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S NÁMI, PRO VÁS!

MV ČR: Výsluhového příspěvku
se novelizace týkat nebude

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel
Bednář 1. dubna písemně oslovil ministra vnitra Víta Rakušana
v souvislosti s připravovanou novelizací zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

Vyjádření Ing. JUDr. Jiřího Nováčka, 1. náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, z 12 dubna 2022:

Vážený pane předsedo,
ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan obdržel Váš dopis ze dne 1. dubna

2022, kterým jste se na něj obrátil v souvislosti s plánovanou novelizaci
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, konkrétně s dotazem na změny v nárocích na výsluhový příspěvěk.

Pan ministr mě jakožto 1. náměstka pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti
a policejního vzdělávání pověřil, abych Vám poděkoval za důvěru, se kte-
rou jste na náš úřad obrátil, a ujistil Vás, že připravovaná novelizace
služebního zákona bude mít čistě „technický“ charakter a jejím smyslem
má být zaplnění mezer a vyjasnění sporných pasáží současné právní
úpravy, které působí komplikace v každodenní praxi bezpečnostních sborů
(nejasnosti při výpočtu příjmu za službu přesčas a ve svátek, propojení
služebního řízení a správního řádu, systém cestovních náhrad, atd.).

Konkrétní rozsah a obsah novelizace vyplyne až z podnětů jednotlivých
členů pracovní skupiny, kterou právě v těchto dnech Ministerstvo vnitra
sestavuje a jejíž práce se budou účastnit zástupci všech bezpečnostních
sborů a hlavních odborových organizací v nich působících, včetně
OSSOO (pprap. Karel Babyrad, JUDr. Rudolf Pospíšil).

Výsluhového příspěvku se novelizace týkat nebude, jak pan ministr
výslovně potvrdil ve svém otevřeném dopisu z března 2022, kterým
poděkoval příslušníkům Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR
za službu v podmínkách nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s mi-
grační krizí způsobenou válkou na Ukrajině.

Markéta Pekarová Adamová
v rozhovoru pro Právo uvedla
několik nepřesných nebo zavá-
dějících informací. Jako odbo-
rový svaz sdružující téměř 20
000 zaměstnanců veřejné správy
považujeme za důležité na tyto
omyly upozornit.

Z rozhovoru vyplývá, že na
ministerstvech měla bobtnat
byrokracie, a je tedy dostatek
úřednických míst ke zrušení,
čímž má být dosaženo úspor. Jak
vyplývá ze studie renomovaného
pracoviště CERGE-EI1 (dostup-
ná na https://idea.cerge-
ei.cz/zpravy/statni-zamestnanci-
a-urednici-kde-pracuji-a-za-ko-
lik), počet úředníků za So-
botkovy a Babišovy vlády do ro-
ku 2020 již významnějších změn
nedoznal. Není tedy zřejmé, kde
v posledních letech bujela by-
rokracie. Úředníků je navíc pou-
ze necelých 80 000 a nepředsta-
vují tedy tu nejvyšší platovou
položku.

Doposud kromě EET nebyla
navíc identifikována jediná
zbytečná agenda, na které by se
dalo ušetřit. Naopak přibývají
agendy nové, zejména v souvis-
losti řešením cen energií a v dů-
sledku války na Ukrajině. Vět-
šinu agendy zpracovávají státní
zaměstnanci na Úřadu práce v 9.
platové třídě s platem okolo 25
000 Kč hrubého.

Co se týče údajného rapidního
zvyšování platů, tento nárůst byl
zapříčiněn primárně (zcela za-
slouženým) přidáváním učite-
lům, zdravotníkům atd. Platy
úředníků již druhý rok stojí.

Navíc jde o růst pouze nominál-
ní. Jak opět uvádí CERGE-EI,
od roku 2018 již jejich růst zao-
stával za růstem mezd v celé
ekonomice, takže jejich relativní
úroveň v roce 2020 byla výrazně
nižší než v roce 2018.

Paní předsedkyně buď netuší,
jaké jsou skutečné počty úřed-
níků a jejich agenda, nebo neumí
počítat. Případné stovky zruše-
ných státních zaměstnanců se
v rozpočtu v podstatě neprojeví,
naopak vzroste riziko, že jejich
práci bude nutné nakupovat ji-
nak. Pokud by měla tomuto škr-
tání předcházet digitalizace stát-
ní správy, bude to úkol na něko-
lik let, tedy ne brzké úspory.

Druhou variantou je, že paní
předsedkyně ví, že takovéto ús-
pory nedávají žádný smysl a vy-
užívá platy státních zaměstnanců
pouze jako populistickou zá-
minku k jejich další dehonestaci,
která začala již v dřívějších le-
tech. Vůči tomu se musíme zá-
sadně ohradit. Někteří členové
vlády, kteří na rozdíl od paní
předsedkyně mají svěřenu odpo-
vědnost za konkrétní resorty, se
naopak na své úředníky obracejí
s díky za jejich současnou práci.

Bylo by nanejvýš žádoucí, aby
vládní strany v tomto ohledu
vystupovaly jednotně a zejména
bez omylů nebo vyslovených lží.

Bc. Pavel Bednář
předseda

Odborový svaz státních orgánů
a organizací

(Citace z textu rozhovoru s před-
sedkyní TOP 09 a odkaz na celý
text na str. 2.)

„Mezi zaměstnanci spadající-
mi pod tento zákon (příslušníky
bezpečnostních sborů), ale také
na jednáních základních odbo-
rových organizací, vyvstávají
obavy, aby v rámci této připra-
vované novelizace výsluhový
příspěvek pro bývalé přísluš-
níky nebyl zrušen nebo pod-
mínky pro jeho nárok nebyly
změněny.

Rád bych Vás v této souvis-

losti, vážený pane ministře,
požádal o Vaše veřejné vyjádření
k této problematice, respektive
příslibu, že výsluhový příspěvek
v souvislosti s novelizací zákona
č. 361/2003 Sb., zrušen nebo
jakkoli modifikován nebude.
Toto Vaše vyjádření by, dle
mého názoru, výraznou měrou
přispělo ke zklidnění současné
situace u příslušníků bezpečnost-
ních sborů.“

Předsedkyně TOP 09 buď nemá
informace, nebo jim nechce rozumět

tisková zpráva, V Praze dne 13. 4. 2022
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Odbory žádají ještě v tomto
roce zvýšení platů a minimální
mzdy kvůli rostoucím životním
nákladům. Vyjednávat o tom
s vládou chtějí co nejdříve. Na
tiskové konferenci po jednání
plenární schůze tripartity 12.
dubna o tom informoval předse-
da Českomoravské konfederace
odborových svazů Josef Stře-
dula. Předseda vlády Petr Fiala
po jednání tripartity uvedl, že
vláda k plošným krokům přistu-
povat nechce, což zdůvodňuje
nebezpečím inflační spirály.

"Požádali jsme, abychom co

Odbory žádají mimořádné zvýšení platů
a minimální mzdy kvůli vysoké inflaci

nejdříve zahájili jednání o pla-
tech a o mimořádném zvýšení
platů pro rok 2022 a o mimořád-
ném zvýšení minimální mzdy,
a to nejpozději od pololetí... Je
pro nás neakceptovatelné, aby
jediní, kdo inflaci zaplatí, byli
zaměstnanci," uvedl Středula.
V souvislosti s tím upozornil, že
kvůli zdražování se mimořád-
ně od června zvedají důchody
a není vyloučeno, že se budou
upravovat znovu ještě v říjnu.
Odbory žádají také navýšení so-
ciálních dávek. -dě-

Pekarová: Nemůžeme už žít nad poměry
a nezdravě zvyšovat platy

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová
v rozhovoru pro Právo řekla, že kvůli válce na Ukrajině nás čeka-
jí těžké časy.

. . .
Kde budete chtít šetřit?
Začnu opačně. Šetřit nemůžeme

na obraně. To je teď úplně evidentní.
Ale musíme šetřit v ostatních v ob-
lastech. Chceme štíhlejší a efektivní
stát. Chceme zrušit celou řadu agend,
které jako např. EET zaměstnávají
desítky či stovky úředníků. Ty stát
pak nebude potřebovat.

EET ale přinášelo peníze do
rozpočtu. Co dalšího chcete rušit?

EET tolik do rozpočtu nepřispíva-
lo, ani to nenarovnalo trh, jak slibo-
vali, protože pro část podnikatelů
to nebylo zavedeno. Na všech mini-
sterstvech se určitě najdou rezervy,
protože všude bobtnala byrokracie.
Když ji omezíme, tak to samo o sobě
přinese úspory.

Ale jasně, není to jediná oblast.
Budeme si muset zvyknout na to, že
jsme v nelehké, tíživé situaci a ne-
můžeme si dovolit žít nad poměry,
tak jako se žilo dosud, kdy se zve-
daly důchody a platy ve veřejné
sféře rychleji, než se zvedaly v sou-
kromé. Pak nastával nezdravý jev,
kdy životní úroveň těch, kteří nej-
více platí provoz státu ze svých da-
ní, se zvyšovala pomaleji než těch,
kteří jsou soukromým sektorem
placeni.

Státní zaměstnanci nemají
v příštích letech čekat od vaší
vlády zvyšování platů?

Když stát bude zaměstnávat méně
lidí, tak si může dovolit ty, které za-
městnává, zaplatit kvalitněji. Stát už
zaměstnává skoro půl milionu lidí
a naším cílem je to číslo zmenšit.

Kde? Armáda chce nabírat vo-
jáky, chybějí učitelé i další pro-
fese.

Určitě to není otázka armády,
učitelů nebo zdravotních sester, ale
úřednického stavu.

Zmínila jste důchody. Co se
chystáte dělat s nimi?

Měla jsem na mysli příspěvky
nad rámec standardní valorizace
penzí. To bylo ze strany ANO jen
všimné pro významnou voličskou
skupinu. To si státní kasa v takovéto
míře nemůže dovolit právě proto,
aby bylo na valorizace i do budouc-
nosti.

Takže nic nad zákonné valo-
rizace.

Zákonné valorizace samy o sobě
i víckrát ročně zohledňují, že se
rapidně zvyšují ceny, a to samo-
zřejmě bude pokračovat a má to tak
být. A totéž s životním a exis-
tenčním minimem, které se zvedlo
od 1. dubna, tak aby se zvýšily
dávky, aby ti, kteří jsou potřební,
kteří jsou v tíživé situaci, naopak na
dávky dosáhli.

Pekarová: Nemůžeme už žít nad
poměry a nezdravě zvyšovat platy -
Novinky.cz

Za vyšší platy! Odbory chystají akci
14. 4. 2022 Lidové noviny

Státní zaměstnanci nemohou vládě zapomenout, že nedodržela
slíbený růst platů. Chystají se sešikovat

...
„Prvního dubna jsme požádali

premiéra Fialu a ministra práce
a sociálních věcí Mariana Jurečku
(KDU-ČSL), aby přehodnotili
zmrazení platů státních zaměst-
nanců, zejména ve vztahu k úřa-
dům práce, jejichž zaměstnanci
jsou nyní v důsledku příchodu
ukrajinských uprchlíků zoufale
přetížení. Doposud na náš dopis
nemáme žádnou odezvu,“ řekl LN
předseda Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací Pavel
Bednář.

Na nový nárůst pracovních po-
vinností poukazuje také šéf Čes-
komoravského odborového sva-
zu pracovníků školství Franti-
šek Dobšík. „Nejprve jsme chtěli
s vládou řešit jen platy nepeda-
gogických pracovníků, jejichž
platy zůstávají už druhý rok
zmrazené, nyní ale i platy učitelů.
Nároky na ně totiž rostou a s pl-
nou silou na ně uprchlická vlna
dopadne v září,“ konstatoval pro
LN Dobšík.

Připomněl, že vláda slíbila při-
dat nepedagogickým pracov-
níkům v průměru 1400 korun
a učitelé a další pedagogové
dostali ke stávajícím platům místo
slíbených 3,5 procenta jen dvě.
Odborové organizace se proto
hodlají sešikovat pod svou cen-
trálu Českomoravskou konfede-
raci odborových svazů (ČMKOS).
„Josef Středula na pondělní tripar-
titě jasně řekl, že v jednáních
o zvýšení platů je třeba pokračo-
vat,“ dodal Dobšík.
„Platy je třeba řešit akutně“

„K přehodnocení platů státních
zaměstnanců jsme vládu vyzvali
už několikrát. Situace se přitom
neustále zhoršuje, inflace roste,
nároky na státní zaměstnance
také, takže je třeba to řešit oprav-
du akutně,“ řekl LN odborový

předák Středula. Chválí například
zvyšování platů v ČNB o 2,5 pro-
centního bodu nad inflaci.

Zbrojní arzenál budou odboráři
ladit na sněmu ČMKOS, který se
uskuteční zhruba za dva týdny.
Přímo za přítomnosti některých
ministrů.

„Pracovníci úřadů práce jsou
přetížení a špatně placení. Mají
zmražené platy a neproplácené
přesčasy. Nástupní plat úředníka
na přepážce je 19 500. Pane
Jurečko, řešte to prosím, reagujte,
situace je kritická. Nemůžete si
přece objednávat další a další prá-
ci a neplatit za to,“ napsal před pár
dny šéf ČMKOS Středula na
Twitteru. Za slovo kritická umístil
emotikon v podobě rukou sep-
jatých v prosbě. „Zaměstnanci
úřadu práce celý den administrují
sociální dávky a pak o ně jdou
požádat sami,“ řekl včera Středula
LN.
...

Nejde přitom jen o platy za-
městnanců placených ze státního
rozpočtu, kterým se podle jeho
slov mnohdy nesprávně říká stát-
ní úředníci, ale také o nízké mzdy
v soukromém sektoru. Josef Stře-
dula, o němž se spekuluje jako
o kandidátovi na hlavu státu
v nadcházejících prezidentských
volbách, zdůraznil, že kampaň
s názvem Konec levné práce, kte-
rou odboráři zahájili v roce 2015,
ani zdaleka nekončí.

„A pokud někdo říká, že růst
platů roztáčí inflaci, tak já říkám,
že platy jsou v Česku velmi, velmi
nízké a jsou reálně zhruba na
úrovni 60 procent průměru EU,
nicméně produktivita práce je na
úrovni zhruba 90 procent,“ zdů-
raznil šéf ČMKOS. Zvýšení platů
v ČNB, které má pro letošní rok
být 2,5 procenta nad inflací, proto
vítá.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pekarova-nemuzeme-uz-zit-nad-pomery-a-nezdrave-zvysovat-platy-40393766
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pekarova-nemuzeme-uz-zit-nad-pomery-a-nezdrave-zvysovat-platy-40393766
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pekarova-nemuzeme-uz-zit-nad-pomery-a-nezdrave-zvysovat-platy-40393766


3 NOS 8/2022

Rakušan přijme 300 nových úředníků na zvládnutí migrační krize

přečetli jsme
S vyřizováním formalit pro

300 tisíc ukrajinských uprchlíků
mají pomoci noví úředníci. Jak
zjistily Seznam Zprávy, jen na
ministerstvo vnitra by příští
měsíc měly nastoupit více než tři
stovky z nich.

Přijetí stovek nových úřed-
níků ministrovi vnitra Vítu
Rakušanovi již schválila vláda.
Podle Hany Malé z tiskového
odboru ministerstva půjde o 312
lidí, budou ale přijati jen na
dobu určitou. Nejde tak o trvalé
navýšení počtu úředníků.

V materiálu vlády se uvádí, že
s těmito úředníky se počítá do
31. prosince 2023. Mzdové ná-
klady jen do konce tohoto roku
budou podle ministerstva 144
milionů korun.

vhodné pro zájemce se stře-
doškolským či vysokoškolským
vzděláním.

Nabírání úředníků je reakcí na
válku na Ukrajině, podle Röz-
lera ale přibývalo agendy s ci-
zinci i v minulých letech a úřed-
níci již delší dobu posíleni ne-
byli. „Za poslední tři roky počet
cizinců na území vzrostl o 100
tisíc, tedy o 22 procent na sou-
časných 660 tisíc cizinců mimo
občany Ukrajiny s dočasnou
ochranou,“ popsal Rözler.

Kvůli přílivu několika stovek
tisíc lidí z Ukrajiny jsou v po-
sledních týdnech přetíženi i za-
městnanci úřadů práce. Ti řeší
jak zaměstnanost uprchlíků, tak
i nepojistné sociální dávky.

Podle mluvčí Úřadu práce ČR
Kateřiny Beránkové na extrém-
ně vytížených místech zatím
pomáhají kolegové z dalších re-
sortních organizací a na jed-
notlivých kontaktních praco-

vištích pak lidé z méně vytí-
žených pracovišť.

„V neposlední řadě přijímá-
me nové zaměstnance na dohody
o pracovní činnosti či provedení
práce. A to zejména na činnosti,
k jejichž výkonu není třeba úzká
specializace. A také pro potřeby
tlumočení,“ uvedla Beránková.

Vývoj v zaměstnanosti na
úřadě do budoucna bude podle
ní odrážet situaci na Ukrajině.
„Pokud by občané Ukrajiny pod
dočasnou ochranou setrvali v Čes-
ku delší dobu, pak by mohl zna-
telně vzrůst počet klientů úřadů
práce, což by v praxi znamenalo
potřebu navýšení počtu zaměst-
nanců,“ dodala.
Rakušan přijme 300 nových
úředníků na zvládnutí migrační
krize - Seznam Zprávy (sez-
namzpravy.cz)

Ministerstvo vnitra by mělo posílit více než 300 nových úřed-
níků. Mají pomáhat zvládat nápor uprchlíků z Ukrajiny.

Noví úředníci by měli po-
máhat zejména s odbavováním
a vedením správních řízení o po-
bytu cizinců na území Česka.
Budou také vyřizovat žádosti
o mezinárodní ochranu.

Ministerstvo plánuje rozmístit
je rovnoměrně po celé republice.
„Nejedná se o nový úřad. O tato
místa budou posílena zejména
pracoviště odboru azylové a mi-
grační politiky, který se nachází
ve všech krajích. Nepůjde pouze
o Prahu,“ doplnila Malá z mini-
sterstva vnitra.

První zaměstnanci by měli
nastoupit už od 1. května.
„Vyhlašování výběrových řízení
se nyní připravuje,“ uvedl Adam
Rözler z tiskového odboru mini-
sterstva. Pozice jsou podle něj

Na vládu dorazila nová verze stavebního zákona, kterou Fialův
kabinet reviduje reformu schválenou v Babišově éře. Uvnitř
článku je kompletní seznam vsí, ze kterých zmizí stavební úřady.

Sprcha pro 244 starostů. Přehled všech obcí, které přijdou o stavební úřad
přečetli jsme

Ministr pro místní rozvoj Ivan
Bartoš (Piráti) přepsal stavební
zákon, který jeho předchůdkyni
Kláře Dostálové (ANO) schválil
ještě minulý Parlament. Ač
Bartoš avizoval, že se chystá
normu opravit, ve výsledku po-
dle zjištění Seznam Zpráv
ponechal ze sporných paragrafů
v zákoně větší část, než se čeka-
lo.

„Pro obec to je neštěstí,“ ko-

mentuje Bartošovu novelu sta-
rosta jihočeského městečka Bo-
rovany Petr Jenkner.

Nová vláda totiž před časem
slíbila, že nebude likvidovat sta-
vební úřady ve městech a v ob-
cích, jak zamýšlel kabinet
Andreje Babiše. Z verze, která
dorazila do vlády, se však
ukazuje, že i nový ministr pro
místní rozvoj Bartoš navrhl, že
menší kanceláře přece jen zli-
kviduje. Dokument totiž obsa-
huje přehled 371 stavebních
úřadů, které mají být zachovány,

a výslovně uvádí, že s ostatními
se nepočítá.

. . .
Skoro dvě stě padesát starostů

tak poznává na vlastní kůži, že
současná vláda úplně neopustila
plán posílit při povolování sta-
veb centralizaci, jak s ním přišla
bývalá ministryně. Dostálová
počítala s vybudováním Nevyš-
šího stavebního úřadu, který
by byl čistě státní organizací
a řídil čtrnáct krajských pobo-
ček. Každá z poboček by měla
cca 10 detašovaných pracovišť
v obcích.

Současná vláda v čele s mini-
strem Bartošem nový superúřad

nechce a hodlá zachovat součas-
ný smíšený model, kdy státní
úředníky ve stavebních referá-
tech na radnici řídí starostové.
Přesto Bartoš připouští, že
zvláště ty nejmenší úřady
schvalovací proces spíše komp-
likují.

Ministerská analýza RIA
dokonce připouští, že teoreticky
by byla nejlepší úplná centra-
lizace podle Dostálové. Čím
větší počet úřadů totiž zůstane,
tím je podle analýzy „nižší

Pokračování na straně 4

Na základě podnětu náměstka
ministra vnitra pro státní službu
prof. JUDr. Petra Hůrky se ope-
rativně uskutečnilo jednání ná-
městka, předsedy Odborového
svazu státních orgánů a organi-
zací Pavla Bednáře a 1. místo-
předsedy OSSOO Rudolfa Pospí-
šila. Předmětem jednání byla
informace náměstka pro státní
službu o připravované novele
zákona o státní službě. Tuto
rychlou novelu připravila vládní
"pětikoalice" za konzultace s ná-

městkem P. Hůrkou. Bude před-
ložena jako poslanecký návrh,
který nejprve projedná vláda.

Výsledkem schůzky je do-
hoda, že tento návrh OSSOO
obdrží v nejbližší době. Až se
tak stane, bude svoláno pracovní
jednání dotčených odborových
svazů (těch, které jsou sig-
natáři Kolektivní dohody vyš-
šího stupně pro státní zaměst-
nance) s cílem přijmout k před-
kládané novele společné sta-
novisko.

Novela zákona o státní službě

Zaměstnanci úřadů práce jsou
podle odborů přetížení. Kromě
příspěvku na bydlení a dalších
dávek řeší i humanitární dávky
válečným uprchlíkům. Odbo-
rový svaz státních orgánů žádá
vládu, aby přehodnotila názor
na zmrazení platů státních úřed-
níků. „Zaměstnanci už delší
dobu pracují bez odměn za přes-
časy, nestíhají vyřizovat vlastní
agendu,“ potvrzuje šéf úřed-
nických odborů Pavel Bednář.

Kolaps na úřadech práce? Situace je
tristní, zaměstnanci nestíhají, pracují
přesčasy a bez odměn, říká šéf odborů

„Na reakci počkám týden, pak
vyzvu premiéra a ministra práce
a sociálních věcí k jednání.“
https://radiozurnal.rozhlas.cz/ko
laps-na-uradech-prace-situace-
je-tristni-zamestnanci-nestihaji-
pracuji-8719105

https://radiozurnal.rozhlas.cz/kolaps-na-uradech-prace-situace-je-tristni-zamestnanci-nestihaji-pracuji-8719105
https://radiozurnal.rozhlas.cz/kolaps-na-uradech-prace-situace-je-tristni-zamestnanci-nestihaji-pracuji-8719105
https://radiozurnal.rozhlas.cz/kolaps-na-uradech-prace-situace-je-tristni-zamestnanci-nestihaji-pracuji-8719105
https://radiozurnal.rozhlas.cz/kolaps-na-uradech-prace-situace-je-tristni-zamestnanci-nestihaji-pracuji-8719105
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-rakusan-prijme-300-novych-uredniku-na-zvladnuti-migracni-krize-197542
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-rakusan-prijme-300-novych-uredniku-na-zvladnuti-migracni-krize-197542
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-rakusan-prijme-300-novych-uredniku-na-zvladnuti-migracni-krize-197542
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-rakusan-prijme-300-novych-uredniku-na-zvladnuti-migracni-krize-197542
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Sprcha pro 244 starostů. Přehled všech obcí, které přijdou o stavební úřad

možnost koncentrace znalostí,
nižší možnost sdílení personál-
ních kapacit a nižší efektivita
výkonu stavební agendy“. Víc
úřadů znamená víc úředních ak-
tů a zároveň větší prostor pro
obstrukce odpůrců staveb. Lo-
gicky to znamená „nejmenší
zkrácení průměrné doby povolo-
vacího procesu“.

Zrušit všechny stávající úřady
a zavést zbrusu nový model, by
však nemuselo vyjít, protože by
se do něho nenašlo dost zaměst-

nanců. Proto je třeba zachovat
současný systém, co nejvíc
úřadů však sloučit. Podle Bar-
tošovy analýzy je ovšem nutné
respektovat „politickou doho-
du“, která žádá, aby se stavební
úřady zachovaly v největších
371 obcích, obvykle se spádo-
vým obvodem přes 10 tisíc oby-
vatel.

Tlak pražské centrály pokazil
radost z oprav stavebního zá-
kona komunálním politikům
obecně.

„Za posun pozitivním směrem
považujeme zrušení vzniku sa-

Příkazy k výkonu služby je
podle § 84 zákona o státní služ-
bě oprávněn ukládat člen vlády,
vedoucí Úřadu vlády a před-
stavený. Ten je oprávněn je
ukládat pouze v rozsahu sta-
noveném služebním předpisem,
záleží tedy na tom, zda máte na
daném služebním úřadě upra-
veno zadávání příkazů pouze
prostřednictvím bezprostředně
nadřízeného představeného, ne-
bo nikoli. Příkazy nemusí mít ne-
zbytně písemnou formu. S ohle-
dem na znění § 79 odst. 2 písm.
f) a g) zákona o státní službě je
státní zaměstnanec oprávněn
jejich splnění odmítnout pouze
tehdy, pokud nespadají do jeho
oboru služby, případně pokud
je měl zadavatel osobně splnit
sám. Podmínka oboru služby
není ale absolutní – pokud je ve
vašem oddělení na služebních
místech více oborů služby a úkol
spadá do některého z nich, jste
povinni úkol splnit, i pokud
váš obor služby je jiný. Je tedy
zjevné, že rozsah úkolů, které je
možné konkrétnímu státnímu
zaměstnanci uložit, je výrazně
širší, než jeho standardní agendy
nebo charakteristika služebního
místa. V případě, že státní za-

Ředitel nám začal zadávat úkoly přímo, dříve se zadávaly
prostřednictvím vedoucího oddělení. Navíc tyto úkoly často ne-
spadají do naší běžné agendy. Musíme takové příkazy plnit?

městnanec odmítne splnit příkaz
k výkonu služby mimo tato
zákonná oprávnění, může se jed-
nat o zaviněné porušení služební
kázně a tedy i kárné provinění.

Pro případ, že by se státnímu
zaměstnanci jevil příkaz v roz-
poru s právním nebo služebním
předpisem, obsahuje zákon
o státní službě v § 85 zvláštní
postup. Pokud by se jeho spl-
něním dopustil trestného činu
nebo správního deliktu, nesmí
příkaz vykonat. Zákon o státní
službě je v tomto ohledu po-
měrně striktní – státní zaměstna-
nec má v rámci služební kázně
plnit téměř jakékoli příkazy,
i kdyby nebyly z jeho obvyklé
práce, a i pokud má pochybnos-
ti o jejich zákonnosti, nemůže je
bez dalšího odmítnout.

Šárka Homfray
svazová právnička

mostatného Nejvyššího staveb-
ního úřadu a návrat ke smíšené-
mu modelu, za což jsme dlou-
hodobě bojovali,“ chválí Barto-
šovu verzi předsedkyně Sdruže-
ní místních samospráv Eliška
Olšáková.

Zrušení stavebních úřadů
v menších městech však považu-
je za „politický kompromis,
který z našeho pohledu není
úplně optimální“. Sdružení žádá
zachovat přinejmenším 450 sta-
vebních úřadů.

Obdobně to vidí Svaz měst
a obcí, který podle svého místo-
předsedy Pavla Drahovzala už
dříve stanovil podmínku, že sta-
vební úřad musí zůstat přinej-
menším v každé obci II. a III. ty-
pu, tedy nejméně 450 městech.
„Stanovisko k zákonu zveřejní-
me do konce dubna,“ odpověděl
na dotaz, jestli Svaz bude
protestovat.

Druhá stavební revoluce
Ministerstvo pro místní rozvoj

a Ministerstvo životního pro-
středí poslaly počátkem dubna
vládě dvě normy, které opravují
nový stavební zákon, schválený
Parlamentem v roce 2021. Oba
zákony by měly platit od čer-
vence 2023, nejdříve je však
musí schválit vláda a Parlament.

Novela stavebního zákona:
1. Ruší Nejvyšší stavební úřad,

který byl zaveden zákonem
z roku 2021.

2. Ruší krajské stavební úřady,
které měly vzniknout jako po-
bočky Nejvyššího stavebního
úřadu.

3. Zabrání, aby byl zrušen aktu-
ální smíšený model veřejné
správy na úseku povolování
staveb. Stavební úřady budou
nadále součástí obecních úřa-
dů asi 370 větších a středně
velkých měst. Úřady v cca

250 menších městech a obcích
však budu zrušeny. Odvo-
lacím orgánem zůstanou sta-
vební odbory krajských úřadů.

4. Zůstane zachován Speciali-
zovaný a odvolací stavební
úřad, který vzniká podle záko-
na z roku 2021. Bude povolo-
vat stavby dálnic, silnic první
třídy, železnic, letišť, větších
výrobních a skladovacích
komplexů, energetické infra-
struktury a výstavbu v areálu
jaderného zařízení.

5. Samospráva bude rozhodovat
o stavebních uzávěrách a asa-
naci území. Dosud to bylo
pravomocí státní správy.

6. Stát bude znovu povinen vy-
pracovat politiku územního
rozvoje. Pro kraje a města bu-
de tento dokument závazným
podkladem pro pořizování
územích plánů, nebude však
závazný pro jejich rozho-
dování o využití území.

Zákon o jednotném
povolování

v oblasti životního prostředí
1. Ruší podřízenost orgánů

ochrany životního prostředí
pod stavebním úřadem.

2. Pro povolení stavebního zá-
měru z hlediska životního
prostředí bude stačit „Jednot-
né enviromentální stano-
visko“.

3. Jednotné enviromentální sta-
novisko si vyžádá stavební
úřad od odboru životního pro-
středí příslušného úřadu obce
III. typu. V případě zájmu si
ho ještě předtím může vyžádat
stavebník.
Celý článek včetně dotčených

obcí na:
Sprcha pro 244 starostů. Přehled
všech obcí, které přijdou o s-
tavební úřad - Seznam Zprávy
(seznamzpravy.cz)

Příkazy v rozsahu služebního předpisu

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-sprcha-pro-244-starostu-prehled-vsech-obci-ktere-prijdou-o-stavebni-urad-198255
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-sprcha-pro-244-starostu-prehled-vsech-obci-ktere-prijdou-o-stavebni-urad-198255
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-sprcha-pro-244-starostu-prehled-vsech-obci-ktere-prijdou-o-stavebni-urad-198255
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-sprcha-pro-244-starostu-prehled-vsech-obci-ktere-prijdou-o-stavebni-urad-198255
https://www.odboryplus.cz/
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P R O T A H O V A C Í  C V I K Y

Správný (korigovaný) sed
(občas si jej uvědom)
krční páteř protažena
ramena uvolněna
trup vzpřímený
kolena mírně od sebe
chodidla pevně na podložce

Dynamický sed
(střídej polohy vsedě)
Varianty:
– kroužení pánve
– náklon  trupu 

i do stran
– stažení a povolení

hýždí (břicha)
– tlak chodidel do

podložky a uvolnění

Tak nese� !

– prople� prsty
(dlaně směřují ke stropu)

– protáhni paže vzhůru

– ukláněj se s nataženou
paží střídavě 
na obě strany                   

– zaklesni prsty 
za háček

– otáčej trup 
k oběma stranám

U V O L Ň O V A C Í  C V I K Y
– uvolni se            

do předklonu    
– uvolni se opřením

paží o stůl
(při únavě očí dej dlaně
přes oči)

Varianty:
– občas protřepej ruce i celé paže
– občas dej nohy do zvýšené polohy 

Doporučujeme:
– cviky prováděj pomalu a plynule
– dýchej zhluboka, nezadržuj dech
– v dosažené poloze cviku setrvej  3-5 sekund
– dle možnosti se občas postav a projdi

– protáhni se 
s rovnými zády

– opři dlaně o bedra,
plynule a lehce se zakloň

C V I K Y  V S T O J E
– střídej stoj                 

na špičkách a na patách

– paže vytoč zevně 
– prsty roztáhni    
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Evropský parlament zastává silnější směrnici o genderové mzdové
transparentnosti
5. duben 2022

Evropský parlament dnes vydláždil cestu pro ukončení 13% genderové
mzdové mezery v Evropě. Evropští zákonodárci hlasovali ve prospěch re-
portu ohledně nerovnosti mezd mezi pohlavími, které zahrnuje následující
vylepšení návrhu Evropské komise:
- Ochrana odborářských práv pro pracující ženy, která zajistí, že ženy mo-

hou kolektivně vyjednávat za rovné mzdy;
- Opatření na splnění principu stejná mzda za stejnou práci;
- Zákaz tajných mzdových klauzulí.

Evropská odborová konfederace ETUC díky vydavatelům tohoto
důležitého reportu vyzývá k rychlému přijetí schválené směrnice ze strany

Evropské komise a Rady EU.
Zástupkyně generálního tajemníka
ETUC Esther Lynchová k tomu
řekla: „Tato volba je důležitým
krokem směrem k přivedení prin-
cipu rovné mzdy za práci stejné
hodnoty do reality. Rovná mzda by-
la zabudována do Evropských
smluv již roku 1957, ale ženy pořád
dostávají až o 800 euro méně než
muži za stejnou práci a genderová
mzdová mezera se nezavře do

konce století, pokud nepodnikneme rázné kroky. Je nejvyšší čas dostát slibu
rovných mezd, a to bude vyžadovat více než jen poloviční opatření, takže je
důležité, aby zlepšení provedená Parlamentem byla zahrnuta do směrnice.
Ukončí mzdové tajemství, které umožňuje, aby předsudky dál fungovaly bez
zpochybňování, a zároveň to dá ženám moc ukončit mzdovou nerovnost tím,
že se sejdou ve svých odborech a budou kolektivně vyjednávat za rovné
mzdy.“
Služby místní samosprávy a odbory v dobách Covidu: lekce získané
z Belgie a Irska
8. duben 2022

PSI vydává dvě monografie o tom, jak služby místní samosprávy a jejich
odbory reagovaly na pandemii Covid-19. Oba dva případy poukazují na to,
že pokud jsou lokální veřejné služby pod státní kontrolou, mají adekvátní

počet personálu a své odbory, poskytují
spravedlivé a odolné služby dokonce i na-
vzdory pohromám, jako je globální pan-
demie. Tyto monografie obsahují rozhovory
se zástupci irských (FORSA a SIPTU) a bel-
gických odborů (CGSP-ACOD). V Irsku se

pracovníci v místní samosprávě mobilizovali po celé zemi a přišli s nápa-
dem na poskytování některých svých služeb přímo v domovech občanů.
Účelem bylo prolomení izolace domácností, podpora těch nejzranitelnějších
přes veřejnou zdravotní pohotovost. Tato inciativa posílila komunitní vazby
a zlepšila sociální soudružnost, odolnost a připravenost pro budoucí
naléhavé situace.
Nábor nových členů a sdružování: návod na správnou strategii
8. duben 2022

Během posledních dvou let Evropská federace odborových svazů veřej-
ných služeb (EPSU) úzce spolupracovala s mnoha svými členskými orga-
nizacemi ve střední a východní Evropě v debatě a navrhování strategií
k posílení procesů náboru nových členů a sdružování. Workshopů a konzul-
tací organizovaných zástupci EPSU se zúčastnilo přes 50 odborových svazů
a organizací. Cílem byla diskuse, proč a jak navrhovat strategii, a projít si
proces s každou odborovou organizací. Greg Thomson, bývalý předseda
strategického sdružování v britské odborové organizaci UNISON, dodal

rady a podporu a zaměřil se na progres, kterého zatím dosáhly některé ini-
ciativy svazů sdružených v EPSU v Chorvatsku, České republice, Ma-

ďarsku, Rumunsku, Srbs-
ku, Slovinsku a Ukrajině.
G. Thomson uvádí, že je
důležité zajistit, aby každá
odborová organizace roz-
poznala výzvy a příleži-
tosti, aby byla schopna jim
čelit a připravit adekvátní

řešení vzhledem k daným okolnostem. G. Thomsona doporučuje:
- definování sdružování, nábor a udržení členů a rozvoj angažovaných

a aktivních členů;
- strategii – psaný dokument s kompletními a aktuálními informacemi

o členství;
- budovat důvěru přes dialog s členy i nečleny a zajištění, aby odbory byly

viditelné na pracovišti. Identifikace problémů, které pracovníky trápí,
a publikování odborových úspěchů;

- zajištění správné komunikace;
- podchycení klíčových výzev, jako je konkurence s dalšími odbory

a palčivá otázka černých pasažérů neboli pracovníků, kteří čerpají
z kolektivních dohod, ale odmítají se přidat k odborům;

- pravidelné kontrolování, schvalování a aktualizování strategie.
Další kolo workshopů a konzultací o strategii bude probíhat od 10. květ-

na a vyhodnocení tohoto procesu pak proběhne později v průběhu
kalendářního roku.
Orpea: Globální dohoda uzavřena bez jejich odborů
12. duben 2022

Globální odborová federace UNI GLOBAL zveřejnila tiskovou zprávou,
ve které oznámila, že 8. dubna došlo k podpisu globální rámcové dohody
s francouzskou nadnárodní společností Orpea. Této dohodě ale chybí legiti-
mita. Pro EPSU je nemyslitelné, aby by byla podepsána dohoda bez
adekvátního mandátu od daných odborů a bez zapojení zástupců odborů

z domovské země této společnos-
ti. Generální tajemník EPSU Jan
Willem Goudriaan k tomu řekl:
„Tato dohoda ovlivňuje mnoho
odborářů a pracovníků, kteří
pracují v Orpea, ale došlo k ní
bez jejích aktivního zapojení nebo

souhlasu. To je nepřijatelné. Orpea má jenom ve Francii 24 000 pracovníků,
a většina z nich se o této dohodě dozvěděla až z veřejných zpráv.“ K podpisu
této dohody došlo bez zapojení francouzských odborů CGT, CFDT a FO
a rovněž byly vynechány odbory z Belgie, Německa, Itálie a Španělska,
když se ve všech případech jedná o členy federace EPSU. Dokonce i tam,
kde Orpea rychle expanduje, v zemích jako Holandsko nebo Irsko, nebyl do-
držen správný postup. Pracovníci v těchto zemích představují většinu pra-
covní síly Orpea. Organizace UNI GLOBAL si tudíž nemůže dělat nárok na
zastupování ve společnosti Orpea. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová k tomu řekla: „Je šokující za jakýchkoliv okolností, když
globální odborová federace podepíše dohodu za zády pracovníků v terénu.
Takový přístup jde proti principu nezávislých a demokratických odborů.
V tomto případě je to ale ještě horší, protože do procesu nebyly zapojeny ani
hlavní odbory, ani odbory v domovské zemi. Odbory, které zastupují pra-
covníky přímo na pracovišti bojují, aby přivedly tuto společnost k odpověd-
nosti za její kroky, ale tato dohoda uměle vylepšuje její vnímání na veřej-
nosti. Některé odbory se snaží získávat svou moc a legitimitu od pracovníků,
jiné si jí získávají špinavými dohodami se zaměstnavateli. PSI bude vždy
usilovat o ten první případ.“ Pavol Mokoš


