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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
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Výbor sekce veřejné správy

Předsednictvo VOS

Chcete dostávat do
e-mailové pošty NOS ve
formátu PDF? Přihlaste
se na statorg@cmkos.cz

Soud dal žalobci za pravdu
Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně
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Snížit osobní příplatek kvůli „ne-
správnému“ parkování? Nesmysl?
Ne, stalo se to Ing. Michaelu
Strakovi. Šlo ve dvou měsících
celkem o 6 tisíc korun, pak M.
Strakovi končil pracovní poměr
na dobu určitou, který mu trval
u Státní energetické inspekce jeden
rok (nyní pracuje v ČEZ).
Zdůvodnění odebrání znělo: „Dne
18. 12. 2009 bylo zjištěno a
důrazně doloženo, že jste parkoval
vozidlem …, které není majetkem,
SEI, na pozemku SEI… S přihléd-
nutím k tomu, že nejste zaměst-
nancem, který má trvalé bydliště
v sídle územního inspektorátu pro
Ústecký kraj, vztahuje se na Vás

v plném rozsahu zákaz používání
ploch v majetku SERI a parko-
vacích ploch vyhrazených pro SEI
pro parkování soukromých vozidel.
Toto vaše jednání, spočívající v ne-
splnění pokynu nadřízených, s nímž
jste byl řádně seznámen a není
v rozporu s právními předpisy,
zhodnotil Ing. P. Holoubek jako
porušení základní povinnosti za-
městnance SEI, které bude s plat-
ností od 1. 2. 2010 promítnuto do
Vašeho osobního ohodnocení.“
M. Straka (mimochodem tehdy
předseda základní odborové orga-
nizace v SEI) žaloval SEI o odej-
mutou částku a soud ve svém

Ve dnech 13. – 15. října se v Hna-
nicích v Jihomoravském kraji
uskutečnilo společné výjezdní
zasedání výboru sekce veřejné
správy našeho odborového sva-
zu a pracovníků informačních a
poradenských center OS.

Ve čtvrtek 20. října se Praze
konalo 5. zasedání předsednict-
va VOS.
Předseda OS J. Rovenský infor-
moval o jednání s předsedou
komise “Asociace krajů” pro so-
ciální záležitosti Miloslavem
Čermákem a náměstkem minis-
tra práce a sociálních věcí pro
trh práce Karlem Machotkou,
z kterého vyplývá, že stále není
vyjasněn přechod části pracov-
níků sociální nepojistné agendy
samosprávných celků na Úřad
práce ČR. A to jak samotný způ-
sob přechodu tak otázka pro-
středků na platy těchto pracov-
níků po přechodu do ÚP ČR.

Předseda OS charakterizoval
situaci jako chaotickou a ne-
přehlednou, přičemž se roz-
cházejí uváděné počty převá-
děných zaměstnanců i výše
prostředků na jejich platy.
Podařilo se prosadit, že nebudou
nuceně uzavírány dohody o ukon-
čení pracovního poměru přechá-
zejících pracovníků na základě
jejich žádosti. Rozcházejí se i
údaje o počtu propuštěných z Úřa-
du práce ČR. Stávajícím zaměst-
nancům ÚP byly několikrát za
rok upravovány platy, napřed
rozdílně v regionech a později
snížením o dva platové stupně
všude, čímž došlo k nestejnému
odměňování v rámci celého
úřadu. Vlivem odborů se podaři-
lo srovnat situaci v Moravsko-
slezském kraji, kde byla situace
nejhorší. K 1. 8. 2011 došlo i ke
změnám v zařazení do tříd.
Proto odborový svaz zajímá
řešení platů v úřadu v roce 2012.
Předseda OS poděkoval předse-
dovi sekce úřadu práce V. Neu-
manovi za iniciativu při snaze
OS prosadit slušný převod za-
městnanců.
Ten upozornil, že nejsou vůbec
jasné záležitosti jako jsou pro-
story, technika, programy. Obá-
vá se omezení funkčnosti úřadu.
Informací ze strany zaměstna-
vatele je málo a odbory se snaží
prosazovat kontakt se zaměstna-
vatelem.
Předseda OS dále kritizoval
špatné odhady obsažené v ná-
vrhu státního rozpočtu, přede-
vším pak nadsazený růst mezd a
zamýšlené oprávnění pro minis-

Výjezdní zasedání v Hnanicích na Znojemsku

Před zasedáním se tradičně ko-
nala beseda s funkcionáři odbo-
rových organizací z blízkého
okolí (z té je i naše foto).
Hovořilo se hlavně o kolek-
tivním vyjednávání, plnění a
čerpání sociálního fondu s tím,

že neorganizovaní zaměstnanci
je využívají aniž podporují
odbory, dále pak o stávajících
nejasnostech ohledně převádění
části agendy nepojistných so-
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tra financí zasahovat podle
potřeby do výdajové stránky
čerpání bez rozhodnutí vlády a
parlamentu.
Odborové svazy ROPO, jejichž
mluvčím je předseda OS J.
Rovenský, shodně prohlásily, že
chtějí návrat k systému
odměňování platnému do konce
roku 2010. K připravovanému
metodickému pokynu k platné-
mu nařízení vlády o odměňo-
vání v ROPO J. Rovenský
uvedl, že svazy chtějí prosadit
omezení smluvních platů jen na
některé funkce a jejich zastro-
pování tak, aby zejména v ma-
lých organizacích nemohlo je-
jich čerpání vážně ohrozit
prostředky na platy běžných za-
městnanců. Dále chtějí prosadit
i některá omezení pro platová
rozpětí, a aby v souladu se
zákoníkem práce byly tyto
otázky projednávány s odboro-
vou organizací a byly součástí
kolektivní smlouvy či vnitřního
předpisu. Metodický pokyn by
měl být připraven cca 20. listo-
padu a zveřejněn po schválení
státního rozpočtu začátkem
prosince.
Předseda OS J. Rovenský a
místopředseda OS P. Bednář
společně informovali, že do zá-
kladních organizací byla pro-
střednictvím e-mailů rozeslána
petice občanského sdružení Pro
Alt a pozvánka na demonstraci
22. října organizovanou tímto
sdružením.
Předseda OS dále informoval, že
regionální rada Jihomoravské-
ho kraje zamýšlí organizovat

protest proti vládě v Brně 17. 11.
a o úvaze protestovat u Sněmov-
ny PČR v době projednávání
státního rozpočtu na rok 2012 a
požádal o písemné vyjádření
ohledně možné účasti ze sekcí OS.
Dále informoval o uskuteč-
něném jednání ohledně vytvo-
ření skupiny mladých odborářů
v rámci našeho OS.
Byl projednán návrh zabez-
pečení počtu lůžek svazové ro-
dinné rekreace v roce 2012, kte-
rá poskytne rekreaci v rozsahu
letošního skutečného čerpání.
Předsednictvo VOS svolává na
8. prosince 2011 jednodenní
zasedání VOS. Na programu
bude zpráva o činnosti od mi-
nulého zasedání VOS, zpráva
o hospodaření OS SOO za 1. po-
loletí 2011, návrh rozpočtu OS
SOO na rok 2012, majetkové
aktivity OS, zhodnocení sva-
zové rodinné rekrace v roce
2011 a její zabezpečení pro
2012, termíny zasedání PVOS a
VOS v roce 2012. Vedoucí
právního oddělení ČMKOS
JUDr. V. Samek bude informo-
vat o novelizaci zákoníku práce
a o důchodové reformě a zástup-
ce Zdravotní pojišťovny MV ČR
o výhodách pro pojištěnce.
Během jednání předsednictva
VOS byly k objasnění žádosti
o přezkoumání rozhodnutí o ne-
přijetí za člena ZO Policie ČR +
ÚDV přizvání zástupci výboru
ZO a uchazeči o členství. PVOS
se následně usneslo, že VZO
jednal ve věci v rámci stanov.
Dále bylo rozhodnuto o zařazení
dvou nových ZO do evidence
OS a tří individuálních členů.

-dě-

Proti asociálním reformám
"Ať lidi vylezou ze svých pelechů a jdou něco dělat!
Zahoďte tu pasivní rezistenci a vyjděte do ulic, aby se tato
vláda začala bát! Musíme protesty rozšířit do masového
měřítka, jinak to na tuto vládu nestačí," vyzval na demon-
straci k větší aktivitě nespokojené obyvatelstvo předseda
ČMKOS J. Zavadil.
V sobotu 22. října 2011 proběhla
v Praze demonstrace proti vládě a
reformám. Demonstranti na Náměstí
Republiky vyslechli několik pro-
jevů, v nichž řečníci vyjádřili svou
nespokojenost s vládními reforma-
mi. Vystoupil například mluvčí
pořádající iniciativy ProAlt Jan
Májíček nebo předseda Národní
rady osob se zdravotním postižením
Václav Krása, zástupkyně odborové
organizace z úřadu práce v Lito-
měřicích či předseda ČMKOS. Mezi
demonstranty byli odboráři ze svazu
KOVO, OS zdravotnictví a sociální
péče ČR, ČMOS školství či OS pra-
covníků dopravy, silničního hospo-

Rezoluce
VI. řádného sjezdu OS dopravy -

Zabraňme dalšímu asociálnímu vládnutí!
Odborový svaz dopravy byl jedním z aktivních organizátorů celostátní
stávky v dopravě, která dne 16. června 2011 ochromila Českou republiku.
Jednalo se o největší odborářský protest od roku 1990. Desetitisíce
odborářů a zaměstnanců dalo statečně a bez nároku na mzdu najevo ne-
spokojenost s nespravedlivými reformami.
Lidé si uvědomili, že je možné se bránit vládní zvůli. Nestávkovali jsme
jen za dopraváky, ale za všechny zaměstnance, na které vládní reformy
dopadnou nejvíce.
Jedinou odpovědí vlády bylo co nejrychleji využít svých 118 hlasů a
bez přihlédnutí k názorům veřejnosti reformy beze změn schválit. Tato vlá-
da místo, aby bojovala s korupcí, vytváří podmínky pro její růst.
Odborový svaz dopravy je v rámci Koalice dopravních odborových svazů
připraven v protestech pokračovat a v souvislosti s tím vyzývá všechny
odboráře a zaměstance:
Nečekejme až na nás reformy dopadnou a budou nevratné, nevy-

mlouvejme se, že není vhodná doba na stávku a nebojme se!
Pokud se odbory nepostaví do čela dalších organizovaných protestů, čeka-
jí nás živelné akce, jejichž důsledkem může být i ztráta důvěry v odbory!
21.10. 2011

dářství a autoopravárenství Čech a
Moravy. Po projevech průvod
demonstrantů šel z Náměstí Repub-
liky k budově úřadu vlády ve
Strakově akademii, kde protest
skončil. Účastníky pochodu byli i
spisovatel Jiří Stránský či herečka a
signatářka iniciativy ProAlt Táňa
Fischerová, z politiků se objevili
Jeroným Tejc, Vladimír Špidla, Jiří
Dinstbier či Lubomír Zaorálek a Jan
Chvojka z ČSSD, dále komunista
Jiří Dolejš či zelený Matěj Strop-
nický. Podle policie se akce zúčast-
nily asi čtyři tisíce lidí, podle orga-
nizátorů o tisíc méně.

-dě-

Předsednictvo VOS



NOS 16/2011 3

1. Vláda předložila
vládní návrhy zákonů,
jimiž realizuje všechny
připravované reformy
(zdravotní, důchodo-
vou, daňovou, v oblasti
zaměstnanosti, sou-
kromého práva i pra-
covněprávních vztahů)

i další z pohledu vládního programového
prohlášení zásadní zákonné úpravy (zejmé-
na nový občanský zákoník a novela
zákoníku práce) Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR (dále jen „Sněmovna“)
v červenci a v srpnu 2011.
2. V souladu s Jednacím řádem Sněmovny
byla zkrácena doba mezi prvním a druhým
čtením návrhů zákonů a mezi druhým a
třetím čtením návrhů zákonů a na přelomu
srpna a září 2011 proběhlo ve Sněmovně
druhé i třetí čtení většiny návrhů reformních
zákonů a došlo k jejich schválení
Sněmovnou.
3. Reformní zákony, s nímž Sněmovna
vyslovila souhlas, zaslala poté její předsed-
kyně v září 2011 Senátu. Senát návrhy re-
formních zákonů, s nímž vyslovila
Sněmovna souhlas v době 30 dnů od jejich
postoupení, tj. do 19. října 2011 svým usne-
sením zamítl, popř. je vrátil Sněmovně.
4. Předsedkyně Sněmovny předloží návrhy
reformních zákonů na nejbližší schůzi
Sněmovně (smí tak učinit nejdříve za 10
dnů od doručení usnesení Senátu o jejich za-
mítnutí Sněmovně), aby o něm hlasovala
znovu, lze očekávat přijetí reformních
zákonů nadpoloviční většinou všech
poslanců již na řádném zasedání Sněmovny,

které bude zahájeno dne 25. 10. 2011, kdy
bude Sněmovna projednávat v prvém čtení
rovněž návrh rozpočtu České republiky na
rok 2011.
5. Následně předsedkyně Sněmovny po-
stoupí přijaté reformní zákony prezidentu re-
publiky – lze předpokládat, že k tomu dojde
na počátku listopadu 2011, a že prezident re-
publiky přijaté reformní zákony rovněž bez
zbytečného odkladu, tj. ještě v první polo-
vině listopadu 2011 podepíše a že tyto
zákony budou rovněž ještě v listopadu 2011
publikovány ve Sbírce zákonů.
6. Termíny počátku účinnosti reformních
zákonů, pokud jsou navrhovány od 1. ledna
2011, jako je tomu např. v případě novely
zákoníku práce, novely zákona o zaměst-
nanosti, zdravotnických zákonů, novely
zákona o pomoci v hmotné nouzi, novely
zákona o dani z přidané hodnoty, novely
zákona o stavebním spoření, tak budou při
dodržení uvedeného průběhu legislativního
procesu naplněny.
7. Samozřejmě spuštění některých reforem,
zejména dobrovolného důchodového
spoření (II. pilíř důchodového systému) a
dobrovolného doplňkového penzijního
spoření se uskuteční od 1. ledna 2013 s tím,
že v roce 2012 budou realizovány přísluš-
nými zákony předvídané přípravné kroky.
Pokud jde o nový občanský zákoník, jeho
legislativní proces je pomalejší (v současné
době je v 2. čtení v Poslanecké sněmovně,
probíhá obecná rozprava, navržen byl na
pořad 25. schůze, která se uskuteční od 25.
10. 2011).
Zpracováno podle stavu ke dni 20. října
2011 Zpracoval: JUDr. Vít Samek
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Soud dal žalobci za pravdu
zdůvodnění rozhodnutí poučil
zaměstnavatele o tom, co by každý
zaměstnavatel měl vědět: „Důvo-
dem pro přiznání osobního pří-
platku je dlouhodobé dosahování
dobrých pracovních výsledků,
nebo skutečnost, že zaměstnanec
plní větší rozsah pracovních
úkolů než ostatní zaměstnanci.
Jde o výkonnostní kritéria, jejíž
plnění předpokládá hodnocení
pracovních výsledků zaměstnanců
a jejich vzájemné porovnání hod-
nocení pracovních výsledků není
formálně stanoveno a každý za-
městnavatel si proto musí vytvořit
vlastní systém a stanovit období,
které považuje za významné z hle-
diska změn výkonnosti zaměst-
nance. Je třeba upozornit na sou-
vislost s ustanovením § 13 odst 1
písm. f) zákoníku práce, které za-
kazuje zaměstnavateli za porušení
povinnosti vyplývající mu z pra-
covněprávního vztahu ukládat
peněžní postihy. Takovým peněž-
ním postihem by bylo i snížení
přiznaného osobního příplatku
z uvedeného důvodu. Výkonnost
zaměstnance, který porušil povin-
nosti vyplývající pro něj z pracov-
něprávního vztahu se nemusí
vůbec změnit, zaměstnavatel by

proto navíc porušil i ustanovení §
131 zákoníku práce ve spojení s §
122 odst, 1 zákoníku práce, pro-
tože by použil jiné než stanovené
důvody pro přiznání, zvýšení, sní-
žení či odejmutí osobního pří-
platku. Osobní příplatek jako
nenároková složka platu se v dů-
sledku rozhodnutí zaměstnavatele
o jeho přiznání a výši stává slož-
kou platu nárokovou.“
V odůvodnění rozsudku je dále:
„V tomto případě byl tedy osobní
příplatek odejmut žalobci neopráv-
něně. Je navíc překvapivý a nevě-
rohodný tento přístup žalované ze-
jména z pohledu jejího tvrzení, že
zaměstnanec, tedy žalobce přestal
dosahovat velmi dobré pracovní
výsledky, čemuž však odporuje
pracovní posudek na žalobce
vypracovaný jeho nadřízeným,
který naopak hodnotí žalobce jako
vysoce kvalitního zaměstnance a
odborníka v profesi elektroener-
getiky a plynárenství. K odejmutí
osobního příplatku žalobci nedošlo
v souladu se zákonem a žaloba by-
la proto shledána důvodnou.“
Ing. M. Straku v soudním řízením
zastupoval právník našeho odbo-
rového svazu Rudolf Pospíšil, je-
hož práci hodnotí vše říkajícím „je
super“. -dě-

Průběh legislativního procesu reformních zákonů

Pracovní řád pro úředníky
z roku 1870

1. Denně před začátkem pracov-
ní doby jsou povinni úředníci
důkladně zamésti kancelář, vy-
brati popele z kamen a utříti
prach.
2. Úředníci zodpovídají dále za
to, že kancelář bude vždy řádně
vytopena. Potřebné palivo ob-
starají na svůj náklad.
3. Soukromé rozhovory jsou
v pracovní době nežádoucí
4. Řádná pracovní doba je 12
hodin denně. V případě potřeby
musí každý úředník pracovati
bez vyzvání přes čas.
5. Jakákoli politická činnost
úředníků má za následek
okamžité propuštění.
6. V kouření a požívání lihovin
se očekává od úředníků zdržen-
livost.
7. K dámám a výše postaveným
osobám se úředník chová slušně.
8. Jako četba se doporučuje
bible. Není námitek proti jiným
knihám, pokud jsou tyto mravně
nezávadné.
9. Povinnosti každého úředníka
je péče o zdraví. V případě
nemoci není nárok na mzdu.
Každý úředník, který má pocit
odpovědnosti, by si měl proto
pravidelně ukládati ze své mzdy
přiměřenou částku pro případ
nemoci či jiné nepředvídané
potřeby.
10. Úředníci se nesmějí v práci
mýliti. Kdo se při své práci
dopouští častých chyb, bude
propuštěn.
11. Kdo odporuje šéfovi,
dokazuje tímto, že před ním ne-
chová patřičné úcty. Z této
skutečnosti se vyvodí důsledky.
12. Úřednice jsou povinny vésti
cudný a zbožný život.
13. O dovolenou mohou úřední-
ci žádati jen z naléhavých rodin-
ných důvodů. Tato je však ne-
placena.
14. Úředníci nechť mají stále na
mysli, že tisíce jiných osob jsou
ochotny okamžitě nastoupiti na
jejich místa.
15. Úředníci nesmějí nikdy za-
pomenout, že jsou svému prin-
cipálovi povinni vděčností,
neboť je jejich živitelem.

(z internetu)

☺☺☺☺☺☺������

Výbor sekce
veřejné správy

Pokračování ze strany 1 

ciálních dávek na Úřad práce
ĆR. Diskuse se týkala také
získávání nových členů.
Předseda OS J. Rovenský ve
svém vystoupení na besedě kon-
statoval aroganci vládnoucí
koalice, přehlížení kritických
názorů na reformy, které byly
prezentovány  na   demonstraci
v květnu 2011 a které byly
důvodem stávky organizované
koalicí dopravních odborových
svazů, informoval o snaze něko-
lika mladých odborářů organizo-
vat činnost speciálně zaměřenou
na mladší zaměstnance a o další
činnosti OS. 
Po úvodních formalitách zase-
dání informoval předseda OS J.
Rovenský výbor o organizač-
ních  změnách  v  kanceláři  OS
s tím, že sekretářkou sekce bude
od 1. 12. 2011 Ing. V. Samková,
která bude sekretářkou všech
sekcí našeho OS. Informoval též
o záměru omezit vydávání ča-
sopisu NOS státních orgánů a
organizací na elektronickou for-
mu rozesílanou e-mailem. Dále
hovořil o reorganizaci Úřadu
práce ČR s tím, že zaměstnance
samosprávných celků vykoná-
vající nepojistnou sociální agen-
du, kteří přejdou do Úřadu práce
ČR, zřejmě čeká snížení platu,
protože v ÚP ČR je nižší výděl-
ková úroveň. Informoval o jed-
náních odborových svazů  ROPO
ohledně odměňování. 
Předsedkyně sekce Ing. A.
Gaňová vyřídila omluvu pozva-
né čestné předsedkyně našeho
OS A. Vondrové, která ze zdra-
votních důvodů na zasedání
nepřijela. Výbor vzal na vědomí
čerpání rozpočtu sekce na rok
2011, schválil odměny funkcio-
nářům sekce a schválil rozpočet
sekce na rok 2012. 
Diskuse byla věnována přede-
vším přechodu zaměstnanců do
Úřadu práce ČR a otázce zacho-
vání jejich členství v odborech.
To  si  mohou  zachovat zejména
v odborových organizacích
Úřadu práce ČR, kde mohou
podpořit svým členstvím kolek-
tivní vyjednávání na úrovni
celého úřadu, eventuálně pak
zůstanou členy své stávající or-
ganizace nebo se stanou indi-
viduálními členy.
Zasedání se z 36 členů výboru
sekce účastnilo 32 členů. Příští
výjezdní zasedání bude v květnu
2012 v regionu východních
Čech.

-dě-
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Preventivní prohlídky pracovníků
Pracovně-lékařská péče (závod-
ní preventivní péče) má preven-
tivní  charakter.  Je  definována
v  právních  předpisech (zákon
č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších před-
pisů a vyhláška č.145/1988 Sb.,
o Úmluvě o závodních zdravot-
ních službách). Podle ustano-
vení  § 40  zákona 20/1966 Sb.,
v  platném  znění,  je  každá fy-
zická osoba, která provozuje
podnikatelskou činnost a každá
právnická osoba povinna zajistit
pro své zaměstnance závodní
preventivní péči.
Jednou z činností je dohled nad
zdravím zaměstnanců a jeho
změnami při lékařských, resp.
pracovně-lékařských preventiv-
ních prohlídkách. Cílem lékař-
ských preventivních prohlídek
(PP) obecně je zjištění zdravot-
ního stavu populace. Pracovně-
lékařské PP se znalostí konkrét-
ních pracovních podmínek jsou
rozhodující pro správné posou-
zení   zdravotní     způsobilosti
k práci obecně i pro zařazení
pracovníka na pozici kde se
vyžaduje zvláštní zdravotní způ-
sobilost  a kde by mohl ohrozit
zdraví a život jiných osob.
Dalším účelem těchto prohlídek
je časné zjištění ohrožení zdraví
pracovníka. Proto je třeba iden-
tifikovat komplexně všechny ri-
zikové faktory nepříznivě ovliv-
ňující zdravotní stav a to nejen
faktory profesní, ale také faktory
spojené s nesprávným chováním
a zvyklostmi, nevhodnou živo-
tosprávou posuzovaného apod.
Zhodnocení uvedeného rizika
musí být vždy doprovázeno
praktickým doporučením nápra-
vy, jak směrem k posuzovanému
konkrétním doporučením a pro-
pagací zdravého způsobu života,
tak i směrem ke kolektivu do-
poručením k optimalizaci pra-
covních podmínek a pracovního
prostředí. 
Preventivní prohlídky zaměst-
nanců provádí lékař, s nímž má
zaměstnavatel uzavřenou smlou-
vu o poskytování pracovně-
lékařské  péče,  tato péče je vy-
jmuta ze svobodné volby lékaře.
Provádění těchto prohlídek by
bylo vhodné zabezpečit lékařem
se specializací v pracovním
lékařství. 

Rozlišujeme několik druhů
prohlídek v pracovně-lékařské
péči (závodní preventivní péči) –
vstupní, periodické, řadové, mi-
mořádné, výstupní a následné. 
Vstupní prohlídka má mimo-
řádný význam. Provádí se u osob
ucházejících se o zaměstnání
před uzavřením pracovního po-
měru, ale i před převedením na
jinou práci nebo práci provádě-
nou za jiných podmínek u stej-
ného zaměstnavatele. Správné
zařazení osob na konkrétní práci
do konkrétního pracovního pro-
středí sníží možnost zhoršování
jejich zdravotního stavu nebo
možné poškození zdraví jiných
osob. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat pracovníkům, kteří bu-
dou  vykonávat  práce   spojené
s určitým rizikem (např. prach,
chemické noxy, hluk, vibrace,
tepelná nebo chladová zátěž,
ionizující a elektromagnetické
záření a lasery, celková fyzická
zátěž, lokální svalová zátěž,
nepříznivé pracovní polohy, psy-
chická zátěž, zraková zátěž, bio-
logické činitelé, práce v extrém-
ních podmínkách, práce na smě-
ny, noční práce, práce ve výš-
kách, řidiči apod.) včetně oso-
bám vykonávajícím epidemio-
logicky závažné práce – potravi-
nářství, úpravna vod, hromadné
ubytovávání, zotavovací zaří-
zení, aj. 
Periodické prohlídky se prová-
dějí 1) u pracovníků vykonáva-
jících podle rozhodnutí Orgánu
ochrany veřejného zdraví rizi-
kové  práce  tj.  práce  zařazené
v kategorii 2R, 3 nebo 4, dále 2)
u pracujících, jejichž činnost
může ohrozit zdraví spolupra-
covníků nebo obyvatelstva (řidič
z povolání, pracovníci železnic,
letci, obsluha stavebních strojů,
obsluha transportního zařízení,
vysokého napětí atd., pracovníci
školských zařízení a sociálního
zabezpečení) a 3) u pracovníků,
u  nichž je vyžadována zvláštní
zdravotní způsobilost (pracovní-
ci podzemních pracovišť, důlní
záchranáři, hasiči z povolání,
pracující ve výškách, potápěči,
aj.). Intervaly těchto pravidel-
ných prohlídek jsou stanoveny
buď obecně závaznými předpisy
nebo, v případě výkonu rizi-
kových prací, na základě roz-
hodnutí orgánu ochrany veřej-
ného zdraví. Účelem je včasné
zjištění ztráty zdravotní způso-

bilosti k práci, omezení vysta-
vení rizikovým faktorům a tudíž
ochrana zdraví. 
Řadové prohlídky se provádějí
u všech zaměstnanců, u nichž
nejsou předepsány prohlídky pe-
riodické a to nejdéle jedenkrát za
5 let u osob do padesáti let věku
a  nejdéle  jedenkrát  za  3  roky
u osob nad padesát let věku.
Řadové preventivní prohlídky
nejsou hrazeny z veřejného zdra-
votního pojištění. Cílem obou
druhů prohlídek (periodická,
řadová) je včasné odhalení po-
stižení zdraví z práce nebo od-
halení změn zdravotního stavu,
které se neslučuje s dalším setr-
váním v původní profesi nebo
pracovním prostředí, zaměří se
na  odhalení tzv. kontraindikací
k práci vlivem nově vzniklých
obecných onemocnění (záchva-
tovitá onemocnění, smyslové
vady, kardiovaskulární onemoc-
nění, psychiatrická onemocnění,
aj.). Cílem preventivních prohlí-
dek podle § 29 zákona č. 48/1997
Sb. je včasné zjištění jakéhoko-
liv počínajícího onemocnění a
jejich včasné léčení. 
Mimořádné prohlídky, jsou
prováděny mimo termín perio-
dické nebo řadové prohlídky na
vyžádání orgánu ochrany veřej-
ného zdraví po zjištění závaž-
ných závad na pracovišti (§ 84
odst. 1 písm. v, zákona č.
258/2000 Sb.), nebo z podnětu
zaměstnavatele (§ 13 odst. 4 a §
14 odst. 2 směrnice MZ č.
49/1967 Věst. MZ ČSR), za-
městnance, ošetřujícího lékaře
na základě podezření, že došlo
ke změně zdravotní způsobilosti
k práci (změna chování jedince,
stavy po těžších úrazech, one-
mocnění spojené s bezvědomím,
uznaná nemoc z povolání, po
delší pracovní neschopnosti, aj.). 
Výstupní prohlídky jsou pro-
váděny u pracovníků před ukon-
čením pracovněprávního pomě-
ru, nebo před převedením na
práci s nižší zdravotní náročnos-
ti, než byla práce dosud vykoná-
vaná. Při výstupní prohlídce se
zjišťují změny zdravotního sta-
vu, které mohly být v důsledku
expozice sledovanému faktoru
na pracovišti. Tyto prohlídky ne-
jsou hrazeny z veřejného zdra-
votního pojištění. 
Následné prohlídky se provádí
u pracovníků po pracovním vy-
stavení škodlivinám s dlouho-

dobou latencí účinku, kdy je
reálný předpoklad, že se zdra-
votní důsledky mohou mani-
festovat až řadu let po ukončení
práce. Tyto prohlídky jsou sta-
noveny rozhodnutím orgánu
ochrany veřejného zdraví zákon
č. 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a zákonem
č. 18/1997 Sb.) 
Náklady za provedení preven-
tivní prohlídky v pracovně-
lékařské péči hradí v naprosté
většině zaměstnavatel (vychází
se  z  čl.12  vyhl. 145/1988 Sb.,
o Úmluvě o závodních zdravot-
ních službách, podle něhož:
„dohled na zdraví pracovníků ve
vztahu k práci nesmí být pro ně
spojen se ztrátou na výdělku;
musí být bezplatný a konat se
pokud možno v pracovní do-
bě.“). Z veřejného zdravotního
pojištění  jsou  hrazeny  pouze
zdravotní  úkony, které jsou vy-
jmenovány v §35 zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění, v platném
znění za předpokladu, že zdra-
votnické zařízení má pro daný
výkon smlouvu se zdravotní po-
jišťovnou. 
Hrazená péče zahrnuje (§ 35 z.
48/1997 Sb., v platném znění): 
a) zdravotní výkony provedené
v rámci první pomoci 
b) periodické  preventivní pro-
hlídky zaměstnanců vykonáva-
jících činnosti epidemiologicky
závažné, zaměstnanců na rizi-
kových pracovištích, zaměst-
nanců, jejichž činnost může
ohrozit zdraví ostatních zaměst-
nanců nebo jiných osob, a za-
městnanců, u nichž je vyžadová-
na zvláštní zdravotní způso-
bilost, v rozsahu stanoveném §
12, 13 a 14 směrnice Minister-
stva zdravotnictví č. 49/1967
Věst.MZ o posuzování zdravot-
ní způsobilosti k práci, ve znění
směrnice č. 17/1970 Věst. MZ
ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a
částka 20/1970 Sb. 
c) mimořádné prohlídky naří-
zené ze zdravotních důvodů 
d) dispenzární  prohlídky  osob
s hlášenou nemocí z povolání a
osob, u kterých vlivy pracovních
rizik působí i po ukončení ex-
pozice riziku. 
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Náklady za vstupní prohlídku
(tj. u uchazeče o zaměstnání
před vznikem pracovního pomě-
ru) hradí zaměstnanec nebo za-
městnavatel (úhrada nákladů za
tuto prohlídku není upravena
právními předpisy; v praxi se
často  uplatňuje   princip,   že
vstupní prohlídku hradí zaměst-
nanec a zaměstnavatel mu ji po
ukončení zkušební lhůty pro-
platí). 
Nedílnou součástí vstupních, pe-
riodických, řadových a mimo-
řádných prohlídek je posuzová-
ní zdravotní způsobilost k prá-
ci. Po provedení prohlídky a ob-
držení všech vyžádaných labo-
ratorních nebo jiných odborných
výsledků vyšetření a na základě
znalostí pracovních podmínek a
zdravotní náročnosti práce
(včetně nezbytnosti používání
osobních ochranných pracov-
ních prostředků) vydává lékař
závodní preventivní péče lé-
kařský posudek o zdravotní způ-
sobilosti k práci. Tento posudek
je pro zaměstnavatele závazný.
Zaměstnavatel nesmí připustit,
aby zaměstnanec vykonával
práce zakázané a práce jejichž
náročnost by neodpovídala jeho
schopnostem a zdravotní způso-
bilosti (§ 103 odst. 1, písm. a)
zákoníku práce – zákon č.
262/2006 Sb., v platném znění).
Proti závěru posudku je možno
do 15 dnů ode dne jeho prokaza-
telného obdržení podat odvolání
– návrh na jeho přezkoumání
podle ustanovení § 77 zákona č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, v platném znění a to
prostřednictvím lékaře, který
posudek vydal. 
Preventivní prohlídky jsou
součástí pracovně-lékařské
péče (závodní preventivní
péče) a nezbytným předpokla-
dem pro posouzení zdravotní
způsobilosti  k  práci,  avšak
zdaleka nejsou jedinou činnos-
tí lékaře poskytujícího pracov-
ně-lékařskou péči (závodní
preventivní péči) a zdaleka ne-
jsou jedinou činností kom-
plexní pracovně-lékařské pé-
če.

Zpracovali: 
MUDr. Květa Švábová, CSc.,
MUDr. Beatrica Dlouhá, SZÚ,
MUDr. Jindřiška Lebedová –
Státní zdravotní ústav, Cen-
trum pracovního lékařství
Praha
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Navrhované zvýšení částek životního a existenčního minima od 1. ledna 2012 (v Kč za měsíc)

Částky v Kč za měsíc Částky v Kč za měsíc
od 1. 1. 2007 od 1. 1. 2012 Rozdíl částek (v Kč)

Životní minimum 
(jednotlivec) 3126 3410 284

Existenční minimum 2020 2200 180

MPSV navrhuje zvýšení životního a existenčního minima
Minisetrstvo práce a sociálních
věcí navrhne vládě zvýšení částek
životního a existenčního minima,
které jsou určující pro výpočet
některých dávek hmotné nouze a
státní sociální podpory o 9 %.
Materiál je nyní ve vnějším při-
pomínkovém řízení, valorizaci těch-

to částek předpokládá s účinností
od 1. ledna 2012. Důvodem valori-
zace  k  1. 1. 2012 je zejména zo-
hlednění úprav snížené sazby DPH
od ledna 2012. Podle valorizační
podmínky uvedené v zákoně o ži-
votním a existenčním minimu,
vláda může částky životního mini-

ma a částku existenčního minima
zvýšit svým nařízením v pravidel-
ném termínu od 1. ledna, pokud
vzrostou náklady na výživu a os-
tatní základní potřeby v rozhod-
ném období alespoň o 5 %. Tyto
částky však od 1. 1. 2007 valori-
zovány nebyly.

Životní minimum je stanoveno
jako minimální společensky uzna-
ná   hranice  peněžních příjmů fy-
zických osob k zajištění výživy a
ostatních základních osobních
potřeb.  Existenční  minimum  je
stanoveno jako minimální hranici
peněžních příjmů osob, která se
považuje za nezbytnou k zajištění
výživy  a  ostatních  základních
osobních potřeb na úrovni umož-
ňující přežití.
Životní minimum ani existenční
minimum nezahrnuje nezbytné
náklady na bydlení. Tato proble-

matika je řešena v rámci systémů
pomoci v hmotné nouzi a státní so-
ciální podpory.
Částky životního minima jsou od-
stupňovány podle pořadí osob v do-
mácnosti a věku nezaopatřeného
dítěte (nezaopatřených dětí). Část-
ka existenčního minima je sta-
novena v jednotné výši. Existenční
minimum nelze použít u nezaopa-
třeného dítěte, u poživatele starob-
ního důchodu, u osoby invalidní
ve třetím stupni a u osoby starší 68
let.
Hlavní využití životního a exis-

tenčního minima je v zákoně o po-
moci v hmotné nouzi, kde plní
rozhodující úlohu při posuzování
hmotné nouze i jako sociálně
ochranná veličina. Životní mini-
mum  se  také  využívá  v zákoně
o státní sociální podpoře při
zjišťování nároku na některé
dávky, případně při výpočtu jejich
výše. Další využití životního mini-
ma je v soudní praxi pro stanovení
alimentačních povinností, v pří-
padě exekucí pro určení neza-
bavitelné částky, v zákoně o azylu
apod.              MPSV 21. 10. 2011

Sociální dialog
v Moravskoslezském kraji

potvrdil svůj význam
Když se ve-
dení kraj-
ského úřa-
du před
časem roz-
hodlo při-
pravit pro-
střednict-

vím náměstka hejtmana Ing. RSDr.
Karla Konečného změnu tabulek
platových tříd (tzv. pásmové
odměňování) zaměstnanců nemoc-
nic zřizovaných Moravskoslez-
ským krajem, netušilo jistě, jak sil-
ný odpor u těchto zaměstnanců
tímto záměrem vyvolá. Změna
spočívala především v převedení
části mzdového tarifu zaměst-
nanců do nenárokového osobního
hodnocení - údajně s cílem zvýšení
motivace, ale se ztrátou jistoty.
Ovšem při současném vývoji fi-
nancí ve zdravotnictví a jeho před-
pokladu na další roky, by to zna-
menalo reálnou hrozbu značného
snížení platů mnoha zaměstnanců
v  krajských  nemocnicích  (v  ně-
kterých případech až o tisíce
Kč!!). A právě zde se ukázal neza-
stupitelný význam sociálního dia-
logu - na řádném jednání krajské

PPPP ŘŘŘŘ EEEE ČČČČ EEEE TTTT LLLL IIII     JJJJ SSSS MMMM EEEE
Rady hospodářské a sociální do-
hody (tzv. tripartity) v Ostravě dne
20. 9. 2011, se představitelé kraj-
ského úřadu po diskusi dohodli se
sociálními partnery (odbory a zá-
stupci zaměstnavatelů), že upustí
od svého záměru na změnu tabu-
lek platových tříd a na zachování
současného stavu. V době, kdy
probíhalo jednání tripartity, se
před krajským úřadem sešlo zhru-
ba 300 zaměstnanců z jednotlivých
nemocnic zřizovaných Moravsko-
slezským krajem, aby na tomto
shromáždění vyjádřili svůj protest
proti připravovaným změnám. 5.
10. 2011, cmkos.cz

***
Stát přitvrdil a ze seniorů se stá-
vají bezdomovci, varuje Ostrava

Lidé zabývající se charitou a so-
ciální péči na Ostravsku upo-
zorňují na rychle rostoucí počet
bezdomovců.  Týká  se  to  hlavně
starších lidí, kteří už nezvládají
platit zdravotní služby, zvyšující se
nájemné a za potraviny. Tak zle
prý ještě nebylo a vyhlídky rozhod-
ně nejsou optimistické. 
Meziroční   nárůst   bezdomovců
starších pětapadesáti let je celých
dvacet procent. Ještě loni v létě
byla v azylovém domě a nocle-
hárně ostravské Charity čtvrtina

postelí volná. Letos tam měli i
během největších veder obsazeno
do posledního místečka. A plný
stav trvá. "Je to alarmující situ-
ace," říká ředitel Charity Martin
Pražák. Ubytovací kapacity Cha-
rity praskají ve švech, i přestože
tam přibylo čtrnáct nových míst.
Noví zájemci o přístřeší musejí ji-
nam. Jenže ani v jiných domech
zřejmě neuspějí. "Situace v ostat-
ních azylových domech je podob-
ná. Nezbývá jim než čekat," do-
dala sociální pracovnice Šárka
Tichá.
Proč přibývá bezdomovců?
Na  domácnosti  souběžně dopad-
ne několik vládních opatření.
Deregulace nájemného, penzijní a
zdravotní reforma podle odbor-
níků tvrdě zasáhne zvláště seniory. 
Ti už dnes dávají zhruba polovinu
svých příjmů do bydlení a nájemné
dále poroste. Především jejich
peněženky  vyprázdní  i  reforma
zdravotnictví. Čtyři z pěti lidí, kte-
ří využívají zdravotní péči, jsou
právě senioři.

19. října 2011 idnes.cz

Charakteristika životního minima
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§ ODPOVÍDÁME §

Dotaz:  Je nějak upravena práce z domova? Mám zájem praco-
vat dva dny v  týdnu doma a zaměstnavatel  je  na tento způsob
ochoten přistoupit. Chci dopředu vědět, jaké jsou pracovně
právní podmínky při výkonu práce.

Dotaz:  Zaměstnavatel  nám zakázal používat během pracovní do-
by soukromé mobilní telefony. Potřebuji mít několikrát za den
kontakt  s dětmi a tak chodím telefonovat na WC a ještě musím
hlídat, aby mě tam někdo neslyšel. Mám správný pocit, že jde ze
strany zaměstnavatele o diskriminaci?

Jak vyplývá z vašeho dotazu,
dohodla jste se se zaměstna-
vatelem, že přejdete na takzvaný
homeworking – práci z domova.
Ač to z dotazu přímo nevyplývá,
předpokládám, že zbývající tři
dny budete pro zaměstnavatele
pracovat v režimu stanovené
pracovní doby.
Práce z domova má pro zaměst-
nance i zaměstnavatele řadu
výhod. Zaměstnanec může lépe

V daném případě se o diskrimi-
naci nemůže jednat. Diskrimi-
nací obecně rozumíme znevý-
hodnění kvůli pohlaví, rase,
národnosti, sociálního původu,
náboženství, víry apod. Zaměst-
navatel musí také zajistit rovné
zacházení se všemi zaměstnanci.
Vy však uvádíte, že zákaz
používání soukromých mobil-
ních telefonů byl nařízen všem
zaměstnancům.
Především nutno konstatovat, že
zaměstnavatel má plné právo za-
kázat zaměstnancům  používat
techniku, která je jeho vlast-
nictvím,  k soukromým účelům
zaměstnance. To vyplývá z § 316
zákoníku práce. Zákaz používání
soukromých mobilů zákon ne-
řeší.
Při posuzování vašeho dotazu se
proto musíme zabývat otázkou
na základě čeho k tomuto zákazu
došlo,  zda  tento zákaz vychází
z pracovního řádu nebo vnitř-
ního předpisu. V každém případě
však takovýto zákaz by musel
být projednán – pokud u vás exi-
stuje – s odborovou organizací,
protože se tato věc týká většího
počtu zaměstnanců. Vedoucím
zaměstnancům zaměstnavatele
však zákoník práce ukládá v §
302 zákoníku práce povinnost
vytvářet na pracovišti příznivé
pracovní podmínky. K takovým-
to podmínkám jistě patří i har-
monie na pracovišti elimi-
nováním zbytečných stresových
situací. Pro klid zaměstnankyně

- matky je proto jistě důležité,
aby i v průběhu pracovní doby
měla  informaci,  že  se její dítě
v pořádku vrátilo ze školy nebo
jiné mimoškolní aktivity. Pokud
tedy zaměstnankyně není vázána
svou prací např. na pohyb mon-
tážního pásu nebo pokud se
nezúčastní  závažného   jednání
s klientem apod., je pro zaměst-
navatele jistě kontraproduktivní,
aby striktně trval na zákazu
používání soukromého mobil-
ního telefonu. Na druhé straně
však musíme vzít v úvahu právo
zaměstnavatele na to, aby za-
městnanec plně využíval pracov-
ní dobu. Pokládám proto za
schůdné, aby tento telefonický
kontakt byl prováděn v pře-
stávkách v práci, případně, aby
hovor byl směřován pouze k zí-
skání základní uklidňující infor-
mace o dítěti. Jiný postup jak ze
strany zaměstnavatele tak za-
městnance by podle mého ná-
zoru odporoval dobrým mra-
vům,  které  jsou  jedním ze zá-
kladních zásad zákoníku práce. 
Závěrem chci připomenout
možnost projednat prostřed-
nictvím odborové organizace tu-
to záležitost se zaměstna-
vatelem. Zaměstnavatel je totiž
dle § 14 odst. 3 zákoníku práce
povinen projednat každou
stížnost zaměstnance na výkon
práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů. Tím
není dotčeno právo zaměstnance
domáhat se svých práv u soudu.   

Dotaz: Když po vyřízení  záležitosti občana od něj přijmu jako
poděkování květinu, bonboniéru  nebo parfém, může to být posu-
zováno jako úplatek?

Úplatek je jednou z nejroz-
šířenějších forem korupce.
Cílem korupce pak je získání ne-
oprávněného prospěchu. Úplatek
může mít formu finanční,
naturální nebo to může být
výhoda jiného druhu jako např.
vzájemná protislužba. Proto
zákonodárce zařadil do trestního
zákoníku č. 40/2009 Sb., díl 3,
pod názvem „úplatkářství “. Zde
v §  331 odst. 1 stanoví, že při-
jetím  úplatku se dopouští ten,
kdo sám, nebo prostřednictvím
jiného přijme nebo si dá slíbit
úplatek a to v souvislosti s ob-
staráváním věci obecného zájmu
nebo podnikáním vlastním nebo
někoho jiného. Zde zákon sta-
novuje trestní sazbu až na tři
roky. Přijetím úplatku se do-
pouští také ten, kdo za stejných
okolností úplatek žádá. V tomto
případě  se trestní sazba zvyšuje
až na pět let. Pokud čin spáchá
úřední osoba nebo jde o pro-
spěch velkého rozsahu může se
jednat  o  odnětí svobody až na
dvanáct let.
Skutkovou  podstatou  úplatku
je  tedy  úmyslný trestný  čin.
V prvém případě úplatek obdrží

pachatel předem, tedy ještě
předtím, než se ve věci angažo-

val, v druhém případě si úplatek
nechá slíbit nebo jej dokonce
vyžaduje.
Trestní zákon pojem úplatku
nevymezuje,  ani nestanovuje
nejnižší hranici jeho hodnoty. Při
zkoumání právního stavu věci se
samozřejmě každá kauza po-
suzuje individuálně, případ od
případu. V souvislosti s vašim
dotazem si však každý vyšetřo-
vací orgán nebo soudce musí
položit otázku – Je vůbec
možné, aby někdo úmyslně např.
pod příslibem bonboniéry nebo
kytky obstaral pro někoho jiného
věc, na  které  je  obecný zájem,
z které bude mít žadatel značný
neoprávněný prospěch a přitom
byl pod hrozbou sankce mnoha-
letého odnětí svobody a logicky
ztráty pracovní existence? Nebo
aby dokonce tyto „dary“ předem
požadoval? 
Tato úvaha by však mohla za
určitých okolností být zpochyb-
něna, pokud by dárek nemohl
mít povahu pozornosti, protože
bude  nepatřičně drahý. Pak sto-
jí za zvážení, zda takovýto dar
přijmout bez ohledu nato, že
výsledek  mého  snažení  vůbec
s darem nesouvisel.

JUDr. Pavel Sirůček

sladit svůj pracovní a rodinný
život, ovlivňuje si sám rytmus
práce, pracuje samostatně, od-
padá ztráta času i financí  ces-
továním do práce a pod. Zaměst-
navatel zase může efektivně a
intenzivněji   využít  kancelář,
kterou zaměstnanec na čas uvol-
ní. Tento druh pracovního po-
měru má ale také svá specifika,
která jsou upravena v § 317
zákoníku práce. Ve dnech kdy
budete pracovat doma, vám za-
městnavatel nebude rozvrhovat
pracovní dobu, tu si budete
rozvrhovat sama. Zaměstnavatel

by však v dohodě, kterou s vámi
uzavře, mohl požadovat, abyste
byla v určitou omezenou dobu
sice doma, ale k dispozici za-
městnavateli prostřednictvím te-
lefonu nebo e-mailu např. k nut-
ným konzultacím.
Protože si budete rozvrhovat
pracovní dobu sama, nevztahuje
se na vás ustanovení o práci
přesčas pokud se týká mzdy
nebo náhradního volna za práci
přesčas nebo mzda za práci ve
svátek. Stejně tak nemůžete
nárokovat přestávky v práci,
nebo nepřetržitý odpočinek mezi
směnami. Nebudou se vás
rovněž týkat prostoje a přerušení
práce způsobené nepříznivými
vlivy.
Pokud jde o důležité osobní
překážky v práci, jak jsou upra-
veny v nařízení vlády č.
590/2006 Sb., budete mít nárok
na  náhradu  mzdy za podmínek

v bodě 5 přílohy tohoto nařízení
(svatba), úmrtí člena rodiny (bod
7) a přestěhování se v zájmu za-
městnavatele (bod 10).
Ve dnech kdy budete vykonávat
práci  na pracovišti zaměstna-
vatele se na vás bude výše uve-
dené nařízení a jeho příloha plně
vztahovat.
Zaměstnavatel může vaše pra-
coviště doma vybavit nutnou
technikou. Pokud však budete
při práci používat vlastní za-
řízení např. telefon, počítač nebo
xerox, lze se zaměstnavatelem
dohodnout  způsob  úhrady  ná-
kladů, které vám tím vzniknou.  
Důležité proto především bude,
jaké podmínky si se zaměstna-
vatelem dohodnete  buď v pra-
covní smlouvě nebo v jiné do-
hodě. Samozřejmě tato dojed-
nání mohou  jít ve svém důsled-
ku i nad rámec výše uvedených
podmínek.



Dotaz: Zdě-
dila jsem
byt a zdají
se mi neú-
měrné od-
měny statu-
tárním or-
gánům spo-
l e č e n s t v í

vlastnictví. Lze získat informa-
ci v jaké výši se tyto odměny
většinou pohybují? 
Odpověď: Odměny by měly
odpovídat místně obvyklým pod-
mínkám s přihlédnutím k ve-
likosti společenství vlastníků a ke
smlouvě o správě společných

Dotazy
z oblasti bydlení
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částí domu a pozemků. Roční
odměny členům orgánů společen-
ství vcelku schvaluje shromáž-
dění společenství vlastníků, roz-
dělení odměn na jednotlivé členy
orgánu tento příslušný orgán po-
dle rozsahu a druhu vykonané
práce
Dotaz: Bydlím ve „zprivatizo-
vaném“ paneláku. Bývalá kočár-
kárna je v pronájmu používána
jako dílna a lidé s malými dětmi
musí vozit kočárky do pater a dávat
do bytů. Existuje nějaký předpis, že
má být v domě kočárkárna, nebo, že
nelze změnit užívání kočárkárny na
jiný účel?

Odpověď: Změna užívání části
společných   prostor   domu    je
v kompetenci společenství vlast-
níků nebo bytového družstva a
měl by o ní rozhodnout k tomu
kompetentní orgán dle stanov.
Místně příslušný stavební úřad by
měl na  žádost vlastníka domu
vydat změnové rozhodnutí o uží-
vání domu a jeho částí. Předpis,
který by stanovoval povinnost
mít v bytovém domě kočárkárnu,
v našem právním řádu není
Dotaz: V bytě nad námi hlídá
celodenně sousedka 5 nebo 6
předškolních dětí, které dupou

a dělají rámus. Prý má hlídání
jako legální zaměstnání. Je
možné používat byt pro takové
účely a trápit tak sousedy? 
Odpověď: Pokud hluk překraču-
je  normové hodnoty,  požádejte
o nápravu vlastníka domu. Pro-
kázání vyšší hlučnosti pro denní
dobu, než připouští příslušné
ČSN, může být komplikované.
Naopak úspěšným řešením může
být položení podlahové krytiny,
která má účinky tlumící zvuk.
Dotaz: Budeme ke konci kalen-
dářního roku končit nájem bytu.
Majitel nám prý vrátí kauci až bude
provedeno vyúčtování za tento rok,
čili až v polovině příštího roku. Ve
smlouvě je uvedeno, že kauce je na
opotřebení, nikoliv na uhrazení ne-
doplatků za služby. My eventuální
doplatek chceme zaplatit až bude
vyúčtování a kauci chceme vrátit po
ukončení  nájmu. Je možný postup,
který chce zvolit majitel?
Odpověď: Rozhodující je ustanovení
ve smlouvě o nájmu bytu. Doporučuji
oznámit písemně prokazatelným způ-
sobem pronajímateli, že se zavazujete
uhradit případný nedoplatek za služby
spojené s užíváním bytu po doručení
vyúčování a toutéž formou s odvo-
láním na smlouvu požadovat vrácení
kauce. 

Ing. Milan Taraba, 
Sdružení nájemníků ČR SON

***

Figurína Doktora Exoda na Palac-
kého náměstí v Praze před Minister-
stvem zdravotnictví od pátku 21. října
odpočítává čas do půlnoci ze 4. na 5.
listopadu. Do té doby je požadováno
po ministerstvu vyjádření, zda budou
zvýšeny platy zdravotníků  o deset pro-
cent, jak bylo dohodnuto v memoran-
du letos na jaře. Předseda LOK Engel
připomněl, že memorandum podepsaly
odbory s Českou republikou, ne s ne-
mocnicemi, proto mají být peníze na
platy ve vyhlášce přesně vymezeny,
nemá to být na vůli ředitelů nemocnic.
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Evropská rada: ETUC požaduje řešení pro lidi a ne pouze pro
banky
Generální tajemnice ETUC  Bernadette Ségol komentovala součas-
nou situaci v EU, kde banky vyvíjejí tlak na vlády, že v případě
zvýšení požadavků na kapitálovou přiměřenost budou muset omezit
půjčování firmám. B. Ségol přímo uvedla: „Evropská rada musí najít
řešení, které v první řadě pomůže lidem a pracovním místům a ne bo-
hatým a bankám. Přijde mi skandální, že banky znovu vyhrožují
omezením půjčování peněz firmám, a to především malým a středním
podnikům ve chvíli, kdy musí čelit zvýšeným nákladům na dodatečný
kapitál. Pravdou je, že banky, obzvláště ty velké, musí snížit své roz-
vahy. Snižování rizikovosti bank by mělo jít cestou, která je prospěšná
pro pracovní místa a růst a ne pro spekulanty. Evropská rada a evrop-
ské dozorčí autority musí intervenovat v bankovním sektoru a zajistit,
aby banky snížily svou angažovanost v rizikových aktivech a ne ve
svých úvěrových portfoliích.“
Evropská odborová konfederace (ETUC) je otevřená formám
hospodářské solidarity, jako je například Evropský fond finanční sta-
bility (EFSF), který by vydával dluhopisy nebo poskytoval záruky za
půjčky. Ale další kolo záchrany bank na náklady veřejných rozpočtů,
primárně pak z peněz domácností, by mohlo vést k veřejným nepoko-
jům. Před tímto vývojem varovala paní Ségol, když k tomu dodala:
„Znovu se musíme zeptat, kdo vlastně řídí hospodářskou politiku.
Jsou to demokraticky zvolené vlády nebo finanční trhy?“
Vzkaz ETUC pro Evropský summit, konaný 23. října byl: Stop
dalším úsporám a útokům na sociální práva
Evropské odborové organizace sdružené v ETUC se sešly 19. a 20.
října v Bruselu, aby Evropské radě předaly urgentní vzkaz před
Evropským summitem konaným 23. října. Lék je horší než léčba a
zhoršení hospodářské situace v určitých krajinách ukazuje totální sel-
hání šokové terapie. Každý si uvědomuje závažnost situace a klíčový
význam nadcházejícího Evropského summitu. Bernadette Ségol k to-
mu řekla: „Finanční sektor je původcem krize. Občané za to platí.
Přitom jsou to oni, kdo vytvářejí růst a platí daně. Jsou to oni, kdo
zachraňují euro a banky. Místo uznání jejich snahy jsou jejich práva
pod tlakem. Pracovníci očekávají od evropských představitelů a insti-
tucí, aby jednaly v zájmu větší demokracie a k podpoře sociální
Evropy, odborového hnutí a pracovních práv, včetně kolektivního vy-
jednávání.“ Stanovisko ze zasedání evropského odborového hnutí by-
lo odesláno evropským institucím a hlavním představitelům vlád
členských zemí. 
ETUC se zastává Řeků v jejich boji proti úsporám
V návaznosti na dramatické události v Řecku provádějícím další schva-
lování úspor v této zadlužené zemi, ETUC potvrdil svou plnou pod-
poru akcím proti pochybným škrtům vlády, které dále ochuzují oby-
vatele a posílají ekonomiku do nebezpečné spirály. Řecké odbory zor-
ganizovaly ve dnech 19. a 20. října generální stávku proti tvrdým
novým opatřením požadovaným řeckými věřiteli. K tomu došlo jen
pár dní před Evropským summitem, který je klíčový pro další bu-
doucnost  této země.  Bernadette Ségol,  generální tajemnice ETUC,
k  tomu  řekla: „Stojíme  bok  po boku s řeckými odbory, které bojují
s opatřeními, která přivádějí jejich ekonomiku na kolena. Intervence
trojky  (EU, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond)
znamená dramatický pokles životních podmínek obyvatel země, kteří
jsou sužování úspornými opatřeními již 18 měsíců. Naši řečtí členové
hovoří o rostoucím pocitu nespravedlnosti kvůli tomu, jak je zátěž
rozprostřena a o rostoucím nebezpečí vzrůstajícího sociálního hněvu.
Dlouhá a hluboká recese doléhá na obyvatele. ETUC se obává
přímého ohrožení kolektivních dohod. V ohrožení je tedy i odborové
hnutí. Řízení krize pouze přes úspory a škrty není řešením. Navíc to
dává nebezpečný precedent zemím, které procházejí podobnými prob-
lémy.“
12. regionální asijsko-pacifická konference
PSI pořádalo již 12. asijsko-pacifickou regionální konferenci (APRE-
CON) v australském Sydney v období 17. – 21. října. Přes 200
delegátů z 22 zemí  diskutovalo o problémech odborů a kvalitních
veřejných službách. APRECON se koná jednou v období mezi kon-
gresy PSI a stanovuje priority regionální politiky. Hlavním tématem

konference bylo „Lidé jsou na prvním místě, kvalitní veřejné služby
jsou klíčové“. „Lidé jsou na prvním místě“ vyjadřuje, že tento region
staví  na  první  místo potřeby a blaho občanů. Toto  téma je klíčové
v akčním plánu pro období 2011 – 2016. 
Annie Geron, generální tajemnice PSI LINK a místopředsedkyně
APREC, k této konferenci řekla: „Žijeme v těžkém období plném
různých výzev. Roky globalizace vedené korporacemi, nevázaného
kapitalismu, liberalizace a privatizace přinášejí jednu krizi za druhou
s tím, že většinu zátěže nesou obyčejní nejvíce zranitelní lidi. Naše
současné modely rozvoje vedou pouze k dalšímu vyloučení, chudobě,
nucené migraci, nejisté práci a klimatickým změnám. Potřebujeme
změnu v paradigmatu. Potřebujeme alternativy. Potřebujeme přerušit
tento cyklus nespravedlnosti a šílenství. Lidé musí být na prvním
místě -  nežijí kvůli zisku ani kvůli korporacím. A v tomto boji za lep-
ší svět hrají klíčovou roli odbory ve veřejných službách.“
ILO  varuje před výrazným zhoršením trhu práce v zemích G20
v roce 2012 a vážným nedostatkem pracovních místo do roku
2015
Zpomalení globální ekonomiky by mohlo vést k masivnímu ne-
dostatku pracovních míst v zemích G20 v příštím roce, varuje
Mezinárodní organizace pro práci (ILO) ve společné studii s Mezi-
národní  organizací  pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),
kterou byla vypracována na požádání G20 před jejím zasedáním v 26.
a 27. září v Paříži. Tato studie rovněž došla k závěru, že současný růst
zaměstnanosti o procento nedává šanci na znovu vytvoření 20 milionů
pracovních míst, která byla ztracena od začátku krize v roce 2008.
Generální ředitel ILO Juan Somavia to komentoval slovy: „Musíme
jednat nyní, abychom odvrátili zpomalení růstu zaměstnanosti. Je
naprosto nezbytné stanovit jako prioritu důstojnou práci a investice
do reálné ekonomiky, a proto je třeba globální spolupráce. Musíme se
vrátit ke slibům z Pittsburghu a Soulu a postavit kvalitní pracovní
místa do čela obnovy.“
Společná studie ILO a OECD tvrdí, že zaměstnanost by musela ročně
růst alespoň o 1,3 %, aby se povedlo dosáhnout předkrizových úrovní
do roku 2015. Takové tempo růstu by generovalo nějakých 21 milionů
pracovních míst ročně, zotavilo pracovní místa ztracená od roku 2008
a absorbovalo efekt stárnutí populace. Tato analýza však vyjadřuje
rovněž obavu z toho, že zaměstnanost by mohla růst jen o necelé pro-
cento až do konce roku 2012, což by mohlo vyústit v nedostatek 40
milionů pracovních míst v zemích G20 do roku 2012 a ještě mnohem
většímu nedostatku do roku 2015.  J. Somavia dodává: „Potřebujeme
investice pro růst podniků v reálné ekonomice a pro generaci pracov-
ních míst. Vytváření nových pracovních míst se musí stát makroeko-
nomickou prioritou. Ministři práce v zemích G20 mají v tomto ohle-
du klíčovou úlohu.“                                                                -pm-
Víkendových  demonstrací  proti  cynismu  finančního  světa  se
v USA a Evropě zúčastnily statisíce lidí
V sobotu 15. října na protest proti cynismu finančního světa a chování
politiků demonstrovaly po světě statisíce lidí V Itálii se římský
pochod stotisícového davu zvrhl v násilnou bitvu s policií. Rozzuření
demonstranti zapalovali auta, rozbíjeli výlohy a ničili banky a luxus-
ní hotely. Stovky zakuklených radikálů útočily kameny a zápalnými
lahvemi na hlídkující policisty, demonstranti rozbíjeli výlohy, ničili
provozovny bank a hotely, zapalovali auta a dokonce se jim podařilo
způsobit požár ministerského úřadu. Policie proti nim zasáhla vodní-
mi děly a slzným plynem. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 105
policistů a 30 civilistů a 12 lidí zatčeno. Škody se odhadují na asi dva
miliony eur.
Početná demonstrace se odehrála v centru New Yorku, který je kvůli
vytrvalým protestům na Wall Street v centru dění už od září. Na
Manhattanu se nakonec sešlo asi 50 000 lidí, a ačkoli policie stovku
protestujících zatkla, měla celá akce poměrně klidný průběh. 
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