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Konference - školení
se bude konat v úterý dne 28. dubna 2015 od 9.30 hodin

v zasedací místnosti OSSOO č. 420, 4. patro, Senovážné nám. 23,
Praha 1.

Program:
1 Zahájení, schválení programu (9.30-9.45)
2. Úvodní slovo předsedy OSSOO Bc. Pavla Bednáře (9.45-10.00)
3 Aplikace zákona o státní službě v roce jedna (10:00 – 12:00)

hosté: RNDr. Josef Postránecký,
náměstek ministra vnitra pro státní službu
JUDr. Rudolf Pospíšil,
první místopředseda OSSOO

4. Oběd (12.15-13.00)
5. Vystoupení hostů a diskuze o plánovaných aktivitách a prioritách

MlO (13.00-15.00)
6. Představení kandidátů a dovolba členů výboru (15:00 – 15:30)
7. Diskuze, závěr (15:30 – 16:00)

Za Odborový svaz státních orgánů a organizací Vás srdečně zve
Bc. Pavel Bednář, v. r.

předseda OSSOO
Za výbor Mladých odborářů OSSOO Vás srdečně zve

Roman Petrenko, v. r.

Účastníci budou uvolněni ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c)
zákoníku práce. Není stanoveno žádné omezení počtu účastníků.
Jedinou podmínkou je věk účastníka do 35 let. Vyplněnou návratku
delegáta (najdete na str. 7) konference odešlou všichni nejpozději
do 24. 4. 2015 na e-mail: ossoo@mladiodborari.cz.

Mladí odboráři vznikli v období
mezi posledními dvěma sjezdy
našeho odborového svazu jako
víceméně neformální seskupení
mladých, kteří se chtějí aktivně
účastnit odborového dění. Letošní
konference má zejména otevřít
diskuzi o další činnosti, o aktivitách, které nás zajímají, o akcích, kte-
ré bychom chtěli pořádat nebo se jich účastnit. Velkou řadu z nás letos
čeká podřazení pod zákon o státní službě. O tom, co od této normy
v prvním roce čekat, a na co se v ní připravit, chceme diskutovat
s hosty nejpovolanějšími, ale samozřejmě i mezi s sebou. Rovněž
nepochybně přivítáme hosty z jiných odborových svazů, případně
z jiných „mládežnických uskupení“, se kterými jsme již v minulosti
navázali nějakou formu spolupráce. Od této konference si slibujeme
rozšíření našich řad, navázání nových kontaktů a hlavně naplánování
dalších cest.

Pokud jste aktivní odboráři, kterým ještě nebylo 35 let, a máte zá-
jem podílet se nejen na činnosti našeho svazu, ale odborářského hnutí
obecně, rozhodně se této konference zúčastněte. Připravte se na
diskuzi, promyslete si témata, která chcete probrat, a zkušenosti
jiných, které chcete vyslechnout. Udělejte si čas, přijeďte, máte nejen
možnost ovlivnit směr, kterým se budeme ubírat do budoucna, ale i
poznat nové tváře, získat nové kontakty, a hlavně, udělat si pro sebe i
pro jiné z členství v odborech zajímavý a zábavný podnik!

Za výbor MlO OSSOO
Šárka Homfray

Odborový svaz státních orgánů a organizaci pořádá k zákonu
č. 234/2014 Sb. o stání službě postupně v regionech diskuzní fóra
– školení k uzavírání a obsahu kolektivních dohod, k přechodu
nároků zaměstnanců vzniklých z pracovního poměru do služeb-
ního poměru a přechodu zaměstnanců z pracovního do služebního
poměru. Školení povedou 1. místopředseda OSSOO JUDr. Rudolf
Pospíšil a Mgr. Arnošt Odvalil. První z nich se konají pro odborové
organizace z Prahy a Středočeského kraje ve dnech 14. a 17. dub-
na 2015 od 9.00 v sídle odborového svazu v Praze. Účast předsedy
odborové organizace nebo zástupce odborové organizace je
nezbytná. Povinné uvolnění zaměstnance podle § 203 odst. 2
písm. c) zákoníku práce s náhradou mzdy ve výši průměrného
výdělku. Cestovní náklady hradí zaměstnavatel.

Ve čtvrtek 23. dubna se bude
konat 1. zasedání předsednictva
Výboru OSSOO, na které navá-
že 1. zasedání VOS po konání
sjezdu odborového svazu. VOS
v souladu s usnesením VII. řád-
ného sjezdu odborového svazu a
Stanovami OSSOO schválí
dokumenty OSSOO Řád právní
pomoci, Finanční řád, Statut
podpůrného a sociálního fondu,
Statut provozního fondu, Statut
rezervního fondu a Spisový a
skartační řád, které spolu se sta-
novami a programem činnosti
schválenými VII. sjezdem, bu-
dou předány základním odboro-
vým organizacím do konce květ-
na 2015.

Výbor odborového svazu dále

projedná zprávu o činnosti
odborového svazu od minulého
zasedání VOS, zprávu o hospo-
daření za rok 2014, zhodnocení
VII. sjezdu OSSOO a zabez-
pečení plnění jeho usnesení,
zprávu o majetkových aktivitách
OSSOO v roce 2014 a rozhodne
o uvolnění volených funkcionářů
OSSOO pro výkon funkce a ter-
mínech zasedání PVOS, VOS a
Revizní komise OSSOO, schválí
zástupce odborového svazu v Cris-
tal spol. s r.o. Rosice, Valné hro-
madě Aldis, a.s. a Valné hro-
madě MSDU OS, zástupce OS
v PSI a EPSU a zástupce a ná-
hradníky OS ve Sněmu ČMKOS
pro rok 2015.

-dě-

První zasedání nových orgánů svazu po sjezdu

Zveme vás na konferenci (školení) MLADÝCH ODBORÁŘŮ
ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

http://statorg.cmkos.cz
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Předpisy pro státní službu

Tripartita

Evropské hnutí v ČR a Fri-
drich-Ebert-Stiftung v rámci
cyklu Evropa a my pořádá k té-
matu Dobré vládnutí a Česká re-
publika konferenci Jak je státní
správa a společnost připravena
na zákon o státní službě? Kon-
ference se koná v úterý 14. dub-
na 2015 v aule Matematicko
fyzikální fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze a vystoupí na ní mi-
mo předsedy Evropského hnutí
v ČR Vladimíra Špidly, náměst-
ka ministra vnitra pro státní
službu Josefa Postráneckého,

předsedy Českomoravské kon-
federace odborových svazů
Josefa Středuly, náměstkyně
ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu Kateřiny
Valachové, programového ředi-
tele Transparency International
Radima Bureše, také předseda
Odborového svazu státních
orgánů a organizací Pavel
Bednář. Konferenci moderuje
místopředseda Evropského hnutí
v České republice a člen Výboru
OSSOO Ladislav Říha.

-dě-

Jak je státní správa a společnost připravena
na zákon o státní službě?V připomínkovém řízení je do

24. 4. 2015 návrh nařízení vlády
o rovnocennosti některých zkou-
šek se zvláštní částí úřednické
zkoušky. V souladu s § 35 odst.
1 zákona o státní službě je státní
zaměstnanec povinen úspěšně
vykonat úřednickou zkoušku.
Úřednická zkouška je tvořena
částí obecnou a částí zvláštní. Za
rovnocennou obecné části úřed-
nické zkoušky zákon o státní
službě považuje obecnou část
zkoušky zvláštní odborné způso-
bilosti úředníka územního samo-
správného celku. Navrhovanou
právní úpravou se stanoví za rov-
nocennou se zvláštní částí úřed-
nické zkoušky pro daný obor
státní služby zvláštní část zkouš-
ky zvláštní odborné způsobilosti
úředníka územního samospráv-
ného celku k výkonu konkrétní
správní činnosti a další zkoušky
vykonané podle jiného zákona.
Přijetím navrhované právní
úpravy se tak vymezí komplexní
podmínky uznávání rovnocen-
nosti zkoušek s úřednickou zkouš-
kou.

S přijetím návrhu nařízení
vlády dojde k úspoře nákladů
ústředních správních úřadů, kte-
ré mají zabezpečovat provedení
zvláštní části úřednické zkoušky,
neboť v případě uznání rovno-
cennosti zvláštní části zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti
úředníka územního samospráv-
ného celku nebo jiné zkoušky

uvedené v návrhu nařízení vlády
nebude nutné organizovat a ko-
nat zvláštní část úřednické zkouš-
ky.

Obsah zvláštní části zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti
úředníka územního samospráv-
ného celku k výkonu konkrétní
správní činnosti vyplývá z přílo-
hy k vyhlášce č. 512/2002 Sb.,
o zvláštní odborné způsobilosti
úředníků územních samospráv-
ných celků, ve znění pozdějších
předpisů. S ohledem na podob-
nost obsahu a rozsahu zvláštní
části zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti se zvláštní částí
úřednické zkoušky pro příslušný
obor státní služby se stanoví sez-
nam správních činností, k jejichž
výkonu má úředník územního
samosprávného celku složenu
tuto zvláštní část zkoušky zvlášt-
ní odborné způsobilosti, a ne-
musí tak již skládat zvláštní část
úřednické zkoušky pro příslušný
obor státní služby uvedený v sez-
namu u konkrétní správní čin-
nosti.

V příloze k nařízení se stanoví
seznam zkoušek vykonaných
podle jiného zákona, které se po-
važují s ohledem na svůj obsah a
rozsah za rovnocenné se zvláštní
částí úřednické zkoušky pro
příslušný obor státní služby uve-
dený v seznamu u konkrétní
zkoušky.
Zdroj: https://apps.odok.cz/kpl-
detail?pid=KORN9VCB95HP

117. zasedání Plenární schůze
Rady hospodářské a sociální do-
hody ČR, které se bude konat
20. dubna 2015 bude mj. jednat
letos již podruhé o řešení fi-
nanční gramotnosti. Tripartita
projedná materiály MPSV a
Ministerstva financí k proble-
matice finanční gramotnosti.

ČMKOS považuje oblast fi-
nanční gramotnosti za velice
důležitou a intenzivně vnímá
problémy lidí, kteří se octli v dlu-
hové pasti. Alarmující je také
nárůst počtu exekucí na dů-
chody. Problémem jsou pře-
dražené nebankovní úvěry a
skutečnost, že společnosti, které
tyto finanční produkty nabízí,
nespadají dle zákona pod

Z údajů obsažených v Infor-
mačním systému o průměrném
výdělku (ISPV) vyplývá, že ve
4. čtvrtletí 2014 vzrostla mezi-
ročně hrubá měsíční mzda ve
mzdové i platové sféře (veřejná
správa, obrana, sociální zabez-
pečení, vzdělávání, zdravotní a
sociální péče, kulturní, zábavní
a rekreační činnosti). Medián
hrubé měsíční mzdy dosáhl ve
mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2014
výše 23 209 Kč. Ve 4. čtvrtletí
2014 činila průměrná hrubá
měsíční mzda ve mzdové sféře
28 244 Kč, a zvýšila se tak o 2,2
% oproti stejnému období před-
chozího roku. Medián hrubého
měsíčního platu dosáhl v pla-
tové sféře ve 4. čtvrtletí 2014
výše 26 552 Kč. Průměrný
hrubý měsíční plat v platové
sféře ve sledovaném období

Z výsledků Informačního systému o průměrném výdělku (MPSV)

Odměňování ve mzdové a platové sféře za 4. čtvrtletí 2014
meziročně vzrostl o 4,7 % na 28
518 Kč.

Medián hrubého měsíčního
platu byl v platové sféře ve 4.
čtvrtletí 2014 o 3 343 Kč vyšší
než medián hrubé měsíční mzdy
ve mzdové sféře. Ve sledovaném
období byl průměrný měsíční
plat v platové sféře o 274 Kč
vyšší než průměrná měsíční
mzda ve mzdové sféře. Ve mzdo-
vé sféře existují větší rozdíly
mezi příjmy jednotlivých za-
městnanců. Tuto skutečnost po-
tvrzuje rozdíl mezi mediánem
hrubé měsíční mzdy (platu) a
průměrnou mzdou (platem) v jed-
notlivých sférách. Ve 4. čtvrt-
letí 2014 byl rozdíl mezi
průměrem a mediánem mzdy
vyšší ve mzdové sféře (5035
Kč/měs) než v platové sféře
(1966 Kč/měs).

Z hlediska podílu mimořád-
ných odměn na mzdě a platu
ukazují aktuální výsledky
šetření, že ve mzdové sféře

tvořily ve 4. čtvrtletí 2014 mi-
mořádné odměny 9,4 % prů-
měrné mzdy, zatímco v platové
sféře 13,4 % průměrného platu.
Nejvyšší podíl mimořádných
odměn v rámci významně za-
stoupených odvětví mzdové sfé-
ry (s alespoň 25 tisíci zaměst-
nanci) byl ve sledovaném ob-
dobí za-znamenán v odvětvích
vzdělá-vání (průměrně 23,0 %
mzdy) a zásobování vodou, čin-
nosti související s odpady
(průměrně 14,6 % mzdy). Při
porovnávání významně zastou-
pených odvětví platové sféry
(s alespoň 25 tisíci zaměstnanci)
byl nejvyšší podíl mimořádných
odměn na průměrném platu
vykázán v odvětvích vzdělávání
(průměrně 16,5 % platu) a kul-
turní, zábavní a rekreační čin-
nosti (průměrně 13,9 % platu).

-dě-
Podle:http://www.ispv.cz/cz/Akt
uality/Zverejneny-vysledky-IS-
PV-za-4--ctvrtleti-2014.aspx

bankovní dozor České národní
banky (dále jen ČNB), přičemž
je známo, že tyto subjekty často
recyklují tzv. „špinavé peníze“.
V období posledních patnácti let
se zformovala velice sofistiko-
vaná struktura subjektů a čin-
ností, počínaje nabídkou úvěrů
pro domácnosti, až po mecha-
nismus výběru splátek, finální
vymáhání pohledávek, exekuce,
apod., vznikla celá tzv. industrie
dluhů. Počet finančně deprivo-
vaných domácností je vysoký a
rovněž alarmující je počet lidí,
kteří se již nedokáží vymanit
z dluhové pasti a jsou odsouzeni
k tomu být celoživotními dluž-
níky.

Dále bude Tripartita jednat i
o Fondu kulturních a sociálních
potřeb, přičemž pod názvem
Plánované úpravy fondu kul-
turních a sociálních potřeb před-
kládaný materiál Ministerstva
financí končí odstavcem: „Pro
rok 2015 nebyly přijaty žádné
změny ve vyhlášce č. 114/2002
Sb., o fondu kulturních a sociál-
ních potřeb. Ministerstvo financí
aktuálně nepřipravuje ani neplá-
nuje jakoukoliv změnu v právní
úpravě fondu kulturních a so-
ciálních potřeb. Státní rozpočet
na rok 2015 a střednědobý vý-
hled na léta 2016 a 2017 neobsa-
hují výdaje na případné navý-
šení přídělu do FKSP. Obdobná
situace je u územně samospráv-
ných celků.“

Tripartita má na programu i
bod k jednání s USA o dohodě
o volném obchodu - Transatlan-
tická dohoda o obchodu a inves-
ticích mezi EU a USA (TTIP).

-dě-
Zdroj: http://www.ospzv-
a s o . c z / c z / p o r t a l / o -
nas/aktualne/117-zasedani-ple-
narni-schuze-rady-hospodarske-
a-socialni-dohody-cr-1676.htm

dě-

http://www.ospzv-aso.cz/cz/portal/o-nas/aktualne/117-zasedani-plenarni-schuze-rady-hospodarske-a-socialni-dohody-cr-1676.htm
http://www.ospzv-aso.cz/cz/portal/o-nas/aktualne/117-zasedani-plenarni-schuze-rady-hospodarske-a-socialni-dohody-cr-1676.htm
http://www.ospzv-aso.cz/cz/portal/o-nas/aktualne/117-zasedani-plenarni-schuze-rady-hospodarske-a-socialni-dohody-cr-1676.htm
http://www.ospzv-aso.cz/cz/portal/o-nas/aktualne/117-zasedani-plenarni-schuze-rady-hospodarske-a-socialni-dohody-cr-1676.htm
http://www.ospzv-aso.cz/cz/portal/o-nas/aktualne/117-zasedani-plenarni-schuze-rady-hospodarske-a-socialni-dohody-cr-1676.htm
http://www.ispv.cz/cz/Aktuality/Zverejneny-vysledky-ISPV-za-4--ctvrtleti-2014.aspx
http://www.ispv.cz/cz/Aktuality/Zverejneny-vysledky-ISPV-za-4--ctvrtleti-2014.aspx
http://www.ispv.cz/cz/Aktuality/Zverejneny-vysledky-ISPV-za-4--ctvrtleti-2014.aspx
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VCB95HP
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9VCB95HP
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Takovým i
mnohem horším
urážkám a vý-
hružkám musí
čelit referenti
úřadů práce
v České repu-
blice. V pondělí

7. 4. 2015 proběhla tiskem zprá-
va, že zaměstnanci úřadů práce
stále častěji čelí fyzickému na-
padení. V roce 2014 bylo evi-
dováno Úřadem práce více než
350 útoků. Nejvíce ohroženými
jsou především pracovníci od-
borů hmotné nouze a zprostřed-
kování zaměstnání. K hlavním
důvodům napadení patří zejmé-

na nespokojenost s výplatním
termínem, rychlost zpracování
žádosti, nevyplacení dávky v ho-
tovosti, nepřiznání dávky nebo
vyřazení z evidence uchazečů
o zaměstnání. Do jaké míry se na
tomto stavu podepsalo působení
vlády rozpočtové odpovědnosti
v čele s ministrem Drábkem, mů-
žeme jen odhadovat. Skutečných
příčin bude, ale zřejmě víc.

V současné době se v rámci
prevence a eliminace útoků na
úředníky postupuje různě. Stan-
dardem je jednorázové školení
v rozsahu 1 až 5 dní zaměřené
na práci s agresivním klientem.
Dále jsou využívány především

prvky pasivní bezpečnosti, jako
jsou skleněné přepážky, průchozí
kanceláře, SOS tlačítka, asis-
tence policie v den výplaty
dávek apod. Zároveň je zaměst-
nancům, kteří vykonávají práci
v pracovních podmínkách spo-
jených s mimořádnou neuropsy-
chickou zátěží přiznán dle ust.
§ 129 zákoníku práce zvláštní
příplatek. Pro představu las-
kavého čtenáře je tento zvláštní
příplatek na jednom nejmeno-
vaném úřadu práce na střední
Moravě vyplácen dle druhu
vykonávané agendy ve výši 400
a 800,- Kč měsíčně (dost málo
na to, že stejné klienty musím

PPPP ŘŘŘŘ EEEE ČČČČ EEEE TTTT LLLL IIII     JJJJ SSSS MMMM EEEE

Aby tě rakovina poskákala!
potkávat i po pracovní době, tře-
ba když jdu s rodinou do super-
marketu). I přes to mnozí kvali-
fikovaní zaměstnanci odcházejí,
neboť nechtějí snášet trvalé
napětí  a  stres  na  pracovišti,
jak sdělila mluvčí Úřadu práce
ČR Kateřina Beránková. Jsem
rád, že ze strany ústředního
správního úřadu, je tato situace
chápána  jako  problém  a že si
uvědomuje „cenu“ svých za-
městnanců, neboť zaškolení a
zapracování    zprostředkovate-
le  zaměstnání  nebo  referenta
hmotné nouze tak, aby pracoval
správně a samostatně, trvá nej-
méně rok až dva. Což je pro za-
městnavatele (stát) značná in-
vestice a rychlé nahrazení jiným
(stejně zkušeným) referentem
dost dobře není možné. 

Co s tím? Je třeba se smířit se
skutečností, že při práci s lidmi
ke konfliktům bude docházet
vždycky. Každá věc, která zvýší
nějakým způsobem moji
bezpečnost, je dobrá. Osobně si
ale  myslím,  že školení, která
mě měla připravit na agre-
sivního klienta a kterými jsem
jako zaměstnanec okresního
úřadu, úřadu práce a nyní měst-
ského úřadu prošel, byla ne-
dostatečná. Chápu je, jako první
stupeň, verbální eliminaci
možného konfliktu. Ne vždycky,
ale zůstane u slov. Již před cca
12 lety jsem navrhoval, aby-
chom jako úředníci prošli kur-
zem sebeobrany. Opakovaně tak
činím při každém vyplňování
dotazníků, které jsou nám před-
kládány při ukončení různých
školení. Na co je mi pepřový
sprej, když s ním neumím
zacházet a je vcelku velké
riziko, že mi ho útočník sebere a
použije ho proti mně. 

Bc. Ondřej Hála

Soud jej spolu
s šéfem IT
odboru minis-

terstva práce Milanem Hojerem
odsoudil za vydírání a zneužití
pravomoci.

Městský soud v Praze poslal do
vězení bývalé úředníky minister-
stva práce a sociálních věcí
Vladimíra Šišku a Milana Hojera.

Za vydírání a zneužití pravo-
mocí při zadávání zakázky si
odsedí sedm a šest let ve vězení. 

Někdejší úředníci vinu odmíta-
jí. Proti soudnímu verdiktu se lze
odvolat. Oběma hrozilo 5 až 12 let
vězení.

Podle soudce Petra Nováka se
potvrdilo vydírání ze strany teh-
dejších  úředníků, protože údajně
tlačili firmu ke stažení stížnosti
pod pohrůžkou. Vyšší trest soud
zvolil kvůli předchozímu pokynu
odvolacího vrchního soudu k roz-
šíření kvalifikace činu, dodal
Novák.

Obžalovaní odmítli rozhodnutí
soudu komentovat. Obhájce
Hojera  Eduard  Bruna žádal pro
klienta zproštění obžaloby, nebo
podmínku za pomoc při trestném
činu. Trest vězení v tomto případě
nechápe.

Vězení pro Drábkova náměstka
neplatí, soud rozhodne znovu

Odvolací soud vrátil korupční
případ  bývalého  náměstka mini-
stra práce a sociálních věcí
Vladimíra Šišky, odsouzeného
spolu s šéfem IT odboru Milanem
Hojerem na šest a pět let za vy-
dírání.

"Předával nařízení zadaná sho-
ra. Byl k tomu zavázán jako mini-
sterský úředník podle pokynů
vlády," řekl advokát. OKsystém si
podle obhajoby vytvořil na mini-

společnost Fujitsu Technology
Solutions.

Martin Procházka, majitel
firmy OKsystem, se proti pochyb-
nému rozhodnutí ministerstva
ohradil a obrátil se na Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
Vzápětí mu Hojer se Šiškou podle
obžaloby nabídli, že za stažení
stížnosti na antimonopolním
úřadu dostane jinou zakázku za
sto milionů korun.

Procházka vše nahlásil policii,
která jej vybavila odposlechovým
zařízením  a   následné   schůzky
s oběma úředníky nahrála.

Po zatčení Šišky ministr Ja-
romír Drábek rezignoval a státní
zástupce  oba úředníky obžaloval
z korupce a zneužití pravomoci.
Městský soud nakonec jejich jed-
nání překvalifikoval na vydírání.
Toto rozhodnutí však zrušila vyšší
instance, vrchní soud.

autoři: Domácí, ČTK
3. 4. 2015 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/byvaly-
drabkuv-namestek-siska-dostal-sedm-let-za-
vydirani/r~75985132d9d611e496f20025906
04f2e/
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Portál ODBORYINFO
Dostupné informace o trhu práce, ochraně práv v pracov-

něprávních vztazích, profesním rozvoji a účasti na sociálním
dialogu

http://www.odbory.info/
s odkazy na weby

www.asocr.cz
www.ospzv-aso.cz

www.cmkos.cz
www.odbory-online.cz

www.e-sondy.cz
www.agrodialog.cz

Bývalý Drábkův náměstek Šiška dostal sedm let za vydírání

sterstvu monopolní pozici a nové
vedení ministerstva dostalo za
úkol snížit náklady.

Rovněž právník Šišky Tomáš
Sokol žádal soud o osvobození.
"Není jasné komu měl být opatřen
prospěch," zpochybňoval tvrzení
obžaloby. Ministerstvo bylo podle
něj pro OKsystem hlavní zdroj
příjmů, přičemž služby firmy byly
prý předražené.

Společnost označil jako "pijavi-
ci na státním rozpočtu, která sála
miliardy, na které ve skutečnosti
neměla nárok." Právní zástupce
firmy nechtěl vyjádření Sokola
komentovat, podle něj podobná
slova nepatří do soudního řízení.

Kvůli Šiškovi rezignoval mi-
nistr Drábek

Kauzu bývalého náměstka mi-
nistra práce a sociálních věcí
Vladimíra Šišky a tehdejšího šéfa
IT  odboru  Milana  Hojera   loni
v září vrátil pražský vrchní soud.
Šiška   byl    městským   soudem
v Praze odsouzen na šest let
vězení za vydírání. Hojer měl za
stejný trestný čin za mřížemi
strávit o rok méně.

Vrchní soud ale nařídil
podřízené instanci, aby rozhodla
znovu. Šiška s Hojerem podle ná-
zoru soudců nedostali šanci k řád-
né obhajobě. Městský soud je totiž
odsoudil za úplně jiný trestný čin,
než který mohli očekávat podle
podané obžaloby. Navíc jim to
dopředu neavizoval. Obžalovaní
se tak údajně nemohli připravit.

Kauza, která v říjnu 2012
skončila rezignací někdejšího
ministra práce Jaromíra Drábka,
se týká elektronického systému na
výplatu sociálních dávek.

Drábkův úřad v roce 2011 vy-
pověděl smlouvu provozovateli
programu na vyplácení dávek, fir-
mě OKsystem. A místo ní si bez
výběrového řízení vybral jinou

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/byvaly-drabkuv-namestek-siska-dostal-sedm-let-za-vydirani/r~75985132d9d611e496f2002590604f2e
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/byvaly-drabkuv-namestek-siska-dostal-sedm-let-za-vydirani/r~75985132d9d611e496f2002590604f2e
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/byvaly-drabkuv-namestek-siska-dostal-sedm-let-za-vydirani/r~75985132d9d611e496f2002590604f2e
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/byvaly-drabkuv-namestek-siska-dostal-sedm-let-za-vydirani/r~75985132d9d611e496f2002590604f2e
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Práce z domova (home office)
- Je práce vykonávaná z domova pro zaměstnavatele, se kterým máte

uzavřenou pracovní smlouvu. Velmi často jde o práci kombino-
vanou z domova a z kanceláře (např. 2 dny v týdnu z domova, 3 dny
z kanceláře).

- Práce nemusíte skriktně vykonávat doma, může se odehrávat na
jakémkoli jiném příhodném místě.

- Máte možnost rozvrhnout si pracovní dobu (počátek, konec,
přestávky v práci) podle svých potřeb. Ale zaměstnavatel může na
druhou stranu požadovat, abyste byl/a k dispozici v určité časy.

Na práci z domova nemáte právní nárok, zaměstnavatel není
povinen vaší žádosti o práci z domova vyhovět. 
Vaše práva

Práci z domova vám nemůže zaměstnavatel nařídit, ani vás k práci
doma nutit. Pokud pracujete z domova, nenáleží vám při důležitých
osobních  překážkách v práci (např. návštěva lékaře, návštěva lékaře
s dítětem atd.) náhrada mzdy, s výjimkou překážek jako úmrtí, svatba,
přestěhování. Stane-li se vám doma při výkonu práce pracovní úraz,
je za něj  zodpovědný  zaměstnavatel. Zaměstnavatel nesmí při práci
z domova vstupovat bez vašeho souhlasu do místa výkonu práce.

Co dát do smlouvy
Do smlouvy je žádoucí uvést místa, ze kterých v rámci práce z do-

mova pracujete. Práce z domova by měla mít vždy jasně měřitelné ob-
jektivní výsledky, aby nevznikala nedůvěra a nedorozumění se za-
městnavatelem. Uveďte do popisu práce přesnou náplň práce, dohod-
něte se na předávání práce a kontrole, která bude vyhovovat vám i za-
městnavateli. Součástí smlouvy by měla být také dohoda o používání
zařízení a předmětů pro výkon práce (počítač, telefon apod.) Lze uza-
vřít smlouvu o půjčce, je možné dojednat krytí nákladů na výkon
práce (připojení k internetu, telefonních poplatků atd.)
Berte v potaz

Práce z domova klade obrovské nároky na vaši schopnost organi-
zovat a plánovat si čas. Vytvořte si časový plán a ten dodržujte.
Vymezte si prostor na práci, který budou respektovat všichni členové
vaší domácnosti. Dejte okolí najevo, že se na svém pracovním místě
věnujete zaměstnání nikoli koníčku nebo relaxaci. Udržujte i nadále
sociální kontakty, scházejte se s přáteli, kolegy, rodinou a známými
mimo domov, najděte si koníčky, které vyžadují opuštění domova.
Nastavte si komunikaci se svým nadřízeným, popřípadě podřízenými
a kolegy, dodržujte tato pravidla, aby nevznikala nedorozumění.

Práce z domova

Slaďování profesního a rodinného života

Zkrácený pracovní úvazek
Zkrácený pracovní úvazek
- Je kratší pracovní doba, než je stanovená týdenní pracovní doba (40

hodin) týdně.
- Lze čerpat v různém rozsahu, poloviční, tříčtvrteční, 80%, 90%.
- Rozvrstvení pracovní doby nemusí být pravidelné (při polovičním

úvazku je možné pracovat 2,5 dne v týdnu nebo 4 hodiny denně),
dle dohody se zaměstnavatelem, nemůžete-li se dohodnout, musíte
se podřídit zaměstnavateli.

- Mzda za zkrácený úvazek bude zkrácena poměrně k jeho výši. Na
základě principu rovného zacházení musí zůstat mzda za hodinu ve
stejné výši jako při celém úvazku.

Máte-li dítě do 15 let nebo jste-li těhotná, máte právní nárok na
zkrácený úvazek! Zaměstnavatel vám ho musí poskytnout, ne-
brání-li mu závažné provozní důvody.
Vaše práva

Bez vašeho souhlasu vám není zaměstnavatel oprávněn kratší pra-
covní dobu nařídit. Máte nárok na dovolenou stejný počet dní, jako
vaši kolegové, ale jedná se o počet dní, ve kterém byste odpracovali
průměrný  počet  hodin  své  denní  pracovní  doby  (při polovičním
úvazku máte nárok např. na 20 dní po 4 hodinách, i když máte hodiny
rozmístěné nerovnoměrně). Pokud máte částečný úvazek, nesmí vám
být nařízena práce přesčas.
Co dát do smlouvy

Uzavřete písemnou smlouvu či dohodu. Ve smlouvě si sjednejte
dobu ukončení zkráceného úvazku, aby vám byl umožněn přechod na
celý úvazek, až budete potřebovat. Součástí smlouvy by měla být
výše úvazku a rozvržení úvazku (které doby a kolik hodin budete pra-
covat). Ve smlouvě musí být určena vaše pracovní náplň, obsah vaší
práce by měl být snížen přiměřeně výši úvazku. Zaměstnat zaměst-
nance na nižší úvazek a nesnížit přitom náplň práce je nezákonné.
Berte v potaz

Poměr nákladů, které práce vyžaduje (doprava, cena zařízení péče
o děti apod.) a ekonomický efekt, který bude přinášet. Čím rychleji se
plně vrátíte na trh práce, tím lépe se na něm udržíte a přispějete ke
svému profesnímu růstu. Zkrácený úvazek může ale znamenat také:

horší postavení pokud jde o pracovní postup, horší přístup k pod-
nikovým školením a kurzům, menší zaměstnanecké výhody a nižší
jistotu zaměstnání. Pokuste se mluvit o těchto úskalích se zaměstna-
vatelem, už když si úvazek vyjednáváte. Často dochází k tomu, že za-
městnanci na zkrácený úvazek odvádějí stejnou práci jako zaměst-
nanci na vyšší úvazek. Máte-li dobu na zaučení, sledujte čas, který
strávíte jednotlivými činnostmi, a počítejte, zda je úvazek nastaven
dostatečně.
Zdroj:http://www.genderstudies.cz/download/letak_castecne_Z_dom
ova.pdf -dě-

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS

e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Tel: 234 463 333

na http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poraden-
ska-centra-pro-zamestnance najdete přehled poraden a jejich úřed-
ních hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poradenství pro
členy ČMKOS a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní
pomoci. 

http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
http://www.genderstudies.cz/download/letak_castecne_Z_domova.pdf
http://www.genderstudies.cz/download/letak_castecne_Z_domova.pdf
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Proč se finančně vzdělávat?
www.psfv.cz

Ministerstvo financí vyhodnotilo
veřejnou konzultaci k připravované
nové právní úpravě distribuce úvěrů
pro  spotřebitele. Cílem této konzul-
tace  bylo  zahájit   veřejnou   diskusi
k   možným   regulatorním   změnám
v oblasti poskytování a zprostřed-
kování retailových úvěrových produk-
tů a služeb. Tyto změny by měly vést
ke sjednocení současné produktové
právní  úpravy spotřebitelských úvěrů
s připravovanou novou úpravou úvěrů
na  bydlení. Současně by  mělo  dojít
k vytvoření jednotného rámce pravidel
týkajících se podmínek výkonu di-
stribučních  činností v sektoru úvěrů a
sjednocení dohledu nad osobami tyto
činnosti vykonávajícími. Vyhodnocení
veřejné konzultace, která věcně
navázala  na konzultaci k transpozici
směrnice o úvěrech na bydlení, rovněž
jako vlastní konzultační materiál lze
nalézt na webových stránkách
Ministerstva financí.

Konzultační materiál byl pub-
likován na webových stránkách
Ministerstva financí dne 20. listopadu
s  termínem pro odpovědi do 19. pro-
since 2014. Zpráva o publikaci
konzultačního materiálu byla odeslána
zástupcům z řad věřitelů a zprostřed-
kovatelů bankovního i nebankovního
sektoru, rovněž jako spotřebitelským
asociacím působícím v oblasti finanč-
ního trhu.

Veřejné konzultace se zúčastnilo 25
subjektů, z toho 6 profesních asociací,
5  neziskových organizací působících
v oblasti dluhového poradenství, 2
orgány státní správy, 1 orgán dohledu,
4 banky, 5 jednotlivců, 1 provozovatel
úvěrového registru a 1 poradenská
společnost. 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sek-
to r / r egu l ace / spo t r eb i t e l sky -u -
v e r / d i s t r i b u c e - u v e r u - p r o -
spotrebitele/vyhodnoceni-verejne-
konzultace-mf-k-nove-20345

Na webu provozovaném Ministerstvem financí najdete v bohatém
menu mj. :
Rodinné finance:
Informace k tématu rodinné finance - výdaje a příjmy v rozpočtu
domácnosti, zadlužení (předlužení) a jak z něj ven, oddlužení (osobní
bankrot), způsoby provedení exekuce.
Ochrana spotřebitele:
Informace k tématu ochrana spotřebitele - nástroje ochrany
spotřebitele a role státu, nový občanský zákoník od roku 2014 - us-
tanovení na ochranu slabší smluvní strany, kterou je v naprosté
většině případů spotřebitel, dohled nad ochranou spotřebitele na fi-
nančním trhu a informace k finančnímu arbitrovi.
Úvěry:
Informace k tématu úvěry - základní pojmy, druhy úvěrů, přehled vy-
braných právních předpisů k regulaci úvěrů. Informace ke spotřebi-
telskému a k hypotéčnímu úvěru.
Řešení sporů:
Jak správně postupovat, pokud se dostanete do sporu s finanční insti-
tucí či zprostředkovatelem.
Ve slovníku pojmů (Slovník od A po Z vznikl ve vzájemné spolupráci aso-
ciací působících na českém finančním trhu jako příspěvek ke zvyšování fi-
nanční vzdělanosti české veřejnosti. Jeho plný obsah je prezentován na we-
bových stránkách www.financnivzdelavani.cz.) se dozvíte, co to je např:
Cese v leasingu

Cesí leasingové smlouvy vstupuje do postavení jedné ze smluvních stran
(postupitele, cedenta) třetí osoba (postupník, cesionář). Může jít jak o převod
práv a povinností leasingového pronajímatele, tak leasingového nájemce.

K cesi leasingového nájemce je možné přistoupit, pokud nájemce není
schopen nadále plnit povinnosti a závazky vyplývající z leasingové smlouvy
(úpadek, nesolventnost, neschopnost dostát smluvním závazkům, změna pod-
nikatelského zaměření spojená s omezením možnosti využití předmětu
leasingu apod.) Leasingová společnost nebo i sám původní leasingový ná-
jemce mohou za této situace najít subjekt, který bude pokračovat v leasingové
operaci. Účinností cese končí závazky i oprávnění z leasingové smlouvy
původního nájemce a přecházejí bez přerušení leasingové smlouvy na nového
nájemce.

Cesí může dojít i ke změně druhé smluvní strany – leasingového pronají-
matele. Tento postup je volen v případě, kdy původní leasingový pronajíma-
tel končí svou leasingovou činnost (úpadek, ukončení činnosti, změna před-
mětu  podnikání,  restrukturalizace portfolia   pronajatých  předmětů apod.).
V tomto případě může zřizovatel leasingového pronajímatele odprodat port-
folio předmětů leasingu jinému subjektu.

Cese má za následek nejen převod peněžitých, ale i jiných závazků a
povinností z leasingové smlouvy (např. práva užívat předmět leasingu či
povinnosti  zajistit  nerušenou  držbu  a nerušené užívání tohoto předmětu).
V jejím rámci dochází nejen k převodu splatných pohledávek, ale i
pohledávek, jejichž dospělost nastane v budoucnu (např. práva leasingového
nájemce na převod vlastnického práva k předmětu leasingu při splnění pod-
mínek stanovených leasingovou smlouvou).
Dožití
Den, uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění.
Finanční leasing

Jde o obchodní transakci, jejímž účelem je umožnit za úhradu dlouhodobé
nebo trvalé užívání movité nebo nemovité věci či nehmotného statku ve vlast-
nictví leasingové společnosti (pronajímatele) právnickou nebo fyzickou oso-
bou (nájemcem), usilující o toto užívání pro podnikatelské nebo spotřebitel-
ské cíle, s tím, že nebezpečí škod na užívané věci a škod spojených s jejím
provozem i užitky z této věci nese nájemce. Tato definice považuje za pod-
statný znak finančního pronájmu i získání dotyčného předmětu do vlastnictví
pronajímatele  podle závazného požadavku a specifikace nájemce a předpo-
klad přechodu tohoto předmětu do vlastnictví nájemce po skončení leasin-
gové operace.

Z právního hlediska je finanční leasing zásadně nevypověditelnou obchod-
ní transakcí, během které leasingový nájemce drží a užívá po dohodnutou

Aby Vás někdo neokradl.
Abyste se neztratili ve světě financí.
Abyste dokázali zhodnotit své peníze.
Abyste byli o něco chytřejší.
Abyste nezadlužili svou rodinu.

dobu za úplatu hmotný nebo nehmotný majetek ve vlastnictví leasingové
společnosti a disponuje vesměs možností kupní opce na tento majetek.

Ekonomickým účelem finančního leasingu je využití strojů, zařízení a
jiných majetkových hodnot bez rizik spojených s jejich vlastnictvím, jejich
získání do vlastnictví po ukončení leasingu za cenu blížící se zůstatkové ceně,
popř.  jejich  náhrada  modernějšími  a  technicky  dokonalejšími  předměty
v průběhu nebo po skončení leasingu, získání potřebného majetku bez dis-
pozice s prostředky na jeho pořízení, vylepšení cash flow, nezatížení účetní
bilance a optimalizace daňového zatížení.
p.a. (per annum)

Za rok, ročně. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vy-
počítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.). Pokud
tento údaj u úrokové sazby chybí, je nutné zjistit, zda jde jen o nedopatření a
úroková sazba bude aplikována ročně, anebo ve vztahu k jinému období,
např. měšíčně (per mensem, p.m.), týdně (per septimanam, p.sept.) nebo den-
ně (per diem, p.d.).
Quasi-Cash transakce

Transakce, představující prodej obchodníkova sortimentu (jako jsou hrací
žetony, otevření účtu nebo peněžní příkazy), které jsou přímo směnitelné za
hotovost. 
RPSN

vyjadřuje celkové náklady, které je klient povinen zaplatit věřiteli za
poskytnutý úvěr za období jednoho roku (do nákladů musí být zahrnuty jak
úroky, tak poplatky a jiné související náklady, které klient musí bance zaplatit
navíc, tedy kromě splátky samotné jistiny, která do do RPSN započítána
není). Setkáváme se s ní u všech typů úvěrů, zejména u úvěru spotřebitel-
ského, kde je povinnost uvádět RPSN stanovena zákonem, stejně tak jako
pravidla  pro  její výpočet.  Pro  klienta je to jeden z nejdůležitějších údajů,
který  by  měl  u  úvěru jakéhokoli úvěru znát. RPSN dává nejlepší obrázek
o tom,  jaká  bude  cena úvěru pro klienta za jeden rok a klient si tak může
nejlépe porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů.

Další používaná označení: roční procentní sazba nákladů
Zproštění od placení pojistného

Stanoví-li tak pojistné podmínky, je pojistník zproštěn povinnosti platit po-
jistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události
nebo existence pojištění. Nejčastěji se vyskytuje v pojištění osob, a to v ži-
votním pojištění a výjimečně i v úrazovém pojištění., je-li připojištěním k ži-
votnímu  pojištění. Obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invali-
dity - nestačí pouze přiznání částečné invalidity. U některých pojišťoven je
podmínkou pro přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla násled-
kem úrazu.

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k nové právní úpravě
distribuce úvěrů pro spotřebitele

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/distribuce-uveru-pro-spotrebitele/vyhodnoceni-verejne-konzultace-mf-k-nove-20345
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/distribuce-uveru-pro-spotrebitele/vyhodnoceni-verejne-konzultace-mf-k-nove-20345
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/distribuce-uveru-pro-spotrebitele/vyhodnoceni-verejne-konzultace-mf-k-nove-20345
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/distribuce-uveru-pro-spotrebitele/vyhodnoceni-verejne-konzultace-mf-k-nove-20345
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/spotrebitelsky-uver/distribuce-uveru-pro-spotrebitele/vyhodnoceni-verejne-konzultace-mf-k-nove-20345


Podpora zdraví, kondice a prevence

Zdraví jako vášeň

www.zjv.cz

Stačí jen kliknout na www.zjv.cz
V roce 2015 oslaví projekt „Zdraví jako vášeň“ 5 let od svého vzniku. 
Přinese vám články lékařských kapacit na téma prevence, nabídku klientům 
ZP MV ČR na absolvování extrapreventivních prohlídek, populární program 
„Změním se“, kondiční plány a věnovat se bude i nadváze dětí.

Nemohou chybět atraktivní soutěže o skvělé ceny
a přehled toho nejlepšího z minulých pěti let.
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§ ODPOVÍDÁME §Dotaz: Poměrně často se stává, že nemám v práci fungující počí-
tač, bez kterého vůbec nemohu vykonávat práci. Zůstávám proto
v těchto případech v práci déle, abych své úkoly zvládla.
Zaměstnavatel mi za práci po pracovní době neplatí „přesčasy“ a
ani se nemá k řešení problému, vždyť nakonec ve svém volnu prá-
ci odvedu. Mám právo na dobu, kdy mi nefunguje počítač, odejít
z práce? Představuji si, že je to překážka na straně zaměstna-
vatele pro výkon mé práce. Podotýkám, že nemáme pružnou pra-
covní dobu.
Odpověď: Máte pravdu, že zá-
koník  práce  -  vedle  překážek
v práci na straně zaměstnance -
řeší i situace, kdy překážky v prá-
ci vzniknou na straně zaměstna-
vatele. Výčty  těchto  překážek
jsou příkladmo uváděny v § 207
a § 208 zákoníku práce. 

Ten v § 207 za takovouto
překážku pokládá mimo jiné
prostoj,  který charakterizuje
jako stav, kdy nelze konat práci
z důvodu poruchy na strojním
zařízení, závady v dodávkách
surovin  nebo  pohonných  sil,
tedy včetně dodávky elektric-
kého proudu, dále z důvodu
chybných pracovních podkladů,
ale i jiných provozních příčin.
Musí však vždy jít jen o pře-
chodnou závadu.

Jestliže poruchu počítače, kte-
rou jste jistě nezavinila, budeme
chápat jako poruchu strojního
zařízení, pak zaměstnavatel
může řešit věc jedním z následu-
jících způsobů: 
- přidělí vám jinou práci dle

vaší pracovní smlouvy,
- pokud byste s tím souhlasila,

může vás v souladu s § 41
odst. 5 zákoníku práce převést
na jinou práci. Jestliže by tato
práce byla hodnocena nižší
mzdou nebo platem než dle
vaší pracovní smlouvy, za-
městnavatel má povinnost
tento rozdíl do průměrné
mzdy nebo platu doplatit, 

- v opačném případě, tedy když
zaměstnanec s přeřazením ne-
souhlasí, má nárok na náhradu
mzdy nebo platu ve výši ne-
jméně 80 procent průměr-
ného výdělku.
Ale to, zda se skutečně jedná

o prostoj, posuzuje zaměstnava-
tel. Stejně tak rozhoduje o tom,

zda můžete situaci využít a ode-
jít z pracoviště. Svévolně pak
určitě ne. Musíme si uvědomit,
že poruchu může vzápětí vyřešit
IT zaměstnanec a vám by hrozi-
la neomluvená absence se všemi
důsledky z toho vyplývajícími.

Podle mého názoru pak § 208
zákoníku práce - tedy jiné pře-
kážky v práci na straně zaměst-
navatele, při kterých přísluší za-
městnanci náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného
výdělku – nelze použít. Aplikují
se tehdy, kdy zaměstnavatel
vůbec nemůže nebo nechce za-
městnanci přidělovat práci.

Jiná ovšem je okolnost, že za-
městnavatel není ochoten poklá-
dat vaší práci - kterou doháníte
čas ztracený výpadkem počítače
- za práci přesčas. Zde vidím
schůdnější cestu. Přesčasová
práce je jen taková, která byla
zaměstnanci nařízená, respek-
tive je prováděna s jeho souhla-
sem.  

Je  jasné, že zaměstnavatel je
o výpadku počítače informován.
Vzhledem k tomu, že je povinen
práci řídit, musí vědět, kdy k vý-
padku došlo, včetně toho, jaký
rozsah práce a v jakém časovém
horizontu je třeba jej nahradit. 

Je   zcela   legitimní,   abyste
v tomto směru s vedením jed-
nala a  požádala  jej  o  souhlas
s přesčasovou prací. Pokud
byste neuspěla – o čemž však
pochybuji, doporučuji obrátit se
o pomoc na vaší odborovou or-
ganizaci. Souhlas s přesčasovou
prací může udělit zaměstnavatel
předem, nebo i dodatečně.
Vzhledem k jeho předchozímu
postoji k této otázce však do-
poručuji tuto otázku řešit pře-
dem. 

Dotaz: Jak dlouho dopředu musí nastávající matka nahlásit za-
městnavateli své těhotenství? Jde o situaci, kdy má pracovní
poměr na dobu určitou a ten by se měl změnit na dobu neurčitou.
Oznámení by zřejmě znamenalo, že pracovní poměr nebude
změněn na neurčito.
Odpověď: Žádný právní před-
pis ženě neukládá, kdy má za-
městnavatele seznámit se svým
těhotenstvím. Naopak § 316
zákoníku práce v odstavci 4
příkladmo uvádí, které informa-
ce nesmí zaměstnavatel na za-

NÁVRATKA
delegáta konference - školení  Mladých odborářů
Odborového svazu státních orgánů a organizací

dne 28. 4. 2015

za naši ZO se konference zúčastní 

Jméno a příjmení

...............................................................................................
Adresa pracoviště

...............................................................................................
Telefon do zaměstnání/mobil

...............................................................................................
Emailová adresa 

................................................................................................

…………………………           ……………………………
Jméno předsedy ZO Podpis předsedy ZO 

Razítko ZO

městnanci vyžadovat. Na prvém
místě je pak pod písmenem a)
uvedeno těhotenství. 

Má to však své ale. Zaměstna-
vatel nesmí vyžadovat tyto in-
formace, pokud bezprostředně
nesouvisí s výkonem práce.
Záleží tedy na tom, jaký druh
práce vykonáváte. Zaměstnava-
tel musí respektovat vyhlášku

288/2003 Sb., která těhotným
ženám určité práce zakazuje.
Těhotná zaměstnankyně neroz-
hoduje pouze za sebe, ale i za
nenarozené dítě, a proto se ne-
může zákonné ochrany vzdát. 

Pokud žádné, pro ženy za-
kázané práce nevykonáváte,
nepracujete v pracovním pro-
středí, které by mohlo ohrožovat
vaše těhotenství a zdraví a není
problém při vašem případném
vyslání na služební cestu nebo
při práci přesčas, není nutné,
abyste zaměstnavatele o svém
těhotenství informovala. A to ani
v případě uzavírání nové pra-
covní smlouvy.

Zaměstnankyně nemusí o po-
skytnutí mateřské dovolené za-
městnavatele žádat. Plně by te-
dy postačilo, že se o vašem tě-

hotenství zaměstnavatel dozví,
až když mu nástup mateřské do-
volené oznámíte.

Jestliže však budete čerpat
peněžitou pomoc v mateřství,
bylo by vhodné, (pokud již
budete se zaměstnavatelem do-
hodnuta na další spolupráci),
abyste tuto skutečnost zaměstna-
vateli sdělila alespoň měsíc před
odchodem na mateřskou dovole-
nou. Zaměstnavatel ji musí totiž
nahlásit příslušné správě sociál-
ního zabezpečení, která vám
bude jeho prostřednictvím vy-
plácet peněžitou pomoc v mateř-
ství. Navíc je třeba dát zaměst-
navateli prostor pro nalezení
nového zaměstnance jako váš
zástup a posílit korektní vztahy
pro další spolupráci. 

JUDr. Pavel Sirůček
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Odborová kampaň za snížení daní z příjmů v Rakousku byla
úspěšná
30. březen 2015 

V minulém roce Rakouská odborová federace (ÖGB) spustila kam-
paň za masivní daňovou reformu v Rakousku. Nyní Rakouská vláda
konečně schválila daňovou reformu, která je v souladu s kampaní ra-
kouských odborů, “Lohnsteuer runter”. Rakouská vláda tak reagovala
pozitivně na veřejnou kampaň a návrhy odborů.

ÖGB v posledních měsících zmobilizovala velkou část dělnického
hnutí na podporu kampaně a shromáždila více než 880 tisíc podpisů
požadujících  snížení  daně  z příjmu. Po dlouhém vyjednávání s ra-
kouskou vládou a za podpory odborových expertů je výstupem obrov-
ský úspěch dělnického hnutí jako celku.

Rakouský  daňový  systém  byl  nesmírně nespravedlivý. Zatímco
zdanění práce bylo výrazně vysoké, zdanění zdraví bylo relativně
nízké. V roce 2014, poprvé v rakouské historii, přinesly daně z příj-
mu více peněz, než DPH.

Schválená daňová reforma sníží daň z příjmu, kterou odvádějí za-
městnanci až o 30 %. To bude pozitivní zejména pro nízko a středně
příjmové skupiny. Střední příjem 2100 eur měsíčně obdrží o 900 eur
ročně více. Daň  z  příjmu  byla  snížena pro tuto příjmovou skupinu
o 30 %. Ze snížení daně ve výši 5 miliard eur budou mít prospěch
nízko a středně příjmové skupiny. Mezní  daňová míra bude snížena
z 36,5 % na 25 %. Daňový zápočet nejnižší příjmové skupiny bude
ztrojnásoben ze 110 na 400 eur.

Cílem ÖGB bylo zabránit, aby zaměstnanci nesli finanční váhu
daňové reformy sami. To se podařilo a korespondující financování re-
formy bude nalezeno jinde.

K dalším výsledkům daňové reformy patří implementace opatření
proti daňovým únikům, vyšší kupní síla, vyšší poptávka, posílení růs-
tu a zaměstnanosti.

Tato politická dohoda koaličních partnerů je největší daňovou re-
formou od 70. let a je společným politickým úspěchem rakouské
vlády a odborového hnutí.          Oliver Röpke, vedoucí ÖGB-Brusel
http://www.e-sondy.cz/aktualne/4600-3/odborova-kampan-za-s-
nizeni-dani-z-prijmu-v-rakousku-byla-uspesna

Severovýchodní Evropa se zaměřuje na úspory, sdružování a obchod-
ní dohody
30. březen 2015

V severovýchodní Evropě si odboráři kladou za prioritu změnu evropské
hospodářské politiky. Odboroví předáci představili příklady dopadů ne-
oliberálních a na zájmech korporací postavených úsporných politik. Škrty
ve veřejných výdajích, outsourcing, privatizace, zmrazování mezd a
propouštění snižují kvalitu služeb. Ve výsledku to nejsou potřeby občanů,
ale  touha  po zisku, která se stává hlavním tahounem provozování těchto
služeb. Škrty ve  zdravotnictví  byly obzvláště citelné v Lotyšsku a vedly
k prohlášení  komisaře  z  Evropské  rady  pro lidská práva, že přístup ke
zdravotní péči v této zemi byl výrazně omezen. Podobný přístup razí i
Ukrajina a další země. Minimální mzdy jsou zmrazeny a veřejné výdaje
včetně zdravotnictví a vzdělávání jsou snižovány. Ve stejnou dobu dochází
i k snižování platů pracovníků ve veřejných službách. Ukrajinská vláda si
nechává radit od Gruzie, která za vlády bývalého prezidenta Saakašviliho
vystupovala proti odborům a  oslabila  ochranu  pracovníků. Jasný  vzkaz
o strukturálních reformách dala i litevská vláda, která se ve svém
navrženém pracovním zákonu zaměřuje především na zvýšení flexibility
pracovního trhu. V boji s tzv. rigiditami na trhu práce navrhuje Litva flexi-
bilnější dohody o pracovní době, méně ochrany proti propuštění a sníženou
úlohu odborů na pracovišti. Autoři tohoto zákona argumentují tím, že je
nezbytný pro udržení konkurenceschopnosti vůči sousednímu Lotyšsku a
ke splnění navrhovaných doporučení od Evropské komise. Odbory dávají
jasně najevo svůj odmítavý postoj k takovým návrhům, a jejich zástupci by
chtěli o těchto změnách diskutovat v rámci tripartity, avšak vláda chce jed-
nat o jejich schválení již příští měsíc. Odboráři z východoevropského re-
gionu, kteří se na konci března sešli v Litvě, nediskutovali jen o těchto
problémech, ale důležitá diskuse proběhla i ohledně sdružování a vstupu
nových členů. Hlavním závěrem této diskuse je, že odbory musí být co nej-
více viditelné na pracovišti při řešení problémů pracovníků a při sdělování
záměrů odborových organizací. 
PSI solidarita s Palestinou
2. duben 2015

V návaznosti na výzvu PSI k solidaritě s obyvateli pásma Gazy po
izraelském bombardování v červenci a
srpnu 2014 členské organizace PSI
poslaly příspěvky palestinským odbo-
rům v celkové výši 39 tisíc amerických
dolarů. Národní koordinační výbor
(NCC) spolu s dalšími výbory se
společně rozhodly, že finanční pomoc
bude distribuována lidem podle kritérií:
1. Rodiny a členové odborů přímo za-

sažení izraelskými útoky, které vedly k úmrtí, zranění a zničení domova. 
2. Nezaměstnaní členové odborů.
3. Aktivní odboráři a aktivisté.
4. Lidé v největší nouzi v zdevastovaných příhraničních oblastech.

Pomoc obdrželo 388 lidí, z toho 25 % byly ženy. Podle sektorů bylo
rozdělení následovné: 136 osob ze zdravotnictví, 126 osob ze samosprávy
a 126 osob neodborových členů.
Odbory ve střední Evropě a na Balkáně říkají „Ne CETA“
7. duben 2015

Skupina odborových předáků na svém zasedání v slovinském Bledu
došla k závěru, že série navržených obchodních dohod mezi EU a ostatní-
mi zeměmi jsou škodlivé pro demokracii a pracovníky, jejich rodiny i ko-
munity. Odbory se snaží přesvědčit své vlády, že tyto dohody musí být
transparentnější, jasnější při vylučování veřejných služeb a být rozhodnější
při zlepšování práv pracovníků. Vlády ale zůstávají hluché a dále se snaží
přesvědčovat  občany o výhodách těchto obchodních dohod. Nikdo se ne-
snaží návrhy těchto dohod změnit, a proto odbory prohlašují:
1. Ne CETA
2. Zastavte vyjednávání o TTIP
3. Skončete s tajnostmi při vyjednávání 

O obchodních dohodách se jedná mezi EU a Kanadou (CETA je kom-

pletní a nyní je její schválení na vládách a
parlamentech), mezi EU a USA (TTIP je
v pokročilém stádiu s cílem ukončení do
konce tohoto roku), a další dohoda je vy-
jednávána skupinou zemí po celém světě
včetne USA, Japonska, Austrálie a
Mexika (TISA). K tomu všemu probíhají
i další jednání (TPP), a odbory se tak

právem obávají, že za vším stojí zájmy korporací. Své obavy chtějí odbo-
ry demonstrovat během globální akce, která proběhne 18. dubna.

Odboráři diskutovali také o pracovních prioritách Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb  (EPSU) a regionálním hospodářském
a sociálním rozvoji. Regionální vlády nadále sledují úsporné politiky, které
mají negativní dopad na růst a zaměstnanost. Podobně jako i v jiných re-
gionech dochází k reformám trhu práce, když zaměstnavatelé a vlády tlačí
na vyšší flexibilitu, která oslabuje kolektivní dohody a pozici odborů. 
Turecko: Krok vpřed k odborovým právům 

Evropská odborová konfederace (ETUC) přivítala rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva v případu Ismail Sezer vs. Turecko jako
malý, ale důležitý krok ke zlepšení odborových práv v Turecku. Tento pří-
pad se týkal disciplinárních opatření proti učiteli  za to, že se zúčastnil pa-
nelové diskuse pořádané politickou stranou. Evropský soud zjistil, že
sankce uvalené na pana Sezera vedly k omezení jeho svobody na sdružo-
vání. Veronica Nilsson, konfederační  tajemnice  ETUC,  k  tomu  řekla:
„Pan  Sezer  se zúčastnil mítinku, který pořádala politická strana, jako zá-
stupce odborové organizace a ne jako učitel a pracovník ve veřejných služ-
bách. Disciplinární trest za takové počínání je jasným útokem na odborová
práva.“                                                                               Pavol Mokoš

http://www.e-sondy.cz/aktualne/4600-3/odborova-kampan-za-snizeni-dani-z-prijmu-v-rakousku-byla-uspesna
http://www.e-sondy.cz/aktualne/4600-3/odborova-kampan-za-snizeni-dani-z-prijmu-v-rakousku-byla-uspesna



