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Praha 8. března 2019

 Hosty VIII. sjezdu OSSOO byli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministryně
financí Alena Schillerová, náměstek ministra vnitra Jan Postránecký, policejní prezident Jan Švejdar a předseda ČMKOS Josef Středula  Sjezd schválil nové Stanovy OSSOO, Program činnosti na
léta 2019-2023 a zvolil vedení odborového svazu
Mezi hosty sjezdu byli také
bývalý předseda OSSOO Jan
Rovenský a bývalí místopředsedové OSSOO Jiří Vojtěch
a Karel Urban, zástupci slovenského partnerského odborového svazu SLOVES, předsedové několika odborových svazů sdružených v ČMKOS a Leonie Liemich, koordinátorka
Mladých odborářů OSSOO.
VIII. řádný sjezd, na který bylo konferencemi odvětvových
sekcí odborového svazu zvoleno
169 delegátů a delegátek, zahájil
v devět hodin předseda odborového svazu Bc. Pavel Bednář.
Po uvítání delegátů a hostů
a krátkém představení působnosti odborového svazu, který zastupuje širokou škálu zaměstnanců státního a veřejného sektoru,
vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
V úvodu zmínila, že Mezinárodní den žen, který se zrovna
slaví, je jejím oblíbeným svátkem, ocenila význam sociálního
dialogu a připomněla, že sama
deset let pracovala jako zaměstnankyně ve státní správě. Jako
pracovní téma pro příští měsíce
označila vyjednávání o platech
s tím, že se bude zasazovat o to,
aby byly zvyšovány především
tarifní platy, protože jen tak je
zajištěno, že zvýšené finanční
prostředky na platy doputují tam,
kde jsou potřeba.

Ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová

Nesouhlasí se strašením o zpomalování ekonomiky a výrazným
šetřením, platy jsou stále na nízké
úrovni. ČSSD se daří prosazovat
ve vládě prospěšná opatření pro
zaměstnance. Konec karenční doby znamená konec trestání za
nemoc. Česká republika nepotřebuje zásadní důchodovou reformu, která by změnila celý systém. Potřeba je kontinuální adaptace ve vazbě na měnící se podmínky. Nová komise pro spravedlivé důchody, která se poprvé
sešla v únoru, se bude věnovat
řešení nižších penzí žen, ty jsou
totiž o pětinu nižší než důchody
mužů, dále pak možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pro

lidi v náročných profesích, nastavení vdovských a vdoveckých
penzí a mezigenerační solidaritě
s ohledem na finanční udržitelnost
systému. Současný průměrný důchod ve výši 38 % průměrné
mzdy není spravedlivý.
Ministryně dále hovořila o podpoře rodin, předškolních zařízeních, navýšení rodičovského příspěvku, zálohovaném výživném,
které má zabránit možné diskriminaci dětí v neúplných rodinách.
Změna by měla nastat v zefektivnění činnosti úřadů práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, když nyní se po bývalé rePokračování na straně 2
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formě soustředí více na vyplácení
dávek než na své prvotní hlavní
zaměření. Přitom stále např.
matky malých dětí či lidé v předdůchodovém věku hledají těžko
zaměstnání a stále trvá prekarizace práce. Ve všech uvedených
záměrech ministryně vidí možnosti pro sociální dialog.
Policejní prezident Jan Švejdar uvedl, že Policie ČR je v dobré kondici, pracovní i finanční,
policie přitom může nabrat 2700
lidí. Rozdíly v platech příslušníků a zaměstnanců jsou až příliš
velké, proto se on snaží o zvýšení
platů zaměstnanců, což je zvlášť
nutné při současné míře nezaměstnanosti a silném konkurenčním prostředí na trhu práce.
Příprava příslušníků i zaměst-
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Poukázal na to, že praxe ukáže
oprávněnost poslední novely zákona ohledně zlepšení kariérního
postupu i běžných státních zaměstnanců a jejich větší mobility.
K změnám systemizace zatím nejsou žádná oficiální zadání, nyní
teprve se jedná o parametry státního rozpočtu na příští tok, sekce
je připravena v otázce systemizace úzce spolupracovat s odborovým svazem. S odbory je sekce

platů a silné kolektivní vyjednávání. Po létech úspor Evropa
potřebuje jinou politiku veřejných služeb, změny lze dosáhnout blížícími se evropskými volbami. Potřeba je společně řešit
daňovou spravedlnost, prekérní
práci, rovnost žen a mužů.
Předseda ČMKOS Josef Středula na začátku vystoupení navázal na MDŽ poukazem na skutečnost, že ženy v ČR mají o 22
% nižší mzdy než muži, a přitom
částečné řešení je nasnadě zakotvením akceptace mzdového růstu
za mezidobí věnované péči o dítě
v zákoníku práce podle inflace či
kolektivního vyjednávání. Také
konkrétní pracovní místo po
„rodičovské“ ať otce či matky by
mělo být chráněné po delší dobu
než tomu je nyní, kdy přechod na
jiné pracovní místo často znamená i nižší výdělek. Hovořil o konkrétním případu ze státní správy

mzdy. ČMKOS je proti nepromyšleným opatřením ohrožujícím budoucnost občanů ČR.
Předseda ČMKOS připomněl
novelu zákona o státní službě,
kterou odbory odmítaly kvůli
změně ve způsobu odvolávání
státních tajemníků. Stále je potřeba řešit odměňování, české platy
jsou výrazně nižší než v blízkém
Německu. Ekonomika nezpomaluje tak významně, aby byl důvod
odstoupit od tlaku na růst platů.
J. Středula připomněl růst platů
poslanců o 9 procent i 50% závislost hrubého domácího produktu
na spotřebě obyvatel. Požadavky
odborů pro vyjednávání o platech
v souvislosti se státním rozpočtem na rok 2020 nebudou skromné, není k tomu žádný důvod.
Konfederace pokračuje v kampani Konec levné práce, její
mítink se bude konat 17. září
v Praze v době finálních jednání

Náměstek ministra vnitra pro
státní službu Jan Postránecký

Policejní prezident Jan Švejdar

nanců na práci je velmi náročná,
a tak je pro Policii ČR personální
fluktuace velmi škodlivá. Přitom
každá novelizace zákona o služebním poměru znamená hrozbu
odchodů, a to často těch, kteří by
měli učit nové a mladé uchazeče.
Policejní prezident i ministr vnitra udělají vše pro stabilizaci a děkují za spolupráci i podporu příslušným odborovým svazům.
Náměstek ministra vnitra
pro státní službu Jan Postránecký ocenil spolupráci s odborovým svazem od počátku aplikace zákona o státní službě.
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v kontaktu ohledně odměňování
i slaďování rodinného života a výkonu služby. Od počátku aplikace
zákona o státní službě došlo díky
vládním opatřením k cca 30% nárůstu platů, a k slaďování rodinného a pracovního života přispívá
pružná pracovní doba, práce z jiného místa, dětské skupiny i mateřské školky. Náměstek ocenil
uzavření druhé kolektivní dohody vyššího stupně, která obsahově navazuje na minulou, a potvrdil zájem a připravenost k další
úzké spolupráci.
Generální tajemník EPSU
Jan Willem Goudriaan pozdravil delegáty a odboráře OSSOO
prostřednictvím video zdravice. Poděkoval za podíl OSSOO v práci
Evropské federace odborových
svazů veřejných služeb a zdůraznil
význam společného boje za právo
na informování a projednávání
zvlášť v souvislosti s oznámeným
10% snižováním úředníků v ČR
bez informování odborů. Důležité je společné úsilí za slušný růst

Předseda ČMKOS Josef Středula
z poslední doby, kdy bylo bez informování odborů zrušeno místo
zaměstnankyně na mateřské dovolené. Upozornil, že nemohou být
snižována nepromyšleně pracovní místa zaměstnanců vázaných
na státní rozpočet bez redukce činností. Kritizoval také myšlenku,
že by stát nadále neplatil za „státní pojištěnce“ a podivil se, že
takový postup, který by rozkolísal systém financování zdravotnictví, může být ze strany ministerstva financí uvažován. Zaměstnanci nemají prostředky na doplácení na zdravotní péči ani po
eventuálním zrušení superhrubé

o státním rozpočtu a zahájení kolektivního vyjednávání o mzdách
v podnikatelské sféře.
J. Středula odmítl generalizaci
zneužívání sociálních dávek či náhrad mezd a nemocenských dávek v nemoci a přijímání opatření namířených nespravedlivě i proti oprávněně potřebným. Pochválil zrušení karenční doby a prohlásil, že 60% náhrada je ale stejně málo. Uvedl případ Německa,
kde zaměstnanec pobírá v nemoci šest týdnů plat, takže se nebojí
být nemocný. Mezi cíle ČMKOS
Pokračování na straně 3

sjezd_1

VIII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
Praha 8. března 2019

Pokračování ze strany 2

stále patří pět týdnů dovolené pro
všechny zaměstnance, zkracování pracovní doby a posílení dozoru nad bezpečností a ochraně
zdraví při práci.
Předsedkyně Slovenského
odborového svazu veřejné
správy a kultury SLOVES
Milena Rácová připomněla společnou historii s OSSOO a stejné
cíle v současnosti v úsilí o důstojnou páci a lepší život zaměstnanců veřejné správy a služeb.
Prosperita se buduje na úkor
obyčejných lidí a znamená pro ně
nedostatek finančních prostředků
a omezený volný čas. Probíhající
reforma veřejné správy v SR
cílená na efektivitu a jednodušší
vyřizování na úřadech je spojená
s úsporami. Minimální mzda
v SR je 520 euro, což je 55 %
slovenské průměrné mzdy, odbory usilují o 60 %. Změnou v odměňování veřejných zaměstnanců od počátku tohoto roku byl
odstraněn tarif nižší než minimální mzda. V současné době jsou
platné pro rezorty veřejné správy
vyšší kolektivní smlouvy s nárůstem tarifních platů v roce 2019
a 2020 vždy o 10 %, což bylo
velkým úspěchem vyjednávání.
Ale reálně někteří zaměstnanci
mají nižší nebo až nulový nárůst,
protože zaměstnavatelé snížili či
úplně odebrali osobní příplatky.
Odbory to odsuzují jako nemorální postup při vědomí, že osobní
příplatky nejsou nárokové a nelze
tedy hledat nápravy u soudu.
Ministryně financí Alena
Schillerová z důvodu zaneprázdnění pracovními povinnostmi
v Poslanecké sněmovně přišla na
sjezdové jednání zhruba v polovině úvodní slavnostní části sjezdu. Své vystoupení uvedla záměrem blíže osvětlit zprávy, které se o cílech ministerstva financí ohledně přípravy státního rozpočtu na rok 2020 objevují
v médiích. Připomněla své dlouholeté působení ve státní správě
a zkušenost, že občané si většinou neuvědomují význam práce
úředníků pro svůj život a požá-
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Ministryně
Schillerová

financí

Alena

dala delegáty o šíření povědomosti o jejich dobře odváděné
práci. Zvýšení příjmů státu od
roku 2013 dokonce roku 2018
o 454 mld korun nejsou jen
výsledkem růstu ekonomiky, ale
také efektivního výběru daní.
Tempo růstu ekonomiky se zpomalilo, ale nejde o žádnou tragédii. Uvažovaný schodek státního rozpočtu na rok 2020 ve výši
40 mld korun označila ministryně
jako obtížně překročitelný. Apeluje na udržení zdravých státních
financí. Její snaha o řešení „mrtvých duší“ ve státní správě je
kontinuální. Úspory spojuje se
snížením provozních výdajů resortů i vyplácení sociálních dávek opravdu potřebným. V souvislosti s personální optimalizací
A. Schillerová uvedla, že lidské
zdroje jsou to nejcennější a i nejdražší. Bez analýz nelze realizovat úspory, a to je v gesci jednotlivých ministerstev, které musí
posoudit možnosti optimalizace
ve spolupráci se služebními orgány. Podle ní i odbory by mohly
poukázat na nepotřebné agendy
či nevytíženost. Je přesvědčena,
že velké organizace občas potřebují vnější impuls jako ochranu
před ustrnutím. Ve státní správě
je bez bezpečnostních sborů
celkem 6784 neobsazených míst.
Na jednoho vedoucího připadá
zhruba pět zaměstnanců, v nadsázce pak řekla, že „máme hodně

náčelníků a málo indiánů“.
Ekonomika je v dobré kondici,
firmy hledají zaměstnance, soukromý sektor je schopen propuštěné zaměstnance absorbovat. Je
si vědoma, že zmiňovaných deset
procent zaměstnanců není možné
někde propustit najednou, a je
třeba nutné takové opatření rozložit do více let. Je lepší provádět personální zásahy nyní, než
pod tlakem za krize.
Předseda Odborového svazu
KOVO Jaroslav Souček pozdravil sjezd s tím, tento největší
odborový svaz z výrobní sféry
aktivně podporuje Odborový
svaz státních orgánů a organizací
zastupující jinak málo populární
zaměstnance státní a veřejné
správy v jeho snaze o lepší pracovní podmínky. Cení si společné
práce při správě odborového majetku.
Dále sjezd krátce pozdravili
předsedkyně Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody Anna Machová,
předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík a předseda Odborového svazu hasičů
Zdeněk Jindřich Oberreiter.
Pracovní část sjezdu
Po skončení slavnostní části
sjezdu předseda P. Bednář
oznámil, že je přítomno 162
delegátů ze 169 zvolených na
konferencích sekcí odborového
svazu, a zahájil pracovní část
sjezdu. Bylo zvoleno pracovní
předsednictvo sjezdu, schválen
program sjezdu, jednací a volební
řád.
Pod vedením moderátora sjezdu Bc. Miloše Lokvence byly

zvoleny pracovní komise sjezdu,
mandátová, návrhová, volební
a ověřovatelé zápisu z jednání
sjezdu. Komise si zvolily své
předsedy a poté předsedkyně volební komise Bc. Dana Laštovičková oznámila, že kandidátka
pro volby předsedy a místopředsedů odborového svazu bude
uzavřena ve 13 hodin.
Předseda OS P. Bednář seznámil delegáty s plněním usnesení VII. sjezdu OSSOO konaného v roce 2015 a konstatoval, že usnesení bylo splněno.
Dalším schváleným bodem
programu sjezdu byla zpráva
o činnosti za uplynulé volební
období. Rozsáhlou zprávu doplněnou přílohami obdrželi
delegáti e-mailovou poštou a přímo na sjezdu ji komentoval za
pomoci video projekce předseda
P. Bednář. Podtrhl význam
Odborového svazu státních orgánů a organizací nejen pro odboráře, ale pro všechny zaměstnance veřejné správy a služeb.
Odborový svaz ve spolupráci
s dalšími odborovými svazy
rozpočtové a příspěvkové sféry,
když mluvčím těchto svazů je
předseda OSSOO, a vedením
ČMKOS vedou sociální dialog
především o platových podmínkách, účastní se připomínkami
legislativních procesů, snaží se
o upevňování pozice odborů ve
společnosti s tím, že odbory jsou
významnou součástí demokratické společnosti.
OSSOO je členem mezinárodních odborových konfederací
Pokračování na straně 4
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a udržuje kontakty se slovenskými odboráři. Významná je odborná poradenská činnost určená
základním a místním organizacím i jiným odborovým orgánům
a samotným členům odborového
svazu a právní zastupování při
eventuálních soudních sporech.
Stěžejní činností je také kolektivní vyjednávání, a to i na vyšší
úrovni, když je uzavřena už
druhá Vyšší kolektivní dohoda
pro státní zaměstnance a určité
kroky byly provedeny ohledně
kolektivního vyjednávání pro zaměstnance územních samosprávných celků a příslušníky
bezpečnostních sborů. Průběžné
je aktivní sledování dodržování
zákoníku práce a aplikace zákona
o státní službě a jeho novelizací.
Několik let pracuje iniciativa
Mladí odboráři OSSOO. Oborový svaz se věnuje otázkám bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nabízí rekreaci ve spoluvlastněném rekreačním zařízení Smrk
v Lázních Libverda a má uzavřené rámcové smlouvy o rekreaci
členů a jejich rodinných příslušníků. Vedení odborového svazu
udržuje kontakt s funkcionáři
a členy prostřednictvím sedmi
Informačních a poradenských
center odborového svazu v regionech, elektronickou poštou, časopisem NOS, na webové stránce
a sociálních sítích. (Více o zprávě
na stranách 6 a 7)
Po ukončení komentáře ke
zprávě se s delegáty z pracovních
důvodů rozloučil předseda
ČMKOS J. Středula, přislíbil
svou aktivitu při blížících se jednáních o platech a požádal v tomto směru o podporu.
Zprávu o činnosti Revizní
komise OSSOO přednesla její
předsedkyně Zdeňka Vujčíková. Seznámila přítomné se složením komise, čtvrtletní periodicitou konání zasedání, spoluprací s rozpočtovou komisí OS
a vedením OS, kterému předávají
svá stanoviska k rozpočtu provozního fondu a jeho čerpání.
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Komise při své kontrolní činnosti, která se řídí obecně platnými
předpisy a svazovými předpisy,
dostává z kanceláře odborového
svazu vzorně připravené podkladové materiály. Revizní komise neshledala žádná porušení
předpisů.
Předsedkyně mandátové komise Ing. Kateřina Kubátová
oznámila, že ze 169 delegátů
s hlasem rozhodujícím je přítomno 162, 7 jich je omluveno,
a přítomno je všech 5 delegátů
s hlasem poradním.
V diskusi ke zprávě o činnosti,
která zahrnovala i zprávu o hospodaření, vystoupil Miroslav Sabo s tím, že hospodaření provozního fondu OS je stále ztrátové
a měla by být provedena opatření
s cílem dosáhnout v této oblasti
vyrovnaného hospodaření. Koordinátorka Mladých odborářů
Leonie Liemich hovořila o akcích
mladých odborářů ohledně aplikace zákona o státní službě, vztahu mladých zaměstnanců k odborům, pořádání Setkání po práci
pro zájemce v Praze a záměru
věnovat se dopadům digitalizace státní a veřejné správy na pracovní podmínky zaměstnanců.
V diskusi zaznělo připomenutí
zvláštní důležitosti navyšování
tarifních platů pro zaměstnance
územních samosprávných celků.
Předsedkyně volební komise
D. Laštovičková oznámila, že
byly uzavřeny kandidátky a že
jediným
kandidátem
na
předsedu OSSOO je stávající

předseda P. Bednář, na místopředsedy pak kandidují Břetislav Dvořák, Alena Gaňová
a Rudolf Pospíšil. Seznámila
delegáty s průběhem voleb. Poté krátce vystoupili kandidáti. P.
Bednář uvedl, že absolvoval
všechny odborářské funkce od
úsekového důvěrníka po neuvolněného místopředsedu, uvolněného místopředsedu a předsedu
OSSOO. Očekává v dalším období velké výzvy a má zájem se
podílet na jejich řešení. B. Dvořák konstatoval, že pro něj bylo
ctí pracovat pro OSSOO v uplynulém období, v dalších čtyřech
letech očekává dopady digitalizace veřejné správy a zřejmě i ekonomické krize, na což je nutno
se připravit. A. Gaňová představila svůj odborářský vztah
k zaměstnancům územních samosprávných celků a pracovní pozici ve státní správě, která má

vztah k územní samosprávě. R.
Pospíšil zmínil snahu o zlepšení
postavení a ochrany úředníků při
napadení v souvislosti s jejich
prací a své krédo odpovídající citátu „Dají-li vám linkovaný papír,
pište napříč.“
K předkládanému návrhu
stanov podal výklad R. Pospíšil. Navrhované změny akceptují
změny legislativy v mezidobí
a nově je zřízen institut mediační
komise jako poradního orgánu
předsednictva Výboru OSSOO.
Návrh stanov byl rozeslán všem
základním a místním organizacím a projednán na konferencích
sekcí. Na základě připomínek byla zařazena jako možnost realizace členské schůze její elektronická forma a nový způsob určení počtu členů VOS. V diskusi
k textu stanov připomněl MiPokračování na straně 5

sjezd_3

VIII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
Pokračování ze strany 4

Praha 8. března 2019

roslav Sabo připomínky, které
předal pro poslední jednání VOS
před sjezdem, a které se týkaly
procedury schvalování platů vedení OS a určení počtu členů
VOS. Předložený návrh stanov
byl schválen beze změn 138 hlasy, 1 proti, 4 delegáti se zdrželi
hlasování. V době hlasování zasedaly některé pracovní komise
sjezdu.
Předseda OS P. Bednář krátce
komentoval písemný materiál Plnění Programu činnosti OSSOO,
který obsahoval popis plnění jednotlivých bodů programu s tím,
že řada úkolů, byť průběžně

plněných, zůstává i v návrhu programu pro další období do roku
2023. Jedná se například o záměr
prosadit modernější podobu vyhlášky o FKSP.
Po diskusi a doplnění programu OS také o zaměření na přípravu a zavádění digitalizace
a elektronizace veřejné a státní
správy a zájmy zaměstnanců
v tomto procesu, a záměru ve
spolupráci s ČMKOS vyvolat
jednání ke zrušení superhrubé
mzdy, byl schválen program činnosti na další období. Zahrnuje
například úkol zahájit jednání
o předdůchodovém a důchodovém zajištění strážníků městských a obecních policií, spolupodílení se na přípravě a následném prosazení opětovného navýšení rizikového příplatku pro strážníky městských a obecních policií, úkol dále jednat o poskytování výsluh strážníkům městských
a obecních policií a odchodného,
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spolupodílet se na přípravě a následném prosazení přiznání
zvláštního příplatku za mimořádnou neuropsychickou zátěž a za
riziko ohrožení zdraví pracovníkům veřejné správy vykonávajícím agendu přenesené působnosti přestupkového řízení a stejně
tak i pro zkušební komisaře, jednat o možnosti zkracování pracovní doby v případě, že nedojde
k navýšení platů, prosazovat
změnu snížení daňového základu
o odborové členské příspěvky zaplacené během roku tak, aby
daňový základ mohl být snížen
o více jak 3000 Kč a o více jak
1,5 % zdanitelných příjmů ze
závislé činnosti za rok, usilovat
o zvýšení platových stupňů u jednotlivých platových tříd daných
nařízení vlády z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu.
V době krátkého přerušení projednávání programu činnosti
seznámila předsedkyně volební
komise K. Kubátová delegáty
s výsledky voleb. K volbě
předsedy OSSOO bylo vydáno

160 hlasovacích lístků, 159 jich
bylo odevzdáno, 158 bylo platných, 1 neplatný, P. Bednář byl
zvolen 156 hlasy.
K volbě místopředsedů bylo
vydáno 160 hlasovacích lístků,
159 jich bylo odevzdáno, 152 bylo platných, 7 neplatných, B.
Dvořák obdržel 27 hlasů, A.
Gaňová 111 hlasů a R. Pospíšil
145.
Delegáti se po schválení programu činnosti seznámili se složením nového VOS, předsednictva VOS a Revizní komise
OSSOO, jejichž členové byli
zvoleni na konferencích sekcí.
Po diskusi a hlasováním zamítnutém zařazení závazku realizovat vyrovnané hospodaření provozního fondu OS do usnesení
bylo schváleno usnesení VIII.
sjezdu OSSOO.
Na závěr sjezdu vystoupil

předseda P. Bednář, poděkoval
zaměstnancům organizátorům,
ocenil atmosféru sjezdu, poděkoval za účast delegátům, konstatoval zájem médií o projednávanou
problematiku a především připomněl, že bez odborů by žádné
navyšování platů ani benefity
nebyly. Poděkoval za své zvolení
a vyslovil přesvědčení o dalším
budování moderního odborového svazu, který hájí zájmy zaměstnanců veřejného sektoru.
K poděkování se připojila i nově
zvolená 2. místopředsedkyně A.
Gaňová a 1. místopředseda R.
Pospíšil.
-děPřenos slavnostní části sjezdu
s vystoupením hostů byl on line
dostupný na facebooku OSSOO,
kde je možno zhlédnout záznam i dodatečně na https://cscz.facebook.com/osstatorg/video
s/2342280512711393/

více

Ze zprávy o činnosti v období 2014 - 2018

Předsednictvo Výboru Odborového svazu státních orgánů
a organizací složené z předsedů
sekcí, předsedy a místopředsedů
OSSOO se ve volebním období
sešlo celkem na 34 řádných zasedáních. Výbor OSSOO se sešel k jednání na 10 řádných zasedáních. Na každém z těchto zasedání byla představena powerpointová prezentace s ústním
komentářem předsedy OSSOO
o činnosti v mezidobích zasedání. Hlavní pozornost jednání
PVOS a VOS byla věnována
oblasti mzdového vývoje, problematice zákona o státní službě
a jeho aplikace, kolektivnímu
vyjednávání pro oblast státní
správy a pro zaměstnance územních samosprávbých celků, navrhovaným legislativním změnám
dokýkajících se zájmů členů
OSSOO a zaměstnanců veřejné
sféry. Dále byly řešeny otázky
rozpočtu OSSOO, jeho čerpání,
majetkové aktivity OSSOO,
úkoly z jednání Rady ČMKOS
apod. V uplynulém volebním
období OSSOO historicky poprvé vstoupil do stávkové pohotovosti, a to v souvislosti s jednáním o platech dne 6. 9. 2017
v 10. 00 hodin a stávková pohotovost byla ukončena dne 26. 9.
2017 ve 12.00 hodin.
V průběhu volebního období
byl OSSOO zastoupen ve Sněmu ČMKOS šesti členy a v Radě ČMKOS předsedou OS.
OSSOO se účastnil zasedání
Rady hospodářské a sociální dohody, pokud byly projednávány
otázky a problematika dotýkající se zájmů členů OS. Předseda
OSSOO je členem Rady vlády
pro veřejnou správu a druhý
místopředseda OSSOO členem
pracovního týmu RHSD pro problematiku veřejné správy a služeb. Na začátku volebního období byl předseda OSSOO zvolen
„mluvčím“ odborových svazů
rozpočtové a příspěvkové sféry
sdružených v ČMKOS a zabýval se tak koordinací projednávání těchto odborových svazů
především o platech a mzdách,
tzn. příslušných nařízení vlády
týkajících se platových poměrů
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zaměstnanců ve veřejné správě
a službách.
Orgány OSSOO byly o těchto
jednáních a postupech pravidelně informovány. O zásadních
otázkách a problematice byla
pravidelně informována celá
členská základna. OSSOO ve
všech oblastech úzce spolupracoval s jednotlivými odbornými
odděleními ČMKOS. Tato
spolupráce je zásadní a je v bytostném zájmu OSSOO tuto
spolupráci i nadále rozvíjet.
Hlavním komunikačním kanálem mezi OSSOO a jednotlivými základními organizacemi
a členy našeho odborového

vající z digitalizace“. OSSOO se
po celé volební období snaží
o úzkou spolupráci se Slovenským odborovým svazem veřejné správy a kultury. Vedení obou
odborových svazů se několikrát
vzájemně setkala. Vedení odborového svazu SLOVES se zúčastnilo v roce 2017 srpnového zasedání PVOS. OSSOO v průběhu volebního období přijal
několik zahraničních delegací
zástupujících odbory z veřejné
správy, a to např. z Jižní Koreje,
Dánska a Bosny a Hercegoviny.
Odvětvové sekce OSSOO
Sekce v rámci OSSOO jsou
autonomní a svoji problematiku

strany vedení OSSOO o co nejužší vazbu s funkcionáři ZO
a MO a vlastní členskou základnou s cílem, aby činnost OS jako
celku vždy reflektovala většinové názory celé členské základny.
Vedení a odborní pracovníci
OSSOO poskytují podporu funkcionářům ZO a MO a pomáhají
při řešení základních otázek
v práci ZO a MO, a to běžnými
výjezdy odborných pracovníků
do „terénu“, a v případě nestandardních situací na pracovištích
pak i jednáním se zaměstnavateli. V řadě případů se tak daří
úplně nebo alespoň částečně

Celkem 13 odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry vyhlásilo 6. září 2017 stávkovou pohotovost
ve veřejné správě a službách
problematiku vyřešit ve prořeší individuálně podle svých
svazu jsou Noviny Odborového
spěch členské základny v jedpotřeb. OSSOO působí v této
svazu státních orgánů a organinotlivých ZO či MO, například
oblasti jako koordinátor tak, aby
zací, web stránky OSSOO, faceomezit či výrazně snížit počty
tato činnost byla v souladu se
book předsedy OSSOO a odbouvolňovaných zaměstnanců apod.
zájmy OSSOO jako celku. Konrového svazu a Twitter předsedy
Orgány OSSOO se pravidelně
cepční zaměření vlastní činnosti
OSSOO.
zabývaly otázkami průběžného
sekcí hodnotí členská základna
OSSOO je členem Mezinávzdělávání funkcionářů, tři roky
na konferencích nebo jednání
rodní internacionály veřejných
jsou využívány možnosti propříslušných orgánů sekcí. Jedslužeb a Evropské federace odstředků operačního programu
notlivé sekce předkládají návrhy
borových svazů veřejných sluZaměstnanost k pořádání semina řešení požadavků, když požeb. Jednání těchto mezinárodnářů na různá potřebná témata.
třebují pomoc ze strany orgánů
ních institucí se pravidelně
Informační a poradenská
OSSOO. Zpravidla se tato pozúčastňuje zástupce OSSOO.
centra OS
moc soustředí do oblasti legislaV rámci těchto jednání jsou
Nenahraditelnou
součástí
tivní, pracovněprávní, mzdové,
řešeny a konzultovány zejména
OSSOO jsou Informační a popracovních podmínek apod.
otázky legislativní problemaradenská centra OSSOO, kteKonkrétní problematika jedtiky, kolektivního vyjednávání,
rých v současné době působí
notlivých sekcí je pak řešena
jednání o platech a jejich vývov rámci ČR celkem sedm. Jsou
s příslušnými orgány státní
ji, problematika sociálního diaobsazena vždy jedním zaměstsprávy a samosprávy, což většilogu, problematika veřejných
nancem, který zajišťuje komnou vede k omezení negativních
služeb a správy jako celku i dílčí
plexní servis pro ZO a MO v revlivů a dopadů a v řadě případů
řešení a jsou konzultovány zkugionu působnosti IPC. Ta jsou
přispívá ke zklidnění situace.
šenosti jednotlivých členských
v trvalém kontaktu s odborovýSpolupráce OS se ZO a MO
států. V březnu 2019 začíná nomi organizacemi a individuálníKromě pravidelného a přímévý EPSU/EUPAE společný promi členy, poskytují potřebné inho kontaktu mezi funkcionáři
jekt „Zlepšení rovnováhy mezi
OSSOO a zástupci jednotlivých
pracovním a soukromým živoPokračování na straně 7
sekcí bylo vždy usilováno ze
tem: příležitosti a rizika vyplý-

zpráva

Pokračování ze strany 6

Ze zprávy o činnosti v období 2014 - 2018

formace pro jejich činnost,
účastní se podle potřeby konferencí, členských a výborových
schůzí ZO a MO. Zaměstnanci
OSSOO poskytují komplexní
servis vyplývající z dokumentů
OSSOO, metodickou pomoc,
právní poradenství, informace
ke kolektivnímu vyjednávání
a uzavírání kolektivních smluv,
tvorbě a čerpání sociálních
fondů obcí a FKSP, hospodaření
s odborovým majetkem, finančními prostředky apod. Organizačně zajišťují školení a semináře, např. k zákoníku práce, zákonu o státní službě, hospodaření ZO, BOZP, problematice
sociálního dialogu, problematice
rejstříkových soudů apod.
Zaměstnanci jsou na poradách
vedením OSSOO informováni
o aktuálních cílech činnosti
OSSOO, včetně informací z jednání Rady ČMKOS, Sněmu
ČMKOS, informací o majetkových aktivitách OSSOO a dalších informací, které mohou
využít ve styku se ZO a MO ve
svém regionu. Dále IPC zajišťují evidenci a vyplácení nárokových podpor Podpůrného a sociálního fondu OSSOO. IPC se
významně podílejí v zakládání
nových ZO a MO a přijímání
individuálních členů. Všichni
zaměstnanci IPC
zastupují
OSSOO v regionálních radách
ČMKOS.
Zásadní oblasti činnosti
OSSOO ve volebním období
Státní služba
Na podzim roku 2014 byla
schválena novella zákona o státní službě a zákon o státní službě
nabyl účinnost 1. 1. 2015 s tím,
že zaměstnanci přechází do státní služby od 1. 7. 2015. OSSOO
od samého začátku účinnosti
zákona sledoval aplikaci tohoto
zákona, úzce spolupracoval se
sekcí pro státní službu MV ČR.
Konala se pravidelná jednání
mezi OSSOO a náměstkem pro
státní službu a personální ředitelkou sekce pro státní službu
MV ČR. OSSOO také připomínkoval všechny nové či modi-
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fikované služební předpisy.
OSSOO připravil před koncem
roku 2014 návrh Kolektivní dohody vyššího stupně pro státní
zaměstnance. V roce 2015 bylo
zahájeno s vládou ČR projednávání tohoto návrhu. Dohoda
byla posléze uzavřena a nyní je
již v platnosti druhá taková dohoda.
Odborový svaz v dalším období reagoval připomínkami
k návrhům na novelizace zákona o státní službě, které byly
částečně vynuceny aplikací
zákona v praxi. Vyhraněně
odmítavé stanovisko pak zaujal
k části poslední novely, která
podle odborů popírá původní
záměr depolitizace státní správy.
Obecní policie
Na základě porady strážníků
městských a obecních policií ze
základních odborových organizací odborový svaz intenzivně
prosazoval omezení počtu opakovaných odborných zkoušek
způsobilosti strážníků v novele
zákona o obecní policii, což po
složitých a opakovaných jednáních bylo korunováno úspěchem.
Příslušníci bezpečnostních
sborů
V pracovní skupině MV ČR,
která připravovala návrh novely
zákona o služebním poměru za
OSSOO byli JUDr. R. Pospíšil
a Bc. M. Lokvenc, kteří usilovali o zahrnutí možnosti vyššího
kolektivního vyjednávání pro
příslušníky bezpečnostních sborů do zákona, což se bohužel
nepodařilo, OS ale vyšší kolektivní vyjednávání nadále prosazuje.
Vyjednávání o platech
a platových poměrech
zaměstnanců ve veřejné
správě a službách
Při vyjednávání o platech
v roce 2015 požadovaly odbory
pro rok 2016 navýšení objemu
mzdových prostředků na platy
minimálně o 5 % a na platy státních zaměstnanců o 25 % z důvodu přijetí služebního zákona,
který znamenal pro státní zaměstnance omezení jejich práv
a stanovení větších povinností.
Po dlouhých jednáních bylo dohodnuto, že se zvýší objem mzdových prostředků o 3 % a toto

Po podpisu již druhé Kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance 12. prosince 2018
celé navýšení bude realizováno
v tarifní složce platu.
První vyjednání zástupců odborových svazů o platech na rok
2017 bylo započato již 19. dubna 2016 s předsedou vlády ČR
Mgr. B. Sobotkou. Představitelé
odborů přednesli požadavek na
navýšení objemu prostředků na
platy v celém veřejném sektoru
o 10 %, zrušení tabulky č. 1
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
a požádali o samostatné jednání
k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě
včetně možné novelizace tohoto
zákona.
Nakonec byl dohodnut nárůst
platů pro celou veřejnou správu
o 5 % objemu mzdových prostředků, z toho 4 % do tarifní
složky mzdy s tím, aby k navýšení došlo již od 1. září 2016.
Nakonec tohoto navýšení bylo
dosaženo, ale až od 1. listopadu
2016.
Na rok 2018 začalo první vyjednání o platech v květnu 2017,
požadavek OSSOO byl navýšení 10 % s tím, aby tyto
prostředky byly použity především na tarifní složku platu,
a současně odbory požadovaly,
aby tato úprava proběhla již na
podzim 2017. Z důvodu složitosti vyjednávání dne 6. září
2017 od 10 hodin až do odvolání
odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Dne 11. září 2017 se
nakonec vládní koalice dohodla
na zvýšení platů u učitelů o 15
% a ostatních úředníků veřejné
správy o 10 %, a to od 1.
listopadu 2017. Stávková pohotovost byla ukončena 26. září
2017.
Dne 19. června 2018 se

uskutečnilo první jednání zástupců odborových svazů s představiteli vlády ČR o odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru v roce 2019. Na toto jednání pak navázalo další 9.
července 2018. Ze závěru jednání vyplynulo, že MPSV připraví variantní řešení možného
navýšení platů v celém veřejném sektoru, tedy i státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů. Odbory deklarovaly jednoznačný požadavek,
aby významná část z objemu
prostředků mířila do platových
tarifů.
Průběh jednání byl velmi složitý, nakonec bylo dosaženo
kompromisu a bylo dohodnuto,
že příslušníkům bezpečnostních
sborů budou navýšeny platové
tarify o 2 %, a 6 % bude rozděleno ve zvláštních příplatcích.
Zaměstnancům veřejných služeb a správy se navýší platové
tarify o 5 % (mimo zaměstnanců
ve školství a zdravotnictví u zaměstnanců ve školství došlo
k dohodě o navýšení platů zaměstnanců v regionálním školství – učitelům o 15 % a nepedagogickým pracovníkům o 10
%.). Platy byly navýšeny od 1.
ledna 2019.
Přílohy zprávy o činnosti:
Mzdová část, Odborná poradenská činnost, Kolektivní vyjednávání, Mladí odboráři, BOZP,
Svazová rodinná rekreace, Majetkové activity, Zpráva o hospodaření OSSOO v letech 2015
až 2017, Vývoj členské základny OSSOO v letech 2015 až
2018. (K nejzajímavějším údajům z příloh se vrátíme v některých z příštích vydání NOS)

USNESENÍ VIII. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací,
konaného dne 8. 3. 2019 v Praze

I. Sjezd b e r e n a v ě d o m í
1. Zprávu o činnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací v období mezi sjezdy OS, tj. 2014 – 2018.
2. Zprávu revizní komise OS.
3. Složení Výboru OS (příloha č. 1).
4. Složení předsednictva Výboru OS (příloha č. 2).
5. Složení revizní komise OS (příloha č. 3).
II. Sjezd s c h v a l u j e
1. Předložený návrh Stanov Odborového svazu státních orgánů
a organizací ve znění změn a doplňků schválených dne 8. 3.
2019 (Příloha č. 4).
2. Program činnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací na období 2019 – 2023.
III. Sjezd z v o l i l
1. předsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací
Bc. Pavla Bednáře,
2.. místopředsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací
a) prvním místopředsedou JUDr. Rudolfa Pospíšila,
b) druhým místopředsedou Ing. Alenu Gaňovou.
IV. Sjezd u k l á d á
1. Výboru Odborového svazu
a) zaslat materiály schválené sjezdem Odborového svazu
státních orgánů a organizací a materiály schválené výborem

Odborového svazu základním (místním) organizacím do
konce května 2019,
b) rozpracovat schválený program činnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací do časových etap a zajistit jeho průběžné plnění, v případě potřeby aktualizaci. O plnění
schváleného programu bude informován IX. sjezd OS,
c) projednat návrhy a připomínky uplatněné v rámci diskuse
a využít je pro další práci VOS.
2. Základním (místním) organizacím Odborového svazu
Závěry VIII. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací využít v další činnosti základních (místních) organizací.
3. Delegátům sjezdu Odborového svazu
Bezodkladně seznámit členy základních (místních) organizací,
které zastupují, s průběhem a výsledky VIII. sjezdu Odborového
svazu státních orgánů a organizací.
Podpisy členů návrhové komise:
Jméno
Stránský Václav, Ing.
Přikrylová Dana
Rampas Jan, Mgr. předseda
Žbánek Jaroslav, Ing.
Ratvajová Natalja
Dudek Jan, Mgr.
V Praze, dne 8. 3. 2019

Lenka Handšuhová
ZOO Vodňany
Dobrá počáteční organizace,
podrobné organizační pokyny.
Nedostali jsme seznam pracovního předsednictva. Velmi pozitivně vnímám vystoupení hostů,
především pak vystoupení paní
ministryně financí. Je velmi důležité slyšet i vysvětlení k některým návrhům vlády na optimalizaci lidských zdrojů ve veřejné
správě. Jako velmi zajímavé se
mi jeví číslo 6784 neobsazených
míst ve veřejné správě. V této souvislosti bych uvítala více informací.
Další pozitivum je určitě přenos zasedání. Je velmi důležité,
aby prezentace odborové organizace probíhala často a nejen v tištěných periodikách, ale i v televizním vysílání.
Marcela Svobodová
Základní odborová organizace
při Katastrálním pracovišti
v Mělníku
VIII. sjezd Odborového svazu
státních orgánů organizací byl
velice vydařený a jsem ráda, že

Vystoupení hostů na dobré
úrovni. Účastníci sjezdu zaujatí
pro svou práci v odborech. Dobrá volba prostředí.
Eliška Kamlerová
Romana Paseková
Základní odborová organizace
OSSOO při městu Frýdlant
nad Ostravicí
Jelikož jsme nově vzniklá organizace, účastníme se sjezdu
poprvé, a tak jsme ani nevěděly,
co nás vlastně čeká. Jsme proto
mile překvapeny skvělou organizací sjezdu a také kvalitou
pozvaných hostů, kteří svým
projevem mnohé účastníky sjezdu i inspirovali do dalšího vyjednávání a působení ve své organizaci a utvrdili je v tom, že jejich
boj za zaměstnance není zbytečný a bez odezvy. Nás osobně
tento sjezd také obohatil nejen
o zkušenosti našich kolegů, které
budeme také chtít uplatnit v praxi v naší organizaci, ale také
o osobní setkání s představiteli
OSSOO a představiteli ministerstev.
Zdeňka Vujčíková
ZO při Finančním úřadu pro
Plzeňský kraj
1) Měla jsem velkou radost,

Největší dojmy několika delegátů a delegátek
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jsem se mohla zúčastnit a též být
členem volební komise. Pozvaní
hosté měli velmi hezké projevy,
zvláště předseda ČMKOS Josef
Středula. Malý dojem na mne
udělal projev mistryně financí
Schillerové.
Ing. Václav Kápl
předseda PV ZO SUIP
Vystoupení hostů byla zajímavá. Je však škoda, že jim pracovní úkoly znemožnily zodpovědět
otázky z diskuse, která se nabízela.
Oceňuji, že většina materiálů
ke sjezdu byla zaslána elektronicky, čímž se ušetřilo prostředků i životní prostředí.
Helena Cole
ZO MěÚ Nový Bydžov
Plusy:
 skvělá atmosféra sjezdu,
 perfektní připravenost jak programu sjezdu, tak celé organizace,
 vystoupení hostů na vysoké
úrovni, optimistické proslovy
obou ministryní.
Minusy:
 moc jídla.
Dana Ottová
MOO při Městysu Křinec
Atmosféra sjezdu vynikající.

když jsem se při příchodu do
kongresového sálu viděla s Jiřím
Vojtěchem, bývalým místopředsedou OS, a poté mezi nás přišel
i bývalý předseda OS Ing. Jan
Rovenský. S těmito muži jsem
prožila hodně odborových let.
2) Velký dojem na mne udělal
projev paní ministryně Maláčové. Oblasti, na které se chce zaměřit, a které budou složité na
vyjednávání, jsou mi velmi
blízké a je třeba je konečně řešit.
Myslím si, že se MPSV dostalo
do správných rukou.
3) Dalším velkým dojmem bylo vystoupení předsedy ČMKOS.
Jsem ráda, že máme ve vedení
ČMKOS Josefa Středulu, což
jsem nemohla dříve říci o jeho
předchůdci. Držím mu palce,
nemá to jednoduché při vyjednávání s vládními partnery.
4) Překvapil mne vstup a zdravice generálního
tajemníka
EPSU.
5) Přeji novému vedení OS
hodně sil a pevné zdraví do
dalšího funkčního období.
6) Mile mne překvapil dárek
ve formě květiny, kterou dostala
k MDŽ každá žena v sále. Za
všechny děkuji.

VIII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
Praha 8. března 2019

V předvečer sjezdu uspořádali Mladí odboráři OSSOO diskuzi na
téma digitalizace ve veřejné správě, kterou zahájil předseda Pavel
Bednář a moderovala koordinátorka Mladých odborářů OSSOO
Leonie Liemich. Diskuzi otevřela úvodní přednáškou k tématu digitalizace politoložka Kateřina Smejkalová. Upozornila mimo jiné na
řadu neřešených otázek spojených s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí.
Na konkrétní výzvy v prostředí naší veřejné a státní správy v souvislosti se strategií Digitální Česko pak poukázala právnička svazu Šárka Homfray. Diskutující se shodli, že téma je pro odbory velkou
výzvou, zejména s ohledem na dopady na práci a budoucnost zaměstnanců. Diskuze byla první ativitou na toto téma a Mladí odboráři
OSSOO budou v podobných akcích dále pokračovat.

Poslední chvíle přípravy moderátora sjezdu Miloše Lokvence

Hosté ze Slovenska

Zleva hosté sjezdu bývalý předseda OSSOO Jan Rovenský, bývalý
místopředseda OSSOO Karel Urban a bývalý místopředseda OSSOO
Jiří Vojtěch
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Sjezd byl i příležitostí potkat „staré” známé nebo poznat nové kolegy
odboráře

VIII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
Praha 8. března 2019

Šťastná náhoda tomu chtěla,
že se sjezd odborového svazu
konal právě 8. března, v den, na
který připadá Mezinárodní den
žen. Předchozí sjezd se odehrál
13.-14. března, a protože další
sjezd musel proběhnout kvůli
končícímu 4letému volebnímu
období do tohoto data, stalo se
tak, a tato šťastná náhoda ovlivnila atmosféru průběhu celého
sjezdu.
Na pódiu před řečnickým pultem byla obrovská kytice červených růží a každá žena v sále
si některou z nich mohla ozdobit
svůj „sjezdový“ stůl a ženy vystoupivší s projevy obdržely
opravdu velké kytice. Přání
a zmínka o svátku byly motem
začátku každého vystoupení, které zaznělo z netradičně křesly
vybaveného pódia. Po předsedovi odborového svazu Pavlovi
Bednářovi to byla ministryně
práce a sociálních věcí Jana
Maláčová, která uvedla, že jde
o její oblíbený svátek. Následně
popřál ženám policejní prezident Jan Švejdar, náměstek ministra vnitra pro státní službu
Jan Postránecký, předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav
Souček, předseda Odborového
svazu dopravy Luboš Pomajbík,
předseda Odborového svazu hasičů Zdeněk Jindřich Oberreiter
a možná ještě další.
V rámci představení kandidátů Rudolf Pospíšil začal
odlehčeně krátké vystoupení tím,
že už všichni přáli, tak on ne-

bude a popřeje až doma manželce ☺. Naopak předseda návrhové komise sjezdu Jan Rampas
před přečtením návrhu usnesení
s úsměvem popřál s tím, že přání
štěstí a zdraví není nikdy dost.
Jediný muž, který k MDŽ
nepopřál, byl generální tajemník
EPSU Jan Willem Goudriaan,
který pohovořil k delegátům a delegátkám prostřednictvím video
projekce a zmínil problém
rovnosti žen a mužů, ale zřejmě
nevěděl, že bude zdravit české
odborářky a odboráře právě 8.
března. Tolika přání si ženy
v sále zřejmě nikdy neužily.
K obohacení atmosféry sjezdu
přispěl připomenutím členství
místopředsedy vlády a ministra
vnitra Hamáčka v našem odborovém svazu a nabídnutím členství náměstku ministra vnitra
Janu Postráneckému předseda
ČMKOS Josef Středula, i vyhlášení šťastných vítězů ankety
ČMKOS, kteří o přestávkách
jednání odpověděli úspěšně na
sedm otázek v blízkém salónku,
kde se mohli dovědět i více o portálu OdboryPlus.
Tečkou za dnem sjezdu a za
vlastně celodenní oslavou Mezi-

národního dne žen byl společenský večer, na kterém si někteří
i zatančili.
-dě-

Foto:-dě-, Petr Zewlakk Vrabec
a Jan Exner
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KAŽDÝ POJIŠTĚNEC VoZP
Vo MŮŽE
ROČNĚ VYČERPAT 3 PŘ
PŘÍSPĚVKY

MAMINKA

max. celkem 2 500,-

PREVENCE V TĚHOTENSTVÍ .................. 1 000,POMŮCKY PRO MIMINKO ........................ 1 000,CVIČENÍ A REGENERACE ...............................500,OČKOVÁNÍ .................................................................500,PLAVÁNÍ .....................................................................400,DENTÁLNÍ HYGIENA ..........................................400,VITAMÍNY V TĚHOTENSTVÍ ..........................200,-

å

SENIOR

max. celkem 1 400,-

OČKOVÁNÍ .................................................................500,CVIČENÍ A REGENERACE ...............................500,DENTÁLNÍ HYGIENA ..........................................400,PLAVÁNÍ .....................................................................400,VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK ........400,KLOUBNÍ VÝŽIVA .................................................300,-

å

DÁRCE

navíc k ostatním příspěvkům

KAŽDÝ 3. ODBĚR KRVE...................................300,STŘÍBRNÁ JANSKÉHO MEDAILE
za 20 odběrů...........................................................500,ZLATÁ JANSKÉHO MEDAILE
za 40 odběrů ....................................................... 1 000,ZLATÝ KŘÍŽ ČČK
(80, 120, 160 odběrů) ....................................2 000,PŘI DOSAŽENÍ 200 ODBĚRŮ ...............2 000,-

844 888 888

PLAKETA DAR KRVE – DAR ŽIVOTA
(250 odběrů) ......................................................2 000,-

¨ info@vozp.cz

ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ.............................3 000,-

¥
www.vozp.cz

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč
Pomáháme plnit vaše předsevzetí

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu
třeba na sportovní aktivity

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března

Program

slev a výhod

