konference sekcí

Konference základních odborových organizací
sdružených v Sekci úřady práce OSSOO
se uskutečnila ve středu 21. listopadu v Praze

Po schválení programu jednání, volbě pracovních komisí,
schválení jednacího a volebního
řádu předseda sekce Mgr. Jan
Dudek podal zprávu o činnosti
sekce za volební období 2014 2018. Činnost 7členného vedení
podnikového výboru byla zaměřena především na pracovní
podmínky zaměstnanců související s vysokou pracovní vytížeností zaměstnanců, odměňování, kolektivní vyjednávání a využití fondu kulturních a sociálních potřeb. Od roku 2015 jsou
pravidelně poskytovány zaměstnancům informace ze strany
odborů o jednáních se zaměstnavatelem a činnosti odborů. Právě
zlepšení informovanosti pomohlo výrazně zvýšit počet členů,
a to o 600. V celé republice působí 32 základních organizací,
ve kterých jsou často sdružení
zaměstnanci z více navzájem
vzdálených kontaktních pracovišť, což někdy působí problémy. Zástupci sekce se aktivně
účastní práce v orgánech odborového svazu. Vedení sekce oceňuje práci funkcionářů základ-

ních odborových organizací, jejich práce není vůbec jednoduchá a snadná. Cení si také
odborné spolupráce s právníky,
1. místopředsedou OS JUDr. Rudolfem Pospíšilem, Mgr. Šárkou
Homfray a Mgr. Arnoštem
Odvalilem.
Pokračování na straně 2

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.

Vláda ČR schválila navýšení platů

z tiskové zprávy MPSV Praha, 14. listopadu 2018
o 9,6 procenta, Úřadu práce o 10,5
Vláda na svém jednání 14. lisprocenta. Pracovníci v kultuře pak
topadu 2018 schválila nařízení vláo 10,9 procenta, zaměstnanci
dy, kterým se mění některá nacivilních soudů o 13,9 procenta
řízení vlády v oblasti odměňováa také pracovníci státních zastupiní zaměstnanců ve veřejných služtelství o 15,9 procenta.
bách a správě a státních zaměstKromě zmíněného navýšení
nanců (č. 263/2018 Sb). Od 1. ledplatových tarifů se dále zvyšuje
na 2019 vzrostou platové tarify
spodní nároková hranice příplatku
těchto zaměstnanců o 5 procent.
za práci nebo službu ve ztíženém
Platové tarify zdravotnických nepracovním prostředí a zvláštního
lékařských pracovníků, sociálních
příplatku cca o 25 procent. Nově
pracovníků a pracovníků v sociálse vymezují některé podmínky
ních službách se zvýší o 7 procent.
pro poskytování zvláštního příPedagogičtí pracovníci si poplatku za práci nebo službu spojelepší o 10 procent. U lékařů, zubnou s mimořádnou neuropsyních lékařů, lékařů orgánu sociálchickou zátěží, rizikem ohrožení
ního zabezpečení a ochrany veřejživota a zdraví nebo obtížnými
ného zdraví se platové tarify zvýší
pracovními režimy. Upravuje se
nerovnoměrně. Od 11. do 13. plataké katalog prací ve veřejných
tové třídy o 7 procent a od 14. do
službách a správě s cílem zohled16. platové třídy o 2 procenta.
nit zvyšující se náročnost a odPřipočteme-li k tarifní složce
povědnost spojenou se změnami
platu prostředky určené na netapodmínek při výkonu soudnictví
rifní složky platu, měli by si v průa kompetencí státních zastupitelměru polepšit zaměstnanci České
ství.
správy sociálního zabezpečení

Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance schválena

Vláda na svém jednání 20. listopadu 2018 schválila novou
Kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance na rok
2019. Pět dnů indispozičního volna na rok zůstává zachováno,
více zaměstnanců dosáhne na odměny při životních výročích,
nově se úřady budou muset v horkých letních měsících zabývat
klimatickými podmínkami na pracovišti už od 28 °C v objektu.
Nově dohoda obsahuje odměKDVS obsahově navazuje na
ny při dovršení věku 40 let, zádohodu platnou od 1. ledna 2016
kaz služebnímu úřadu vyžadovat
do 31. prosince 2018, která byla
od státních zaměstnanců údaje
uzavřena v závěru roku 2015
o členství v odborové organizamezi vládou ČR, Odborovým
ci, který zákon o státní službě,
svazem státních orgánů a organioproti zákoníku práce, neobsazací, Českomoravským odborohuje. v KDVS je nově definován
vým svazem civilních zaměstpojem „informování“ a „projednanců armády, Odborovým svanání“ ve vztahu mezi služebním
zem zdravotnictví a sociální
úřadem a odborovou organizací.
péče ČR a Českomoravským odNepodařila se do dohody prosaborovým svazem pracovníků
dit povinnost služebních úřadů
školství.

poskytnout státním zaměstnancům pomoc v případě, že jsou
napadeni v souvislosti s výkonem služby. Vládní strana svůj
nesouhlas s úpravou v KDVS
odůvodnila tím, že tato problematika vyžaduje legislativní
řešení v zákoně.
Dohoda je uzavřena na rok
2019. Pokud do 30 dnů před jejím skončením nesdělí některá
ze smluvních stran druhé straně,
že nemá zájem na dalším prodloužení KDVS, prodlužuje se
platnost KDVS o další kalendářní rok, takto lze KDVS prodloužit dvakrát. V daném případě by tedy KDVS mohla platit
do konce roku 2021.
-dě-
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Konference základních odborových organizací sdružených v Sekci úřady práce OSSOO
se uskutečnila ve středu 21. listopadu v Praze

Pokračování ze strany 1

Konference dále vzala na vědomí čerpání rozpočtu sekce
v roce 2018 a schválila rozpočet
sekce na rok 2019.
Host konference předseda
OSSOO Bc. Pavel Bednář k aktuálním informacím uvedl, že
bez odborů by k navýšení tarifních platů a navýšení dalších
prostředků na mimotarifní motivační složky platů, pro Úřad

práce ČR to je celkem navýšení
10,5 %, v roce 2019 nedošlo.
Odbory dále jednají o zrušení
tabulky č. 1 i 2 vládního nařízení
o platech. Odborům se podařilo
prosadit významné navýšení
minimální mzdy. K podpisu je
připravena Kolektivní dohoda
vyššího stupně pro státní zaměstnance. Po třetím čtení v Poslanecké sněmovně PČR je návrh novely zákona o státní službě, ke které má náš odborový
svaz zásadní výhrady, proto se
obrátil dopisem na senátory.
ČMKOS je úspěšná kampaní
Konec levné práce, zřejmě bude
zrušena karenční doba v nemoci.
Odbory prosazují 5týdenní zákonnou dovolenou pro všechny
zaměstnance a dlouhodobějším
cílem je zkracovat pracovní
dobu. Připravována je zásadní
novela vyhlášky o FKSP.
1. místopředseda OS R. Pospíšil k vládou schválené kolektivní dohodě vyššího stupně
uvedl, že pět dnů indispozičního
volna v kalendářním roce
zůstává zachováno bez jakýchkoliv omezení. Nově bude zavedena odměna při životním výročí 40 let a úřady se podle
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KDVS budou muset v horkých
letních měsících zabývat klimatickými podmínkami na pracovišti už od 28 °C v objektu. Pro
zaměstnance je zajímavá možnost převodu jednoho týdne dovolené do dalšího kalendářního
roku. Do KDVS se nepodařilo
prosadit povinnost služebních
úřadů poskytnout státním zaměstnancům podporu v případě
napadení v souvislosti s výkonem služby. Vládní strana svůj

nesouhlas s úpravou v KDVS
odůvodnila tím, že tato problematika vyžaduje legislativní
řešení v zákoně. Dohoda je uzavřena pro rok 2019 s tím, že
může být dvakrát prodloužena
stejně, jako tomu bylo u stávající kolektivní dohody.
Konference zvolila 11 delegátů a 11 náhradníků na VIII.
sjezd OSSOO. V tajné volbě
z devíti kandidátů zvolila 7členné vedení podnikového výboru
– výbor sekce, který bezprostředně na svém prvním
zasedání zvolil předsedou opět
Mgr. Jana Dudka. Dále pak konference zvolila dva zástupce do
Výboru OSSOO, jednoho do
předsednictva VOS a jednoho
do revizní komise OSSOO.
Konference navrhla na předsedu a místopředsedu OSSOO
stávajícího předsedu P. Bednáře
a stávajícího místopředsedu R.
Pospíšila, a navrhla zastoupení
sekce v pracovních komisích
VIII. sjezdu OS. K návrhům novel svazových dokumentů mohou základní organizace posílat
své připomínky.
V následné místy vzrušenější diskusi se hovořilo zejména
o povinnostech odborových organizací vzhledem k GDPR, žádoucím rozšíření vyrovnávacího

období pracovní doby až na dva
či tři měsíce v letním období,
kdy zaměstnanci mají zájem
kvůli horku na pracovišti o dřívější odchod z pracoviště. Dále
pak o rušení systemizovaných
míst, když ta nejsou obsazena,
protože „nejsou lidi“, a ne proto,
že není práce, o vyplácení dávek
za cenu neplacené přesčasové
práce a přetěžování zaměstnanců
zejména v oblastech s vyloučenými lokalitami. Diskutující
se shodovali, že problémy přetěžování se neřeší vzhledem
k tomu, že vše nakonec funguje
a nebere se v potaz, za jakou
cenu. Neúnosnou situaci pro zaměstnance dokladuje velká fluktuace například v úseku nepojistných sociálních dávek. Nelze
srovnávat výkonnost jednot-

livých kontaktních pracovišť ani
krajských poboček, pracují ve
velmi odlišných podmínkách.
Padala i slova nevyplácet dávky,
stávková pohotovost. Problémem jsou úřední hodiny v příliš
velkém rozsahu bez možnosti
část práce vykonávat v klidu.
Odborářům chybí zájem krajských ředitelů řešit problémy
a diskutující navrhovali, aby se
zástupce odborů mohl účastnit
porad krajských ředitelů na generálním ředitelství úřadu.
V závěru jednání předseda
sekce vyzval základní organizace, aby do 30. listopadu zaslaly návrhy do kolektivní dohody a smlouvy.
Konference se z pozvaných 37
delegátů účastnilo 31, zastoupeno bylo 26 ZO z 32.
-dě-

tisková zpráva MPSV Praha, 14. listopadu 2018

MPSV odvrací kolaps lékařské posudkové služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) návrh opatření,
která pomohou vyřešit hrozící
personální krizi v lékařské posudkové službě (LPS). Ta by bez
těchto kroků od 1. ledna 2019
přišla o zhruba stovku lékařů,
což by ohrozilo fungování celé
služby, tedy i nároky pojištěnců
a osob se zdravotním postižením. Poslanci dnes návrh podpořili ve 3. čtení.
Díky schválené novele zákona
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení dojde ke dvěma hlavním změnám. První spočívá ve vynětí lékařů působících
v LPS ze státní služby a jejich
převod do režimu zákoníku práce, což neovlivní jejich posudkovou činnost, odstraní věkové
omezení a umožní pružnější
sjednávání pracovněprávních

vztahů. Druhou hlavní změnou
je zapojení smluvních lékařů. To
dodá celému procesu posuzování větší flexibilitu, jelikož tito
lékaři budou moci pracovat na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů, což se nepříznivě odráží i na
situaci u lékařské posudkové
služby MPSV. Té již dnes chybí přibližně 80 úvazků. Situaci
komplikuje stanovení věkové
hranice pro lékaře v zákoně
o státní službě na 70 let. Ke
konci roku navíc končí lékařům
posudkové služby výjimka z této hranice, která se týká zhruba
stovky z nich. Tyto problémy
vyřeší dnes schválená novela
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení.
mpsv.cz

Dopis Odborového svazu státních orgánů a organizací senátorům

Praze dne 14. listopadu 2018
Návrh novely zákona o státní službě je plná nedostatků,
v současné podobě ji odmítáme
Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá
návrh novely zákona o státní službě v předložené podobě. V té
hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu.
Senát bude projednávat návrh novely zákona o státní službě, který
kritizujeme již od začátku jeho projednávání. Ani projednání v Poslanecké sněmovně, včetně přijetí pozměňovacích návrhů, neodstranilo nedostatky, které novela má. Jedná se zejména o netransparentní
a rizikové zásahy do jednotlivých kol výběrových řízení na některé
představené, o jejich snazší odvolávání, nebo o koncepční změny
v provádění služebního hodnocení.
Řada dalších přijatých pozměňovacích návrhů pak vykazuje obdobné nedostatky jako celá novela, případně její komplikovanost dále
prohlubují. Pokud už se snaží řešit nedostatky zákona, jak se projevily
v jeho praktické aplikaci, činí tak kusým způsobem. Lze pochybovat,
že v praxi povedou k výraznějšímu zlepšení těchto nedostatků. Jedná
se zejména o dílčí výjimky pro obsazování služebních míst státními
zaměstnanci, kteří nesplňují podmínku formálního vzdělání, případně
pro obsazování služebních míst osobami v pracovním poměru. Tyto
výjimky jsou kusé, podmíněné velkým množstvím různých faktorů,

a lze pochybovat, že v praxi bude možné je splnit tak často, aby to
řešilo problémy s malou prostupností v rámci státní služby. Tyto
změny, které mohly být dostatečně diskutovány již v některé
z předchozích fázích legislativního procesu, se objevily až v rámci
projednání v Poslanecké sněmovně.
Z našeho pohledu tak novela nepřináší systémové řešení problému, se kterými se ve státní službě potýkáme, jako je její zaměstnavatelská nekonkurenceschopnost a malá vnitřní i vnější prostupnost. Novela dále zesložiťuje řadu už tak administrativně i procesně náročných postupů, jako jsou výběrová řízení, změny služebního zařazení nebo služební hodnocení. Tyto změny přinesou komplikace jak služebním úřadům, resp. jejich personálním útvarům, tak
jednotlivým státním zaměstnancům.
Zároveň je nezbytné zdůraznit, že největším problémem novely
zůstává i nadále to, že soubor navrhovaných změn v odvolávání
a jmenování představených rozhodně nepřispěje k jednomu z cílů
zákona, tedy profesionalizaci a depolitizaci státní služby, ale
naopak. S ohledem na tuto skutečnost i výše uvedené výhrady
nezbývá než konstatovat, že novela i nadále představuje uspěchaný
a nekoncepční materiál, jak na to náš svaz upozorňuje již od počátku
jejího projednávání.
Bc. Pavel Bednář, v. r., předseda odborového svazu

V pondělí 12. listopadu navštívila náš odborový svaz skupina 13 zaměstnanců, vedoucích
pracovníků různých odborů
magistrátu města Pohang v Jižní
Koreji. V rámci pracovní cesty
po Evropě korejští úředníci

navštívili své protějšky na magistrátech, a návštěva odborového svazu byla motivována dovědět se o právech a postavení
zaměstnanců v místních samosprávách v naší republice.
Předseda odborového svazu

Bc. Pavel Bednář a předsedkyně
Základní odborové organizace
při Krajském úřadu Středočeského kraje Bc. Dana Laštovičková seznámili hosty s organizační strukturou odborového
svazu a zodpověděli řadu otázek,

které korejští hosté položili. Ti
se zajímali, zda v ČR pro úředníky existují omezení jejich
členství v odborech či v účasti
při nátlakových akcích odborů,
jakým způsobem probíhají jednání o platech s vládou a jak se
realizuje kolektivní vyjednávání
ve veřejné a státní správě. Dále
se zajímali o sociální podmínky
zaměstnanců, příplatky za noční
práci, o benefity z kolektivních
smluv, čerpání dovolené, o výši
platů, věk odchodu do důchodu
a o postup vůči úředníkům v případě korupčního jednání či
trestního stíhání. P. Bednář a D.
Laštovičková odpovídali i na dotazy ohledně odborového členství, výše členských příspěvků
či profesionalizace odborové
činnosti.
-dě-

Z tiskové konference po jednání
vlády 20. listopadu 2018
Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: . . . Vláda
dnes schválila návrh na navýšení
minimální mzdy od 1. ledna
příštího roku. Je to o částku 1150
korun, to znamená ze současně
platných 12 200 korun na 13 350
korun. . . . Navýšení minimální
mzdy se netýká pouze těch 150
000 lidí, kteří za minimální mzdu
v České republice pracují, ale je to

zároveň dobrá zpráva v podstatě
pro všechny pracující, protože navýšení minimální mzdy je jeden ze
dvou způsobů, jak může stát tlačit
na růst průměrných mezd. Druhá
věc, která je v tomto ohledu velmi
důležitá – že si uvědomuji, že je
důležité zejména pro zaměstnavatele, aby zde existoval nějaký předvídatelný mechanismus zvyšování
minimální mzdy. Na tom panuje
shoda. Proto Ministerstvo práce
a sociálních věcí v zákoníku práce
právě tento automatický mechanismus navrhlo. Myslím si, že jediné, v čem máme rozpory napříč

politickým spektrem nebo se sociálními partnery, je o výši toho
koeficientu. Nicméně existuje shoda na tom, že by ten předvídatelný
mechanismus měl existovat tak,
aby nedocházelo k situacím, kdy
několik let nedochází k navyšování minimální mzdy vůbec, potom třeba v poměrně vysokých
částkách, aby se to dohnalo atd. Já
určitě se zasadím o to, aby byl
takový mechanismus schválen.
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskovakonference-po-jednani-vlady--20-listopadu-2018-170165/

Korejští úředníci navštívili náš odborový svaz

PŘEČETLI JSME
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Upozornění

Zrušena je pevná
telefonní linka
pí Strnadové -

oddělení organizační

a hosp. - finanční OSSOO
224 142 473,

nové spojení

je nyní mobil
734 695 644.

Pracovní porada v Ostravě s rekordní účastí

Na pracovním jednání se 16. listopadu v Ostravě k tématu
Aktuální otázky postavení odborových organizací jako zástupců
zaměstnanců sešli zástupci zaměstnanců, členové výborů odborových organizací.
Pracovní setkání bylo zacení pracovní doby, což se daří
měřeno mimo jiné na fiskální
v kolektivním
vyjednávání
povinnosti odborových organiv podnikatelské sféře, ve veřejzací, jejich účetnictví a hosponých službách a správě je ale
daření. Účastníci si v diskusi
potřeba legislativní změna v zázpřesnili informace například
koníku práce. Zřejmě dojde ke
o peněžním deníku, knize pozrušení karenční doby. Úkolem
hledávek a závazků, účtování
je pro odbory prosadit navýšení
hlavní a vedlejší činnosti, o nápočtu platových stupňů s ohleležitostech účetních dokladů
dem na delší dobu pracovní aka účetní směrnici základní orgativity před nárokem na starobní
nizace, nakládání s ceninami,
důchod či prosadit zvláštní
evidenci majetku, provádění inpříspěvek pro pracovníky převentury, povinnostech při uzastupkové agendy. Odborový svaz
vírání dohod o provedení práce
se zatím bezvýsledně snaží
či vyplácení odměn, o účetních
prosadit podporu ze strany zazávěrkách a archivaci dokumenměstnavatele pro úředníky, ktetů. Písemné podklady k těmto
ří byli napadeni v souvislosti
námětům jsou k dispozici u pí
s výkonem práce či služby poRenaty Strnadové v kanceláři
dobně, jako to mají upraveno
našeho odborového svazu:
úředníci finančních úřadů v zástrnadova.renata@cmkos.cz.
koně o finanční správě.
Povinnosti s ohledem na
V diskusi se objevily obavy
směrnici GPDR při výběru členz ohrožení institutu indispozičských odborových příspěvků
ního volna po zrušení karenční
prostřednictvím zaměstnavatele
doby. To odmítl specialista našepřipomněl JUDr. Rudolf Posho odborového svazu na kolekpíšil, I. místopředseda OS, který
tivní vyjednávání Mgr. Arnošt
shrnul ve svém vystoupení
Odvalil. Indispoziční volno znaletošní vyjednávání o platech,
mená kratší nepřítomnost na
zdůraznil v příštím roce dosapracovišti než při klasické
žených 100 let trvání úmluvy
nemoci a zaměstnanci si většiMezinárodní organizace práce
nou zameškanou práci více
o 8hodinové pracovní době při
méně musí následně odpracovat.
šesti pracovních dnech a skuÚčastníci dále diskutovali o nátečnost, že v ČR máme jednu
ležitostech kolektivních smluv,
z nejdelších pracovních dob
pluralitě odborů při kolektivním
v Evropě. Odbory usilují o zkrávyjednávání, jednotlivých benefitech či převádění dovolené do
dalšího roku. V tomto směru doporučil A. Odvalil využívat
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kolektivnímu vyjednávání, využití konzultace či přímé pomoci odborového svazu nebo
zprostředkovatele v konkrétním
kolektivním vyjednávání.
Dále se hovořilo o spolurozhodování odborů se zaměstnavatelem, rovném zacházení,
pouze řádně zdůvodněných
změnách osobních příplatků,
možnosti souběhu pobírání stravenek a stravného při služební

cestě, problematice pružné i pevné pracovní doby při služební
cestě.
Problémové je leckdy tempo
a množství práce či přesčasová
práce, v tomto směru je možno
se obrátit i na inspekci práce.
R. Pospíšil informoval o aktuálním stavu vyjednávání Kolektivní dohody vyššího stupně
pro státní zaměstnance a vyšším
kolektivním vyjednávání se Svazem měst a obcí ČR, ke kterému
byl určen Ministerstvem práce
a sociálních věcí zprostředkovatel.
Porady podporované v posledních letech Ministerstvem
práce a sociálních věcí v rámci
rozšiřování sociálního dialogu
jsou vždy hojně navštěvované
odborovými funkcionáři, tentokrát však v Ostravě, a den
předtím v Olomouci, šlo o rekordní účast, dohromady byla
účast 75 odborářů.
Za celý rok 2018 se pak porad
v Plzni, Ústí nad Labem,
Pardubicích, Brně, Olomouci
a Ostravě účastnilo 227 zástupců zaměstnanců.
-dě-

Vážené odborářky a odboráři,
od měsíce ledna 2019 do června roku 2019 budou probíhat
konzultace s pracovníkem IPC Ostrava – Ing. Zdeňkem Faicem pro
členy odborových organizací státních orgánů a organizací z regionu
Olomouckého kraje v Olomouci na adrese Odborového svazu
KOVO, v ulici Denisova 2, 772 00 Olomouc, v místnosti nacházející se v 3. patře (podkroví, zvoňte na zvonek ubytovna) v níže uvedených termínech a časových intervalech:
8. 1. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
22. 1. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
5. 2. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
19. 2. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
12. 3. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
26. 3. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
9. 4. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
23. 4. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
7. 5. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
21. 5. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
4. 6. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
18. 6. 2019
10,00 hod. – 12,00 hod.
Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete
předávat k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení členských
příspěvků a další aktuální požadavky z vašich základních
odborových organizací. Odborový svaz státních orgánů a organizací chce i nadále zachovat kontakt odborářů z Olomouckého kraje
s pracovištěm Informačního a poradenského centra Ostrava formou
konzultačního místa, které nám poskytl odborový svaz KOVO
v Olomouci. Vzhledem k tomu, že pondělí a středy jsou úředními
dny v drtivé většině pracovišť, tak jsou konzultační dny v Olomouci
směrovány na úterky.
Bc. Pavel Bednář,
předseda odborového svazu

Sekce veřejné správy - regionální konference

Plzeňský a Karlovarský kraj

V úterý 6. října se v Plzni na konferenci sešli zástupci
odborových organizací Sekce veřejné správy OSSOO ze západočeského regionu. Diskutovali o odborové činnosti, zvolili
delegáty a navrhli kandidáty na vedení svazu a sekce.
Host konference 1. místopředseda odborového svazu
JUDr. Rudolf Pospíšil pohovořil
o končícím volebním období,
během kterého se podařilo
především prosadit navýšení
platů navyšováním tarifů.
Jednání o platech nejsou nikdy
jednoduchá, to potvrzuje od jara
trvající letošní jednání, které
formálně začalo výzvou odborů
v březnu. Skutečně pak začalo
až po konání mítinku v červnu,
na kterém 330 zástupců zaměstnanců rozpočtové a příspěvkové
sféry společně vyhlásilo požadavek jednat o patech. Přitom
předem na mítink pozvaný
předseda vlády a ministryně financí na čas mítinku svolali
tiskovou konferenci k tématu
platů a nepřesně informovali
veřejnost o této otázce. Posléze
konečně zahájená jednání
ukončila dohoda o 5% zvýšení
tarifů pro všechny zaměstnance
a navýšení prostředků pro některé další skupiny zaměstnanců. Očekávané navýšení platů
nejhůře odměňovaným by mělo
zmírnit zvyšující se rozdíly
platů vůči nejlépe honorovaným. Žádné výsledky nemá
jednání o novém systému
odměňování ve veřejné sféře.
Vláda má zájem potlačovat senioritu a odbory naopak by rády,
aby se navýšil počet tarifních
stupňů vzhledem k zvýšenému
věku nároku na starobní důchod.
Zatím se nepodařilo prosadit
příplatek pro pracovníky přestupkové agendy,
R. Pospíšil dále připomněl zájem odborů na zkracování pracovní doby, tlak na zvyšování
minimální mzdy, spoluúčast na
přípravě nové vyhlášky o FKSP
a pravděpodobné zrušení karenční doby od poloviny příštího
roku. K vyššímu kolektivnímu
vyjednávání se Svazem měst
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a obcí ČR sdělil, že je určen Ministerstvem práce a sociálních
věcí zprostředkovatel. Nová je diskuse o výsluhách pro strážníky
obecní policie. K problému financování výsluh či odchodného uvedl PhDr., Mgr. Karel
Mach, MSc., MBA z Městské
policie Plzeň, že policie působí
v přenesené působnosti, a tak by
eventuálně zavedené výsluhy
a odchodné měl financovat stát.
Ohledně obecní policie se odborům především podařilo prosadit do nekonečna opakované
přezkušování a významně navýšit rizikový příplatek, cílem je
podle K. Macha příplatek ve
shodné výši jako u Policie ČR.
Ing. David Hybner z Městského úřadu v Chebu hovořil
o problematickém přijímání nových mladých zaměstnanců
vzhledem k nízké úrovni tarifních platů a o nepopulárním
postavení úředníků, kteří jsou
opakovaným terčem kritiky.
Výsledkem je pak mimo jiné, že
na neobsazená místa úřady těžce shání zaměstnance a dochází
k jejich přetahování. Postavení
úředníků ve společnosti je rozdílné od zaměstnanců školství či
zdravotnictví a k zvyšování jejich platů je všeobecná nechuť.
Počty úředníků jsou přitom dány
agendami, které jsou určeny
zákony.
Předseda Místní organizace
OSSOO při Městském úřadu

Nepomuk Ing. Zdeněk Tomášek kritizoval hájení partikulárních zájmů jednotlivých odvětví uvnitř odborů a připomněl
v té souvislosti někdejší předsedkyni našeho svazu Alenu
Vondrovou, která prosazovala
zachování soudružnosti. Ke kritice a pohrdání úředníky připomněl, že i úředníci jsou lidé.
Nízké hodnocení práce úředníků
a jejich neustálou kritiku v diskusi rozhořčeně konstatovali
i další diskutující. V diskusi bylo
kvitováno zlepšení informovanosti o odborech díky kampani Konec levné práce i dalším
aktivitám odborů.
Ve volební části jednání bylo

zvoleno 13 delegátů sjezdu a republikové konference sekce,
potvrzeni byli stejní zástupci regionu v orgánech svazu i sekce.
Na předsedkyni sekce byla navržena Alena Gaňová, na místopředsedy Karel Mach a Dana
Laštovičková, na předsedu OS
Bc. P. Bednář a místopředsedy
JUDr. R. Pospíšil a Ing. A. Gaňová. K projednávání navrhovaných dokumentů svazu bylo
sděleno, že reagují na změny
obecně platných předpisů, nově
je navrhována jako poradní
orgán PVOS smírčí komise, základní organizace mohou zasílat
své připomínky k dokumentům.
-dě-

Sekce veřejné správy - regionální konference

Zlínský kraj

Ve čtvrtek 8. listopadu se ve Zlíně sešli zástupci všech osmi základních odborových organizací Sekce veřejné správy OSSOO ze
Zlínského kraje, aby zvolili delegáty sjezdu odborového svazu
a delegáty republikové konference sekce.

Hostem konference, kterou
řídil pověřenec sekce jihomoravského regionu Petr Vydra,
byl předseda našeho odborového svazu Bc. Pavel Bednář.
Ten ve svém vystoupení připomněl včasný zájem odborů na
jednání o platech v souvislosti
s přípravou státního rozpočtu na
rok 2019. Po prvotním nezájmu
vládní strany začala jednání až
po konání mítinku odborových
svazů rozpočtové a příspěvkové
sféry, který pozvaní předseda
vlády a ministryně financí ignorovali a bez jednání s odbory
představili své představy o zvýšení platů na tiskové konferenci,
které byly charakterizovány
odmítáním plošného navýšení
tarifů. Posléze byla jednání zahájena a jejich výsledkem je 5%
navýšení tarifů a další navýšení
prostředků na platy pro některé
kategorie zaměstnanců.
Po tříletém úsilí odborového
svazu při neústupnosti Svazu
měst a obcí ČR je nyní Ministerstvem práce a sociálních věcí
určen zprostředkovatel kolektivního vyjednávání a budou vedena jednání o textu vyšší kolektivní smlouvy pro zaměstnance
měst a obcí. V uplynulém období se podařilo při novelizaci
zákona o obecní policii prosadit některé požadavky odborů
a probíhá diskuse o možných
výsluhách strážníků. Zřejmě
bude splněn dlouhodobý záměr
odborů zrušit karenční dobu,
novým tématem je zkracování
pracovní doby. P. Bednář poděkoval funkcionářům základních organizací, když letos poprvé došlo k datu roční zprávy
o počtu členů k absolutnímu
navýšení počtu. Během posledních čtyř let došlo k obměně
více než pěti tisíc členů.
Petr Vydra ve volební části
konference zmínil, že sekce
veřejné správy na rozdíl od
dalších sekcí pořádá celorepub-
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likovou konferenci pouze jednou za čtyři roky, a to v období
před sjezdem odborového svazu.
Na tuto konferenci a sjezd pak
zástupci ze základních organizací zvolili celkem pět delegátů.
Konference ve Zlíně dále
potvrdila ve funkci stávajícího
krajského pověřence v regionu
jižní Moravy Petra Vydru,
schválila zastoupení ve výboru
sekce a svazu, na předsedkyni
sekce navrhla Ing. Alenu Gaňovou a do vedení odborového
svazu navrhla znovu zvolit
předsedu OS P. Bednáře a místopředsedu R. Pospíšila, a jako
další pak místopředsedkyni Alenu Gaňovou.

V následné volnější diskusi
přítomní hovořili o využívání regionálního právního poradenství
Českomoravské konfederace
odborových svazů, poradenství
Sdružení nájemníků ČR SON,
dopadech komunálních voleb na
poměry v úřadech samosprávy, jednání se zaměstnavatelem

a o nesnadném postavení úřednické profese ve společnosti,
když úředníci jsou i terčem napadání například prezidentem
republiky. Přítomní ocenili
odbornou podporu ze strany
odborového svazu, která je významná při jednáních se zaměstnavatelem.
-dě-

Sekce veřejné správy - regionální konference

Jihočeský kraj

Konference předsedů výborů základních odborových organizací Sekce veřejné správy OSSOO Jihočeského kraje a okresu
Pelhřimov se konala v úterý 13. listopadu 2018 v jednacím sále
Ovál Krajského úřadu Jihočeského kraje.

První část konference patřila
projednání a schválení návrhů
na celkem 10 delegátů sjezdu
odborového svazu a republikové
konference sekce. Schváleni
byli také zástupci odborových
organizací sekce regionu ve vedení sekce, výboru sekce,
Výboru OSSOO a na předsedkyni sekce byla navržena Ing.
Alena Gaňová. Na předsedu
odborového svazu pak jihočeské
odborové organizace sekce
navrhují Bc. Pavla Bednáře, a na
místopředsedy JUDr. Rudolfa
Pospíšila a Ing. Alenu Gaňovou.
Hostem konference byl 1.
místopředseda OS JUDr. Rudolf
Pospíšil, který ve svém vystoupení hovořil o letošním vyjednávání o platech veřejných
a státních zaměstnanců, které
na rozdíl od loňského s výsledným 10% navýšením tarifů probíhalo složitěji a s 5% navýšením tarifů. Letos původně vláda nejenže začala jednat až po
velkém a bouřlivém odborovém
mítinku, ale i odmítala významnější plošné navýšení tarifů.
Nakonec došlo k dohodě, která
znamená kromě navýšení tarifů
i navýšení prostředků na nadtarifní složky platu pro některé
nejhůře odměňované pozice. Zatím se nepodařilo prosadit zvláštní příplatek pro pracovníky
vykonávající agendu přestupkového řízení. Úspěchem je
pravděpodobné zrušení karenční
doby. Odbory chtějí prosadit
vyšší počet tarifních stupňů,
které by zohlednily zvyšující se
věk nároku na starobní důchod,
novým tématem je zkracování
pracovní doby. Odborový svaz
se delší dobu zajímá o vyřešení
podpory ze strany zaměstnavatele při fyzických a jiných
útocích na úředníky v souvislosti s výkonem jejich práce, což
se nedaří vzhledem k nevyjasněnosti, zda se problém má řešit
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v legislativě nebo ve vyšším
kolektivním vyjednávání. Ohledně novely stanov odborového
svazu R. Pospíšil vyzval organizace k zasílání připomínek.
Odborný pracovník odborového svazu Mgr. Arnošt Odvalil
doporučil při kolektivním vyjednávání využívat každoročně aktualizovanou metodickou pomůcku odborového svazu i využívat možnosti
konzultace
i osobní pomoci ze strany
odborového svazu. Pomoci mohou v kolektivním vyjednávání
i zprostředkovatelé Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zprostředkovatel vstupuje nyní
i do kolektivního vyjednávání
mezi naším odborovým svazem
a Svazem měst a obcí ČR.
Odvalil upozornil, že i po zrušení karenční doby je možné
sjednat další náhradu platu nad

60 % platu, více pozornosti by
měly základní organizace věnovat požadavkům na informace
o použití prostředků na různé
složky platů.
V diskusi hovořili účastníci
o administrativní náročnosti
vzhledem k povinnostem odborových organizací k rejstříkovému soudu, o možnosti odmítnout
členství v odborech pouze v případě, kdy je k tomu pádný
důvod, dále pak o rozšiřování
oblíbeného benefitu indispoziční
volno, který finančně nezatěžuje
zaměstnavatele. Argumentem

pro jeho zavádění v úřadech
samosprávy je, že indispoziční
volno v rozsahu pět dnů bylo
v končící Kolektivní dohodě
vyššího stupně pro státní zaměstnance a bude i v další nové
od začátku příštího roku, a zaměstnanci samospráv vykonávají mnohdy podobné činnosti
v přenesené působnosti jako
státní zaměstnanci.
Na konferenci bylo pozváno
22 zástupců z odborových organizací a účastnilo se jich o dva
více.
-dě-

Přehled poraden a jejich úředních hodin, žádanku o poskytnutí služby právního poradenství pro
členy ČMKOS, žádanku doložení členství pro
poskytnutí právní pomoci a zásady pro činnost právního poradenství pro členy ČMKOS najdete na
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
Útvar regionální politiky ČMKOS, tel: 234 463 333, mob.:
602 395 387, e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení,
pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti.
Služby členům odborových svazů, se kterými má uzavřené dohody o spolupráci, tedy i členům našeho odborového svazu, jsou
poskytnuty po předložení odborové legitimace nebo doporučení
základní odborové organizace zdarma.
SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové problematice,
ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví
nebo bydlení ve vlastním bytě.
Okruhy poskytovaných informací
 Bytové spoluvlastnictví.
 Bytové družstvo.
 Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího
podnikání, nebytové prostory, pacht.
 Problematika služeb spojených s užíváním bytu.
Kontakty na poradny na https://www.son.cz/poradna.php

Společné jednání revizní a rozpočtové komise se konalo 15.
listopadu v Praze. Na závěr jednání se s kolegyněmi a kolegy rozloučily dvě dlouholeté členky revizní komise Dana Hergerová (vedle
předsedy OSSOO Bc. Pavla Bednáře) a Ema Vitoňová, které již nebudou kandidovat do Revizní komise OSSOO. Vedení našeho
odborového svazu a celá revizní komise jim tímto ještě jednou děkují za mnoholetou práci pro odbory a přejí mnoho štěstí.

Budou mít i ve Frýdlantu nad Ostravicí indispoziční volno?,
ptali jsme se v NOS č. 9/2018, nyní odpovídáme: Ano, budou!

Rychle se rozšiřující odborová organizace při Městském úřadu
ve Frýdlantu nad Ostravicí byla založena v únoru letošního roku,
a jeden z jejích hlavních cílů bylo dojednat indispoziční volno. Po
osmi měsících od založení a pěti měsících od počátku kolektivního
vyjednávání dosáhli odboráři úspěchu. Kolektivní dohoda s účinností od 1. 1. 2019 obsahující nárok na čtyři dny indispozičního
volna byla 8. listopadu podepsána.

A odboráři vyjednali nejen
zavedení indispozičního volna.
Stávající 3% příděl do sociálního fondu bude od 1. ledna
2019 zvýšen na 4 %. Noví zaměstnanci po třech měsících budou mít zvýšen osobní příplatek
z 10 % na 15 %, který nejméně
mají stávající zaměstnanci.
Jednou ročně bude jednáno
o osobním ohodnocení a odstraní se tak praxe, kdy osobní příplatek byl ve stejné výši i 10 let.
Odbory budou informovány
o celkové částce proplácených
osobních příplatků. V průběhu
kalendářního roku budou vyčerpány všechny rozpočtované
prostředky na platy na rozdíl od
dosavadní praxe, kdy se suma
nedočerpala. Vítaným benefitem jsou stravenky v hodnotě sto
korun s příspěvkem zaměstnance 35 korun.
Vyjednávání jednoznačně pomohly argumenty o tom, že
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jinde kolektivní smlouvy existují bez problémů, a pak i osobní
jednání 1. místopředsedy JUDr.
Rudolfa Pospíšila a Mgr. Arnošta Odvalila s vedením úřadu.
Komunikace zaměstnanců s vedením prostřednictvím odborů

ze základních organizací

nyní funguje. Odboráři cítí podporu zaměstnancům ze strany
volených představitelů města
i paní tajemnice, kvitují proplácení nutných přesčasů nebo jejich kompenzaci náhradním volnem, když tomu tak úplně ve
všech úřadech samosprávy nebývá.
Zlepšené pracovní podmínky
nevidí odboráři jen jako ulehče-

Zprava předsedkyně Eliška Kamlerová, a členky výboru Pavlína
Šnapková a Romana Paseková.

ní stávajícím zaměstnancům, ale
i jako možnost získat nové zaměstnance. Úřad nemá obsazena
pracovní místa a agenda je zajišťována leckdy neúměrným
pracovním vytížením. Odboráři
by se rádi přiblížili k vyřešení
placeného volna při dalším studiu, někteří stávající zaměstnanci jsou totiž nuceni doplnit si
vzdělání při změně kvalifikačních požadavků na jejich práci.
Odboráři se zajímají o výši daní,
které mají být z části využity na
mzdy, ale i o využití státního příspěvku pro obce na výkon státní
správy v přenesené působnosti,
vždyť například zrušení místní
příslušnosti při agendě dopravy
(přepisy aut), řidičských průkazů, živnostenského úseku,
matriky, cestovních dokladů,
občanských průkazu, znamená
pro konkrétní zaměstnance více
práce, ale za stejné peníze. Škoda, že v těchto agendách není
tento příspěvek poskytován formou dotace, která je vždy poskytována ke konkrétnímu účelu, tak jako je tomu např. u sociálního odboru, kdy se finanční
prostředky dostanou opravdu
k zaměstnancům.
-dě-

Ve Zlíně společně pro všechny

Více odborových organizací u jednoho zaměstnavatele někdy
znamená problémy, ne tak ale ve Zlíně, kde s jedním partnerem
společně vyjednávají tři odborové organizace. A to dvě z našeho
odborového svazu sdružující pracovníky Městské policie Zlín
a Magistrátu statutárního města Zlín a třetí z Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče při Rehabilitačním stacionáři Zlín.
Nezvykle vysokou odborovou organizovanost, téměř 80 %, mají
strážníci, dvě další organizace jsou menší, ale činnost a vyjednávání jsou společné, neproblematické a neberou v potaz sílu jednotlivých organizací. A tak přehled benefitů je úctyhodný.

Z fondu FKSP statutárního
města Zlín všichni zaměstnanci
podle kolektivní smlouvy mají
90korunovou stravenku (s příspěvkem 27 korun), 350korunový příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní
spoření, peněžní a věcné dary
při padesátinách tři tisíce korun
a při odchodu do starobního důchodu čtyři tisíce korun, zlevněné vstupné na prohlídku a samostatnou komentovanou podvečerní prohlídku do zdejší zoo-

logické zahrady, o čtvrtinu levnější předplatné do divadla.
Každoročně je pořádán dětský
den pro děti zaměstnanců v areálu Střelnice na Vršavě s táborákem, projížďkou na poníkovi
a skákacími atrakcemi. Rovněž
pro děti je mikulášská nadílka
spojená se zdobením perníčků
v budově radnice a soutěžemi
a také dva turnusy příměstského tábora o letních prázdninách
s cenou jeden tisíc korun.
Pro zaměstnance se sedavým
zaměstnáním či pobytem venku
za každého počasí nebo náročné
práci s dětmi se zdravotním
postiženým je atraktivní cvičení
pod vedením fyzioterapeutky
s cenou 300 Kč za šest 50minu-
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ze základních organizací

tových lekcí v budově magistrátu a jóga pro zdravá záda s cenou 420 Kč za šest 70minutových lekcí. Zdraví se týká také
dotované vstupné na zlínský
lyžařský svah či o vánočních
prázdninách bruslení na zimním
stadionu. K potírání pracovního
stresu může každý zaměstnanec
využít zdarma tři konzultace
s psychologem.
Významnou část činnosti
podporované fondem kulturních
a sociálních potřeb tvoří spo-

lečné akce. Letos to bylo zimní
setkání zaměstnanců spojené
s ochutnávkou domácí zabijačky, jarní zájezd do Holandska
na květinový festival, v závěru
roku to budou dva autobusy na
vánoční bratislavské trhy spojené s návštěvou termálních
lázní v Dunajské Stredě a předvánoční setkání zaměstnanců
spojené s bowlingem a tancem,
a to i u cimbálu.
V dubnu příštího roku vyrazí
zaměstnanci na zájezd s prohlídkou muzea v Kopřivnici a bývalých hutí a dolů v Ostravě,
a po přespání poblíž hranic se
přesunou do Polska, kde si užijí den a noc v luxusním hotelu
s aquaparkem. Pro příští rok
odpadla připravovaná akce na
květen „Procházka vinicemi“
kvůli zapojení zaměstnanců do

organizace voleb do Evropského
parlamentu.
O akce je mezi zaměstnanci
velký zájem, volná místa nezbývají. Dokumentuje to také účast
na zaměstnaneckém večírku
okolo 350 účastníků. Spokojenost je se skutečností, že magistrát stále vlastní dvě chaty na
Syrákově, které jsou zaměst-

nancům a jejich rodinným příslušníkům celoročně k dispozici.
Odborové organizace ohledně
benefitů úspěšně spolupracují už
osm let, a nejde jen o čerpání,
pořádání všech akcí je založeno
na času a aktivitě, které odboroví
funkcionáři věnují spoluzaměstnancům.
-dě-

Na foto zleva člen výboru ZO při Městské policii Zlín Jaroslav
Dlabač, předseda ZO při Městské policii Zlín Ivan Matějíček,
předsedkyně ZO při Magistrátu statutárního města Zlín Zuzana
Růžičková, člen výboru ZO při Magistrátu statutárního města Zlín
Marek Jakuba. Na fotu bohužel chybí předsedkyně ZO při
Rehabilitačním stacionáři Zlín Romana Sagnerová.

Vzdělávací akce spojená s výroční konferencí Mladých odborářů OSSOO na téma:

Mladí a začínající ve veřejné a státní správě

Státní správa bojuje s nedostatkem mladých lidi, s velkou fluktuaci zaměstnanců a zaměstnankyň a není dostatečně konkurenceschopná ve srovnání se soukromým sektorem. I když by
veřejný sektor mohl být z řady důvodů pro mladé zajímavý, často se zájemci o působení v něm v nabídce neorientují. V rámci
naší výroční konference chceme účastníkům představit právní
úpravu a z ní vyplývající možnosti v různých režimech a diskutovat o tom, proč do své práce nastoupili, co je na ní baví a těší,
a co naopak. Zároveň se budeme bavit o úloze odborů, našeho
odborového svazu a mladých odborářů a o tom, co mohou udělat
pro to, aby práce ve veřejném sektoru a odborová angažovanost
v něm byly pro mladé zajímavější.

Rádi bychom vyslechli a využili co nejvíce nápadů, námětů a praktických zkušeností, proto
vzdělávací akce nebude jen tradičním školením,
ale bude obsahovat i interaktivní workshopovou část. Prosíme
Vás o doporučení účasti co největšímu okruhu Vašich kolegů
a kolegyň, abychom se sešli v hojném počtu. V závěru akce
proběhnou volby do výboru Mladých odborářů OSSOO –
vítáme všechny zájemce a práci v této platformě.
Srdečně zvou a těší se na setkání
Pavel Bednář
Leonie Liemich
předseda OSSOO
koordinátorka výboru
mladých OSSOO

Pozvánka
na vzdělávací akci pořádanou Odborovým svazem státních orgánů a organizací a Mladými odboráři
OSSOO na téma Mladí a začínající ve veřejné a státní správě
Datum: 3. prosince 2018
Místo: Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1
schodiště D, 4. patro, zasedací místnost
Program:
•
9:30 – 10:00 Registrace
•
10:00 – 10:15 Úvodní slovo, představení programu a formátu vzdělávací akce
•
10:15 – 11:15 Vstup do státní služby (Mgr. Tereza Tichá, Mgr. Denisa Šecová – sekce
pro státní službu MV)
o Vstup do služebního poměru, obsah služby, platové zařazení, úřednická zkouška
o Kariérní postup, další vzdělávání, slaďování profesního a rodinného života
o Diskuze
•
11:15 – 12:15 Jiné možnosti ve veřejném sektoru (Mgr. Šárka Homfray – OSSOO)
o Srovnání úpravy zákoníku práce se zákonem o státní službě
o FKSP, sociální fond, kolektivní vyjednávání
o Diskuze
•
12:15 – 13:00 Přestávka na oběd
•
13:00 – 14:00 Workshop – praktické zkušenosti a aplikace
o Zkušenosti účastníků se vstupem do veřejné a státní správy
o Představy, motivace, informace, realita
o Diskuze, skupinová práce
•
14:00 – 15:00 Workshop – je veřejná sféra atraktivní zaměstnavatel?
o Mají mladí zájem o práci ve veřejné sféře?
o Co by tento zájem mohlo zvýšit?
o Jak mohou pomoci odbory?
•
15:00 – 16:00 Shrnutí vzdělávací akce, diskuze o činnosti platformy mladých odborářů, závěr

Organizační pokyny:
1. Není stanoveno žádné omezení počtu účastníků. Jedinou podmínkou je věk účastníka do 35 let
2. Registrace účastníků zašlete do 28.11. 2018 na e-mailovou adresu: ossoo@mladiodborari.cz
3. Účastníci budou uvolněni ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) zákoníku práce a § 107 zákona
o státní službě.

Zrušení služebního místa

Od 1. 1. 2019 bude v rámci systemizace zrušeno mé služební
místo. Co v této souvislosti můžu očekávat, jaká mám práva
a povinnosti?

Vláda zatím ještě systemizaci
na příští rok neschválila. Teprve
v okamžiku, kdy bude systemizace vládou schválena, může
služební úřad činit příslušné
kroky vůči státním zaměstnancům, kterých se nějakým
způsobem nová systemizace
dotkne, např. zrušením služebního místa. Pokud to je i váš případ, prvním krokem služebního
úřadu bude s největší pravděpodobností vaše zařazení na
jiné vhodné služební místo podle
§ 61 odst. 1 písm. c) zákona
o státní službě. Rozhodnutí o zařazení na jiné služební místo
může být prvním úkonem v řízení, nicméně se doporučuje,
aby bylo s dotčeným státním zaměstnancem předem projednáno. Seznam volných služebních míst a jejich specifikace
musí být jako podklad rozhodnutí součástí spisového materiálu.
Jak se posuzuje vhodnost
jiného služebního místa není sta-

noveno (s výjimkou převedení
ze zdravotních důvodů) přímo
v zákoně o státní službě, nicméně sekce pro státní službu doporučuje vycházet z několika
kritérií. Tato kritéria jsou vyjmenována a popsána v čl. 55
metodického pokynu náměstka
ministra vnitra pro státní službu
č. 1/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru, Jsou jimi zdravotní
hledisko a zdravotní způsobilost,
požadované vzdělání a kvalifikace, schopnosti státního zaměstnance a jeho dosavadní
zkušenosti, obor/obory služby
(nemusí se shodovat, ale měly
by být podobné), stejný nebo
jiný služební úřad (není vyloučeno převedení na jiný služební
úřad), služební působiště, resp.
místo výkonu služby, zařazení
do platové třídy (stejná platová
třída není podmínkou, musí však
odpovídat vzdělání) a přístup
státního zaměstnance k převedení. Úvahy o vhodnosti a z toho

Skončení pracovního poměru
zaměstnance z organizačních důvodů

Pokud pomineme situace, kdy zaměstnanec musí skončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů, nebo vlastní „pílí“ pro
nekázeň, nesplňuje požadavky zaměstnavatele či odchází do důchodu, pak nejčastějším způsobem skončení pracovního
poměru je výpověď z organizačních důvodů.

Ve smyslu § 52 zákoníku práce se
za organizační změnu považuje:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel
nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho
úkolů, technického vybavení,
o snížení stavu zaměstnanců za
účelem zvýšení efektivnosti
práce nebo o jiných organizačních změnách.
Přitom právě písmeno c) dává
zaměstnavateli největší prostor
provést snížení počtu zaměstnanců
formou organizační změny. A tady
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hraje svojí nezastupitelnou úlohu
odborová organizace jako ochránce zájmů zaměstnanců. Zákoník
práce jí zaručuje (mimo jiné) v §
280 odst. 1 písmena b), aby s ní zaměstnavatel projednal zamýšlené
strukturální změny, jeho racionalizační nebo organizační opatření.
Toto projednání pak musí být vedeno v souladu s § 278 zákoníku
práce. Především zaměstnavatel
musí zajistit, aby odborová organizace měla ještě před projednáváním včas informace k předmětu jednání, aby věc mohla
posoudit v dostatečném předstihu. Odborová organizace pak má
právo na své stanovisko obdržet
odůvodněnou odpověď. Postup
při tomto projednávání je obvykle
dohodnut v kolektivní smlouvě.
Projednávání však nelze chápat

§ ODPOVÍDÁME §

vyplývající závěry musí být
součásti odůvodnění rozhodnutí.
Souhlas státního zaměstnance se
zařazením na konkrétní služební
místo však není podmínkou.
Proti rozhodnutí je možné se
odvolat, odvolání však nemá odkladný účinek a do doby rozhodnutí o něm je tak nezbytné vykonávat službu na novém služebním místě.
V případě, že pro státního zaměstnance nebude žádné jiné
vhodné služební místo nalezeno, rozhodne služební úřad o jeho zařazení mimo výkon služby
z organizačních důvodů podle §
62 zákona o stání službě. Státní
zaměstnanec může být takto zařazen mimo výkon služby nejdéle na 6 měsíců, během kterých
pobírá 80 % platu. Pokud se
v této lhůtě uvolní nějaké služební místo pro státního zaměstnance vhodné, bude na něj zařazen (bez výběrového řízení).
Služební úřady musí samy posuzovat, zda je uvolněné místo
vhodné pro některého ze státních
zaměstnanců zařazených mimo

výkon služby z organizačních
důvodů.
V případě že uplyne maximální lhůta, aniž by došlo k zařazení
na některé vhodné služební
místo, rozhodne služební úřad
o skončení služebního poměru
podle § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě, a to s odbytným v délce podle § 72 odst.
2.
Na závěr je možné zmínit, že
s ohledem na blížící se den účinnosti nové systemizace, tedy 1.
1. 2019, se zvyšuje pravděpodobnost, že před její účinností
nestihnou služební úřady vydat
všechna rozhodnutí o zařazení
na jiné služební místo, případně
o zařazení mimo výkon služby
z organizačních důvodů. V případě, že služební místo již bude
zrušeno a rozhodnutí dosud nebude vydáno, budou dány překážky ve službě na straně služebního úřadu podle § 106
zákona o státní službě, a státnímu zaměstnanci do doby jejich
odstranění přísluší plat.
Mgr. Šárka Homfray

jako schvalování připravené organizační změny. Jedná se jen o vyjasnění stanovisek, které může
vést ke vzájemnému konsenzu,
ale také nemusí. Zákoník práce nespojuje nedostatek projednání
s odborovou organizací s neplatností organizačních změn. Ale
zákon o inspekci práce č.251/2005
Sb., toto neprojednání chápe jako
správní delikt na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance a sankcionuje jej v § 23 pokutou až do výše
200 000 Kč.
Je třeba však zdůraznit, že
provedení organizační změny je
výsostné právo zaměstnavatele.
Nikdo není oprávněn stanovit počet
organizačních změn, ani posuzovat,
zda tyto změny byly účelné či nikoliv. To ovšem nevylučuje, aby bylo o věci se zástupci zaměstnanců
jednáno a nehledalo se společně
optimální řešení. Proto s tím zákonodárce i prostřednictvím zákona
o inspekci počítá.
Pro platnost organizačních
změn je pak rozhodující pouze to,
zda organizační změnu provedl
orgán, který k ní byl oprávněn.

Z práva řídit vyplývá určovat organizační strukturu zaměstnanců
včetně jejich počtu a kvalifikace.
Omezujícím kritériem je, aby se
zaměstnavatel nedopustil při výběru zaměstnanců, kterým dává z organizačních důvodů výpověď, diskriminace. Dále pak, aby při výpovědi odborovému funkcionáři zachoval zákonný postup, jak uvedu
níže.
Prvým předpokladem, aby
mohl zaměstnavatel tento způsob
skončení pracovního poměru použít
je skutečnost, že rozhodnutí o organizační změně musí být učiněno
dříve, než byla zaměstnanci dána
výpověď. Další podmínkou je, že
musí existovat příčinná souvislost
mezi tímto organizačním rozhodnutím a tím, že je zaměstnanec
skutečně nadbytečným, protože
zaměstnavatel mu nemůže, v důsledku organizační změny, přidělovat práci.
Ve smyslu zákoníku práce musí
být výpověď předána zaměstnanci
v písemné formě. Při tomto
předání dochází často k nedorozuPokračování na straně 12

Skončení
Skončení pracovního poměru . . .

Pokračování ze strany 11

mění, když zaměstnanec odmítne
výpověď převzít v domnění, že tímto převzetím by s ní vyjádřil souhlas. Je nutno si uvědomit, že
výpověď je jednostranné právní
jednání zaměstnavatele, ke kterému nepotřebuje souhlas zaměstnance. Zaměstnavatel snadno doručení prokáže již tím, když svědecky
doloží, že převzetí výpovědi bylo
zaměstnancem zmařeno.
Důležitou úlohu hraje při
výpovědích odborová organizace.
Podle § 61 odst. 1 zákoníku práce
je zaměstnavatel výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru
povinen předem projednat s odborovou organizací. Přesto, že zaměstnavatel není přímo vázán jejím
stanoviskem, při projednávání lze
řadu sporných bodů vyjasnit.
Navíc zákoník práce v § 61 odst.
2 poskytuje odborovým funkcionářům ochranu před výpovědí
resp. před okamžitým zrušením pracovního poměru, po dobu jejich
funkčních období a v době 1 roku
po jejich skončení. A to tím, že zaměstnavatel musí před podáním
výpovědi požádat o předchozí
souhlas odborovou organizaci.
Třeba zdůraznit, že tato ochrana se
vztahuje na člena orgánu, který je
oprávněn jednat jménem odborové organizace a se zaměstnavatelem spolurozhodovat. Netýká
se tedy automaticky členů jiných
orgánů odborové organizace, kteří
toto právo jednat a být případně
v přímé konfrontaci se zaměstnavatelem nemají. Pokud by výpověď funkcionáři, který tuto
ochranu má, byla dána přímo bez
žádosti o souhlas odborové organizace, byla by ze zákona neplatná,
přestože by jinak další podmínky
výpovědi splňovala.
Stanovisko odborové organizace
vyjadřuje orgán, který odborovou
organizaci dle stanov zastupuje.
V praxi se mohou vyskytnout tyto
situace.
a) Odborová organizace do 15
dní nereaguje – to znamená,
že nedá zaměstnavateli v této
lhůtě písemné stanovisko, zda
s výpovědí souhlasí nebo ne – je
považováno za souhlas s výpovědí.
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b) Odborová organizace dá souhlas
s výpovědí. Pak zaměstnavatel,
pokud na výpovědi trvá, musí
odborovému funkcionáři tuto
výpověď dát do dvou měsíců, jinak musí žádat o souhlas znovu.
c) Odborová organizace souhlas
nedá a zaměstnavatel přesto
v termínu dvou měsíců výpověď podá. Pak je sice výpověď
neplatná, ale dotčený zaměstnanec musí do dvou měsíců
v souladu s §72 zákoníku práce
podat žalobu o neplatné rozvázání pracovního poměru u soudu, stejně jakoby tomu bylo
v případech pod písmeny a) + b).
Zaměstnavatel nemá právo,
a proto ani nezkoumá, jakým způsobem odborová organizace ke svému stanovisku došla. Pokud je písemné stanovisko odborové organizace ve formě, v jaké běžně se zaměstnavatelem komunikuje, zaměstnavatel jej vezme na vědomí.
I v případě, že stanovisko podepsal
někdo, kdo k tomu nebyl kompetentní, práva zaměstnavatele to nekrátí. Ať v případě souhlasu či nesouhlasu odborové organizace musí funkcionář – pokud s výpovědí
nesouhlasí – žalovat neplatnost
u soudu. Ten pak zkoumá, zda zaměstnavatel o souhlas odborovou
organizaci požádal a jsou-li splněny zákonné důvody rozvázání
pracovního poměru, nikoliv stanovisko odborové organizace nebo
proč zaměstnavateli stanovisko
včas nebo vůbec nezaslala. Případné její pochybení, pokud by k němu
došlo, si musí odborová organizace
vyřešit vnitřně.
O tom, který ze zaměstnanců je
nadbytečný, rozhoduje samozřejmě
zaměstnavatel. Ale u odborového
funkcionáře navíc musí zaměstnavatel v případě žaloby na neplatnost
u soudu prokázat, že byl vybrán
mezi srovnatelnými zaměstnanci
jako nadbytečný pouze proto, že dle
§ 61 odst. 2 zákoníku práce po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby jej dále zaměstnával..
Nároky zaměstnanců při skončení pracovního poměru v důsledku
organizačních změn se řídí dle §
67 zákoníku práce, který stanoví
odstupné, které se odvíjí od počtu
let, které zaměstnanec odpracoval
u zaměstnavatele, a to při pracovním poměru:
a) kratším než 1 rok – jednoná-

sobek průměrného výdělku zaměstnance,
b) trvajícím alespoň 1 rok a méně
než 2 roky - dvojnásobek
průměrného výdělku zaměstnance,
c) trvajícím alespoň 2 roky – trojnásobek průměrného výdělku
zaměstnance.
Uvedené zákonné výše odstupného znamenají minimální částku,
kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit.
Výjimku tvoří úředníci územních samosprávných celků, od
obecních a městských úřadů, krajských úřadů až po úřady městských
částí hlavního města Prahy. Na ty
se sice také vztahuje zákoník práce,
ale jen, v případě, že není situace
upravena odlišně v zákoně
312/2002 Sb., který je ve vztahu
k zákoníku práce lex speciális.
Tak tomu je např. ve věci odstupného a jeho výše. Zákon č.
312/2002 Sb., v platném znění v §
13 stanoví další odstupné – cituji:
1) Úředníkovi, s nímž územní
samosprávný celek rozváže pracovní poměr výpovědí z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c)
zákoníku práce nebo dohodou
z týchž důvodů, vedle odstupného podle § 67 a 68 zákoníku
práce náleží další odstupné ve
výši a za podmínek stanovených
v odstavcích 2 až 4.
2) Další odstupné náleží úředníkovi,
který ke dni rozvázání pracovního poměru dovršil stanovený
počet let trvání pracovního poměru. Výše dalšího odstupného
činí
a) dvojnásobek průměrného
měsíčního výdělku u úředníka,
který ke dni rozvázání pracovního poměru dovršil nejméně 10
let pracovního poměru podle
odstavce 3,
b) trojnásobek průměrného
měsíčního výdělku u úředníka,
který ke dni rozvázání pracovního poměru dovršil nejméně 15
let pracovního poměru podle
odstavce 3,
c) čtyřnásobek průměrného
měsíčního výdělku u úředníka,
který ke dni rozvázání pracovního poměru dovršil nejméně 20
let pracovního poměru podle
odstavce 3.
3) Pro účely uvedené v odstavci 2 se
a) započítává pouze doba trvání
pracovního poměru úředníka po
24. listopadu 1990 u územního
samosprávného celku, který

rozváže s úředníkem pracovní
poměr způsobem stanoveným
v odstavci 1, u jiného územního samosprávného celku nebo
u správního úřadu, a to za podmínky, že v tomto pracovním
poměru byly v převážném rozsahu vykonávány správní činnosti (§ 2 odst. 3),
b) nezapočítává doba pracovního
poměru, který je vedlejším pracovním poměrem. (konec citace)
Zákon č. 312/2002 Sb., se dle §1
nevztahuje na zaměstnance územně samosprávného celku
a) zařazené v jeho organizačních
složkách,
b) zařazené jen v jeho zvláštních
orgánech,
c) kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální
práce, nebo kteří výkon takových prací řídí.
Pokud ke skončení pracovního
poměru z organizačních důvodů
opravdu dojde a zaměstnanec se
skončením pracovního poměru nesouhlasí, nezbývá, než aby podal
u soudu žalobu na neplatné
skončení pracovního poměru.
Tuto žalobu lze úspěšně podat
u soudu ve lhůtě dvou měsíců ode
dne, kdy měl pracovní poměr
skončit. Jedná se o lhůtu prekluzivní, tak zvaně propadnou, to
znamená, že případná žaloba již musí být v této lhůtě podána u soudu.
Nestačí ji pouze v této lhůtě předat
provozovateli poštovních služeb.
Jestliže je tato dvouměsíční lhůta
zmeškána, dochází ke ztrátě nároku a soud se žalobou nemůže zabývat. Zároveň je nutné bez zbytečného odkladu písemně zaměstnavateli oznámit, že zaměstnanec
trvá na tom, aby byl nadále zaměstnáván dle pracovní smlouvy.
Doporučuji však, aby se dotčení
zaměstnanci nejdříve obrátili o pomoc s právním zastoupením na
odborovou organizaci. Odboroví
právníci pak na základě všech podkladů mohou seriózně posoudit, zda
takováto žaloba má šanci na úspěch.
Nakonec vždy je tu možnost, že
by výpověď mohla být napadena ať
pro faktické či formální vady.
Např. nebyl vyžádán souhlas
odborové organizace, byla podána
dříve než došlo k organizační
změně, nebyla zaměstnanci řádně
doručena, organizační změna byla
vyhlášena orgánem, který k tomu
nebyl kompetentní apod.
JUDr. Pavel Sirůček

Podpora pro rakouské odbory a kritika rakouského předsednictví
kvůli nedostatečnému pokroku v sociální Evropě
9. listopad 2018
Evropské odbory ve veřejných službách při příležitosti zasedání
výkonné rady EPSU vyjádřily svou podporu a solidaritu s rakouskými
pracovníky a jejich odbory. Rakouská vláda skládající se z křesťanských
demokratů a extrémní pravice představila změny zákona o pracovní době, který by zaměstnavatelům umožnil mnohem více flexibility. Při těchto změnách zákona by zaměstnavatelé bez jakékoliv kontroly ze strany pracovníků mohli bez problémů
požadovat až 12hodinový pracovní den bez nároku na přesčasový
bonus. Tyto změny by zároveň povolily zaměstnavatelům požadovat až
60hodinový pracovní týden. Pracovníci samozřejmě vědí, že tak dlouhé
pracovní hodiny znamenají únavu a vedou k častějším nehodám na pracovišti. Nadměrné pracovní vytížení má také negativní dopad na
rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, a také více zasahuje ženy. Navrhované změny znamenají riziko nejen pro rakouské pracovníky, ale i pro jejich evropské kolegy. Rakouské odbory zorganizovaly
hromadné protesty a budou dále bojovat proti takovému zákonu.
Dalším znepokojujícím faktorem v Rakousku je vývoj mzdových
příspěvků pracovníků, kteří si odvádějí část mzdy do fondů, které slouží
jako pojistka při pracovním úrazu nebo pak jako zdroj při odchodu do
penze. Tyto zdroje byly spravovány na regionální úrovni při silném
dohledu odborů. Rakouská vláda však chce vedení těchto zdrojů centralizovat tak, aby dostala pod kontrolu tyto peníze zaměstnanců.
Rakouská vláda, která má nyní na starost i předsednictví EU by měla
urychlit svou práci, obzvláště pak v oblasti schvalování Evropského pracovního úřadu nebo směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.
Evropský pilíř sociálních práv – rok po schválení – pomalý pokrok
a zklamání
15. listopad 2018
Je to již více než rok, co byl ve švédském Göteborgu schválen
Evropský pilíř sociálních práv, a nyní je již čas na první hodnocení.
V návaznosti na koordinované úsporné politiky, obzvláště, ale ne pouze
v eurozóně, Evropská komise, Rada a Evropský parlament pochopily že
je potřeba něco změnit. Odbory a sociální
hnutí dlouho protestovaly proti škrtům
mezd, útokům na kolektivní vyjednávání,
nižším penzím a nedostatečnému financování veřejných služeb a sociální
ochrany, které byly součástí úsporných
politik. S tím, jak předseda Evropské komise J. C. Juncker sledoval pokles důvěry v Evropskou unii, přišel v září 2015 s návrhem na založení
Sociálního pilíře EU. Ve 3 kapitolách a 20 principech tento Pilíř vytyčuje směr, kterým by se EU měla ubírat v následujících letech. Na začátku
existovala optimistická očekávání, že na něj naváže sociální akční program na implementaci těchto principů. V návaznosti na loňské
prohlášení v Göteborgu Evropská komise přišla s balíkem návrhů, jak
implementovat tento Pilíř – Směrnice o transparentních a predikovatelných pracovních podmínkách a rovnováze mezi osobním a pracovním
životem rodičů a pečovatelů nebo založení Evropského pracovního
úřadu. Ve stejnou dobu ale komisař pro dopravu napadl právo na stávku
pro pracovníky řízení leteckého provozu a Evropská komise odmítla
požadavky na sociální dialog v úřadech centrálních vlád. Samozřejmě,
že za jeden rok není možné úplně vymýtit nejistá pracovní místa, zlepšit

mzdy, ukončit pokračující rozdílné mzdy mezi pohlavími a odčinit
dlouhé roky nedostatečných investic do veřejných služeb. Uvědomit si
tuto situaci je úkolem především pro členské státy a spustit jednotlivé
kroky na podporu Pilíře a zajistit, že evropská spolupráce vede k Evropě
pro pracovníky. To je hlavním vzkazem Evropské odborové konfederace při příležitosti výročí Sociálního pilíře EU.
Přestaňte hatit diskuse o dani Robina Hooda
20. listopad 2018
Občanská sdružení a odbory vyzývají k silnému tlaku na evropské
lídry v návaznosti na pokusy některých členských států na zmaření
pokročilých vyjednávání ohledně daní z finančních transakcí (FTT).
Zástupci těchto skupin spustili výzvu směrovanou na ministry financí
Rakouska, Belgie, Francie, Řecka, Itálie, Portugalska, Německa,
Slovenska, Slovinska a Španělska, kteří vytrvávají ve snaze o zavedení
FTT navzdory odmítavému postoji
dalších zemí EU. Nelíbí se jim, že politici
po letech vyjednávání a přiblížení se
konečnému rozhodnutí stagnují nebo
chtějí udělat krok zpět. Kampaň za FTT
neboli daň Robina Hooda se stává stále
populárnější napříč Evropou, jakožto
přímá reakce na finanční krizi, obzvláště pak jako způsob, jak přimět
banky zaplatit za to, že způsobily krizi a destabilizovaly celý finanční
systém. 10 let po finanční krizi jsou občané frustrováni, že politici nedokázali dodat FTT, kterou slíbili, a která by přinesla do státních pokladen miliardy finančních zdrojů navíc. Nový francouzsko-německý
návrh by otevřel prostor pro konverzaci ve všech 27 zemích EU včetně
těch, které uvedly, že by odmítly i mírnější verzi FTT. Již před dvěma
lety byla na stole rámcová dohoda o podobě FTT, avšak její schválení se
nekonalo. Kdyby byla tato dohoda v EU schválena do konce roku 2016,
mohlo to dnešní doby přinést do veřejných zdrojů více než 40 miliard
euro na účely budování lepších veřejných služeb a nových pracovních
míst. Tyto zdroje mohly také pomoci v boji s chudobou po celém světě.
O podpoře FTT svědčí i fakt, že více než milion občanů EU podepsalo
petici o jejím zavedení. Její smysluplnost podporuje i více než 1000
ekonomů, kteří tvrdí, že FTT učiní finanční systém stabilnější.
Další krok k ochraně oznamovatelů v rámci celé EU
21. listopad 2018
Zástupci Evropské federace odborových svazů veřejných služeb
(EPSU) spolu s kolegy z dalších odborových organizací uvítali výsledek
hlasování v Radě pro právní záležitosti v Evropském parlamentu, který
vylepšuje legislativní návrh Evropské komise na celoevropskou ochranu
oznamovatelů. Poslanci Evropského parlamentu se shodli na posílení
záruk proti odplatě s cílem snížit omezení pro veřejné oznamování a zajistit vyšší ochranu na úrovni národní legislativy. Byla přidána i specifická ochrana pro pracovníky, kteří
se rozhodnou provést oznámení
anonymně. Generální
tajemník
EPSU Jan Willem Goudriaan k tomu
řekl: „Toto je důležité hlasování pro
mnoho pracovníků, kteří cítí potřebu
promluvit ve veřejném prospěchu, ale tuto svobodu promluvit nemají. Po
letech úsporných politik je ochrana na úrovni celé EU obzvláště důležitá
v oblasti veřejných služeb. Máme čerstvé důkazy toho, jak pracovníci
v domovech důchodců oznámili svému vedení špatné praktiky ohledně
hygieny a jídla kvůli nedostatku finančních zdrojů. V lepším případě byli
ignorováni, v tom horším byli propuštěni. A to je důvod, proč potřebujeme pro tyto lidi vytvořit bezpečný kanál za podpory odborů. “
Pavol Mokoš
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