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 Hosty VII. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů byli předseda Senátu
PČR Milan Štěch, předseda vlády Andrej Babiš, místopředseda Poslanecké sněmovny
PČR Jan Hamáček, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, generální
tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini.
 Sjezd zvolil vedení ČMKOS a Revizní komisi ČMKOS, schválil po projednání zprávy
o činnosti a o hospodaření, změny Statutu ČMKOS a program činnosti ČMKOS do roku 2022.

Hosté sjezdu místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš.

Příští čtyři roky povedou ČMKOS opět Josef Středula, Radka
Sokolová a Vít Samek.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Horská Chata Popelná na Losenici – Kašperské hory (Šumava)
ruší pro rok 2018 z vážných technických důvodů nabídku
rekreačních pobytů pro členy OSSOO.
Tato nabídka byla zveřejněna v NOS č. 2-3/2018
Děkujeme za pochopení

Na nemístnou kritiku úřadu
práce Andrejem Babišem reagoval místopředseda našeho odborového svazu Rudolf Pospíšil.

O sjezdu čtěte na
straně 3 - 4

Výbor odborového svazu

dení OS s Mladými odboráři
OSSOO i o účasti na pracovním
setkání „Úcta k práci v 21. století.“
P. Bednář dále shrnul jednání
ohledně kolektivní smlouvy
vyššího stupně pro zaměstnance
územních samosprávných celků,
když sociální partner Svaz měst
a obcí se necítil být zástupcem
zaměstnavatelů, a po určení
zprostředkovatele Ministerstvem
práce a sociálních věcí podal
proti určení z formálních důvodů rozklad. Cílem kolektivní
smlouvy je zajistit zaměstnancům územních samosprávných celků obdobné benefity
jako mají státní zaměstnanci podle kolektivní dohody vyššího
stupně.
V nejbližší době v návaznosti
na jednání všech zainteresovaných odborových svazů včetně Asociace samostatných
odborů 2. května bude MPSV
předán návrh nové Kolektivní
dohody vyššího stupně pro státní
úředníky. Měla by mj. nově
zpřesňovat, co to je projednávání
a informování odborové organizace, zavést právní pomoc zaměstnavatele při napadení státního zaměstnance v souvislosti
s výkonem služby. Pokračuje
také jednání o kolektivní dohodě
vyššího stupně pro příslušníky
bezpečnostních sborů.
1. místopředseda R. Pospíšil
shrnul postoj odborového svazu
k návrhu novely zákona o státní

službě, jehož 1. čtení bylo na
programu 12. schůze Poslanecké
sněmovny PČR a poté odročeno
na příští schůzi. OS kritizuje
navrhované změny ve výběrových řízeních na služební místa
představených, které ohrožují
záměr depolitizace oddělení politického a odborného vedení
služebních úřadů. Navržené
změny služebního hodnocení,
které je možno např. opakovat
již po 40 dnech, oslabuje mj.
postavení státního zaměstnance
a jeho nezávislost. Nově zařazené ustanovení upravující
projednání a informování státních zaměstnanců, respektive jejich zástupců, znehodnocuje
vztah mezi odborovou organizací a služebním úřadem, a nechává na libovůli jednotlivých
úřadů, kdo a na jaké úrovni bude
se zástupci státních zaměstnanců
jednat, to odbory odmítají.
Předseda OS P. Bednář informoval o společném postupu
odborových svazů rozpočtové
a příspěvkové sféry v jednání
o platech na rok 2019, když
odbory chtějí prosadit zrušení
platových tarifů a stupňů pod
úrovní minimální mzdy a vytvoření dalších platových stupňů
pro služebně nejstarší zaměstnance, kteří vzhledem k posunuté hranici vzniku nároku na
starobní důchod nemají řadu let
zvýšený tarifní plat s ohledem na
délku praxe.
-dě-

Výbor Odborového svazu státních orgánů a organizací na svém
zasedání ve čtvrtek 26. dubna rozhodl o svolání řádného VIII.
sjezdu svazu v termínu 8. březen 2019. Jednodenní sjezd se bude
konat v Praze v hotelu Olšanka.
komisí pro přípravu novely staVe čtvrtek 26. dubna se konov OSSOO, pro analýzu plnění
nalo 27. zasedání předsednictProgramu činnosti OS na volebva Výboru Odborového svazu
ní období 2015 - 2019 a pro
státních orgánů a organizací.
návrh nového programu činnosti
Předseda OS Bc. Pavel Bedna roky 2019 až 2023, a pro
nář informoval o činnosti od
technickoorganizační zabezpepředešlého zasedání v březnu.
čení sjezdu. Dále rozhodl o usNa téma novela zákona o státní
tavení komisí k přípravě novel
službě a kolektivní dohoda vyšdokumentů OSSOO - řád právní
šího stupně pro státní zaměstpomoci, spisový a skartační řád,
nance jednalo vedení OS s náfinanční řád, statut podpůrného
městkem ministra vnitra pro
a sociálního fondu, statut rezerstátní službu RNDr. J. Postrávního fondu a statut provozního
neckým. 1. místopředseda OS
fondu. VOS deleguje na PVOS
JUDr. Rudolf Pospíšil se účastorganizačně, personálně a časonil celostátní porady vedení
vě zajistit činnost komisí k příČeské správy sociálního zabezpravě VIII. sjezdu a komisí k nopečení, kde vystoupil k zákonu
velám dokumentů OSSOO. Klíč
o státní službě, kolektivní dok počtu delegátů bude určen na
hodě vyššího stupně, odmězákladě stavu členské základny
ňování ve státní správě a pružné
k 30. 6. 2018.
pracovní době. Bc. P. Bednář,
Předseda OS v ústní zprávě
Ing. A. Gaňová a Mgr. Š. Homo činnosti doprovázené videofray besedovali s delegací odboprezentací informoval o jednání
rářů zaměstnanců územní samoPVOS za období od minulého
správy z Jižní Koreje. Předseda
zasedání VOS v prosinci 2017,
OS se v mezidobí setkal mj. se
setkáních s náměstkem ministra
zástupci Mladých odborářů
vnitra pro státní službu RNDr.
OSSOO, účastnil se Rady
J. Postráneckým, setkání zástupČMKOS a jednání Rady vlády
ců odborových svazů s minispro veřejnou správu. Místotrem vnitra Lubomírem Metnapředsedové OS JUDr. R. Posrem, setkání zástupců odboropíšil a Ing. B. Dvořák se účastvých organizací při České poště
nili výjezdního zasedání Sekce
s ministrem vnitra, setkáních vepolicistů a zaměstnanců PČR
OSSOO, kde se jednalo napříZ časového harmonogramu přípravy VIII. sjezdu OSSOO
klad o problematice platů ve
veřejném sektoru a vyšším kodokumentů OSSOO zpracovaPVOS 21. června 2018
lektivním vyjednávání.
ných komisemi. Uloží zaslat
schválí složení komisí k přípravě
Na konání předsednictva
návrh novely stanov odborového
sjezdu a uloží příslušným
VOS navazovalo 7. zasedání
svazu základním organizacím,
komisím předložit první znění
Výboru OSSOO.
a otevřít tak diskusi členské zánávrhů novel svazových dokuVýbor projednal a schválil
kladny k návrhu. Výbor uloží
mentů v termínu mimořádné
čerpání hospodaření OSSOO za
předsedům sekcí připravit a svozasedání VOS 27. září 2018.
VIII. sjezdu OSSOO. Stanoví
rok 2017 a majetkové aktivity
lat předsjezdové konference sekPVOS 30. srpna 2018 zhodtermín odeslání sjezdových maOSSOO za rok 2017.
cí a na konferencích sekcí zvolit
notí průběžné informace jednotteriálů delegátům VIII. sjezdu
Výbor se seznámil s informadelegáty a náhradníky na sjezd
livých komisí o průběhu a stavu
OSSOO.
cí předsedy OS Bc. Pavla
a členy PVOS a VOS na další
zpracování novel dokumentů
PVOS a VOS v únoru 2019
Bednáře o přípravě sjezdu našeobdobí a projednat návrhy novel
a přípravy sjezdu.
projedná a schválí návrhy novel
ho odborového svazu, a rozhodl
svazových dokumentů.
Mimořádné zasedání VOS
dokumentů OS k přípravě sjezo svolání řádného VIII. sjezdu
VOS 6. prosince 2018 schválí
27. září 2018 projedná závěry
du, projedná a schválí návrh jedOSSOO. Sjezd bude jednodenní
technicko-organizační zabezz činnosti komisí pro přípravu
nacího a volebního řádu sjezdu,
a bude se konat 8. března 2019
pečení sjezdu, rozpočet sjezdu
sjezdu a přípravu novel dokudoporučí sjezdu, aby na svém
v hotelu Olšanka v Praze. VOS
a rozpočty předsjezdových konmentů. Schválí klíč pro volbu
jednání schvaloval Stanovy
schválil časový harmonogram
ferencí sekcí. Uloží zveřejnění
delegátů na sjezd a schválí
OSSOO a Program činnosti
přípravy sjezdu a ustavení
analýzy plnění programu činnoscelkový počet členů VOS po
OSSOO na roky 2019 až 2023,
ti a pracovního návrhu nového
VIII. sjezdu OSSOO. VOS uloží
a aby schválení ostatních dokuprogramu činnosti. Projedná
předsedům sekcí OSSOO předmentů OS provedl VOS na svém
a schválí jmenný seznam hostů,
ložit orgánům sekcí k projednání
1. zasedání po konání sjezdu.
kteří budou pozváni na jednání
a připomínkám návrhy novel
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-dě-

2

sjezd

VII. sjezd ČMKOS

V úvodním vystoupení sjezdu
předseda ČMKOS Josef Středula hovořil mj. o mzdách, když
čeští zaměstnanci v průměru
pracují za 30 % průměrné mzdy
v Evropské unii a minimální
mzda je jednou z nejnižších
v EU. Varoval před ukvapeným
vstupem ČR do eurozóny vzhledem k nízkým výdělkům a nepříznivému kursu koruny. Rozdíly v odměňování mezi „starými a novými“ členy EU označil
jako mzdovou železnou oponu.
Proto je nutné pokračovat v kampani Konec levné práce s cílem
skončit s konkurenceschopností
podloženou levnou prací a zaměřit úsilí na zvýšení přidané
hodnoty novými technologickými postupy a kvalifikovanou
prací. Mítink kampaně se bude
konat 11. září v Praze.
Čeští zaměstnanci mají výrazně delší pracovní dobu ve srovnání se zeměmi EU. Český zaměstnanec odpracuje ročně v průměru 1756 hodin, jeho německý
kolega 1368 hodin. Odbory
chtějí zkrácení týdenní pracovní
doby na 37,5 hodiny při nesnížení mezd a zákonnou dovolenou v rozsahu pěti týdnů pro
všechny zaměstnance.
J. Středula ocenil úroveň sociálního dialogu s minulou vládou a doufá v jeho pokračování
i nyní. Zásadním požadavkem
odborů je zrušení karenční doby,
která ohrožuje nemocné zaměstnance i epidemiologickou situaci. Ocenil v tomto směru spolupráci se sociální demokracií
a zvýšení nemocenských dávek
při dlouhodobé nemoci. Uvedl
i údaje průzkumu veřejného
mínění na téma karenční doba,
když její zrušení má jednoznačnou podporu. Odbory podporují
digitalizaci, nové technologie, ty
ale nejsou možné bez sociálního
rozměru.
Předseda Senátu PČR Milan Štěch připomněl zásluhu
odborů na zachování průběžného důchodového pojištění
a úspěšný boj proti tzv. Julínkově zdravotní reformě, a zdůraznil, že růst ekonomiky musí
přispět k růstu životní úrovně
i rozšiřování volného času.
Předseda vlády A. Babiš
prohlásil, že se nebrání zvýšení
minimální mzdy s tím, že výše
nejnižšího výdělku je otázkou
dohody mezi odboráři a zaměstnavatelskými svazy. Uvedl, že
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nyní je proti vstupu do eurozóny, když koruna je vhodný
nástroj při řešení eventuální
hospodářské krize. Pochválil
minulou vládu za zavedení EET,
snižování dluhu, ten je jedním
z nejnižších v Evropě. Problémem je při současném hospodářském růstu nedostatek pracovníků. V té souvislosti napadl
úřad práce, že nezajišťuje pro
např. OKD nové potřebné zaměstnance, o úřadu práce doslova řekl, že: „ . . . nevím, co tam
dělají!“
Místopředseda Poslanecké
sněmovny PČR Jan Hamáček
podpořil zrušení karenční doby.
Není možné, aby nemocní měli
strach se léčit kvůli poklesu příjmu či dokonce ztráty zaměstnání. Odbory a sociální demokracie mají stejnou „DNA“, podporují existenci sociálního státu
a mají o něj historické zásluhy.
Již 140 let stojí při sobě. J. Hamáček prohlásil, že vstoupí do
odborů.
Prezident Svazu průmyslu
a dopravy Jaroslav Hanák vyslovil zájem o podporu posílení
odborného školství. Měl by být
určen přesný vztah mezi výší
minimální mzdy a průměrné
mzdy, aby podnikatelské prostředí znalo pevné podmínky a minimální mzda přestala být politickým tématem. Například by
mohla odpovídat 40 procentům
průměrné mzdy.
České odboráře pozdravil
generální tajemník Evropské
odborové konfederace Luca
Visentini. Ocenil podíl českých
odborů na kampani Evropa potřebuje růst mezd, nutné jsou
všude v Evropě stejné podmínky

pro domácí a zahraniční pracovníky. Zmíněná zeď, mezera mezi
odměňováním za práci na „západě“ a „východě“ musí být
překonána konvergencí. Apeluje
na dodržování nedávno přijatého
Evropského sociálního pilíře.
V odpolední pracovní části
prvního dne sjezdu ve zprávě
o činnosti předseda ČMKOS J.
Středula chronologicky shrnul
nejvýznamnější akce konfederace a odborových svazů, úspěšně vedená kolektivní vyjednávání, prosazování rovných podmínek odměňování pro ženy, sociální dialog na centrální i regionální úrovni, ocenil spolupráci s německou nadací Fridricha
Eberta, účast v mezinárodních
odborových organizacích.
V pátek odpoledne pak také
proběhly volby nového vedení.
J. Středula obdržel 183 ze 187
hlasů. V. Samka podpořilo 178
ze 188 odborářů a odborářek, R.
Sokolovou pak 174 ze 188.
Sjezd ve svém usnesení uložil
prosadit 37,5hodinový pracovní
týden bez snížení mzdy, zákonný

dřívější nárok na starobní důchod pro pracovníky pracující
ve zdraví ohrožujících podmínkách, 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance, zrušení karenční doby, uspořádat mítink Konec
levné práce, usilovat o posilování sociálního dialogu, prosazovat stejné podmínky pro domácí i zahraniční pracovníky
a usilovat o zjednodušení právní
úpravy registrace odborových
organizací.
Druhý den jednání, v sobotu
28. dubna, byl projednán a schválen program na další čtyři roky.
V následující panelové diskusi
Perspektivy zkracování pracovní
doby v ČR vystoupili místopředseda ČMKOS Vít Samek, pracovnice Evropského odborového
institutu Agnieszka Piasnová,
makroekonom ČMKOS Martin
Fassmann a zástupce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Mgr. Marek Nechvátal. Shodli
se, že je prostor k dosažení cíle
37,5hodinového pracovního týdne namísto nynějších 40 hodin.
-dě-

Pavel Bednář spolu s Vítem Samkem při volbě.

Foto -dě-

Společné foto delegátů Odborového svazu státních orgánů a organizací po ukončení VII. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů.
Foto Jan Exner

Naši delegáti na VII. sjezdu ČMKOS

Zuzana Rozová a Vladimír Zahrádka.

Alena Gaňová a Vojtěch Rosenberger.

Miloš Lokvenc a Jaroslav Chytrý.

Pavel Bednář byl členem pracovního předsednictva sjezdu.

Řekli k sjezdu

Pavel Bednář: Jsem velmi zklamán projevem pana premiéra.
Navíc bez znalosti věcí napadl
zaměstnance úřadu práce. Zeptám se pana předsedy vlády
v demisi, jak to myslel. Proč
opět dehonestace úředníků?
Odbory v České republice
jsou nyní asi nejvíce „vidět“ za
poslední léta. Znovuzvolené vedení ČMKOS posunulo obraz
odborů tam, kde zřejmě v historii nikdy nebyl. To, že fungují
odbory, hájí zájmy zaměstnanců, vnímají nejen samotní zaměstnanci, ale i občané státu. Za
poslední čtyři roky se díky vedení ČMKOS, a za podpory
všech OS v ní sdružených, velmi
razantně otevřela mnohá témata,
jako např. levná práce, slučování rodinného a profesního života, rovné příležitosti mezi ženami a muži včetně jejich odměňování, a nyní i zkracování
pracovní doby. Zaměstnavatelé
i politici mají dnes před odbory
respekt, a to je správné. Sociální
dialog je jedním z pilířů de-
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mokracie, a o všech tématech by
se mělo diskutovat a hledat nějaký názorový průsečík. A právě
vedení ČMKOS odbory nasměrovalo k diskuzi se sociálními
partnery. Musím poděkovat
Radce Sokolové, Vítkovi Samkovi a především Josefu Středulovi za odvedenou práci. Proto
také náš odborový svaz nominoval do voleb vedení ČMKOS
v předsjezdovém složení, vyjádřili jsme tak zájem, aby vedení
ČMKOS pokračovalo v nastolené cestě a práci i po sjezdu.
Moc se těším na další spolupráci.
Alena Gaňová: Velký dojem na
mne udělalo svižné hudební vystoupení bubeníků, které zahájilo sjezd. Dále se mi líbil projev
a prezentace Josefa Středuly.
Jeho vystoupení bylo fundované
a zároveň i vtipné. Mile mne
překvapil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav
Hanák, který hovořil velmi dobře a srozumitelně, popsal spolupráci s ČMKOS a pojmenoval
problémy, které nás tíží. Naopak
nepřekvapil projev premiéra
Babiše. Ten neřekl nic nového,
opakoval jen slova, která jsme
už mnohokrát slyšeli.

Břetislav Dvořák: Atmosféru
sjezdu plně vystihlo heslo
Společně silnější. Snad bych toto heslo doplnil o slovo „šťastnější“. Vždyť přece každý z nás
potřebuje někam patřit, přinášet
sobě i těm druhým oporu a radost ze života. Tyto hodnoty
může plně sdílet pouze ten, kdo
má klid na svou práci a důstojnou odměnu za ni. Pak teprve
může vést vyrovnaný a naplněný
život. O tom všem a mnohém
dalším byl VII. sjezd ČMKOS.
Leonie Liemich: Byl to můj
první sjezd a jsem moc ráda za
možnost být delegátkou za náš
odborový svaz a jeho mladé
odboráře. Ani jsem netušila, jak
takový sjezd vypadá, a tak se mi
moc líbila srdečná a milá atmosféra a profesionálně připravené
prostředí. Účast významných
představitelů vlády a parlamentu
potvrzují význam odborů a Českomoravské konfederace odborových svazů. Oceňuji zařazení
tématu zkracování pracovní doby, které je zajímavé pro mladé
lidi, do sobotní panelové diskuse. Jsem přesvědčena, že na
příštím sjezdu bude více mladých delegátů.
Foto -dě- a ČMKOS

Břetislav Dvořák.

Leonie Liemich.

28. duben - Mezinárodní vzpomínkový den

V rámci VII. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů se v sobotu konal
pietní akt za 95 zmařených životů při výkonu práce. Za
každého konkrétně postiženého
pracovníka účastníci sjezdu
ČMKOS přiložili symbolickou
svíčku. Tradičně si 28. dubna na
celém světě připomínáme
památku obětí pracovních úrazů,
nemocí z povolání a zraněných
při práci, tento den Mezinárodní
organizace práce vyhlásila
Mezinárodním vzpomínkovým
dnem. K problematice pracovních úrazů vystoupil na sjezdu
generální inspektor Státního
úřadu inspekce práce Mgr. Ing.
Rudolf Hahn.

V České republice přišlo vloni
o život v práci 95 lidí. Je to dosud nejnižší počet. Počet smrtelných úrazů v posledních desetiletích klesá, varující však je,
že desetina smrtelných úrazů se
stala při práci na základě dohod
konaných mimo pracovní poměr.
Z mezinárodního pohledu je statistika velmi vážná. Každý rok
v Evropské unii přijde o život
v práci 100 000 lidí. Odbory
v souvislosti s bezpečností práce
žádají, aby znovu měly možnost
při ohrožení života či zdraví lidí
zastavit výrobu. Smrtelné pracovní úrazy se stávají nejčastěji
v dopravě, ve stavebnictví a při
manipulaci s břemeny.
-dě-

Po zralé úvaze vznikla odborová organizace při Městském
úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Inspirací pro její založení je
indispoziční volno. To mají státní zaměstnanci, funguje i v řadě
úřadů územní samosprávy, a tak
ho chtějí i zdejší zaměstnanci.
Hlavně proto, po téměř třech
létech předchozích úvah, funguje od 23. února tohoto roku
odborová organizace, ve které
bylo na počátku devět zaměstnanců, a po dvou měsících už
zhruba 40 % ze stovky zaměstnanců.
První informace, jak založit
organizaci, sbírali podle vyprávění předsedkyně Elišky
Kamlerové a dvou dalších členů
z 5členného výboru Romany
Pasekové a Petra Bezoušky na
internetu a u odborářů z jiných
úřadů, až dostali kontakt na pracovníka informačního a poradenského centra odborového
svazu v Ostravě Zdeňka Faice.
Uspořádali pak společně v prostorách úřadu hojně navštívenou
schůzi pro všechny zaměstnance, kteří se dověděli více
o smyslu odborového členství,
a zájem o prosazení indispozičního volna byl rozšířen například i o zájem o právní poradenství a pomoc. Odboráři
mají pocit, že po první troše údivu vedení úřadu akceptuje vznik

odborové organizace a že snad
nebudou problémem vzájemné
kontakty a spolupráce. Vždyť
téměř 75 % zaměstnanců jsou
obyvatelé zdejšího města, které
má bezmála 10 tisíc obyvatel
a kde se vlastně všichni znají.
Nyní odboráři chystají návrh
kolektivní smlouvy, ke kterému sbírají podněty od odborářů
a i všech dalších zaměstnanců.
Kromě indispozičního volna
chtějí jednat také o odměňování.
K navýšení platů došlo po dlouhé době jen díky 10% navýšení
tarifních platů v loňském roce
vyjednaném odborovými svazy.
Zaměstnancům chybí motivační
osobní ohodnocení. Přitom se
zvýšil na některých odborech
úřadu počet úředních dnů ze
dvou na tři v týdnu. Přibyla
práce po zrušení místní příslušnosti. Občané z okolních měst,
převážně z Frýdku-Místku a Ostravy, si vyřizují některé úřední
záležitosti u tohoto úřadu z důvodu pro ně lepší dostupnosti
a menší časové náročnosti.
Došlo i k nárůstu objemu práce
a náročnosti jejího výkonu v dalších agendách, například sociální, kultury a stavebního úřadu.
Zdejší stavební úřad se rovněž
potýká s nedostatkem zaměstnanců právě kvůli chybějícímu
motivačnímu programu. Zaměstnanci městského úřadu,
protože se jedná o menší město
s 24 tisíci obyvateli ve správním
obvodu, mají skutečný „klientský“ přístup, vždyť tu skoro

Budou mít i ve Frýdlantu
indispoziční volno?
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ze základních organizací

každý zná každého, a tak se práci doopravdy věnují doslova bez
ohledu na čas. Špatně finančně
ohodnoceni se cítí také zaměstnanci, kteří vykonávají více
agend, když v blízkém velkém
městě při výkonu jen jedné
agendy je lepší finanční ohodnocení. Námětem pro kolektivní
vyjednávání je i studijní volno
při zvyšování vzdělání.
V rámci kolektivního vyjednávání by odboráři rádi prosadili
navýšení stávající 3% výše tvorby sociálního fondu blíže k 4 %,
na kterém se průměrně pohybují
sociální fondy úřadů samosprávy. Řešit by chtěli odboráři
v rámci BOZP také hygienické
podmínky, v kancelářích není
dostatek prostoru pro počet zaměstnanců, v horkých dnech se
zaměstnanci i občané doslova
„pečou“ a při zapnutí hlučné mo-

bilní klimatizace zase není slyšet
vlastního slova. A také by chtěli
prosadit možnost převedení nadpracovaných hodin do dalšího
měsíce, kdy by si tyto hodiny
mohli zaměstnanci vykompenzovat volnem.
Budování a činnost odborové
organizace zatím spočívá v osobních kontaktech, pro budoucnost
počítají odboráři mimo těchto
kontaktů i s webovou prezentací.
Lichou se ukázala obava, že by
1% odborový příspěvek mohl
odrazovat od připojení se k odborářům. Plány odborářů z Městského úřadu ve Frýdlantu nad
Ostravicí zřejmě nejsou malé,
počítají s odbornou podporou
našeho odborového svazu a chtějí se o své zkušenosti průběžně
podílet s dalšími odboráři
prostřednictvím NOSu.
-dě-

Petr Bezouška, Romana Paseková a Eliška Kamlerová.

Sídlo odborového svazu
navštívila 17. dubna delegace
odborářů zastupujících zaměstnance měst a územních samosprávných celků z Jižní Koreje.
Na své cestě se seznamovali nejen se systémy státní a veřejné
správy evropských států, ale
i s tím, jak v této oblasti fungují
odbory, jaké pravomoci mají při
hájení práv zaměstnanců a s jakými problémy se ve své práci
potýkají. Přivítal je samozřejmě
předseda svazu Pavel Bednář
spolu s předsedkyní sekce veřejné správy Alenou Gaňovou,
možnost účastnit se setkání
a diskuze jsem měla i já.
Společných témat a sdílených
zkušeností bylo až překvapivě
mnoho. V Jižní Koreji nemají
státní zaměstnanci – úředníci –
u veřejnosti zcela ideální pověst,
setkávají se jak s kritikou, tak
s nereálnými očekáváními. Neznámými nejsou ani verbální či
fyzické útoky veřejnosti vůči zaměstnancům. Ačkoli na rozdíl
od nás se nemohou účastnit vyjednávání o platech, jsou jejich
platy relativně srovnatelné se
soukromým sektorem (v průměru okolo 80 % průměrné
mzdy), nicméně zejména mladí
zaměstnanci se do veřejné a stát-

Návštěva kolegů z Jižní Koreje

ní správy příliš nehrnou. Svou
image si jihokorejští úředníci
snaží zlepšovat i vlastními kampaněmi, např. dobrovolnickou
činností. Naším úspěchem v podobě loňského desetiprocentního nárůstu platů byli ovšem
překvapeni.
Seznámili jsme kolegy i s tím,
jak funguje zaměstnanecký a odborný aparát odborového svazu,
jaký servis poskytujeme základním organizacím, jak jsme financováni. Vyměnili jsme si
i informace o obsahu kolektivního vyjednávání, odchodech
do důchodu a výši penzí.
I u nich, obdobně jako u nás,
pracuje v tomto sektoru velký

PŘEČETLI JSME

Vedení ČSSZ se během svého zasedání zabývalo otázkou LPS
a budoucím vývojem agend
Za rok 2017 vypracovali poKrejčí. Díky krizovému scénáři
sudkoví lékaři cca 400 tisíc pose tak daří redukovat nakumulosudků, jeden posudkový lékař
vané problémy. Proces změn
tak v průměru zpracoval přes
v lékařské posudkové službě
1400 posudků během roku.
však bude pokračovat nadále,
„Složitá situace v lékařské pobudou realizovány další systésudkové službě si vyžádala
mové a koncepční změny, které
zpracování krizového scénáře
povedou k optimalizaci fungoa jeho uvedení do praxe. Opatřevání posudkové agendy.
ní ke snížení počtu nezpracovZastupující ústřední ředitel
aných žádostí o posudek a neČSSZ Pavel Krejčí také zhodzpracovaných žádostí po lhůtě
notil rok 2017 prostřednictvím
přijatá v lékařské posudkové
důležitých dat: průměrná doba
službě začátkem února letošního
řízení o starobním důchodu činiroku se projevila pozitivně.
la 39 dnů, vyřízení invalidního
Počet nezpracovaných žádostí
důchodu (1. – 3. stupeň) trvalo
o posudek se snížil z původních
v průměru 62 dnů, z celkového
73 654 na 60 685, počet žádostí
počtu téměř 3,4 milionu dávek
po lhůtě byl pak snížen na cca 5
nemocenského pojištění bylo 82
tisíc, tj. na polovinu proti stavu
% zpracováno ve lhůtě do 10
k 31. 12. 2017,“ řekl zastupující
dnů, zbývající část pak byla
ústřední ředitel ČSSZ Pavel
zpracována v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě. V této
souvislosti poukázal na to, že do
NOS 9/2018
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podíl žen, na kterých zároveň
leží velký podíl péče o děti a domácnost (přestože na rodičovskou dovolenou u nich chodí
okolo 20 % mužů), proto i témata související se slaďováním profesního a rodinného života jim
nejsou cizí.

Je zajímavé, jak podobné
zkušenosti mohou mít odboráři
z tak odlišných koutů světa.
Věřím, že jejich návštěva a vzájemná diskuze pro ně byla alespoň tak příjemná a přínosná,
jako pro nás.
Šárka Homfray

ukazatelů za první čtvrtletí
úzce souvisí efektivní nastavení
letošního roku se promítl nárůst
systému kontrolní činnosti
ve všech agendách. Zmínil zeprováděné ČSSZ, resp. jejími
jména pokračující růstový trend
OSSZ, díky kterému se úspěšu dávek nemocenského pojišnost výběru pojistného několik
tění, strmý nárůst agendy urlet za sebou drží nad hranicí 99
čování příslušnosti k právním
procent. ČSSZ dlouhodobě
předpisům (týká se zejména přívýběrem pojistného přispívá do
padů souběžného výkonu výděstátního rozpočtu cca jednou
lečných činností na území více
třetinou příjmů.
států EU) či nárůst počtu žádostí
h t t p : / /w w w. c s s z . c z / c z / o - cssz/informace/media/tiskove„pracujících důchodců“ o přezpravy/tiskove-zpravypočet důchodu. Hovořil rovněž
2018/180418-vedeni-cssz-se-beo výběru pojistného na sociální
hem-sveho-zasedani-zabyvalozabezpečení a správě pohledáotazkou-lps-a-budoucim-vyvovek vůči subjektům povinným
jem-agend.htm
odvádět pojistné. S touto oblastí
Schillerová: Pro zrušení superhrubé mzdy zatím není podpora,
znovu ho navrhnu až příští rok
Vláda navrhne zrušení suuvedla, že se po loňském
perhrubé mzdy až za rok, nemá
navýšení nechystá další zvypro to nyní politickou podporu.
šování podílu obcí na rozpočSenátorům to řekla ministryně
tovém určení daní (RUD), jak by
financí Alena
Schillerová
si přáli někteří senátoři.
(ANO). Zrušení superhrubé
http://zpravy.e15.cz/domaci/po
litika/schillerova-pro-zruseni-sumzdy mělo být původně součástí
perhrube-mzdy-zatim-neni-poddaňových změn, které chce
pora-znovu-ho-navrhnu-az-pristiSchillerová předložit vládě do
rok-1346074
dvou týdnů. Ministryně také

§ ODPOVÍDÁME §

Náš představený tvrdí, že rehabilitace, i když je předepsaná
lékařem, není lékařským ošetřením a nemůžeme na ni dostat placené volno, má pravdu?

hoto nařízení vlády rehabilitaci za
Odpověď: Okruh překážek ve
ošetření ve zdravotnickém zaslužbě, za které přísluší plat
řízení považovat. Musí však být
s ohledem na odkaz v § 104 odst.
splněny podmínky dané v příloze
2 písm. a) zákona o státní službě
tohoto nařízení vlády, tedy musí
zahrnuje i ty překážky, které upbýt provedena ve zdravotnickém
ravuje nařízení vlády č. 590/2006
zařízení, které je ve smluvním
Sb., kterým se stanoví okruh
vztahu s vaší zdravotní pojišťova rozsah jiných důležitých osobnou, a je nejblíže vašemu bydlišti
ních překážek v práci. Názory na
nebo pracovišti. V takovém přípovahu rehabilitace ve vztahu
padě by absolvování této léčebné
k této právní úpravě se poněkud
rehabilitace mělo být posouzeno
různí, nicméně podle stanoviska
jako překážka ve službě, za kterou
Ministerstva práce a sociálních
náleží plat.
věcí, vydaného po konzultaci
Šárka Homfray,
s Ministerstvem zdravotnictví, je
svazová právnička
nezbytné při splnění podmínek toPracuji často v terénu mimo mé pracoviště. Služební cesty, ať už
s řidičem nebo hromadnou dopravou, mnohdy celkově trvají
více než řádná pracovní doba, a při cestě se připravuji na jednání.
Má mi tak být tato doba navíc strávená prací na cestě počítána do
pracovní doby?
Odpověď: Vycházím z toho, že
a výpočtu nároku na stravné.
nejste ve služebním, ale v běžJestliže tedy vaše studium
ném zaměstnaneckém pracovmateriálů k jednání proběhne
ním poměru.
sice na pracovní cestě, avšak
Pro jistotu nejdříve zopakuv čase, který je jinak vaší řádjeme právní rámec, v kterém se
nou pracovní dobou, pak samusíme pohybovat. Tak § 210
mozřejmě vám z tohoto titulu
zákoníku práce č. 262/2006 Sb.,
žádný právní nárok nevzniká.
stanoví, cituji: „Doba strávená
Otazná je situace, když v tom
na pracovní cestě nebo na cestě
dopravním prostředku pracujete
mimo pravidelné pracoviště jiještě v době, kdy vám skončila
nak než plněním pracovních
řádná pracovní doba. Podle
úkolů, která spadá do pracovní
mého názoru by pak mohlo jít
doby, se považuje za překážku
o práci přesčas.
v práci na straně zaměstnaMá to však svá ale. Především
vatele, při které se zaměstnanci
si musíme uvědomit, že práce
mzda nebo plat nekrátí“. To
přesčas je dle § 78 odst. 1 písm.
znamená, že výkonem práce je
i) zákoníku práce prací nad
i ostatní činnost na pracovní
rámec týdenní pracovní doby
cestě, která zasahuje do stabuď nařízená zaměstnavatelem,
novené pracovní doby. Je zcela
nebo vykonávaná s jeho soujedno, zda si v té době čtete,
hlasem. Dost dobře si nedovedu
spíte nebo jinak odpočíváte.
představit situaci, kdy zaměstA pokud se připravujete v tom
nanec si vyžádá souhlas zaměstčase na jednání, tak jen plníte
navatele, že se bude na jednání
své pracovní úkoly.
připravovat cestou k jednání
Jedná se o odlišně stanovenou
v dopravním prostředku, a to ješdobu, než jak je upravena doba
tě po době, která je jeho dobou
pracovní cesty jako taková.
pracovní. Pokud by k takovéto
Doba trvání pracovní cesty je
situaci došlo, byla by jistě
chápána jako doba od jejího návýjimečná. Jestliže by nešlo
stupu v určeném místě až po
o přesčas (není příkaz zaměstnanávrat z pracovní cesty do
vatele ani jeho souhlas) a vy
určeného místa. Takto stanobudete pracovat v dopravním
vený rozsah pracovní cesty je
prostředku i po vaší stanovené
důležitý pouze z hlediska popracovní době, bude to mít stejsouzení délky pracovní cesty
ný právní dopad, jako když se
budete připravovat na služební
cestu večer doma.
NOS 9/2018
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že máte pocit, že zaměstnavateli
darujete hodiny svého osobního
času, které musíte strávit na pracovní cestě.
Zároveň však musím připomenout, že zákon dává zaměstnanci možnost vyjednávat, za
jakých podmínek bude pracovní
cesta uskutečněna. Zaměstnavatel totiž může, v souladu s §
42 odst. 1 zákoníku práce, vyslat
zaměstnance na pracovní cestu
jen na základě dohody s ním.
Nemůže mu tedy pracovní cestu
nařídit. Jestliže však zaměstnanec souhlasí s vysláním na
pracovní cestu, třeba konkludentně, pak souhlasí jak s její
délkou, tak se způsobem její realizace, včetně způsobu odměňování.
To je rozdíl oproti služebním
cestám dle zákona o státní službě, kdy lze státnímu zaměstnanci ve smyslu § 45 odst. 1
zákona. č. 234/2014 Sb., služební cestu nařídit.
V poslední době někteří zaměstnavatelé u zaměstnanců bez
stálého nebo obvyklého pracoviště, (kteří např. denně objíždí
jednotlivé zákazníky) vnímají,
že spravedlivější je počítat jim
pracovní dobu od návštěvy
prvého zákazníka do konce
práce u posledního. V jiných případech (při přílišné vysoké četnosti služebních cest zaměst-

nance), může existovat dohoda,
že tato ztráta času bude kompenzována nějakou výší hodinové
odměny za ztrátu času. Obdobně
na problematiku nahlíží i Soudní
dvůr Evropské Unie.
Většina zaměstnavatelů však
nadále aplikuje platné ustanovení z ákoníku práce zvláště
v případech, kdy počet služebních cest nepřekračuje únosnou
mez.
Shrnutí:
Doba trvání pracovní cesty
je doba od jejího nástupu
v určeném místě až po návrat
do určeného místa.
Jestliže pracovní cesta zasáhla do pracovní doby, pak se jedná buď o
a) výkon práce nebo
b) překážku na straně zaměstnavatele, kde se mzda nebo plat
nekrátí.
Pokud na základě nařízení
zaměstnavatele nebo jeho
souhlasu došlo k výkonu práce
po řádné pracovní době, jedná se
o přesčas.
Doba před nástupem na pracovní cestu a po jejím skončení
(pokud není totožná s pracovní
dobou nebo přesčasem) se do
odpracované doby nepočítá,
nepřísluší zaměstnanci mzda
nebo plat a je zohledněna jen ve
výši stravného.
JUDr. Pavel Sirůček

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (sněmovní tisk 132): dne 20. dubna 2018 Poslanecká
sněmovna PČR přerušila projednávání tohoto návrhu v prvém
čtení a odročila jej do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s

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

Nepřijatelné a neférové zacházení se zaměstnanci OSN
v Bangkoku
12. duben 2018
Pokud budou navržené změny schváleny, tak v Bangkoku bude
první pracoviště OSN s třemi stupni zaměstnanců. K tomu dochází po
přehodnocení z roku 2011, kdy
místním zaměstnancům snížili
mzdy o 22 %. Vedení OSN se
rozhodlo přehodnotit mzdy svých
zaměstnanců bez předešlé konzultace se samotnými pracovníky nebo
s jejich odbory. Toto vedlo k alarmujícím výstupům týkajícím se
především zaměstnanců pobočky v thajském Bangkoku. Podle tohoto
návrhu by zde totiž měla vzniknout nová třetí skupina zaměstnanců
s nižšími platy. Do této třetí skupiny by měli spadnout především
lokální pracovníci všeobecných služeb, kde většinu pracovníků tvoří
ženy. Toto rozhodnutí ve výsledku způsobí další nárůst mzdové
nerovnosti mezi pohlavími a jen přidává další střípek do mozaiky
zhoršujících se pracovních podmínek pro zaměstnance včetně toho,
že více než 40 % zaměstnanců této organizace je zaměstnáno na mimopracovní vztah nebo formou neplacené stáže. Kate Lapinová, regionální tajemnice PSI v Asii, k tomu řekla: „OSN selhává při plnění
vlastních standardů. Jak mohou být potrestáni zaměstnavatelé, kteří
tyto standardy nedodržují, když i samotná OSN odmítá respektovat
práva pracovníků? Toto rozhodnutí podkopává vlastní principy OSN
a je výsměchem mezinárodním standardům, které by sama měla zastávat. V sázce je samotná kredibilita celé OSN. Zástupci OSN by si
okamžitě měli sednout ke stolu se zástupci pracovníků a vyjednat přijatelnou dohodu.“
Německé odbory Ver.di: Nejlepší dohoda za posledních pár let
18. duben 2018
Pracovníci ve veřejném sektoru během 30 měsíců dostanou přidáno
v průměru 7,5 % s retroaktivní platností od 1. března 2018. Takovou
dohodu se podařilo uzavřít zástupcům německé odborové organizace
Ver.di s vládou. Vyjednávání provázely mohutné stávky, kterých se
zúčastnilo přibližně 10 % z celkových 2,3
milionů státních zaměstnanců. Stávky zasáhly veřejnou dopravu, nemocnice, pečovatelská zařízení i administrativní budovy
a výrazně přispěly k dohodě. Nová mzdová dohoda by měla platit alespoň do března 2020. V první fázi budou mzdy navýšeny o 3,19 % do dubna 2018, pak o 3,09 %
v období do března 2020 a následně o 1,06
%. K tomu navrch ti nejhůře placeni obdrží jednorázovou platbu 250
euro. Německé lokální vlády toto zvýšení mezd bude stát 7,5 mld. eur,
zatímco federální rozpočet bude muset být navýšen o 2,2 mld. eur.
Generální tajemník Ver.di Frank Bsirske vyjádřil svou spokojenost:
„Toto je nejlepší výsledek, kterého jsme dosáhli za poslední roky.“
Spokojenost vyjádřil i ministr vnitr Horst Seehofer, který uvedl, že je
velmi spokojený s tím, že státní zaměstnanci obdrží významné
navýšení mezd. Thomas Böhle, který vedl vyjednávání za lokální
vlády, byl spokojený s tím, že se podařilo navýšit mzdy i pro nejvyšší
platové třídy, což znamená, že státní pracovní místa se stanou atraktivnější pro specialisty například z oblasti IT.
Globální odbory jednaly v Ženevě s běloruskými zástupci
o zastavení perzekuce nezávislých odborů
18. duben 2018
Celosvětová odborová Internacionála veřejných služeb (PSI) se
přidala k solidární akci zorganizované zástupci IndustriAll a ITUC,
kteří vyjádřili své obavy z další vlny vážného porušování fundamentálních pracovních práv v Bělorusku. Odbory, které zastupují více než
200 milionů svých členů vyzývají běloruskou vládu, aby ukončila
perzekuci nezávislých odborů a dodržela své závazky vůči ILO. Svou

solidaritu s nezávislými odbory v Bělorusku vyjádřili zástupci globálních odborů v Ženevě před budovou běloruského zastupitelstva
v rámci OSN. Delegaci globálních odborů
pak přijal běloruský ambasador, se kterým odboráři jednali asi 40 minut.
Ačkoliv byl ambasador zpočátku spíše
nepřátelský a nesouhlasil s výkladem
situace ze strany odborů, vyslechl si od
protestujících všechny argumenty. Nakonec uvedl, že Bělorusko zvažuje posun
k vícestrannému systému se sociálním dialogem a potenciálním tripartitním vyjednáváním a dokonce požádal delegáty o podporu při
běloruské žádosti vůči ILO ohledně technické asistence při budování
průmyslových vztahů a vytváření tripartitního systému s efektivnější
komunikací s odbory. Navzdory pozitivním částem jednání nevedl
mítink ke shodě ohledně samotného protestu. Ambasador trval na
tom, že výklad situace v Bělorusku ze strany odborů je zkreslený a nezachycuje realitu. Přesto zde zazněl alespoň verbální závazek ke směřování k lepšímu systému vztahů.
Zvyšování mezd by bylo čtyřikrát vyšší, kdyby se shodovalo
s růstem produktivity
19. duben 2018
Evropský odborový institut a Evropská odborová konfederace
zveřejnily nová čísla ohledně evropských mezd. Podle nové studie by
mzdy v EU za posledních 16 let měly růst čtyřikrát rychleji, kdyby
měly plně reflektovat růst produktivity. Mezi lety 2000 – 2016 vzrostla v Německu a Chorvatsku produktivita třikrát rychleji než mzdy, zatímco v Polsku a Belgii rostla produktivita dvakrát rychleji mzdy. V Rakousku vzrostla produktivita o 65 % více
než mzdy, ve Španělsku to bylo o 60 %
více a v Nizozemí to činilo 30 %.
V Maďarsku, Rumunsku, Portugalsku
a Řecku reálné mzdy ve sledovaném
období dokonce poklesly, zatímco produktivita vzrostla. Konfederační tajemnice ETUC Esther Lynchová k tomu
řekla: „Růst mezd zaostává už mnoho
let. Pracující tak nedostávají férový
podíl z hodnoty své odvedené práce. Velká mezera mezi růstem produktivity a růstem mezd poskytuje silný argument pro zvyšování mezd
pracovníků napříč celou EU. K dosažení slušného a smysluplného
zvýšení mezd musí dojít k férovému kolektivnímu vyjednávání mezi
odbory a zaměstnavateli napříč Evropou. Vlády a instituce EU by měly dělat vše, co je v jejich silách, aby umožnily a podpořily kolektivní
vyjednání o mzdách.“
Brazílie: Evropské i mezinárodní odborové hnutí stojí za Lulou
23. duben 2018
Belgické a mezinárodní odbory požádaly o okamžité propuštění bývalého brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva. ITUC,
ETUC a další odborové organizace doručily brazilskému ambasadorovi v Bruselu výzvu, ve které uvádějí, že svévolné zatčení Luly
da Silva je hrozbou pro demokracii. Na
podporu bývalého brazilského prezidenta se sešli odboráři u brazilských ambasád i v dalších světových městech, jako
například Asunción, Buenos Aires, Ženeva, Jakarta, Lima nebo Londýn. Generální tajemnice ITUC Sharan Burrowová k tomu řekla: „Lula byl odsouzen
soudem nižší instance bez jakýchkoliv důkazů, což přiznali samotní
soudci. Lula je nejpopulárnějším brazilským politikem a jeho soudní
stíhání je cílené pouze na to, aby nebyl znovu zvolen prezidentem.“
Pavol Mokoš
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