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Předseda Českomoravské konfederace
odborových svazů Josef Středula pro Noviny
Odborového svazu státních orgánů a organizací:

Pane předsedo, budete se na
VII. sjezdu ČMKOS v dubnu
tohoto roku ucházet o pokračování ve funkci předsedy
konfederace?
Jsem velmi potěšen, že
předsednictvo Výboru Odborového svazu státních orgánů a or-

fungování ekonomiky. Jedním
z témat, která jsou před námi, je
délka pracovní doby. Český zaměstnanec v průměru podle
OECD odpracuje za 40letou
pracovní kariéru o 10 let více
než jeho německý kolega. Zaměstnanci v ČR jsou často pře-

Josef Středula (uprostřed) na konferenci Sekce finanční správy
OSSOO
Foto Radek Korčák
ganizací navrhuje celý vedoucí
tým ČMKOS, Radku Sokolovou, Víta Samka a mne na znovuzvolení. Náš tým pokládám za
úspěšný, ale záleží na členské
základně, delegátech sjezdu, jak
naši práci vyhodnotí. Tedy ano.
Které výzvy vidíte před
odbory i před svým dalším
osobním odborovým angažováním?
Rozhodně musí pokračovat
tlak na růst mezd a platů v České
republice, které jsou dlouhodobě
nízké a pod možnostmi naší ekonomiky, a podobné je to s minimální mzdou. Lidé si uvědomují, že mzdová úroveň je nízká
a že mají právo na vyšší mzdy.
Současně víme, že vše ohledně
odměňování se bude odvíjet od

tížení, a když se jim blíží důchodový věk, tak se obávají, zda se
ho vůbec ve zdraví dožijí. Délka
pracovní doby souvisí i s nastupující digitalizací, se kterou bude v brzké budoucnosti v některých oblastech spojeno snižování počtu potřebných zaměstnanců. V ČR by mělo jít
zřejmě o 10 % pracovních míst,
která zaniknou. Zkracování pracovní doby musí být bez dopadu
na mzdy a platy. Problémem
jsou neplacené první tři dny
nemoci, když zaměstnanci kvůli
ztrátě na výdělku nemohou
například při chřipce zůstat doma, a přispívají tak k šíření
nemoci. Důležitá je také propaPokračování na straně 2

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg

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

Na tiskové konferenci ve čtvrtek 15. března představila Českomoravská konfederace odborových svazů analýzu k výhodám a nevýhodám přechodu ČR na euro a návrh odborové centrály na zvýšení
minimální mzdy pro rok 2019.
Odbory varují před urychleným
vstupem do eurozóny a tento postoj dokumentují v analýze o přínosech a nákladech přijetí eura po
dopadech kurzového závazku České národní banky, když nyní vyplývá, že v dohledné době není přijetí eura pro ČR vhodné. Odklad
o několik let je nezbytný nejen
z hlediska možnosti naplnění maastrichtských kritérií a dalších podmínek přijetí aura, ale především
vzhledem k existenci výrazných
rizik pro podnikatelský sektor ČR.
„Všechny země střední a východní Evropy, které přijaly euro,
zatím nedosáhly temp svého růstu
před vstupem do eurozóny. To by
mělo být vážné varování i pro
Česko. Vstup do eurozóny tedy
není zárukou udržení nebo zrychlení tempa růstu,“ uvedl Středula.
Současně je ale třeba mít na vědomí, že k přijetí eura je ČR zavázáno.
„Česká republika potřebuje přechodné několikaleté období na
přípravu ke vstupu do eurozóny.
Urychlený vstup do systému před
ukončením procesu stabilizace
kurzu se může skokově přetavit
do velmi silného konverzního
kurzu. Může tak dojít k ohrožení
konkurenceschopnosti
malých
a středních podniků. Rychlé přijetí
eura může rovněž ohrozit cíl
ČMKOS, kterým je kampaň
Konec levné práce,“ sdělil hlavní
ekonom odborové centrály Martin
Fassmann.

Ohledně minimální mzdy
ČMKOS požaduje na rok 2018
navýšení o 1500 korun na 13 700
korun. Tento požadavek je ve
shodě s růstem průměrných mezd.
Průměrná mzda loni ve čtvrtém
čtvrtletí 2017 přesáhla 30 000 korun, meziročně vzrostla o osm procent na 31 646 korun. V přepočtu
na euro je hodinová minimální
mzda v ČR 2,78 euro (71 korun),
jde o šestou nejnižší minimální
mzdu v rámci EU bez ohledu na to,
zda jde o přepočet podle kurzu či
spotřeby. To neodpovídá produktivitě práce ani výkonu české
ekonomiky. Předchozí vláda slíbila, že minimální mzda bude zhruba
nad úrovní 40 procent průměrné
mzdy. Po loňském růstu mezd
minimální mzda ale loni tvořila
zhruba 38,6 procenta průměrné
mzdy. I z tohoto důvodu nyní vychází požadavek na nárůst minimální mzdy. Pracovat by se mělo
vyplácet. ČMKOS odmítá, že by
růst minimální mzdy měl negativní
dopad na podnikatelské prostředí,
praxe stanovisko ČMKOS potvrzuje.
-děAnalýzu najdete na:
https://www.cmkos.cz/obsah/219/
analyza-prinosy-naklady-pristoupeni-cr-k-eurozone/21525
Záznam tiskové konference najdete na:
https://www.cmkos.cz/obsah/219/t
iskova-konference-minimalni-mzda-2019-muzeme-prijmout-euro/21526

předseda
Předseda Českomoravské konfederace
odborových svazů Josef Středula pro Noviny
Odborového svazu státních orgánů a organizací:
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gace odborových svazů, předáků, funkcionářů a členství
v odborech. Česká republika a její zaměstnanci odbory potřebují.
Jaký je váš názor na zaměstnaneckou problematiku státních a veřejných zaměstnanců?
Myslím, že Českomoravské
konfederaci odborových svazů
se daří vyvažovat zájmy odborářů a zaměstnanců soukromého
a veřejného sektoru. Máme za
sebou úspěšnou koordinaci vyjednávání o platech ve veřejné
sféře. Odborový svaz státních
orgánů a organizací v těchto jednáních sehrál a sehrává velmi
pozitivní roli. Úspěšné společné

samotných zaměstnanců, ale má
stabilizací zaměstnanců i význam pro zaměstnavatele a veřejnost.
Soukromý a veřejný sektor
se navzájem potřebují. Veřejné
služby budou pro odbory nadále
důležitým tématem. Zachování
jejich kvality, rozsahu, dostupnosti a zabránění jejich privatizaci.
Velmi mi osobně vadí, jak
jsme někdy schopni démonizovat práci všech lidí úřednického
stavu na základě jednotlivé negativní zkušenosti. V každé firmě a podniku, všude, jsou lidé
výborní i ti, kteří někdy chybují.
A konkrétní nedopatření a chyby
se mají řešit konkrétními zákonnými postupy a ne všeobjímající
kritikou. A je zarážející, když něco takové slyšíme i od prezidenta republiky.
Nezřídka jsou odbory kritizo-

vány pro úzké vazby k sociální
demokracii, navíc i v souvislosti s krizí v ČSSD se o vás
mluvilo o jako možném novém
předsedovi ČSSD. Jaký je váš
postoj k tomuto problému?
Mé předsednictví nepřipadalo
v úvahu! Nejsem členem žádné
politické strany a ani nic
takového neplánuji. Co přinese
budoucnost, to samozřejmě
nevím. Pro odbory je pozitivní,
když se hovoří o tom, že jejich
předseda by mohl být předsedou
nějaké politické strany. Bylo
by dobré, kdyby tomu tak bylo
i s programem odborů. Aby ho
politické strany převzaly nebo se
jím inspirovaly. Program ČMKOS
je natolik dobrý, že ho může
kopírovat každá levicová strana.
To, že se politickým stranám
nedaří, si musí samy vyhodnotit,
odbory jim v tom pomáhat nebudou.
-dě-

Informace o dalším postupu
v digitální agendě
Informační koncepce České
republiky je základním dokumentem, který stanovuje cíle
České republiky v oblasti informačních systémů veřejné sprá-

za sebou skutečně vládu. V minulosti byly různé resortismy,
a to nyní skončí. Projekt má
hlavní cíl - efektivní online služby pro občany a firmy, digitálně
přívětivou legislativu, rozvoj
celkového prostředí podporu-

Dále se tripartita zabývala
stavem čerpání
prostředků
z fondů EU v programovém
období 2014–2020 a informací
o přípravě budoucího programového období po roce 2020
a přehledem investorské pří-

vy. Informační koncepce ČR je
závazná pro všechny státní
orgány a orgány územních
samosprávných celků. „Projekt,
který předložil vládní zmocněnec Vladimír Dzurilla, sociální partneři celkem pochválili. Je
to velká výzva, ale obrovskou
výhodou je, že zmocněnec má

jícího digitální technologie, zvýšení kapacit a kompetenci zaměstnanců ve veřejné správě
a efektivně a centrálně koordinovat ICT veřejné správy. Budeme se snažit ho zrealizovat,
i když je to pravděpodobně na
období několika vlád,“ uvedl
předseda vlády Andrej Babiš.

pravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018
a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
https://www.vlada.cz/cz/mediacentrum/aktualne/tripartita-projednala-rust-penzi-a-postup-vdigitalni-agende-163983/

vyhlášení stávkové pohotovosti
odborových svazů z veřejné
sféry, to nikdo nepředpokládal.
Výsledky minulého roku tak
jsou vynikající. V souvislosti
s tím je třeba ocenit přístup minulé vlády.
Je tu opět diskuse k novelizaci
zákona o státní službě, ve které
hájíme depolitizaci výkonu státní správy a její ochranu před
politickými vstupy. Otázkou je
situace v bezpečnostních sborech, sociálních službách a kultuře kvůli nízkým platům. Špatně je ohodnocena i práce nepedagogických pracovníků ve školství. V loňském roce se prokázalo, že rušení nejnižších platových tarifů ve veřejné sféře
přispěje nejen k zlepšení situace

Tripartita o růstu důchodů a digitální agendě

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 14.
března 2018 sešli ve Strakově akademii na jednání Rady
hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním bodem jednání byl vládní návrh zákona o růstu důchodů. Dalšími tématy byly čerpání fondů EU, aktuální připravenost
velkých dopravních staveb a postup v digitální agendě.

Premiér Andrej Babiš informoval sociální partnery, že se
scházejí pracovní týmy Rady
hospodářské a sociální dohody,
a také uvedl, že se zástupci tripartity zúčastňují jednání krajských hospodářských a sociálních rad. Mezi dominující témata při jednáních krajských tripartit patří především informace
o vývoji zaměstnanosti a dopravní infrastruktura.
Návrh novely zákona
o důchodovém pojištění
Sociální partneři projednali
novelu zákona o důchodovém
pojištění, která zvyšuje základní
výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy. Seniorům
nad 85 let se také navyšuje důchod o 1000 korun měsíčně.
Průměrné navýšení důchodů
bude činit 918 korun, což představuje největší meziroční navýšení. Cílem vlády je zvýšení
průměrné úrovně důchodů na
15 tisíc korun, a to během čtyř
let. Toto zákonné opatření přispěje ke zvýšení životní úrovně
seniorů.
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Vláda schválila návrh změn služebního zákona
tisková zpráva

Ve středu 14. března 2018 vláda premiéra Andreje Babiše
dokončila projednávání novely
služebního zákona a schválila
vyšší flexibilitu a operativnost
státní správy. Schválila také
změnu systemizace služebních
a pracovních míst s platností od
1. dubna letošního roku. Nesouhlasné stanovisko přijala k poslaneckému návrhu na zmírnění
protikuřáckého zákona.
Vláda se dnes vrátila k projed-

návání novely zákona o státní
službě, kterou přerušila v únoru.
Ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová členy kabinetu
informovala, že Evropská
komise nemá námitky proti
navrženým změnám, a proto
vláda novelu odsouhlasila. Mimo
jiné přinese větší flexibilitu
a otevřenost, protože tříkolové
výběrové řízení zmenší na dvoukolové a umožní přihlášení širšímu okruhu osob. Upravuje také

Pokud čtete NOS, nebo pokud
sledujete profil našeho odborového svazu na Facebooku,
nemohlo vám uniknout, že
Mladí odboráři OSSOO spolu
s Idealisty více méně pravidelně
pořádají akci nazvanou Setkání
po práci. Tento koncept neformálního setkávání odborářů
různých svazů i našich dosud
odborově neorganizovaných
přátel jsme na podkladě obdobného konceptu, který z Německa
dovezla Leonie Liemich, zavedli
v loňském roce, a můžeme konstatovat, že se velice dobře ujal.
Jak je z fotek patrné, účast bývá
poměrně hojná, a o zábavu není
nouze.
Setkání nejsou plánována nijak bezcílně. Snažíme se na nich
představit činnost mladých odborářů, našeho svazu, i odborů
obecně, a to pokaždé z trochu
jiného úhlu. Odborná (například
pracovněprávní) témata a diskuze střídají zábavnější aktivity,
jako byl například tzv. hospodský kvíz nebo setkání s mladými
odboráři z různých států Evropy.
Na letošní rok máme velké
plány, rádi bychom se vydali
i na místa mimo Prahu, zařadili
ještě několik tematických kvízů, promítli nějaký zajímavý
film a zábavným způsobem
nahlédli do historie odborů.
Z odborných témat nás čekají
otázky spojené např. se slaďováním profesního a rodinného života nebo s elektronizací
a digitalizací veřejné a státní
správy.
Náhodně nejsou vybírána ani
místa setkávání. Snažíme se
volit kavárny spojené s konceptem tzv. sociálního (nebo

společensky prospěšného) podnikání, abychom je jednak svou
návštěvou podpořili, jednak
na jejich existenci upozornili
ty z našich účastníků, kteří
o nich dosud nevědí. Kromě
Ta Kavárny v prostorách Jedličkova ústavu jsme již navštívili
Mlsnou kavku, která zaměstnává lidi mající zkušenost s duševním onemocněním, nebo
Café Therapy, úzce spojenou
s prevencí a léčbou závislostí.
Především se ale chceme
setkávat s dalšími lidmi, mladými věkem i duchem, kteří mají
k odborům blízko, které zajímají naše témata, a kteří si o nich
chtějí neformálně podiskutovat.
Budeme rádi, když uvidíme
nové tváře, které se zatím na
setkání neodvážily, i pokud
dostaneme podněty k tématům,
na která bychom se měli zaměřit, případně tipy na zajímavá
místa, která můžeme navštívit
a podpořit.
Přijďte i vy, určitě nebudete
litovat!
Za Mladé odboráře OSSOO
Šárka Homfray
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systém služebního hodnocení.
Navržená účinnost změny
zákona je od 1. ledna 2019.
„Tento bod jsme přerušili,
následně ho projednávala paní
ministryně Dostálová s Evropskou komisí a ta ke změnám
nemá námitky. Po dnešním projednání a schválení oslovíme oficiálně Evropskou komisi, aby
začala proces zaujetí stanoviska,“ uvedl předseda vlády
Andrej Babiš.

Setkání po práci v roce 2018

https://www.vlada.cz/cz/mediacentrum/aktualne/vladaschvalila-zmenu-sluzebniho-zakona-a-nepodporila-poslaneckynavrh-na-upravu-protikurackeho-zakona--163967/
Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
najdete na:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAUXF5TTY

Setkali jsme se s bývalými zaměstnanci

Někdejší předseda OSSOO J. Rovenský (vlevo)
Zleva paní Vrabcová a paní Boháčová
8. března 2018 proběhlo v sídle odborového svazu tradiční
setkání se seniory - bývalými zaměstnanci našeho svazu, které
pořádá každoročně Základní
odborová organizace zaměstnanců OSSOO. Letos sice účast
ovlivnila chřipková epidemie,
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ale i tak se nás sešlo dost k tomu,
abychom popřáli jubilantům
k významným životním výročím
a popovídali si s bývalými kolegy. Bylo to jako vždy velmi příjemné setkání a těšíme se zase
za rok.
Mgr. Věra Benešová
předsedkyně
ZO zaměstnanců OSSOO
foto autorka

Zleva pánové Chovanec, Tesarčík, Táborský a Diamant

Státní služba

V rámci výkonu služby provádíme kontroly po celé České republice. Zaměstnavatel nám nechce započítat do odpracované doby
tu část služební cesty, kterou strávíme přepravou na místo kontroly. Je to tak v pořádku? A jak je to s pružnou služební dobou,
pokud je služební cesta jen půldenní?
Co se týče služební cesty a doby na ní strávené, zákon o státní
službě se příliš neliší od zákoníku práce s výjimkou toho, že
státní zaměstnanec (kromě vymezených výjimek) může být
vyslán na služební cestu i bez
svého souhlasu. Služební úřad
určuje místo nástupu, místo cíle
a místo ukončení služební cesty,
dobu trvání a způsob dopravy
a ubytování, případně i další
podmínky služební cesty. Státní
zaměstnanec se tedy musí těmto
stanoveným podmínkám podřídit.
Co se týče doby strávené na
služební cestě a přepravou na
místo, neobsahuje zákon o státní
službě žádná specifická ustanovení. Neobsahuje ani takové
ustanovení, které by bylo obdobou § 210 zákoníku práce, podle kterého doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo
pravidelné pracoviště jinak než
plněním pracovních úkolů, která
spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na
straně zaměstnavatele, při které
se zaměstnanci mzda nebo plat
nekrátí. Zákon o státní službě
obsahuje obecné ustanovení o jiných překážkách ve službě na
straně služebního úřadu, za které
přísluší plat v § 106 odst. 3, a toto ustanovení se i podle stanoviska sekce pro státní službu
Ministerstva vnitra vztahuje na
přepravu na služební cestu.
I v dalších otázkách pracovní
doby odkazuje zákon o státní
službě na úpravu podle zákoníku
práce, včetně toho, že během
služební cesty se uplatní pevně
stanovená pracovní doba určená
služebním úřadem.
Z výše uvedeného plynou
následující závěry. Pokud je po
dobu služební cesty služebním
úřadem stanovená služební doba
např. od 7:45 do 16:15, samotná

kontrola probíhá od 8:30 a přepravu je nezbytné nastoupit
v 7:00, pak doba od 7:00 do
7:45, pokud během ní nedochází
k výkonu služby, se nepočítá do
odpracované doby ani jako překážka ve službě, a má význam
pouze pro výpočet cestovních
náhrad. Doba od 7:45 do 8:30
pak představuje překážky ve
službě, za které přísluší plat.
Pokud kontrola skončí v 16:00
a přeprava domů skončí v 17:30,
pak doba od 16:15 do skončení
přepravy je rovněž relevantní
jen pro výpočet cestovních náhrad. Pokud by výkon kontroly
skončil až v 17:00, pak by se od
16:15 do 17:00 jednalo o službu
přesčas.
Tato úprava není pro státního
zaměstnance příliš příznivá,
a služební úřad by měl při
plánování služebních cest mít
tyto dopady v patrnosti. Lze zde
apelovat i na to, aby odborové
organizace i v těchto souvislostech důsledně využívaly svého
oprávnění projednávat množství
služebních úkolů a služební tempo.
Poněkud pozitivnější odpověď však můžeme dát k otázce
kratších služebních cest nebo
pochůzek tam, kde je zavedena
pružná služební doba. Pokud
služební cesta netrvá celý den, je
ve zbývající části možné aplikovat i pružnou služební dobu, a to
jak co do její pevné, tak co do její volitelné části. Pokud by se ve
výše uvedeném případě státní
zaměstnanec vrátil na služební
působiště např. ve 14 hodin
a pevná část pružné služební doby končí v 15 hodin, může v 15
hodin odejít domů a nemusí
zůstávat v úřadě až do 16:15,
tedy do konce pevně stanovené
služební doby.
Šárka Homfray
svazová právnička

Odpověď: Z vašeho dotazu
není jasné, jaké byly důvody,
které vedly vaši vedoucí k nutnosti váš počítač otevřít, ani jak

věděla, kde máte uložená přístupová hesla k němu. Pokud tyto důvody byly vyvolány pracovní nezbytností, pak jistě nic
nebránilo, aby se s dotazem na
přístupové heslo obrátila na vás
a požádala vás o součinnost.
Zaměstnavatel také mohl řešit

Dotaz: Po návratu do práce po pracovní neschopnosti, jsem
přišla na to, že má nadřízená odemkla moji zásuvku u pracovního stolu, našla tam mé přístupové heslo do pracovního počítače
a počítač otevřela a prohlížela ho. Má na něco takového právo?
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problém vašeho přístupového
hesla prostřednictvím správce
sítě. Teprve pokud by to nebylo
z nějakého důvodu možné, a vy
jste součinnost odmítla, bylo by
nutné hledat jiná řešení. V případě, že byla všeobecná vědomost o tom, kde máte přístupová
hesla uložena, lze připustit jako
krajní řešení i otevření vašeho
stolu. Zásadně však s tím, že šlo
o neodkladnou pracovní záležitost, kterou nebylo možné řešit
bez informací uložených ve vašem pracovním počítači. A samozřejmě, že o této skutečnosti byste měla být předem informována, abyste měla možnost na
situaci vhodně reagovat a případně věc řešit jiným způsobem.
Stůl by pak měl být otevřen
komisionálně za účasti tří zaměstnanců (pokud možno za
účasti zástupce odborů) a neprodleně o tom informován dotčený zaměstnanec. Po vyzvednutí
potřebného je třeba o vzniklé situaci vyhotovit protokol a znovu
pracovní stůl řádně zabezpečit.
Stejně tak bylo nezbytné zaprotokolovat, kdo, kdy a jak dlouho
vaše přístupové heslo k počítači
používal.
Stále je však nutné mít na
paměti, že to není „váš“ počítač,
ale počítač zaměstnavatele. V něm
by se měly nacházet pouze složky, které souvisí s výkonem vaší
práce. Vyplývá to z § 316 odst. 1
zákoníku práce, podle kterého
nesmějí zaměstnanci bez souhlasu zaměstnavatele užívat
pro svou osobní potřebu výrobní
a pracovní prostředky zaměstnavatele, včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační
zařízení. Tento zákaz má povahu
absolutního zákazu a je na
zaměstnavateli, zda a v jaké míře tento zákaz striktně uplatňuje.
Dodržování zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným
způsobem kontrolovat. Otázkou je, pokud nebylo nutné
„váš“ počítač bez vašeho vědomí otvírat z naléhavých pracovních důvodů, kdo kompetentní, koho a zda vůbec takovouto
kontrolou pověřil.
Druhou otázkou je, že Listina
základních lidských práv a svobod v článku 10 garantuje právo každé fyzické osoby (tedy
i zaměstnance) mimo jiné na
zachování lidské důstojnosti,
osobní cti, dobré pověsti, na
ochranu svého jména a na ochranu před neoprávněným zasa-

hováním do soukromého života.
Tento princip byl promítnut
částečně do § 316 odst. 2
zákoníku práce, který stanoví –
cituji „zaměstnavatel nesmí bez
závažného důvodu spočívajícího
ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že
podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo
kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci." Proto,
aby nebyl porušen zákon, tato
kontrola by se mohla týkat pouze
e-mailových adres, kam jsou mimopracovní aktivity zaměstnance směrovány, nikoliv však
vlastního obsahu soukromé emailové zprávy.
Soukromí zaměstnance je nutné tedy ctít i na pracovišti. Aby
tomu tak mohlo být, je nezbytné,
aby měl zaměstnanec zaměstnavatelem vymezen konkrétní
prostor, který může používat
pouze on sám. Mám na mysli
samostatnou uzamykatelnou
část pracovního stolu nebo alespoň jednu uzamykatelnou zásuvku stolu, tak jak tomu je ve
vašem případě. Takto vymezený
prostor smí být přístupný pouze
danému zaměstnanci.
Zde se jedná o ryze soukromé
místo zaměstnance, kde si může
ukládat věci, ke kterým má osobní a intimní vztah a mohou být
vyjádřením kontaktu s rodinou
nebo přáteli, případně jsou
nezbytné pro osobní život zaměstnance (například hygienické a toaletní potřeby, léky
apod.). Do tohoto prostoru však
nemohou být odkládány služební materiály. Pokud tomu tak je,
nikdo nemá právo bez výslovného souhlasu dotyčného do
tohoto prostoru nahlížet. Mezi
osobními věcmi zaměstnance
mohou být i takové, které mohou
vzbudit u nezasvěceného úsměv,
posměch či pohoršení, a tím
poškodit lidskou důstojnost,
osobní čest nebo dobrou pověst
dotyčného zaměstnance.
Jednalo by se o neoprávněné
porušení soukromí, tedy práva,
které je zaručeno ústavou.
Z vašeho dotazu vyplývá, že
postup vašeho vedení nebyl
zcela v souladu s výše uvedeným.
JUDr. Pavel Sirůček

Strategie EPSU v reakci na akční plán EK ohledně nerovnosti mezd
6. březen 2018
Evropská komise schválila akční plán boje se mzdovou nerovností
v letech 2018-2019. Evropská federace odborových svazů veřejných služeb
navrhla hned několik kroků, které byly schváleny již v listopadu na mítinku
Komise pro rovnost mezi pohlavími.
Rozdíly mezd mezi pohlavími jsou v agendě odborů na prvních místech a je nutné,
aby to tak i zůstalo. Je potřeba posílit úlohu kolektivního vyjednání při boji se
mzdovou nerovností a nerovností mezi
pohlavími obecně. Tyto nerovnosti nemohou být ignorovány a už vůbec
nesmí být tolerovány. Akční kroky jsou zcela nezbytné a potřebují mít
konkrétnější, přesvědčivější a právně závaznější formu. EK uvedla, že
nerovnosti mezi pohlavími jsou její politickou prioritou. EPSU opakovaně vyzývá k následujícímu:
1. mzdové transparentnosti,
2. přijetí plánů na rovnost v rámci členských států, včetně konkrétních
plošných návrhů,
3. posílení role kolektivního vyjednávání ve vztahu k:
- mzdovým systémům bez ohledu na pohlaví,
- dokazování rovnosti,
- schématům hodnocení práce.
Evropská komise odmítá 9,8 miliónům pracovníkům směrnici o standardech na informační a konzultační práva
7. březen 2018
Evropská komise včera poslala formální odpověď Evropské federaci
odborových svazů veřejných služeb, CESI a zástupcům zaměstnavatelů
centrálních vlád. V tomto dopise EK odmítá požadavek sociálních partnerů
na to, aby představila jejich dohodu Radě EU, která by tuto dohodu implementovala do práva EU jako novou směrnici. Této dohody dosáhli sociální partneři již v prosinci 2015. Tato dohoda si klade za cíl vyplnit mezeru
v legislativě EU, která vylučuje pracovníky centrálních vlád z práva na informace a konzultace.
Čtyři měsíce po představení Evropského pilíře
sociálních práv, který všem pracovníkům v EU
zajišťuje právo na informace a konzultace, EK odmítá navrhnout Radě EU
legislativu, která by stejná práva zajistila i pro 9,8 miliónů pracovníků centrálních vlád. Předsedkyně ESPU výboru pro národní a EU správu Britta
Lejonová k tomu řekla: „Komise tuto dohodu před dvěma léty uvítala a eurokomisařka Thyssenová nás informovala, že bude představena analýza
dopadu této dohody. Od té doby se postupně vytrácela transparentnost při
rozhodování, až nakonec došlo k jejímu zamítnutí. Pouhé čtyři měsíce po
dohodě o EU sociálním pilíři nás toto rozhodnutí extrémně zklamalo.“
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan to komentoval slovy: „Je
to urážka sociálních partnerů jako spolurozhodovatelů i povinnosti Komise
a Rady vést sociální dialog, jak je zakotveno v EU dohodách z roku 1993.
Toto rozhodnutí bylo vydáno bez nějakých důkazů a zcela svévolným způsobem. Je to nejhorší podoba chování veřejné správy, a podkopává práci
těch veřejných pracovníků, kteří pracují za budoucnost Evropy. Je to hanba pro Thyssenovou i pro Junckera.“
Island se stal první zemí, kerá uzákonila mzdovou rovnoprávnost
9. březen 2018
Od 1. ledna tohoto roku Island jako první země na světě uzákonil mzdovou rovnoprávnost. Rovnost mezd mezi pohlavími je nyní povinná pro
všechny společnosti, které mají 25 a více zaměstnanců, a ty společnosti,
které nedokáží prokázat mzdovou rovnost, budou čelit sankcím. Tímto zákonem
se islandská vláda zavazuje uzavřít mzdovou mezeru mezi pohavími do roku 2022.
Maríanna Traustadóttirová, poradkyně pro
rovné mzdy v Islandské pracovní konfederaci (ASI), k tomu řekla: „Island je první zemí na světě, která představuje legis-

lativu na zavedení standardů na rovnocenné mzdy. Pracoviště musejí projít auditem a obdržet certifikaci, že jejich zaměstnanci jsou za stejnou práci placeni stejně. Od začátku to byla tripartitní spolupráce mezi pracovníky, zaměstnavateli a vládou. Pro islandské odbory bude nyní obrovskou
výzvou monitorovat pracoviště a dodržování tohoto nového zákona.“
Nutno podotknout, že Islad byl již před zavedením tohoto zákona lídrem
v boji za rovné mzdy, když se v tomto ohledu v žebříčku Světového ekonomického fóra umístil na prvním místě devět let za sebou.

Dánské odbory bojují proti hrozbě omezování kolektivního vyjednávání
14. březen 2018
V minulém týdnu zaměstnavatelé v dánském veřejném sektoru šokovali
odbory hrozbou masivního uzamčení pracovišť, resp. nepovolení vstupu
na pracoviště. Poté, co vyjednávání o nové kolektivní dohodě zamrzlo,
odbory vydaly zprávu o možné stávce na začátku dubna. Jednalo by se
o cílenou stávku se zapojením zhruba 10 % veřejných pracovníků.
Zaměstnavatelé okamžitě reagovali vydáním hrozby, že až pro 90 % všech
státních a 50 % municipálních pracovníků uzamknou jejich pracoviště.
Dennis Kristensen, předseda dánské odborové organizace FOA, na to
reagoval slovy: „Je to naprosto zbytečné a škodlivé vyostření konfliktu.
Nepřicházejí s řešením, pouze s výhrůžkou, že uvrhnou naši zemi do chaosu.“ Další odborová představitelka Grete Christensenová k tomu řekla:
„Toto je klíčové pro soudružnost v Dánsku. A dnes vidíme narušení důvěry,
které může negativně ovlivnit vztahy na mnoho let. Jako vyjednávači jsme
nikdy žádný konflikt nechtěli. Chceme
pouze dosáhnout řešení, a to zůstává naším
cílem i nadále.“ Odbory se neobávají
pouze velmi tvrdého přístupu, se kterým
vyrukovali zaměstnavatelé, ale mají pádné
podezření, že se jedná o taktiku, jak dostat
vládu do sporu, a tak oslabit dánský systém kolektivního vyjednávání. Rita Bundgaardová, předsedkyně HK/Stat,
která sdružuje státní zaměstnance, to komentovala slovy: „Jako dánská
občanka jsem zklamaná, že jsem součástí demokracie, která se chová tímto způsobem. Kdo si dovolí hazardovat s blahobytem společnosti? Pořád
ale doufám, že dokážeme najít řešení pomocí dalšího vyjednávání.“
Stávka zaměstnanců OSN v Ženevě kvůli snižování mezd a úsporám
16. březen 2018
Po měsících neúspěšného vyjednávání s Komisí pro mezinárodní pracovníky ve veřejných službách ohledně selhávající reformy mezd, problému úspor a zhoršujícím se pracovním podmínkám se personál OSN v Ženevě rozhodl k výjimečnému kroku, a sice svolal na 16. března stávku. Pro
stávku hlasovalo 89 % zaměstnanců, a to i přes pokusy vedení OSN o zastrašení pracovníků. Generální ředitel kanceláře OSN v Ženevě Michal Möller poslal email všem zaměstnancům, ve kterém zdůrazňuje, že interní
regulace a pravidla neposkytují žádnou podporu pro to, aby se pracovníci
vyhli své práci. “My ale víme, že právo na stávku je zajištěno škálou mezinárodních smluv a je také popsáno v článku 8 v Mezinárodní dohodě o ekonomických, sociálních a politických právech, stejně jako jeho uznání v ILO
konvenci 87.” uvedla generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová, a dále
řekla: „Popravdě řečeno je šokující vidět, jak představitelé OSN zcela zřejmě nedodržují fundamentální práva, za
která pracovní hnutí bojovala více než
století. Pevně věříme, že právě OSN,
jakožto primání globální advokát za lidská práva, by měla jít příkladem ostatním.
Pokud se jí to nepovede, mohlo by to vést
k obviňování z pokrytectví a k trvalému
poškození reputace této organizace.“ Dopisem vyzvala generálního tajemníka OSN k implementaci fungujícího kolektivního vyjednávání a respektování odborářských práv napříč celou OSN.
Pavol Mokoš
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Rekreační zařízení

SMRK v Lá zních Libverda

v roce 2018

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 6/2018.
Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. v pěkném prostředí a dobrých klimatických podmínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové hřiště na tenis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).
UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 32 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

číslo

pokoj

Ceny platné od 1. 1. 2018

cena za pokoj/noc

velikost

1) sezóna

mimo sezónu

6

3+1

630, -

470, -

*10
pokoj ZO MF

1+1

210,-

3, 4, 5
12

2+1
4

505,-

745, -

385, 525, 210,-

1) sezóna od 2. 6. - 29. 9. 2018 a od 16. 12. 2018 - 2. 1. 2019
* možno objednat po domluvě s OS (pí. Řehořová)

20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poslytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ není v rekreačním zařízení zajištěno k dispozici je moderně vybavená kuchyně (sporáky,
kuchyňské linky s nádobím - každá rodina Má uzamykatelnou skříňku, - mikrovlnka, varné konvice, ledničky). Ke stolování je určena jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s televizorem.
Stravovat se můžete v různých restauračních zařízeních, která se nacházejí v blízkosti RS SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta rekreantů je vyhrazeno
parkoviště přímo v objektu RS.
INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpatí
Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhličitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní choroby, nemoci
pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá především k minerálně-uhličitým
koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem, ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdských pramenů
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca 100 m
vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, zejména pak na
lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové Město pod
Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa k Chatě
Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní pohled do údolí
Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazilikou
Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor.
Když se otočíte o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras a singltrek –
síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad Lázněmi Libverda
a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních Libverda) a 20
km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedalekou Jizerskou magistrálu
(150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce 1931
a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České republice.
Z terasy před restaurací je jedinečný výhled na severní svahy Jizerských hor i na část Frýdlantska.
Součástí restaurace Obří Sud je MINI ZOO. V blízkosti Lázní Libverda nalezneme i rekreační a poutní místo Hejnice s barokním chrámem. Odtud není daleko k místním vodopádům Sloupského
a Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz
OS státních orgánù a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Odborový svaz státních orgánů
organizací, Senovážné nám. 23,
110 00 Praha 1

Smrk, Lázně Libverda

VRAŤTE O B RATE M
OS stát. orgánů a organizací
pí Řehořová, tel. 224 142 474,
fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 6/2018 - web stránky OS “rekreace”

Objednavatel

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2018

Jméno a příjmení
Bydliště

PSČ

Zaměstnavatel
(pracoviště)

tel. číslo

e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"
délka pobytu: v termínu od - do
počet účastníků:

pokoj číslo:

tj. počet nocí

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky
Platbu provedu převodem ze svého účtu
V hotovosti na pokladně OS

ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE

(zakroužkujte)
(zakroužkujte)
(zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Dále prohlašuji, že jsem byl(a) ve
smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. řádně informován(a) o zpracování osobních údajů

podpis žadatele, datum

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO
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Přihlaste se k ZP MV ČR

Bonusy 2018
Novinky v nabídce
• Nově zvýšené příspěvky pro děti,
nastávající maminky a ženy po porodu
• Příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
• Rozšířený program pro dárce krve
• Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
• 2 týdny ve vysokohorském prostředí pro chronicky nemocné děti
• Podpora odvykání kouření
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz

www.zpmvcr.cz
@pojistovnazpmvcr

