
uV týdnu od13. 11. 2006postupně probí-há ve výborechPoslanecké sně-movny PČRp r o j e d n á v á n ípřikázaných kapitol návrhuzákona o státním rozpočtu ČRna rok 2007. Dne 15. 11. 2006bude Výbor pro bezpečnost pro-jednávat rozpočtovou kapitoluministerstva vnitra a ministerst-va spravedlnosti (Vězeňskáslužba). Rozpočtový výbor budeprojednávat kapitolu všeobecnápokladní správa v týdnu od 20.11. 2006. Informace o jednáníobou výborů zveřejníme na we-bové stránce OS a v příštímčísle NOS. Předsedkyně OSprůběžně jedná o posílení (o 0,5mld Kč) finančních prostředkůurčených v kapitole všeobecná
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Informace předsedkyně

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

http://statorg.cmkos.cz
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Výbor sekce Veřejné správy

Zimní svazová rodinná rekreace 2007
kompletní nabídka

v NOS č. 17
přihlášky a dotazy

Odborový svaz státních orgánů a organizacíSenovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 pí Pechová Věrae-mail:Pechova.Vera@cmkos.cztel. 224142773 fax 224142470

Výjezdní zasedání sekce Veřejné správy se konalo 9. - 11.listopadu v Loučné nad Desnou v okrese Šumperk.

V úvodu zasedání se tradičně ko-nalo setkání s funkcionáři odborů zregionu. Samotné jednání výboruse zabývalo především přípravoupředsjezdové konference sekce,která se bude konat 26. ledna vPraze. Výbor projednal materiál kvolbám delegátů sekce na V. sjezdOS, na konferenci sekce a přípravuvoleb zastupců sekce v orgánechsekce a odborového svazu. Vsoučasné době probíhají volbydelegátů v regionech, o kterých in-formovali jednotliví regionální

zástupci. V části jednání věnovanéorganizačním záležitostem bylprojednán rozpočet sekce na rok2007.Předsedkyně OS A. Vondrová in-formovala o situaci ohledněnového zákoníku práce a snazeněkterých zástupců podnikatelů aODS výrazně omezit pracovní prá-vo v České republice v neprospěchzaměstnanců. Dále informovala o

NOSVychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, e-mail:statorg@cmkos.cz; http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: 271 771 239, e-mail:dedovska@vol-ny.cz. Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra Černochová,Schulhoffova 857, 149 00 Praha, tel. 272 932 840. Tisk Regleta s.r.o. Novovysočanská24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání tiskových zásilek povoleno Českoupoštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j. 3443/96-P ze dne 20. 11.1996. ISSN 0862-9633,  MK ČR 4664

správa na finanční zabezpečeníodměňování příslušníků bez-pečnostních sborů podle zákonač. 361/2003 Sb. o služebnímpoměru příslušníků bezpečnost-ních sborů. Obdobně jedná takéo finančním zabezpečení dopa-dů nového zákoníku práce vrámci kapitoly všeobecná po-kladní správa.V této souvislostiodkazujeme na informace zveře-jněné v NOS č. 18-19.
vV těchto dnech probíházkrácené (pětidenní) a zúženépřipomínkové řízení k ná-vrhu nařízení vlády, kterým sestanoví stupnice základníchtarifů pro příslušníky bezpe-čnostních sborů na rok 2007.Předpokládá se, že vláda projed-ná návrh nařízení vlády koncemlistopadu, případně počátkem

Na snímku zleva: Libuše Harbichová (ZV OO MěÚ Šumperk), MarieFomiczevová (ZV OO MěÚ Jeseník) a Miroslav Kučera (zástupcetajemníka MěÚ Jeseník).

Mimořádné zasedání Rady ČMKOS ke konání demonstracePlánovaná demonstrace, kterou na 25. 11. 2006 vyhlásila největšíodborová centrála ČMKOS společně s Odborovým sdružením železničářůproti  odložení účinnosti nového zákoníku práce,  se neuskuteční.Rozhodli o tom dnes (14. 11. 2006) na mimořádném jednání předsedovéodborových svazů, kteří jsou členy těchto centrál. Na včerejším  jednánítripartity odboráři nepřistoupili  na návrh vlády odložit účinnost zákoníkupráce  s tím, že by šlo o nezodpovědný a riskantní krok. Ministr P. Nečaspo tomto  jednání uvedl, že ODS se pokusí, aby vládní návrh na roční od-klad zákoníku práce, který už leží v Poslanecké sněmovně,  byl projed-náván v  tzv. zkráceném režimu,  i když jej patrně  zablokují dva posla-necké kluby.  ČMKOS se dnes  před mimořádným zasedáním dostalo garance  posla-neckého klubu ČSSD a KSČM, že tento návrh nepodpoří. Toto ujištěníbylo rozhodujícím argumentem pro odvolání demonstrace.Boj za zákoník práce však pro ČMKOS nekončí.  Krizový štáb bude projednání  Sněmu ČMKOS připravovat doporučení pro strategii dalšíchkroků. Důstojné pracovní právo zůstává  jednou z největších prioritČMKOS. V Praze dne 14. 11. 2006

Omluva!
V minulém čísle NOS bylo chybně
uvedeno na 1. straně, že se jedná o
číslo 17-18, ačkoliv šlo o číslo 18-
19! Na dalších stránkách bylo ozna-
čení správné.



Pro včerejší Právo napsalmístopředseda vlády a ministrpráce a sociálních věcí Petr Nečasčlánek "Zákoník práce - pravda alži". Po pravdě řečeno se všakdržel spíše těch lží... Vyčítázákoníku práce mnoho ne-dostatků, chyb a omylů a chcejako "správný" pravicový politikochránit zaměstnance před leg-islativním zmetkem, tj. novýmzákoníkem práce. Stojí nepochyb-ně za povšimnutí, že zájmydruhého přirozeného partnera tj.zaměstnavatele, zcela opomíjí.Ministr Nečas se tak před veře-jností snaží ospravedlnit svůjzáměr odložit účinnost novéhozákoníku práce, který se mu po-dařilo ve vládě svých stranickýchkolegů prosadit. Připomeňme si,že jde o téhož ministra práce a so-ciálních věcí, který měl v úmyslujen o několik dnů dříve zhoršitpostavení zaměstnanců tím, ževyšetření zaměstnance, doprovodjeho dítěte k lékaři, svatbu či po-hřeb rodinného příslušníka a jinédůležité osobní překážky v prácijim nebudou zaměstnavateléplatit, jako tomu je dosud, a snížítak jejich výdělek.Ve svém vyjádření se pan ministrodvolává na stanovisko Legisla-tivní rady, odborného poradníhoorgánu vlády, jež byla v souvis-losti s novým zákoníkem politickyzneužita. Vláda totiž nejprverozhodla o odsunutí účinnostizákoníku práce, aniž k tomu Leg-islativní radu potřebovala a teprvenásledně od Legislativní radypožadovala posvěcení o svéhorozhodnutí. To je postup vskutkunestandardní, s nímž se členovététo rady jen těžko vyrovnávali,protože si byli vědomi, že pracujína politickou objednávku. Podle názoru ombudsmana, bý-valého předsedy Nejvyššíhosoudu ČR a uznávaného právníhoexperta Otakara Motejla není ab-sence antidiskriminačního zákonadůvodem pro odložení účinnostizákoníku práce ? tu lze vyřešitvyužitím příslušné úpravy ob-sažené v zákoně o zaměstnanosti,která na oblast pracovněprávníchvztahů dopadá. Byla to však ODS,kdo přijetí antidiskriminačníhozákona zmařil, bylo by proto poc-tivé od pana ministra to přiznat atuto chybu napravit, a ne odkládatúčinnost zákoníku práce.Obdobně není problémem novýpojem "pracovnělékařské péče",
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PAST NA ODBORY, NEBO VSTŘÍCNOST VLÁDY?Mimořádné zasedání Rady hospodářské a sociální dohody k problematicenového zákoníku práce, které vláda svolala až po písemných urgencíchČMKOS a ASO, se uskutečnilo v pondělí 13. listopadu 2006. Jednání zahájil  premiér Mirek Topolánek, který na úvod zopakoval známé ar-gumenty vlády, že nový zákoník práce byl prosazen v Poslanecké sněmovně„silovým“ způsobem, proto je prý legislativně nekvalitní a v praxi budou s je-ho uplatňováním velké problémy.  Jeho odklad o jeden rok je nutný a bude vy-užit k přípravě jeho novely.  Rezolutně upozornil,  že  pokud odbory  nechtějí,aby se veškerá  zodpovědnost za dopady nového ZP svedla na jejich hlavu, mě-ly by raději  na následující  dohodu přistoupit.  M. Topolánek rovněž vysvětlil,jak on vnímá roli vlády v tripartitě. Nedohodnou-li se odbory se zaměstnava-teli, jednoznačně rozhodne vláda.Obdobně argumentoval představitel Svazu průmyslu a dopravy ČR JaroslavMíl s tím, že požadují  odložení ZP o dva roky. Před několika týdny však chtě-li odsunutí „pouze“ o rok. Ministr P. Nečas opět zdůraznil, že jeho argumentyproti novému zákoníku práce vycházejí z analýzy, kterou  zpracovali expertiministerstva práce a sociálních věcí. Milan Štěch oponoval, že tato analýza by-la zpracována ještě za ministra Z. Škromacha a její závěr byl jednoznačný: ZPje způsobilý pro praxi  a jedině v praxi je možné prověřit, zda je  případně nut-ná jeho korekce. Největší část argumentace na podporu odložení ZP ze strany přítomných mi-nistrů T. Julínka, V. Tlustého a  M. Vicenové, včetně představitelů zaměstna-vatelů, se především  soustředila a zúžila hlavně na argumentaci, že nový ZPneúměrně zatíží státní rozpočet, přivodí ochromení  zdravotní záchranné slu-žby, zdravotní péče a  dopravy.  ČMKOS ústy předsedy M. Štěcha,  místo-předsedů J. Zavadila, M. Kubínkové a  předsedy OS KOVO J. Středuly  jed-noznačně odmítla, aby nebyla veřejnost  účelově strašena novým zákoníkemjen proto, že respektuje směrnice Evropské unie, kterými je ČR vázána. Konk-rétně jde o směrnici Evropského parlamentu o pracovní době a příslušné judi-káty Evropského soudního dvora.  Ta stanoví, že doba strávená v pohotovostina pracovišti musí být považována za pracovní dobu. ČR se  měla od roku 2003na aplikaci této směrnice připravit a odbory, jak zdůraznil předseda OS zdra-votnictví a sociální péče J. Schlanger,  na to důrazně upozorňovaly. I kdyby no-vý zákoník práce  nevstoupil v účinnost, zaměstnanci, u kterých by pohotovostna pracovišti nebyla považována za pracovní dobu, by se mohli obrátit na Ev-ropský soudní dvůr a jednoznačně by uspěli. To by zatížilo Českou republikus ohledem na její renomé daleko vážněji.Ministr Nečas předložil sociálním partnerům pětibodový návrh dohody:Zákoník práce jako samostatné odvětví zůstane zachováno.Nebudou otevírány politicky konfliktní pasáže ZP.Bude připravena novela nového ZP, která by reagovala na případné chyby le-gislativně technické povahy.Na této novele se musí shodnout v rámci tripartity všichni sociální partneři  amusí být i politická shoda v tom, aby návrh novely mohl být projednáván v PSpodle režimu tzv. zkráceného schvalování hned v prvním čtení. Účinnost nového zákoníku práce bude odložena o rok, tedy k 1. 1. 2008.Zaměstnavatelé ústy J. Míla s dohodou vyjádřili souhlas s tím, že ustupují zesvého požadavku, aby byl ZP odložen o dva roky.  Představitelé odborů ještěpřed vyžádáním přestávky, aby se obě odborové centrály ČMKOS a ASO do-hodly na společném vyjádření, ocenili snahu P. Nečase hledat kompromis.  Alejak zdůraznil předseda OS STAVBA S. Antoniv, je chybou, že kompromis je ktak závažnému zákonu hledán až nyní,  doslova za pět minut dvanáct, a skrývápro odbory stále rizika. Ministr Nečas po konzultaci s ministrem V. Tlustým  ještě přislíbil, že by bylmožný odklad pouze do dubna 2007 za předpokladu, že by došlo při projed-návání ke shodě.ČMKOS a ASO na navrženou dohodu nepřistoupily a odmítly odložení účin-nosti ZP. Dohoda skrývá mnoho úskalí a otazníků.Je nepravděpodobné, že v tak krátkém termínu dojde k naprostému konsenzu,když Svaz průmyslu a obchodu nebyl ochoten  nalézt kompromis za dva rokya jednání  odmítal. V případě nedohody vzniká velké riziko, že k odložení může dojít doslova naneurčito. Toto riziko odložení umocňuje fakt, že  vláda bez mandátu  nemůže  plně ga-rantovat  tuto dohodu. ČMKOS a ASO  proto navrhly,  že by dohodu respektovaly pouze v případě,že nebude účinnost zákoníku práce odložena.  Jedině v tomto případě je ochot-na od chystané  demonstrace 25. 11. 2006  před Úřadem vlády ČR odstoupit. Tento návrh ČMKOS a ASO vládní strana i zaměstnavatelé odmítli.V Praze dne 13. 11. 2006
Jaroslav Zavadil, předseda KŠ-ZPJana Kašparová, tisková mluvčí  ČMKOS 

JUDr. Marcela Kubínková: K pravdám a lžím ministra Nečase k novému zákoníku práce
který měl být blíže rozveden vneschváleném zákoně o zdravotnípéči ? jde jen o hru se slovíčky, izde by byla na místě sebekritikadnešní vládní strany a i zde si výk-ladová a soudní praxe snadno po-radí. Nejde o nic, co by bylo "evi-dentně" proti zájmům bezpečnostia ochrany zdraví zaměstnanců připráci.Rovněž není pravdou, že zaměst-nankyně převedené v dobětěhotenství a mateřství na jinoupráci s nižší mzdou budou fi-nančně znevýhodňovány. Ochranatěchto osob se naopak rozšiřuje.Zaměstnankyni, která bude taktoze zdravotních důvodů převedena,bude náležet buď doplatek dovýše její průměrné mzdy předpřevedením podle zákoníku práce,nebo vyrovnávací příspěvek vtěhotenství a mateřství podlenového zákona o nemocenskémpojištění, pokud se jej ODS nepo-daří také odložit.Nově bude vyrovnávací příspěveknáležet i těhotným zaměst-nankyním a zaměstnankyním vdobě po porodu, u nichž dojde kpoklesu příjmů úpravou pracov-ních podmínek (např. sníženímmnožství práce a požadovanéhotempa, přeložením či zproštěnímvýkonu noční práce). Tak komu setu ubližuje?Na nedávné prestižní vědeckékonferenci o pracovním právu vTřešti, která se rovněž zabývalanovým zákoníkem práce, bylo zestrany zúčastněných soudců kon-statováno, že "v zákonech jsouchyby vždy" a konec konců samaLegislativní rada vlády byla ná-zoru, že jde o každý druhý zákon.To, že ohledně některých us-tanovení panují rozlišné právnínázory, je zcela přirozené a vy-plývá ze samotné podstaty up-ravovaných vztahů a odlišnýchzájmů sociálních skupin. Pokud setýká některých legislativních ne-dostatků, ty rozhodně důvodempro odsunutí účinnosti novéprávní úpravy nejsou. Podstatnýargument pro nový zákoník prácevšak je, že zaměstnanci i zaměst-navatelé se již na novou právníúpravu řadu měsíců intenzivněpřipravují, absolvují řadu školenía uzpůsobují nové právní úpravěsvé personální a mzdové pro-gramy. Odsunutí zákoníku prácetěsně před jeho účinnosti by takvyvolalo v praxi značný zmatek,právní nejistotu všech, již se týká,a učinilo zbytečnými výdaje, kterébyly již vynaloženy na jeho uve-dení do života. deník Právo



Každou chvíli slyšíme z médií
nebo čteme v různých statis-
tikách, že členská základna
odborových organizací klesá.
Proč tomu tak je a jaké vlastně
jsou důvody toho, že lidé ruší
členství v odborech?
Ve svém  článku bych se pokusi-
la nad tímto problémem za-
myslet a to především z pohledu
zkušeností, která mám jako
dlouholetá členka a funkcionář-
ka v odborech. Myslím si, že
důvodů je velká řada, tak snad
jen pár těch, které vidím já za
podstatné. 
Domnívám se, že v prvé řadě je
to nepochopení vlastní funkce
odborové organizace ze strany
zaměstnanců. Odbory jsou mno-
hdy prezentovány jako přežitek
komunistického režimu, spojený
s levicovým smýšlením a u nás
je automaticky dáváno rovnítko
mezi levicové a nedemokra-
tické. Tuto představu bohužel
velmi úspěšné živí i média a
některé politické strany.  Lidé si
mnohdy neuvědomují pravý
smysl odborové organizace,
který je   především  v ochraně
práv a zájmů zaměstnanců,
vytváření slušného sociální
prostředí a sociálního smíru.
Přitom pro zaměstnance je
důležité, aby na pracovištích byl
vytvořen rovnocenný partner ve
vztahu k zaměstnavateli, který
bude jednat v jejich zájmu,
dohlížet na dodržování jejich
práv  a snažit se jim zajistit důs-
tojné pracovní podmínky. 
Myslím si, že zájem na
vytvoření slušného pracovního
zázemí a podmínek pro své za-
městnance by měli mít i zaměst-
navatelé. Je prokázáno z psy-
chologického hlediska, že za-
městnanec, který je ve své práci
spokojen, má ke své práci
vytvořeny podmínky, nemusí se
bát šikany, je schopen se daleko
lépe na svou práci soustředit a
odvádět lepší výkony. Proto
nechápu, proč se zaměstnavatelé
tak brání, aby v organizaci půso-
bila odborová organizace! Zřej-
mě proto, že jim vyhovuje brát
zaměstnance pouze jako výrobní
faktor a postavit je na stejnou
úroveň jako stroje, zařízení a bu-
dovy. To dokládají i neustálé
snahy, co nejvíce omezit práva
zaměstnanců v zákoníku práce.   
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Velmi často jsme i svědky
snažení zaměstnavatelů fungu-
jící odborové organizace různý-
mi způsoby a metody likvidovat.
Zaměstnanci pod nátlakem a ze
strachu o ztrátu zaměstnání
raději pak sami vystupují z řad
členů odborových organizací. To
vidím jako jednu z příčin
snižování členské základny
odborů.
Pokud se odborová organizace
dostane pod nátlak zaměstna-
vatele, klíčovou záležitostí se
zde stává její  výkonný výbor a
především osobnost předsedy,
jakým způsobem je schopen tyto
problémy řešit.    
Tím jsem se dostala k dalšímu
důvodu, který já považuji za
příčinu snižování členské zák-
ladny odborových organizací a
to je  právě osoba předsedy,
který se nedokáže za své členy
postavit a ze strachu raději hraje
„mrtvého brouka“. I když víme,
že členská základna volí ze
svého středu několikačlenný vý-
bor, troufám si říci, že ve
většině organizací s osobou
předsedy všechno stojí a padá.
Tato funkce je velmi náročná a
záleží na jeho osobnosti, charis-
ma, odborných a vyjednávacích
schopnostech.
Ze své zkušenosti vím opravdu,
o čem mluvím. Já sama
vykonávám funkci předsedkyně
Místní organizace Odborového
svazu státních orgánů a organi-
zací v Rakovníku, která se pře-
transformovala po zrušení
okresních úřadů ze základní
organizace při Okresním úřadu
Rakovník. Vzhledem k tomu, že
zaměstnanci z okresního úřadu
byli delimitováni do více insti-
tucí, naše místní organizace za-
střešuje zaměstnance z šesti in-
stitucí, konkrétně z městského
úřadu, úřadu práce, ÚZSVM -

Mají odbory šanci na přežití?

Nejblíže plánované semináře pořádanéOddělením pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
Den Název Variabilníkonání semináře Cena symbol Místo

30. 11. - 1. 12. Účetnictví – vedené na PC
v plném rozsahu 3370,- 6213 AJAK  Praha

7. - 8. 12.. Účetnictví – vedené 
na PC ve zjednodušeném rozsahu 3370,- 6214 AJAK Praha

12. - 13. 12. Umění argumentace 
a přesvědčování – předpoklad úspěšného

kolektivního vyjednávání 2370,- 6403 Zlenice
13. 12. Pracovní úrazy 

a nemoci z povolání 1020,- 6215 DOS Praha

Odboru odloučeného pracoviště
Rakovník, MZe – Odboru ze-
mědělská agentura a pozemkový
úřad, okresního archivu a okres-
ního soudu. Což v praxi zna-
mená při uzavírání kolektivních
smluv vyjednávat se všemi za-
městnavateli. Je nutné při jed-
nání s představiteli těchto insti-
tucí prokázat erudovanost v
oblasti pracovního práva, ale též
alespoň povrchní znalost od-
borné tématiky v jejich působ-
nosti, aby vás vůbec považovali
za rovnocenného partnera. Že je
to práce odborně i psychicky
náročná, nemusím nikomu poví-
dat. Při jednání se člověk musí
obrnit trpělivostí, dobře znát
základy asertivity a být přede-
vším dobrý diplomat. Pouze tak
může dosáhnout kýženého
výsledku. 
I když schopnost předsedy vy-
jednat dobré podmínky pro za-
městnance je velmi důležitá, já
ji přesto nevidím v práci
funkcionáře odborové organi-
zace za úplně zásadní. Dom-
nívám se, že proto, aby organi-
zace dobře fungovala, je pod-
statnější důvěra jejich členů ve
své zvolené zástupce. Je nutné,
aby věděli, že na své fun-
kcionáře se mohou vždy obrátit
při řešení problémů, které je
trápí nejen na pracovišti, ale i
tehdy, pokud se ocitnou ve
svízelné sociální a životní
situaci a že tito lidé budou mít
zájem je řešit. Bohužel jsem
zjistila, že ne vždy tomu tak je.
Při komunikaci ze zaměstnanci
z různých organizací jsem se
několikrát setkala s tím, že
předseda ani výbor příslušné ZO
neměl vůbec snahu ani zájem
zaměstnancům nějak pomoci.
Pak se nemůžemr divit vý-
rokům, že být v odborech nemá
vůbec cenu. 

Pokud odbory si budou chtít
udržet důstojné postavení ve
společnosti, je nutné, aby jed-
notlivé organizace byly vedeny
kvalitními funkcionáři. Každý,
kdo je ochoten přijmout funkci
předsedy odborové organizace,
by si měl uvědomit, jakou
odpovědnost na sebe bere.
Vzhledem k tomu, že tato
funkce přináší spíše samá nega-
tiva, je nutné ji brát jako určité
poslání a být přesvědčen o
smysluplnosti této práce. 
Nakonec bych chtěla ještě jednu
poznámku k mé činnosti
předsedkyně místní organizace.
Mám totiž oproti jiným před-
sedům základních organizací
daleko lepší vyjednávací pod-
mínky a to proto, že nejsem za-
městnancem ani jedné z insti-
tucí, jejichž zaměstnance zas-
tupuji. Proto se nemusím obá-
vat, že se mi někdo na pracovišti
za svou činnost v odborech bude
mstít. Možná, že tento fakt stojí
za zamyšlení i vzhledem k bu-
doucnosti odborů. 
Na úplný závěr bych chtěla
vyslovit jednu myšlenku.
Věřím, že lidé časem pochopí
pravý smysl odborové organi-
zace a výhody, které pro ně z je-
jich členství vyplývají a bude
jejich předním zájmem
odborově se organizovat. Ko-
nečně snad přestanou o od-
borech přemýšlet jako o
spořitelně a počítat kolik za-
platí na členských příspěvcích a
kolik zase v podobě různých
akcí dostanou zpátky, ale budou
je  považovat za určitou právní
pojistku.   
Pokud bych budoucnost odborů
neviděla pozitivně a pochybo-
vala o jejich smysluplnosti,
nemohla bych svoje funkce
vykonávat.

Zpracovala: Alena GaňovápředsedkyněMO v Rakovoníku
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Dnem 1.7.2006 v souvislosti s
přijetím zákona o sociálních
službách nabyl účinnosti zákon
č. 109/2006 Sb. ze dne
14.3.2006, který mj. mění i
zákon č. 435/2004 Sb., o zamě-
stnanosti, dále jen „zákon o za-
městnanosti“. Novela přenáší
do kompetence úřadů práce po-
suzování a rozhodování, zda jde
o osobu zdravotně znevýhodně-
nou a v případech stanovených
zákonem o zaměstnanosti o
tom, že fyzická osoba se
nepovažuje za osobu zdravotně
znevýhodněnou. 
Ve svém příspěvku bych chtěla
čtenáře seznámit s tím, jaké
možnosti a právní záruky těmto
občanům v souvislosti s jejich
pracovním uplatněním poskytu-
je zákon o zaměstnanosti.. 
Kdo je osoba zdravotně zne-
výhodněná?Za zdravotně znevýhodněnouosobu se považuje fyzická oso-ba, která má zachovánu schop-nost vykonávat soustavné zamě-stnání nebo jinou výdělečnoučinnost, ale její schopnosti býtnebo zůstat pracovně začleněna,vykonávat dosavadní povolánínebo využít dosavadní kvalifika-ci nebo kvalifikaci získat jsoupodstatně omezeny z důvodu je-jího dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu.
Za dlouhodobě nepříznivý zdra-
votní stav se pro účely zákona ozaměstnanosti považuje nepříz-

nivý stav, který podle poznatkůlékařské vědy má trvat déle než
jeden rok a podstatně omezuje
psychické, fyzické nebo smy-
slové schopnosti a tím i schop-
nost pracovního uplatnění. Osoby zdravotně znevýhodněnépatří společně s dalšími dvěmaskupinami tj. osobami plně inva-lidními, pro které zákon o zamě-stnanosti z důvodu odlišenípoužívá označení „osoby stěžším zdravotním postižením“a osobami částečně invalidnímido okruhu osob se zdravotním
postižením, kterým se poskytuje
zvýšená ochrana na trhu práce. 
Statut osoby se zdravotním po-
stižením, která byla uznána oso-
bou zdravotně znevýhodněnou
prokazuje fyzická osoba roz-
hodnutím úřadu práce. Rozhod-nutí okresní správy sociálníhozabezpečení (Pražské správy so-ciálního zabezpečení) o uznánífyzické osoby za osobu zdra-votně znevýhodněnou jsou všaknadále platná po dobu, na kteroubyla vydána, nejdéle však po do-bu tří let od  1.7.2006, tj. nejdéledo 30.6.2009.Komplexní úprava problematikyosob se zdravotním postižením ajejich postavení na trhu práce pa-tří mezi hlavní principy zákona ozaměstnanosti a podporu zamě-stnávání osob se zdravotním po-stižením právem řadí meziopatření aktivní politiky zamě-stnanosti. 

Zohlednění zdravotního postiže-ní jako funkční poruchy zdra-votního stavu odpovídá mezi-národně uznávaným apoužívaným hlediskům, stejnějako hlavní zásada, že fyzickýmosobám, které jsou zdravotněhandicapovány, se při přístupu kzaměstnání a při zaměstnávánísamém poskytuje zvýšená po-moc a péče. Zákon o zaměstna-nosti zároveň respektuje závaz-ky a dohody našeho státu vůčiMOP (úmluva č. 159 o pracovnírehabilitaci a zaměstnávání in-validů), WHO a EU z hlediskazvýšené pomoci osobám sezdravotním postižením při jejichintegraci do pracovního a ve-řejného života. Opatření na podporu a dosaženírovného zacházení s osobami sezdravotním postižením, kterémají ztížené postavení na trhupráce, pokud jde o přístup k za-městnání, rekvalifikaci, přípravuk práci a ke specializovanýmrekvalifikačním kurzům a opa-tření pro zaměstnávání těchtoosob jsou součástí státní politikyzaměstnanosti v České republi-ce a jejím významným struktur-ním prvkem. Při provádění stát-ní politiky zaměstnanosti spolu-pracuje stát s dalšími subjektyčinnými na trhu práce zejménataké se sdruženími osob se zdra-votním postižením.Zákon o zaměstnanosti deklaru-je při uplatňování práva na za-městnání zákaz přímé i nepřímédiskriminace mj. i z důvoduzdravotního stavu. Účastníciprávních vztahů podle zákona ozaměstnanosti  tj. Ministerstvopráce a sociálních věcí, úřadypráce, zaměstnavatelé a práv-nické a fyzické osoby a dalšísubjekty podle zvláštních práv-ních předpisů (např. obce a kraj-ské úřady) vykonávající činnostipodle zákona o zaměstnanostijsou povinni zajišťovat rovnézacházení se všemi fyzickýmiosobami uplatňujícími právo na

Zdravotně znevýhodněné osoby a jejich integrace na trh práce

DIVADLA A MUZIKÁLY
nabídka vstupenek

Pražská herecká společnost
Benešovská 32, 101 00 Praha 10

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

Nyní zamluvte, později se rozhodnete
Muzikály: Kleopatra, Golem, Elixír života, Excalibur, Láska
je láska, Obraz Doriana Graye, Jesus Christ Superstar, Ta-
jemství, Noc na Karlštejně, Zpívání v dešti, West Side Story,
Jekyll a Hyde, Producenti.
Na rok 2007: Angelika, Děti ráje, Jack Rozparovač
Divadla: R. Brzobohatého, Metro, U Hasičů, Na Jezerce,
Bez  Zábradlí,  Fidlovačka, Komorní Fidlovačka, Národní a
Stavovské divadlo.

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

zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti stanoví,že nepřímou diskriminací  zdůvodu zdravotního stavu je iodmítnutí nebo opomenutí přij-mout opatření, která jsou vkonkrétním případě nezbytná,aby fyzická osoba se zdravotnímpostižením měla přístup k za-městnání.Dojde-li  při uplatňování právana zaměstnání k porušovánípráv a povinností vyplývajícíchz rovného zacházení nebo kdiskriminaci, má fyzická osobaprávo se domáhat, aby bylo upu-štěno od tohoto porušování, by-ly odstraněny následky tohotoporušování a bylo ji dáno přim-ěřené zadostiučinění. Pokud by-la ve značné míře snížena dů-stojnost fyzické osoby  nebo jejívážnost a nebylo postačující za-jištění výše zmiňované nápravy,má právo na náhradu nemajet-kové újmy v penězích. Výši té-to náhrady určí na návrh fyzickéosoby soud s přihlédnutím kzávažnosti vzniklé újmy a kokolnostem, za nichž k poruše-ní práv a povinností došlo.V této souvislosti je třeba  po-znamenat, že podle zákona o za-městnanosti se fyzická osobadopustí přestupku a právnickáosoba se dopustí správního de-liktu tím, že poruší zákaz diskri-
minace nebo nezajistí rovné za-
cházení podle tohoto zákona.
Za uvedený přestupek nebo sp-
rávní delikt může úřad práce té-
to osobě uložit pokutu do 1 000
000 Kč. Pro účely zákona o zaměstna-nosti se rozumí vážným důvo-dem mj. i důvod spočívající vzdravotních důvodech, kterépodle lékařského posudku bránívykonávat zaměstnání nebo pl-nit povinnost součinnosti s úřa-dem práce při zprostředkovánízaměstnání. Fyzická osoba má právo nazprostředkování vhodného za-městnání, které musí odpovídatjejímu zdravotnímu stavu.

Mgr. Olga Bičáková,
MPSV

dalších legislativních záměrechvlády např. co se týká invalidity čijednání o důchodové reformě.Právník odborového svazu JUDr.R. Pospíšil upozornil na některénové záležitosti v souvislosti snovým zákoníkem práce, např.překážky v práci v obecném záj-mu, platnost kolektivních smluv aněkteré otázky, které je v zájmuzaměstnanců specifikovat v kolek-

tivních smlouvách, např. ohledněkontrol zaměstnanců v prvních 14dnech nemoci.V souovislosti sezákoníkem práce vyzvala A. Von-drová přítomné ke koupi pub-likace vydané nakladatelstvímSONDY a informovala, že se vprvním čtvrtletí příštího roku budekonat další školení k novémuzákoníku práce.

Výbor sekce Veřejné správy
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Informace předsedkyně

prosince. Příslušníkům bezpe-čnostních sborů proto doporuču-jeme sledovat webovou stránkuOS, kde naleznou aktuální infor-mace. 
wV současné době bylo do-končeno vyrovnání zásadníchpřipomínek k návrhu naří-zení vlády o platových pomě-rech zaměstnanců veřejnýchslužeb a správy. Z přetrváva-jících dvou zásadních připo-mínek OS byla předkladatelempřijata jedna. Rozpor přetrvává,a bude proto předložen vládě krozhodnutí, v případě § 2 odst.1, kde OS požadoval, aby zkvalifikačních předpokladů prozařazení do 12. platové třídy by-la vypuštěna alternativní mož-nost vysokoškolského vzdělánív bakalářském studijním pro-gramu. Ve zdůvodnění OSuvedl, že ve srovnání se součas-ným platným zněním nařízenívlády by došlo k neopodstat-něnému preferování bakalář-ského vzdělání na úkor magis-terského vzdělání. Návrh jde,dle názoru OS, v tomto us-tanovení proti obecnému trendu,který vyžaduje zvyšování kvali-fikační úrovně zaměstnancůveřejných služeb a správy.Dalším argumentem je takéskutečnost, že zařazování pracído jednotlivých platových tříd vkatalogu prací bylo prováděnopodle souboru kritérií, mezikterá patří i požadavek naodbornou přípravu danou stup-něm dosaženého vzdělání.Navrhovaná úprava, která vtomto případě výrazně měnídosavadní kvalifikační předpok-lady, by tak narušila i dosavadnírelace akceptované při tvorběkatalogu prací. Podle sděleníMPSV lze předpokládat, že vlá-da projedná a schválí návrhnařízení vlády nejdříve počát-kem prosince. Jakmile OS ob-drží  návrh nařízení vlády veznění předloženém vládě zveřej-ní jeho plné znění na webovéstránce OS.
xUpozorňujeme příslušníkybezpečnostních sborů, že vrámci schválení vládního ná-vrhu zákona, kterým se měnízákon č. 218/2002 Sb., o služběstátních zaměstnanců ve sprá-vních úřadech a o odměňovánítěchto zaměstnanců ve sprá-

vních úřadech (služební zá-kon), ve znění pozdějšíchpředpisů a některé dalšízákony PS PČR, byla schvále-na také legislativně technickánovela zákona č. 361/2003 Sb.,v platném znění. Pozměňovacínávrh poslance P. Severy, snímž nesouhlasil OS, nebyl při-jat.  Návrh zákona, ve znění při-jatém PS PČR, byl postoupenSenátu PČR. Výsledek projed-nání návrhu zákona v SenátuPČR bude zveřejněn na webovéstránce OS. 
yV souvislosti s vládnímnávrhem zákona, kterým semění zákon č. 218/2002 Sb.,(služební zákon), který,  byl PSPČR dne 8. 11. 2006  schválen apostoupen Senátu PČR,  uvádí-me následující informaci:Vláda ČR  přijala dne 25. 10.2006  usnesení č. 1232, kterýmuložila citujeme: „ministruvnitra a informatiky zpraco-vat ve spolupráci s místopřed-sedou vlády a ministrem prácea sociálních věcí a vedoucímÚřadu vlády analýzu možnostijediné komplexní úpravyprávního postavení zamě-stnanců ve veřejné správě(státní správě a samosprávě) apředložit tuto analýzu vládědo 31. prosince 2006“. O uve-dené problematice již jednalapředsedkyně OS s náměstkemministra vnitra Zajíčkem, do je-hož kompetence spadá zpraco-vání analýzy. Jednání mělooboustranně informativní cha-rakter. Bylo dohodnuto, že v té-to věci bude dále jednáno v nej-bližších dnech.Stejným usnesením vlády bylorovněž uloženo, citujeme: „mi-nistru vnitra a informatikypřipravit návrh zaměření kon-cepce systému vzdělávání za-městnanců ve veřejné správě(státní správě a územní samo-správě) a předložit tento ná-vrh vládě do 31. prosince2006“. Bližší informace  k obě-ma zadaným úkolům zveřejnímev dalším čísle NOS.
zDne 8. 11. 2006 schválila PSPČR návrh zákona, kterým semění zákon č. 341/2005 Sb., oveřejných výzkumných insti-tucích. Návrh zákona byl pos-toupen ve znění schváleném PSPČR Senátu PČR. Změnazákona spočívá ve vynětí čtyřstátních příspěvkových organi-zací z přílohy zákona. Dvě or-ganizace jsou v působnosti mi-nisterstva zdravotnictví a další
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dvě v působnosti ministerstvaživotního prostředí. V případěposledně jmenovaného minister-stva se jedná o Český hydrome-teorologický ústav a Českou ge-ologickou službu. Vynětí obouorganizací z působnosti uve-deného zákona  OS ze závaž-ných důvodů prosazoval.  Vcelém legislativním procesu seOS významně angažoval aangažuje i nadále.    
{OS obdržel k připomínkámdne 10. 11. 2006 návrh vy-hlášky, kterou se mění vyhláš-ka č. 512/2002 Sb., o zvláštníodborné způsobilosti úředníkůúzemních samosprávnýchcelků, ve znění vyhlášky č.41/2006 Sb.. Plné znění návrhuvyhlášky včetně přílohy aodůvodnění je zveřejněno nawebové stránce OS. Termínukončení připomínkového řízeníbyl předkladatelem MV ČRstanoven do 29. 11. 2006. Pří-padné připomínky,  náměty apodněty lze zasílat OS státníchorgánů a organizací do 26. 11.2006  na  e-mailovou  adresustatorg@cmkos.cz .    
|Dle sdělení MV ČR nebudepředložen, jak se původně před-pokládalo, do vnějšího připo-mínkového řízení návrh novelyzákona o obecní policii. Návrhnovely zákona bude předložendo připomínkového řízení až vsouvislosti s návrhem novelyzákona o Policii ČR, který byměl být připraven ministerstvemvnitra pravděpodobně v prů-běhu prvního pololetí příštíhoroku. 
}Rada ČMKOS a vedení Od-borového sdružení železničářůdne 14. 11. 2006  rozhodly oodvolání  demonstrace, kteráse  měla uskutečnit dne 25. 11.2006 v Praze. Bližší informacejsou uvedeny v tiskové zprávě,

kterou zveřejňujeme na jinémmístě NOS. O dalším postupurozhodne Sněm ČMKOS dne22. 11. 2006.  Doporučujemevšem ZO OS, aby sledovali we-bovou stránku OS, kde budouzveřejněny závěry přijatéSněmem ČMKOS (nejvyššíorgán ČMKOS mezi sjezdyČMKOS).  Upozorňujeme, že zvláštní vy-dání týdeníku Sondy, které bylov minulých dnech rozeslánovšem ZO OS lze zčásti využít ja-ko informační leták. Doporuču-jeme, aby informace zde uve-dené, byly zpřístupněny všemzaměstnancům. ČMKOS bude vinformační kampani k novémuzákoníku práce pokračovat. Proúplnost informací zveřejňujemetaké Informace ČMKOS o jed-nání mimořádného zasedání Ra-dy hospodářské a sociální doho-dy k odložení účinnosti novéhozákoníku práce, které se uskute-čnilo dne 13. 11. 2006. V tétosouvislosti konstatujeme, žeČMKOS dosud nemá k dispozi-ci přehled vad a chyb v novémzákoníku práce, o nichž hovořízástupci zaměstnavatelů a něk-teří politici a jejichž počet se vevyjádření uvedených osob různí.Přehled nebyl ani  součástí ma-teriálu, který předložil ministrpráce a sociálních věcí k posou-zení Legislativní radě vlády. Naobsah uvedeného materiálu  rea-guje  Stanovisko ČMKOS,  zve-řejněné v předchozím čísleNOS, na které tímto odkazuje-me.OS děkuje všem funkcio-nářům ZO OS a zaměstnan-cům OS, kteří se podíleli naorganizaci účasti na odvolanédemonstraci dne 25. 11. 2006.  V Praze dne 14. 11. 2006Alena Vondrová předsedkyně OS Odborový svaz KOVO:Vláda bez důvěry chce narušit sociální smír
Odborový svaz KOVO důrazně odmítá záměr Svazu průmyslu a dopravy
zhoršit dlouholetá tradiční práva zaměstnanců v naléhavých životních situ-
acích. Vyplývá to ze stanoviska, které dnes schválila rada tohoto odborového
svazu na zasedání v Hradci Králové. Odsuzuje snahu Svazu průmyslu a do-
pravy využít provizorní vládní situaci a formou tzv. nařízení vlády omezit
poskytování placeného volna zaměstnancům v tak závažných životních situ-
acích, jako je například úmrtí nejbližších příbuzných. Argumentaci, že si tyto
?výhody? může zaměstnanec sjednat v kolektivní smlouvě, považuje OS
KOVO za lidsky nedůstojné. Věří, že většina slušných podnikatelů a zaměst-
navatelů se od tohoto záměru Svazu průmyslu a dopravy distancuje. 
Odboráři KOVO rovněž nesouhlasí s rozhodnutím stávající vlády a tlakem za-
městnavatelů na posunutí účinnosti nového zákoníku práce. Tento krok vní-
mají jako cestu vedoucí k narušení sociálního smíru v České republice. Podle
slov předsedy OS KOVO Josefa Středuly jde o skrytou snahu, která může vést
ke zrušení zákoníku práce v očekávání výhry v předčasných volbách. Odboráři
KOVO již před parlamentními volbami avizovali, že budou bránit zákoník
práce v případě ohrožení jeho existence. Podle Josefa Středuly zaměstnavatelé
reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy a současná vláda ODS zkouší
hranici trpělivosti odborů a zaměstnanců. Na takové snahy jsou odboráři OS
KOVO připraveni reagovat různými formami odborových protestů. 
4. října 2006 
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NOVÁ MEZINÁRODNÍ ODBOROVÁ
KONFEDERACE ZALOŽENA

Dne 31. října 2006 ukončily Mezinárodní konfederace svobodných odborů
(MKSO) a Světová konfederace práce (SKP) na svých sjezdech, jež se konaly
ve Vídni, svou činnost. Obě organizace, z nichž první byla založena v r.1949
a druhá již ve dvacátých letech minulého století, dosud působily samostatně.
Ukončení jejich činnosti předcházela několikaletá společná jednání, jež ve
dnech 1. - 3. listopadu, tj. ihned po obou sjezdech, vyústila do konání sjedno-
covacího sjezdu, který ustavil novou Mezinárodní odborovou konfederaci.
Ustavujícímu sjezdu bylo přítomno přes 1700 účastníků, kteří představují na
168 miliónů členů z 306 členských národních odborových organizací ze 154
zemí. Mezi zakládající členy nové Mezinárodní odborové konfederace patří i
Českomoravská konfederace odborových svazů. Její delegaci na ustavujícím
sjezdu vedl předseda ČMKOS Milan Štěch. 
V zakládacích dokumentech schválených sjezdem je prioritou solidarita a
spolupráce odborů v prosazování sociálního rozměru globalizace tak, aby
globalizovaná ekonomika:

• propojovala tři pilíře trvale udržitelného rozvoje - ekonomický, 
sociální a environmentální;

• zaručovala všeobecné respektování základních práv zaměstnanců;
• vytvářela důstojnou práci pro všechny;
• skoncovala s masovou chudobou a působila k odstranění nerovnosti 

uvnitř států a mezi nimi;
• podpořila růst spojený se spravedlivým rozdělením příjmů.

Sjednocené odbory tak chtějí účinněji reprezentovat zájmy zaměstnanců vůči
nadnárodním společnostem, světovým finančním institucím - Mezinárodnímu
měnovému fondu a Světové bance - i vůči dalším globalizačním institucím,
jako je např. Světová obchodní organizace. Sjednocení jim umožní i další ze-
fektivnění spolupráce v rámci Mezinárodní organizace práce.
Nová mezinárodní odborová organizace tak naváže na dosavadní činnost Me-
zinárodní konfederace svobodných odborů i Světové konfederace práce. V
tomto úsilí bude navíc podpořena i dalšími demokratickými odbory, které do-
sud vystupovaly autonomně a ve Vídni získaly na základě svých žádostí a po
vedených přípravných jednáních mezinárodní členství.
Sjezd rovněž rozhodl, že do jednoho roku budou z bývalých regionálních or-
ganizací MKSO a SKP v Latinské Americe, Africe a Asii ustaveny společné
kontinentální odborové organizace. Dojít má i k vytvoření Celoevropské
odborové rady. Sjezd rovněž potvrdil posílení partnerství Mezinárodní
odborové konfederace s mezinárodními odborovými odvětvovými strukturami
a s Odborovým poradním výborem při OECD.

Decentralizace a veřejné služby: restrukturalizace veřejného sektoru
TRACE (Odbory očekávající změnu v Evropě) je projekt, který je dotován
EU. Zaměřuje se na restrukturalizaci přizpůsobenou rozdílným potřebám jed-
notlivých zemí. Výsledek celého projektu přispěje k reakci evropských odbo-
rů na probíhající diskusi o restrukturalizaci a zaměstnanosti. Část, kterou se za-
bývá EPSU, se nazývá „Změna ve veřejných službách v Evropě a reakce od-
borů“. Přednáší se a také se diskutuje především problematika decentralizace.
Zde jsou některé klíčové poznatky, ke kterým EPSU dospěl:
lDecentralizace odráží jak negativní, tak pozitivní zkušenosti napříč Evropou.
V rámci projektu se brala decentralizace ve své nejširší podobě (změny v po-
litické, administrativní a fiskální odpovědnosti mezi regionálními správami a
vládou).
lI když decentralizace může potenciálně zlepšit veřejné služby, tak reformy
jsou spíše vedeny přes zvažování rozpočtů, než přes zlepšování regionální de-
mokracie a kvality veřejných služeb. Existuje totiž riziko, že vlády budou de-
legovat některé základní služby na regionální správu, aby ulevily náporu na
centrální rozpočet, a přitom vůbec nezváží skutečné regionální potřeby a jejich
zdroje. 
lNe všechny regionální správy mají stejnou ekonomickou situaci a národní
systém redistribuce bohatství je základem pro vyhnutí se teritoriální diferenci-
aci. Jinými slovy, decentralizace často vyžaduje centralizaci.
lNěkterá vážná rizika outsourcingu (převádění služeb na jiné subjekty) se ob-
jevila  v některých zemích v případech, kde  finanční převody regionálním
správám neodpovídají nové úrovni povinností.
lCo se týče zaměstnanosti, tak v některých případech vedla decentralizace ke
snížení počtu státních zaměstnanců. To ale neznamená snížení celkového po-
čtu pracovníků veřejných služeb na regionální úrovni. Zde přichází na řadu
klasická úloha odborů při vyjednávání stejných podmínek pro všechny zamě-
stnance.
lDecentralizace vyžaduje dobrou koordinaci odborů na všech úrovních. V
některých případech měla decentralizace dopad i na strukturu samotných od-
borů (např. slučování). Existuje celkově nízká informovanost zaměstnanců a
zástupců odborů ohledně decentralizace.
lDiskuse o decentralizaci není brána jako téma EU, i když existují určitá do-
poručení ze strany EU a OECD na decentralizaci veřejných služeb na národní
úrovni. V tomto ohledu by mohla koordinovaná diskuse na úrovni EU o de-
centralizaci podpořit veřejný dialog. Z pohledu nástrojů EU dochází tímto k
posilování výzev EPSU na zlepšování práv (informační, poradenské a vyjed-
návací) pracovníků ve veřejném sektoru a k posilování sociální a teritoriální
soudružnosti napříč EU.
Nízké mzdy vyhnaly litevské zaměstnance do ulic
EPSU zasílá svou naprostou podporu třem litevským odborovým svazům,
které 10. listopadu zorganizovaly společnou demonstraci. Patřičná minimální
mzda a ochrana momentálních restrikcí na pracovní dobu jsou klíčovým ele-
menty politiky EPSU a zásadní pro udržování pracovních standardů napříč
EU. Pobočky EPSU v celé Evropě silně lobbovaly, aby zajistily to, že Rada
ministrů nebude volit tak, aby podlomila účinnost Směrnice o pracovní době.
Navíc je zcela nepřípustné, aby kterákoli vláda nebo národní asociace zamě-
stnavatelů, navrhovala týdenní pracovní dobu ve výši 60 hodin. Již dříve v
tomto roce přišla výkonná komise EPSU s kampaní proti nízkým mzdám a s
výzvami ke zvyšování minimálních mezd napříč Evropou. EPSU plně podpo-
ruje požadavek, že minimální mzda by se neměla dostat pod hranici 50 %
průměrné mzdy, což bylo například uzákoněno v sousedním Polsku.
Finsko – Evropské odborové svazy si pevně stojí za svým názorem „žád-
ná individuální možnost vyjednávání pracovní doby“
Na konci října došlo v Bruselu ke zvýšené diskusi ohledně posudku Směrni-
ce o pracovní době. Finský prezidentský návrh chce totiž docílit, aby možnost
individuální dohody pracovní doby byla standardní součástí při dohodě o pra-
covní době. Podle C.F. Pyttel (generální tajemnice EPSU) je tento návrh hroz-
nou zprávou pro evropské občany v době, kdy hledají znaky toho, že v EU
jde více než jen o trh. „V podstatě rada ministrů říká lidem, že trh je závazkem,
zatímco sociální politiky, zdraví a bezpečnostní standardy jsou pouhými mo-
žnostmi.“ C.F. Pyttel se především nelíbí fakt, že se vlastně jedná o bizarní
právo jednotlivce k tomu, aby mohl ohrožovat své zdraví a bezpečnost ostat-
ních okolo sebe.
Demonstrace na podporu veřejných služeb, Řím 24. listopadu
Brusel, 14. listopadu
EPSU bylo informováno, že její italské pobočky připravují mohutnou demon-
straci na podporu veřejných služeb. Demonstrace se má konat 24. listopadu v
Římě. Ideově se váže na kampaň EPSU „Kvalitní veřejné služby – kvalitní ži-
vot“ a měla by být široce propagována v celé Evropě. Demonstrace je jen dal-
ším důkazem rostoucí frustrace evropských zaměstnanců ve veřejných slu-
žbách a jejich jednoznačný odpor vůči plánovanému snižování rozsahu veřej-
ných služeb. Očekává se, že po zveřejnění stanoviska komise na služby všeo-

becného zájmu v prosinci, od které se neočekává, že by přišla s nějakým no-
vým konstruktivním návrhem na řešení této problematiky, dojde ke zvýšení
počtu takových demonstrací v celé Evropě.
Rezoluce  41. kongresu  BSRB na téma „úloha, organizace a nezávislost
veřejných služeb
Island 25. – 27. 10. 2006
„Posilme veřejné služby – posílíme demokracii“, tak by se dal charakterizovat
duch, ve kterém se nesl 41. kongres BSRB (Federace státních a komunálních
zaměstnanců). Účastníci tohoto kongresu kladou důraz na nejjednodušší ideo-
logii, která zavrhuje názor, že soukromý sektor musí být vždy hospodárnější a
efektivnější než veřejné služby. Je totiž většinou založen na konceptu dokona-
le konkurenčního trhu, který většinou převládá i v realitě. Je třeba si ale uvě-
domit, že veřejné služby mají naprosto odlišné cíle než soukromý sektor. Na
jedné straně je touha po zisku a na druhé straně jsou sociální a veřejné cíle ve-
dené veřejným zájmem. Veřejné služby by měly být efektivní a směřovat k do-
sahování co nejvyšší kvality. Tyto kvalitativní požadavky  v sobě nesou po-
třebu schopných zaměstnanců, kteří můžou svou práci vykonávat s potřebnou
péčí a za pozitivních okolností. Zde je několik významných důvodů, proč jsou
ve veřejných službách důležité inovace:
- podpora lepších služeb a vyšší kvality
- zajistit efektivní využití veřejného financování
- zvýšit podporu zaměstnání
- posílit demokratickou a etickou strukturu veřejné správy.
Tento kongres rovněž dospěl k závěru, že to, kam až dosud dospěl soukromý
sektor  v oblasti  veřejných služeb není problémem pouze Islandu, ale celé
Evropy. V Evropě právě probíhá boj o to, kudy bude vést demarkační line.
Jedná se o boj ohledně Směrnice o službách, která byla představena v roce
2004, která byla pokusem soukromých firem dostat se na lukrativní trh veřej-
ných služeb. Evropské odborové hnutí, ale dokázalo zasáhnout včas a alespoň
dočasně zamezilo jejímu dopadu na evropské veřejné služby.                   

epsu.org -pm-
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nov˘

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

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

z edice Paragrafy do kapsy 

SROZUMITELNÉ VYSVĚTLENÍ
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Rozsah publikace: 650 stran, brož., formát A5

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

Expedice: podle pořadí došlých objednávek,
září 2006

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

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

nov˘
ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE 

PŘEDPLATITELÉ TÝDENÍKU SONDY
MAJÍ 10% SLEVU!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zašlete na dobírku na fakturu

Podpis Razítko

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

SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3


