
u Dne 18. 12.2006 obdrželOS od minister-stva vnitra ČRk posouzenímateriál „Zá-měr novéprávní úpravy právníhopostavení zaměstnanců veveřejné správě (státní správě asamosprávě)“ s tím, že stano-visko je potřeba předkladatelizaslat nejpozději do polovinyledna 2007. OS zpracoval kpředloženému materiálu roz-sáhlé Stanovisko, které dne 17.1. 2007 předal předkladateli.Stanovisko zveřejňujeme najiném místě NOS a na webovéstránce OS. ČMKOS, která ma-teriál k vyjádření neobdrželapřímo od předkladatele, aleprostřednictvím našeho OSvyjádřila s materiálem rovněžzásadní nesouhlas a podpořilaStanovisko OS.  Jaký bude dalšípostup ze strany předkladatelenení dosud známo.Skutečnostívšak je, že záměr připravitzákon upravující právnípostavení zaměstnanců veřejnésprávy (úředníků) obsahuje jak
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Případným autorůmpříspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánů a organizací dostávají ča-sopis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředků Výboru Od-borového  svazu státních orgánů aorganizací.

http://statorg.cmkos.cz

Z předsjezdových konferencí
Celní správa
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Správy sociálního zabezpečení 

Výbor odborového svazu

Koaliční smlouva, tak Pro-gramové prohlášení vlády ČR.Stanovisko OS předala dne 25.1. 2007 předsedkyně OS mi-nistrovi vnitra, s nímž krátce vevěci jednala. Bylo dohodnuto,že v dohledné době dojde ve vě-ci k dalšímu jednání. Informacizveřejňujeme se zpožděním pro-to, že jsme očekávali ze stranypředkladatele odezvu na před-ložené Stanovisko OS. Vzhle-dem k tomu, že dosud k žádnéreakci nedošlo, rozhodli jsme seoba materiály publikovat.
v Na jiném místě NOS a na we-bové stránce OS zveřejňujememateriál „Negativní dopadyvyplývající z opatření ob-sažených v koaliční dohoděa v programovém prohláše-ní vlády“, který zpracovalaČMKOS a schválila dne 19. 1.2007 Rada předsedů ČMKOS.Doporučujeme ZO, aby obsahumateriálu věnovaly zvýšenoupozornost. 
w Upozorňujeme, že v něk-terém z dalších čísel zveřejnímeStanovisko ČMKOS k návrhům

Pokračování na straně 2

Zpráva o činnosti od minuléhojednání shrnula informace o po-moci při kolektivním vyjed-návání v podmínkách novéhozákoníku práce. V řadě případůse odborní pracovníci svazuúčastnili na žádost ZO přímojednání se zaměstnavatelem. Vsouvislosti s přechodem na novýsystém odměňování příslušníkůbezpečnostních sborů se podaři-lo OS podílet se na zamezení ob-dobné situace jako tomu bylo uPolicie ČR OS zajistil infor-

movanost příslušníků a společnéjednání s vedením VS ČRumožnilo odstraňovat případnéproblémy. OS zpracoval odmítavé stano-visko k záměru nového právníhopostavení zaměstnanců ve veřej-né správě, který je obsažen vkoaliční smlouvě i pro-gramovém prohlášení vlády. OSse též vyjádřil k zamýšlenémusloučení daňové a celní správy a

V Praze se 6. února konalorozšířené plenární zasedání pod-nikového výboru celní správy,které projednalo novou kolek-tivní smlouvu na rok 2007. Zprá-va o činnosti za minulé obdobíkonstatovala úspěšnou transfor-maci celní správy za aktivníspoluúčasti odborů. Odborářiočekávají další rovnocennouspolupráci s vedením celnísprávy a ministerstvem financí vdalším období, kdy lze očekávat

další změny v rámci činnosti cel-ní správy. Význam pro zaměst-nance při těchto změnách má sil-ná odborová organizace. Pozprávách jednotlivých komisípodnikového výboru patřiladiskuse odměňování, dluhům vevýstroji, pracovní době.  Předse-da sekce Pavel Bednář byl kon-ferencí navržen na místopředseduOS. Na předsedu OS je navrženaAlena Vondrová, na dalšíhomístopředsedu OS Jan Rovenský.

V budově ústředí České správysociálního zabezpečení v Praze seve čtvrtek 8. února konala konfer-ence sekce sociálního zabez-pečení. Náměstek pověřenýřízením ČSSZ Mgr. Luboš Vaněkinformoval mj. o loňské průměrné

mzdě 21 301 korun, o tom, že nanovou tabulku odměňování od 1.1. 2007 se podařilo přejít bezpoškození jednotlivých zaměst-nanců, o nevytvoření podmínek k

Dotazy z oblasti odměňování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
Záměr nové právní úpravy právního postavenízaměstnanců ve veřejné správě (státní správěa územní samosprávě) a Stanovisko OS státníchorgánů a organizací  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4-6
Negativní dopady na zaměstnance vyplývajícíz opatření obsažených v koaliční dohoděa v programovém prohlášení vlády . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7-8

l Ve dnech 22. - 23. února se v Praze konalo XIII. zasedáníVýboru odborového svazu
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Statistika

Z předsjezdových konferencí

Výbor odborového svazu

zákonů týkajících se ekologickédaňové reformy, o nichž jsmeinformovali v minulém čísleNOS. Stanovisko ČMKOS budepředáno ministerstvu financídne 28. 2. 2007. V doběuzávěrky NOS nebylo ještě kdispozici. Pro úplnost uvádíme,že součástí souborů tří návrhůdaňových zákonů byl takénávrh zákona o daňovém řádu.Návrh tohoto zákona postoupilOS k připomínkám vedení sek-ce územních finančních orgánů.Připomínky OS již obdržel. Podohodě s ČMKOS budouzahrnuty do StanoviskaČMKOS. 
x Všechny příslušníkybezpečnostních sborů upo-zorňujeme, že se nezakládajína pravdě informace, které seposlední dobou opakovaněmezi příslušníky bezpečnost-ních sborů šíří a týkají se výs-

luhového příspěvku. Žádnézměny výsluhového  příspěvkuse nepřipravují! Tyto dezin-formace opakovaně vyvracelministr vnitra v médiích. Opě-tovně to zdůraznil i na jednáníVýboru pro bezpečnost PČRdne 22. 2. 2007 v rámci jed-nání o dopadech účinnostizákona o služebním poměrupříslušníků bezpečnostníchsborů a aplikace zákona voblasti odměňování a person-álních dopadů zákona. K jed-nání byli přizváni  kromě jižzmíněného ministra vnitra taképrezident Policie ČR, generálníředitel HZS a generální ředitelVězeňské služby ČR. Jednání sezúčastnili také zástupci Generál-ního ředitelství Celní správy,předsedové OS hasičů, NOSPolicie ČR a předsedkyně OS,která na jednání také vystoupila.  V Praze dne 24. 2. 2007Alena Vondrová předsedkyně OS

Pokračování ze strany 1

V pátek 9. února se konala konference sekce statistiky. Hostem kon-ference byl předseda ČSÚ ing. Jan Fišer. Po  jeho vystoupení, zprávěo činnosti a informacích předsedkyně OS Aleny Vondrové konferencezvolila delegáty sjezdu, své nové funkcionáře a  navrhla na čelné poz-ice svazu Alenu Vondrovou, Jana Rovenského  a Pavla Bednáře. Dálebylo na programu projednání návrhů dokumentů, které budou před-kládány sjezdu. Konference projednala kolektivní smlouvu a zásadyčerpání FKSP. Foto: M. Táborský

sloučení výběru daní a pojist-ného. Od minulého zasedánípřibylo 5 ZO s 45 členy (ubyly 2ZO s 12 členy) a přibylo 10 in-dividuálních členů (ubyli 3).Výbor projednal zprávu ohospodaření. Plánované nákladybyly čerpány na 92 %, výnosydosáhly 106,9 % a tak se podaři-lo plánovanou ztrátu snížit na  1.329.379 Kč tj. na 30 %.V rámci projednání ma-jetkových aktivit byl projednán

provoz rekreačního zařízeníSmrk v Lázních Libverda.Zasedání vyhodnotilo jednánípředsjezdových konferencísekcí, které se konaly v průběhuprvních měsíců roku 2007 akteré projednaly předevšímnávrhy dokumentů předklá-daných V. sjezdu OS, zvolilydelegáty sjezdu a projednaly svénávrhy na předsedu amístopředsedy OS. Výbor dáleprojednal přípravu sjezdu včetnět e c h n i c k o - o rg a n i z a č n í h ozabezpečení. V. řádný sjezd sebude konat 16. - 17. března 2007v Praze v hotelu Pyramida.

Ve Frýdku-Místku

zavedení nového zákona o úra-zovém pojištění ze strany státu anereálnosti snižování počtu pra-covníků při stávající agendě. Vdiskusi byla již tradičně otázka

pružné pracovní doby. Konfer-ence zvolila delegáty sjezdu anavrhla do funkcí v čele svazuAlenu Vondrovou, Jana Roven-ského a Pavla Bednáře. Projed-nala kolektivní smlouvu a FKSP.

Pokud skončí činnost odborové organizace, bývá slyšet důvod,
předseda odešel do důchodu, změnil zaměstnání, a není nikdo, kdo
by se po něm ujal funkce, a tak organizace končí. Takové situaci se
plánovitě chtěl vyhnout předseda odborové organizace na Měst-
ském úřadu ve Frýdku-Místku pan ing. Otakar Ondračka. Připravo-
vaným nástupcem byl spolupracovník z odboru územního a eko-
nomického rozvoje ing. Petr Šabrňák. Ten měl od roku 2003 ve
výboru ZO na starosti sportovně společenskou činnost. Ta je dosti
podstatnou částí aktivit proto, že řada lidí chce vidět, co pro ně
odbory dělají navíc, kolektivní smlouva nebo sociální fond jim při-
padají samozřejmé. V organizaci je v současnosti 72 zaměstnanců a
19 důchodců. Při kolektivním vyjednávání a jednání o sociálním
fondu musí odboroví funkcionáři pamatovat vždy na princip kom-
promisu, vždyť na straně zaměstnavatele se za „úřadování“ posled-
ních dvou odborových předsedů vystřídaly různé politické strany ve
vedení úřadu. Daří se nejen oblíbená zájezdová činnost, při které se
podařilo procestovat celou Evropu při putování spojeném s
poznáváním místních zvyklostí nebo lyžařské zájezdy na Slovensko,
ale i solidní odměňování či pomoc např. ve formě bezúročných
půjček, které mohou dosáhnout až 50 tisíc.
Na našem fotu zleva Otakar Ondračka a Petr Šabrňák -dě-
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l Z dostupných informací jsem zji-stil, že platy ve veřejných službách asprávě mají být valorizovány o 5 %.V mém případě však bylo navýšeníplatu výrazně nižší a naopak u něk-terých spolupracovníků je tarifníplat vyšší až o 10 %. Můžete mi vy-světlit proč byly platové tarify valo-rizovány nerovnoměrně?Rozdílný procentní nárůst platovýchtarifů v jednotlivých platových stup-ních  vychází z konstrukce stupnicplatových tarifů , která je jednoznačněstanovena v zákoníku práce. V soula-du s § 123 odst. 5 zákoníku práce činíplatový tarif ve dvanáctém platovémstupni nejméně 1,5 násobek platovéhotarifu v prvním platovém stupni. Dáleplatí, že platové tarify v platovýchstupních se oproti nejblíže nižšímu pla-tovému tarifu zvyšují o shodný přírůs-tek. Vzhledem k tomu, že se dříve pro-počítávalo zvýšení platových tarifů ostanovené procento z nejvyššího pla-tového stupně příslušné platové třídy,došlo u navýšených platových stupnick jejich zploštění, tj. k poklesu pomě-ru mezi 12. a 1. platovým stupněm. Vnávaznosti na uvedenou skutečnost sidodržení relace stanovené v zákoněvyžádalo rozdílnou úpravu platovýchtarifů , na základě které se procento na-výšení ve vyšších platových stupníchúměrně zvyšuje. Konkrétní výše plato-vých tarifů je dána objemem fina-nčních zdrojů schválených na zvýšeníplatů ve státním rozpočtu.
l Zaměstnavatel nám k 1. lednu2007 přepočítal dosavadní započita-telnou praxi, i když to bylo v někte-rých případech pro zaměstnance ne-výhodné. Je takový postup správný az čeho vychází? V souladu s § 10 nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrechzaměstnanců ve veřejných službách asprávě, se nový platový předpis vzta-huje v plném rozsahu i na pracovnípoměry uzavřené před 1. lednem 2007.Pro jednotlivé zaměstnavatele z tohovyplývá povinnost provést nový zápo-čet praxe podle kritérií stanovených v §4 uvedeného předpisu všem zamě-stnancům organizace. Přepočet můžebýt nevýhodný zejména pro zaměst-nance, kteří při přechodu na šestnácti-třídní platový systém postoupili o vícenež jednu platovou třídu a nesplňovalipro takovou třídu kvalifikační předpo-klady. Podle § 14 nařízení vlády č.330/2003 Sb., se započitatelná praxeke dni nabytí účinnosti tohoto nařízenípřehodnocovala pouze v případě, kdydošlo ke změně druhu práce sjednané-ho v pracovní smlouvě.
l Podle dřívějšího platového před-pisu se započítávala zaměstnancipraxe, kterou získal před ukončenímstanoveného vzdělání, pouze v roz-sahu čtyř pětin. V novém platovémpředpisu již krácení praxe o jednupětinu není uvedeno. Znamená to te-dy, že se již uvedeným způsobempraxe krátit nebude? 

Na rozdíl od dřívější úpravy započtezaměstnavatel zaměstnanci dobu praxev oboru požadované práce v plnémrozsahu i v tom případě, že nesplňujekvalifikační předpoklady a byl do přís-lušné platové třídy zařazen na základěvýjimky. Za nesplněné vzdělání se za-městnanci v souladu s odst. 7 § 4 na-řízení vlády č. 564/2006 Sb., odečítajípouze roky odpovídající délce studia,na základě kterého by zaměstnanec do-sáhl potřebného vzdělání.
l Domníval jsem se, že když je vněkterých platových třídách stano-veno požadované vzdělání alterna-tivně, nebude se zaměstnanci i vpřípadě, kdy dosáhne nižšího zedvou stanovených stupňů vzdělání,praxe krátit. V mém případě všakzaměstnavatel s odvoláním na zněníplatového předpisu, postupoval ji-nak. V čem je tedy úprava požadav-ků na vzdělání výhodná?Odpočet doby započitatelné praxe seprovádí v návaznosti na dosaženévzdělání, a to i v případech, kdy je vplatových třídách vzdělání stanovenoalternativně. Odečítá se počet let odpo-vídající  délce  studia, kterým by za-městnanec získal vyšší vzdělání stano-vené pro příslušnou platovou třídu.Tímto postupem se odstraňuje zne-výhodnění zaměstnance zařazeného dostejné platové třídy, který dosáhl vyš-šího stupně vzdělání a proto v důsled-ku delší doby studia získal kratší dobupraxe. Výhodou nové úpravy je skuteč-nost, že i zaměstnanec, který dosáhnenižšího vzdělání z obou stanovenýchstupňů v rámci platové třídy, splňujepotřebné vzdělání. Zaměstnavatel sním proto nemůže rozvázat pracovnípoměr výpovědí z důvodu neplněnístanoveného předpokladu podle § 52písm. f) zákoníku práce.
l Je povinností zaměstnavatelezdůvodnit zaměstnanci snížení přiz-naného osobního příplatku? V souladu s § 136 odst. 2 zákoníkupráce, má zaměstnavatel povinnostzměnu kterékoliv složky platu uvedenév platovém výměru písemně zdůvod-nit, a to nejpozději v den, kdy změnanabývá účinnosti. Zdůvodnění by mělobýt formulováno konkrétně a jednoz-načně, tak aby při případném dalšímsporu byl důvod ke snížení osobníhopříplatku prokazatelný.
l Lze odměnu poskytnutou k ži-votnímu jubileu považovat za složkuplatu a z jakých prostředků se vy-plácí? Odměny poskytované zaměstnancůmve veřejných službách a správě podle §224 odst. 2 zákoníku práce nejsou slo-žkou platu a nezapočítávají se doprůměrného platu. Vzhledem k tomu,že k otázce použití zdrojů na tentodruh odměn nejsou výklady jednozna-čné, uveřejňujeme na jiném místě vplném znění stanovisko Ministerstvapráce a sociálních věcí zpracované vdohodě s Ministerstvem financí.ing. M. Fabianová

Dotazy z oblasti odměňování

Odměny poskytované zaměstnancům ve veřejných službách a
správě podle § 224 odst. 2 zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí (odbor 53) v dohodě s Minister-
stvem financí (odbor 11) sdělují toto stanovisko:
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve zně-
ní  pozdějších předpisů, stanovil v § 11 odměny jako nenárokovou
složku platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dnes již
zrušené nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zamě-
stnanců ve veřejných službách a správě, konkretizovalo v § 10 důvo-
dy pro poskytnutí odměn takto:

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pra-
covního úkolu,

b) k ocenění pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prv-
ním skončení pracovního nebo služebního poměru po přiznání
invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním
událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků ne-
bo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohro-
žen majetek, zdraví nebo život,

d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Odměna uvedená pod písm. a) a nepřímo i odměna uvedená pod písm.
d) byla zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zahrnuta jako složka
platu pod jediný typ odměny tímto zákonem upravený v § 134. Odmě-
ny uvedené pod. písm. b) a c) byly transformovány do odměn stano-
vených v § 224 odst. 2 jako nenároková plnění poskytovaná v sou-
vislosti se zaměstnáním (část X. Péče o zaměstnance).
S ohledem na to, že od 1. ledna 2007 nejsou odměny podle § 224
odst. 2 zákoníku práce složkou platu zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, nezapočítávají se do „hrubé mzdy nebo platu zúčto-
vané zaměstnanci k výplatě v rozhodném období“ pro účely zjišťo-
vání průměrného výdělku v pracovněprávních vztazích (§ 353 odst. 1
zákoníku práce).
Skutečnost, že uvedené odměny nebyly zahrnuty do části šesté záko-
níku práce (ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOV-
NÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ  Z PRACOVNĚPRÁV-
NÍHO VZTAHU), ale do části desáté (PÉČE O ZAMĚSTNANCE),
však neznamená, že by se zatřídění těchto odměn do položek rozpo-
čtové skladby mělo změnit. Jestliže odměna

- při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního nebo
služebního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po na-
bytí nároku na starobní důchod a odměna

- za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živel-
ních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich ná-
sledků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může
být ohrožen život, zdraví nebo majetek

byly až do konce roku 2006 považovány za „odměny zahrnované do
prostředků na platy“ a zatřiďovány proto do položky rozpočtové
skladby 5011 – „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ (příloha k
vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě), není důvodu, aby se
tento postup měnil jen proto, že se tyto tři typy odměn přesunuly z
nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných slu-
žbách a správě do zákoníku práce tak, že první z nich je v jiné části
a hlavě než druhé dva. Všechny tři patří proto i nadále do položky
5011, do jejichž náplně budou při příští novele rozpočtové skladby
doplněny.

Ing. Luděk Merta v.r.
ředitel odboru 

odbor mzdové politiky, MPSV

§ ODPOVÍDÁME §
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Oblast právní úpravy zaměstnávání ve veřejné správě a veřejných službách je
v České republice po mnoha letech diskusí a legislativních návrhů stále ne-
komplexní, roztříštěná a neúplná. V roce 2002 byly přijaty zákony upravující
pracovní poměry v územních samosprávných celcích (zákon č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků) a služební zákon (zákon č.
218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odm-
ěňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech).
Účinnost této druhé normy byla s výjimkou několika ustanovení opakovaně
odkládána, současná podoba je vzhledem ke své složitosti, finanční nároč-
nosti a nepružnosti nepřijatelná pro všechny strany napříč politickým spekt-
rem. I počet dosud přijatých novelizací naznačuje, že zákon je ve své sou-
časné podobě nevyhovující. 
Jedním z problémů veřejné správy je její uzavřenost, neschopnost přitáhnout
vzdělané a schopné profesionály ze soukromého sektoru. Hlavními důvody,
proč se to nedaří, jsou nepružnost veřejné správy, přílišné byrokratické za-
tížení úředníků, nedostatek osobní odpovědnosti, rigidní pravidla pro odmě-
ňování, neschopnost veřejné správy zhodnotit výkon zaměstnanců a podle to-
ho nastavit odměňování či sankce. V rámci veřejné správy nedochází k do-
statečnému prověřování odborných znalostí zaměstnanců v průběhu pracov-
ního poměru, nepružnost daná právní úpravou v zákoníku práce značně zt-
ěžuje snahy rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem podávajícím pod-
průměrný výkon (avšak neporušujícím tzv. „pracovní kázeň“) nebo jedna-
jícím neprofesionálně. 
Základním posláním veřejné správy je poskytovat ze strany státu veřejnosti a
občanům rychlé, kvalitní a profesionální služby. Nová komplexní právní
úprava zaměstnávání ve veřejné správě by měla napomoci k vytvoření opti-
málních podmínek pro efektivní výkon veřejné služby, měla by napomoci
přivést do veřejné správy nové odborníky a měla by upravit práva a povin-
nosti všech zaměstnanců státní služby. Tento nový zákon upravující postave-
ní úředníků veřejné správy by měl být subsidiární k právní úpravě dané
zákoníkem práce. Zároveň by tak byla splněna i zákonná podmínka stano-
vená v zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a to v čl. 79 odst. 2, který stanoví,
že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních
úřadech upravuje zákon (přičemž se nejedná o zákoník práce).
Návrh základních přístupů k zákonu o úřednících, kteří zajišťují veřejné slu-
žby:
Rozsah působnosti zákona
Zákon by se vztahoval na úřady zajišťující veřejnou službu, tj. na ministerstva
a jiné správní úřady (orgány státní správy), jestliže jsou zvláštními zákony
označeny správní úřady anebo orgány státní správy; a dále na orgány územ-
ních samosprávných celků. Zákon svou působností tedy pokrývá úřady, které
zajišťují ve vztahu k občanům veřejné služby. 
Osobní rozsah 
Zákon by se vztahoval na úředníky, kteří v úřadech zajišťujících  veřejnou
službu zabezpečují správní činnosti (jejich vydefinování by obsahoval prová-
děcí právní předpis). Nevztahoval by se na zaměstnance, kteří v rámci minis-
terstev, jiných správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků vyko-
návají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří takové
práce řídí. Zaměstnavatel by byl povinen vnitřním předpisem určit pracovní
místa, která zákonu nepodléhají. 
2. Pracovní poměr úředníků 
Zákon navrhuje otevřený systém veřejné správy, který je přístupný veřejnos-
ti. Zavedením nových principů v oblasti zaměstnávání a hlavně odměňování
vedoucích úředníků (tzv. manažerů veřejné správy) dojde ke zvýšení efektivi-
ty veřejné správy. Navrhuje se systém obsazování volných míst prostřednic-
tvím výběrových řízení, s vedoucími úředníky (tzv. manažery veřejné správy)
se budou uzavírat manažerské smlouvy na dobu určitou, které budou upravo-
vat všechny podmínky pracovního poměru včetně odměňování. Odbornost
úředníků bude pravidelně prověřována zkouškami (viz bod 5). 
2.1. Vznik pracovního poměru úředníka a vedoucího úředníka (tzv. ma-
nažera veřejné správy) 
Všechna volná pracovní místa úředníků obsazovaná na dobu neurčitou a
všechny funkce vedoucích úředníků budou obsazována na základě výběrové-
ho řízení. Podmínkou pro vznik pracovního poměru je splnění předpokladů
stanovených zákony (např. vzdělání, občanství, bezúhonnost, věk, jazyk, lust-
rační osvědčení) a požadavků kladených na dané pracovní místo, resp. poža-
davků na výkon správní činnosti (vzdělání, odbornost, praxe, osobnostní

Záměr nové právní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě (státní správě a územní samosprávě)
předpoklady). Výběrová řízení jsou formalizovaná, zákon stanoví pravidla
pro jejich konání. Veřejná správa je otevřena všem fyzickým osobám, které
splňují nároky kladené na výkon správní činnosti na daném místě. Pro vznik
pracovního poměru není nutné absolvovat žádnou zvláštní přípravu či zkouš-
ku. 
Úředníky se mohou stát i občané EU, kteří prokáží znalost českého jazyka (v
souladu s čI. 39 Smlouvy o založení Evropského společenství, nebudou moci
být přijati pouze k výkonu činností, které jsou přímým výkonem státní správy
či obhajobou svrchovaných zájmů státu). 
Pracovní poměr úředníka se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční či půlroč-
ní zkušební dobou. Pracovní poměr na dobu určitou se uzavírá v případě, že
je nutné zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně ne-
přítomného úředníka. S vedoucími úředníky (tzv. manažery veřejné správy)
se uzavírají manažerské smlouvy na dobu určitou, zpravidla na dobu 5 až 7
let. 
Pracovní poměr na dobu určitou se dále uzavírá u zaměstnanců, kteří tvoří
servisní aparát statutárního orgánu správního úřadu a jeho zástupce (např. se-
kretářka, řidič, asistent, tiskový mluvčí, vedoucí kanceláře). Pracovní poměr
těchto úředníků a popřípadě těchto zaměstnanců, kteří úředníky nejsou, se
uzavírá na dobu výkonu funkce nadřízeného zaměstnance. 
2.2. Odvolání z funkce vedoucího úředníka (tzv. manažera veřejné sp-
rávy)
Vedoucího úředníka lze z funkce odvolat, pokud: 
- přestane  splňovat  zákonné  požadavky a předpoklady pro výkon funkce
(např. bezúhonnost), 
- porušil-li závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených po-
vinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem
stanovených povinností v době posledních 6 měsíců, 
- neprokázal manažerské dovednosti při přezkoušení z řízení lidských zdrojů
- tato zkouška se uskuteční nejpozději do dvou let od nástupu do funkce, po-
kud vedoucí úředník neprokáže manažerské dovednosti jiným způsobem, 
- bez udání důvodů, pokud mu bude jako kompenzace vyplaceno odstupné ve
výši x průměrných měsíčních platů (tzv. zlatý padák)
2.3. Skončení pracovního poměru úředníka a vedoucího úředníka (tzv.
manažera veřejné správy)
Pracovní poměr úředníka končí v souladu s platnou právní úpravou danou
zákoníkem práce a dále: 
- pracovní poměr úředníka končí z důvodu porušení etického kodexu úředníka
(viz bod 3.1.)
- pracovní poměr úředníka končí z důvodu opakovaného neprokázání odbor-
ných znalostí při pravidelném přezkušování odbornosti (viz bod 5.)
- pracovní poměr úředníka končí z důvodu nesložení úřednické zkoušky do
termínu stanoveného zákonem (např. do 6 měsíců ode dne vzniku pracovního
poměru úředníka) (viz bod 5.)
- pracovní poměr úředníka končí z důvodu opakovaného negativního pracov-
ního hodnocení (viz bod 3.3.),
- pracovní poměr úředníka může být ukončen i bez udání důvodu, přičemž
podmínkou pro tento způsob ukončeni pracovního poměru je vyplacení od-
stupného ve výši x násobků průměrného měsíčního výdělku
- pracovní poměr vedoucího úředníka (tzv. manažera veřejné správy) končí
uplynutím doby sjednané v manažerské smlouvě.
Úředníkovi, jehož pracovní poměr skončí z důvodu organizačních změn nebo
bez udání důvodu přísluší odstupňované odstupné podle odpracovaných let
při výkonu veřejné správy (za každých x let v pracovním poměru ve veřejné
správě x průměrných měsíčních platů) 
Práva a povinnosti úředníka 
Navrhuje se zvýšený rozsah povinností úředníků a omezení práv v souladu se
stávající úpravou provedenou v zákoníku práce (zákaz podnikání, etické jed-
nání - etický kodex úředníka). 
Pracovní výkon a odbornost zaměstnance by měly být na vysoké úrovni, za-
vádí se proto pravidelné standardizované hodnocení úředníka a prokazování
stálé odbornosti a kvalifikace formou pravidelného přezkušování. Cílem ná-
vrhu je zlepšení kvality veřejných služeb. V případě neplnění povinností by
měl být úředník sankcionován, včetně finančních sankcí v podobě odebrání
nenárokových složek platu. 
3.1. Etický kodex 
Součástí zákona bude etický kodex úředníka, který bude konkretizovat žádané
chování a jednání úředníka (profesiona1ita, odbornost, nestrannost, neúplat-
nost apod.). Porušení etického kodexu bude považováno za porušení zákonem
stanovené povinnosti (tzv. „porušení pracovní kázně“) a může být dle své in-
tenzity důvodem pro skončení pracovního poměru úředníka. 
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Zákon bude řešit i situaci, kdy je neetické jednání na zaměstnanci vyžadováno
nadřízeným úředníkem. Navrhuje se, aby úředník nadřízeného na rozpor s
etickým kodexem či se zákonem upozornil. Jestliže nadřízený bude trvat na
splnění příkazu, úředník bude oprávněn požádat o jeho písemné vydání, če-
muž musí nadřízený vyhovět. Úředník je povinen příkaz splnit a oznámit tu-
to skutečnost bez zbytečného odkladu nadřízenému vedoucího úředníka, kte-
rý takový příkaz vydal. 
3.2. Stanovení neslučitelnosti funkcí
V současném právním řádu je neslučitelnost funkcí upravena v zákoně č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Jeví se jako vhodnější stanovit tuto neslučitelnost funkce vedoucího úředníka
(tzv. manažera veřejné správy) a úředníka přímo do právní úpravy upravující
postavení úředníků.
3.3. Hodnocení úředníka
Hodnocení úředníků bude prováděno 1x ročně, stanovenou formou, na jeho
základě bude úředník finančně ohodnocen motivační složkou platu (např.
snížení/zvýšení osobního ohodnocení, odměny). 
Hodnocení bude písemné, prováděné na základě pohovoru mezi úředníkem a
bezprostředně nadřízeným vedoucím úředníkem. 
V rámci hodnocení bude věnována pozornost odbornosti úředníka, jeho ko-
munikačním dovednostem, schopnostem využívat výpočetní techniku a orga-
nizaci práce. Vedoucí úředníci budou hodnoceni i v oblasti řízení lidských
zdrojů. 
Pravidla pro hodnocení úředníků budou pro veřejnou správu jednotná. 
3.4. Práva úředníků 
Úředník má právo na čerpání 5 dní pracovního volna ročně s náhradou platu
ve výši průměrného výdělku na individuální vzdělávání, přičemž se do toho-
to limitu nezapočítává případně pracovní volno předcházející zkoušce přez-
kušující odbornost úředníka. 
S úředníkem nemůže být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů v
době 2-5 let před vznikem nároku na starobní důchod. 
Úředník má právo na vyplacení zvláštního odstupného při ukončení pracov-
ního poměru bez udání důvodu a při ukončení pracovního poměru z důvodu
organizačních změn na odstupné zohledňující počet odpracovaných let ve ve-
řejné správě. 
3.5. Vedoucí úředníci (tzv. manažeři veřejné správy)
S vedoucími úředníky na všech stupních (vedoucí oddělení, ředitel odboru,
sekční ředitel, náměstek) budou uzavírány manažerské smlouvy na dobu urči-
tou. Manažerská smlouva bude moci být uzavřena pouze s uchazečem, který
se zúčastnil výběrového řízení a splňuje předpoklady stanovené zákonem a
požadavky stanovené zaměstnavatelem na konkrétní pracovní pozici. V ma-
nažerské smlouvě budou ujednány veškeré náležitosti, které jsou obsahem
pracovního poměru – vznik pracovního poměru, místo výkonu práce, druh
práce, včetně očekávaných výstupů, pracovní doba, odměna za vykonanou
práci, plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním (ubytování, telefon,
služební auto) a případné další benefity, sankce za nesplnění úkolů, vzdě-
lávání, konkurenční doložka atd. Bude též stanovena složka platu, která se bu-
de vázat na absolvování manažerského vzdělávání (v případě jeho nevyko-
nání se tato složka bude vracet zaměstnavateli). Rozsah poskytovaných plně-
ní ze strany správního úřadu bude záviset na rozhodnutí statutárního orgánu,
který takto bude moci stanovit priority úřadu a nastavit odměňování v závis-
losti na splnění cílů. 
Řízení lidských zdrojů ve správních úřadech 
Za řízení lidských zdrojů ve správních úřadech je odpovědný příslušný statu-
tární orgán. Statutárnímu orgánu je umožněno tuto pravomoc delegovat. 
Statutární orgán je odpovědný za organizaci správního úřadu, za jeho organi-
zační strukturu i za systemizaci pracovních míst. Statutární orgán stanoví po-
čet systemizovaných pracovních míst úřadu v závislosti na schváleném obje-
mu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Výše finančních prostředků na
platy konkrétního úřadu se odvíjí od rozsahu a náročnosti služeb poskytova-
ných občanům, toto kritérium je při sestavování státního rozpočtu zohledně-
no. Konkrétní rozdělení prostředků na platy je pak plně v kompetenci každé-
ho úřadu, resp. jeho statutárního orgánu. 
Statutární orgán je odpovědný za vzdělávání úředníků. Na vzdělávání úřed-
níků je povinen vyčlenit částku, která ročně odpovídá min. 2% prostředků na
platy úředníků. 
5. Vzdělávání úředníků
Bude stanoveno povinné vstupní vzdělávání, které si ovšem bude realizovat
každý zaměstnavatel sám. Toto vstupní vzdělávání musí být pouze v souladu
se vzorovým vzdělávacím programem, který bude vydán formou prováděcího
právního předpisu. 
Dále pak bude stanovena tzv. úřednická zkouška, která by byla povinná pro
všechny úředníky a vedoucí úředníky (tzv. manažery veřejné správy). Tato

zkouška by se skládala ze základních znalostí o veřejné správě,  dále pak ze
základních znalostí o zákonu o obcích , o krajích a o hlavním městě Praze,
zákona o právním postavení úředníků atd. Složení úřednické zkoušky by by-
lo umožněno všem občanům (to znamená bez ohledu, zda jsou úředníky) a
vykonávala by se např. u vysokých škol, kterým by pro ni byla udělena akre-
ditace. Každý úředník a vedoucí úředník by ji pak musel absolvovat, a to nej-
později do 6 měsíců od vzniku jeho pracovního poměru, přičemž její nesloží
do tohoto termínu by bylo důvodem pro skončení pracovního poměru. Plat-
nost úřednické zkoušky by se stanovila maximálně na 10 let. Úředník má před
absolvováním přezkoušení právo na čerpání 5 dní pracovního volna na pří-
pravu na zkoušku s náhradou platu ve výši průměrného výdělku. Toto volno
může čerpat pouze před prvním přezkoušením, nevztahuje se na opravný ter-
mín k přezkoušení. 
Zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pak budou povinni prokázat ti úřed-
níci, vedoucí úředníci, kteří připravují podklady či vydávají rozhodnutí v čin-
nostech, které budou stanoveny v prováděcím právním předpisu. Složení
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti by bylo umožněno též všem občanům,
přičemž by se vykonávala u vysokých škol, kterým byla udělena akreditace.
Povinnost ji absolvovat by bylo také vázáno na lhůtu 6 měsíců od vzniku pra-
covního poměru (či do 6 měsíců, kdy úředník tuto činnost začal vykonávat),
přičemž její nesložení do tohoto termínu by bylo důvodem pro skončení pra-
covního poměru. Platnost zkoušky zvláštní odborné způsobilosti by se stano-
vila přibližně na 5 let. Úředník má před absolvováním přezkoušení právo na
čerpání 5 dní pracovního volna na přípravu na zkoušku s náhradou platu ve
výši průměrného výdělku.
Též je třeba zdůraznit, že u územních samosprávných celků, kde bude staros-
ta plnit úkoly tajemníka, bude povinen složit úřednickou zkoušku. A samo-
zřejmě, že i starosta pokud by připravoval podklady či vydával rozhodnutí v
činnostech, které budou stanoveny v prováděcím právním předpisu, by mu-
sel prokázat zvláštní odbornou způsobilost.
Posledním typem vzdělávání stanoveném v zákoně, bude manažerské vzdě-
lávání. Toto vzdělávání budou povinni absolvovat všichni vedoucí úředníci
(tzv. manažeři veřejné správy), a to do lhůty stanovené zákonem. Neabsolvo-
vání tohoto vzdělávání bude důvodem pro odvolání z funkce a vrácení části
platu (tzn. jeho složky vázané na toto vzdělávání) zaměstnavateli.
6. Odměňování úředníků 
Zákon zavádí do oblasti odměňování ve veřejné správě nový institut, a sice
smluvní platy vedoucích úředníků stanovené manažerskou smlouvou. Stano-
vení výše finančních prostředků určená na odměňování vedoucích úředníků je
plně v kompetenci statutárního orgánu (ministra, vedoucího ústředního správ-
ního orgánu, rady územního samosprávného celku). V manažerské smlouvě
jsou dohodnuty všechny náležitosti pracovního poměru, včetně garantované-
ho ročního platu, možnosti dalších odměn a benefitů a nároků při odvolání z
funkce bez udání důvodu. 
Zavedení tohoto institutu znamená velký průlom do dosavadní praxe odmě-
ňování ve veřejné správě a bude klást velké nároky na organizaci a na hospo-
daření s finančními prostředky. Zároveň ale umožní požadovat po manažerech
ve veřejné správě profesionální výkony srovnatelné s výkony v soukromém
sektoru a zavede konkurenceschopnost veřejné správy v oblasti odměňování
špičkových manažerů. 
Ostatní zaměstnanci budou odměňováni dle stávající právní úpravy, pouze se
zruší jednotlivé platové stupně (tzn. že výše platu už nebude závislá na počtu
odpracovaných let). Výše základních tarifů v jednotlivých platových třídách
stanovená pro zaměstnance veřejných služeb by měla zohledňovat zvýšené
povinnosti úředníků oproti ostatním zaměstnancům. Diferencovat se bude v
nenárokových složkách platu, zejména v osobním příplatku, který bude přiz-
náván a jeho výše se bude odvíjet od pravidelného hodnocení zaměstnance,
od prokázané odbornosti a odvedeného výkonu. 
7. Přechod dosavadních zaměstnanců na režim nového zákona 
Dosavadní zaměstnanci, s výjimkou vedoucích úředníků, kteří budou splňo-
vat zákonem stanovené předpoklady a požadavky, se stanou ke dni účinnosti
zákona úředníky dle tohoto zákona. Na místa vedoucích úředníků budou vy-
psána výběrová řízení v dostatečném časovém předstihu tak, aby  k účinnosti
zákona bylo možné s osobami, které ve výběrových řízeních uspěly, uzavřít
příslušné manažerské smlouvy. Při řešení pracovněprávních záležitostí dosa-
vadních vedoucích zaměstnanců, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, bude
postupováno v souladu s platným zákoníkem práce, tzn.že v případě, že pro
ně nebude vhodná práce nebo nabídku na převedení na jiné místo odmítnou,
bude s nimi rozvázán pracovní poměr výpovědí. 
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Obecně k návrhu: Materiál pokládáme za nekompetentnězpracovaný a nepřijatelný z důvodů,které uvádíme níže. Předložený materiálje v rozporu s usnesením vlády č.1232ze dne 25. října 2006. Uvedeným usne-sením vlády bylo uloženo ministru vnitraa informatiky zpracovat ve spolupráci smístopředsedou vlády a ministrem prácea sociálních věcí a vedoucím Úřadu vládyanalýzu možnosti jediné komplexníúpravy právního postavení zaměstnancůve veřejné správě (státní správě a územnísamosprávě) a předložit tuto analýzuvládě do 31.12.2006. Materiál nelze po-važovat za analytický materiál ve smyslucitovaného usnesení vlády. Samotný ma-teriál v podstatě již předjímá rozhodnutívlády tím, že jeho obsahem je věcnýzáměr jednotné právní úpravy, aniž bybyla jakkoliv věcně doložena potřebnosta vhodnost takového řešení. Vycházíme-liz usnesení vlády, které nebylo dosudzrušeno, pak  předkládaný materiál mělobsahovat  popis současného právníhostavu, analýzu obou právních norem tj.zákona č. 218/2002 Sb. a zákonač.312/2002 Sb. a doporučení dalšího pos-tupu včetně návrhu případných změnvčetně změn, které je nutné řešit legisla-tivně.Souhlasíme s tvrzením, že zákon č.218/2002 Sb. v současné podobě je stálevelmi rigidní a po poslední novelizaci ivelmi finančně nákladný. Samotnémnožství novel, když pomineme novely,které řešily pouze odložení účinnosti,svědčí o snaze upravit některá ustanovenízákona i když například poslední novelaupravující odměňování je svým obsahemkontradiktorní k jiné novele, která, dlenašeho názoru, odpovídajícím způsobemřešila odměňování zaměstnanců spada-jících do působnosti tohoto zákona.Zákon v současné podobě vyžaduje min-imálně rozsáhlou novelizaci, která byodstranila přetrvávající rigiditu některýchustanovení. Odložení účinnosti zákona odva roky vytvořilo prostor pro odbornoudebatu o rozsahu úpravy již platnéhonikoliv však účinného zákona. Zákon č. 312/2002 Sb. je po čtyřechletech účinnosti všeobecně hodnocenjako dobrá právní norma plnící svéposlání a to i přes drobné nedostatky,které však již byly v podstatě příslušný-mi úpravami odstraněny. Není proto žád-ný věcný důvod proč by tato právní nor-ma měla být nahrazena zcela novouprávní úpravou. Zásadně nelze souhlasit s argumentací,kterou se odůvodňuje „nová komplexníprávní úprava“. Odmítáme tvrzení o uza-vřenosti veřejné správy. Veřejná správa jeplně otevřená pro každého zájemce,pokud splňuje požadované předpoklady.V případě územní samosprávy je zcelaotevřena také občanům EU, pokud splňu-jí požadavky podle zákona č. 312/2002

Stanovisko OS státních orgánů a organizací k Záměru nové právní úpravy právníhopostavení zaměstnanců ve veřejné správě (státní správě a samosprávě)
Sb. Vzhledem k tomu, že dosud neníúčinný zákon č. 218/2002 Sb., je možné ido státní správy přijímat občany EU, kteříprokázali znalost českého jazyka a splnilidalší požadované podmínky.Neschopnost veřejné správy přitáhnoutvzdělané a schopné profesionály spočíváv nekonkurenceschopnosti veřejnésprávy vůči privátnímu sektoru zejména vpřípadě některých vysoce specializo-vaných odborných činností. Problémspočívá v nedostatku finančníchprostředků nikoliv v rigiditě systémuodměňování. Podobný problém majívšechny země EU například u specialistůz oblasti IT, nejedná se tedy o českéspecifikum.Rovněž tak tvrzení, že veřejná správa jeneschopná zhodnotit výkon zaměstnancůa podle toho nastavit odměňování čisankce, nevychází ze skutečné znalostivěci. Postupně se zavádí pravidelné hod-nocení zaměstnanců a to jak v oblastistátní správy, tak i územní samosprávy ato na základě stanovených kriterií. Tatohodnocení mají vliv na odměňování za-městnanců v oblasti nenárokovýchsložek platu (zejména na výši osobníhopříplatku).Zásadně nemůžeme souhlasit s tvrzením,že rigidita zákoníku práce ztěžuje snahyrozvázat pracovní poměr se zaměst-nancem podávajícím podprůměrnývýkon, avšak citujeme „neporušujícímpracovní kázeň“ nebo jednajícím neprofe-sionálně“. Předkladatel prokazuje zásadníneznalost jak zákoníku práce platného do31.12. 2006, tak i nového zákoníku práce.Obě právní normy zakotvují možnostrozvázání pracovního poměru se zaměst-nancem v případě, že odvádí neuspoko-jivé pracovní výsledky, přičemž zákon oúřednících územních samosprávnýchcelků výslovně jako povinnost stanoví„pracovat svědomitě a řádně“. Praxe OS vprávním zastupování členů OS před sou-dem jednoznačně prokazuje, že zaměstna-vatelé dokázali ukončit pracovní poměr vsouladu se zákoníkem práce se zaměst-nancem, který podával podprůměrnývýkon, případně jednal neprofesionálně,neboť v obou případech se jednalo oporušení pracovních povinností ze stranyzaměstnance. Zákoník práce jim to plněumožňoval. V podstatě šlo jen o to, zdaměl zaměstnavatel zájem problémskutečně řešit.Rovněž tak nelze zcela souhlasit snedoloženým tvrzením, že v rámci veře-jné správy nedochází k dostatečnémuprověřování odborných znalostí zaměst-nanců v průběhu pracovního poměru.Zákon č. 312/2002 Sb., tento problém řešíu úředníků územní samosprávy. V pří-padě územní státní správy tento problémřeší jednotlivé orgány územní státnísprávy ve své kompetenci. Řada z nichmá vypracován systém vzdělávání úřed-níků a ověřování jejich odborné způso-bilosti a v praxi ho již dlouhodobě up-latňuje.Z výše uvedeného je zřejmé, že se jednáo zcela účelovou, věcně pochybnou, s ne-jvětší pravděpodobností především ideo-

logicky motivovanou argumentaci. K návrhu základních přístupů kzákonu o úřednících, které zajišťujíveřejné služby: Již samotný název této části materiálunení v pořádku. Předkladatel dostatečněvýznamově neodlišuje veřejné služby aveřejnou správu. Návrh základních přís-tupů je nekoncepčním kompilátem něk-terých tezí vybraných ustanovení zákona218/2002 Sb. a zákona 312/2002 Sb.,které doplňuje o principy, které vprávních úpravách právního postaveníúředníků státní  správy a územní samo-správy v evropských zemích nemají ob-doby. Jedná se především o manažerské smlou-vy u vedoucích  úředníků na dobu určitous tříměsíční  či půlroční zkušební dobou asystém odměňování úředníků. Veřejnáspráva by, s výjimkou politických funkcí,měla být stabilní, vysoce profesionální,efektivní, nepodléhající politickýmvlivům. Navrhovaný systém manažer-ských smluv by v praxi naopak veřejnousprávu destabilizoval a učinil ji zcelazávislou na politických změnáchvyvolaných parlamentními, krajskými aobecními volbami. To by ve svých důsled-cích vedlo k neprofesionalitě,  k nezáj-mu kvalifikovaných odborníků o zaměst-nání ve veřejné správě, neboť by se jedna-lo o nejisté pracovní pozice. Se zave-dením systému manažerských smluv doveřejné správy nelze z výše uvedených idalších důvodů souhlasit. V této souvis-losti  odmítáme zavedení institutuvýpovědi bez udání důvodů, který návrhpředpokládá.  Rovněž navrhovaná změna dosavadníhosystému  odměňování  je nepřijatelná anemá obdoby v systémech odměňovánízaměstnanců veřejných služeb a správy vevropských zemích. A to včetně navrho-vaného způsobu nakládaní s finančnímiprostředky. Není rovněž pravdivé tvrzenípředkladatele,  že ostatní zaměstnanci bu-dou odměňováni podle stávající právníúpravy. Navrhovaná úprava je v rozporuse stávajícím systémem odměňování, je-hož principy předkladatel evidentněnepochopil a to přesto, že v ČR jepoužíván již od roku 1992. Systémodměňování zaměstnanců veřejnýchslužeb a správy je hodnocen OECD a EKvysoce pozitivně. Obdobné systémyumožňující také ohodnotit výkon zaměst-nance jsou používány cca v poloviněčlenských zemí EU. Zbývající země svésystémy odměňování postupně upravujíobdobně.  Tvrzení o rigiditě současných pravidelodměňování je naprosto neodůvodněné,nyní uplatňovaný systém odměňování máznačný prostor pro diferenciaci podleskutečné výkonnosti jak řadových, tak ivedoucích úředníků. Osobní příplatek,kterým se ohodnocuje dosahovánídlouhodobě velmi dobrých pracovníchvýsledků zaměstnanců nebo plněnívětšího rozsahu pracovních úkolů, lzeposkytovat až do výše 50 % platového tar-ifu nejvyššího platového stupně v platovétřídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Vynikajícím odborníkům, zařazeným dodesáté a vyšší platové třídy, lze přiznat os-obní příplatek až do výše 100 %. Zaúspěšné splnění mimořádných nebo výz-namných pracovních úkolů je možnéposkytovat odměny bez jakéhokolivomezení jejich výše. V současné doběvýrazně omezuje odpovídající up-latňování nadtarifních složek platu ne-dostatek finančních zdrojů. Předložený záměr nové právní úpravypostavení zaměstnanců ve veřejné správěporušuje zásadu rovného odměňování zapráci stejné hodnoty. Přestože návrh vesvém úvodu deklaruje subsidiaritu kprávní úpravě dané zákoníkem práce, včásti týkající se odměňování vedoucíchúředníků je v rozporu s § 16 odst. 1 a §110 zákoníku práce. Uvedený princip in-stitutu smluvních platů vedoucích úřed-níků stanovuje v této oblasti plné kompe-tence jednotlivým resortům, ústřednímsprávním úřadům a radám ÚSC, čímž pře-dem vylučuje srovnatelnost odpovídajícíodměny za stejnou práci. V materiálu seneuvádí jakým způsobem a na jaké úrovnibude hodnocena úspěšnost tzv. „manažerůveřejné správy“, jaká bude srovnatelnostve vyhodnocování činnosti jednotlivýchsprávních úřadů a ÚSC atp. Navrhované zrušení platových stupňů byve svých důsledcích znamenalo stagnaciplatů značné části úředníků, a to zejménav případech nízkého nárůstu prostředkůna platy. Kromě toho by smluvní systémohodnocování vedoucích úředníků vedl kneopodstatněným rozdílům mezi platyúředníků a příjmy manažerů. Veřejnáspráva by ve svých důsledcích byla fi-nančně velmi nákladná. Navržený způsobnakládání s finančními prostředky fak-ticky ruší stávající systém financováníplatů zaměstnanců veřejných služeb asprávy a tím významně ohrožuje současnýsystém odměňování zaměstnanců veře-jných služeb a správy, což je z mnohadůvodů věcně i politicky nepřijatelné. Vzhledem k výše uvedenému OS stát-ních orgánů a organizací zásadněodmítá  předložený Záměr nové právníúpravy právního postavení zaměst-nanců ve veřejné správě (státní správěa územní samosprávě). Trváme na za-chování samostatné právní úpravyprávního postavení úředníků územníchsamosprávných celků (zák.č.312/2002Sb., o úřednících územních samo-správných celků), která se již v praxiosvědčila a samostatné právní úpravyprávního postavení úředníků státnísprávy. Upřednostňujeme novelizacistávajícího zákona č. 218/2002 Sb., ostátní službě, ve znění pozdějších před-pisů, před novou právní úpravou.Především však požadujeme ustaveníobdobné pracovní skupiny jaká bylaustavena při přípravě jak zákona č.218/2002 Sb., tak zákona č. 312/2002Sb. a to za účasti všech zaintereso-vaných stran včetně zástupců ČMKOSa OS státních orgánů a organizací. Tatoodborná pracovní skupina by měla do-poručit další postup.V Praze dne 17. 1 .2007



NOS 5/2007                         7

Bez ohledu na to, k jaké části poli-tického spektra se která koaličnístrana hlásí, je nutno Koaličnísmlouvu a následně i Programovéprohlášení vlády chápat jakovýrazně liberální koncept, omezu-jící společenskou solidaritu a při-nášející daňová zvýhodnění a úlevyjen příjmově a majetkově nejsilně-jším skupinám. Ve svých důsled-cích ohrozí především postavenízaměstnanců se středními a nižšímipracovními příjmy, důchodců,  ne-zaměstnaných a dalších skupinobčanů, čerpajících různé sociálnídávky z veřejných rozpočtů.  
I. Daňová oblastSnížení daňové kvóty pod 34 %HDP – jde o  výrazné omezení spole-čenského přerozdělování a sníženíspolečenské solidarity a směřující kdekapitalizaci sociálního státu. Sdaněmi na této úrovni nelze dlouho-době udržet v České republice soci-ální stát.Zvýšení snížené sazby DPH, zave-dení ekologických (spotřebních) uenergií, sjednocení sazby daně zpříjmu na 17-19 %, snížení pojist-ného na sociální a zdravotní poji-štění, jeho zastropování a sníženívyměřovacího základu u OSVČ,zrušení daní z výnosu kapitálu amajetkových daní ve svém souhrnuzpůsobí, že-   tíha zdanění se přenese od vysoko-příjmových skupin a skupin disponu-jících rozsálým majetkem na skupinystředně a nízkopříjmové, kterým sesouhrnné zatížení daněmi (přímými inepřímými) zvýší,- většina daňových úlev bude zapla-cena nízkopříjmovými a středněpříj-movými skupinami občanů, nižšímisociálními příjmy (sociálními tran-sfery z veřejných rozpočtů) a zvýše-nými příspěvky (spoluúčastí) na hra-zení některých veřejných služeb(školství, zdravotnictví), - u nízkopříjmových poplatníků, ro-din s dětmi a skupin využívající sys-tém společného zdanění dojde kezvýšení daně z příjmu. Zrušení minimální daně u OSVČ,zrušení povinnosti zavedení regist-račních pokladen. Obě tato navrho-vaná opatření jsou v zásadním roz-poru s cílem posílit výběr daní, po-tírat stínovou ekonomiku, zvýšit kul-turnost prodeje a jistotu zákazníků.Sjednocení místa výběru pojistné-ho a daní spolu s převzetím částipůsobnosti soustavy orgánů sociál-ního zabezpečení územními fina-nčními orgány. Toto opatření ohrozí,s ohledem na výrazně nižší úsp-ěšnost výběru daní územními fina-nčními orgány oproti výběru pojist-ného orgánům sociálního zabezpeče-ní, financování sociálních systémů.Snížení počtu výjimek a odpočita-telných položek u daně z příjmufyzických osob. Vzniká nebezpečí,že při této redukci bude „reduko-vána“ i teprve nedávno vybojovaná

možnost zohlednění příspěvků odbo-rové organizaci pro daňové účely.
II. Sociální oblastOdstranění  automatických valori-začních schémat. Zastavení valori-zace životního minima ohrozí osobyodkázané na pomoc v hmotné nouzi(zejména nezaměstnané, důchodce,rodiny s více dětmi, neúplné rodiny).Negativně se promítne i do úrovnědávek státní sociální podpory a snížíse počet rodin pobírající dávky.Snížení vyměřovacího základuOSVČ pro sociální a zdravotní po-jištění na původních 35 %. Vybranépojistné na sociální pojištění se v dů-sledku toho sníží o cca 2 mld. Kč.Ohrozí to např. už tak dnes nedosta-tečné financování aktivní politiky za-městnanosti. Pojistné systémy tak dálbudou na bedrech zaměstnanců, je-jich vyměřovací základy porostou,zatímco živnostníci, jejichž pojistnése i nyní nalézá výrazně pod úrovnípojistných plateb odvedou napříkladna svůj důchod do veřejného systémuminimální prostředky. Obdobné do-pady lze očekávat i u zdravotního po-jištění. Zavedení maximálního vyměřova-cího základu pro pojistné. Podledostupných informací má být stropzaveden ve výši pětinásobkuprůměrné mzdy, což by se vztahova-lo na nepatrné procento zaměstnanců(s příjmem více než 100 tis. Kč mě-síčně). Příjmy z vybraného pojistné-ho (sociální a zdravotní) by se všaksnížily o téměř 4 mld. Kč. I toto opa-tření znamená narušení solidarity vsystému ve prospěch vysokopříjmo-vých skupin obyvatelstva. Zavedení „superhrubé mzdy“. Totoopatření nemá údajně mít podle před-kladatelů  přímý dopad na zamě-stnance. Jde však o průlomový návrh,který otevírá cestu k tomu, aby sezaměstnavatelé vyvázali z povinnos-ti platit za své zaměstnance pojistnéna sociální a zdravotní pojištění. 
Důchody Zachování indexace s cílem nepři-pustit pokles reálné hodnoty dů-chodu. Při valorizaci důchodů pouzepodle inflace se nebude zvyšovat ži-votní úroveň důchodců, poklesne ná-hradový poměr. Je to zhoršení protisoučasnému stavu, kdy se valorizujepodle inflace a z  1/3 podle růstu re-álných mezd. Garance minimálních příjmů dů-chodců ve výši životního minima,(avšak při odstranění automatickévalorizace životního minima). Od-stranění automatické valorizace ži-votního minima povede k tomu, žeminimální příjmy důchodců mohoubýt garantovány dlouhodobě na vel-mi nízké úrovni. Navíc stávající ži-votní minimum již nezahrnuje pro-středky na úhradu nezbytných výdajůspojených s bydlením. U směru důchodové reformy se ne-hovoří o příjmové solidaritě (jen

mezigenerační). Neuplatnění příj-mové solidarity by vedlo u nízkopříj-mových zaměstnanců a zvláště žen kchudobě ve stáří. Zvyšování důchodového věku na65 let. Mnozí zaměstnanci budou mítproblém setrvat v zaměstnání až dodůchodového věku (ČR v počtu od-pracovaných hodin na obyvatele vrámci EU dosahuje nadprůměrnýchvýsledků. S tím souvisí vyšší opotře-bení zaměstnanců)2. U žen, které ma-jí dnes nižší důchodový věk, to zna-mená zhoršení jejich životní úrovně(pracovat dříve „na procenta“ nebo sneomezeným příjmem při důchodu jevýhodnější).Prodloužení minimální délky dobypojištění na 35 let. Některým zamě-stnancům dlouhodobě nezaměstna-ným nemusí vzniknout nárok na dů-chod. Zvláště, když se nemá zapo-čítávat pro důchod doba studia a da-lší náhradní doby.Záměr snížit sazby pojistného vevztahu k výnosu ekologických da-ní. Snížení příjmů povede ke sníženíúrovně důchodů a k jejich minimálnívalorizaci. Vztah k výnosu ekologic-kých daní musí být jednoznačný, abynedestabilizoval financování důcho-dového systému.3Vytvoření dalšího dobrovolnéhospořícího pilíře, založeného na mo-žnosti opt-out. Oslabení státního pi-líře a jeho solidarity. Snížení  platebpovede ke snížení úrovně státem ga-rantovaných důchodů. Není záruka,že osoby, které se částečně vyváží,použijí „ušetřené peníze“ skutečně nasvé doplňkové zajištění ve stáří. 
Nemocenské pojištěníOdložení účinnosti zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském poji-štění. Cílem je zachovat pro státnírozpočet vysoký přebytek prostředkůna pojistném, odvedeném na nemo-cenském pojištění.Propojení nemocenského a zdra-votního pojištění v České republi-ce. Toto opatření povede ve svém dů-sledku k přesměrování části pro-středků nemocenského pojištění (tj. zneziskového sektoru zaměřeného naposkytování jasně zákonem defino-vaných nemocenských dávek) veprospěch postupně privatizovanéhozdravotního pojištění (poskytuje  fi-nančně jen těžko omezitelné „věcné“dávky zdravotní péče), které systé-mově generuje deficity v oblasti ve-řejných financí – důsledkem bude ze-jména další snížení  dávek nemocen-ského pojištění.Zavedení  třídenní karenční lhůty.Tři dny nemoci bez náhrady mzdyznamenají pro zaměstnance sprůměrnou mzdou ztrátu cca 750 Kč.Zaměstnanci budou v obavě zesnížení svých příjmů krátkodobáonemocnění přecházet se všemi ne-gativy s tím spojenými (zhoršenízdravotního stavu, šíření virovýchonemocnění, nebezpečí pracovníhoúrazu apod.).

Negativní dopady na zaměstnance vyplývající z opatření obsažených
v koaliční dohodě a v programovém prohlášení vlády1

Českomoravská konfederace OS
Snížení procentní sazby pro výšináhrady mzdy a nemocenskýchdávek. Dopady budou závislé narozsahu snížení procentní sazby. Po-kud by se snížily sazby např. o 5 p.b.,u pracovníka s průměrnou mzdouby to znamenalo spolu se zavedením3denní karenční doby snížení náhradv nemoci při měsíční pracovní ne-schopnosti o téměř 1600 Kč (oprotiúrovni danou novým zákonem č.187/2006 Sb., o nemocenském poji-štění zaměstnanců).Dobrovolné placení pojistného za-městnavateli v podnicích do 50 za-městnanců. Podle dostupných infor-mací by měly mít podniky do 50 za-městnanců možnost vyvázat se zplacení náhrady mzdy zaměstnan-cům výměnou za vyšší odvod pojist-ného. Zaměstnanci by pak dostali ne-mocenské z veřejného systému.Konkrétnější představy však dosudnejsou známy.  Odložení účinnosti zákona č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištěnízaměstnanců, o dva roky při sou-časné změně systému. Jde evident-ně o záměr privatizovat tento systém.Ta povede k výraznému zatíženístátního rozpočtu, které bude vládakompenzovat rozpočtovými škrty vsociální oblasti a dalším zvyšovánímsazeb pojistného odváděného na úra-zové pojištění,
Dávky státní sociální podpory a
hmotné nouzeSpravedlivá změna podmínek po-skytování sociálního příplatku,snížení výše a přehodnocení po-skytování dalších dávek s cílemzvýšení jejich transparentnosti aadresnosti. Podle dostupných infor-mací má být i výplata rodinnýchdávek (přídavek na dítě, sociální pří-platek, příspěvek na bydlení atd.)podmíněna aktivním vyhledávánímzaměstnání, účastí v rekvalifika-čních kurzech, veřejně prospěšnýmipracemi atd. Snížení úrovně dávekstejně jako i omezení okruhu příjem-ců zhorší příjmovou úroveň rodin sdětmi.Zavedení vícerychlostní flexibilnírodičovské a mateřské dovolené sdegresivní platbou v průběhu let as omezením do tří let věku dítěte.Mělo by být na svobodném rozhod-nutí rodičů, jak dlouhou dovolenoupři péči o dítě vyčerpají. S tím bysouvisela i rozdílná výše rodičov-ských příspěvků – pokud bude čer-pán po kratší dobu, má být vyplácenve vyšší výměře, než je-li čerpán pocelou dobu. Není však známa konk-rétní výše příspěvků ani to, jak by seřešilo, pokud rodič bude v průběhurodičovské dovolené okolnostmi

Pokračování na straně 8



DIVADLA A MUZIKÁLY
nabídka vstupenek

Pražská herecká společnost
Benešovská 32, 101 00 Praha 10

e-mail: kriz.phs@seznam.cz,
tel.: 271 732 341, fax: 272 730 323

Muzikály: Golem, Angelika, Limonádový Joe, Noc na Karl-
štejně, Zpívání v dešti, Producenti, Jekkyl a Hyde, Elixír života,
Láska je láska, Jack Rozparovač, West Side Story, Oliver, Jesus
Christ Superstar, Koločava, Josef a jeho plášť
Divadla: Radka Brzobohatého, Metro, U Hasičů, Jezerka, Palace,
Bez zábradlí, Fidlovačka, činohry v divadle Ta Fantastika

Doporučujeme: Středověk na vlastní kůži (Dětenice)
Minimální objednávka - 10 vstupenek na představení.Zájemců zašleme bližší informace. NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizacíVychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, e-mail: statorg@cmkos.cz; http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: 271 771 239, e-mail:dedovska@vol-ny.cz. Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra Černochová,Schulhoffova 857, 149 00 Praha, tel. 272 932 840. Tisk Regleta s.r.o. Novovysočanská24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilek povoleno Českoupoštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j. 3443/96-P ze dne 20. 11.1996. ISSN 0862-9633,  MK ČR 4664

ETUC vydává „plán petice pro veřejné služby“ pro národní od-borová centra6. únor 2007Evropská konfederace odborových svazů vydala plán na nastartování peticepro veřejné služby v rámci celé Evropy. Tento dokument se zaměřuje na po-třebu masivní podpory on-line dostupnosti této petice. Diskutovány jsou čtyřiklíčové body: Zobrazení webové stránky – existuje návrh na to, aby se petice objevila nastránkách všech odborových organizací;Zahrnutí odkazů v oznamovacích dopisech;Přidání informace o petici do každého e-mailu;Fyzické shromážďování podpisů.Národní odborové centra byly rovněž požádány, aby největší důraz na tutokampaň kladly v období 1.-14. března.
Baltské odbory veřejných služeb podporují evropskou petici12. únor 2007Lídři baltských odoborých organizací ve veřejných službách se zavázali, že sepokusí získat co největší počet podpisů pro petici ETUC. Odbory ve zdravot-ních, vládních, obecních a dalších veřejných službách si uvědomují důležitostobdržení alespoň milionu podpisů, za účelem podpory evropské iniciativy nazlepšování veřejných služeb. Zástupce generálního tajemníka EPSU poukazu-je na to, že tato petice pomáhá odborům oslovit i méně zainteresované obča-ny, kteří nejsou členy žádných odborů. Baltské odbory se sešly v Rize namítinku ve dnech 8.-9. února.
Protestní dopis odsuzující vraždu odborového předákaSINTRAINAGROPSI poslalo protestní dopis odsuzující vraždu odborového předáka CarmenCecilia Santana Romaňa z kolumbijské odborové organizaceSINTRAINAGRO, která byla 7. února zavražděna ve svém domě v Apartadó.Carmen byla rovněž ženou Hernána Correa Mirandy, který je vicepresidentemodborové federace CUT, a matkou tří dětí. Bylo jí pouze 28 let. Její vražda ná-sledovala po několika výhružných e-mailech, ve kterých neznámí pachatelévyhrožovali různým organizacím zabývajícím sociální spravedlností a lid-skými právy. V těchto e-mailech vzhrožovali, že dojde ke zhoršení situace vrodinách vůdců vládní opozice. PSI vyjadřuje svou soustrast s její rodinou apokračuje ve výzvách k ukončení beztrestnosti v Kolumbii. 
Globální odborová federace bude vyštřovat porušování lidskýchpráv na Filipínách12. únor 2007„Kdo bude další?“ To je asi nejčastjěší otázka, kterou si kladou odboráři na Fi-lipínských ostrovech. K této situaci došlo po tom, co vláda odmítla zveřejnitvýsledky šetření smrti 830 občanů během posledních šesti let. Zpráva potvrdi-la, že se jednalo o úmrtí vztahující se k armádě, ale prezident Arroyo zřejměpožádal o další vyšetřování. Tato alarmující úmrtí a porušování lidských právvedla k tomu, že se na Filipíny vypravila nezávislá globální komise z PSI,aby danou situaci řádně vyšetřila. Generální tajemník PSI Hans Engelberts ře-kl, že PSI organizuje tuto misi, aby vyjádřila svůj jasný nesouhlas s vraždamis porušováním lidských práv na Filipínách. Pracovníci na Filipínách, a přede-vším pak pracovníci ve veřejných službách, jsou zbavování své důstojnostidíky přehnaně nízkým mzdám, špatným pracovním podmínkám a neuznáváníodborových práv. To, že se jedná o globální misi jasně dokazuje i složení čle-nů, kteří pocházejí z USA, Norska, Singapuru, Japonska a Velké Británie. 
Konference SOS Evropa na podporu sociální EvropyJiž druhá konference SOS Evropa se uskuteční 1.- 2. března v Berlíně. Tatoakce s podtitulem „Poznáváme Evropu – silnou, sociální a spravedlivou“ sidává za cíl dát dohromady mladé lidi, akademiky, politiky, poskytovatele so-ciálních služeb, aby diskutovali svá očekávání o ohledně budoucí silné sociál-ní Evropy. Konečné stanovisko bude zasláno na jarní evropský summit. -pm-

(např. zdravotní stav dítěte) donucenzměnit své původní rozhodnutí.Snížení doby poskytování rodičov-ského příspěvku na tři roky postihnezejména nezaměstnané rodiče apřípady, kdy dítě nelze ze zdravot-ních důvodů umístit do kolektivu.Odstranit demotivaci k výdělku,vyhodnotit systém ochrany předhmotnou nouzí. Nejsou známykonkrétní záměry, systém pomoci vhmotné nouzi je navázán na veřejněprospěšné práce, povinnost rekvalifi-kace či další vzdělávání. Příjemcipomoci v hmotné nouzi nejsou pou-ze osoby nezaměstnané, ale i osamě-le žijící důchodci, vícedětné rodiny,osamělí rodiče s dětmi atd. Dalšízpřísnění podmínek systému by ved-lo k jejich sociálnímu vyloučení.
III. Oblast trhu práce a odměňo-váníVe spolupráci se sociálními partne-ry vláda navrhne novelu zákoníkupráce s cílem zvýšit flexibilitu. - Podle mezinárodních srovnání jeflexibilita trhu práce v ČR asi naprůměru členských zemí OECD, na-víc byla právě v souvislosti s přije-tím novely ZP ještě posílena. V sou-časnosti dochází v rostoucí míře kezneužívání některých nástrojů flexi-bilizace pracovního trhu, např. insti-tuce agentur práce. Další prohlubo-vání tohoto trendu by mělo ve vztahuk zaměstnancům spíše negativní do-pady.- Vláda v připravované novele nové-ho zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce),  počítás oslabením dosažené pracovněp-rávní ochrany i odborových práv,včetně práv „odborové kontroly“ v

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravípři práci, (navenek se však noveladeklaruje pouze jako „technická“,odstraňující zjevné rozpory). Vláda se nikde nezmiňuje o svýchzáměrech v oblasti mzdovéhovývoje a  minimální mzdy. Podleaktuální situace a volebních progra-mů koaličních stran se dá očekávat(mj. i vzhledem k tomu, že je úroveňminimální mzdy stanovována naříze-ním vlády)  dlouhodobější zmrazeníminimální mzdy s jasným negativ-ním dopadem na mzdový vývoj a ko-lektivní vyjednávání.Snížit počet zaměstnanců státnísprávy do roku 2010 nejméně o 3% ročně. Plošné snižování zamě-stnanosti může ohrozit situaci na tr-hu práce zejména v Praze a většíchměstech a není doprovázeno žádnýmprogramem řešícím zpětné začleněníuvolňovaných pracovníků do zamě-stnání. (Plošné snižování navíc v řa-dě oblastí není vůbec možné. V tétooblasti je nutno postupovat systema-ticky na základě procesních a perso-nálních auditů). V Praze dne 15. února 2007
1 Programové prohlášení je vesměsshodné s Koaliční smlouvou, oprotité však nastal nepatrný posun - vládase ve svém prohlášení zavázala „za-chovat sociální dialog a potřebné re-formy a změny provádět s ohledemna zachování  sociálního smíru“. 2 Makroekonomické oddělení zpra-covává v současné době mezinárod-ní srovnání rozsahu pracovního do-by. Analýza bude k dispozici na po-čátku příštího týdne.  3 Podrobněji viz. souhrnný materiálmakroekonomického oddělení kekonceptu ekologické daňové refor-my z tohoto týdne. 
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