
� Navazujeme
na informace o
jednání s předse-
dou vlády dne 6.
9. 2010 zveřej-
něné v NOS č.1
5 a přinášíme

přehled dalších jednáních vzta-
hujících se k problematice platů
a systému odměňování. 
Především zveřejňujeme Ná-
měty k řešení problémů nasto-
lených na jednání předsta-
vitelů ČMKOS s předsedou
vlády dne 6. 9. 2010 v rámci
stávajícího systému odměňo-
vání (beze změny zákoníku prá-
ce), které byly dne 14. 9. 2010

Praha
6. října 2010

Ročník 55

16

10,70  Kč

Případným autorùm  
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového  svazu  státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového  svazu státních
orgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně
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Demonstrovali jsme proti snížení platů a změně systému odměňování 
Čtyřicet tisíc odborářů a zaměstnanců demonstrovalo 21. září v Praze
Demonstraci proti snížení platů
a změnám platových předpisů
vyhlásil  Nezávislý   odborový
svaz Policie ČR, poté se připojili
hasiči,  náš odborový svaz, OS
zdravotnictví a sociální péče
ČR, odborové svazy zastupující
zaměstnance kultury a další.
Demonstrace se celkem účastni-
lo 19 odborových svazů.
Demonstrace začala ve tři čtvrtě
na dvanáct na Letné, kde se shro-
máždilo tisíce policistů, hasičů,
příslušníků vězeňské služby, ar-
mády a dalších odborářů. Od
Ministerstvu vnitra v čele s po-
hřebním  vozem  a rakvemi na-
značujícími osud profesionální
služby Policie ČR se průvod vy-
dal napříč Letnou, po schodech
dolů na nábřeží,  kde se připojili
členové Českomoravského odbo-
rového svazu pracovníků škol-
ství a u Úřadu  vlády pak od-
boráři ze zdravotnictví a sociál-
ních služeb. Průvod prošel přes
Klárov  na Palachovo náměstí,
které se úplně zaplnilo tak, že

předány  MPSV. Návrh odborů
byl předmětem jednání zástupců
odborových svazů sdružujících
zaměstnance veřejných služeb a
správy a ministra práce a sociál-
ních věcí dne 22. 9. 2010. Jed-
nání bylo pro omezené časové
možnosti ministra velmi krátké.
V případě bodu 2 námětů mi-
nistr konstatoval, že  tento návrh
je možný. V zápětí však před-
ložil vlastní návrh, který spočí-
val v tom, že oprávnění uvedené
v § 6 stávajícího nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. se bude vztaho-
vat na všechny zaměstnance ve-

Poděkování předsedkyně
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

upřímně děkuji všem Vám, kteří jste nás přišli podpořit a zúčastnili jste se
demonstrace 21. 9. 2010 v Praze. Děkuji i těm, kteří nás podpořili  jiným
způsobem.  Naše demonstrace byla od roku 1990 historicky největší demon-
strací zaměstnanců veřejných služeb a správy.  Zařadila se mezi největší
demonstrace, které byly od roku 1990 v naši zemi uskutečněny. Je význam-
né, že jsme si všichni uvědomili, že  mlčením a  pasivitou ničeho nedosáh-
neme. Je důležité, že jsme ukázali, že jsme sebevědomými a přitom loajál-
ními zaměstnanci, jejichž zájmem je  sloužit co nejlépe občanům. Dokázali
jsme, že v zájmu občanů nejsme lhostejni k situaci ve veřejných službách a
správě. Věřím, že bude-li to potřeba budeme schopni se sejít znovu v ještě
větším počtu.

Děkuji všem funkcionářům ZO OS,  sekcí OS a zaměstnancům OS, kteří
se podíleli na organizaci účasti na demonstraci. Děkuji také všem pořa-
datelům z řad Městské policie z Prahy a Plzně za zabezpečení pořadatelské
služby.  Děkuji  také  všem  kolegyním a kolegům z ostatních odborových
svazů za spolupráci při organizaci demonstrace. 

Děkuji  rovněž  všem  občanům, kteří  nám vyjádřili podporu a společně
s námi se demonstrace zúčastnili. Děkuji také těm spoluobčanům, kteří nám
vyjádřili podporu jiným způsobem.
V Praze dne 23. 9. 2010                 Alena Vondrová, předsedkyně OS SOO
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Pokračování ze strany 1 

množství demonstrantů zůstalo
stát na mostě. V době předpoklá-
daného začátku demonstrace ve
13 hodin byla ještě mnoho lidí
na Letné a začátek demonstrace
se tak posunul o půlhodinu.
Hlavním heslem demonstrace
bylo  Nechceme platit dluhy za
špatné vládnutí. Transparenty
ukazovaly, že společně demon-
strují policisté, hasiči, zaměst-
nanci nejrůznějších úřadů,
soudů, vězeňské služby, kul-

2011, protože to se děje a dělo
už  letos.   Nechceme   vedení,
které nemá úctu ke svým
podřízeným. Nechceme korupci
při obsazování služebních míst a
další raketové kariéry. Nechce-
me se stát metropolitní policií
nebo bezpečnostní agenturou.
Nechceme propouštění civilních
zaměstnanců a jejich nahra-
zování drahými dodavatelskými
firmami. Nenechme se rozdělit
na  skupiny,   to  je  cílem těch,
kteří nás chtějí ovládat a mani-
pulovat s námi.“

turních zařízení, zdravotnictví. 
Demonstrace začala vystou-
pením hudebníků z českých a
moravských orchestrů.
Předseda Nezávislého odboro-
vého svazu Policie ČR Milan
Štěpánek poděkoval účastní-
kům za to, že přišli a mimo jiné
řekl: „Jsme jedni z vás, chceme
vám pomáhat bez hesel, upřím-
ně a každý den. Chceme upozor-
nit celou veřejnost že to, co se
chystá, dopadne na všechny.
Nechceme snížení platů v roce

Předseda Odborového svazu
hasičů Zdeněk Jindřich
Oberreiter upozornil, že už
letos byly hasičům sníženy
zvláštní příplatky až o 2000 ko-
run. Připravované škrty ohrozí
bezpečnost občanů, jedná se o po-
litická rozhodnutí, která se ne-
opírají o rozbory. Důsledkem
bude propuštění 400 hasičů a za-
vření některých stanic. 
Předseda Unie bezpečnostních
sborů Miloš Plechatý připom-
něl, že  bezpečnostní  sbory ne-
smějí stávkovat.  Důsledkem
škrtů navrhovaných vládou do-
jde k rozvratu systému. Pláno-
vané  změny  v bezpečnostních

složkách mají vést k tomu, aby
politická mafie mohla ovládat
bezpečnostní sbory.
Předsedkyně našeho odborového
svazu Alena Vondrová řekla, že
ještě horší, než navržené sni-
žování platů, je zavedení nového
systému odměňování, který
povede ke korupci a politizaci
veřejné moci. „Občanská spo-
lečnost je záměrně manipulo-
vaná, dehonestují se zaměstnan-
ci veřejné správy. Ale bez úřed-
níků by stát nefungoval.“
Vondrová odmítla dělení na
tažné a chovné, na mladé a staré,
na  služebně  mladé  a služebně
starší. Zdůraznila, že v demo-
kratické společnosti má každý
právo na spravedlivou odměnu
za svoji práci. „Státní správa
představuje střední třídu, která
společnosti dodává sociální
soudržnost.“
Eduarda Měkotová ze Skupiny
proti snížení platů v armádě
uvedla, že vojáci musí plnit
rozkazy, ale to ještě neznamená,
že nemohou mít svůj názor. Také
jich  by  se  týkalo  navrhované
snížení platů. Zdůraznila, že je to
v historii Československa i
České republiky poprvé, co se
vojáci účastní demonstrace.
Předsedkyně Českomoravského
odborového svazu civilních za-
městnanců armády Jitka Šeb-

ková připomněla, že  civilní za-
městnanci armády  se plně zto-
tožňují se všemi požadavky
demonstrujících. Odmítají zave-
dení platového systému, který
nemá obdobu nikde v Evropě.
Odmítají doplácet na špatné
vládnutí – v této souvislosti
připomněla aférami provázené
armádní zakázky.
Místopředsedkyně Odborového
svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR Dagmar Žitníková
připomněla, že stát se pozná i
podle toho, jak se stará o ty, kteří
zajišťují péči a bezpečnost.
Varovala před destrukcí zdravot-
nictví, důchodů a zákoníku
práce, která dopadne na všechny
občany. „Nejsme tady žádná
lůza, jsme zaměstnanci a chceme
pouze uživit rodiny, nic víc.“
Marie Bieleszová z Českomo-
ravského odborového svazu pra-
covníků školství vyjmenovala
bohatý výčet profesí, které vedle
pedagogů také působí ve škol-
ství. Ti všichni nesouhlasí se
nížením svých platů. „Přidáváte
nám práci a berete peníze.
Chceme pracovat, ale za platy
odpovídající dnešní době.“
Předseda OS KOVO Josef Stře-
dula pozdravil demonstrují
jménem kováků. Poslední k de-
monstrujícím promluvil předse-
da Českomoravské konfederace
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Můj příspěvek je drobným střípkem v mozaice pozitivních reakcí na
konanou famózní demonstraci dne 21. 9. 2010.
Výsledek nechci hodnotit, neboť je to pouze vyhraná bitva a ne válka.
Chci se rozdělit o pocity, které jsem prožíval se svými kolegy. Začalo
to již rozhodnutím o účasti na demonstraci, o které jsme ani nezapo-
chybovali. Po rozeslání materiálů, podání základních  informací a
cílené koordinaci pracovníky IPC jsem se setkal se zaměstnanci, kteří
reagovali nerozhodně, či si nepřipouštěli, že je v sázce hodně. Zjistil
jsem, že je nutné jít mezi lidi a situaci vysvětlovat. Myslím si, že se to
povedlo. Nicméně nečekaný počet účastníků mohl být ještě větší.
Cestování až z Ostravy, Opavy, Nového Jičína a Olomouce směr
Praha-Letná bylo v bezvadné atmosféře a časově bez závad. Již ces-
tou byli účastníci demonstrace v očekávání, kdy jim v autobusech
rozdám píšťalky a vlaječky, kterých bylo však ve finále málo (dáno
nečekaným počtem). 
Na seřadišti k mému překvapení nebylo možno přehlédnou bílé vla-
ječky  OSSOO, kterých bylo opravdu hodně. Můj úkol byl zformovat
hlučící dav berňáků. Na chvíli se mi to povedlo, ovšem do chvíle než
se průvod rozešel. Potom nebylo rozdílu mezi berňákem, sociálkou,
katastrem, soudy, veřejnou správou a dalšími, neboť všichni směřo-
vali spolu s policisty a hasiči za pískotu, vyvolávání hesel a mávání
vlaječkami na Palachovo náměstí.
Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, že i naše účast stála za to. Po
návratu se všichni netajili tím, že se takto mohli vyjádřit k nesouhla-
su s navrhovanými opatřeními. 
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, od vedení svazu,
distribuci informací, koordinaci IPC, svým členům PV, po předsedy
ZO a samozřejmě všem účastníkům demonstrace za územní finanční
orgány. 
Těm, kteří se nezúčastnili vzkazuji: 
„Nesouhlasím s Vámi, že chcete snížit naše platy, vystačíte si se sní-
ženým objemem peněz, zvýšeným podílem přerozdělené práce, sní-
žením životní úrovně kvalifikovaného berního úředníka, který v mno-
ha  směrech  vykonává  činnosti srovnatelné s  justicí a ozbrojenými
složkami a zastává významné místo v naší společnosti.“

Ing. Vojtěch Rosenberger
předseda PV ÚFO

odborových svazů Jaroslav Za-
vadil. Připomněl heslo z listo-
padu 1989 „Máme holé ruce“ a
řekl, že by nechtěl, aby se ne-
změnilo na „Máme hole v ruce“.
Za počátek problémů označil re-
formu veřejných financí a zave-
dení tzv. rovné daně, která pro
zaměstnance znamená daň 22
procent, ale pro lidi s příjmem
nad 150 tisíc 15 procent, takže je
rovná jako křivítko. Stát se tak
ochudil o 80 miliard, zatímco
teď chce zaměstnancům sebrat
usmolených sedm miliard. Při-
pomněl, že když odbory varo-
valy vládu před krizí, byly ozna-
čovány za šiřitele poplašných
zpráv. Odmítl nejen škrtání na
platech, ale především novou

strukturu  platů.  Odmítl, že ne-
jsou peníze – neřeší se například
vůbec záležitost státních za-
kázek, o kterých se běžně říká,
že 15 až 20 procent jde do kapes
zprostředkovatelům. Zdůraznil,
že odbory neodmítají reformy,
ale musí to být reformy spra-
vedlivé. Před třetí hodinou
demonstraci zakončilo vystou-
pení padesátičlenného orchestru
složeného z hudebníků význam-
ných českých a moravských or-
chestrů.

-dě-
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1. V § 123 odstavec 5 zní:
„ (5) Platové  tarify  se  stanoví v 16 platových třídách a v každé

z nich v platových stupních.“.

2. V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:
„ f) okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit pla-

tový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až
nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy nebo se kterými může
zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“.

Důvodová zpráva: 
K bodu 1: Navrhované změny souvisí s případným stanovením
nižšího počtu platových stupňů pro stanovený okruh zaměstnanců.
Dále se umožní stanovit vládě jednotlivé platové tarify v příslušných
platových třídách a platových stupních na základě jejího rozhodnutí. 
K bodu 2: Platná úprava (§ 123 odst. 6 písm. f zákoníku práce a § 6
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) zohledňuje některé případy, kdy způ-
sob určení platového stupně na základě započitatelné praxe není prak-
tický. Umožňuje se proto určit stanovenému okruhu zaměstnanců
platový  tarif v rámci rozpětí platových  tarifů  stanovených  pro  ne-
jnižší  až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, pokud okruh
zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká  a
pravidla pro určení platového  tarifu   v rámci  rozpětí   nejnižšího  až
nejvyššího platového  stupně  příslušné platové  třídy  sjedná  v kolek-
tivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu. 
Tento způsob stanovení platového tarifu se aktuálně umožňuje u za-
městnanců,  kteří  vykonávají  málo  kvalifikované   práce  zařazené
v nízkých platových třídách, u kterých doba praxe výrazně neovlivňu-
je kvalitu vykonávané práce a u některých zaměstnanců vykonáva-
jících odborné specializované práce, jejichž kvalitní výkon podstat-
ným způsobem ovlivňují také jiné faktory než jen délka praxe, např.
talent, nadání, fyzická výkonnost (např. umělci, sportovci). Zvláštní
způsob určení platového tarifu se uplatňuje také v případech, kdy se
při delší době praxe kvalita pracovního výkonu nezvyšuje, ale naopak
klesá (taneční a baletní umělci, sportovci, výkonní letci). Využití
zvláštního způsobu  určení  platového  tarifu je možné rovněž pro za-
městnance zdravotnických zařízení, přestože je v praxi tato možnost
jen zřídka využívána.
Navrhuje se zjednodušení podmínek pro zvláštní způsob určení pla-
tového tarifu  a zároveň se předpokládá možné rozšíření okruhu za-
městnanců, u kterých bude tento způsob určení platových tarifů
využíván, v prováděcím nařízení vlády.
Nově se zavádí zmocnění pro vládu stanovit nařízením okruh zaměst-
nanců, se kterými bude možné sjednat smluvní  plat, a to mimo sta-
novené platové tarify pro platové třídy a platové stupně. Těmto za-
městnancům by nepříslušely další složky platu stanovené zákoníkem
práce  ani  nařízením vlády. Předpokládá se, že se uvedená možnost
stanoví u vysoce specializovaných odborníků zařazených ve 13. a
vyšší platové třídě.

Platné znění dotčených částí textu zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými

změnami

§ 123

Platové tarify

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu
a  platový stupeň, do kterých je zařazen, není-li v tomto zákoně dále
stanoveno jinak.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu
práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm
požadovaných nejnáročnějších prací.

(3) Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy
podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám
vykonává.

(4) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle
doby  dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské zá-
kladní (náhradní) služby nebo civilní služby (dále jen "započitatelná
praxe").

(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich
ve 12 platových stupních. Platový tarif v šestnácté platové třídě činí
nejméně 3,4násobek platového tarifu v první platové třídě. Platový
tarif ve dvanáctém platovém stupni činí nejméně 1,5násobek pla-
tového tarifu v prvním platovém stupni. Platové tarify v platových
třídách a stupních se oproti nejblíže nižšímu platovému tarifu zvyšují
o shodný procentní přírůstek. Platové tarify se zaokrouhlují na celé
desetikoruny nahoru.

5) Platové  tarify  se  stanoví  v  16 platových třídách a v každé
z nich v platových stupních. 

(6) Vláda stanoví nařízením

a) způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměst-
navateli na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměst-
nanců,

b) zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikami
platových tříd odstupňovanými podle složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti práce, které jsou uvedeny v příloze k tomuto
zákonu,

c) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených
do jednotlivých platových tříd,

d) způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd, 

e) podmínky pro určení započitatelné praxe,

f) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a
určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají
práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře ta-
lentu nebo na fyzické zdatnosti, pro zaměstnance ve zdravot-
nických zařízeních a pro zaměstnance vykonávající
jednoduché obslužné nebo rutinní práce,

f) okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel  určit pla-
tový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro ne-
jnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy a
okruh zaměstnanců, se kterými může zaměstnavatel sjednat
smluvní plat,

g) stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok podle
odstavce 5, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního
roku, tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách
činily nejméně

platová   třída platový   tarif  v   Kč   měsíčně
1 5 400
2 5 850
3 6 350
4 6 850
5 7 450
6 8 100
7 8 750
8 9  500
9 10 300
10 11 200
11 12 150
12 13 150
13 14 300
14 15 500
15 16 800
16 18 350.

Návrh na změnu zákoníku práce
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Odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy
zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou § 123 odst. 5 a odst. 6
písm. f) zákoníku práce.
Navržená úprava uvedeného ustanovení zákoníku práce,  kterou před-
ložil ministr práce a sociálních věcí,  byla již předložena k projednání
v Parlamentu ČR. Navrhované změny platového systému představují
destrukci tarifního systému,   
Podle návrhu se má zrušit konstrukce platových stupnic obsažená v §
123 odst. 5 současného platného znění zákoníku práce. Nové znění by
umožnilo vládě stanovení libovolného počtu platových stupnic s růz-
ně modifikovaným počtem platových stupňů. Jedinou konstantou
zůstává  dosavadní počet 16 platových tříd. Dále se umožňuje vládě
stanovit jednotlivé platové tarify v příslušných platových třídách a
platových  stupních  na  základě  jejího rozhodnutí. Nepodkročitelné
jsou pouze minimální platové tarify pro jednotlivé platové třídy uve-
dené v odst. 6 písm. g) v § 123 ZP, které zůstávají na původní úrovni
stanovené k datu účinnosti nového zákoníku práce (k 1. 1.2007). 
Navrhovaná změna § 123 odst. 6 písm. f) zákoníku práce má umožnit
vládě libovolné rozšíření kategorií zaměstnanců, u kterých může za-
městnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů sta-
novených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové
třídy. Nad rámec dosavadních platových předpisů se nově navrhuje
možnost sjednání smluvních platů.
Důrazně upozorňujeme, že pro zaměstnance veřejných služeb a
správy, zejména pro zaměstnance státní správy, je tato úprava
odměňování nepřijatelná. Realizací uvedeného návrhu by došlo k po-
rušení  čl. 28 Listiny základních práv a svobod (právo na spravedlivou
odměnu za práci) a § 16 zákoníku práce, který deklaruje povinnost
rovného zacházení v odměňování. Vzhledem k tomu, že zaměstna-
vatelem zaměstnanců  organizačních složek státu je Česká republika,
je nepřípustné, aby byli tito zaměstnanci v jednotlivých správních a
jiných úřadech odměňováni za práci stejné hodnoty rozdílně. Kromě
uvedeného se jedná v rámci všech subjektů o odměňování z jednoho
zdroje – ze státního rozpočtu.
Pokud se jedná o zaměstnance ÚSC, v návaznosti na sloučený model
veřejné správy a výkon činností v přenesené působnosti, je rovněž
nutné zachovat srovnatelnou výši platu za práci stejné náročnosti a
hodnoty.
Zavedení institutu smluvních platů  považujeme za krajně nesysté-
mové řešení, které by zpochybnilo celý současný systém odměňování.
Z návrhu vůbec nevyplývá, jakým způsobem by byl vymezen „okruh
specializovaných odborníků“, ani z jakého základu a podle jakých
kritérií  by se smluvní platy stanovovaly. Vše nasvědčuje tomu, že re-
alizace tohoto návrhu by podstatně zvýraznila a prohloubila již výše
uváděnou nerovnost v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a
správy. Vzhledem k tomu, že jsou  stanoveny závazné limity objemu
finančních prostředků na platy (regulace) je evidentní, že kromě
nerovnosti v odměňování by došlo také k diskriminaci v odměňování
u  všech ostatních zaměstnanců, neboť finanční prostředky na smluv-
ní platy by byly získány na úkor většiny zaměstnanců. Smluvní platy
nejsou uplatňovány u zaměstnanců veřejných služeb a správy v žád-
né z členských zemí EU. 
Realizace předložené úpravy by ve svých důsledcích znamenala
roztříštěnost  odměňování. Došlo by k neúnosnému poklesu nominál-
ních i reálných platů  značné části zaměstnanců veřejných služeb a
správy. Odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy by ve
svých důsledcích  bylo demotivující, v mnoha ohledech diskriminu-
jící, nivelizující a  destabilizující  pracovní kolektivy. Vytvářelo by
prostor pro nepotismus, klientelismus, korupci a politizaci veřejné
správy.
Navrhovanou změnu systému odměňování pokládáme za věcně chyb-
nou, zcela nevhodnou pro užití  v sektoru veřejných služeb a správy,
a to  především z důvodů výše uvedených a také z důvodů, že  nákla-
dy na platy jsou striktně regulovány.  Dosavadní systém odměňování

pokládáme naopak za  odpovídající i v mezinárodním srovnání, který
se v praxi osvědčil. Navrhovaný systém odměňování nezaručuje ná-
rok na spravedlivou odměnu za práci, rovné zacházení v odměňování
za stejnou práci stejné hodnoty, a proto ho považujeme za  diskrimi-
nující.
Dle právního názoru Legislativní rady vlády, jejíž stanovisko zde
částečně citujeme „Musí být systém odměňování   koncipován tak,
aby bylo zajištěno rovné zacházení v odměňování za stejnou práci a
práci  stejné  hodnoty,  a  to  v  rámci všech subjektů odměňovaných
z jednoho zdroje - státního rozpočtu. 
Z hlediska naplnění tohoto principu je problematické, že: 
1. navržená koncepce odměňování zaměstnanců státu se zcela odlišu-
je od návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011 (t.č. v při-
pomínkovém řízení), návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády o platových poměrech vojáků z povolání a návrhu nařízení
vlády, kterým se mění nařízení vlády o úhradě osobních požitků
duchovních církví. Tyto návrhy ponechávají v platnosti systém pla-
tových  stupňů,  tedy  předpokládají  automatické  odměnění  praxe.
V tomto ohledu chybí u návrhu novely zákoníku práce údaje o tom,
jaký je relevantní a legitimní důvod pro to, aby se podle nově
navržené koncepce odměňování zaměstnanců státu snižovaly (někte-
rým skupinám zaměstnanců) platové tarify o více než 10 % a vůbec
nezohledňovala praxe v nárokové složce platu. Takto roztříštěná úpra-
va totiž nezajišťuje, že ve stejných případech bude postupováno stej-
ně a v různých různě, což je předpoklad pro vyloučení diskriminace; 
2. zrušení platových stupňů  (jejich nahrazení platy v rozpětí), tedy
odměňování mj. i podle nabyté praxe, odstraní jeden z mechanismů,
který slouží k zajištění rovného odměňování v rámci celé státní
správy. Použití kritéria počtu odsloužených let je přitom podle
Soudního dvora EU zpravidla způsobilé dosáhnout legitimního cíle
odměnit nabytou zkušenost, která zaměstnanci umožňuje, aby lépe
plnil své úkoly (rozsudek Cadman, C-17/05). Míra zkušeností je při-
tom podstatná především u vysoce odborných činností, které vyžadu-
jí značnou délku praxe a průběžné vzdělávání (např. lékařská po-
volání  či  legislativa).  Hrozí riziko, že zatímco v jedné organizační
složce státu či jeho útvaru budou platy na vyšší úrovni, v jiné budou
z důvodu nedostatku finančních prostředků na úrovni nižší, ač se bude
jednat o stejnou či přinejmenším srovnatelnou práci vykonávanou se
stejným nasazením a zkušenostmi. Samotný vedoucí pracovník ani
výše  postavený  státní  úředník,  jenž by v prvé řadě měl na rovnost
dbát, by navíc ani nemohl dohlédnout na úroveň platů v celém veřej-
ném  sektoru  jako  celku. Nedostatečné zohlednění nabyté praxe ve
srovnání s jinými pak dle Soudního dvora EU zakládá diskriminaci na
základě věku (rozsudek David Hütter, C-88/08); 
3. v případě státních  zaměstnanců se navrhuje takové snížení platů,
které při  zavedení platů v rozpětí v mnoha případech podstatně
přesáhne  10 %, kdy bude platit, že čím delší praxe bude při  platech
v rozpětí, tím větší snížení platu. Důsledky takového řešení znamena-
jí diskriminaci vzhledem k věku, a to bez legitimního důvodu (ales-
poň není žádný uveden). Takové snižování platů přitom není z hle-
diska principu rovnosti vyvážené ani ve vztahu k ústavním činitelům,
u  kterých se  navrhuje  vedle 4% snížení z předchozích let další 5%
snížení (varianta I),  nebo úprava,  dle  které ústavním činitelům ne-
klesne úroveň v odměňování pod úroveň již jednou dosaženou (vari-
anta II); 
V neposlední řadě se upozorňuje na to, že podle rozsudku Soudního
dvora EU z 19. ledna 2010 Seda Kükükdeveci, C-555/07, jež se zabý-
vá otázkou výkladu zásady zákazu diskriminace, konkrétně zásady
zákazu diskriminace na základě věku, jsou vnitrostátní soudy v pří-
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padě, kdy dojdou k závěru, že vnitrostátní právo neodpovídá zásadě
rovnosti, povinny (na základě principu aplikační přednosti práva EU
před právem národním) nepoužít žádné ustanovení vnitrostátního prá-
va, jež je se zásadou zákazu diskriminace v rozporu (viz bod 51 i
závěr  rozsudku). Toto výkladové pravidlo může v případě soudních
sporů systém odměňování zcela ochromit, nemluvě o tom, že to ve
výsledku pravděpodobně nejenže nepovede k úsporám, ale naopak ke
zvýšeným nákladům souvisejícím zejména s náklady řízení na straně
především státu a povinností jejich úhrady úspěšné žalující straně. 
Návrh zákona je z výše uvedených důvodů s právem EU slučitelný
pouze částečně. 
Zavedením platů v rozpětí by však došlo k tomu, že délka praxe, kte-
rou zaměstnanec státu dosáhl, nebude mít z hlediska nárokových slo-
žek platu žádný význam, přičemž zaměstnanci ve veřejných službách
a   správě nebudou mít současně (zřejmě na rozdíl od jiných kategorií
zaměstnanců působících ve veřejném sektoru) před sebou ani žádný
garantovaný platový postup podle platových stupňů, aniž by tento
rozdíl  byl  nějakou  relevantní  skutečností  odůvodněn. Šlo by tedy
o neodůvodněnou nerovnost v právech, neboť, jak opakovaně judiku-
je konstantně Ústavní soud (např. rozhodnutí Pl.ÚS 16/93, Pl. ÚS
36/93, Pl. ÚS 5/95 nebo Pl. ÚS 9/95), „je věcí státu, aby v zájmu za-
bezpečení svých funkcí rozhodl, že určité skupině poskytne méně
výhod než jiné. Ani zde však nesmí postupovat zcela libovolně ...
Pokud zákon určuje prospěch jedné skupiny a zároveň tím stanoví
neúměrné povinnosti jiné, může se tak stát pouze s odvoláním na
veřejné hodnoty." V rozhodnutí Pl. ÚS 15/02 Ústavní soud uvedl, že
„princip rovnosti je … v rovině pozitivního práva garantován
zákazem diskriminace. Rovnost není kategorií neměnnou, neboť
prochází vývojem, který její obsah obzvláště v oblasti práv politic-
kých a sociálních výrazně poznamenává. Rovněž mezinárodní instru-
menty o lidských právech a mnohá rozhodnutí mezinárodních kon-
trolních  orgánů  vycházejí  z  toho,  že  ne každé nerovné zacházení
s různými  subjekty lze kvalifikovat jako porušení principu rovnosti,
tedy jako protiprávní diskriminaci jedněch subjektů ve srovnání se
subjekty jinými. Aby k porušení došlo, musí být splněno několik pod-
mínek, jde zejména o situaci, že se s různými subjekty, které se
nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, zachází rozdílným způ-
sobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro uplat-
něný rozdílný přístup. … Evropský soud pro lidská práva ve své
ustálené judikatuře obdobně konstatuje, že odlišnost v zacházení mezi
osobami nacházejícími se v analogických nebo srovnatelných situ-
acích  je  diskriminační,  pokud  nemá  žádné objektivní a rozumné
ospravedlnění, tj. pokud nesleduje legitimní cíl, nebo pokud nejsou
použité prostředky sledovanému cíli přiměřené. Rovněž Výbor OSN
pro lidská práva při aplikaci čl. 26 Paktu opakovaně vyjádřil názor, že
vyloučení libovůle spočívá v tom, že nelze uplatnit diskriminaci mi-
mo rozumná a objektivní kritéria.“. 
Přestože zaměstnanci ve státní správě mají (a i nadále mají mít) opro-
ti ostatním zaměstnancům zvýšené právní povinnosti uvedené v § 303
zákoníku  práce, nemají mít tyto povinnosti tak jako doposud žádný
odraz v jejich odměňování,  Podle dosavadní právní úpravy jsou však
platové tarify zaměstnanců ve státní správě mírně zvýšeny, a to právě
jako kompenzace jejich zvýšených povinností oproti jiným kate-
goriím zaměstnanců, což je model uplatňovaný již od r. 1992. Jiným
kategoriím zaměstnanců státu by ale přitom měla zůstat platová kom-
penzace většího rozsahu povinností a omezení při výkonu práce za-
chována (vojáci a příslušníci bezpečnostních sborů, možná i zaměst-
nanci územních samosprávných celků). 
Naprostá absence jakýchkoliv kritérií pro rozhodování o přiznání
platu v rozpětí, resp. určení jeho výše, je ale v rozporu s tím, že při

Stanovisko odborových svazů . . . odměňování ve veřejném sektoru jde o nakládání s veřejnými
prostředky, které na rozdíl od soukromého sektoru nejsou vlast-
nictvím zaměstnavatele, se kterým by mohl bez jakéhokoliv omezení
disponovat. Taková úprava ostře kontrastuje především s právní
úpravou zadávání veřejných zakázek či právní úpravou finanční kon-
troly ve veřejné správě, podle nichž podléhá nakládání s veřejnými
prostředky poměrně přísné regulaci a kontrole. 
Podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod mají zaměstnanci prá-
vo na spravedlivou odměnu za práci s tím, že podrobnosti má stanovit
zákon. Předpokládané roztříštění systému odměňování ve veřejném
sektoru podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, kteří by při výkonu
stejné či obdobné práce byli odměňování podle značně odlišných
kritérií při současném zrušení garantovaného vyššího platu jako kom-
penzace za větší rozsah povinností zaměstnanců ve státní správě, kte-
ré zůstanou zachovány, a v kombinaci se žádnými kritérii podle nichž
by byl určován platový tarif v rozpětí, nemůže zaručit ani základní
předpoklady pro spravedlivou odměnu za práci, v důsledku čehož by
se navržená změna zákoníku práce dostala s čl. 28 Listiny základních
práv a svobod do rozporu“.  Tolik citace ze Stanoviska Legislativní
rady vlády. 
Odborové svazy nesouhlasí   nejen s obsahem legislativních návrhů,
ale ani se způsobem jejich přípravy, zpracování a projednávání. Návrh
neprošel vnějším připomínkovým řízením. Dotčené subjekty ne-
dostaly možnost se k návrhu vyjádřit. Totéž platí i o sociálních part-
nerech,  kdy ze strany vlády nebyla splněna povinnost uložená vládě
v odst.1 a odst.3 § 320 zákoníku práce.                                                           
Podle legislativních pravidel vlády je součástí návrhu zákona před-
kládaného k projednání i návrh prováděcího předpisu. Tento poža-
davek by měl být splněn i v případě novelizace zákoníku práce, která
se zásadním způsobem promítne i do obsahu prováděcího vládního
nařízení. Takové změny týkající se bezprostředně statisíců zaměst-
nanců  by měly být připraveny a posuzovány komplexně a uvážlivě.
V daném  případě vláda svá vlastní pravidla nerespektuje, což právě
v oblasti legislativního procesu nelze přecházet bez povšimnutí a kri-
tiky. Proklamovaný účel legislativních pravidel, kterým je m. j.  zvý-
šení úrovně tvorby právního řádu, tedy není realizován. 
Návrh  jde  nad  rámec  programového prohlášení vlády, na základě
kterého  se  navrhuje snížit objem prostředků na platy zaměstnanců
veřejných služeb a správy o 10 %. Materiál neobsahuje hodnocení
dopadů regulace (RIA), není podložen analýzou dopadů  10% snížení
objemu  prostředků  na  platy  na zaměstnanost a platy zaměstnanců
v jednotlivých resortech a možnostech řešení v rámci stávajícího sys-
tému odměňování (např. snížením počtu zaměstnanců tam, kde je to
na místě, úpravou nenárokových složek platů apod.). Návrhu  nepřed-
cházela analýza stávajícího systému odměňování s příslušnými
závěry. 
Takový přístup pokládáme u tak závažného problému za věcně
naprosto nepřijatelný. 
Odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy 

V Praze 1. 10. 2010                 

Evropský akční den 29. září 
Evropská odborová konfederace (EOK) uspořádala v Bruselu velkou demon-
straci proti vládním škrtům, k nimž dochází v řadě evropských zemí a které
mají postihnout nejvíce ty, kdo problémy ekonomik nezavinili. Na demon-
straci přijelo na 100 000 účastníků z celé EU. Demonstrace se zúčastnilo i
kolem 300 odborářů z odborových svazů sdružených v ČMKOS. Delegaci
ČMKOS vedl její předseda Jaroslav Zavadil. Kromě evropské demonstrace
probíhá řada akcí na národní úrovni: španělské odbory vyhlásily generální
stávku, protestní akce proběhnou v Portugalsku, v Itálii, v Lotyšsku, v Litvě,
na Kypru, v Polsku. Součástí těchto protestů jsou i akce českých odborů, včet-
ně demonstrace 21. 9. Evropští odboráři pod hesly „Ne úsporným opatřením a
nejistotě v Evropě, ano Evropě zaměstnanosti, sociální spravedlnosti a soli-
darity!“ chtějí zabránit snižování mezd a důchodů, nejistotě a nezaměstnanos-
ti, deregulaci standardů práce, chudobě, vyloučení ze společnosti a zvyšování
sociálních nerovností. Demonstrace byla svolána do Bruselu, jelikož Belgie
předsedá v tomto pololetí Evropské unii, a konala se den před zasedáním min-
istrů hospodářství a ministrů financí ze všech 27 zemí EU (ECOFIN).
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Náměty  k  řešení  problémů  nastolených  na jednání  představitelů  ČMKOS
s předsedou vlády dne 6.9.2010  v rámci stávajícího systému odměňování 

(beze změny zákoníku práce)
1) Odměňování zaměstnanců zařazených v nižších platových třídách
Současná právní úprava, konkrétně § 6 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 564/2006
Sb.,  umožňuje  určit  zaměstnancům zařazeným v 1. – 5. platové třídě platový tarif
v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň
příslušné platové třídy. V praxi to znamená, že zaměstnavatel může výše uvedeným
zaměstnancům určit platový tarif bez ohledu na délku praxe. Jedinou podmínkou je,
aby okruh zaměstnanců, kterých se tento zvláštní způsob určení platového tarifu týká,
a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí 1. – 12. platového stupně byly
sjednány v kolektivní smlouvě či stanoveny ve vnitřním předpise zaměstnavatele.
K motivaci zaměstnanců a dosahování potřebné výkonnosti a kvality neslouží však
jenom platová opatření. Důležitá je i důsledná aplikace příslušných ustanovení pra-
covněprávních předpisů - v daném případě zejména § 300 tam, kde je to vhodné a ze-
jména § 302 zákoníku práce. V praxi se  používají i další nástroje, jejichž cílem je
zvýšit například efektivitu  řízení  a tím i motivaci zaměstnanců ( mimo jiné též meto-
da CAF).  
Závěr:
Využití stávající právní úpravy bez nutnosti změny zákoníku práce tedy umožňuje
řešit zadaný problém.
2 Odměňování absolventů škol a mladých zaměstnanců
Do nařízení vlády č. 564/2006 Sb., lze doplnit ustanovení, které umožní stanovit
pravidla pro postup zaměstnanců do vyššího platového stupně podle hodnocení pra-
covních výsledků. Legislativně by bylo možno třeba vymezit maximální přípustné
zrychlení postupu v platových stupních v rámci přiznané platové třídy (např. jed-
norázový postup o 2 platové stupně apod.). Bližší podmínky pro využití této možnos-
ti, včetně způsobu hodnocení a okruhu zaměstnanců, kterých by se takový postup
týkal, by měly být dohodnuty v kolektivní smlouvě nebo stanoveny ve vnitřním před-
pisu. (Původní nařízení vlády č.253/1992 Sb., obdobné ustanovení obsahovalo.) 
Podle našeho názoru by taková úprava měla výrazný motivační charakter především
pro mladé zaměstnance. 
Závěr:
K vyřešení problému odměňování absolventů škol a mladých zaměstnanců není za-
potřebí změny zákoníku práce. Lze využít řešení, které obsahovalo původní vládní
nařízení 253/92 Sb.
3) Zvýšení motivace v rámci současného platového systému
Současně  platná  právní  úprava  obsahuje  dostatečné množství motivačních prvků
v odměňování. Jejich využití je  především záležitostí dostatečných finančních zdro-
jů, které má zaměstnavatel k dispozici a efektivního a  kvalitního řízení zaměstnanců.
Dlouhodobým problémem, který se na základě přijímaných úsporných opatření
výrazně prohlubuje, je nedostatečné zabezpečení finančních prostředků na platy za-
městnanců odměňovaných z veřejných rozpočtů.
Problém motivace zaměstnanců nelze redukovat jen na oblast odměňování..
Motivujících faktorů je celá řada, např.:
- stabilita zaměstnání
- perspektiva zlepšování postavení v zaměstnání a funkčního postupu
- možnosti  zvyšování  kvalifikace  (které  se  pak  např. ve  školství projeví v při-

znaných příplatcích), prohlubování kvalifikace a odborného růstu obecně  
- záruky, že na vedoucí místa budou jmenovány osoby schopné svou pozici

bezchybně odborně i manažersky zvládnout.
- je kvalita mezilidských vztahů, stabilní pracovní kolektiv vedený zkušeným

řídícím pracovníkem, který  je kolektivem  respektován jako odborná  i morální
autorita. Absence uvedených podmínek je častým důvodem nespokojenosti za-
městnanců  a příčinou ukončení pracovních poměrů.  

V přístupu vlády se považují za motivační nástroj pouze tzv. nenárokové složky platu
a zvyšování podílu této nenárokové složky na celkové výši platu zaměstnance. Tento
přístup je však velice zjednodušující. Zkušenosti naopak prokazují, že zaměstnanci
takto motivaci nechápou a motivační pro ně je vyšší příjmová jistota.
Problém zaměstnanců, jejichž práce neodpovídá požadovanému standardu ať již svo-
jí kvalitou nebo kvantitou, je třeba řešit personálně (viz nástroje obsažené v zákoníku
práce od řízení, kontroly, organizování, hodnocení práce až po ukončení pracovního
poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky). 
Závěr:
K vyřešení  problému  motivace  zaměstnanců mohou být využity motivační prvky
umožněné současnou právní úpravou bez potřeby změny zákoníku práce. 
Odborové svazy trvají na tom, aby systém odměňování byl zachován v součas-
né podobě. 
V Praze dne 14. 9. 2010                  

Odborové svazy sdružující zaměstnance ve veřejných službách a správě

Výbor odborového svazu
Ve dnech 23. a 24. září se v Praze
konalo zasedání Výboru odboro-
vého svazu. Přecházelo mu
dopolední jednání předsednictva
VOS, které se zabývalo poslední
přípravou následného  zasedání
VOS. Mimo projednání materiálů
předkládaných VOS byla projed-
nány náměty na některá tech-
nická opatření pro případ even-
tuálního konání  dalších demon-
strací. PVOS vzalo na vědomí
přijetí do evidence jedné ZO a tří
individuálních členů.
Výbor OS po kontrole usnesení
projednal a schválil písemnou
zprávu o hospodaření OS k 30. 6.
2010. Dále projednal majetkové
aktivity OS. V rámci přípravy VI.
sjezdu našeho odborového svazu,
který se bude konat 18. – 19. 3.
2011 v hotelu Pyramida Praze
byly podrobně projednány ná-
vrhy na změny stanov OS. Na
základě usnesení VOS bude celý
návrh novelizovaných stanov
předložen k diskusi prostřed-
nictvím časopisu NOS číslo 17-
18/2010. Připomínky k návrhu
budou projednávány po příprav-
nou dobu, kdy budou probíhat
předsjezdové konference jed-
notlivých sekcí OS. Návrh pro-
gramu OS na léta 2011 – 2016
bude předložen VOS v prosinci
tohoto roku a následně v rámci
přípravy sjezdu projednán kon-
ferencemi. Místopředseda OS P.
Bednář informoval o technicko
organizačním zajištění sjezdu
našeho odborového svazu. 
VOS projednal a vzal na vědomí
písemnou zprávu o činnosti od
minulého zasedání VOS v dubnu
včetně ústního doplnění předsed-
kyní OS.
VOS jednal o průběhu demon-
strace proti snižování platů a
změnám v systému odměňování
21. září 2010. Ocenil aktivní
účast  členů našeho odborového
svazu i odborově neorganizo-
vaných zaměstnanců státní a ve-
řejné správy a vyslovil poděko-
vání účastníkům i organizátorům
ze základních organizací, dále
pak poděkoval také pracovníkům
informačních a poradenských
center odborového svazu a před-
sedkyni OS A. Vondrové.
Část jednání VOS byla věnována
informaci vedoucího právního
oddělení ČMKOS JUDr. V. Sam-
ka k připravovaným legisla-
tivním změnám včetně hodno-
cení následků těchto změn.
Ze zprávy o činnosti
Členská základna za uplynulý rok
v období od 30. 6. 2009 do 30. 6.
2010 poklesla o 3, 31 %, což je

historicky nejnižší roční pokles.
Z analýzy vyplývá, že v cca 20 %
ZO členská  základna  narůstá  a
v cca 35 % klesá. Počet nově při-
jatých členů nedosahuje počtu
členů,   kteří   členství  ukončili.
V právním poradenství příslušní
pracovníci poskytují pomoc nej-
častěji v otázkách spojených se
vznikem, změnami a především
se skončením pracovního pomě-
ru, překážky v práci, náhrady,
mzdy, platová zařazení, otázky
pracovní kázně, pracovní doby,
přestávek  práci, pluralitě odborů,
vysílání zaměstnanců na pracov-
ní cesty, vyváření podmínek a
postavení členů odborových
orgánů. Při zastupování u soudů
je úspěšnost 75 %, dopočet do
100 % netvoří jen neúspěšné spo-
ry, ale i mimosoudní vyrovnání či
zpět vzetí žaloby. Počet mimo-
soudních řešení pracovněpráv-
ních sporů smírem nebo dohodou
o narovnání narůstá. V oblasti
kolektivního  vyjednávání  byla
v uplynulém období kladena
hlavní priorita na proškolení jak
nově zvolených závodních vý-
borů, tak zejména závodních
výborů organizací, které nově
vznikly. Taková proškolení se
uskutečnila v lokalitách Olo-
mouc, Jeseník, Ústí nad Labem,
Brno, Ostrava, Rumburk, Kame-
nický Šenov, Mimoň, Rokycny,
Jirkov, České Budějovice, Par-
dubice, Dubí.
Stejně jako v předchozích létech i
letos odborový svaz zabezpečo-
val na základě dohody v tripartitě
sběr údajů o pracovních pod-
mínkách obsažených v kolek-
tivních smlouvách uzavřených ve
veřejné správě. Dotazník byl
rozesílán všem základním organi-
zacím ve veřejné správě s návrat-
ností 56,2 %. 
Ve mzdové oblasti jsou osobní
konzultace i písemné dotazy
členů OS převážně orientovány
na  stanoviska  ke  správnému
zařazení  do platové třídy. Četné
jsou případy jsou, kdy dochází při
organizačních  změnách  k  úpra-
vě pracovních  náplní s násled-
ným zařazením do nižší platové
třídy. Dotazy směřují také ke
správnému  zápočtu  praxe,   ze
kterého vyplývá zařazení do pla-
tového stupně. Stálým pro-
blémem je snižování osobních
příplatků, ke kterému zaměstna-
vatelé přistupují bez řádného
zdůvodnění.

-dě-
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První z řad příruček pro odboráře obsahuje
čtyři základní kapitoly:
� Vznik a vnitřní uspořádání odborové

organizace, právní postavení odborových
funkcionářů

� Vzory důležitých formulářů, listin
a dokumentů

� Vzory usnesení pro pracovněprávní vztahy
� Seznam odborových svazů,

pracovněprávních poraden
a nejdůležitějších kontaktů

V pořadí již druhá publikace z řad Aktuálních
manuálů je tentokrát věnována kolektivnímu
vyjednávání. Nemá ambici nahrazovat právní servis
a zázemí, které základním organizacím poskytují
odborové svazy. Poslouží ale jako doplňkový zdroj
prakticky zaměřených informací, rad a tipů.
Obsahuje tři základní kapitoly:
� Právní  úprava kolektivního vyjednávání
� Psychologie úspěšného vyjednávání
� Vzorové KS pro podnikatelské subjekty a pro

příspěvkové organizace

NEPŘEHLÉDNĚTE

Brož.,
formát A5,
88 stran,
cena 148 Kč

Brož.,
formát A5,
132 stran,
cena 168 Kč

Objednávky zasílejte na adresu: Sondy, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel.: 234 462 319,
fax: 234462313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz
K cenám se připočítává poštovné a balné. Předplatitelé Revue Sondy mají slevu 10 % z ceny publikace!

Pokračování ze strany 1

řejných služeb a správy. Stáva-
jící  znění  §  6  nařízení  vlády
umožňuje  použít  tarifní   platy
s rozpětím  v tarifních třídách 1
– 5 u vyjmenovaných skupin za-
městnanců a ve zdravotnictví,
kde použití je podmíněno před-
chozím souhlasem zřizovatele.
Ministr přítomné požádal, aby
své  stanovisko  k jeho  návrhu
sdělili do 15 hod. téhož dne. Od-
bory v 15 hodin prostřednictvím
předsedy  ČMKOS J. Zavadila
sdělily ministru práce a sociál-
ních věcí, že vzhledem k závaž-
nosti návrhu žádají, aby návrh
byl předmětem jednání zástupců
odborů s předsedou vlády.
Předchozí informaci jsme 23. 9.
2010 zveřejnili na webové strán-
ce OS proto, že v průběhu 23. 9.
2010 sdělil ministr práce mé-
diím informaci, která neodpoví-
dala  obsahu jednání. Předmě-
tem jednání v žádném případě
nebylo odložení zavedení  nové-
ho systému odměňování, s kte-
rým odbory nesouhlasí, o jeden
rok.
� Vláda na svém jednání dne
22. 9. 2010 měla v programu
jednání pod bodem 7 zařazen
Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších před-
pisů. Podle webové stránky
vlády ČR bylo výsledkem jed-
nání stažení návrhu s tím, že vlá-

da určila další postup. Přitom
usnesení vlády zjevně nebylo
přijato. Informace, které byly
médiím sdělovány, byly roz-
poruplné. Dne 30. 9. 2010 se
uskutečnilo jednání zástupců
odborových svazů sdružujících
zaměstnance veřejných služeb a
správy s předsedou vlády a mi-
nistrem práce a sociálních věcí.
Předmětem jednání bylo vyjas-
nění si situace, neboť  zástupci
odborů neměli k dispozici usne-
sení vlády, pokud bylo vůbec
přijato, ani jim nebylo  známo,
na jakém  návrhu se členové
vlády dohodli, pokud k dohodě
došlo. Předsedou vlády bylo
konstatováno, že usnesení vlády
bude zástupcům odborů předá-
no. Předseda vlády byl sezná-
men s Náměty k řešení problé-
mů nastolených na jednání před-
stavitelů ČMKOS s předsedou
vlády dne 6. 9. 2010 v rámci stá-
vajícího systému odměňování
(beze  změny zákoníku práce).
K žádné dohodě v rámci jednání
nedošlo. Předseda vlády konsta-
toval, že má zájem na dalším
jednání.
� Dne 1. 10. 2010 uspořádal
místopředseda Senátu PČR
Milan Štěch konferenci na téma
„Tarifní platy – mýty a sku-
tečnost.“ Na konferenci, jejímž
cílem bylo seznámit přítomné
senátory a poslance se stávají-
cím systémem odměňování za-

městnanců veřejných služeb a
správy a se stanoviskem odbo-
rových svazů sdružujících za-
městnance veřejných služeb a
správy k navrhovaným změ-
nám v zákoníku práce, vystou-
pil ministr práce a sociálních
věcí, I. Břeňková, místopředsed-
kyně OS zdravotnictví a sociál-
ních služeb a předsedkyně OS
SOO. Při koncipování stano-
viska, které zveřejňujeme na
jiném místě, vycházely odboro-
vé svazy z neoficiálních infor-
mací, které se jim podařilo získat
neformální cestou. Definitivní
znění návrhu změny zákoníku
práce obdržely odborové sva-
zy od ministra práce a sociál-
ních věcí až 1. 10. 2010 v pozd-
ních odpoledních hodinách.
Návrh na změnu zákoníku
práce v části platy zveřejňu-
jeme na jiném místě. 
Z dostupných informací vyplý-
vá, že změna zákoníku práce
je  součástí  Návrhu  zákona,
kterým se mění některé záko-
ny v souvislosti s úspornými
opatřeními v působnosti mini-
sterstva práce a sociálních vě-

Z usnesení VOS
Výbor Odborového svazu státních orgánů a organizací vyslovuje poděkování
všem  zaměstnancům  OS SOO,  funkcionářům  sekcí  OS  a pořadatelům ze
strany Městské policie z Prahy a Plzně za organizaci a zabezpečení demon-
strace dne 21.9.2010. Dále děkuje všem demonstrantům za účast na akci dne
21.9.2010. 
V Praze dne 24. 9. 2010
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cí. Návrh zákona obsahuje změ-
ny v právních předpisech upra-
vujících nemocenské pojištění,
pojistné na sociální zabezpečení,
státní sociální  podporu, zaměst-
nanost, sociální služby a v dal-
ších souvisejících zákonech, je-
jichž cílem je úspora prostředků
státního rozpočtu. Vláda navr-
huje, aby byl návrh zákona pro-
jednán   a   schválen  PS   PČR
v prvním čtení. 
� Ministr práce a sociálních
věcí  požádal  odborové  svazy
sdružující zaměstnance veřej-
ných služeb a správy, aby před-
ložily k návrhu změny zákoníku
práce své stanovisko, které bude
předloženo předsedovi vlády.
Stanovisko, které se nebude ob-
sahově   lišit od stanoviska, kte-
ré zveřejňujeme, bude předáno
na dalším jednání na expertní
úrovni, které se uskuteční 7. 10.
2010.
Za dané situace, kdy návrh zá-
kona, jehož součástí je i změna
zákoníku práce, byl již postou-
pen do PS PČR, budou zástup-
ci odborových svazů jednat
přímo s poslanci PČR. 
V Praze dne 4. 10. 2010

Alena Vondrová 
předsedkyně OS


