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Ze sekcí

Vedení sekce Veřejná správa
V úterý 20. září se v Praze sešlo
vedení sekce Veřejná správa.
Předsedkyně sekce Ing. Alena
Gaňová informovala o plnění
usnesení z jarního výjezdního
zasedání, které se týkalo zastou-
pení regionů ve vedení sekce a
zastoupení sekce v orgánech
odborového svazu. Vedení sekce
vzalo na vědomí písemnou in-
formaci o průběžném plnění

rozpočtu sekce v roce 2011. Petr
Vydra informoval o přípravě vý-
jezdního zasedání výboru sekce
ve dnech 13. – 15. října v Hnani-
cích na Moravě. Součástí zase-
dání bude tradiční beseda se zá-
stupci odborových organizací
svazu z okolí. Zasedání by se
měli zúčastnit hosté předseda

Ve čtvrtek 22. září se v Praze
konalo 4. zasedání předsednic-
tva VOS. Seznámilo se s písem-
nou průběžnou zprávou o hos-
podaření našeho odborového sva-
zu za 1. pololetí 2011 doplněnou
ústní informací Zdenkou Svo-
bodovou. Na návrh Vojtěcha Ro-
senbergera bude zpráva o hospo-
daření OS za rok 2011 doplněna
o přehledné hodnocení hospo-
daření ve formě srozumitelné
členům OS bez ekonomického
vzdělání. Předseda OS Jan
Rovenský informoval o opako-
vaných jednáních s Minister-
stvem práce a Generálním ředi-
telstvím Úřadu práce ohledně
probíhající reorganizace, která
podle názoru odborů probíhá
uspěchaně, zmateně a za roz-
poruplných a nejasných infor-
mací. Změny vedou k privati-
zaci zprostředkování zaměst-
nání, což odbory odsuzují stejně
jako přesun sociálních agend
z územně správních celků na
Úřad práce. Předseda OS ocenil
práci sekce Úřady práce a pod-

nikového výboru, díky níž se
daří napravovat některé postupy.
Nyní je již ujasněn přechod
určitých zaměstnanců z Úřadu
práce do Státního úřadu in-
spekce práce. Problémem je za-
tím přesun zaměstnanců úřadů
územně správních celků do
Úřadu práce. Nejasné je podle
odborů zajištění finančních
prostředků pro přecházející za-
městnance. Odbory během reor-
ganizace posílily svůj vliv mezi
zaměstnanci, nyní je v Úřadu
práce 25 základních organizací
namísto původních 19. Odbory
se zasazují o korektní postup
reorganizace v souladu s prá-
vem.
Předseda OS informoval o jed-
náních s 1. náměstkem MPSV
Vladimírem Šiškou ohledně
odměňování. Pro rok 2012 by
mělo platit stejné nařízení vlády
o platech jako dosud. Doplněno
by mělo být metodikou, která by
doporučovala snižování podílu

Výbor sekce Katastrální úřady jednal v Praze 8. září
Informace z rezortu geodézie a
kartografie podal a dotazy zod-
pověděl na jednání výboru
předseda Českého úřadu země-
měřického a katastrálního Ing.
Karel Večeře. Týkaly se přede-
vším problémů s novým centrál-
ním informačním systémem
katastru nemovitostí. Rozpočet
úřadu na rok 2012 je stejný jako
v roce 2011. Výhled rozpočtu
na rok 2013 je nepříznivý, má
dojít k výrazné redukci rozpočtu
ČÚZK. Bude nutno citlivě sni-
žovat stav zaměstnanců na cca
95 % zaměstnanců např. přiro-
zenými odchody do důchodu,
apod. V roce 2012 není nutné
snižování stavu zaměstnanců,
jen v horizontu 2-3 let je
potřeba snížit stav o 5 %, aby se
vyrovnaly platy na stav před
vládními restrikcemi. Někde se
snižování podařilo již dnes.
Zhruba v polovině krajů došlo
ke snižování platových stupňů
o 1-2, v dalších krajích se sní-
žení prostředků pokrylo z od-
měn a osobních příplatků.
V systému, kdy platové stupně
nejsou nárokové, nelze rozdělo-
vat prostředky na platy mezi
krajské KÚ dle stávajících sys-
témů. Na ČÚZK bylo vytvořeno
opatření k hodnocení zaměst-
nanců jejich vedoucími, k pla-
tovým postupům o +- 2 platové

stupně a osobním příplatkům.
Opatření bylo postoupeno ředi-
telům KÚ, aby byl základní prin-
cip podobný v celém rezortu
s modifikací podle krajů. Termín
dokončení digitalizace souboru
geodetických informací byl po-
sunut na rok 2017. Pokud bude
schválen nový občanský záko-
ník, bude to mít výrazné dopady
na katastrální předpisy (evido-
valy by se např. nájmy a pachty).
Na podzim roku 2011 bude zřej-
mé, zda bude občanský zákoník
směřovat ke schválení v parla-
mentu ČR nebo k zamítnutí. Na
některých KÚ jsou problémy
s náhradami škody, kterou určil
soud klientům vůči KÚ. Řeší to
škodní komise a vymáhá na za-
městnancích a vedoucích. Tento
problém lze zajistit pojištěním
odpovědnosti za škodu z výkonu
povolání.
Místopředseda OS Pavel Bednář
informoval členy výboru sekce
o vývoji počtu členské základny
a o jednáních předsedy OS Ing.
Jana Rovenského s 1. náměstkem
ministra práce a sociálních věcí
Vladimírem Šiškou o platech na
rok 2012 a situaci na úřadech
práce. Členové výboru sekce
schválili rozpočet sekce na rok
2012, plánuje se i výjezdní
zasedání.

-dě-

“Návrh rozpočtu pro rok 2012 připravuje především podmínky
pro zásadní privatizaci veřejných služeb a sociálních trans-
ferů.”
“Opatření obsažená v návrhu státního rozpočtu povedou nevy-
hnutelně k nárůstu počtu chudých, k polarizaci společnosti na
bohaté a chudé a k popírání přirozené společenské solidarity.”
Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2012

čtěte na straně 4 a 5
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Stávky ani další protestní akce
proti Nečasově vládní koalici
odbory zatím připravovat nebu-
dou. Novinářům to na brífinku
19. 9. 2011 řekl předseda Česko-
moravské konfederace odboro-
vých svazů Jaroslav Zavadil.
Aby takové akce odbory vyhlá-
sily, musí cítit podporu veřej-
nosti, zatímco nyní jim připadá,
"že veřejnost trochu spí", řekl
Zavadil.
"Budeme se obracet na veřej-
nost, aby potvrdila to, že s těmi-
to reformami nesouhlasí," řekl
Zavadil. Není podle něj možné,
aby pouze odbory dokázaly
změnit postoj vlády a je potřeba,
aby se do toho zapojila veřej-
nost. "Jestliže skutečně 80 pro-
cent lidí nesouhlasí, tak by to
měli dát jasně najevo," dodal
Zavadil s tím, že jinde než na
ulici se nyní protestovat nedá.
Odbory proto určitě nebudou
podle něj stávkovat do té doby,
než se sejdou se sedmi občan-
skými iniciativami, schůzka je
naplánovaná na 26. září. Společ-
ně se chtějí poradit, jak nejúčin-
něji vyburcovat veřejnost a do-
stat lidi "do ulic". Mezi organi-
zacemi je například ProALT,
Národní rada osob se zdravot-
ním postižením, Spojenectví

Odbory bez masivní podpory veřejnosti
stávkovat nebudou

práce a solidarity či Veřejnost
proti korupci. "Pokud občanská
veřejnost dá jasně najevo, že ne-
souhlasí s reformami, tak my se
tomu do čela postavíme," dodal.
"Odbory už od minulého roku až
do těchto měsíců udělaly spous-
tu akcí a teď je prostě potřeba do
toho zapojit veřejnost, aby dala
jasně najevo to, co se projevuje
v průzkumech, že veřejnost s re-
formami nesouhlasí. Pak se uvi-
dí dál," prohlásil Zavadil. Uvedl
také, že není možné, aby v Čes-
ku samotné odbory změnily pos-
toj vlády v některých klíčových
oblastech. "To je nereálné," po-
znamenal.
Určitá rozpolcenost je podle něj
znát i v rámci ČMKOS. "Řada
zaměstnanců, našich členů v zá-
kladních organizacích, cítí strach,"
řekl Zavadil. V mnoha průmy-
slových svazech je podle něj
situace taková, že proti svému
zaměstnavateli, se kterým se do-
hodnou, nechtějí vystupovat.
Naopak jsou tam prý svazy, kte-
ré volají po tvrdších akcích.
Jejich množství se přitom podle
Zavadila zvětšuje.
Jeden z termínů pro možný
odborový protest nakonec
předseda ČMKOS nepopřel. Na
22. října svolává akci namířenou
proti vládním krokům do centra
metropole iniciativa ProAlt a
odboráři nevylučují, že se jí
zúčastní.

Ze sekcí

OS Jan Rovenský, právník kan-
celáře OS, a dále vedoucí práv-
ního oddělení ČMKOS JUDr.
Vít Samek, který řadu let spo-
lupracuje s naším odborovým
svazem. Na programu zasedání
budou mj. informace o změnách
v právních předpisech, kolek-
tivní vyjednávání a důchodová
reforma.
Místopředseda sekce a místo-
předseda OS Petr Vydra infor-
moval o reorganizaci v kanceláři
OS, která přinese finanční úspo-
ry s tím, že vedení svazu i do bu-
doucna počítá se zachováním in-
formačních a poradenských cen-
ter v regionech. Dále Petr Vydra
informoval o probíhající reorga-
nizaci Úřadu práce a převodu
části sociálních agend z územně
správních celků na Úřad práce a
s tím související přechody za-
městnanců. Situace je více méně
nepřehledná, Ministerstvo práce
a sociálních věcí a Generální
ředitelství ÚP nejsou schopna
podat přesné informace o poč-
tech pracovníků a přecházejí-
cích agendách. Na těžkou osob-
ní situaci pracovníků sociálních

agend v úřadech územně správ-
ních celků upozornila Vlasta
Dolejší. V ohrožení je v souvis-
losti s reorganizací i jejich
odborová organizovanost. Před-
seda odborového svazu Jan
Rovenský informoval o jedná-
ních s MPSV a GŘ ÚP ohledně
reorganizace Úřadu práce a pře-
chodu stávajících zaměstnanců
územně správních celků. Má jít
zhruba o polovinu zaměstnanců
sociálních agend, ale přesné in-
formace přes žádosti OS nejsou
známy. Předseda OS kritizoval i
Svaz měst a obcí, který svým
postupem zatím nepřispěl k vy-
jasnění situace. Zaměstnanci
přecházející na nový Úřad práce
by měli ukončovat stávající pra-
covní poměr dohodou a nový
pracovní poměr podle vedení
úřadu by měl obsahovat zkušeb-
ní dobu. Odborový svaz ale
prosazuje, aby přecházející za-
městnanci neměli zkušební
dobu. Předseda OS informoval i
o dalších aktivitách svazu v sou-
vislosti s přípravou státního
rozpočtu, úmyslech vlády vy-
tvořit v budoucnu systemizaci
státní správy a přípravou nového
zákona o úřednících. -dě-

Vedení sekce VS
Olga Šrámková – ZO Magistrát hl. m. Prahy,
Petr Bakule – místopředseda sekce – ZO Městská policie hl.m.Prahy,
Růžena Mrkvičková – MěÚ Příbram,
Ing. Alena Gaňová – předsedkyně sekce – MO Rakovník,
Ing. Břetislav Dvořák – ZO MěÚ Ledeč n. S.,
Miroslav Sabo – ZO MěÚ Rumburk,
Vlasta Dolejší – ZO ÚMO Plzeň 2 Slovany,
Bc. Karel Mach – ZO Městská policie Plzeň,
Ivana Jochová – ZO OÚ Jílovice,
Renata Čížková – ZO MěÚ Bučovice,
Petr Vydra – místopředseda OS – ZO Magistrát m. Brna,
Mgr. Dana Přikrylová – MěÚ Šumperk,
Ing. Zdeněk Faic – ZO Magistrát m. Frýdek-Místek,
Petr Vodstrčil – ZO Městská policie Ústí nad Orlicí.

nárokové části platu na úkor
nenárokové části, dokonce až na
33 procent. To odbory odsuzují
pro možnost neobjektivnosti a
nespravedlivosti v odměňování.
Dále informoval o vinou vlády
nepodařených jednáních triparti-
ty k návrhu státního rozpočtu na
rok 2012. Stanovisko ČMKOS
k návrhu vyjadřuje i názory OS
na oblast státní a veřejné správy
a služeb. Velmi problematický je
záměr, aby ministr financí mohl

v případě potřeby s výjimkou
ozbrojených složek upravit výši
prostředků na platy zaměst-
nanců placených ze státního
rozpočtu.
Předseda vyzval zástupce sekcí,
aby zprostředkovali informaci,
že v úterý 11. října v 15 hodin
proběhne v sídle odborového
svazu v Praze setkání mladých
členů OS do 35 let, na které jsou
zváni všichni zájemci.
PVOS rozhodlo o zástupcích
OS, kteří se zúčastní Sněmu
ČMKOS 22. listopadu. -dě-



NOS 15/2011 3
Pokračování na straně 4

Odměňování zaměstnanců veřejné správy
Informace z oblasti odměňování je zaměřena především na změny vyplývající z novelizace § 123 zákoníku práce a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., které nabyly účinnosti od 1. 1. 2011 a na jejich přípustnou aplikaci v praxi. Odborový svaz tímto
reaguje na nejčastěji frekventované dotazy a stížnosti zaměstnanců veřejné správy, které souvisí s dále uvedenou pro-
blematikou.

Zařazení zaměstnance
do platové třídy

Závazné zařazení prací do pla-
tových tříd stanovuje nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., o kata-
logu prací ve veřejných službách
a správě. V souladu s § 123 odst.
2 zákoníku práce má zaměstna-
vatel povinnost zařadit zaměst-
nance do té platové třídy, ve kte-
ré je v katalogu prací zařazena
nejnáročnější práce, jejíž výkon
zaměstnavatel od zaměstnance
požaduje. Dalším předpokladem
pro zařazení zaměstnance do
platové třídy je splnění potřeb-
ného vzdělání. Možnost poskyt-
nutí výjimky ze vzdělání upravu-
je § 3 odst. 3 nařízení vlády č.
564/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.
Přeřazení do nižší platové třídy
přichází úvahu z následujících
důvodů:
• Při změně druhu práce do-

hodnutého v pracovní smlou-
vě – v souladu s § 40 záko-
níku práce lze změnu obsahu
pracovní smlouvy provádět
pouze na základě dohody za-
městnavatele se zaměstnan-
cem. Změna pracovní smlou-
vy musí být vždy provedena
písemně.

• Při změně pracovní náplně
– v rámci sjednaného druhu
práce přichází zpravidla v úva-
hu zařazení zaměstnance do
více platových tříd. Zaměst-
navatel může z úsporných
důvodů přerozdělit výkon
náročnějších pracovních čin-
ností na menší počet syste-
mizovaných funkčních míst
s tím, že v důsledku odejmutí
nejnáročnější práce dochází
u některých zaměstnanců k za-
řazení do nižší platové třídy.
Uvedený postup zaměstna-
vatele nevyžaduje změnu
pracovní smlouvy, je však
podmíněn požadavkem na
výkon méně náročné práce.

• Z důvodu neplnění kvali-
fikačních předpokladů –
pokud nemůže zaměstnavatel
obsadit pracovní místo za-
městnancem s požadovanými
kvalifikačními předpoklady,
lze zaměstnance výjimečně
zařadit do platové třídy, pro
kterou nesplňuje potřebné
vzdělání (§ 3 nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Je však
třeba vzít na vědomí, že se

jedná o oprávnění zaměst-
navatele, nikoliv právo za-
městnance domáhat se této
možnosti výjimečného za-
řazení.

Zařazení zaměstnance
do platového stupně

Nařízení vlády č. 381/2010 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády
č.564/2006 Sb., ponechává
nadále v platnosti systém zařa-
zování zaměstnanců do pla-
tových stupňů podle délky za-
počitatelné praxe.
V návaznosti na zmocnění ob-
sažené v novele zákoníku práce
však došlo k zásadním změnám
několika ustanovení nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě.
Jedná se především o nové
znění § 6 tohoto platového před-
pisu, které umožňuje zaměst-
navateli plošné využití zvlášt-
ního způsobu určení platového
tarifu (s výjimkou pedagogic-
kých pracovníků). Na základě
provedené úpravy se podstatně
rozšířil okruh zaměstnanců,
kterým může zaměstnavatel
určit platový tarif v rámci
rozpětí platových tarifů sta-
novených pro nejnižší až nej-
vyšší platový stupeň příslušné
platové třídy.
Výše uvedenou úpravou dochází
k nesystémovému rozšíření
pravomocí zaměstnavatelů při
poskytování platu zaměstnan-
cům ve veřejných službách a
správě. V této souvislosti je nut-
né konstatovat, že v konečném
důsledku se uvedeným zaměst-
nancům zaručuje nárok pouze na
platový tarif v prvním platovém
stupni platové třídy, do které je
zařazen.
V současné době přichází v úva-
hu následující možnosti:
• Ponechání dřívějšího systému

zařazování zaměstnanců do
platových stupňů podle
délky započitatelné praxe.
V tomto případě se do praxe
v plném rozsahu započítává
výkon práce v požadovaném
oboru a v rozsahu nejvýše
dvou třetin doba jiné praxe, a
to v závislosti na míře její
využitelnosti pro výkon po-
žadované práce. Kromě uve-
deného se do započitatelné
praxe zahrnují i tzv. náhradní
doby, mezi které patří vojen-
ská základní (náhradní) služ-

ba nebo civilní služba a ve
vymezeném rozsahu odpoví-
dajícím zvláštnímu právnímu
předpisu délka mateřské a
rodičovské dovolené, nejvýše
však v celkovém rozsahu
šesti let. Při této variantě
přichází v úvahu i stanovení
jiného odstupňování započi-
tatelné praxe s tím, že je do-
držen dvanáctistupňový mo-
del.

• Snížení počtu platových
stupňů při kterém bude
uplatňováno jiné hledisko za-
počitatelné praxe. Při tomto
postupu může být odložen za-
čátek zápočtu praxe (např. 1.
stupeň do 4 let nebo 6 let)
nebo zápočet ukončen již po
kratší době praxe (např.
ukončit zápočet již nad 27 let
nebo 23 let), apod.

• Snížení platových tarifů při
zachování 12 platových
stupňů i hlediska započitatel-
né praxe. Snižovat platové
tarify lze až od druhého pla-
tového stupně, a to rovno-
měrným způsobem tak, aby
nedocházelo k diskriminaci
některých skupin zaměst-
nanců.

• Zvolení jiného hlediska,
které by nahradilo započi-
tatelnou praxi při zachování
nebo změně počtu platových
stupňů, a to např. odborná
způsobilost, míra flexibility,
využití dalších znalostí a do-
vedností zaměstnance, apod.
Tato možnost je však velice
náročná z hlediska vymezení
jednoznačných kritérií, při
kterých by bylo možné dodr-
žet ustanovení § 109 odst. 4
a § 110 zákoníku práce.

Ve veřejné správě se dosud při
zařazování zaměstnanců do pla-
tových stupňů nejvíce využívá
hledisko započitatelné praxe
v souladu s § 4 nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., případně pla-
tová stupnice modifikovaná
odlišnou rychlostí postupu v pla-
tových stupních při zachování
dvanácti stupňů.V této souvis-
losti je třeba zdůraznit, že poma-
lejší postup v platových stupních
představuje tzv. „úspornou vari-
antu“, při které dochází ke sní-
žení tarifního platu. Podle zjiš-
těných informací však v někte-
rých organizacích již došlo
k aplikaci varianty platové stup-
nice se sníženým počtem stupňů,

která představuje ještě razant-
nější snížení platových tarifů.
Platový tarif odpovídající částce
uvedené v příloze č. 2 cito-
vaného nařízení vlády (platová
tabulka č. 2) přísluší zaměstnan-
ci pouze v případě využívání
dvanáctistupňové tarifní stup-
nice.
Z výše uvedených důvodů do-
poručujeme všem odborovým
organizacím, aby se snažily
v rámci kolektivního vyjed-
návání dohodnout i pro nastá-
vající období využívání dosa-
vadních stupnic platových ta-
rifů, které jsou přílohou na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb.

Platový výměr
Zákoník práce jednoznačně de-
finuje obsah platového výměru,
který je zaměstnavatel povinen
vydat zaměstnanci při nástupu
do práce. V souladu se zněním
§ 136 odst. 2 je zaměstnavatel
povinen uvést v platovém
výměru údaje o platové třídě a
platovém stupni, do nichž je za-
městnanec zařazen, a o výši pla-
tového tarifu a ostatních pra-
videlně měsíčně poskytovaných
složek platu. Dojde-li ke změně
skutečností uvedených v pla-
tovém výměru, je zaměstnava-
tel povinen tuto skutečnost za-
městnanci písemně oznámit
včetně uvedení důvodů, a to
nejpozději v den, kdy změna
nabývá účinnosti. V případě, že
zaměstnavatel nerespektuje uve-
dené povinnosti (jedná se přede-
vším o nedostatečné, případně
úplně chybějící zdůvodnění sní-
žení některých složek platu), lze
takový přístup jednoznačně po-
važovat za porušení výše cito-
vaného ustanovení zákoníku
práce. Pokud nedojde k odstra-
nění oprávněných výhrad uplat-
něných ze strany zaměstnance,
doporučujeme řešit situaci po-
dáním stížnosti na příslušný
oblastní inspektorát práce, který
je kompetentní ke kontrole do-
držování pracovněprávních
předpisů.
Zároveň je však nutné vzít na
vědomí, že platový výměr je
jednostranným aktem zaměstna-
vatele, zaměstnanec podepisuje
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pouze jeho převzetí. Jinak
vyjádřeno, nepodepsání pla-
tového výměru není pod sankcí
jeho neplatnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že
předaný platový výměr nabý-
vá účinnosti i v případě, kdy
má zaměstnanec výhrady k ně-
kterým stanoveným složkám
platu. Změny lze docílit pouze
dohodou se zaměstnavatelem
nebo rozhodnutím soudu.

Výjimky ze vzdělání
Novelizované znění příslušného
ustanovení platového předpisu
ponechává na zaměstnavateli,
aby rozhodl o výjimečném za-
řazení zaměstnance, který ne-
splňuje vzdělání stanovené pro
výkon prací v jednotlivých pla-

tových třídách (§ 2 nařízení
vlády o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě).
Nový § 3 odst. 3 zní:
„Nemůže-li zaměstnavatel obsa-
dit pracovní místo zaměst-
nancem, který dosáhl potřeb-
ného vzdělání, a nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak,
může zaměstnavatel zaměst-
nance výjimečně zařadit do pla-
tové třídy, pro kterou nesplňuje
potřebné vzdělání
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže před-

chozí praxí nebo po dobu
výjimečného zařazení podle
písmene a) prokázal schop-
nost k výkonu požadované
práce.“

Podle přechodného ustanovení

(čl. II. nařízení vlády č.
381/2010 Sb.) mohou zaměstna-
vatelé uplatnit novou úpravu i
u těch zaměstnanců, kterým za-
čala běžet doba výjimečného za-
řazení již před 1.lednem 2011.
V praxi to znamená, že za výše
uvedených podmínek může za-
městnavatel zaměstnanci poskyt-
nout i časově neomezenou
výjimku ze vzdělání. V této sou-
vislosti je však třeba upozornit i
na skutečnost, že výjimečné za-
řazení zaměstnance do platové
třídy bez potřebného vzdělání
pro něj nepředstavuje do bu-
doucna jistotu jeho pracovního
poměru. Podle ustanovení § 52
písm. f) zákoníku práce může
totiž zaměstnavatel dát výpověď
zaměstnanci tehdy, pokud ne-
splňuje předpoklady stanovené

právními předpisy pro výkon
sjednané práce. Kvalifikační
předpoklady stanovené v § 2
nařízení vlády č 564/2006 Sb.,
mezi takové předpoklady beze-
sporu patří.
Zaměstnanci tedy v době, kdy je
výjimečně zařazen do platové
třídy bez potřebného vzdělání,
hrozí možnost výpovědi podle
výše citovaného paragrafu
zákoníku práce. Pokud totiž za-
městnavatel např. může přijmout
zaměstnance, který dosáhl
potřebného vzdělání, měl by
v souladu s platovým předpisem
předmětné místo obsadit plně
kvalifikovaným zaměstnancem.
Obdobná situace může nastat i
při kumulaci pracovních činnos-
tí.

Ing. Marie Fabianová

Ze Stanoviska ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2012 a výhled ekonomiky na příští rok
Českomoravská konfederace OS - Oddělení makroekonomických analýz a prognóz
Jako základní nedostatek před-
loženého návrhu státního rozpočtu
z legislativně – procedurálního hle-
diska je nutno považovat fakt, že
příjmová i výdajová strana roz-
počtu je založena na působení zá-
konů, které doposud nebyly
schváleny parlamentem a pode-
psány prezidentem. Zapracování
neschválených legislativních změn
do návrhu zákona o státním rozpoč-
tu je jasným nátlakem vlády na par-
lament, který je tak postaven „před
hotovou věc“. Současná vládní koa-
lice tedy dělá přesně to, za co v mi-
nulosti ostře kritizovala vlády stře-
dolevé koalice. Staví rozpočet na
dosud neschválených zákonných
novelách a je tedy v rozporu se zá-
konem o rozpočtových pravidlech.
To však je jen část problému. Již
zpracované návrhy, které procháze-
jí legislativním procesem trpí zá-
važnými nedostatky. Nejvážnější
je, že k těmto návrhům je napros-
to nedostatečně zpracována hod-
nocení jejich dopadů na ekono-
miku a její jednotlivé subjekty.
Návrhy obsahují v zásadě pouze
kvantifikaci vlivu na veřejné fi-
nance, nikoli však kvantifikaci
dopadů navrhovaných opatření
do hospodaření dotčených do-
mácností, do zaměstnanosti či na
vyloučené skupiny akutně ohro-
žené chudobou. I to ukazuje, co tu-
to vládu ve skutečnosti zajímá –
situace sociálně slabších rodin to
zcela určitě není. Přitom většina
škrtů se týká především jich.
Bohužel povinné zpracování těchto
dopadů nemá v České republice, na
rozdíl od vyspělých zemí, dostateč-
nou legislativní oporu.

Situace v příštím roce však bude
ještě složitější. Od příštího roku
totiž budou platit zákony tzv. zdra-
votní reformy s výraznými sociální-
mi dopady (spoluúčast pacientů na
úhradě léčebných výloh, zvýšení
zdravotnických poplatků aj.), které
se do návrhu státního rozpočtu ne-
dostaly prostě proto, že se týkají
jiných částí veřejných rozpočtů. To
jen dokresluje známý – veřejnosti a
některým sdělovacím prostředkům
však nepříliš zřejmý – fakt, že
zákon o státním rozpočtu charak-
terizuje jen výseč toho, co se ve
skutečnosti bude odehrávat ve
veřejných financích – a také
v soukromých každého občana.
Návrh státního rozpočtu vychází
z dalšího poklesu celkové míry
přerozdělení (zdanění) ve společ-
nosti.
Předložený rozpočet na rok 2012
přímo navazuje na proces systema-
tické destrukce příjmové strany
veřejných rozpočtů založené na
soustavném snižování daní, které
praktikovala předchozí vládní koa-
lice ODS-KDU/ČSL-SZ prakticky
po celou dobu svého politického pů-
sobení.
Podle dat uvedených v předloženém
návrhu státního rozpočtu (část
Očekávaný vývoj veřejných roz-
počtů a vládního dluhu) dosáhne
v roce 2012 konsolidovaná složená
daňová kvóta hodnoty 33,3 %, to
znamená, že oproti roku 2011 po-
klesne o další 0,6 %. V absolutním
vyjádření to reprezentuje pokles
o cca 24 mld Kč rozpočtových
příjmů Pro srovnání - tento ukaza-
tel za průměr EU dosahuje dlou-
hodobě hodnoty cca 39 %.
Kdyby se naše konsolidovaná
daňová kvóta, která je jednou z nej-
nižších v EU a způsobuje výrazné

problémy v oblasti veřejných finan-
cí, zvýšila prostřednictvím zvýšení
daňového výnosu o 4 procentní bo-
dy (a byla tedy stále pod průměrem
EU), pak bychom měli vyrovnané
veřejné finance (resp. minimálně
státní rozpočet) již nyní - i v součas-
ných ekonomických podmín-
kách.Právě extrémně nízká daňová
v evropském kontextu dokazuje, že
nemáme žádný rozhazovačný sys-
tém sociálních výdajů, ale spíše
naopak. Od současné vládní koalice
ODS-TOP09-VV však nic takového
nelze očekávat. Jejím záměrem,
který nejednou deklarovala, není
nic jiného, než promítnout reduko-
vané příjmy veřejných rozpočtů do
oblasti sociálních transferů, platů a
zaměstnanosti v rozpočtové sféře.
O zvýšení daní je současná koalice
ochotna se bavit pouze ve chvíli,
kdy hledá zdroje pro privatizaci
části důchodového pojištění do ru-
kou soukromých penzijních fondů
resp. jak to cudně nazývá pro
„vyvedení“. A samozřejmě nehledá
zdroje jinak než ve zvýšení
prostřednictvím sociálně nejméně
spravedlivé daně - daně z přidané
hodnoty. V roce 2012 tedy můžeme
čekat, že i při výrazném poklesu
míry zdanění, dále naroste prostřed-
nictvím zvýšení snížené sazby DPH
z 10 na 14 % zdanění nízko a střed-
ně příjmových skupin obyvatelstva.
Jinak řečeno tytéž politické (a s ni-
mi spojené kapitálové) skupiny,
které vyvolaly daňové závody, dnes
chtějí, aby tyto experimenty zaplati-
ly především ty skupiny obyvatelst-
va, které na předchozím snižování
daní nevydělaly prakticky nic. Mají
je zaplatit ve vyšších cenách základ-
ních životních potřeb, v nižších
platech a snižováním zaměstnanosti
ve veřejném sektoru, ve výrazně re-

dukovaných či zrušených sociál-
ních dávkách, ve snížených nemo-
cenských dávkách a podporách
v nezaměstnanosti, ve výrazně zvý-
šených platbách u lékaře, v do-
datečných platbách za vzdělání
svých dětí…
Jestliže by se mělo hovořit o něčem
takovém, jako je elementární spra-
vedlnost, pak by si měly samozřej-
mě utáhnout opasky více ty skupiny
(a přispívat více do společných
zdrojů), které v předchozích eta-
pách nejvíce na závodech ve sni-
žování daní vydělaly.
Návrh rozpočtu pro rok 2012
připravuje především podmínky
pro zásadní privatizaci veřejných
služeb a sociálních transferů.
Tento základní záměr politiky vlád-
ní koalice se projevuje prakticky ve
všech dosud přijatých či navrhova-
ných “reformních“ opatřeních.
Hlavním nástrojem takové politiky
bude v roce 2012 především zahá-
jení procesu sjednocení daně z při-
dané hodnoty. Tento proces nejen,
že připravuje podmínky pro částeč-
nou privatizaci důchodového systé-
mu, ale zároveň je i podmínkou pri-
vatizace zdravotnictví resp. dalších
veřejných služeb. Zvýšením DPH
totiž odčerpá státní rozpočet z veřej-
né sféry miliardy korun. Velká část
bude pocházet také ze zdravot-
nictví. Zvýšení cen léků, tepla,
vody, zdravotnických prostředků,
potravin se zákonitě odrazí v nárůs-
tu nákladů poskytovatelů zdravotní
péče. Odhadujeme (v souladu s ve-
řejně prezentovanými odhady mi-
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nisterstva zdravotnictví), že celkový
nárůst nákladů zdravotnictví spo-
jený se sjednocením DPH stoupne
v roce 2012 oproti roku 2011 o 5
mld Kč. V roce 2013 se tato částka
dále zvýší až na 8 mld Kč (v odhadu
je zohledněn prozatím předpoklá-
daný pokles základní sazby o 2,5
procentního bodu tj. z 20 % na 17,5
%). Stejné problémy bude mít
samozřejmě celá veřejná správa a
služby – vč. resortů školství, kultu-
ry apod. Celkově se náš odhad pro
celé veřejné rozpočty pohybuje pro
rok 2012 – minimálně - na 8 mld
Kč, pro rok 2013 zhruba 10 - 12 mld
Kč. Bylo by celkem logické – ale to
bychom nesměli být v ČR – kdyby
tuto částku centrální rozpočet
převedl ze svých příjmů ze zvýšené
DPH zpět do místních rozpočtů,
rozpočtů zdravotních pojišťoven, a
samozřejmě posílil i vlastní dotčené
rozpočtové kapitoly. Je nadmíru jas-
né, že se tak nestane a v těchto
rozpočtech nastane díky této ope-
raci výrazné napětí. Výsledky ne-
dávné stávky lékařů budou tak eli-
minovány, protože nevyhnutelně
dojde k redukci jejich počtu - pro
všechny nebude dost peněz. Velmi
napjatá bude v roce 2012 především
situace v již zmiňovaném zdravot-
nictví. Zdravotní pojištění pracuje
v současné době se systémovým
ročním deficitem cca minus 6 mld
Kč. Rezervy systému zdravotního
pojištění přitom byly v letech 2009-
2011 prakticky vyčerpány. Systém
zdravotního pojištění, který byl v ob-
dobí ekonomické krize jedním z má-
la zdrojů stability veřejných financí,
se tak dostane do velmi nerov-
novážného stavu a finančních pro-
blémů a bude zdrojem nestability.
Ve státním rozpočtu – logice uvažo-
vaní současné vlády – se ani ná-
znakem neuvažuje o tom, že by do-
šlo k navýšení platby za státní po-
jištěnce. Poskytovatelé zdravotních
služeb se ocitnou mezi dvěma ohni -
od zdravotních pojišťoven nebudou
moci čekat nejen navýšení plateb
(které by alespoň pokrylo část ná-
kladů spojených s růstem DPH), ale
spíše se v roce 2012 setkají s reali-
tou jejich snížení a prodloužení lhůt
splatnosti. Na druhé straně jim vý-
razným způsobem narostou náklady
spojené se zvýšením daně z přidané
hodnoty. Výsledkem bude prudké
zhoršení jejich finanční situace s jas-
ným atakem do místních rozpočtů,
především rozpočtů krajů. Tato situ-
ace pak druhotně může vyvolat tlak
na „vyřešení“ této situace prostřed-
nictvím privatizace zdravotnických
zařízení. Pokud by se některým zdra-
votnických zařízením podařilo tento
dvojitý atak překonat, pak tlak na
privatizaci „jistí“ další zvýšení sní-
žené sazby DPH v roce 2013.
Vyvolané ekonomické napětí však
na druhé straně vyvolá tlak na velmi
rychlý nárůst spoluúčasti pacientů.
Proto také bylo nezbytné prolomit
§13 zákona 48/1997 o veřejném zdra-
votním pojištění a zavést nucenou
spoluúčast pacientů na úhradě zdra-

votní péče (což také je od počátku
nejdůležitějším opatřením tzv. zdra-
votní reformy). Je velmi pravděpo-
dobné, že již v dohledné době nej-
později v roce 2013 se spoluúčast
pacientů zvýší o cca 15 mld Kč, a
celkový podíl soukromých zdrojů
na úhradě zdravotní péče se zvýší
zvýší ze 46 mld Kč, dosažených
v roce 2009, na více než 60 mld Kč
a míra spoluúčastí se zvýší z 16 %,
dosažených v roce 2008 na zhruba
23 %. Roční průměrný výdaj na
spoluúčast na léčebných výlohách
ve zdravotnictví přepočtený na jed-
noho nemocného by pak činil cca 15
000 Kč (jde především o nejnižší
příjmové kategorie - důchodce a
rodiny s malými dětmi).Stejný po-
stup pak urychlí např. i další „systé-
mové změny“ ve školství (školné)
či dalších oblastech veřejných slu-
žeb a správy (včetně propouštění).
Zvyšování daně z přidané hodnoty
má klíčovou úlohu při přípravě pri-
vatizace veřejných služeb a trans-
ferů (především důchodů a zdravot-
nictví). Nelze však přehlédnout ani
privatizační projekty spojené se sys-
témy sociální ochrany. Je zajímavé
pozorovat, jak se v pozadí za hes-
lem „náprava veřejných financí“
vždy podaří objevit nějaký velmi
lukrativní byznys soukromého sek-
toru, který bude stejné služby za-
jišťovat několikrát dráže než tomu
bylo ve veřejném sektoru. To jen
potvrzuje, že pravou příčinou těchto
reforem je právě otevřít prostor pro
soukromý byznys. Tak je tomu při
projednávané „sociální reformě“.
Jejím klíčovým opatřením je totiž
(vedle potvrzení loňských plošných
škrtů v oblasti sociálních dávek a
dalšího zpřísnění jejich posky-
tování), především zavedení tzv. so-
ciální karty pro výplatu dávek a
převedení zprostředkování zaměst-
nání ze státních úřadů práce na
soukromé pracovní agentury.
Návrh státního rozpočtu na rok
2012 předznamenává pro rok
2013 sjednocení daně z přidané
hodnoty minimálně na úrovni cca
19 %. Zvýšení daně z přidané hod-
noty tak, jak bylo schváleno PS
Parlamentu předpokládá sjednocení
DPH ve dvou krocích. V roce 2012
zvýšení základní sazby z 10 % na 14
%, v roce 2013 zvýšení základní
sazby ze 14 % na 17,5 %. Zatímco
prvé zvýšení bude znamenat podle
MF ČR v roce 2012 dodatečný pří-
jem rozpočtu 21,3 mld Kč, sjedno-
cení sazby v roce 2013 bude z roz-
počtového hlediska prakticky neu-
trální (proti zvýšení snížené sazby
o 3,5 % - což reprezentuje cca plus
21 mld Kč, bude nutno započítat
pokles základní sazby o 2,5 % -
s rozpočtovým dopadem minus 23
mld Kč). Rozpočet na této úpravě
tak nic nezíská.Proto je pro
zahlazení deficitu, který vznikne ve
státním rozpočtu vyvedením 3 %
důchodového pojistného ve
prospěch soukromých penzijních
fondů, možno použít pouze do-
datečné příjmy vzniklé ze zvýšení

DPH z 10 na 14 % v roce 2012.
Návrh rozpočtu na rok 2012 ovšem
ukazuje něco jiného. Příjmy ze
zvýšené DPH v roce 2012 jsou totiž
započteny do běžných příjmů stát-
ního rozpočtu a ten s nimi pak
pracuje jako se všemi ostatními
příjmy. Kam se pak podělo tvrzení
ministra Kalouska, že tyto peníze
budou drženy ve zvláštní rezervě či
premiéra Nečase z počátku roku,
který dokonce zcela vážně tvrdil, že
„peníze z vyšší DPH budou do
poslední koruny využity ve
prospěch důchodové reformy, nebu-
dou utraceny, nebudou projedeny“?
Oba pánové to zcela jistě nemysleli
vážně. To bylo jen takové rétorické
cvičení, které se dobře posloucha-
lo.V návrhu státního rozpočtu žádná
nerozdělená rezerva na důchodovou
reformu ve výši 21,3 mld Kč není.
Tedy tyto peníze se utratí a projedí –
zcela v rozporu s ujišťováním pana
premiéra. Ledaže by někde v návrhu
státního rozpočtu byla nějaká skrytá
pokladnička, kde tyto peníze pan
premiér schraňuje. Ono se na první
pohled vlastně nic neděje. V příštím
roce se žádné pojistné na důchody
vyvádět nebude, tak proč nevyužít
příjmy, které se podařilo získat
s ročním předstihem? Zvláště za
situace, kdy r ealita na příjmové
straně rozpočtů velmi pokulhává za
původními předpoklady. A zcela
jisté, že tak i stane – a ujišťování
pana premiéra na tom nic
nezmění.Příjmy získané ze zvýšené
DPH v roce 2012 nebudou určeny
pro „důchodovou reformu“ ale pro
zaplácnutí děr na příjmové straně
státního rozpočtu. Problém je však
v tom, že pokud se letos těchto více
než 20 mld dodatečných příjmů
z DPH použije na rozpočtové výda-
je, tak příští rok se bude muset vý-
dajová strana rozpočtu minimálně
o stejnou částku seškrtat (aby bylo
možno naplnit předpoklad poklesu
deficitu a zároveň zhruba tuto
částku vyvést ve prospěch sou-
kromých penzijních fondů). Je tak
naprosto nesporné, že jakmile se
otevře debata o rozpočtu na rok
2013, objeví se znovu (tak jako
v červnu letošního roku) návrh na
zvýšení DPH ne na 17,5 %, ale na
minimálně 19 %. Jen tato varianta je
totiž schopna přinést do rozpočtu
dalších více než 20 mld Kč, tak
„potřebných“ na vyvedení pojist-
ného z rozpočtu ve prospěch pen-
zijních fondů. O tom, že tato naše
úvaha je pravdivá svědčí zprávy
o tom, pan premiér již počítá s tím,
že v případě horšího než předpoklá-
daného vývoje ekonomiky by se
DPH již v příštím roce měla zved-
nout na 19 % (s výjimkami u léků,
knih). A protože vývoj ekonomiky
v příštím roce zcela jistě bude horší
než předpokládá státní rozpočet,
pak je jisté, že zvýšení DPH na 19
% nastane již v průběhu příštího
roku. Zdá se, že pro prosazení toho-
to „skvělého opatření“, které –
kromě jiného - znamená, že občané
budou muset na důchodovou refor-

mu zaplatit dvakrát (jednou státní-
mu rozpočtu a podruhé soukromým
fondům), bude každá záminka do-
brá. Na druhou stranu tato situace
ukazuje na výrazně destruovanou
příjmovou stranu veřejných
rozpočtů, které jsou zřetelně v kri-
tickém stavu a nejsou schopny ge-
nerovat dostatek zdrojů pro na-
plnění základních funkcí státu.
Státní rozpočet České republiky
systematicky přesouvá v něm
vznikající problémy do jiných
částí veřejných financí.
Opatření obsažená v návrhu stát-
ního rozpočtu povedou nevy-
hnutelně k nárůstu počtu chu-
dých, k polarizaci společnosti na
bohaté a chudé a k popírání
přirozené společenské solidarity.
Politici dosud „zneužívají“ rela-
tivně dobré situace v ČR v oblasti
chudoby (podle metodiky EU má
v ČR příjem pod 60 % mediánu cca
9 % obyvatelstva). Tyto údaje však
dokládají pouze to, že stávající so-
ciální systém je doposud stále ještě
funkční a dokáže kvalitně ochránit
nejzranitelnější skupiny občanů a
jejich rodiny před propadem do
chudoby. Právě proto se při všech
navržených redukcích přehlíží, že
velká část obyvatelstva se nachází
těsně nad tou hranicí a stačí i velmi
malý pokles příjmů, aby se lidé
ocitli v chudobě. Lze se obávat, že
to budou právě opatření navrho-
vaná rozpočty na roky 2011 – 2012,
která budou mířit tímto směrem.
ČMKOS je přesvědčena, že pokud
bude současná vláda postupovat
výše uvedeným způsobem, pak
míra chudoby v České republice
postupně vystoupá na dvojnásobek,
tj. k hranici, které dnes dosahují
nejchudší státy Evropské unie, kte-
ré jsou však také státy „nízkého
zdanění“, jako jsou Irsko, Řecko,
Portugalsko a Španělsko (z nových
členů potom Litva, Lotyšsko,
Estonsko). Jinak to totiž ani není
možné – nelze dlouhodobě setrvat
v pozici nízké míry chudoby, když
jsou odstraněny všechna nástroje,
které ji mají zmírňovat. Nakonec
není rozhodně náhoda, že to jsou zá-
roveň tyto státy, které mají v dnešní
„rozpočtové krizi“ největší pro-
blémy. A není už vůbec žádná náho-
da, že to jsou právě nejchudší re-
giony České republiky, postižené
vysokou nezaměstnaností a kam
jsou umisťováni – pod tlakem
spekulantů s pozemky a nemovi-
tostmi - obyvatelé s nejnižšími
příjmy odkázaní na sociální dávky,
kde vzrůstá výrazným způsobem
sociální neklid.

Plné znění Stanoviska na
cmkos.cz či statorg.cmkos.cz



Vzdělávání
je pro Od-
b o r o v ý
svaz zdra-
votnictví a
s o c i á l n í
péče ČR
o p r a v d u

široký pojem, který zahrnuje
spoustu možností a také práce.
Odborový svaz se vzděláváním
ve všech jeho podobách zabývá
již řadu let. Kousek si z něj ukra-
jují i členové odborového svazu
do 35 let.
Tato věková hranice je kromě
jazykové vybavenosti podmínkou
účasti na mezinárodních akcích,
kterých se někteří naši mladí
členové účastní. Jde především
o spolupráci našeho odborového
svazu s německými odbory
ver.di, evropskými odborovými
centrálami, našimi slovenskými
kolegy a zdravotnickými odbory
Velké Británie.
Mladí členové se setkávají při-
bližně 4x do roka na jim urče-
ných dvoudenních seminářích.
Původní skladba lidí, kteří měli
o naše semináře zájem, se rychle
rozrůstá. Dnes máme dokonce
problém, že nám naše kapacity
neumožňují vyhovět všem zájem-
cům. Náhradníci proto mají
přednost při konání dalších akcí.
Témata seminářů volíme podle
aktuálního dění v odborech i re-
sortech. Snažíme se seznámit
naše mladé kolegy s proble-
matikou zákoníku práce, BOZP,
násilí a diskriminací na praco-
višti, s odměňováním, podmínka-
mi pracovní migrace, Evropskou
unií i problematikou vzdělávání,
včetně souvisejících legislativ-
ních národních opatření i opat-
řeních EU. Dalšími pro mladé li-
di jistě zajímavými tématy jsou
komunikace, týmová práce, umě-
ní argumentovat a vyjednávat, a
to jak vlastní pracovní podmín-
ky, tak také kolektivně. Věnujeme
se také problematice odborového

marketingu, zajišťování toků in-
formací z odborové centrály
směrem k jejím členům i naopak.
Stalo se zvykem, že podněty pro
další semináře dávají přímo sa-
mi jejich účastníci, aby pro ně
vybraná témata byla co nejzají-
mavější a informace, které na
seminářích získají, navazovaly
na jejich vlastní otázky i potřeby.
Chceme mladým lidem ukázat,
že odbory jsou schopny jim po-
moci při prosazování vlastních
nápadů a názorů. Snažíme se,
aby mladí lidé byli aktivnější i
v základních organizacích, upo-
zorňovali na to, co je třeba
zlepšit a doplnit, učili se od
svých zkušenějších kolegů a
zároveň přinesli do odborů nový
vítr.
Společným cílem všech našich
seminářů bez ohledu na témata
přednášek je seznámit mladé lidi
s obory, ukázat jim, v čem jsou
výhody členství a jaké služby za
svůj příspěvek dostanou. V dneš-
ní době se o odborech příliš ne-
hovoří, a proto se snažíme na-
plnit touto cestou vakuum, které
v povědomí společnosti o od-
borech vzniklo. Od minulého
roku se na naše semináře hlásí i
mladí členové z jiných odbo-
rových svazů ČMKOS, kteří se
svazovou prací s mladými lidmi
příliš aktivně nezabývají. Stejně
tak se našich seminářů účastní
také zástupci Rady mladých
ČMKOS. A nás samozřejmě je-
jich zájem těší. Ráda bych také
podtrhla spolupráci OS s nadací
Friedrich Ebert Stiftung, která
nám pomáhá především fi-
nančně a umožnila nám, aby se
semináře konaly častěji a za
větší účasti (původně byly pouze
dva semináře do roka).
Jako lektory odborový svaz
využívá především zaměstnance
aparátu svazu. Většina účastníků
seminářů se pak na tyto lidi
obrací se svými dotazy i během
roku a dál se s nimi radí. Tento
osobní kontakt s pracovníky
aparátu odborového svazu je
určitě dalším nemalým příno-
sem.
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§ ODPOVÍDÁME §
Ochrana členů odborových orgánů a ochrana odborových práv

Zaměstnavateli je uložena povin-
nost vytvořit na svůj náklad
odborovým orgánům podmínky
pro řádný výkon jejich činnosti. Je
povinen poskytnout jim za účelem
výkonu odborové práce místnosti
s nezbytným vybavením, přičemž
rozsah místností a poskytnutého
vybavení vychází z provozních
možností zaměstnavatele.
Zákoník práce přesně nespeci-
fikuje všechny možnosti, které je
zaměstnavatel povinen zabez-
pečit, používá pouze příklady.
Provozní možnosti zaměstna-
vatele (tj. např. jeho velikost,
běžná úroveň vybavení jeho pros-
tor, uspořádání pracoviště) jsou
limitujícím faktorem pro rozsah
poskytovaných povinností.
Ujednání v kolektivní smlouvě

Dále je zaměstnavatel povinen
hradit členům odborových orgánů
nezbytné náklady na údržbu, tech-
nický provoz a náklady na nutné
podklady. Konkrétní podmínky by
měly  být  v zájmu obou smluv-
ních stran sjednány v kolektivní
smlouvě.  Oprávněný  rozsah ná-
kladů na potřebné podklady je tře-
ba posuzovat podle vztahu reál-
ným potřebám odborové organi-
zace při její činnosti u zaměstna-
vatele.
Porušení této povinnosti ze strany
zaměstnavatele může být pova-
žováno jako přestupek či správní
delikt a sankcionováno inspekcí
práce.
Výkon odborové činnosti je po-
važován za jiný úkon v obecném
zájmu,  za který zaměstnanci pří-
sluší náhrada mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku.
Za jiný úkon v obecném zájmu lze
považovat  i  takové případy, kdy
z pracovněprávních předpisů vy-
plývá pro příslušný odborový
orgán  oprávnění,  které   souvisí
s právem na informace, projed-
náním, spolurozhodováním, kon-
trolou nad dodržováním pracov-
něprávních předpisů, kolektivním
vyjednáváním apod. V těchto pří-
padech však není stanovena
povinnost zaměstnavateli, aby za
uvolněného člena odborového
orgánu poskytoval náhradu mzdy.

Rozsah volna
Jiným  úkonem v obecném zájmu

je také účast zaměstnanců na
školení pořádaném odborovou or-
ganizací. Taková školení vykoná-
vají odborové organizace za
účelem plnění své role zástupců
zaměstnanců zejména v oblasti
pracovněprávní, sociálně právní či
v  oblasti  bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Za  účast na ško-
lení pořádaném odborovou orga-
nizací přísluší zaměstnanci pra-
covní volno v rozsahu 5 pracov-
ních dnů v kalendářním roce, ne-
brání-li tomu vážné provozní
důvody, s náhradou mzdy nebo
platu   ve výši průměrného platu
(§ 203 odst.2 písm. c) zákoníku
práce).
Zaměstnanci přísluší rovněž pra-
covní volno k výkonu jiné odbo-
rové činnosti, zejména k účasti na
schůzích, konferencích nebo sjez-
dech. V tomto  případě  se  jedná
o pracovní volno.
I zde platí, že podrobné podmínky
uvolňování odborových funkcio-
nářů i členů odborové organizace
včetně  náhrady mzdy by měly být
zakotveny v kolektivní smlouvě,
aby se předešlo případným nejas-
nostem ve vztahu mezi zaměstna-
vatelem a odborovou organizací.

Ochrana před diskriminací
Zákoník práce vyžaduje ochranu
členu orgánu odborové organizace
po dobu jeho funkčního období a
v době jednoho roku po jeho
skončení. V důsledku toho je tře-
ba, aby zaměstnavatel k výpovědi
nebo k okamžitému zrušení pra-
covního poměru požádal odbo-
rovou organizaci o předchozí
souhlas. Za předchozí souhlas se
považuje též, jestliže odborová or-
ganizace písemně neodmítla udě-
lit zaměstnavateli souhlas v době
do 15 dnů, ode dne, kdy byla o něj
zaměstnavatelem požádána (§ 61
odst.2 zákoníku práce).
Takto stanovená ochrana před
propouštěním by měla vyvážit
rizika spojená s odborovou čin-
ností, a proto trvá nejenom po celé
funkční období, ale i v době jed-
noho roku po jeho skončení. V pří-
padném soudním sporu o neplat-
nost výpovědi či o okamžité
zrušení pracovního poměru z dů-
vodu nevyžádání předchozího
souhlasu odborové organizace

Smyslem činnosti členů odborových orgánů, kteří jsou oprávněni
jednat podle stanov jménem odborové organizace, je řádné plnění
jejich odborové funkce. Zákoník práce jim proto zajišťuje pod-
mínky pro jejich činnost, a to jak materiální, tak pokud jde o je-
jich uvolnění a ochranu před propouštěním (§ 203 odst. 1 a 2
písm. a) a § 277 zákoníku práce).Odbory jsou i pro mladé! 
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pak musí odborová organizace
prokázat, že dotyčný zaměstnanec
byl členem příslušného odboro-
vého orgánu. Je proto v zájmu
odborové organizace, aby vždy
oznamovala zaměstnavateli slo-
žení svých orgánů, včetně všech
změn, které se složením souvisí.
Pokud odborová organizace před-
chozí souhlas k výpovědi či k okam-
žitému zrušení pracovního pomě-
ru odmítne udělit, je výpověď, či
okamžité zrušení pracovního
poměru ze zákona neplatné. Za
souhlas odborové organizace se
však považuje takový úkon, kdy
odborová organizace je nečinná,
např. v případech, kdy neodmítne
dát písemně souhlas v době do 15
dnů ode dne, kdy byla zaměstna-
vatelem požádána.
Tato ochrana odborových funk-
cionářů však není absolutní. V pří-
padě, že zaměstnanec uplatní ne-
platnost výpovědi u soudu, může
soud v průběhu soudního řízení
dospět k závěru, že na zaměstna-
vateli nelze spravedlivě poža-
dovat, aby zaměstnance nadále
zaměstnával a výpověď bude plat-
ná. Záleží tedy vždy na určité
situaci a na podmínkách v kon-
krétních případech. 
V pracovněprávních vztazích
obecně je zákoníkem práce za-
kázána jakákoliv diskriminace,
tzn. že zaměstnavatel musí za-
chovávat zásadu rovného zachá-
zení se všemi zaměstnanci (§ 16
odst.  2  zákoníku práce). Jedním
z diskriminačních znaků je i  člen-
ství v odborových organizacích.
Členové odborového orgánu, kte-
rý je oprávněn jednat za
odborovou organizaci, která u za-
městnavatele působí, nesmí být

proto za výkon této své činnosti
ve svých právech zvýhodněny či
nezvýhodněni, ani diskrimino-
váni. V případech, že k takovému
nerovnému zacházení či diskrimi-
naci ze strany zaměstnavatele do-
jde, má příslušný člen odborového
orgánu  právo se obrátit na soud.
V soudním řízení pak důkazní
břemeno spočívá na zaměstna-
vateli,  který  musí  prokázat,  že
k propuštění zaměstnance došlo
ze zákonných důvodů a zákon-
ným způsobem, nikoliv proto, že
zaměstnanec je členem odborové
organizace.

Ochrana odborových práv
Právní ochrana odborových práv
je zakotvena v článku 27 ústavní
Listiny základních práv a svobod,
podle které má každý právo svo-
bodně se sdružovat s jinými na
ochranu svých hospodářských a
sociálních zájmů. V právní teorii
je toto právo označováno jako
svoboda koaliční. Ve stejném us-
tanovení se říká, že odborové or-
ganizace vznikají nezávisle na
státu. Listina základních práv a
svobod rovněž prohlašuje za ne-
přípustné omezování počtu
odborových organizací, stejně
jako zvýhodňování některé z nich
v podniku nebo odvětví. Činnost
odborových organizací může být
omezena   jen   zákonem,   jde-li
o opatření v demokratické společ-
nosti nezbytná pro ochranu bez-
pečnosti státu, veřejného pořádku
nebo práv a svobod druhých. Ze
stejných důvodů může být
omezena nejen činnost, ale i vznik
sdružení na ochranu hospo-
dářských a sociálních zájmů.
Omezit vznik odborových organi-
zací však ústavní Listina základ-

ních práv a svobod nepřipouští.
Určitým právním problémem ve
vztahu k ochraně odborových
práv však je skutečnost, že ústavní
Listina základních práv a svobod
poskytuje ochranu odborovým or-
ganizacím a jejich činnosti, aniž
by je blíže definovala nebo jejich
definici odkazovala na jiné
normy. Právní vymezení tohoto
pojmu jen nepřímo a částečně vy-
plývá z výše citovaného článku 27
Listiny základních práv a svobod
o sdružení osob na ochranu jejich
hospodářských a sociálních
zájmů. To však pokrývá nejen
odborové, ale i jiné organizace
zmíněného charakteru, například
profesní sdružení. Proto musíme
pro takovou definici použít i ob-
sah  Úmluvy MOP č. 87 o svo-
bodě odborů a ochraně práva
odborově se sdružovat. Všechny
další naše zákony, které tento po-
jem používají, již mezi oběma
skupinami organizací rozlišují a
za odborové považují jen organi-
zace zaměstnanců. To vyplývá

především z ustanovení § 9a
zákona č. 83/1991, o sdružování
občanů, ve znění pozdějších před-
pisů, který důsledně rozlišuje
mezi odborovými organizacemi a
organizacemi zaměstnavatelů.
Stejně k věci přistupují i pracov-
něprávní předpisy – zákoník
práce, zákon o kolektivním vyjed-
návání a další. 
Naše legislativa obsahuje samo-
zřejmě též i přímo ústavní záruky
odborových práv. Právo odboro-
vého sdružování a činnosti v od-
borech je ústavním právem, které
je zaručeno nejen občanům České
republiky, ale všem osobám na je-
jím území (toto právo má podle
příslušného ústavního zakotvení
zásadně“každý“). Tyto ústavní ga-
rance jsou zakotveny jak je výše
uvedeno v článku 27, odstavcích 1
až 3 Listiny základních práv a
svobod, která je součástí ústavní
pořádku České republiky, a to po-
dle článků 3 a 112 odst. 1 Ústavy
České republiky.

JUDr. Eva Dandová

§ ODPOVÍDÁME §

Zastupování na pracovišti
Dotaz: Při častém onemocnění
kolegyně ji musím zastupovat,
ne vždy mi to vyhovuje, i když
za zastupování mám odměnu.
Mohu zastupování odmít-
nout? Zaměstnavatel by pak
musel omezit svojí činnost.
Odpověď: V daném případě je
nutné posoudit, jak zní vaše pra-
covní smlouva. Jestliže z pra-
covní smlouvy vyplývá, že jste
se  v  ní   zavázala  z astupovat
v případě nutnosti na jiném pra-
covním místě, nezbývá než tuto
pracovní smlouvu dodržet, po-
kud se nechcete dopustit jejího
porušení.
Dále je pak nutné posoudit, zda
zaměstnankyně,  kterou  zastu-
pujete,  má shodnou pracovní
náplň  s  vaší pracovní náplní. I
v tomto případě by mohl za-
městnavatel požadovat, aby
úkoly, které jsou shodné s vaší
pracovní náplní, jste za kolegyni
převzala. Otázkou je, zda vám
pracovní vytížení vůbec umožní
tuto  práci  navíc  převzít, aniž
by  to  ohrozilo   plnění   úkolů
v požadované kvalitě a termínu.
Na  to by bylo vhodné vedení
upozornit. Zaměstnavatel se
totiž musí řídit § 300 zákoníku
práce,  který  mu   ukládá   vzít
v úvahu při určení množství
požadované práce i neuropsy-

Pobyt v Lázních Libverda
Celoroční provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů
a organizací a ZO Ministerstva financí ČR “SMRK” vám na-
bízí příjemnou dovolenou, případně lázeňský pobyt, v pěkném
prostředí a dobrých klimatických podmínkách. Rekonstruo-
vané rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeň-
ského centra) je umístěno v zahradě, pro děti je hřiště s hou-
pačkami,  prolézačkou  a  pískovištěm,  antukové  hřiště  na
tenis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, mož-
nost posezení u krbu. Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích
(3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p. Smrkem
(5 km). Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu (bez lázeňských služeb)
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních

Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba)
- rekreačnímu pobytu spojenému s krátkodobou léčebnou

(rehabilitační) péčí.

Zajišťuje na OS pí Pechová  tel.  224 142 773, 
e-mail: pechova.vera @cmkos.cz

chické  možnosti  zaměstnance.
Pokud však nejsou splněny výše
uvedené podmínky, zastu-
pováním budete provádět čin-
nost nad rámec vašich pracov-
ních úkolů. Bude tedy záležet
čistě na vás, zda budete ochotná
zaměstnavateli v této situaci
vyjít vstříc a za jakých pod-
mínek. Vaše případné odmítnutí
by nebylo možné v žádném pří-
padě brát jako  porušení povin-
nosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vyko-
návané práci (dříve porušení
pracovní kázně), z kterého by
pro vás měly vyplynuly nepří-
jemné důsledky.  
Takto lze chápat právní rámec
vašeho dotazu. V zaměstnání
však  mimo  právních  vztahů
existují ještě vztahy kolegiální a
společenské, které též spolu-
vytvářejí pracovní klima  jež je
vůči jedinci  buď příznivé, nebo
napjaté. Toto již samozřejmě
není právní rada, ale  pouze
připomenutí, že při podobném
rozhodování je třeba zvážit
všechny aspekty. 

JUDr. Pavel Sirůček
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Austrálie: Pracovníci ve veřejném sektoru zahajují kampaň proti
vládním škrtům a kampaň pro odborářská práva
Více než 40 tisíc státních zaměstnanců se sešlo v Sydney, aby odstartova-
lo kampaň odborů ve veřejných službách proti konzervativní (liberální)
vládě Nového Jižního Walesu (NSW) a jejím škrtům ve veřejném sektoru
a  proti  novému  zákonu  strukturovanému  tak, aby připravil pracovníky
o práva na vyjednávání a učinil z nezávislého státního pracovního soudu
pouze součást vládní politiky. Tisícovky státních zaměstnanců tak přeruši-
ly svou práci a přišly podpořit tyto protesty. Nechyběly zde ani všechny
pobočky PSI. Odbory ve veřejném sektoru se spojily s odbory v sou-
kromém sektoru z různých oborů od průmyslu až po finance v kampani
„Lepší služby – lepší stát“, kterou spustila Státní rada pro práci. To je vlast-
ně taková místní verze kampaně PSI „Kvalitní veřejné služby“. K již tak
velmi konzervativnímu rozpočtu, ve kterém vláda NSW plánuje ušetřit
miliardy dolarů a masivní výprodej státních aktiv, stejně jako zavírání
vězení, přístavů a privatizaci dopravy nebo také snižování dotací na by-
dlení, přidala vláda plán na propuštění dalších 5 tisíc státních zaměstnanců.
Pouhý den po oznámení tohoto plánu na další propouštění uvedla vláda
NSW návrh na zrušení práv na kolektivní vyjednávání pro pracovníky ve
veřejném sektoru. Den před touto demonstrací pohrozila vláda NSW stát-
ním učitelům vysokými pokutami v případě, že se zúčastní protestů proti
výdajovým škrtům a zákonu mířenému proti právům pracovníků. Vlaková
doprava v metropoli byla zahlcena státními pracovníky, kteří se snažili do-
stat na tuto demonstraci v centru Sydney před státním parlamentem.
Vzhledem k tomu, že k demonstracím došlo i v periferních oblastech
Sydney, vyšplhal se celkový počet demonstrujících až blízko 60 tisícům,
což je trojnásobek původního plánu odborářů a představuje přibližně pěti-
nu z celkového počtu státních zaměstnanců ve státu NSW. Odboroví předá-
ci na této demonstraci vyhlásili konzervativní vládě válku a uvedli, že ten-
to boj neskončí, dokud pracovníkům nebudou opět navrácena jejich práva,
nebo dokud nebude poražena místní liberální vláda. Odboráři několikrát
zdůrazňovali, že kvalitní veřejné služby jsou něco, co si veřejnost zaslouží,
a veřejné odbory jsou k tomu zavázány. Odbory se dále zavázaly, že tato
demonstrace byla pouhým začátkem a vlastní boj s vládou bude daleko
delší a bude probíhat na více polích včetně nadcházejících voleb. 
ETUC přivítal podporu generálního ředitele ILO
14. září 2011 
V evropském parlamentu vystoupil generální ředitel Mezinárodní organi-
zace práce (ILO), Juan Somavia. Jeho vystoupení komentovala generální
tajemnice ETUC, Bernadette Ségol, která řekla: „Generální ředitel byl ne-
kompromisní v tom, že práva pracovníků nesmí být obětována kvůli úspor-
ným opatřením. Vítám jeho stanovisko: „Respektování základních principů
a práv v práci je neoddiskutovatelné; ani v době v krize, kdy může být
opouštěna myšlenka férovosti. Toto je obzvláště důležité v zemích, které
mají přijmout úsporná opatření. Nemůžeme tuto krizi využít jako výmluvu
za to, že porušujeme mezinárodně uznané pracovní standardy. “ Doufám,
že se země, jako například Maďarsko, které dělá přesně to, co pan Somavia
odmítá, dokážou z tohoto poučit.“
Globální odbory k výročnímu zasedání mezinárodních finančních in-
stitucí
Globální odborové federace u příležitosti výročního zasedání Mezinárod-
ního měnového fondu a Světové banky konaného ve Washingtonu 23. - 25.
září  vyzvali  mezinárodní finanční instituce k použití jejich autority k za-
stavení destruktivní hospodářské politiky, vytváření pracovních míst, reali-
zaci programů na podporu zaměstnanosti prostřednictvím investic za-
měřených např. na infrastrukturu, potřeby vyvolané změnou klimatu  a
veřejné  služby.  Odbory  žádají  upustit  od  deregulací  a  spolupracovat
s Mezinárodní organizací práce pro budování udržitelného růstu.

-pm-

Eurodemonstrace ve Wroclawi
V sobotu 17. září 2011 se v polské Wroclawi konala demonstrace
evropských odborářů svolaná Evropskou odborovou konfederací ve
spolupráci s polskými odbory Solidarita a OPZZ. Eurodemonstrace
se konala v souvislosti s polským předsednictvím EU u příležitosti
zasedání ministrů financí a hospodářství členských zemí EU a
Evropské centrální banky. Odborové svazy sdružené v ČMKOS byly
na demonstraci zastoupeny téměř dvěma sty účastníky.
Eurodemonstrací odboráři  a veřejnost protestovali proti bezohled-
ným úsporným opatřením, snižování sociálních standardů, mezd,
narušování solidarity a sociální soudržnosti. Evropské odbory také
ostře protestují proti útokům na odborová práva a na kolektivní vy-
jednávání v souvislosti s  asociálními reformami a proti zneužívání
pracovněprávní legislativy s cílem omezit práva zaměstnanců. EOK
trvá na přijetí okamžitých opatření na podporu investic do skutečného
oživení hospodářství a žádá politiku směřující k sociálně spravedlivé
Evropě.
Demonstrace se konala pod hesly Ano evropské solidaritě, Ano pra-
covním místům a právům zaměstnanců a Ne jednostranně přijí-
maným úsporným opatřením.

Z Poselství EOK ministrům financí  a polskému předsednictví EU
Odmítáme: 
• Diktát finančních trhů a ratingových agentur. 
• Politiku úspor, jejímž výsledkem je drastické snižování mezd a so-

ciální ochrany. 
• Nejistotu a nezaměstnanost, zejména mladých lidí. 
• Deregulaci standardů práce a sociální regresi. 
• Zásahy do národního kolektivního vyjednávání a destrukci sociál-

ního dialogu. 
• Rostoucí sociální a mzdové nerovnosti. 
Pro evropskou solidaritu pro posílení sociálního modelu žádáme
• Stabilní a kvalitní pracovní místa, zaměstnanost mladých lidí musí

být prioritou. 
• Respekt k autonomii sociálních partnerů v kolektivním a mzdo-

vém vyjednávání. 
• Skutečný sociální dialog. 
• Ochranu a zvýšení kupní síly zaměstnanců. 
• Záruku slušného výdělku. 
• Silnou sociální ochranu k zajištění sociální soudržnosti a solidari-

ty. 
• Přístup ke kvalitním veřejným službám pro všechny. 
• Záruku lepších důchodů. 
Pro evropskou solidaritu pro zajištění udržitelného růstu
žádáme:
• Zavést evropské mechanismy k omezení spekulací, sdílení rizik a

financování Evropského plánu obnovy (např. pomocí tzv.
Eurobondů). 

• Zavést daň z finančních transakcí a využít stávajících rozpoč-
tových nástrojů k investicím do trvale udržitelného růstu. 

• Konec daňových rájů, daňových úniků a podvodů. 
• Kontrolu ratingových agentur. 
• Vypracování dynamické průmyslové politiky založené na nízké

spotřebě uhlíku. 
• Harmonizaci základů podnikových daní se stanovením minimál-

ních daňových sazeb pro podniky. 


