
u Jednání o
platech v roce
2007 Dne 7. 8.
2006 a dne 16. 8.
2006 se uskuteč-
nilo jednání zá-
stupců OS ROPO

se zástupci vlády o mzdové části
návrhu státního rozpočtu na rok
2007. Z jednání dne 7. 8. 2006 vy-
plynulo, že vláda předpokládá od-
ložení účinnosti zákona o státní
službě o dva roky. Zvýšení objemu
finančních prostředků na platy v
roce 2007 navrhuje ve výši 4,5 %
s tím, že dopady zákoníku práce
jsou v návrhu státního rozpočtu
zohledněny (jedná se o dopad
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Předsednictvo VOS

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO
Kraj počet datum lektor místo konání

účast. 2006
Plzeňský + Karlovarský 87 14.9. Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, 

Plzeň, malý sál v přízemí
Ústecký + Liberecký 101 19.9. INTERHOTEL BOHEMIA a.s., Mírové 

nám. 6, Ústí n/Labem, zasedací místnost 
přízemí

Moravskoslezský (+Jeseník,Šumperk) 89 26.9. DOS Ostrava, Českobratrská 18, místnost 
část Olomouckého č. 108, 3.patro
Pardubický + Královehradecký 93 3.10. Zrutský Kulturní dům Střelnice, Střelecká 45,
Hradec Králové
Praha 80 5.10. Kubínková DOS Praha 3, W. Churchilla 2, Sál 

Přítomnost
Jihomoravský + Zlínský + Vysočina 149 24.10. Hotel Slovan, Lidická ul., Brno
Přerov, Prostějov, Olomouc
Středočeský 92 31.10. Kubínková DOS Praha 3, W. Churchilla 2, Sál 

Přítomnost
Jihočeský 56 7.11. Dům techniky, Plzeňská 2/1, České 

Budějovice, přednáškový sál
celkem 748

zvýšení zvláštních příplatků a o
dopad zrušení institutu pracovní
pohotovosti na pracovišti). Před-
pokládá se také, že nabude účin-
nosti zákon o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů
včetně nového systému odmě-
ňování. Základní stupnice pla-
tových tarifů nebude zrušena.
Závěry jednání včetně stanoviska
odborů  obsahuje zápis z jednání,
který zveřejňujeme na jiném místě
NOS. 
Dne 16. 8. 2006 došlo k dalšímu
jednání zástupců OS ROPO (na
žádost vlády v užším zastoupení

Ve čtvrtek 31. 8. 2006 proběhlo 30. zasedání PVOS v prostorách OS v Praze.
Po kontrole zápisu z minulého zasedání byly projednány majetkové záležitosti
týkající se vlastnického podílu na hotelu ARNIKA ve Špindlerově Mlýně. Jako
nejdůležitější část programu předsednictvo projednalo a schválilo organizační
zabezpečení školení funkcionářů ZO našeho OS týkající se nového zákoníku
práce platného od 1. 1. 2007. Školení proběhnou za účasti špičkových lektorů
v období od 14. září do 7. listopadu t. r. v jednotlivých regionech. Účast je
zabezpečována prostřednictvím regionálních pracovišti OS.
Předsedkyně OS Alena Vondrová seznámila orgán s dosavadním průběhem
jednání o platech na rok 2007. Předsednictvo přijalo stanovisko k Regionální-
mu právnímu poradenství ČMKOS na rok 2007, kdy nadále trvá na jeho za-
chování, jako významné službě pro naše členy. PVOS dále schválilo registraci
nové organizace OS a přijetí individuálních členů. Na závěr rozhodlo o svolání
zasedání Výboru odborového svazu, které se uskuteční ve dnech 21. a 22. září
2006 v Praze. V rámci přípravy návrhu rozpočtu OS na rok 2007 schválilo
rovněž složení rozpočtové komise. 
Příští sedání PVOS se uskuteční dne 21. 9. 2006 před jednáním VOS.

Vlastimil Jura

Čtěte!!!
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Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2007
JUDr. Zdeněk Hájek, ČMKOS

V dubnu 2006 schválila Posla-
necká sněmovna Parlamentu
ČR zákon č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění. Spolu
se zákonem č. 189/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o
nemocenském pojištění, byl
zveřejněn v částce č. 64/2006
Sbírky zákonů. 
S účinností od 1. 1. 2007 tak
dochází v systému nemocen-
ského pojištění k zásadním
změnám, které navazují na další
změny sociálního systému v
České republice provedené zej-
ména zákony o životním a exis-
tenčním minimu, o pomoci v
hmotné nouzi a o sociálních
službách, které Parlament ČR
schválil na jaře 2006.  Změny
jsou součástí i nového zákoníku
práce, když od ledna 2007 bude
odpovědnost za poskytnutí
náhrady mzdy v době nemoci v
období prvních 14 kalendářních
dnů pracovní neschopnosti na
zaměstnavatelích.
Jde o komplexní právní úpravu,
když  zákon upravuje nemocen-
ské pojištění prakticky všech
výdělečně činných a nemocen-
sky pojištěných osob, které do
31. 12. 2006 bylo upraveno v
několika zákonech zvlášť pro
zaměstnance, zvlášť pro osoby
samostatně výdělečně činné
(OSVČ) a zvlášť pro příslušníky
ozbrojených složek (ti se nově
považují také za zaměstnance,
ale pokud jde o výši náhrady
platu, resp. mzdy, v době jejich
dočasné pracovní neschopnosti
pro nemoc a úraz, a délky
poskytování této náhrady, řídí
se úprava nadále zvláštními
zákony). Součástí nové právní
úpravy je také organizace a
řízení nemocenského pojištění a
posuzování zdravotního  stavu
pro účely nemocenského po-
jištění. Pouze placení pojistného
na nemocenské pojištění je
nadále upraveno zákonem
č.589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.
K novému zákonu nebudou vy-
dány žádné prováděcí vyhlášky.
Pouze v zákoně stanovené
veličiny, které se odvozují od
průměrné mzdy, budou prů-
běžně upravovány nařízeními
vlády tak, jak zákon vládu k

takovému postupu zmocňuje.
Smyslem naší informace je
seznámit členy OS pracovníků
státních orgánů a organizací  a
jejich blízké s hlavními změna-
mi, o nichž by měli být infor-
mováni, protože se jich přímo
dotýkají nebo se jich v případě
nemoci nebo jiných sociálních
událostí mohou dotknout.

Zákon navazuje na změny
přijaté v lednu 1994

Nový zákon o nemocenském po-
jištění navazuje na některé změny
přijaté v rámci reformy veřejných
financí v roce 1993 s účinností od
1. 1. 2004. Od uvedeného data
došlo mj. k prodloužení rozhod-
ného období, z něhož se vypočítá-
vají dávky, ze 3 na 12 kalendářních
měsíců, a k redukci příjmů při
stanovení vyměřovacího základu
pro výpočet nemocenského na 90
% do první redukční hranice v ob-
dobí prvních 14 kalendářních dnů
trvání pracovní neschopnosti.

Základní přehled změn
I když se v této informaci budeme
většinou změn v dalším textu
zabývat podrobněji, považujeme
za vhodné hned v úvodu seznámit
členy OS s přehledem těch
hlavních:
- Náhrada mzdy - místo výplaty
nemocenského bude  v prvních 14
kalendářních dnech pracovní
neschopnosti poskytovat zaměst-
nanci za pracovní dny a svátky
zaměstnavatel náhradu mzdy.
První  3 pracovní dny nemoci  ve
výši 30 % a od 4. dne 69 %
průměrného výdělku pro pra-
covněprávní účely a upraveného
podle redukčních hranic plat-
ných v nemocenském pojištění,
vynásobených koeficientem 1,4.
Náhrada mzdy  se nedaní a  ne-
platí se z ní sociální a zdravotní
pojištění.
- V rámci kolektivního vyjed-
návání může být dohodnuto
(nebo vnitřním řádem stanoveno)
zvýšení náhrady mzdy nad uve-
denou výši, nejvýše však do výše
průměrného čistého výdělku za-
městnance.
- Současně se zaměstnavatelům
mělo snížit od roku 2007 pojistné
na nemocenské pojištění o 1,9
procentního bodu z 3,3 % na 1,4
% z jejich vyměřovacího základu,
což mělo odpovídat očekávaným
výdajům zaměstnavatelů na
náhradu mzdy.  V souvislosti s po-
třebou snížit schodek státního
rozpočtu však dostalo MPSV ČR v
srpnu  2006 od vlády úkol připra-
vit některé změny, které by po-

mohly schodek rozpočtu snížit. V
této souvislosti se podle tiskové
zprávy MPSV ČR z  23. 8. 2006
zvažuje snížit zaměstnavatelům
sazbu pojistného na nemocenské
pojištění nikoliv skokově, jak to
zmiňuje zákon o nemocenském
pojištění, ale postupně. V tom
smyslu, že v roce 2007 by se sazba
na nemocenské pojištění neměnila,
tzn., že by zaměstnavatelé nadále
odváděly 3,3 % a ČSSZ by firmám
plně refundovala jejich výdaje na
vyplacenou náhradu mzdy práce
neschopným zaměstnancům, v ro-
ce 2008 by se sazba pojistného
snížila na 2,3 % a ČSSZ by refun-
dovala firmám polovinu výdajů na
vyplacenou náhradu mzdy, a te-
prve až v roce 2009 by firmy
odváděly na nemocenské pojištění
již jen 1,4 % a ČSSZ by jim refun-
dovala polovinu pouze z té ná-
hrady mzdy za dobu nemoci, kte-
rou vyplatily zaměstnancům se
zdravotním postižením. Tato změ-
na oproti původnímu záměru se
má podle tiskové zprávy realizovat
novelou zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti, ve znění pozdější
právní úpravy. V době zpracování
této informace nebylo možné
ještě konstatovat, zda k uvedené
změně skutečně dojde, neboť
Parlamentem ČR příslušná no-
vela zákona schválena ještě
nebyla.
- Zaměstnavatelům, kteří za-
městnávají zdravotně postižené
osoby, bude náhrada mzdy re-
fundována do 50 % jim poskyt-
nuté náhrady mzdy. 
- Nemocenské od 1. 1. 2007
náleží až od 15. kalendářního
dne nemoci za kalendářní  dny do
konce dočasné pracovní neschop-
nosti, nejvýše však 380 ka-
lendářních dnů (podpůrčí doba). 
- Ostatní dávky nemocenského
pojištění -  peněžitá pomoc v
mateřství, ošetřovné a vyrovná-
vací příspěvek v těhotenství a
mateřství - náleží nadále od 1.
kalendářního dne (tedy nikoliv
jako nemocenské až od 15.
kalendářního dne). 
- Významnou změnou je
výrazné zkrácení ochranné lhů-
ty, která chrání zaměstnance z
hlediska vzniku nároku  na nemo-
censké ještě po určitou dobu po
skončení zaměstnání. Tato lhůta
nově činí 14 kalendářních dnů
(dříve 42 kal.dnů).
- Peněžitá pomoc v mateřství
náleží ve výši 70 % (dnes 69 %).

Poskytuje se nadále po dobu 28
týdnů, při narození dvou a více
dětí současně 37 týdnů. Zvýhod-
něny již nejsou z hlediska délky
jejího poskytování ovdovělé,
rozvedené, neprovdané nebo z
jiného důvodu osamělé ženy. 
- Ošetřovné se snižuje ze 69 %
na 65 % denního vyměřovacího
základu. Náleží i nadále po dobu
nejdéle 9 kalendářních dnů a
půjde-li o osamělého rodiče, nej-
déle po dobu 16 kalendářních
dnů. U této dávky tedy zůstává
zvýhodnění osamělého rodiče za-
chováno.
- Zákon definuje režim dočasně
práce neschopného. Za jeho
porušení může být pojištěnci
nemocenské orgánem nemocen-
ského pojištění kráceno nebo
odejmuto.  Rovněž  zaměstnavatel
má možnost snížit či nepřiznat
náhradu mzdy v době nemoci za-
městnance, jestliže zjistí, že za-
městnanec porušil režim dočasně
práce neschopného.
- Výplatu nemocenského a
všech dalších dávek nemocen-
ského pojištění, vč. ošetřovného,
nově provádí výhradně nositel
pojištění, tj. ČSSZ, nikoliv za-
městnavatelé.
- Zákon přesněji také definuje
povinnosti zdravotnických za-
řízení a zvyšuje sankce za jejich
porušování. Pokud ošetřující
lékař na pokyn lékaře správy so-
ciálního zabezpečení neukončí
opakovaně neodůvodněnou pra-
covní neschopnost či potřebu
ošetřování člena rodiny, může mu
být podle uvedeného návrhu
zákona stanoven zákaz roz-
hodovat v těchto věcech.

Druhy dávek se nemění
Účelem zákona je zabezpečit za-
městnance a další ekonomicky ak-
tivní osoby krátkodobými dávkami
pro případ nemoci (dočasné pra-
covní neschopnosti), nařízené
karantény, těhotenství, mateř-
ství a při potřebě ošetřování člena
domácnosti nebo při  péči o něj.
Z nemocenského pojištění se
poskytuje:
- nemocenské, 
- peněžitá pomoc v mateřství, 
- ošetřovné (dříve podpora při
ošetřování člena rodiny) a
- vyrovnávací příspěvek v tě-
hotenství a mateřství.

Nadále povinné pro zaměst-
nance a dobrovolné pro OSVČ

Účast na pojištění zůstává
nadále povinná pro zaměstnance
a dobrovolná pro osoby samostat-
ně výdělečně činné (OSVČ).
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Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2007
Osoby účastné nemocenského

pojištění
Účastni nemocenského pojištění s
nárokem na dávky v případě so-
ciální události a při splnění všech
zákonem stanovených podmínek
pro nárok na dávku jsou především
zaměstnanci v pracovním po-
měru (nově se za zaměstnance po-
važují také příslušníci ozbrojených
sborů, tedy např. vojáci z povolání,
příslušníci Policie, Hasičského
záchranného sboru, Celní správy a
Vězeňské služby). Dále osoby čin-
né v poměru, který má obsah
pracovního poměru, avšak pra-
covní poměr nevznikl, neboť
nebyly splněny podmínky sta-
novené pracovněprávními před-
pisy pro jeho vznik, zaměstnanci
činní na základě dohody o pra-
covní činnosti, členové zastupi-
telstev územních samosprávných
celků a městských částí, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni nebo kteří před zvolením
do funkce člena zastupitelstva
nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném
rozsahu jako dlouhodobě uvolnění
členové zastupitelstva, státní za-
městnanci podle služebního
zákona (zákon č.218/2002 Sb.),
dobrovolní pracovníci pečovatel-
ské služby a  pěstouni, kteří vy-
konávají pěstounskou péči v za-
řízeních pro výkon pěstounské
péče.  
Účastni nemocenského pojištění
již naopak nejsou studenti a žáci,
a to i vojenských škol (nadále je
ale pamatováno na jejich za-
bezpečení v případě "mateřství"
poskytováním jim rodičovského
příspěvku ode dne porodu).
Osoby samostatně výdělečně činné
(OSVČ) jsou v zásadě účastni
nemocenského pojištění, jestliže
podaly přihlášku k účasti na po-
jištění s tím, že účast vzniká dnem
uvedeným v přihlášce, nejdříve
však dnem, kdy byla přihláška
podána. Zaniká zejména odhlá-
šením se z pojištění nebo dnem
skončení samostatné výdělečné
činnosti anebo dnem zániku
oprávnění tuto činnost vykoná-
vat. Definici samostatné výdě-
lečné činnosti vymezuje zákon č.
155/1995 Sb., o důchodovém po-
jištění, ve znění pozdějších před-
pisů. Za OSVČ se nadále považuje
nejen osoba, která vykonává
samostatnou výdělečnou činnost,
ale též osoba, která spolupracuje
při jejím výkonu, pokud se za
spolupracující osobu považuje i
pro daňové účely. 

Podmínky účasti
na nemocenském pojištění 

Povinná účast na nemocenském
pojištění vzniká u zaměstnance,
pokud splňuje tři základní pod-
mínky: 
a) výkon zaměstnání na území
České republiky (za to se považu-
je i přechodný výkon práce mimo
území České republiky, je-li místo
výkonu práce trvale v České re-
publice), nebo v cizině pro za-
městnavatele se sídlem na území
České republiky, pokud místo
výkonu práce je trvale v cizině a
zaměstnanec není povinně pojištěn
podle předpisů státu, ve kterém tr-
vale vykonává zaměstnání, a má jí
trvalý pobyt na území České re-
publiky (nebo jiného členského
státu Evropské unie),
b) rozsah zaměstnání (jestliže tr-
valo nebo mělo trvat aspoň 15
kalendářních dnů) a
c) minimální výše sjednaného
příjmu (tzv. rozhodný příjem, od
1. 1. 2007 1500 Kč hrubého, tato
hranice bude zvyšována od 1. led-
na kalendářního roku podle vývoje
průměrné mzdy).
U příslušníků Policie České re-
publiky, Hasičského záchran-
ného sboru České republiky a
dalších příslušníků, státních za-
městnanců podle služebního
zákona, dobrovolných pracovníků
pečovatelské služby a některých
dalších osob se podmínka sjed-
nání aspoň rozhodného příjmu
považuje vždy za splněnou.

Účast na pojištění při zaměst-
nání kratším než 15 dnů

Podle stávající právní úpravy (do
31.12.2006) nezakládá účast na
nemocenském pojištění příleži-
tostné zaměstnání. Za to se po-
važuje nahodilé jednorázové za-
městnání, které podle ujednání
nemá trvat a ani netrvalo déle než
7 kalendářních dnů po sobě
jdoucích nebo malého rozsahu, v
němž příjem nedosahuje za
kalendářní měsíc ani 400 Kč. Nově
se tedy vymezuje krátkodobost
zaměstnání dobou 14 kalen-
dářních dnů a započitatelný pří-
jem částkou 1500 Kč. 
V některých případech jsou za-
městnanci, pokud splňují ostatní
podmínky,  účastni nemocen-
ského pojištění i když podmínku
rozsahu zaměstnání nesplňují
(tedy i když jejich zaměstnání
mělo trvat anebo trvalo kratší
dobu než 15 kalendářních dnů).
Je tomu tak,  jestliže nastoupili
opětovně do zaměstnání k témuž
zaměstnavateli nebo k jeho
právnímu nástupci a od skončení

a) předchozího zaměstnání za-
kládajícího účast na nemocen-
ském pojištění do opětovného
nástupu do zaměstnání neu-
plynula ještě doba 6 měsíců,
nebo
b) předchozího zaměstnání,
které nezaložilo účast na nemo-
cenském pojištění proto, že
nemělo trvat  a ani netrvalo déle
než 14  kalendářních dnů, ale za-
městnanec v něm dosáhl započi-
tatelného příjmu aspoň ve výši
rozhodného příjmu (od 1.1.2007
1500 Kč měsíčně), do opětovného
nástupu do zaměstnání neu-
plynula ještě doba 6 měsíců. 

Pojištění při zaměstnání
malého rozsahu

Zaměstnání, v němž je splněna
podmínka výkonu práce a
rozsahu zaměstnání, ale není
splněna podmínka minimální
výše sjednaného příjmu, se oz-
načují jako zaměstnání malého
rozsahu. Je tomu tak v případě, že
zaměstnavatel se zaměstnancem
nesjednal započitatelný příjem,
nebo jej sjednal, ale sjednaná část-
ka započitatelného příjmu je nižší
než rozhodný příjem (1500 Kč).
V těchto případech vzniká účast
na nemocenském pojištění jen v
těch kalendářních měsících, v
nichž zaměstnanec dosáhl aspoň
minimální výše sjednaného příj-
mu, tj. 1500 Kč. 

Vznik a  zánik pojištění
zaměstnanců

Účast na nemocenském pojištění
vzniká zaměstnanci nejdříve
dnem vstupu do zaměstnání,
které zakládá pojištění, a zaniká
nejpozději dnem skončení
takového zaměstnání (příslušníka
ozbrojeného sboru, např.  Policie,
Hasičského záchranného sboru,
Celní správy nebo Vězeňské služ-
by České republiky, vzniká dnem
nastoupení služby a zaniká dnem
skončení služebního poměru). U
zaměstnance činného na základě
dohody o pracovní činnosti
vzniká pojištění v  den, ve kterém
poprvé po uzavření dohody o pra-
covní činnosti začal vykonávat
sjednanou práci, a zaniká dnem,
jímž uplynula doba, na kterou byla
tato dohoda sjednána. 
U členů zastupitelstev územních
samosprávných celků a zastupi-
telstev městských částí nebo
městských obvodů územně čle-
něných statutárních měst a hlav-
ního města Prahy, kteří jsou pro
výkon funkce dlouhodobě uvol-
něni nebo kteří před zvolením do
funkce člena zastupitelstva nebyli
v pracovním poměru, ale vykoná-

vají funkci ve stejném rozsahu
jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva, je vznik pojištění
stanoven podle odměny za výkon
funkce. Pojištění vzniká ode dne,
od něhož náleží odměna za výkon
funkce, a zaniká dnem, od něhož
tato odměna nenáleží (delší účast
na nemocenském pojištění zákon
stanoví pro případ, že dosavadní
starosta nebo primátor plní po up-
lynutí volebního období až do dne
konání ustavujícího zasedání nově
zvoleného zastupitelstva úkoly, za
které je mu vyplácena odměna. To
platí i pro hejtmana kraje a primá-
tora hlavního města Prahy. 

Snížení ochranné lhůty
ze 42 na 14 kalendářních dnů 

Nárok na dávky nemocenského
pojištění i nadále vzniká, jestliže
podmínky pro vznik nároku na
dávky byly splněny v době po-
jištění. Nově však náležet dávky
nemocenského pojištění nená-
leží pouze z titulu, že se pod-
mínky pro nárok na dávku sice
nesplnily v době pojištění ani v
ochranné lhůtě, ale splnily se v
době, kdy je pobírána jiná dáv-
ka nemocenského pojištění. Tato
skutečnost již nárok na dávku
nezakládá.
Podmínky pro nárok na nemocen-
skou a peněžitou pomoc v ma-
teřství se mohou splnit podle stá-
vající i podle nové právní úpravy
též v  ochranné lhůtě. Ochranná
lhůta se snižuje ze  42 na 14
kalendářních dnů ode dne
skončení zaměstnání (pojištění). I
nadále platí, že  pokud zaměst-
nání, resp. pojištění, trvalo kratší
dobu, trvá ochranná lhůta pouze
tolik kalendářních dnů, kolik
dnů pojištění trvalo (může tedy
být ještě kratší, než 14 dnů).
Ochranná lhůta ženy, jejíž za-
městnání (pojištění) skončilo v
době těhotenství, je 180
kalendářních dnů (či-li stejně
jako dosud 6 měsíců), ale nově
jde o její maximální délku. I u
těhotné ženy podle nového
zákona o nemocenském po-
jištění totiž platí, že ochranná
lhůta může být dlouhá jen tolik
dnů, kolik trvalo její poslední
zaměstnání (pojištění). 

Ochrannou lhůtu nemají
plně invalidní důchodci

Ochrannou  lhůtu vedle poži-
vatelů starobního důchodu nově
nemají  ani poživatelé plného in-
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validního důchodu. Obě kate-
gorie důchodců jsou při ztrátě příj-
mu již kryty důchody poskyto-
vanými ze systému důchodového
pojištění.
Ochranná lhůta neplyne při
skončení zaměstnání malého
rozsahu (zaměstnání, v němž je
zaměstnanec účasten nemocen-
ského pojištění jen v kalendářním
měsíci, ve kterém dosáhl aspoň
1500 Kč). 

Výpočet dávek
nemocenského pojištění

Dávky náleží nadále za
kalendářní dny. Základem pro
jejich výpočet zůstává denní
vyměřovací základ (DVZ).  Z
něho se výše dávky stanoví příslu-
šnou procentní sazbou.
DVZ se stanoví z  vyměřovacího
základu pro placení pojistného
na pojištění za rozhodné období
tak, že se vyměřovací základ vy-
dělí počtem kalendářních dnů
připadajících na toto rozhodné
období. Rozhodné období je
zpravidla 12 kalendářních mě-
síců před vznikem sociální
události. Jsou-li v něm dny, které
se při výpočtu vylučují, snižuje se
o ně počet kalendářních dnů při-
padajících na rozhodné období.
Vyloučenými dny jsou např.
kalendářní dny omluvené nepří-
tomnosti v práci nebo ve službě,
za které zaměstnanci nepřísluší
náhrada příjmu, kalendářní dny
dočasné pracovní neschopnosti, za
které bylo zaměstnanci posky-
továno nemocenské nebo náhrada
mzdy v prvních 14 kalendářních
dnech pracovní neschopnosti.
Oproti stávající právní úpravě
se při výpočtu DVZ již nevy-
lučuje doba neplaceného volna. 
DVZ se  způsobem stanoveným v
zákoně redukuje, a to ve třech
pásmech. Do první redukční hra-
nice se započítává pro nemocen-
ské a další dávky nemocenského
pojištění 100 % (pro náhradu
mzdy v prvních 14 kalendářních
dnech pouze 90 %), do druhé re-
dukční hranice 60 % a do třetí re-
dukční hranice 30 %. 

Nemocenské 
Nárok na nemocenské má zaměst-
nanec, který byl uznán dočasně
práce neschopným nebo které-
mu byla nařízena karanténa,
trvá-li dočasná pracovní neschop-
nost nebo nařízená karanténa déle
než 14 kalendářních dní (po

dobu prvních 14 kalendářních dnů
pracovní neschopnosti  nebo
nařízené karantény náleží od
1.1.2007 náhrada mzdy od zaměst-
navatele). 

Náhrada mzdy
poskytovaná zaměstnavatelem

Spolu se zákonem o nemocenském
pojištění schválil Parlament ČR
zákon č.189/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvis-
losti s přijetím zákona o nemo-
cenském pojištění. 
Ten obsahuje i změnu zákoníku
práce, když je v něm (§ 127a)
upravena  povinnost zaměstna-
vatelů poskytovat v době nemoci
svým zaměstnancům po dobu
prvních 14 kalendářních dnů
pracovní neschopnosti z vlast-
ních prostředků náhradu mzdy.
Podmínkou je, že zaměstnanec
splňuje podmínky nároku na
nemocenské podle zákona o ne-
mocenském pojištění (tzn. pod-
mínku, že pracovní neschopnost
vznikla v době účasti na nemocen-
ském pojištění, tedy v době trvání
pracovního poměru nebo jiného
pracovněprávního vztahu zakláda-
jícího účast na nemocenském po-
jištění). Náhrada mzdy přísluší
za pracovní dny a svátky, za
které podle mzdových předpisů
náleží mzda nebo náhrada mzdy, a
za podmínky, že pracovní poměr
trvá.
Jestliže pracovní neschopnost
vznikla ode dne, v němž má za-
městnanec směnu již odpraco-
vanou, počíná období prvních 14
kalendářních dnů pracovní
neschopnosti pro účely posky-
tování náhrady mzdy následu-
jícím kalendářním dnem.

Výše náhrady mzdy
Výše náhrady mzdy činí 30 % za
první 3 pracovní dny a za další
pracovní dny 69 % průměrného
výdělku stanoveného pro pracov-
něprávní účely a upraveného podle
redukčních hranic platných v
nemocenském pojištění, vyná-
sobených koeficientem 1,4.
Průměrným výdělkem pro tyto
účely se rozumí výdělek podle §
17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a
o průměrném výdělku, ve znění
pozdějších předpisů).  Tzn. up-
raveného podle zmíněných re-
dukčních hranic stejně jako při
výpočtu nemocenského z nemo-
cenského pojištění, s tím, že
průměrný výdělek se do první re-
dukční hranice započte pouze 90
%, z části mezi první a druhou re-
dukční hranicí 60 % a z části mezi
druhou a třetí redukční hranicí 30

%, k části průměrného výdělku
nad třetí redukční hranicí se
nepřihlíží. 
Výši redukčních hranic pro
nemocenské pojištění vyhlásí od
1. 1. 2007 ve II. pololetí 2006
MPSV ČR sdělením ve Sbírce
zákonů podle údajů o výši
průměrné mzdy v roce 2005
zjištěné ČSÚ.  

V kolektivní smlouvě
vyšší míru náhrady

V kolektivní smlouvě lze dohod-
nout nebo ve vnitřním předpisu
stanovit náhradu mzdy nad uvede-
nou výši (tedy nad 30 %, resp. 69
% průměrného výdělku pro pra-
covněprávní účely), nejvýše však
do výše průměrného měsíčního
čistého výdělku (tj. do 100 %
průměrného čistého výdělku za-
městnance).
Náhrada mzdy se naopak snižu-
je o 50 %, jde-li o případy, kdy
se podle předpisů o nemocenském
pojištění snižuje nemocenské na
polovinu (např. při vzniku pracov-
ní neschopnosti zaviněnou účastí
ve rvačce nebo jako následek opi-
losti).

Kontrola zaměstnance
a krácení dávek

Zaměstnavatel je oprávněn po-
žadovat od ošetřujícího lékaře in-
formaci o místě pobytu zaměst-
nance v době pracovní neschop-
nosti a o rozsahu a době pov-
olených vycházek. Tyto údaje
potřebuje znát pro provedení kon-
troly zaměstnance.
Zaměstnavatel je podle zákoníku
práce oprávněn kontrolovat, zda
práce neschopný zaměstnanec do-
držuje v období prvních 14
kalendářních dnů dočasné pra-
covní neschopnosti stanovený
režim dočasně práce neschopného.
Zaměstnanec je povinen umo-
žnit mu kontrolu, tzn. otevřít mu,
aby zaměstnavatel viděl, že se za-
městnanec skutečně zdržuje v do-
bě, kdy nemá povolené vycházky,
v místě, které sdělil ošetřujícímu
lékaři jako místo svého pobytu v
době pracovní neschopnosti. Při
této kontrole je zaměstnanec povi-
nen prokázat svou totožnost a
předložit rozhodnutí o vzniku pra-
covní neschopnosti.
Jestliže zaměstnanec nebyl při
kontrole zastižen doma a nebylo to
v čase povolených vycházek, je za-
městnavatel povinen vyhotovit
písemný záznam o kontrole práce
neschopného zaměstnance a do-
ručit stejnopis záznamu zaměst-
nanci, OSSZ a ošetřujícímu lékaři.
Jestliže zaměstnanec poruší v
období prvních 14 kalendářních

dnů dočasné pracovní neschop-
nosti povinnosti, které jsou
součástí režimu dočasně práce
neschopného (zdržovat se v místě
pobytu, dodržovat čas a rozsah po-
volených vycházek), může za-
městnavatel podle závažnosti
porušení těchto povinností zaměst-
nanci náhradu mzdy snížit nebo
neposkytnout. A to za celou dobu
trvání pracovní neschopnosti, bez
ohledu na to, v kterém dni bylo za-
městnavatelem zjištěno, že za-
městnanec není doma (zda hned na
začátku pracovní neschopnosti
nebo třeba až ve 14 kalendářním
dnu jejího trvání). Vzhledem k to-
mu, že zaměstnavatel musí přih-
lédnout při rozhodování o postihu
zaměstnance k závažnosti poru-
šení, je nezbytné, aby také zjistil
důvod, pro který nebyl zaměst-
nanec v době kontroly doma.
Zaměstnavatel má vedle svého
práva kontroly také oprávnění
požádat OSSZ, aby zkontrolovala
dodržování léčebného režimu u
práce neschopného zaměstnance
nebo aby zkontrolovala u ošetřu-
jícího lékaře oprávněnost uznání
pracovní neschopnosti zaměst-
nance. Rovněž je oprávněn dát
příslušnému orgánu nemocen-
ského pojištění (OSSZ) podnět ke
kontrole důvodnosti trvání dočas-
né pracovní neschopnosti a ke
kontrole dodržování režimu práce
neschopného pojištěnce, jde-li o
jeho zaměstnance.
Pokud jde o práce neschopného
zaměstnance, chrání ho zákon us-
tanovením,  že zaměstnavatel nes-
mí ve zkušební době zrušit pracov-
ní poměr v prvních 14 kalen-
dářních dnech trvání pracovní
neschopnosti zaměstnance. 

Kontrola OSSZ dodržování
režimu práce neschopného

Kontrolu dodržování režimu
dočasně práce neschopného po-
jištěnce provádí příslušný orgán
nemocenského pojištění (OSSZ)
pověřenými zaměstnanci z vlast-
ního podnětu nebo z podnětu
ošetřujícího lékaře pojištěnce
anebo, jak již bylo uvedeno výše, z
podnětu zaměstnavatele. 
Podá-li podnět ke kontrole zaměst-
navatel (nebo ošetřující lékař), je
OSSZ povinna provést kontrolu do
7 dnů od obdržení žádosti a o
výsledku kontroly neprodleně ža-
datele o provedení uvedené kon-
troly informovat.
O kontrole dodržování režimu
práce neschopného pojištěnce se
sepisuje písemný záznam, v němž
se uvede výsledek kontroly. Na
rozdíl od kontroly prováděné za-
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peněžitá pomoc přiznána, musí
být žena účastna nemocenského
pojištění nebo jí musí plynout
ochranná lhůta pro vznik nároku
na dávku nemocenského pojištění
po skončení zaměstnání, resp. po-
jištěné činnosti. I nadále se pro
nárok na dávku vyžaduje (u ženy
i u muže), aby účast na nemo-
cenském pojištění v posledních
dvou letech přede dnem, od
něhož má být dávka přiznána,
trvala v rozsahu aspoň 270
kalendářních dnů.
Nárok vznikne ženě, která je
účastna nemocenského pojištění,
jestliže porodila dítě. V době
před porodem má nárok  těhotná
žena, nejdříve však od počátku os-
mého týdne před očekávaným
dnem porodu. 
Pokud jde o muže (pojištěnce),
má nárok na peněžitou pomoc v
mateřství muž, který převzal dítě
do péče nahrazující péči rodičů na
základě rozhodnutí příslušného
orgánu, nebo, který pečuje o dítě,
jehož matka zemřela, nebo,  který
o dítě pečuje a je jeho otcem nebo
manželem ženy, která dítě porodi-
la, pokud matka dítěte nemůže
nebo nesmí o dítě pečovat pro zá-
važné dlouhodobé onemocnění,
pro které byla uznána dočasně
práce neschopnou a sama nemá
nárok na výplatu peněžité pomoci
v mateřství, nebo, který pečuje o
dítě a je otcem dítěte nebo
manželem ženy, která dítě porodi-
la, pokud s matkou dítěte uzavřel
písemnou dohodu, že bude pečo-
vat o dítě.
Dítětem se pro tyto  účely
rozumí dítě do dosažení 1 roku
věku s výjimkou případů, kdy po-
jištěnec převzal dítě do péče
nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu
(soudu nebo orgánu sociálně-
právní ochrany dětí) nebo, kdy po-
jištěnec pečuje o dítě, jehož matka
zemřela. V těchto případech se
dítětem rozumí dítě, které ke dni
převzetí do péče nedosáhlo 7 let
věku.

Výše peněžité pomoci
v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství činí
za kalendářní den 70 % denního
vyměřovacího základu.
Umožněno vystřídání se u dítěte
Nový zákon umožňuje střídání
matky dítěte s  manželem nebo
otcem dítěte v péči o dítě. Každý

městnavatelem v době prvních 14
kalendářních dnů pracovní
neschopnosti (který je povinen ho
sepsat jen, nezastihne-li zaměst-
nance v době jeho pracovní
neschopnosti doma), je orgán
nemocenského pojištění povinen
záznam o kontrole vyhotovit vždy.
Pokud orgán nemocenského po-
jištění při kontrole zjistí porušení
režimu práce neschopného, zašle
záznam o kontrole pojištěnci (za-
městnanci), ošetřujícímu lékaři a
zaměstnavateli.
Pověření zaměstnanci orgánu
nemocenského pojištění prová-
dějící kontrolu jsou povinni
prokázat se při ní průkazem s fo-
tografií vydaným tímto orgánem.
Za nesplnění povinnosti součin-
nosti při kontrole (v tom smyslu,
že pojištěnec neumožní zkontrolo-
vat, zda se v době, v níž nemá po-
volené vycházky, zdržuje doma)
může orgán nemocenského po-
jištění uložit pojištěnci (zaměst-
nanci) pořádkovou pokutu do výše
10 000 Kč.

Krácení nebo odnětí
nemocenského

Zaměstnanci, který porušil režim
dočasně práce neschopného, může
být nemocenské dočasně krá-
ceno nebo odňato, a to na dobu
nejdéle 100 kalendářních dnů
ode dne porušení režimu, ne však
déle než do skončení dočasné pra-
covní neschopnosti.
Pokud již bylo nemocenské vy-
placeno, považují se částky vy-
placené na nemocenském za pře-
platek na dávce, který je po-
jištěnec (zaměstnanec)  povinen
uhradit plátci dávky.

V některých případech
není na nemocenské nárok

Nárok na nemocenské nemá za-
městnanec, který si úmyslně
přivodil dočasnou pracovní
neschopnost, nebo kterému v
době dočasné pracovní neschop-
nosti nebo nařízené karantény
vznikl nárok na výplatu starob-
ního důchodu, pokud pojištěná
činnost  (zaměstnání) skončila
přede dnem, od něhož mu vznikl
nárok na výplatu starobního dů-
chodu.
Podpůrčí doba pro poskytování

nemocenského
Podpůrčí doba již nezačíná prvním
dnem pracovní neschopnosti,
neboť prvních 14 kalendářních
dnů poskytuje náhradu mzdy ze
svých zdrojů zaměstnavatel.
Začíná proto až od  15. kalen-
dářního dne trvání pracovní
neschopnosti nebo nařízené
karantény a končí dnem, jímž

dočasná pracovní neschopnost
nebo nařízená karanténa končí.
Maximálně  však trvá 380
kalendářních dnů.
Započítávají se do ní také doby
předchozích dočasných pracov-
ních neschopností, pokud spadají
do období 380 kalendářních dnů
před vznikem dočasné pracovní
neschopnosti.
Vznikla-li dočasná pracovní
neschopnost dnem, v němž má
zaměstnanec směnu již odpraco-
vanou, považuje se pro účely
podpůrčí doby za den vzniku
dočasné pracovní neschopnosti
až následující kalendářní den.

Poskytování nemocenského
po uplynutí podpůrčí doby

Zákon stanoví, že po uplynutí
podpůrčí doby se nemocenské
vyplácí na základě žádosti po-
jištěnce po dobu stanovenou v
rozhodnutí OSSZ na základě
vyjádření jejího lékaře, pokud lze
očekávat, že pojištěnec v krátké
době, nejdéle však v době 350
kalendářních dnů od uplynutí pod-
půrčí doby, nabude pracovní
schopnost, a to i k jiné než
dosavadní pojištěné činnosti. 
Takto lze "prodloužit podpůrčí
dobu" i opakovaně, přičemž při
jednotlivém prodloužení výplaty
nemocenského nesmí být doba
prodloužení delší než 3 měsíce.
Nemocenské lze takto "dobrovol-
ně" vyplácet nejdéle po dobu 350
kalendářních dnů od uplynutí
zákonné podpůrčí doby (380
kalendářních dnů).

Podpůrčí doba poživatelů
důchodu

Také poživateli starobního nebo
plného invalidního důchodu se
nemocenské vyplácí od 15.
kalendářního dne trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo od 15.
kalendářního dne nařízené karan-
tény, avšak nejvýše po dobu 70
kalendářních dnů. Nejdéle pak
do dne, jímž končí zaměstnání (po-
jištěná činnost). Jestliže tedy za-
městnání zakládající účast na
nemocenském pojištění skončí
před uplynutím 70 kalendářních
dnů pracovní neschopnosti, skončí
tímto dnem také výplata nemocen-
ského. 
Při více dočasných pracovních
neschopnostech v jednom ka-
lendářním roce se nemocenské
vyplácí v tomto roce nejvýše po
dobu 70 kalendářních dnů. Při
pokračování pracovní neschopnos-
ti nebo karantény v následujícím
kalendářním roce, nevniká nárok
na výplatu nemocenského hned od
1. ledna následujícího kalen-

dářního roku, jestliže podpůrčí do-
ba 70 kalendářních dnů byla v
daném kalendářním roce vyčerpá-
na.

Při neplaceném volnu
nemocenské nenáleží

Nemocenské se nevyplácí za-
městnanci za dobu, po kterou
mělo trvat pracovní volno bez
náhrady příjmu nebo služební
volno, za které nebyl poskytnut
služební příjem, poskytnuté za-
městnanci jeho zaměstnavatelem v
případech, kdy zaměstnanec nemá
na pracovní (služební) volno
nárok, pokud dočasná pracovní
neschopnost vznikla nebo karanté-
na byla nařízena nejdříve dnem,
který následuje po dni nástupu na
"neplacené volno".
Nemocenské se nevyplácí za-
městnanci za dobu, po kterou tr-
vala stávka, vznikla-li dočasná
pracovní neschopnost nebo byla-
li nařízena karanténa až dnem,
který následuje po dni, ve
kterém se zaměstnanec stal
účastníkem stávky.

Výše nemocenského
Nemocenské činí od 1. 1. 2007 za
kalendářní den činí 69 % denního
vyměřovacího základu.
Podle právní úpravy platné do 31.
12. 2006, mohla OSSZ v pří-
padech, kdy nemocenské ne-
náleželo, dobrovolně ho přiznat až
do výše 3/4, měl-li zaměstnanec
rodinné příslušníky, v ostatních
případech do výše 1/2 nemocen-
ského za kalendářní den.  V novém
zákoně se již k rodinným přís-
lušníkům nepřihlíží. Důvodem je,
že v pojistném systému mají být
dávkami pokryty ekonomicky čin-
né osoby a nikoliv osoby, kterým
příjem v době nemoci neuchází.
Podle nové právní úpravy náleží v
uvedených případech nemocenské
za kalendářní den jen v po-
loviční výši, když zákon stanoví,
že v těchto případech činí pouze
50 %  své skutečné výše.  Je tomu
tak, jestliže si pojištěnec přivodil
dočasnou pracovní neschopnost
zaviněnou účastí ve rvačce
(rvačkou se rozumí vzájemné na-
padení či zápas dvou nebo více os-
ob, nejde-li o sebeobranu nebo po-
moc napadenému), nebo jako
bezprostřední následek své opi-
losti nebo zneužití omamných
prostředků nebo psychotropních
látek, nebo při spáchání úmy-
slného trestného činu nebo
úmyslně zaviněného přestupku.

Peněžitá pomoc v mateřství
Základní podmínky, za nichž
vzniká nárok na dávku, se v zásadě
nemění.  V den, od něhož má být

Pokračování na straně 6
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Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2007
z nich má při této péči po dobu a
za podmínek stanovených
zákonem nárok na výplatu
peněžité pomoci v mateřství.
Četnost střídání není omezena. Při
střídání péče  se výplata peněžité
pomoci v mateřství jednomu zas-
taví a začne se vyplácet druhému z
jeho nemocenského pojištění.

Doba poskytování peněžité
pomoci v mateřství ženě

Peněžitá pomoc v mateřství se
poskytuje stejně jako dříve 28
týdnů ženě (pojištěnce), která
dítě porodila,  a 37 týdnů ženě,
která porodila zároveň dvě nebo
více dětí (po uplynutí 28 týdnů
náleží jen, jestliže žena dále peču-
je alespoň o dvě z těchto dětí). 
Oproti stávající právní úpravě tak

dochází k významné změně.
Nárok na peněžitou pomoc v
mateřství po dobu 37 týdnů již
nemá žena z titulu, že je osamělá
(např. rozvedena, neprovdaná, ov-
dovělá). Tato žena má nově nárok
na peněžitou pomoc v mateřství
již jen po dobu 28 týdnů, stejně
jako provdaná žena.

Peněžitá pomoc
při převzetí dítěte

Pokud muž převzal dítě do péče
nahrazující péči rodičů na zák-
ladě rozhodnutí příslušného
orgánu, nebo pečuje o dítě, jehož
matka zemřela, nebo pečuje  o dítě
a je  jeho otcem nebo manželem
ženy, která dítě porodila, pokud
matka sama o dítě nemůže nebo
nesmí pečovat pro závažné
dlouhodobé onemocnění, pro
které byla uznána práce neschop-
nou, a sama nemá nárok na vý-
platu této dávky, anebo pečuje o
dítě a je jeho otcem nebo
manželem ženy, která je porodila a
uzavřel s matkou písemnou doho-
du, že on bude o dítě pečovat, má
nárok na poskytování peněžité po-
moci po dobu 22 týdnů. 
Pokud muž pečuje za výše uve-
dených podmínek zároveň o dvě
nebo více dětí, má nárok na
poskytování peněžité pomoci v
mateřství po dobu 31 týdnů (po
uplynutí 22 týdnů dávka náleží,
jen jestliže dále pečuje alespoň o
dvě z těchto dětí).

Výše peněžité pomoci
v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství činí
za kalendářní den 70 % denního
vyměřovacího základu.

Ošetřovné 
Nárok na ošetřovné (dříve pod-

pora při ošetřování člena rodiny)
má zaměstnanec, který nemůže
pracovat z důvodu ošetřování
dítěte mladšího 10 let, pokud toto
dítě onemocnělo nebo utrpělo
úraz, nebo z důvodu ošetřování
jiného člena domácnosti, jehož
zdravotní stav z důvodu nemoci
nebo úrazu vyžaduje nezbytně
ošetřování jinou fyzickou osobou,
a členky domácnosti, která porodi-
la, jestliže její stav v době
bezprostředně po porodu vyžaduje
nezbytně ošetřování jinou fyzick-
ou osobou, nebo, který nemůže
pracovat z důvodu péče o zdravé
dítě mladší 10 let, protože školské
zařízení nebo zvláštní dětské za-
řízení, popřípadě jiné obdobné za-
řízení pro děti, v jehož denní nebo
týdenní péči dítě jinak je, nebo
škola, jejímž je žákem, jsou uza-
vřeny z nařízení příslušného
orgánu z důvodu nepředvídané
události, nebo z důvodu, že dítě
nemůže být pro nařízenou karan-
ténu v péči školského zařízení
nebo zvláštního dětského zařízení,
popřípadě jiného obdobného za-
řízení pro děti, v jehož denní nebo
týdenní péči dítě jinak je, nebo
docházet do školy, nebo z důvodu,
že fyzická osoba, která jinak o dítě
pečuje, onemocněla, utrpěla úraz,
byla přijata do ústavní péče, byla jí
poskytnuta komplexní lázeňská
péče, byla přijata do zdravotnic-
kého zařízení jako průvodce ne-
zletilého dítěte, porodila nebo jí
byla nařízena karanténa, a proto
nemůže o dítě pečovat.
Podmínkou nároku na ošetřovné
je, že osoba, která je ošetřována
nebo o kterou je pečováno, žije
se zaměstnancem v domácnosti.
Splnění této podmínky se ne-
vyžaduje  při ošetřování nebo
při péči o dítě mladší 10 let rodi-
čem.  V případě rozvodu manžel-
ství a svěření dítěte soudem do
společné nebo do střídavé výchovy
obou rodičů se za domácnost po-
važuje domácnost každého z těch-
to rodičů.
Nelze uplatnit nárok na ošetřovné
na dítě, na které již druhý z rodičů
uplatnil nárok na peněžitou pomoc
v mateřství nebo na rodičovský
příspěvek.
Nově se umožňuje přiznat při
splnění stanovených podmínek
při jedné potřebě ošetřování
ošetřovné postupně dvěma oso-
bám.

Doba poskytování ošetřovného 
Ošetřovné - stejně jako dříve pod-
pora při ošetřování člena rodiny -
se poskytuje, pokud podmínky
pro jeho poskytování trvají, 9

kalendářních dnů a jde-li  o osa-
mělého zaměstnance, který má v
trvalé péči aspoň jedno dítě do 16
let věku, které neukončilo povin-
nou školní docházku, 16 ka-
lendářních dnů. 
Na rozdíl od peněžité pomoci v
mateřství, kde osamělá žena již
nemá nárok na poskytování dávky
ve vyšší výměře 37 týdnů, ale ste-
jně jako žena, která není osamělá,
po dobu 28 týdnů, u ošetřovného
zůstala pro osamělé ženy výhod-
nější úprava zachována. Za os-
amělého zaměstnance se pro tyto
účely považuje zaměstnanec svo-
bodný, ovdovělý nebo rozvedený,
pokud nežije s družkou (druhem).
Za osamělého zaměstnance se po-
važuje i zaměstnanec, jehož
manželka (manžel) je ve výkonu
trestu odnětí svobody v trvání ne-
jméně jednoho roku nebo je
nezvěstná a bylo zahájeno řízení o
prohlášení nezvěstné manželky
(manžela) za mrtvého, a tento za-
městnanec nežije s družkou
(druhem). 
Ošetřovné se nevyplácí zaměst-
nanci za dobu, po kterou trvala
stávka, pokud potřeba oše-
třování nebo péče vznikla až v ob-
dobí po dni, ve kterém se zaměst-
nanec stal účastníkem stávky.

Výše ošetřovného
Ošetřovné činí za kalendářní den
65 % denního vyměřovacího
základu.

Vyrovnávací příspěvek
Nárok na vyrovnávací příspěvek
má těhotná zaměstnankyně,
která je převedena na jinou práci,
protože práce, kterou předtím kon-
ala, je zakázána těhotným ženám
nebo podle rozhodnutí ošetřujícího
lékaře ohrožuje její těhotenství,
nebo zaměstnankyně, která je v
období do konce devátého
měsíce po porodu převedena na
jinou práci, protože práce, kterou
předtím konala, je zakázána
matkám do konce devátého měsíce
po porodu nebo podle rozhodnutí
ošetřujícího lékaře ohrožuje její
zdraví nebo mateřství. 
Nárok na tuto dávku má nově také
zaměstnankyně, která kojí a je
převedena na jinou práci, pro-
tože práce, kterou předtím konala,
je zakázána kojícím ženám nebo
podle rozhodnutí ošetřujícího
lékaře ohrožuje její zdraví nebo
schopnost kojení.
Nárok na vyrovnávací příspěvek
má také těhotná příslušnice, a to
do konce devátého měsíce po
porodu, nebo příslušnice, která ko-
jí, jestliže byla odvolána z
dosavadního služebního místa,

neboť to vyžaduje její bezpečnost
a ochrana zdraví při práci, a byla
ustanovena na jiné služební místo. 
Společnou podmínkou pro nárok
na tuto dávku nemocenského po-
jištění je, že žena dosahuje bez
svého zavinění nižšího příjmu,
než před převedením na jinou
práci nebo před ustanovením na
jiné služební místo. 
Vyrovnávací příspěvek se vyplácí
za kalendářní dny, v nichž trvalo
převedení na jinou práci nebo
ustanovení na jiné služební mís-
to. Těhotné zaměstnankyni nebo
příslušnici se vyrovnávací pří-
spěvek vyplácí nejdéle do počátku
šestého týdne před očekávaným
dnem porodu.
Výše vyrovnávacího příspěvku

Výše vyrovnávacího příspěvku
představuje rozdíl mezi příjmem
(denním vyměřovacím zákla-
dem) ke dni převedení zaměst-
nankyně na jinou práci (nebo us-
tanovení příslušnice na jiné
služební místo) a příjmem
(průměrem jejích započitatelných
příjmů na jeden kalendářní den) po
převedení (ustanovení příslušnice
na jiné služební místo). 

Uplatnění nároku
na výplatu dávky

Žádost o dávku nemocenského po-
jištění uplatňuje zaměstnanec u
svého zaměstnavatele. Ten ji za-
sílá na OSSZ (od 1. 1. 2007 nemo-
censké pojištění provádějí OSSZ a
pro příslušníky ozbrojených sborů
příslušné služební útvary). Je-li
předepsán pro žádost tiskopis,
musí být žádost podána na tom-
to tiskopisu.
OSSZ žádost posoudí a jestliže
žadatel o dávku splňuje všechny
zákonné podmínky, dávku přizná
a ve lhůtě 1 měsíce ode dne, v
němž  byla žádost doručena, ji
vyplatí, resp. začne ji vyplácet. V
případě nesplnění podmínek žá-
dost zamítne.
O dávce, její výši a dalších
skutečnostech, např. o době, za
kterou byla vyplacena, vydává
OSSZ písemné oznámení, které
zašle žadateli o dávku. Nebude-li
zaměstnanec (pojištěnec) s výší
dávky souhlasit, zahájí OSSZ
řízení a vydá rozhodnutí, proti
kterému je možné se odvolat.

Pokračování ze strany 5
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Systém nemocenského pojištění v číslech 
Ing. Hana Popelková, ČMKOS

Nemocenské pojištění je důležitou součástí sociálního zabezpečenízaměstnance. Umožňuje zajištění potřeb pojištěných osob v souvis-losti se ztrátou příjmu v případě nemoci, mateřství či ošetřovánínemocného člena  rodiny. 
Dosavadní vývoj systému nemocenského pojištění(pouze civilní sektor)Nemocenské pojištění je založeno na průběžném financování, kdy vý-daje na dávky jsou hrazeny z vybraného pojistného. Podmínkou fun-gování systému je vyrovnané hospodaření, které je ovlivněno několi-ka faktory, jakými je například počet nemocensky pojištěných osob,úroveň nemocnosti, ale samozřejmě i výše vybraného pojistného (tj.úroveň vyměřovacích základů a výše procentní sazby odvodů) a ob-jem výdajů (výše nemocenských dávky).Průměrný počet nemocensky pojištěných osob se za posledních 13let snížil z 5052 tis. na 4337 tis. Postupný pokles zaznamenala jakskupina zaměstnanců, snížil se však i počet nemocensky pojištěnýchOSVČ, pro něž je pojištění od roku 1994 dobrovolné. Počet po-jištěných OSVČ od roku 1993 poklesl téměř o 40 %. Osoby samostat-ně výdělečně činné tak dnes představují pouze necelých 7 % zcelkového počtu nemocensky pojištěných. Pro srovnání - zatímco vroce 2005 vykázala ČSSZ 740 tis. důchodově pojištěných OSVČ,nemocensky však bylo pojištěno pouze 252 tis.Příjmy z pojistného se od roku 1993 více než zdvojnásobily (vzrost-ly ze 14,1 mld. Kč na 37,7 mld. Kč). Nárůst příjmů byl způsoben ze-jména zvýšením příjmů od zaměstnanců, příjmy od OSVČ vzrostlynepatrně. To souvisí s úrovní vyměřovacího základu, ze kterého je po-jistné odváděno. Zatímco v roce 1994 činil průměrný vyměřovacízáklad zaměstnanců 5983 Kč měsíčně, v roce 2005 již 17 081 Kč.Naproti tomu se za stejné období tento základ u OSVČ zvýšil z 2977Kč měsíčně pouze na 5914 Kč. Vyměřovací základ OSVČ tak vloňském roce představoval 35 % základu zaměstnance, přitom v roce1994 to bylo 50 %.Výdaje na dávky nemocenského pojištění se v období 1993-2003zvýšily z 12 mld. Kč na 34,3 mld. Kč, hlavní nárůst zaznamenaly vý-daje na nemocenské.  Systém, který řadu let vykazoval několikamil-iardové přebytky, se postupně stal finančně náročným. Hlavnímzlomem v tomto vývoji byl rok 1999, kdy došlo ke zvýšení úrovněnemocenských dávek a byly přizpůsobeny mzdovému vývoji. Prob-lémem byla do té doby paušálně stanovená výše jediné redukční hran-ice, která nebyla dlouhodobě upravována a udržovala tak nemocenskédávky na velmi nízké úrovni. Do října 1999 se při výpočtu nemocen-ských dávek zohledňoval denní výdělek pouze do 270 Kč denně, poté byla zavedena dvou pásmová redukce, kterou známe dodnes, auzákonila se každoroční valorizace redukčních hranic podle vývojeprůměrné mzdy. "Finanční zajímavost" nemocenského však následněvedla ke zvýšení nemocnosti, průměrné procento pracovní neschop-nosti v roce 2000 poprvé překročilo hranici šestiprocentní hranici asystém se dostal do červených čísel (viz tabulky 1-2). Nemocenské dávky po reformě veřejných financíVývoj nemocenských dávek v posledních dvou letech výrazněovlivnila reforma veřejných rozpočtů. V roce 2004 bylo na dávky vy-dáno 29,6 mld. Kč (bez ozbrojených složek), což bylo v porovnání srokem 2003 o 4,7 mld. Kč méně (o 13,8 %). Nemocenské pojištění setak po čtyřletém období ztráty  v roce 2004 opět ocitlo v přebytku,příjmy byly o 6 mld. Kč vyšší než výdaje. Výrazný pokles objemu vyplacených nemocenských dávek byl způ-soben zejména restriktivními opatřeními v rámci reformy veřejnýchfinancí, provedenými od 1. ledna 2004. Díky nim se sazba nemocen-ského v prvních 3 dnech nemoci snížila z 50 % na 25 %, současně sezvýšila redukce denního vyměřovacího základu pro výpočet nemo-cenského v prvních 14 dnech nemoci. Navíc byly redukční hranice aždo roku 2005 zmrazeny a současně se prodloužilo rozhodné obdobípro zjištění denního vyměřovacího základu. Tato opatření vedla kvýraznému snížení úrovně nemocenského. V důsledku toho se v roce2004 snížil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti o 25% a procento pracovní neschopnosti kleslo na 5,86 % (o 0,95 pro-centního bodu). Průměrná doba trvání 1 pracovní neschopnosti senaopak prodloužila o 4,3 dne na 34,8 kalendářního dne jako důsledek

výrazného omezení využívání krátkodobých pracovních neschopnos-tí. V roce 2005 bylo na nemocenských dávkách vyplaceno 31,7 mld. Kč,tj. o 2,1 mld. Kč  více než v roce 2004. Hlavní příčinou zvýšení vý-dajů byl nárůst nemocnosti počátkem roku v důsledku chřipkové epi-demie. Průměrné procento pracovní neschopnosti vzrostlo o 0,27 pro-centního bodu na 6,13 %, a o jeden den se zvýšil průměrný početkalendářních dnů pracovní  neschopnosti na 1 pojištěnce (z 21,4 dnena 22,4 dne). Naopak vlivem většího počtu krátkodobých respiračníchonemocnění se zkrátila průměrná doba trvání 1 případu pracovníneschopnosti z 34,8 na 32,8 dne.  Průměrná denní výše nemocenského v podstatě nedoznala žádnézměny. V roce 2005 činila 260 Kč denně, což bylo pouze o 6 Kč vícenež v roce 2004.  Její stagnace dokládá vliv restriktivních opatření při-jatých v rámci veřejných financí, které eliminovaly meziroční růstpříjmů, z nichž je nemocenské vypočítáváno.Pozitivní vývoj naopak zaznamenala peněžitá pomoc v mateřství. I vloňském roce pokračoval značný nárůst prostředků vydaných na tutodávku, větší počet narozených dětí přinesl zvýšení objemu výdajů o11 %.  Více bylo vyplaceno i v podobě podpory při ošetřování členarodiny, objem prostředků se zvýšil o 12 %.I přes uvedený nárůst výdajů vznikl v roce 2005 v oblasti nemocen-ského pojištění  (bez ozbrojených složek) přebytek ve výši necelých6 mld. Kč.
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1993 14 133 9 665 656 1 623 18 11 961 2 172
1994 17 064 13 598 835 1 732 17 16 173 891
1995 19 604 15 416 894 1 722 18 18 050 1 554
1996 20 992 17 662 927 1 811 9 20 410 582
1997 23 383 16 959 864 1 963 8 19 794 3 590
1998 24 660 15 733 766 2 028 7 18 533 6 127
1999 25 455 16 434 696 2 151 6 19 287 6 168
2000 26 924 23 653 785 2 760 8 27 205 -281
2001 29 321 25 574 957 3 047 7 29 585 -264
2002 31 419 28 222 893 3 487 7 32 609 -1 190
2003 33 044 29 523 1 004 3 774 6 34 307 -1 263
2004 35 632 24 704 730 4 123 5 29 563 6 069
2005 37 520 26 258 819 4 579 4 31 660 5 860

1) pouze vybrané pojistné (bez penále, pokut, přirážek)
2) podpora při ošetřování člena rodiny

Tabulka č. 2: Vývoj základních ukazatelů nemocenského pojištění
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Průměrné procentopracovní neschopnosti 5,8 5,95 6,46 6,75 6,77 6,81 5,86 6,13Počet případů PN/100nemocen.pojištěných 79,2 83,3 84,4 86,2 80,4 81,7 61,6 68,2Průměrná doba trvání1 prac. neschopnosti 26,8 26,1 28,0 28,6 30,8 30,5 34,8 32,8

Tabulka č. 1: Příjmy a výdaje na nemocenské pojištění (bezozbrojených složek)
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Systém nemocenského pojištění v číslech 

Nemocenské pojištění v roce 2007Náhrada mzdyOd ledna 2007 se budou dle nového zákona podílet na finančním za-jištění zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatelé. Po dobuprvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti bude za-městnanec pobírat náhradu mzdy, která se poskytuje za pracovní dnya svátky. V kolektivní smlouvě lze dohodnout, popř. ve vnitřním před-pise vyšší náhradu mzdy než určenou zákonem, nesmí však překročitprůměrný měsíční čistý výdělek. Náhrada mzdy za dobu dočasné pra-covní neschopnosti je osvobozena od daně z příjmu fyzických osob aneodvádí se z ní pojistné na sociální a zdravotní pojištění a státní poli-tiku zaměstnanosti. Výše náhrady mzdy se určuje z průměrného denního výdělku, tj.podílu hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci v kalendářním čtvrtletí,které předchází vzniku pracovní neschopnosti,  na počet dní v tomtoobdobí odpracovaný. Průměrný denní výdělek se redukuje. Do prvníredukční hranice se započítá z 90 %, z částky mezi první a druhou re-dukční hranicí ze 60 % a z část nad druhou do třetí redukční hranicese zohlední z 30 %. K části výdělku, která převyšuje třetí hranici, senepřihlíží. Pro redukci v případě náhrady mzdy jsou stanoveny třihranice, které jsou 1,4násobkem redukčních hranic pro nemocenské.V roce 2007 se očekává první redukční hranice ve výši 936 Kč, druhá1 403 Kč a třetí ve výši 2806 Kč. Z takto zjištěné částky se vypočítánáhrada mzdy ve výši 30 % za první tři pracovní dny a 69 % od 4. pra-covního dne neschopnosti. Nemocenské náleží od 15. dne pracovní neschopnosti, vyplácí se zakalendářní dny. I nemocenské je osvobozeno od daně z příjmu fyz-ických osob a neodvádí se z něho pojistné na sociální a zdravotní po-jištění a státní politiku zaměstnanosti. Rozhodné období, za které sezjišťuje započitatelný příjem v tomto případě činí 12 kalendářníchměsíců před měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost (pří-padně nástup na mateřskou dovolenou, potřeba ošetřování členarodiny atd.). Započitatelný příjem se dělí počtem kalendářních dnůpřipadajících na rozhodné období, z nichž se odečtou tzv. vyloučenédny (např. dny poskytování peněžité pomoci v mateřství,ošetřovného, poskytování náhrady mzdy a nemocenského atd.). Tak-to zjištěný denní vyměřovací základ se redukuje obdobně jako v pří-padě náhrady mzdy, do první redukční hranice se však započítá v plnévýši. První redukční hranice se v roce 2007 očekává ve výši 668 Kč,druhá 1002 Kč a třetí hranice ve výši 2004 Kč. Denní výše nemocen-ského se následně stanoví ve výši 69 % redukovaného denníhovyměřovacího základu. Příklad výpočtu náhrady mzdy a nemocenskéhoZaměstnanec onemocní 1. února 2007 a jeho pracovní neschopnostbude trvat 21 kalendářních dní. Pro zjednodušení předpokládáme, žepo celý rok 2006, stejně jako v lednu 2007,  zaměstnanec pracoval (tj.jeho započitatelný příjem) za průměrnou mzdu 20 072 Kč měsíčně,což je očekávaná úroveň průměrné mzdy v národním hospodářství vroce 2006. V rozhodném období neměl zaměstnanec žádné vyloučenédny.Náhrada mzdy v tomto případě náleží za dobu 10 pracovních dnů,rozhodné období pro zjištění průměrného výdělku je říjen až prosinec2006, tj. 65 odpracovaných dnů (směn).
1.  průměrný denní výdělek
l započitatelný příjem za celéčtvrtletí činí 60 216 Kč, tj. 3*20 072,
l průměrný denní výdělek činí 926,4 Kč, tj. 60 216/65.

2. redukce průměrného denního výdělku
l do první hranice (936 Kč) 90 % 834 Kč, tj. 926,4*90 % = 833,76(zaokrouhleno na celé koruny nahoru)

3. denní náhrada mzdy
l 1. až 3. pracovní den 251 Kč, tj. 834*30 % = 250,2 (zaokrouhleno nacelé koruny nahoru)
l 4.- 10. den 576 Kč, tj. 834*69 % = 575,46 

(zaokrouhleno nacelé koruny nahoru)
4. náhrada mzdy za 10 pracovních
dnů 4785 Kč, tj. 3*251+7*576Nemocenské v tomto případě náleží za 7 kalendářních dnů, rozhodnéobdobí pro zjištění započitatelných příjmů je únor 2006 až leden2007, tj. 365 kalendářních dní.
1.denní vyměřovací základ
l započitatelný příjemza celé období 240 864 Kč, tj. 20 072*12
l denní vyměřovací základ 659,90 Kč, tj. 240 864/365

2. redukce denního vyměřovacího základu
l do první hranice(668 Kč) 100 % 660 Kč, tj. 659,90*100 % (zaokrouhlenona celé koruny nahoru)

3. denní nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti 456 Kč, tj. 660*69 %=455,4(zaokrouhlenona celé koruny nahoru)
4. nemocenské za 7 kalendářních

dnů 3192 Kč, tj. 7*456
Celková výše náhrady mzdy a nemocenského 7977 Kč, tj. 4785+3192
(za 21 dní pracovní neschopnosti) 

Výše nemocenských dávek v roce 2007při různých úrovních příjmůV tabulkách přinášíme orientační výši jednotlivých dávek nemocen-ského pojištění podle nového zákona od ledna 2007. Pod pojmem"hrubá mzda" uvádíme hladinu započitatelných příjmů, rozhodujícíchpro výpočet jednotlivých dávek. Jedná se tak o měsíční průměr příjmůdosažených v rozhodném období (tj. za 12 předcházejícíchkalendářních měsíců či kalendářní čtvrtletí). Vzhledem k výše uve-denému je nanejvýš pravděpodobné, že úroveň hrubé mzdy uváděnév prvním sloupci následujících tabulek se bude odlišovat od aktuálníhrubé mzdy (platu), za kterou zaměstnanec pracoval těsně předvznikem pracovní neschopnosti (resp. před nástupem na mateřskoudovolenou, potřebou ošetřování člena rodiny atd.)
Nemocenské (náhrada mzdy) při 14denní pracovní neschopnosti: (v Kč)Hrubá mzda Stávající stav Nový zákon Srovnání se(rok 2006) (rok 2007) stávajícímstavem(rozdíl v Kč)8 000 1 984 1 910 -749 000 2 236 2 142 -9410 000 2 480 2 377 -10311 000 2 721 2 616 -10512 000 2 973 2 851 -12213 000 3 217 3 090 -12714 000 3 458 3 329 -12915 000 3 710 3 564 -14616 000 3 918 3 803 -11517 000 4 087 4 038 -4918 000 4 242 4 277 +3519 000 4 411 4 519 +10820 000 4 580 4 751 +17121 000 4 738 4 942 +20422 000 4 907 5 092 +18523 000 4 932 5 256 +32424 000 4 932 5 406 +47425 000 4 932 5 566 +63426 000 4 932 5 730 +79827 000 4 932 5 880 +94828 000 4 932 6 047 +1 11529 000 4 932 6 197 +1 26530 000 4 932 6 361 +1 42932 000 4 932 6 562 +1 63035 000 4 932 6 794 +1 862
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Nemocenské (náhrada mzdy) při 30denní pracovní neschopnosti(v Kč)  
Nový zákon (rok 2007) Srovnání Hrubá Stávající Náhrada Nemo- Celkem se stávaj.mzda stav mzdy censké stavem(rok 2006) (rozdíl Kč)8 000 4 896 1 910  2 928 4 838 -58

9 000 5 516 2 142 3 280 5 422 -94
10 000 6 128 2 377 3 648 6 025 -103
11 000 6 721 2 616 4 000 6 616 -105
12 000 7 341 2 851 4 368 7 219 -122
13 000 7 937 3 090 4 736 7 826 -111
14 000 8 546 3 329 5 104 8 433 -113
15 000 9 166 3 564 5 456 9 020 -146
16 000 9 662 3 803 5 824 9 627 -35
17 000 10 055 4 038 6 176 10 214 +59
18 000 10 418 4 277 6 544 10 821 +403
19 000 10 811 4 519 6 912 11 431 +620
20 000 11 204 4 751 7 280 12 031 +827
21 000 11 570 4 942 7 536 12 478 +908
22 000 11 963 5 092 7 760 12 852 +889
23 000 12 020 5 256 7 968 13 224 +1 204
24 000 12 020 5 406 8 192 13 598 +1 578
25 000 12 020 5 566 8 416 13 982 +1 962
26 000 12 020 5 730 8 624 14 354 +2 334
27 000 12 020 5 880 8 832 14 712 +2 692
28 000 12 020 6 047 9 056 15 103 +3 083
29 000 12 020 6 197 9 280 15 477 +3 457
30 000 12 020 6 361 9 488 15 849 +3 829
32 000 12 020 6 562 9 760 16 322 +4 302
35 000 12 020 6 794 10 096 16 890 +4 870

Peněžitá pomoc v mateřství v roce 2007 (30 kalendářních dnů)(v Kč)            
Hrubá mzda Stávající stav Nový zákon Srovnání se(rok 2006) (rok 2007) stávajícímstavem(rozdíl v Kč)

8 000 5 460 5 550 +90
9 000 6 150 6 240 +90

10 000 6 840 6 930 +90
11 000 7 500 7 620 +120
12 000 8 190 8 310 +120
13 000 8 850 9 000 +150
14 000 9 540 9 690 +150
15 000 10 230 10 380 +150
16 000 10 770 11 070 +300
17 000 11 190 11 760 +570
18 000 11 580 12 450 +870
19 000 12 000 13 140 +1 140
20 000 12 420 13 830 +1 410
21 000 12 810 14 340 +1 530
22 000 13 230 14 760 +1 530
23 000 13 290 15 150 +1 860
24 000 13 290 15 570 +2 280
25 000 13 290 15 990 +2 700
26 000 13 290 16 410 +3 120
27 000 13 290 16 800 +3 510
28 000 13 290 17 220 +3 930
29 000 13 290 17 640 +4 350
30 000 13 290 18 060 +4 770
32 000 13 290 18 570 +5 280
35 000 13 290 19 200 +5 910

Ošetřovné (podpora při ošetřování člena rodiny)za 9 kalendářních dnů)§(v Kč)  
Hrubá mzda Stávající stav Nový zákon Srovnání se(rok 2006) (rok 2007) stávajícímstavem(rozdíl v Kč)

8 000 1 476 1 548 +72
9 000 1 665 1 737 +72

10 000 1 845 1 926 +81
11 000 2 025 2 124 +99
12 000 2 214 2 313 +99
13 000 2 394 2 511 +117
14 000 2 574 2 700 +126
15 000 2 763 2 898 +135
16 000 2 916 3 087 +171
17 000 3 042 3 276 +234
18 000 3 159 3 465 +306
19 000 3 285 3 663 +378
20 000 3 411 3 852 +441
21 000 3 528 3 996 +468
22 000 3 654 4 113 +459
23 000 3 672 4 221 +549
24 000 3 672 4 338 +666
25 000 3 672 4 455 +783
26 000 3 672 4 572 +900
27 000 3 672 4 680 +1 008
28 000 3 672 4 797 +1 125
29 000 3 672 4 914 +1 242
30 000 3 672 5 031 +1 359
32 000 3 672 5 175 +1 503
35 000 3 672 5 355 +1 683

Postupný rozjezd nového systému nemocenského pojištěníNový systém nemocenského pojištění vzbuzoval již v období přípravobavy zejména menších zaměstnavatelů, zda pro ně nebude znamenatznačné náklady. Tento problém by se podle posledních informací mělvyřešit v jejich prospěch. Podle tiskové zprávy Ministerstva práce asociálních věcí se v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok2007, kdy vyvstala potřeba snížit schodek státního rozpočtu, ještěnarychlo připraví drobná úprava zákona tak, aby nová pravidla systé-mu vstoupila do praxe postupně. Znamenalo by to, že se odstoupí odskokového snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění, kterédo veřejného systému odvádí zaměstnavatelé. Ti by tak v roce 2007měli dále odvádět pojistné ve stávající výši, tj.  3,3 % z vyměřovacíhozákladu a Česká správa sociálního zabezpečení by jim za to měla vý-daje na vyplacenou náhradu mzdy plně refundovat. V roce 2008 byzaměstnavatelé odváděli již jen 2,3 % a z veřejného systému by se jimnahradila polovina z vyplacené náhrady mzdy. Od roku 2009 by jižsystém měl plně najet podle nových pravidel a firmy by tak odvádělypouze 1,4 % a z vlastních nákladů zaměstnancům vyplácely náhradumzdy. Poloviční refundace náhrady mzdy by tak od tohoto obdobíuskutečňovala pouze za zaměstnance se zdravotním postižením, jakzákon o nemocenském pojištění předpokládal. Aby avizované změnyod počátku příštího roku platily, musí je během podzimu projednat aschválit obě komory Parlamentu ČR a podepsat prezident. Pro úplnostještě dodáváme, že oficiální připomínkové řízení se k této změnězákona nekonalo.Uvažované úpravy nájezdu nového systému se týkají pouze vztahuzaměstnavatele a veřejného systému a  zaměstnance se nijak nedot-knou. V době nemoci mu zaměstnavatel bude od 1. ledna 2007 podobu prvních 14 dní poskytovat náhradu mzdy v zákonné výši a od15. dne trvání pracovní neschopnosti bude dostávat od České správysociálního zabezpečení nemocenské. 
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Informace předsedkyně 
odborové strany) s předsedou
vlády J. Paroubkem a s místo-
předsedy vlády a ministry Zd.
Škromachem a B. Sobotkou o mz-
dové části návrhu státního rozpoč-
tu na rok 2007. Jednání bylo krátké
a uskutečnilo se těsně před
zasedáním vlády. V úvodu jednání
ministr financí sdělil přítomným,
že ve mzdové části návrhu rozpoč-
tu na rok 2007 navrhuje vládě
zvýšit nárůst objemu finančních
prostředků na platy z původně
navrhovaných 4,5 % na 5 % s tím,
že na dopady zákona č. 361/2003
Sb., je v rozpočtové rezervě
vyčleněna požadovaná částka (nad
rámec běžné valorizace). Současně
se navrhuje odložit účinnost
zákona č. 218/2000 Sb., o státní
službě o dva roky (2009). V tomto
smyslu vláda přijala na následu-
jícím jednání příslušné usnesení. V
návrzích resortních kapitol byly
zohledněny změny navýšení obje-
mu prostředků na platy. 
Upozorňujeme, že vláda projed-
nala první verzi návrhu státního
rozpočtu. V současné době se
připravuje druhá verze návrhu stát-
ního rozpočtu. Schválení návrhu
zákona o státním rozpočtu na rok
2007 a jeho předložení Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR přísluší
již nové vládě, která může v
návrhu státního rozpočtu provést
změny. Zástupci OS ROPO proto
požádají novou vládu, bezpro-
středně po jejím jmenování, o jed-
nání.
v V průběhu měsíce července ob-
držel OS k připomínkám návrh
nařízení vlády, kterým se stanoví
katalog správních činností. Jedná
se o návrh vládního nařízení zpra-
covaného  podle § 136 dost. 2. zák.
č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměst-
nanců a ostatních zaměstnanců ve
správních úřadech (služební
zákon). Návrh vládního nařízení
byl předložen do vnějšího
připomínkového řízení i přesto, že
se předpokládá odložení účinnosti
zák. č. 218/2002 Sb., neboť legi-
slativní proces může být přerušen
až poté, co bude rozhodnuto o od-

ložení účinnosti uvedeného
zákona. OS uplatnil dvě při-
pomínky k předloženému návrhu,
z nichž jedna byla zásadní (tato
připomínka byla předkladatelem
akceptována). 
Dne 30. 8. 2006 vláda v demisi
projednala a přijala návrh nove-
ly zákona č. 218/2002 Sb., o stát-
ní službě, kterou se odkládá
účinnost o dva roky tzn. od 1. 1.
2009. Návrh novely zákona před-
loží ještě tato vláda PČR k projed-
nání a přijetí.
w V současné době připravuje
MPSV prováděcí předpisy k
novému zákoníku práce mimo
jiné také návrh nařízení vlády o
platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a
správě a o změně katalogu prací.
Podle informací MPSV budou
všechny návrhy  vládních nařízení,
jimiž se provádí zákoník práce,
postoupeny do vnějšího při-
pomínkového řízení v průběhu
měsíce listopadu. O změnách v
systému odměňování zaměstnanců
veřejných služeb a správy, v sou-
vislosti s přijetím nového zákoníku
práce, zveřejníme informace v
příštím čísle NOS. 
x Na jiném místě NOS zveřej-
ňujeme přehled vzdělávacích
seminářů k novému zákoníku
práce pro funkcionáře základ-
ních odborových organizací OS.
Informace uvedené v přehledu
jsou závazné a nebudou se již
měnit. (Vzhledem k tomu, že v
době uzávěrky NOS neměl OS
ještě k dispozici jména lektorů pro
všechny semináře jsou v přehledu
uvedeni pouze ti lektoři, jejichž
účast již byla závazně potvrzena.
U neobsazených seminářů budou
jména lektorů sdělena dodatečně a
to prostřednictvím NOS, webové
stránky OS a pozvánky na semi-
nář. Předpokládá se však, že lek-
torem většiny seminářů bude
JUDr. M. Kubínková). Účast
předsedů ZO popřípadě
místopředsedů ZO je  nezbytná.
Dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti
nový zákoník práce a do této doby
musí být zákonní zástupci zaměst-
nanců dostatečně připraveni k
aplikaci nového zákoníku práce v
praxi. Upozorňujeme, že se nejed-
ná o novelu stávajícího zákoníku
práce, jak se často nesprávně
uvádí, ale o systémově zcela nový

zákon. Vzdělávací seminář trvá
včetně hygienických přestávek šest
hodin (9. hod.-15. hod.). Je proto
zapotřebí  tomuto časovému
rozvrhu přizpůsobit příjezd a
odjezd účastníka tak, aby absolvo-
val celý seminář. Každý účastník
semináře obdrží (zdarma) při
prezenci učební manuál o
rozsahu cca 100 stran "Zaměst-
nanec a pracovní právo v České
republice", blok a tužku. Účastní-
ci budou moci vznášet dotazy lek-
torovi. Pozvánku na seminář ob-
drží ZO v dostatečném časovém
předstihu. Vzhledem k tomu, že
data i místa konání seminářů uve-
dená v přehledu jsou závazná,
žádáme všechny ZO, aby si již
nyní příslušný termín zahrnuli do
svého časového programu. Nákla-
dy semináře jsou z části hrazeny z
projektu, v jehož rámci se seminář
organizuje, a z části jsou hrazeny z
rozpočtu OS. Upozorňujeme, že
cestovné na tento seminář hradí, v
souladu s ustanovením § 25c
zákoníku práce, zaměstnavatel.
Případné dotazy organizačně tech-
nické povahy zodpoví pracovník
Informačního a poradenského cen-
tra OS v příslušném regionu.
Pro informaci uvádíme, že vzdělá-
vací seminář k novému zákoníku
práce je součástí společného pro-
jektu ČMKOS, ASO, Svazu
průmyslu, Konfederace zaměstna-
vatelských svazů a MPSV na-
zvaném "Vytvoření a pilotování
systému financování rozvoje lid-
ských zdrojů (dalšího vzdě-
lávání) sociálních partnerů v
oblasti sociálního dialogu a pra-
covního práva". Projekt je finan-
cován z prostředků aktivní politiky
zaměstnanosti MPSV. ČMKOS po
dohodě s MPSV stanovilo pod-
mínky pro jednotlivé OS, které se
projektu zúčastní. Z 33 OS
sdružených v ČMKOS se projektu
zúčastní 16 OS. Bude uskutečněno
celkem 110 seminářů (83 ZP a 27
Soc. dialog) s celkovým počtem
5440 účastníků. Po dohodě s
ČMKOS musel OS snížit původně
požadovaný počet 10 seminářů k
ZP na 8. Nebyl akceptován poža-
davek OS na 2 semináře k sociální-
mu dialogu. Vzhledem k tomu, že
OS trvá na realizaci alespoň 1 se-
mináře k sociálnímu dialogu, je
možné, že se uskuteční 1 seminář k
sociálnímu dialogu v listopadu v
Praze. Byl akceptován požadavek
OS na počet účastníků semináře k
ZP a to ve výši požadovaných 749

účastníků (po jednom zástupci z
každé ZO). Projekt musí být, po-
dle požadavku MPSV, ukončen
do 10. 12. 2006. Náhradní semi-
náře nebudou organizovány. Z
tohoto důvodu je účast zástupců
ze všech ZO OS na řádném se-
mináři nezbytná! Pokud dovolí
kapacita školící místnosti je možná
účast více zájemců. Bližší informa-
ce případným zájemcům sdělí re-
gionálně příslušný pracovník In-
formačního a poradenského centra
OS. 
Dle informací, které má OS k dis-
pozici nabízejí někteří zaměstna-
vatelé funkcionářům ZO možnost
účasti na školení k novému
zákoníku práce, které zajišťuje za-
městnavatel. Doporučujeme těmto
funkcionářům, aby nabídku za-
městnavatele využili. Upozorňu-
jeme však, že účast na takovém
školení nemůže plnohodnotně
nahradit účast na vzdělávacím
semináři, který organizují odbory v
rámci výše uvedeného projektu.
Proto OS trvá na tom, aby se tito
funkcionáři zúčastnili také tohoto
vzdělávacího semináře.
Výše uvedeným vzdělávacím
seminářem zahajuje OS system-
atické vzdělávání funkcionářů
ZO. V současné době se při-
pravuje vzdělávací program pro
funkcionáře ZO OS na rok 2007.
y Na jiném místě NOS zveřejňu-
jeme informace vztahující se k
zákonu o nemocenském pojištění,
který nabude účinnosti 1. 1. 2007.
OS žádá funkcionáře ZO, aby těm-
to informacím věnovali zvýšenou
pozornost, neboť nahrazují ško-
lení, které k tomuto zákonu nebude
OS organizovat. Vzhledem k zá-
važnosti zákona žádáme ZO, aby
s těmito informacemi seznámily
všechny zaměstnance.
z OS upozorňuje všechny ZO,
že vzhledem k odložení účinnosti
novely zákona o účetnictví (zák.
č. 437/2003 Sb.) k 1. 1. 2008, neb-
ude OS v tomto roce pořádat
jednodenní školení hospodářů
ZO k ručnímu zpracování účet-
nictví ZO ve zjednodušeném
rozsahu pomocí účetní knihy.
Školení se uskuteční v měsících
září - prosinec 2007. Upozorňu-
jeme, že nejpozději od 1. 1. 2008
musí již všechny odborové orga-
nizace účtovat v souladu se zák.
č. 437/2003 Sb., o účetnictví.
V Praze dne 1. 9. 2006 

Alena Vondrová
předsedkyně OS



N A K L A D A T E L S T V Í

nov˘

účinný od 1. 1. 2007 
s exkluzivním výkladem všech 395 paragrafů i souvisejících předpisů, 
včetně zákona o kolektivním vyjednávání, připravuje v praxi osvědčený
autorský kolektiv vedený JUDr. Marcelou KUBÍNKOVOU 

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

z edice Paragrafy do kapsy 

SROZUMITELNÉ VYSVĚTLENÍ
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Rozsah publikace: 650 stran, brož., formát A5

Cena: 652 Kč, pro předplatitele 
týdeníku Sondy 587 Kč *)

Expedice: podle pořadí došlých objednávek,
září 2006

Nově: na základě zájmu připravují Sondy 
pro objednatele této publikace 
možnost přiobjednání aktuálního 
znění ZP s výkladem na CD-ROM

*) Upozorňujeme na některé neseriózní, předražené nabídky 
publikací ZP, které neobsahují právní výklad, ale pouze opsanou
důvodovou zprávu předkladatele zákona.

nov˘
ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

PŘEDPLATITELÉ TÝDENÍKU SONDY
MAJÍ 10% SLEVU!

Závazně objednávám ....... ks nového ZÁKONÍKU PRÁCE

Dodejte na adresu: .................................................................

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

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

Fakturační adresa...................................................................

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

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

Objednává ................................................................................

IČO: ....................................... DIČ: ..........................................

Zašlete na dobírku na fakturu

Podpis Razítko

Uplatňujete-li 10% slevu, uveďte předplatitelské číslo týdeníku
SONDY [na štítku dodávky novin]
Objednací lístek zašlete co nejrychleji na adresu:

SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
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Vedení sekce Veřejná správa

§ ODPOVÍDÁME §Zápis
z pracovního jednání zástupců vlády s představiteli odborových svazů

nepodnikatelské sféry
Datum jednání: 7. 8. 2006
Účast: vládní strana:Ing. Zdeněk Škromach

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Mgr. Bohuslav Sobotka
I. místopředseda vlády  a ministr financí

odborová strana: Alena Vondrová 
mluvčí odborových svazů nepodnikatelské sféry
zástupci jednotlivých odborových svazů

Předmět jednání: Platový vývoj ve veřejných službách a správě v souvislosti
s přípravou státního rozpočtu na rok 2007. 
Vládní strana seznámila zástupce se základním přístupem tvorby státního
rozpočtu v oblasti platů s tím, že: 
§ deficit státního rozpočtu by neměl převýšit cca 88 mld. Kč, 
§ platový růst bude v souladu se střednědobým výhledem ve výši 4,5 % 
§ bude předložen návrh na odložení účinnosti zákona č. 218/2002 Sb., o
službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto za-
městnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), 
§ bude navržena novelizace zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském po-
jištění, 
§ zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, bude uplatněn v předpokládaném termínu, tj. k 1. 1. 2007, 
§ toto jednání je úvodní, další jednání budou navazovat na vývoj zpracov-
ávání návrhu státního rozpočtu. 
Odborová strana v souvislosti s přípravou státního rozpočtu v oblasti pla-
tového vývoje zdůrazňuje, že: 
§ navrhovaný růst průměrného platu ve výši 4,5 % je nedostatečný a nez-
abezpečuje deklarovanou úroveň průměrného platu v roce 2010 ve výši 26 500
Kč, 
§ uvedený růst by se měl pohybovat v rozmezí 6 – 8 %, má-li být dosaženo v
roce 2010 průměrného platu ve výši 26 500 Kč
§ zejména z důvodu růstu cen energií je nezbytné počítat s vyšší inflací, aby
byl zaručen růst reálného platu v roce 2007;
§ z výše uvedených důvodů a vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomické
situace požaduje zabezpečení růstu průměrného platu v roce 2007 minimálně
v úrovni 6%; 
§ je nezbytné rozhodnout, u kterých právních norem, z důvodu vysoké fi-
nanční náročnosti, dojde k odsunu jejich účinnosti, 
§ upozorňuje, že je potřeba definitivně kvantifikovat finanční zabezpečení
odměňování příslušníků bezpečnostních sborů podle zák. č. 361/2003 Sb.;
dosavadní návrh nezohledňuje finanční dopady tohoto zákona
§ podporuje zrušení první stupnice platových tarifů, čímž by se výrazně snížil
počet platových tarifů pod úrovní minimální mzdy; na tento postup navrhuje
využít prostředky z odložení účinnosti civilního služebního zákona. 
V této souvislosti zástupkyně Českomoravského odborového svazu pracov-
níků školství vznesla požadavek na preferenci pedagogických zaměstnanců. Závěry z jednání: 
1. Nadále přetrvává rozpor na platový růst mezi vládní stranou (cca 4,5 %) a
požadavkem odborových svazů (cca 6 – 8 %). Uvedené navýšení požaduje
odborová strana využít i na snížení počtu stupnic platových tarifů. 
2. Navržený platový růst neumožňuje, bez dodatečných zdrojů (cca 2,5 mld.
Kč), snížení počtu stupnic platových tarifů na dvě. 
3. Ministerstvo vnitra, jako garant zákona č. 361/2003 Sb., zabezpečí kvan-
tifikaci potřeby prostředků na platy pro všechny bezpečnostní sbory. Na příští
jednání bude přizván ministr vnitra. 
V Praze dne 9. 8. 2006 Odsouhlasil:Za vládní stranu: Ing. Zdeněk ŠkromachZa odborovou stranu: Alena Vondrová

V úterý 29. srpna se v Prazekonala schůze vedení sekceveřejné správy. Předsedkyně OSA. Vondrová seznámila přítom-né s přípravou proškolenífunkcionářů základních orgánůk novému zákoníku práceběhem podzimu a s dosavadnímjednáním o platech na rok 2007.

Dále se vedení věnovalopřípravě sjezdu odborovéhosvazu v rámci sekce, která vyvr-cholí konferencí sekce 26. ledna2007 v Praze. Dalším bodemjednání pak byla příprava vý-jezdního zasedání, které se budekonat 9. - 11. 11. 2006 vDlouhých Stráních v Jeseníkách.Součástí zasedání bude setkání sfunkcionáři základních organi-zací z regionu.

Výběr zaměstnanců
Dosavadní zákoník práce upravuje vzájemné vztahy budoucího zaměstnavatele a zájemce
o konkrétní zaměstnání jen okrajově (seznámení budoucího zaměstnance s právy a povin-
nostmi a pracovními podmínkami; zajištění vstupní lékařské prohlídky). Neupravuje ani
smlouvu o budoucí smlouvě, příslib zaměstnání a neřeší ani obsazování pracovních míst
na základě  výběrového řízení. Tento nedostatek byl praxí po dlouhou dobu kritizován. 
V novém zákoníku práce se proto v § 30 vymezují základní pravidla pro výběr fyzických
osob (zaměstnanců) ucházejících se o konkrétní zaměstnání a postup zaměstnavatele při
obsazování pracovního místa  ve výběrovém řízení.  Pokud zaměstnavatel hodlá obsadit
určité pracovní místo výběrovým řízením, je povinen zveřejnit podmínky výběrového
řízení. Dojde-li v důsledku nedodržení vyhlášených podmínek ze strany zaměstnavatele
nebo fyzické osoby ke škodě na straně druhého zúčastněného subjektu, je ten, jehož za-
viněným chováním ke škodě  došlo, povinen tuto škodu nahradit, přičemž náhrada škody
se řídí občanským zákoníkem.        
Zaměstnavatel smí v souvislosti s jednáním před  vznikem  pracovního poměru nebo před
uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti  vyžadovat od fy-
zické osoby, která se u něho uchází o zaměstnání nebo od jiných osob jen ty údaje, které
bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se
tak ještě před vznikem pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele zamezuje nadbytečné-
mu shromažďování údajů o budoucím zaměstnanci, a tím i jejich možnému zneužití.     
Článek 3 Směrnice Rady 76/207/EEC o realizaci zásady rovného zacházení pro muže a že-
ny, pokud jde o přístup k zaměstnání, odborné přípravě a postup v zaměstnání a o pracov-
ní podmínky např. požaduje: zaměstnavatel nesmí vyžadovat ani jinak zjišťovat informa-
ce o fyzických osobách zajímajících se o zaměstnání, týkající se manželského a rodinného
stavu, počtu dětí apod. Tento článek směrnice EU je rovněž zapracován do nového zákona
o zaměstnanosti.
Výběrové řízení, v němž se "hledá" vhodný zaměstnanec, musí zaměstnavatel vést neu-
trálně a nesmí odrazovat fyzické osoby z hlediska pohlaví, rasy, víry, věku apod. a rovněž
výběr zaměstnanců musí provádět tak, aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců. Je
proto zakázán takový postup zaměstnavatelů při výběru zaměstnanců, podle něhož by
zjišťovali i další a jiné údaje, které nesouvisejí s pracovním uplatněním (např. informace
o příbuzných, vyznamenáních, znaky narození podle horoskopu,rodinný stav apod).
Výjimka platí pouze pro případy, kdy vyžadování těchto údajů je odůvodněno podstatným
a rozhodujícím požadavkem pro výkon zaměstnání, které má občan vykonávat a který je
pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Jestliže např. pro výkon zaměstnání, který je spo-
jen s hmotnou zainteresovaností a vyžadují se k němu určité bezúhonnostní předpoklady,
je zřejmě správným požadavkem zaměstnavatele na výpis z rejstříku trestu zaměstnance.Příslib zaměstnání
V praxi se ukazují problémy při sjednávání zaměstnání. Zástupce zaměstnavatele  vyjed-
nává s budoucím zaměstnancem – uchazečem o práci pracovní podmínky, ale přitom ne-
dojde ke sjednání pracovní smlouvy.  Uchazeči o zaměstnání se pak často dovolávají to-
ho, že je povinností zaměstnavatele na základě předběnžého ujednání přijmout je do za-
městnání.
Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. poprvé určuje, že některá ujednání mezi zaměstna-
vatelem a občanem ucházejícím se o práci před vznikem pracovněprávních vztahů a
nároky z nich vyplývající patří do kategorie pracovněprávní a že se budou posuzovat po-
dle zákoníku práce. Zejména se jedná o příslib zaměstnání (ujednání mezi zaměstna-
vatelem a zaměstnancem) o tom, že bude založen pracovní poměr.
Vzniku pracovní smlouvy může tedy předcházet shodný projev vůle účastníků pracov-
něprávního vztahu pracovní smlouvu uzavřít. Jako ostatní právní úkony i pracovní smlou-
va musí být učiněna svobodně, srozumitelně, vážně a určitě. Zákoník práce nepovažuje
ústně uzavřenou pracovní smlouvu za neplatnou, stanoví však povinnost písemné formy.
Ústní příslib zaměstnání můžeme tedy posuzovat i jako pracovní smlouvu, byť s
porušením povinnosti ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec by však v případném soud-
ním sporu musel prokazovat (např. svědectvím osob, které se jednání účastnily), že při
příslibu zaměstnání došlo k ujednání takových podstatných náležitostí, které musí obsa-
hovat pracovní smlouva. Jde o druh a místo výkonu práce, den nástupu do práce.
Úspěch v dokazování by však zaměstnanec měl značně ztížen, neboť při ústním příslibu
zaměstnání by mohl zaměstnavatel popírat existenci podstatných náležitostí. V důsledku
toho by se pak zaměstnanci asi nepodařilo prokázat, že vznikla pracovní smlouva.
Je-li dohoda o přijetí do zaměstnání uzavřena, pak z ní pro zaměstnavatele plynou i do-
hodnuté závazky. Ve většině případů je to povinnost, že zaměstnavatel uzavře s občanem
pracovní smlouvu, a tím mu poskytne další zaměstnání. Právní důsledky této dohody
nebylo možné posuzovat podle zákoníku práce, ale jen podle občanského zákoníku (§ 51-
jiná smlouva.) Nová úprava poskytuje možnost tento příslib posuzovat jako pracov-
něprávní úkon. Zákoník práce již neuvádí, že pracovněprávní vztah může vzniknout ne-
jdříve od uzavření pracovní smlouvy.
Jestliže zaměstnavatel ujednání nesplní, může se občan domáhat určovací žalobou u soudu
podle občanského zákoníku svého práva na náhradu škody, která mu tím vznikla.
Samozřejmě, že jenom tehdy, nedošlo-li k uzavření pracovní smlouvy. Škodou by v tom-
to případě byl nárok na mzdu, kterou by zaměstnanec dostal v případě uzavření pracovní
smlouvy.
Dohoda o tom, že bude uzavřen pracovní poměr je tedy s ohledem na ustanovení § 1
nového zákoníku práce ustanovení pojmovým institutem zákoníku práce.JUDr. L. Jouza, MPSV ČR



Kampaň by
p o s t u p n ě
měla zasáh-
nout většinu
Evropy a zde
jsou reporty z
některých již
probíhajících

národních kampaní. Některé země
(např. Litva, Estonsko, Dánsko) za-
čaly boj za veřejné služby již dříve a
výsledky své dosavadní práce hod-
notí v národních reportech.
Itálie
20. června 2006 proběhla na Sardinii
kampaň s názvem „Kvalitní veřejné
služby – Kvalita života“. Akce byla
zaměřená na vodohospodářský sek-
tor. Rosa Pavanelli (národní ko-
ordinátorka EPSU) mimo jiné uved-
la, že vodohospodářský sektor sehrál
důležitou roli i při posledních vol-
bách, ve kterých se nová vláda za-
vázala vrátit tento sektor do veře-
jných rukou.
Litva
V litevském sektoru veřejných
služeb již probíhají dvě reformy. Ta
první se týká odnášení odpadu a jeho
likvidace a ta druhá se týká modern-
izace systémů dodávky pitné a
užitkové vody. Podobně jako u nás i
zde mají problémy s financováním
veřejných služeb. To se odráží i ve
zdravotnictví, které pořád zaostává
za růstem HDP. Teprve po protestech
litevských odborů v tomto roce, vlá-
da zvýšila výdaje na zdravotnictví o
22 % v porovnání s rokem 2005.
Hlavní požadavky litevských odborů
ve veřejných službách jsou přede-
vším tyto: 1) neprivatizovat vodo-
hospodářský sektor; 2) udržet a
zmodernizovat stávající pracovní
místa, 3) zvyšování kvality služeb 4)
regulace cen.
Dánsko
Strukturální reforma, která je mo-
mentálně zaváděná v Dánsku, je nej-
důležitější reorganizací veřejného
sektoru za posledních 35 let. Refor-
ma zahrnuje: 1) rozsáhlá redistribuce
klíčových funkcí mezi tři územní
stupně (stát, region, samosprávní
územní celky), 2) snížení počtu
samosprávních územních celků z

271 na 98 a zrušení 14 okresů a je-
jich nahrazení 5 regiony, 3) snížení
počtu územních stupňů, které mohou
vybírat daně ze 3 na 2 s tím, že re-
gionální stupeň již toto právo nemá.
Tato reforma by ale neměla přinést
nějakou významnou změnu ve finan-
cování nebo v kvalitě těchto služeb.
Ale není pochyb o tom, že tato refor-
ma je založena na filozofii, že větší
městské jednotky povedou k většímu
využívání externích zdrojů (out-
sourcingu služeb).  
Estonsko
V Estonsku jsou plánované reformy
poněkud odlišné od těch evropských.
Hovoří se zde totiž spíše o centra-
lizaci než o decentralizaci, která
probíhá ve většině zemí EU. Je to
paradoxně dáno tím, že Estonsko se
snaží přibližovat EU, a k tomu jsou
neustále potřeba velké investice.
Zatím zde nemají žádné plány na
velké kampaně, ale zástupci do-
mácích odborů se domnívají, že je již
nyní třeba shromáždit co nejširší
členskou základnu, aby měly při pří-
padných vyjednáváních dostatečnou
sílu.

* * *
Součástí kampaně za kvalitnější
veřejné služby bude i seminář
„Rovnost přes kvalitní veřejné služ-
by: požadavky odborů“, který se
uskuteční 19. - 20. října 2006 v
Bruselu. Tento seminář pořádá  Vý-
bor pro rovnost mužů a žen a jeho
cílem je diskuse a upozornění na as-
pekty rovnosti pohlaví v rámci kam-
paně EPSU. 
Nový impuls ve veřejných
službách v Evropě, 19. září 2006
Skupina sociálních demokratů v
Evropském parlamentu připravuje na
19. září 2006 seminář, aby spojila
národní poslance a jiné zaintereso-
vané osoby a organizace. Ty by měly
začít dialog a ustanovit národní ak-
tivity pro větší právní jistotu, místní
autonomii a občanská práva v kon-
textu veřejných služeb.

epsu.org
připravil -pm-

Švédská vláda prosazuje kolek-
tivní dohody ve veřejných kon-
traktech
Švédská vláda navrhla, aby bylo
ilegální podepsat veřejný kontrakt se
společností, která nepodepsala
kolektivní dohodu. Společnosti,
které to nebudou respektovat nebu-
dou pro danou zakázku vybrány.
Evropská direktiva o vládních za-
kázkách toto povoluje, ale je to jen
výjimečně využíváno. Tato iniciativa
vznikla potom, co litevská stavební
firma odmítla podepsat švédskou
kolektivní smlouvu s tím, že kolek-
tivní smlouvu již podepsala v Litvě
a ta jí nabízí nižší mzdy a lepší pod-
mínky. Švédské odbory blokovaly
této litevské firmě stavební poze-
mek. V únoru  2005 musela tato fir-
ma opustit své staveniště a v půlce
dubna vyhlásila bankrot. EPSU a os-
tatní unie se domnívají, že procedury
v direktivách o zakázkách by měly
být spíše povinné než dobrovolné.
Soutěž o nejlepší veřejné služby
BBC nedávno rozeslala reportéry
napříč celou zeměkoulí, aby hledali
„nejlepší veřejné služby na světě“.
Výsledná noční série reportáží
ukazuje, že země nyní odmítly mo-
del, ve kterém stát ustupuje od za-
jišťování blahobytu, aby mohl snižo-
vat daně. V téměř všech zemích
OECD dochází ke zvyšování veřej-
ných výdajů. Silné veřejné služby
jsou dnes viděny jako základní
stavební kámen slušné společnosti a
podporují investice do vzdělání,
výzkumu a rozvoje. Zdravá a
bezpečná společnost také dělá firmy
konkurenceschopnější. Země s nej-
vyššími úrovněmi výdajů (hlavně ve
Skandinávii) zažívají silný, růst za-
ložený na exportu a znalostech. Při
správných politických rozho-
dováních mohou jít ekonomická
efektivnost a sociální spravedlnost
ruku v ruce.
Kamerun hledá „neexistující pra-
covníky“
Kamerunské úřady zjistily, že vy-
plácí 45 tisíc mezd zaměstnancům,
kteří ve skutečnosti neexistují. Tito
„duchové“ byli odhaleni při sčítání
veřejných zaměstnanců, které bylo
součástí boje proti korupci. Ministr
financí P. A. Abah řekl, že tito fik-
tivní zaměstnanci stáli stát každý
měsíc skoro 10 milionů dolarů. Již
na začátku tohoto roku prohlásili
zahraniční dárci, že pro zrušení mi-
liardových dluhů (v dolarech), musí
stát začít boj s korupcí. P. A. Abah
uvedl, že tito fiktivní zaměstnanci
okrádali stát, a navíc toto číslo ještě
nemusí být konečné. Tito fiktivní za-
městnanci byli buď zahraniční emi-
granti nebo byli již po smrti. Tento

jev, ovšem ne v takovém měřítku, je
v Kamerunu běžný – například v
roce 2005 zde na ministerstvu veře-
jných služeb zjistili, že polovina z
2700 zaměstnanců vlastně neexistu-
je. V Korupci se Kamerun řadí v
celosvětovém měřítku na přední mís-
ta.
Korea: Prudké zavírání kanceláří
KGEU po celém zemi
PSI žádá své pobočky, aby poslaly
protestní dopis jihokorejské vládě k
vyjádření nesouhlasu se zhoršujícími
se podmínkami pro místní odbory.
Práva korejských odborů ohledně za-
městnanců ve veřejném sektoru se
rapidně zhoršila, a dokonce se zvýši-
ly i represe vůči pobočce PSI KGEU
(Odbory korejských vládních za-
městnanců). Navzdory opakovaným
doporučením a protestům mezi-
národního společenství, aby korejská
vláda zastavila represe, a aby zaruči-
la odborářská práva vládním zaměst-
nancům, korejská vláda nadále
pokračovala v represi proti KGEU.
Mohutné uzavírání kanceláří KGEU
po celé zemi je založeno na nařízení
„direktiva na zajištění transformace
ilegálních organizací na legální
odbory (dobrovolné vzdání se člen-
ství)“, které přišlo ze strany vlády a
na druhém nařízení „direktiva o při-
jetí důkladných protiopatření včetně
obrovského zavírání ilegálních za-
městnaneckých organizací“. Svůj
protest můžete poslat na adresu:
rights@world-psi.org
Pohled na odborovou angažo-
vanost ve Švédsku
Švédsko má pravděpodobně nejvyšší
angažovanost v odborech na světě.
Asi 78 % celé placené pracovní síly
se sdružuje v nějaké odborové orga-
nizaci. Podobně jsou na tom ještě
Finsko se stejnými 78 % a Dánsko se
75 %. Bližší analýza švédských dat,
kterou provedla Švédská federace
odborů (LO), přinesla dva zajímavé
závěry. Za prvé se zvýšil podíl žen v
odborech, nyní je o 7 % pravdě-
podobnější, že v odborech bude že-
na. A za druhé lidé, kteří se nenaro-
dili ve Švédsku mají větší tendenci
vstupovat do odborů než ti co se na-
rodili ve Švédsku. Více jak 15 %
členů LO se narodilo v jiné zemi a
více než 25 % mají zahraniční
původ.
Propouštění v Srbsku a Černé
Hoře
PSI bylo informováno svou poboč-
kou SIDZ o následující situaci:
Po rozpadu státu Srbsko a Černá Ho-
ra a po převzetí ministerských insti-
tucí Srbskou republikou mnoho stát-
ních zaměstnanců přišlo o svou prá-
ci. Zaměstnanci byli navíc propu-
štěni bez respektování existujících NOS 14-15/2006 13

Evropská federace odborových svazůveřejných služeb (EPSU)a její kampaň za schválení nové legislativyve veřejných službách

právních procedur a bez vhodného
sociálního programu, který by snížil
tento nepříznivý dopad na zaměst-
nance. Navíc se zdá, že zkušení za-
městnanci byli netransparentně
vyměněny pracovníky, kteří jsou
blízcí vládním úředníkům.
PSI podporuje návrh pana R. Priebe-
ho (tajemník Evropské komise pro
území západního Balkánu), který

vidí řešení v započetí sociálního dia-
logu s relevantními odbory a použí-
vajíc při tom transparentních prá-
vních kritérií a založení adekvátního
sociálního programu pro propuštěné
pracovníky. Úsilí Srbska o vstup do
EU bude úspěšné pouze tehdy,
pokud srbská vláda bude dodržovat
ústavu a zákony.

psi.org
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Metodický pokyn ČMKOS pro odborové svazy sdružené
v ČMKOS k postupu při předávání majetku státu odborovým
organizacím, které mají postavení právnické osoby v souladu

se zákonem č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Českomoravská konfederace odborových svazů, Právní oddělení    
V Praze dne 10. července 2006
Dnem 30. 6. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 317/2006 Sb., kterým se mění zákon č.
290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na
kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvise-
jících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a
závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č.10/2001 Sb., a zákona
č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. I. Obecně
Odborové organizace nabývaly pozemky do svého vlastnictví do 31.12.1956. Poté je
mohly na základě tehdy platného občanského zákoníku užívat již jen na základě prá-
va trvalého užívání - to bylo zvláštním užívacím institutem k cizí věci. Právní insti-
tut trvalého užívání byl zaveden do právního řádu občanským zákoníkem č. 141/1950
Sb., s účinností od 1. 1. 1951. Majetek státu se odevzdával do trvalého užívání do 31.
12. 1965 odborovým organizacím v rámci ROH opatřením příslušného národníhovýboru, vydaným po předchozím souhlasu trvalého uživatele. Právní úprava tr-
valého užívání byla upravena hospodářským zákoníkem č. 109/1964 Sb. a prováděcí-
mi vyhláškami. Základní podmínky byly stanoveny v § 70 hospodářského zákoníku.
Od 1.1.1966 stát odevzdával národní majetek odborovým organizacím v ROH na
základě hospodářské smlouvy o odevzdání národního majetku do trvalého užívání.
Za stát zpravidla národní majetek odevzdával finanční odbor ONV. Právo trvalého
užívání se zřizovalo do 31.12.1991. Lesní pozemky se do trvalého užívání neode-
vzdávaly. V hospodářské smlouvě byly sjednány přesně specifikované pozemky a
také vymezen účel využití těchto pozemků. Přijetím zákona č. 219/2000 Sb., o ma-
jetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, se dnem 1. ledna 2001 právo trvalého užívání podle § 59 tohoto zákona
změnilo na výpůjčku do 1. ledna 2007. Výpůjčka je bezplatná a obsah výpůjčky se
řídí se § 659 až § 662 platného občanského zákoníku. II. Zákonné podmínky přechodu vlastnictví podle § 15a citovaného zákona
Smyslem tohoto zákona je, aby pozemky, ke kterým bylo zřízeno odborovým orga-
nizacím nebo jejich právním předchůdcům právo trvalého užívání a které dnes exis-
tují v režimu výpůjčky, přešly bezúplatně do vlastnictví odborových organizacích ob-
dobně tak, jak to bylo u stavebních bytových družstev a tělovýchovných jednot.  
1. Podle § 15a  dnem nabytí účinnosti výše citovaného zákona přecházejí uvedené
pozemky z vlastnictví České republiky bezúplatně do vlastnictví odborových organi-
zací, které mají podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, postaveníprávnické osoby. Znamená to, že zákonodárce výslovně stanovil, že odborová orga-
nizace musí mít postavení právnické osoby. Odborové svazy mohou zřizovat organi-
zační jednotky dvojího typu, a to organizační jednotky, které jsou oprávněny jednat
svým jménem, mají právní subjektivitu, tj. mají postavení právnické osoby a organi-
zační jednotky, které nemají právní subjektivitu. Jaké má postavení organizační jed-
notka vyplývá ze stanov odborových svazů. Příslušná organizační složka státu bude
vyžadovat stanovy proto, aby zjistila, zda organizační jednotka má postavení
právnické osoby.  
2. Pokud má odborová organizace postavení právnické osoby, tak k bezúplatnému
přechodu pozemků z vlastnictví České republiky musí být současně splněny násle-
dující podmínky: 
a)  K těmto pozemkům bylo uvedeným odborovým organizacím nebo jejich právním
předchůdcům zřízeno právo trvalého užívání. Znamená to, že odborová organizace
musí předložit hospodářskou smlouvu (do 31. 12. 1965 opatření) o odevzdání části
národního majetku do bezplatného trvalého užívání anebo předložit k výše uvedené
smlouvě také potvrzení odborového svazu o právním nástupnictví (musí být za-
chována kontinuita trvalého užívání).
b) Trvalé užívání se podle zvláštních předpisů změnilo na výpůjčku. Zvláštním
předpisem je zákon č. 219/2001 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 59 citovaného zákona se
dosavadní vztahy trvalého užívání (podle § 70 hospodářského zákoníku) dnem 1. led-
na 2001 změnily na výpůjčku. Institut výpůjčky končí dnem 1. ledna 2007. Obsah
výpůjčky se řídí ustanovením platného občanské zákoníku (§ 659 až § 662).
c) Výpůjčka ke dni nabytí účinnosti zákona č. 317/2006 Sb. trvá. Vyloučena je ap-
likace zákona v těch případech, kdy trvalé užívání k majetku státu zaniklo, například
protože odborová organizace s příslušnou organizační složkou státu uzavřela dohodu
o ukončení zákonné výpůjčky a pak si vztah k pozemku, který je ve vlastnictví státu
právně upravila jinak (například uzavřela nájemní smlouvy).        
d) Pozemky slouží k naplňování poslání a činnosti odborových organizací v
souladu s čl. 27 Listiny základních práv a svobod. Znamená to, že odborová organi-
zace pozemky využívá např. k zajištění školení a vzdělávání svých členů, na rekreaci
dětí, rekreaci svých členů a jejich rodinných příslušníků, ke sportovním účelům, kul-
turním účelům, případně účelům dalším.Zákon se vztahuje na bezúplatný přechod pozemků, které tvoří jeden funkčnícelek se stavbou, za splnění podmínek všech podmínek, jak je uvedeno v pís-menech a) až d).
Upozornění: Zákon se vztahuje na zastavěnou plochu a nádvoří a ostatní plochu. 

Tábor je zaměřen chovatelsky - zdokonalení znalostí o chovu zvířat a
ochraně přírody.  Program je dále rekreačně poznávací s výlety do okolí
včetně  výletu do nedalekého města v SRN. Možnost koupání v bazénu,
lyžování (sjezdovka i na běžky), bruslení.
Doprava je společná vlakem z Prahy hlavního nádraží ČD s možností přis-
toupit v nácestných stanicích. Odjezd je v druhý svátek vánoční ráno,
návrat v neděli odpoledne. V přihlášce je možno uvést vlastní dopravu
dítěte na tábor a zpět. Zavazadla se vezou společně vlakem.
Ubytování účastníků je na pokojích ve zděném objektu. V areálu je vešk-
eré sociální zázemí včetně sprchy s teplou vodou.
Stravování bude probíhat 5x denně, účastníci se budou podílet na přípravě.
Účastnický poplatek za 6 dnů tábora činí částku 1800,- Kč.Členové
ČSCH mají možnost uplatnit slevu 100,- Kč při potvrzení přihlášky
mateřskou organizací. Připomínáme možnost požádat zaměstnavatele nebo
odborovou organizaci rodičů o poskytnutí příspěvku na tábor z FKSP, SF
apod. Potřebnou fakturu zašleme po obdržení závazné přihlášky.
Přihlášky úplně vyplněné nutno zaslat nejpozději do 30.11.2006 na
adresu: Vlastimil Jura, Kostelní 3300, 407 47 Varnsdorf nebo e-mailem
na: vlastimil.jura@seznam.cz. Po jejich obdržení budou postupně za-
sílány další pokyny a faktura, kterou je nutno uhradit do termínu
uzávěrky přihlášek. 
Zrušení přihlášky z různých důvodů je možno pouze písemně bez
stornopoplatku do 30.11.2006, při pozdějším zrušení nebo jinou formou do
15.12.2006 činí stornopoplatek 300 Kč, po tomto termínu činí
stornopoplatek 800 Kč. Ke krytí stornopoplatku z důvodu nemoci či úrazu
při současném úrazovém pojištění dítěte doporučujeme uzavřít z důvodu
finanční výhodnosti komplexní cestovní pojištění s vlastní zdravotní po-
jišťovnou nebo jiným pojišťovacím ústavem!
Vzhledem ke specifičnosti tábora Vás prosíme o jeho propagaci mezi
Vašimi spolupracovníky, spolužáky apod. se zaměřením především na
děti od 9 do 15 let věku.
Těšíme se na příjemné společné prožití Silvestra !
Veškeré informace na tel. 602 682 600 nebo 608 181 997, p.Vlastimil
Jura.

NEJLEPŠÍ DÁREK K VÁNOCŮM PRO VAŠE DĚTIA SOUČASNĚ  ODPOČINEK 
ČSCH, Základní organizace chovatelů koček Varnsdorf pořádá16. zimní - vánoční tábor pro děti

Tábor se uskuteční ve dnech 26.12.2006 až 1.1.2007 v areálu DDM v Rum-
burku, v oblasti Lužických hor ve Šluknovském výběžku.

Závazná přihláška na zimní tábor Rumburk 26. 12. 2006 - 1. 1. 2007
Jméno a příjmení .........................................................................................
RČ ...............................................................................................................
Bydliště ........................................................ PSČ .....................................
E-mail ..........................................................................................................
Tel. byt ...................... rodičů zam. .......................  mobil ..........................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny ...................................................................
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata: .............................................
Nastupovat budu v železniční stanici:........................................................
Nepojedu společně, vlastní dovoz a odvoz
Potvrzení o členství dítěte v ZO ČSCH v roce 2006
podpis a razítko
Datum ......................... 2006 Podpis zákonného zástupce .................................   

Věnujte pečlivou pozornost vyplňování přihlášky. Nehodící se škrtněte
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Do vlastnictví odborových organizací například nepřecházejí pozemky náležející do
lesního půdního fondu a pozemky, které mají charakter zemědělské půdy, například
trvalé travní porosty (dříve louky, pastviny). Zemědělské pozemky nepřecházejí do
vlastnictví z toho důvodu, že zákon č. 229/1991 Sb., zákon o půdě, ve znění
pozdějších předpisů, v § 22 odstavec 1 písmeno e) zrušil trvalé užívání k zeměděl-
ským pozemkům.  III. Postup odborových organizací ve vtahu k organizační složce státu
l. Pokud odborová organizace splní podmínky stanovené v § 15a) citovaného zákona,požádá, nejlépe písemnou formou, nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnostizákona předávající organizační složku státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o předání majetku. Zákon nabyl účinnosti dnem 30. června 2006, tj uve-
dená lhůta uplyne, tj. skončí 1. lednem 2007. Pokud odborová organizace ve lhůtě
stanovené zákonem nepožádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný přechod pozemků, tak ke změně vlastnického práva nedojde. Výpůjčka
specifikovaná v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vys-
tupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů končí dnem 1. ledna
2007. Po uplynutí této lhůty, by musela odborová organizace upravit právní vztah k
pozemkům s Úřadem pro zastupování státu jinak (v úvahu přichází uzavření nájem-
ní smlouvy nebo kupní smlouvy podle občanského zákoníku).
2. O předání a převzetí majetku splňujícího podmínky zákona sepíše předávající -
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s odborovou organizací protokol
o předání a převzetí. Tento protokol musí sepsat organizační složka státu nejpozdějido 12 měsíců od účinnosti zákona. Náležitosti protokolu jsou jednoznačně
vymezeny v citovaném zákoně. Kdo podepisuje za předávající, určí ve svých vlast-
ních pokynech Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kdo podepisuje
za nabyvatele - odborové organizace, by mělo vyplývat ze stanov odborového svazu
anebo z vnitřního předpisu odborového svazu. Protokol musí obsahovat výčet
pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí. Pozemkymusí být označeny parcelním číslem s uvedením názvu, katastrálního území, ve
kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou čísel-ných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu. Pokud
budou vedeny pozemky ve dvou číselných řadách, tak ve prospěch odborové organi-
zace přicházejí v úvahu jenom pozemky stavební. U předávajícího a nabyvatele musí
být přesně uvedeno sídlo a identifikační číslo. U odborové organizace musí být uve-
deno její vlastní identifikační číslo (pozor, nikoliv číslo odborového svazu!). 
3. Pokud bude protokol o předání a převzetí vypracován tak, jak to jednoznačně
stanoví zákon, pak odborová organizace zašle tuto listinu s ohlášením příslušnému
Katastrálnímu úřadu (příslušnost je dána sdělením Českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního č. 263/2005 Sb.). Listina má charakter záznamu a zapisuje se v souladu
s § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
4. Protože má stát oprávněný zájem, aby majetek státu, který získala odborová orga-
nizace bezúplatně od státu, nebyl zneužíván ke spekulativním účelům, v § 15b odst.
5 citovaného zákona  je stanovena podmínka, že pozemky musí být po dobu 5 let ode
dne jejich nabytí  užívány pouze k naplňování a poslání činnosti nabyvatele. Pokud
by před uplynutím 5leté lhůty odborová organizace  rozhodla, že  pozemky pro tento
účel již nepotřebuje, tak je musí přednostně bezúplatně nabídnout zpět do vlastnictví
státu. Pokud předávající - Úřad pro zastupování státu nepřijme písemnou nabídku od
odborové organizace do 6 měsíců ode dne doručení takové nabídky, může s majetkem
naložit nabyvatel bez omezení, jak uzná sám za vhodné. IV. Doklady, které by měly mít připravené odborové organizace
Pro účely bezúplatného přechodu pozemků z vlastnictví České republiky by měla mít
každá odborová organizace, které se to týká, připraveny následující listiny:
a) hospodářskou smlouvu o odevzdání národního majetku do trvalého užívání (dříve
opatření) v souladu s § 70 hospodářského zákoníku a příslušnými prováděcími vy-
hláškami,
b) u některých odborových organizací potvrzení odborového svazu, že žadatel
(odborová organizace), je právním nástupcem odborové organizace, které byl ode-
vzdán národní majetek státu do trvalého užívání,
c) ověřený opis dokumentu Ministerstva vnitra o tom, že odborový svaz  je evidován
na MV ČR v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů,
d) potvrzení odborového svazu o tom, že odborová organizace je organizační jed-
notkou odborového svazu a že podle svých stanov má postavení právnické osoby,
jaké má identifikační číslo a kdo je oprávněn jednat a podepisovat  jejím jménem,
e) stanovy odborového svazu,
f) aktuální výpis z katastru nemovitostí,
g) snímek z katastrální mapy,
h) u některých odborových organizací, pokud došlo k dělení pozemků, tak i geomet-
rický plán.  V. Upozornění pro odborové organizace:
Pozemky po zrušených okresních úřadech, které byly alespoň z části součástí zvláště
chráněných území (tedy nejen pozemky v maloplošných zvláště chráněných územích,
ale i pozemky na území národních parků a chráněných krajinných oblastí - 15 %
území republiky), převzala zákonem č. 290/2002 Sb. Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR. Zápis na LV Agentury v katastru nemovitostí na základě protokolů probíhá
v ojedinělých případech ještě dnes.
Zákon tehdy nerozlišil zastavěné a nezastavěné pozemky a tak se stalo, že např. ob-
jekty po zrušených okresních úřadech připadly ÚZSVM a pozemky pod nimi a vše,
co tvořilo s nimi funkční celky, připadlo Agentuře. Novelou uvedeného zákona
nepotřebný státní majetek pro ochranu přírody v zastavěných územích obcí ze zákona

připadl ÚZSVM. Předání protokolů ještě není dokončeno v celém rozsahu, a proto
ani zápisy v katastru nemovitostí neodpovídají v současnosti zákonnému stavu.
Z výše uvedených důvodů se tedy mohou vyskytovat pozemky mimo zastavěná
území obcí na území správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, kdy or-
ganizační složkou státu, která bude vydávat pozemky pod objekty odborových orga-
nizací, bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.    

Vypracovala: JUDr. Marta Očovská
Příloha: 
zákon č. 371/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení pů-
sobící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č.
157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky,
ve znění zákona č.10/2001 Sb., a zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů.

JUDr. Marcela Kubínková v. r.
místopředsedkyně ČMKOS
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ze dne 23. května 2006,
kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a

závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti
tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb.,

o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění
zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,

ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V zákoně č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých
věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a
zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 150/2003 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 211/2003 Sb. a
zákona č. 1/2005 Sb., se za § 15 vkládají nové § 15a a 15b, které znějí:

"§ 15a
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí z vlastnictví České republiky bezú-
platně do vlastnictví odborových organizací, které mají podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, postavení právnické osoby, pozemky tvořící jeden funkční
celek se stavbou ve vlastnictví těchto odborových organizací, jestliže zároveň
a) k těmto pozemkům bylo uvedeným odborovým organizacím nebo jejich právním
předchůdcům zřízeno právo trvalého užívání,
b) trvalé užívání se podle zvláštních právních předpisů22) změnilo na výpůjčku,
c) výpůjčka ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá,
d) pozemky slouží k naplňování poslání a činnosti odborových organizací v souladu
s čl. 27 Listiny základních práv a svobod.

§ 15b
(1) Nabývající odborová organizace (dále jen "nabyvatel") požádá předávající orga-
nizační složku státu (dále jen "předávající") o předání majetku uvedeného v § 15a ne-
jpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; neučiní-li tak, ke změně vlast-
nického práva podle § 15a nedojde a výpůjčka podle zvláštních právních předpisů22)
odborové organizaci nadále trvá.
(2) O předání a převzetí majetku uvedeného v § 15a sepíše předávající s nabyvatelem
nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona protokol o předání a
převzetí.
(3) Protokol podle odstavce 2 musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo předá-
vajícího a nabyvatele a výčet pozemků s uvedením údajů nezbytných pro zápis do
katastru nemovitostí. Protokol musí být podepsán za předávajícího jeho vedoucím a
za nabyvatele jeho statutárním orgánem.
(4) Protokol podle odstavce 1 je listina, kterou nabyvatel zašle s ohlášením přechodu
vlastnického práva z České republiky na nabyvatele k provedení záznamu do katas-
tru nemovitostí16).
(5) Majetek, který přechází do vlastnictví nabyvatele podle § 15a, musí být po dobu
5 let ode dne nabytí užíván pouze k naplňování poslání a činnosti nabyvatele. Stane-
li se před uplynutím této doby pro nabyvatele pro tento účel nepotřebným, musí být
přednostně nabídnut bezúplatně do vlastnictví státu; organizační složkou státu přís-
lušnou k přijetí nabídky je předávající. Pokud předávající nepřijme písemnou nabíd-
ku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců od jejího doručení, naloží nabyvatel s majetkem bez
uvedených omezujících podmínek.".

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r., Klaus v. r., Paroubek v. r.
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Pracovat v odborech?: ... a tak jsem si řekla, proč ne?

V 90. letech, kdy jste praco-vala v OS UNIOS, jsme sepotkaly na odborové půdě.Jak vás, velmi mladou, napad-lo pracovat v odborech?
Byla to prostě obrovská náhoda.
V době, kdy jsem pracovala jako
učitelka na základní škole v
Praze jsem se na jedné oslavě s
přáteli dozvěděla, že na ČMOS
PS (dneska OS UNIOS) hledají
pracovníka na mezinárodní odd-
ělení. Kamarádi si mě dobírali,
proč to nezkusím a tak jsem si
řekla, proč ne? Byl to první
opravdový konkurz, který jsem
absolvovala a k mému velkému
překvapení jsem uspěla. Říká se,
ze svět je malý a  něco na tom
určitě bude. Tehdejším předse-
dou svazu byl Richard Falbr,
který je v současné době
poslancem EP. Díky tomu, že se
tehdy rozhodl mě přijmout, jsme
se zase po letech "sešli", ten-
tokrát v Bruselu.Později jste přešla do OSzdravotnictví a sociální péčeČR.
Ano, a opět svoji roli sehrála
náhoda. V roce 1997 jsem se
zúčastnila kongresu Interna-
cionály veřejných služeb v Ja-
ponsku, jejímž členem mezi jiný-
mi byl a stále je OS UNIOS, OS
zdravotnictví a sociální péče ČR
a také váš odborový svaz - OS
státních orgánů a organizací.
Členem české delegace byl také
předseda OS zdravotnictví
RNDr Jiří Schlanger, který mi
zanedlouho po kongresu nabíd-
nul místo.V ČR odbory nejsou přílišpopulární. Jak je tomu v okru-hu lidi, které dnes potkáváte vBruselu?
Vzhledem k tomu, že sekretariát,
ve kterém pracuji, je sekreta-
riátem pro ty členy EHSV, kteří
jsou nominováni jednotlivými
vládami jako zástupci odborů,
pak se služebně setkávám nej-
více právě s odboráři (z 314
členů našeho Výboru je 109 zás-
tupců odborů). Kromě toho v
naší instituci existují dvě odbo-
rové organizace, ve kterých je
organizována řada zaměstnanců
našeho Výboru.Mladých členů, odborářů, jeposkrovnu. Velmi málo je imladých profesionálních od-

borových pracovníků. Cořeknete mladým lidem, kteříze společenských důvodů by vžádném případě nechtěli pra-covat v odborech?
Nemyslím si, ze v českých od-
borech je málo mladých členů,
ale souhlasím s tím, že je oprav-
du málo mladých profesionál-
ních odborových pracovníků.
Nevím jak vy, ale já si nepa-
matuji, že bych v době, kdy jsem
na odborech pracovala, viděla
stránky plné inzerátů nabíze-
jících pracovní místo na od-
borech. Procento odborové or-
ganizovanosti u nás se výrazně
snížilo a tomu také odpovídá
snižující se počet profesionál-
ních odborových pracovníků. Je
málo svazů, které nabírají nové
zaměstnance. A myslím si, že v
konkurenci pracovních nabídek
současného pracovního trhu bo-
hužel odbory nepatří mezi ty nej-
atraktivnější zaměstnavatele
(zejména z hlediska finančního).
Pokud někdo v odborech praco-
vat nechce, pak ho těžko
přesvědčíte o opaku. Ale je to
škoda. Mně osobně práce na od-
borech poskytla obrovskou
možnost profesního růstu a
musím říci, že také díky tomu, co
jsem se na odborech naučila,
jsem uspěla v roce 2001 v
konkurzu na místo pedagogické
asistentky pro Evropskou od-
borovou akademii v Bruselu a o
dva roky později v konkurzu na
současné místo.Jak jste spokojena se životemv Bruselu, vzpomínáte na do-mov, myslíte, že by jste semohla někdy vrátit do českýchodborů?
Belgie má spoustu krásných
míst, které stojí za to navštívit a
Brusel samotný je moc hezké
město. Když se člověk rozhodne
pracovat a žít v zahraničí, tak
mu nezbude nic jiného než najít
pozitiva, která nové místo, měs-
to, nabízejí, aby se mohl začít i
tam cítit dobře a o to jsem snaži-
la hned od začátku. Třeba
takový víkend na belgickém
pobřeží s písečnou pláží nebo
francouzsky mluvící prostředí,
které, pokud se chcete naučit
francouzštinu,  je jednoznačně
lepší než jakákoliv učebnice.
Díky tomu, že tady sídlí řada

evropských institucí, žije a
pracuje v Bruselu spousta cizin-
ců a od  našeho vstupu do EU
také spousta Čechů. Člověk se v
žádném případě nemůže cítit
osamoceně. Dokonce není žád-
ným problémem koupit české
noviny, či zajít na guláš s
knedlíkem do české restaurace.
Samozřejmě, že přesto všechno
na domov vzpomínám. A když mi
začne chybět opravdu moc, tak

není nic jednoduššího než odjet
domů třeba jenom na víkend.
Brusel má tu výhodu, že se z něj
do Prahy dostanete letadlem za
hodinu.
Ptáte se, jestli si myslím, že bych
se mohla někdy vrátit do českých
odborů. Odpověď je jednoduchá
- pokud by "o mě" odbory ještě
stály, pak samozřejmě ano. Vel-
mi ráda. -dě

Eva Šanovcová, 41 let, v současné sobě pracuje jako asistentka vsekretariátu Skupiny II (zástupci odborů) v Evropskémhospodářském a sociálním výboru (EHSV) v Bruselu. Pochází zValašských Klobouk (kde absolvovala základní a střední školu), vBrně vystudovala Pedagogickou fakultu (obor ruština-hudebnívýchova).

Eva Šanovcová s polskymi cleny skupiny II.

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

HUDEBNÍ DIVADLO SE VRACÍ DOOPRAVENÉHO KARLÍNA
Nyní zamluvte, později se rozhodnete

Muzikály: Kleopatra, Tajemství, Angelika, Děti ráje,
Bídníci, Elixír života, Excalibur, Láska je láska, Obraz
Doriana Graye, Jack Rozparovač, Noc na Karlštejně,
Zpívání v dešti, West Side Story, Jekkyl a Hyde, Pro-
ducenti.
Divadla: Metro, Radka Brzobohatého, U Hasičů, Na
Jezerce, Bez Zábradlí, Na Fidlovačce, Komorní Fidlo-
vačka, Národní a Stavovské divadlo.
Černé divadlo: Frankenstein.

* * *
*Minimální objednávka 10 vstupenek*
*Zájemcům pošleme bližší informace*


