
�K podanémupozměňovacímuk vládnímu ná-vrhu státníhorozpočtu na rok2009, o němžjsme informovaliv předchozím dvojčísle NOS,sdělujeme, že na schůzi rozpo-čtového výboru PS PČR dne26. 11. 2008 bude projed-návána kapitola Všeobecnápokladní správa vládního ná-vrhu státního rozpočtu na rok2009. Předmětem jednání snejvětší pravděpodobností bu-de také uvedený pozměňovacínávrh. Předsed-kyně OS ve věcijednala také s některými členyvlády. Jednání, jejichž cílem jezajistit dostatečnou podporu po-změňovacímu návrhu, stále pro-bíhají. O jednání byl požádántaké předseda vlády. Bližší in-formace zveřejníme v dalšímčísle NOS a na webové stránceOS. 
�Upozorňujeme zaměstnancedaňové a celní správy a Českésprávy sociálního zabezpečení,aby věnovali zvýšenou pozor-nost na jiném místě NOS a nawebové stránce  OS  zveřejněné-mu materiálu “ProgramProjektu vytvoření jednotné-ho inkasního místa pro příjmyveřejných rozpočtů („ProjektJIM“)“. Materiál byl projednánvládou dne 3. 11. 2008 – blíževiz zveřejněné Usnesení vládyČR ze dne 3. 11. 2008 č. 1336.Předsedkyně OS požádá v nej-bližších  dnech náměstka minis-tra financí pro daně a cla o jed-nání ve věci. Předmětem jednáníbude způsob informování oprůběhu projektu a projednávánízávěrů jednotlivých etap projek-tu se sociálním partnerem, kte-rým v tomto případě je odboro-vý svaz. Další informace  veřej-níme v některém z následujících
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Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu věcné-
ho záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání
ve veřejné správě (zákon o veřejné službě)
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ných rozpočtů
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Tradiční besedy s odborovýmifunkcionáři a zástupci zamě-stnavtelů z regionu se tentokrátúčastnili tři starostové, jedna ta-jemnice a jeden odborový funk-cionář. Tématy byly návrh záko-na o úřednících, nemocenské anáhrady mzdy od 1. 1. 2009, ná-vrhy na zákoník práce a mzdovéprostředky v roce 2009.Jednání výboru se věnovalo pře-devším kolektivnímu vyjed-návání na rok 2009. Mgr. ArnoštOdvalil podrobně okomentovalpředevším nové záležitosti ko-

lektivního vyjednávání, kteréjsou zahrnuty do metodické po-můcky vydané naším odboro-vým svazem a zodpověděl dota-zy přítomných.V další části předsedkyně OSAlena Vondrová informovala oplatových záležitostech, novelezákoníku práce a katalogu pracína rok 2009.Výbor schválil rozpočet sekcena rok 2009. Příští výjezdní za-sedání  výboru sekce se bude ko-nat v regionu severní Čechy. 
-dě-

čísel NOS a na webové stránceOS. Opakovaně doporučujemevýše uvedeným zaměstnancůma jejich ZO, aby průběžně sledo-vali zveřejňované informacesouvisející nebo vztahující se kProjektu JIM. (Například infor-mace týkající se návrhu věcnéhozáměru zákona o dani z příjmů,které zveřejníme v příštím čísleNOS).
�Na jiném místě zveřejňujemeStanovisko OS k Návrhuvěcného záměru zákona oúřednících veřejné správy a ovzdělávání ve veřejné správě(zákon o veřejné službě).Odkazujeme na informace zve-řejněné v předchozím dvojčísleNOS, které pouze doplňujeme onásledující skutečnosti. OS byl vmezidobí dotázán ministerstvemvnitra zda na svých zásadníchpřipomínkách trvá. OS potvrdilpísemně předkladateli, že nasvých zásadních připomínkách,uvedených v předkládací zprávějako rozpor, i nadále trvá. OSdosud neobdržel od předkladate-le návrh věcného záměru zákonave znění předloženém vládě. Vzájmu objektivity proto neko-mentujeme, jak jsme původněpředpokládali, výsledek vyrov-nání zásadních připomínek uve-dených ve Stanovisku OS.  OSnení známo, kdy bude návrhvěcného záměru zákona projed-nán vládou. O problematičnostinávrhu věcného záměru zákonajednala předsedkyně OS s mi-nistrem práce a sociálních věcí av téže věci bude jednat také sministrem vnitra. 
�Upozorňujeme příslušníkybezpečnostních sborů, že vsoučasné době probíhá vnějšípřipomínkové řízení k návrhunařízení vlády, kterým se měnínařízení vlády, kterým se mění

� Ve dnech 13. - 15. listopadu se konalo v Kamenici nadLipou v regionu Vysočina výjezdní zasedání výboru sekceveřejné správy našeho odborového svazu
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Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhuvěcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzděláváníve veřejné správě (zákon o veřejné službě).  
Obecně k návrhu: 
Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s
předloženým návrhem věcného záměru zákona o úřednících ve-
řejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (zákon o veřejné
službě). Zásadní výhrady se vztahují především ke koncepční ne-
ujasněnosti návrhu věcného záměru zákona, k jeho věcnému ob-
sahu, neprovázanosti textu, jeho nejasnosti, terminologické ne-
přesnosti respektive nejasnosti a nepřehlednosti, způsobu zpraco-
vání, a v neposlední řadě i k ekonomickým dopadům. Ze zásad-
ních důvodů,z nichž některé uvádíme níže, předložený návrh
věcného záměru zákona odmítáme.
K odmítnutí předloženého návrhu věcného záměru zákona, kromě již
výše uvedeného, nás vedou i následující skutečnosti. Předložený ná-
vrh předpokládá, že navrhovaná speciální právní úprava právního po-
stavení  úředníků  veřejné  správy  bude subsidiární k obecné právní
úpravě v zákoníku práce. V této souvislosti je nezbytné vzít v úvahu
následující skutečnosti, které mají, dle našeho názoru, zásadní vý-
znam pro přípravu paragrafovaného znění zákona. V současné době
se  připravuje  návrh novely  zákoníku práce, který reaguje na nález
Ústavního soudu a nezávisle na tom se připravuje zásadní koncepční
novela zákoníku práce. Obě připravované novely zákoníku práce bu-
dou obsahovat významné změny stávající úpravy zákoníku práce. Z
věcného hlediska i s ohledem na efektivitu legislativního procesu po-
kládáme proto za nezbytné, aby příprava paragrafovaného znění ná-
vrhu  zákona  byla  odložena  do doby, kdy již budou známy návrhy
obou novel zákoníku práce.  
Ačkoliv předkladatel tvrdí, že základem vyhotovení návrhu věcného
záměru zákona byly teze nové právní úpravy právního postavení za-
městnanců v orgánech veřejné správy, ve skutečnosti navrhuje některé
zásadní změny, které jsou v rozporu s uvedenými tezemi a s nimiž
nelze ze zásadních věcných důvodů souhlasit. Jedná se například o
tak zásadní věc jakou je institucionální a osobní rozsah působnosti
zákona, bezúhonnost a povinnosti úředníků. Připouští se, aniž by by-
lo blíže specifikováno, omezení práv úředníků zřejmě většího rozsa-
hu, než předpokládaly citované teze. Navrhuje se rovněž změna sys-
tematiky.
Nad rámec tezí se nově navrhuje například přenos kompetencí z
MPSV na MV v oblasti tvorby platových předpisů katalogu prací, což
nemá zákonné ani logické opodstatnění. Na rozdíl od uvedených tezí
předložený návrh nepředpokládá alternativní řešení. Přitom z usnese-
ní vlády č. 1205 ze dne 22. září 2008 nevyplývá, že by vláda rozhod-
la o alternativách uvedených v projednávaném textu. 
Návrh věcného záměru zákona jde jednoznačně nad rámec materiálu
„Teze  zákona  o  úřednících  ve veřejné  správě“,  které vláda svým
usnesením č. 1205 ze dne 22. září 2008 vzala na vědomí. V citovaném
usnesení vlády se pouze ukládá termín k předložení návrhu věcného
záměru zákona, neobsahuje požadavek na rozšíření či změnu tezí ani
nedoporučuje zúžení navrhovaného variantního řešení. Lze mít proto
za to, že vláda tím, že vzala materiál bez dalšího na vědomí, souhla-
sila v  zásadě s předloženými tezemi. Předkladatel však na rozdíl od
uvedeného předkládá přepracovaný návrh, aniž by ho k tomu zmo-
cňovalo příslušné usnesení vlády. Takový postup považujeme za ne-
přípustný.
Zásadně nesouhlasíme s použitím v názvu  zákona zkratky „zákon o
veřejné službě“. Užití této zkratky není věcně opodstatněné, neboť se
nejedná o veřejnoprávní úpravu právních vztahů úředníků (služební
zákon), ale o soukromoprávní úpravu. Měl-li předkladatel na mysli

výkon veřejné správy jako výkon veřejné služby pak je na místě upo-
zornit, že z povahy věci je nutné pokládat za veřejnou službu i  výkon
jiných činností, než pouze výkon veřejné správy. Proto i z tohoto dů-
vodu není věcně na místě používat toto označení. Vzhledem k tomu,
že v textu návrhu se pojem veřejná služba opakuje je zcela zjevné, že
předkladateli není zcela zřejmý vztah mezi obecným pojmem veřejná
služba a specifickým (užším) pojmem veřejná správa.
Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá jednot-
nou  právní  úpravu  právního  postavení  zaměstnanců  ve  veřejné
správě. Trvá na tom, aby  byla zachována samostatná právní úprava
zaměstnanců vykonávajících v orgánech státní správy a ve správních
úřadech správní činnosti. A obdobně, aby byla zachována samostatná
právní úprava upravující právní postavení úředníků územních samo-
správných celků, která se v praxi navíc osvědčila. Názor OS ve věci
zachování oddělené právní úpravy  právního postavení úředníků stát-
ní správy a úředníků územních samosprávných celků je konzistentní
od samého  počátku tj. již od přípravy Analýzy možnosti jediné kom-
plexní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě.
Opodstatněnost našeho názoru nevyvrací ani  Závěrečná zpráva hod-
nocení dopadu regulace. V textu této zprávy není ve výčtu variant ta-
to varianta  uvedena, což pokládáme za koncepčně vadné, neboť se
jedná o variantu věcně důvodnou.
Zásadně nelze souhlasit  s  navrhovanou zvláštní právní úpravou pro
specifickou skupinu úředníků ve veřejné správě tzv. manažerů ve ve-
řejné správě, kteří by vykonávali svoji činnost na základě manažerské
smlouvy na dobu určitou, se smluvním platem. Charakter činností za-
jišťovaných veřejnou správou (státní správou i územními samospráv-
nými celky) a další požadavky kladené na výkon těchto činností vy-
lučují použití institutu tzv. manažerů ve veřejné správě. Připuštění té-
to možnosti by bylo v přímém rozporu s cílem vlády obsaženém v
Programovém prohlášení vlády „Prostřednictvím zákona o veřejné
službě (státní službě) určit hranice mezi politicky obsazenými a úřed-
nickými místy ve státní správě a samosprávě a zajistit odpolitizování,
profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy“. Má-li být tento cíl hlav-
ním mottem připravovaného zákona, jak tvrdí předkladatel, pak nelze
vůbec tuto možnost připustit. 
V této souvislosti nelze rovněž souhlasit se zněním příslušné části
přechodných ustanovení, neboť návrh je jednoznačně v rozporu s de-
klarovaným odpolitizováním a profesionalizací veřejné správy. 
Navržený institucionální rozsah působnosti zákona pokládáme za ex-
trémně extenzivní a krajně nevhodný. Vztažení působnosti zákona na
všechny organizační složky státu vykonávající veřejnou správu by v
praxi například znamenalo, že by se zákon vztahoval i na Policii ČR,
neboť i ona zlomkem své činnosti zajišťuje výkon státní správy.
Obdobně to platí i o jiných organizačních složkách státu, pokud ne-
jsou ze zákona správním orgánem či správním úřadem. Návrh sice vy-
lučuje z institucionální působnosti zákona některé právnické osoby
například vysoké školy, školy a školská zařízení, předpokládá však,
že na ostatní právnické osoby vykonávající veřejnou správu by se pů-
sobnost zákona vztahovala. V praxi by to znamenalo, že zákon by se
vztahoval například na všechny domovy důchodců a další zařízení
(kulturní, sociálních služeb a jiné), jejichž zřizovatelem jsou stát, ob-
ce nebo kraje, pokud vydávají správní rozhodnutí, což v případě uve-
dených domovů důchodců a dalších zařízení je skutečností. Obdobně
by se zákon vztahoval také na další právnické osoby jako například na
Českou národní banku a Českou poštu, které jsou zřízeny samostat-
nými zákony a jejichž zaměstnanci jsou například odměňováni v od-
lišném režimu než předpokládá předložený návrh. Navržené řešení je
mimo jiné důkazem koncepční neujasněnosti podstaty a smyslu práv-
ní úpravy a neznalosti problematiky veřejné správy. Trváme na pře-
pracování návrhu ve smyslu vládou projednaných tezí.
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Návrh předpokládá, že zákon se z hlediska osobní působnosti bude
vztahovat na úředníky vykonávající výsostnou veřejnou správu při-
tom dále předpokládá, že katalog prací vymezí okruhy zaměstnanců
veřejné správy tak, aby stanovil hranice mezi úředníky veřejné správy
a ostatními zaměstnanci veřejné správy (str. 5). Uvedený požadavek
vychází z naprosté neznalosti problematiky. Úlohou katalogu prací je
zařadit příklady prací typické pro jednotlivá povolání podle jejich slo-
žitosti, odpovědnosti a namáhavosti do jednotlivých platových tříd. 
V žádném případě nelze katalogem prací stanovit rozsah osobní pů-
sobnosti zákona. Zákon musí přímo definovat rozsah osobní působ-
nosti zákona analogicky jako tomu je v zákoně o úřednících územních
samosprávných celků a v zákoně o státní službě. 
Zásadně nelze souhlasit s připuštěním možnosti přechodu státních
úředníků z jednoho správního úřadu do jiného správního úřadu,
případně přechodu státních úředníků do územních samosprávných
celků  (otevřenost  a  prostupnost)  pokud  by se nejednalo o převod
agend respektive činností a s tím související delimitaci stanovených
příslušným zákonem. Z právního hlediska se jedná o prvek  veřej-
noprávní charakteristický pro služební poměr, který do v podstatě
soukromoprávní úpravy pracovně právních vztahů nepatří. Kromě již
výše uvedeného důvodu je dalším důvodem především skutečnost, že
státní respektive veřejná správa je vysoce specializovaná, nikoliv uni-
verzální, vyžadující pro různé činnosti rozdílné kvalifikační předpo-
klady případně další oborové specializace. Ve většině případů by pro-
to přechod nebyl fakticky možný. Pokud by i v některých případech
možný byl, nemuselo by vždy jít o stejnou pozici a stejné místo výko-
nu práce. V případě přechodu státních úředníků do územních samo-
správných celků a naopak  se navíc jedná o změnu zaměstnavatele. Z
výše uvedených věcných důvodů proto nelze připustit přechod zamě-
stnanců mezi organizačními složkami státu případně mezi různými
zaměstnavateli na základě smlouvy byť se souhlasem zaměstnance,
jak návrh předpokládá.Převádění úředníků z jednoho správního úřadu
do jiného správního úřadu případně do územního samosprávného cel-
ku a naopak, pokud se nejedná o delimitaci činností, musí proto zů-
stat v režimu zákoníku práce.
V oblasti odměňování se navrhuje setrvání v režimu zákoníku práce s
výjimkou specifické úpravy pro manažery veřejné správy. OS svůj
nesouhlas s uvažovanou možností zvláštní úpravy odměňování tzv.
manažerů veřejné správy jednoznačně vyjádřil již ve svém stanovisku
k dříve předloženým tezím zákona. A na svém stanovisku dále trvá.
Nově se v předloženém materiálu doporučuje úprava metodiky kon-
strukce výše smluvní odměny, která by zajistila „soulad smluvní
odměny manažerů veřejné správy s výší příjmů manažerů v místě ob-
vyklém“. Uvedená formulace svědčí o naprosté absenci znalostí o zá-
kladních principech odměňování.
Návrh předpokládá samostatnou stupnici platových tarifů pro úřed-
níky veřejné správy včetně samostatného katalogu prací. Předloha
však již neřeší, jakým způsobem by se zabezpečilo profinancování
zvýšené platové stupnice při minimálních nárůstech objemu prostřed-
ků na platy, zahrnutém ve státním rozpočtu. Naopak v závěrečné
zprávě se deklaruje moratorium na přijímání zákonů zvyšujících man-
datorní výdaje státního rozpočtu. Jde o zjevný rozpor! 
Mezi další zásadní nedostatky předloženého návrhu patří obsahová
nesourodost a neprovázanost mezi návrhem věcného záměru zákona
a tzv. „Závěrečnou zprávou hodnocení dopadu regulace“. Jedná se ze-
jména o osobní a institucionální působnost (např. státní zástupci pod-
le návrhu věcného záměru zákona nemohou vykonávat práci úřed-
níka, ale v závěrečné zprávě se jejich zařazení do zákona zvažuje),
dále o odměňování úředníků veřejné správy včetně zajištění finan-
čních zdrojů a zabezpečení vzdělávání. Závěrečná  zpráva hodnocení
dopadu regulace je neodborně zpracovaná a to včetně ekonomických
dopadů navrhovaného zákona.
Všechny uvedené připomínky jsou zásadní. 
Ze zásadních důvodů, spočívajících v povaze předloženého návr-
hu, trváme na vyrovnání připomínek.
K některým částem podrobněji: 

Část II. 2 
Text závěru této části je nelogický. Pokud se konstatuje, že pra-
covněprávní vztah veřejnoprávního charakteru nemá potřebnou pod-
poru a nelze ho tedy využít v nově koncipovaném řešení veřejné služ-
by, pak použití v této souvislosti pojmu „veřejné služby“ postrádá lo-
giku, poněvadž o veřejnou službu by šlo právě v případě, kdyby se
jednalo o pracovněprávní vztah veřejnoprávního charakteru. Viz též
obecná část stanoviska. Požadujeme v tomto smyslu úpravu textu.
Připomínka je zásadní. 
Část III. 1 Základní principy nové právní úpravy
K  navrženému  institucionálnímu  rozsahu  působnosti  zákona  viz
obecná část stanoviska. Text je obsahově a formulačně vadný, neboť
v prvé části hovoří o institucionálním rozsahu a v druhé části o zamě-
stnancích v dalších vykonavatelích veřejné správy tedy o osobním
rozsahu působnosti zákona. Požadujeme úpravu textu. Tato připo-
mínka je zásadní. 
Zásadně nesouhlasíme, jak jsme již uvedli v obecné části stanoviska,
s možností zvláštní právní úpravy specifické skupiny úředníků ve ve-
řejné správě, tzv. manažerů ve veřejné správě. Tato připomínka je
zásadní. 
Návrh předpokládá, že katalog prací vymezí okruhy zaměstnanců ve-
řejné správy tak, aby stanovil hranice mezi úředníky veřejné správy a
ostatními  zaměstnanci  veřejné správy (str. 5). Jak jsme již uvedli v
obecné části stanoviska uvedený požadavek vychází z neznalosti pro-
blematiky. Úlohou katalogu prací je zařadit příklady prací typické pro
jednotlivá povolání podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáha-
vosti do jednotlivých platových tříd. Při tvorbě katalogu prací se vy-
chází z analytické bodové metody, která vymezuje váhu dílčích poža-
davků a vlivů, podle kterých se stanovuje náročnost jednotlivých pra-
cí a jejich zařazení do platových tříd. Zaměstnanci se v souladu s ka-
talogem prací zařazují do platových tříd na základě druhu práce jed-
noznačně vymezeného v pracovní smlouvě, a v jeho mezích podle
nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci poža-
duje. V žádném případě nelze katalogem prací stanovit rozsah osobní
působnosti zaměstnanců veřejné správy. Tato připomínka je zásad-
ní.
Trváme na omezení postupových kroků u výběrového řízení na dva a
to na vnitřní zjednodušené výběrové řízení a na vnější výběrové říze-
ní. Uchazeči již působící ve veřejné správě mají možnost se přihlásit
do vnějšího výběrového řízení, ostatně k tomu dochází již nyní. Námi
navržené řešení je jednodušší, méně byrokratické (pružnější), umož-
ňující vypisovateli výběrového řízení obsadit  volné funkční místo
rychleji. V této souvislosti znovu upozorňujeme, že institut výběrové-
ho řízení, pokud jeho výsledky nejsou pro vypisovatele závazné, je in-
stitutem čistě formálním, který v žádném případě nepřispívá k trans-
parentnosti obsazování jednotlivých pozic ve veřejné správě ani k za-
jištění odpovídající kvality obsazovaných pozic, jak je v textu dekla-
rováno. Dle našeho názoru nemá takto pojaté výběrové řízení smysl.
Tato připomínka je zásadní. 
Zásadně nesouhlasíme s pojetím prostupnosti tak, jak předpokládá ná-
vrh  věcného  záměru  zákona V otázce prostupnosti odkazujeme na
obecnou část stanoviska. Již dnes se uznává vzdělání, pokud odpovídá
požadavkům na příslušné funkční místo, totéž platí i o zápočtu praxe.
Zpracovatel evidentně nezná způsob započítávání praxe a systém
uznávání vzdělání. Zásadně nesouhlasíme s uvažovanou možností
změny  zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sbo-
rů. Trváme na zachování stávajícího stavu tj. ukončení služebního
poměru a uzavření pracovního poměru. Přechod ze služebního pomě-
ru do pracovního poměru nelze řešit ze  zásadních koncepčních a věc-
ných důvodů jinak, než jsme výše uvedli. Všechny připomínky jsou
zásadní.
Dikci „úprava pracovní smlouvy bude kogentní a budou převažovat
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veřejnoprávní prvky“ považujeme za přinejmenším logicky neujasně-
nou. Požadujeme, aby předkladatel uvedenou tezi podrobněji rozvedl. 
Tato připomínka je zásadní.
III.3. Cíle úpravy a specifikace cílové skupiny.
Ad 2. Rozsah institucionální působnosti zákona
Nesouhlasíme s navrhovaným rozsahem institucionální působnosti
zákona. Viz obecná část stanoviska. Tato připomínka je zásadní.
Ad 3. Rozsah osobní působnosti zákona
K rozsahu osobní působnosti zákona včetně institutu manažera ve-
řejné správy viz obecná část stanoviska. Nesouhlasíme se zavedením
institutu manažera veřejné správy, z důvodů uvedených v obecné čás-
ti stanoviska. Tvrzení, že zavedením této nové kategorie budou ve ve-
řejné  správě  aplikovány  pozitivní  prvky  moderního managmentu
užívané v privátním sektoru je čistě účelové. V textu uvedené prvky
moderního pojetí managmentu rozvoje lidských zdrojů, jsou ve ve-
řejné správě v ČR postupně uplatňovány, aniž by k tomu bylo zapo-
třebí zřízení institutu manažera veřejné správy. V rámci příslušného
generálního ředitelství EK se navíc této problematice věnuje stálá po-
zornost včetně sledování jakým způsobem a v jakém rozsahu jednot-
livé členské státy EU tyto metody ve veřejné správě uplatňují. (Viz též
příslušné případové studie). Tato připomínka je zásadní. 
Ad 4. Organizace, systemizace a řízení orgánů veřejné správy
Nesouhlasíme s přenosem kompetencí v oblasti lidských zdrojů úřed-
níků veřejné správy z Ministerstva práce a sociálních věcí na
Ministerstvo vnitra v oblasti odměňování, vydávání katalogu prací
pro veřejnou správu. Zmiňovaná kompetence je   v rozporu z ustano-
vením § 12 odst. 1 zákona č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ji-
ných ústředních orgánů státní správy České republiky (dále jen
„zákon č.2/1969 Sb.“). Jak vyplývá z ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č.2/1969 Sb. Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy
pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního
pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na
bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky,
státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel
a rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo a povolování orga-
nizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví a spiso-
vou službu, zbraně a střelivo, požární ochranu, cestovní doklady, po-
volování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu,
státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního
díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
státní symboly, volby do zastupitelstev územní samosprávy, do
Parlamentu České republiky a volby do Evropského parlamentu ko-
nané na území České republiky, krizové řízení, civilní nouzové pláno-
vání,  ochranu  obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, oblast
elektronického podpisu, oblast informačních systémů veřejné správy.
Oproti tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním or-
gánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, za-
městnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné
odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, úra-
zové pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mla-
distvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o obča-
ny, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a soci-
ální politiky (srov. ustanovení § 9 zákona č.2/1969 Sb.). Z výše uve-
deného je tedy patrné, že přenos kompetencí oblasti lidských zdrojů
úředníků veřejné správy z Ministerstva práce a sociálních věcí by by-
lo v rozporu s příslušnými ustanovení zákona č. 2/1969 Sb. Tato při-
pomínka je zásadní.
Trváme na tom, aby systemizace byla prováděna dle stávající praxe a
byla ponechána v kompetenci jednotlivých resortů a nikoliv svěřena

ministerstvu vnitra. Upozorňujeme, že systemizace v rámci bezpeč-
nostních sborů je rovněž ponechána v rámci příslušných resortů a to
přesto, že garantem zákona o služebním poměru příslušníků bezpeč-
nostních sborů je ministerstvo vnitra. Nevidíme proto žádný věcný
důvod pro svěření systemizace ministerstvu vnitra v tomto případě.
Tato připomínka je zásadní. 
III.4. Pracovní poměr
Ad 1. Předpoklady a požadavky pro vznik pracovního poměru
Zásadně nesouhlasíme, aby bezúhonnost byla řešena obdobně jako to-
mu je v zákoně o obecní policii. Trváme na převzetí úpravy obsažené
v tezích. Tato připomínka je zásadní. 
Kategoricky nesouhlasíme se zavedením institutu spolehlivosti. Jedná
se o prvek veřejnoprávní, který do  soukromoprávní úpravy pra-
covněprávních  vztahů nepatří. Sporné je již jeho použití v zákoně o
obecní policii, na který předkladatel odkazuje, kde se rovněž jedná v
podstatě o soukromoprávní úpravu pracovněprávních vztahů
strážníků, nicméně lze ho s výhradami připustit, neboť  činnost obec-
ní policie se svým charakterem blíží, v některých svých znacích re-
spektive úkonech, činnosti příslušníků Policie ČR. Tato připomínka
je zásadní.
Ad 2. Výběrové řízení 
Viz naše zásadní připomínka výše.
Ad  9. Pracovní poměr 
Nesouhlasíme  se  zavedením  specifické skupiny úředníků veřejné
správy tzv. manažerů veřejné správy a s tím související samostatnou
právní úpravou právních poměrů této skupiny včetně odměňování.
Odkazujeme též na obecnou část stanoviska. Zásadně nesouhlasíme s
možností zavedení zvláštního způsobu odměňování pro vrcholové
manažery veřejné správy. Za nepřijatelnou považujeme uvedenou
konstrukci výše smluvní odměny, která zpochybňuje odměňování
podle  složitosti,  odpovědnosti  a namáhavosti práce.Doporučuje se
úprava metodiky konstrukce výše smluvní odměny, která by zajistila“
soulad smluvní odměny manažerů veřejné správy s výši příjmů ma-
nažerů v místě obvyklém“. Uvedená formulace svědčí o naprosté ab-
senci znalostí o základních principech odměňování. Obecně platí, že
ve veřejném sektoru, jehož výdaje jsou hrazeny z veřejných rozpočtů
není možné zavést systém smluvních platů. Platy musí být z uvede-
ných důvodů regulovány a to vhodně zvoleným platovým systémem
(tarifní platy). Zásadně nesouhlasíme s výší odstupného manažerů ve-
řejné správy, které má v případě vypovězení manažerské smlouvy ze
strany zaměstnavatele, dosahovat výše minimálně dvanáctinásobku
smluvního platu. Jedná se v podstatě o analogii „zlatého padáku“, kte-
rou nelze ve veřejné správě  financované z veřejných rozpočtů akcep-
tovat. Stejně tak nelze souhlasit se „zvláštním“, blíže neurčeným od-
chodným. Všechny připomínky jsou zásadní.
Ad  14  Jmenování  a  odvolávání  vedoucích  úředníků veřejné
správy 
Trváme na vypuštění písmena e), které připouští odvolání vedoucího
úředníka z důvodů organizační změny. Návrh je v rozporu s deklaro-
vanou  snahou  o depolitizaci, profesionalizaci a stabilizaci veřejné
správy. Požadujeme, aby  ext byl upraven v souladu s tezemi. Tato
připomínka je zásadní.
III.4. Práva a povinnosti úředníků 
Část je chybně číselně označena. Správně má být uvedeno III.5.. Další
části je nutno přečíslovat. Jedná se o legislativně technickou připo-
mínku.
Nesouhlasíme s rozšířením povinností tak, jak je navrhováno. Trváme
na původním návrhu obsaženém v návrhu tezí projednaných vládou.
Nelze extenzivně rozšiřovat povinnosti a omezení práv úředníků.
Jedná se o pracovní a nikoliv o služební poměr. I u služebního pomě-
ru musí být zvýšený rozsah povinností a omezení náležitě kompenzo-
ván. Nelze souhlasit s tím, že omezení některých práv bude dopraco-
váno v paragrafovaném znění. Tak zásadní  problém jako  je omezení
práv musí být jasně vymezen již ve věcném záměru zákona. Jinak i v
tomto případě platí výše uvedené konstatování. Všechny připomín-
ky jsou zásadní.  
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Ad 1. Další odstupné a odchodné
Upozorňujeme, že odstupné a odchodné v uvedeném rozsahu nelze
zabezpečit z běžného nárůstu prostředků na platy stanoveného státním
rozpočtem. Vzhledem k tomu, že střednědobý výhled státního rozpoč-
tu  i předložený věcný návrh zákona (str. 19) předpokládají výrazné
snižování počtu úředníků, budou finanční náklady na výplatu dalšího
odstupného  značně vysoké. Závěrečná zpráva se vyhodnocením fi-
nančních dopadů spojených se zavedením zákona nezabývá, připouští
se pouze riziko zvýšení finančních nákladů spojených s požadavkem
na vzdělávání.
Ad 2. Odměňování úředníků veřejné správy 
Zásadně nesouhlasíme s možností zavedení zvláštního způsobu od-
měňování pro vrcholové manažery veřejné správy. Odkazujeme na
naše připomínky uvedené výše a na obecnou část stanoviska. Zásadně
nelze souhlasit s tvrzením, že zavedení smluvních odměn pro mana-
žery nepřinese žádné rozpočtově nezajištěné náklady a s následnou
argumentací, která je nejen věcně nesprávná, ale naprosto nebere v
úvahu současnou situaci, kdy již nyní jsou úspory za neobsazená mís-
ta používaná na posílení mzdových prostředků zbývajících zaměst-
nanců. Předpokládat, že stejným způsobem lze zajistit i případné vy-
šší smluvní platy pro manažery je doslova absurdní. Snižování  re-
spektive optimalizování  počtu zaměstnanců má své věcné limity.
Tato připomínka je zásadní.
Návrh obsahuje úvahu o změně filozofie přiznávání a přehodnocování
osobních příplatků, z textu však nevyplývá, o jakou změnu by se mě-
lo jednat. Podle našeho názoru je pravidelné hodnocení pracovních
výsledků úředníků, na základě kterého lze přehodnotit přiznaný osob-
ní příplatek, dostatečně motivační. Tato připomínka je zásadní.
Stejně tak nepovažujeme za potřebné měnit konstrukci příplatku za
vedení. V současné úpravě příplatku za vedení (§ 124 ZP) je pro jed-
notlivé stupně řízení stanoveno procentní rozpětí, které se využívá v
návaznosti na náročnost řídící práce. Z předloženého návrhu není
zřejmé, jaké jiné „motivační pojetí“ by mohlo přicházet v úvahu.
Tato připomínka je zásadní.
Část III.5. Koordinace zaměstnaneckých vztahů ve veřejné sprá-
vě  
Nevidíme věcný důvod, aby ministerstvo vnitra koordinovalo zamě-
stnanecké vztahy ve veřejné správě, včetně předkládání systemizace
počtu funkčních míst úředníků a objemu prostředků na platy těchto
úředníků vládě ke schválení a provádělo související metodickou, ko-
ordinační a kontrolní činnost. Navrhovatel přejímá v modifikované
podobě úpravu obsaženou v zákoně o státní službě, aniž by zvážil
všechny   důsledky navrhovaného řešení a vzal dostatečně na vědomí,
že se nejedná o státní službu. Navrhovanou kompetenci nemá minis-
terstvo vnitra ani v případě zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů.  Návrh je v rozporu s  postavením jednotlivých
ústředních orgánů státní správy, které jsou vůči sobě v rovném posta-
vení.Tato připomínka je zásadní. 
Část III. 8. Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení 
Ad 1. Podmínky přechodu na novou právní úpravu 
Vzhledem  k  našim zásadním nesouhlasným připomínkám k právní
úpravě vybrané skupiny vedoucích úředníků tzv. manažerů veřejné
správy nesouhlasíme ani s navrhovanými podmínkami přechodu této
skupiny vedoucích pracovníků na novou právní úpravu. Navíc je na-
vržený přechod v rozporu s právním řádem, zejména v rozporu se
zásadou ochrany nabytých práv. Je nepřípustné zákonem měnit již
dříve smluvně sjednané podmínky. Se změnou pracovní smlouvy z
doby neurčité na dobu určitou musí dotčený zaměstnanec souhlasit.
Tato připomínka  je zásadní. 
V Praze dne 23. 10. 2008
Alena Vondrová, předsedkyně OS
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nařízení vlády č.104/2005 Sb.,kterým se stanoví katalog čin-ností v bezpečnostních sbo-rech, ve znění nařízení vlády č.517/2005 Sb. Termín odevzdánípřipomínek byl předkladatelemstanoven do 24. 11. 2008, vyrov-nání připomínek bylo stanovenona 28. 11. 2008. Stanovisko OSk předloženému návrhu se při-pravuje. V souvislosti s přípra-vou stanoviska OS se uskutečníjednání zástupců OS s příslu-šnými odpovědnými pracovníkyGenerálního ředitelství VS ČR.Stanovisko OS bude zveřejněnov příštím čísle NOS a na webovéstránce OS.
�Upozorňujeme předsedy ZOOS, že elektronické verze meto-dických pomůcek – vzorový ná-vrh kolektivní smlouvy pro orga-nizační složky státu, státní pří-spěvkové organizace a příspěv-kové organizace územních samo-správných celků a vzorový návrhkolektivní smlouvy pro organiza-ční složky územních samospráv-ných celků byly doplněny o nováustanovení, která nejsou obsaženav tištěné verzi zveřejněné v NOSč. 18-19. Pro úplnost uvádíme, žev době uzávěrky NOS neměl OSještě k dispozici vzorový návrhkolektivní smlouvy zpracovanýprávním oddělením ČMKOS. Nazákladě srovnání textů byla prove-dena úprava v elektronické verziodborovým svazem zpracovanýchmetodických pomůcek. Původnítext byl doplněn o nová ustanove-ní, která odborový svaz pokládalza vhodná do původního textu za-členit. Doporučujeme proto všem ZOOS, aby si vyžádaly elektronic-kou verzi příslušné metodicképomůcky. Žádost, s uvedenímadresy ZO OS, zasílejte na:statorg@cmkos.cz .
�Upozornění pro ZO OS: OS ve spolupráci s ČMKOS v

současné době připravuje har-monogram vzdělávacích semi-nářů k zákoníku práce. Semi-náře k zákoníku práce organi-zované OS, ve spolupráci sČMKOS, se uskuteční v prv-ním pololetí roku 2009 a to po-čínaje měsícem únorem. Defi-nitivní harmonogram seminářův jednotlivých regionech, včetněmísta a lektora,  bude zveřejněnkoncem tohoto roku. Seminářese uskuteční v rámci projektu„Posilování sociálního dialogu“,jehož gestorem je MPSV a part-nery jsou ČMKOS, Konfederacezaměstnavatelských a podnika-telských svazů a Asociace samo-statných odborů. Projekt je ča-sově vymezen obdobím 2008-2010 a je finančně hrazen zeSociálního fondu EU.OS uspořádá v roce 2009, stejnějako v roce 200, celkem 11 semi-nářů.Vzhledem k tomu, že se doprojektu přihlásilo více odboro-vých svazů bude pouze 6 semi-nářů hrazeno v rámci projektu.Zbývajících  5 seminářů budeplně hrazeno z rozpočtu OS. ZO OS budou s dostatečným ča-sovým předstihem informovány okonání semináře v jejich regionu.Přehledy seminářů budou, stejnějako v roce 2007, zveřejněny vNOS a na webové stránce OS.Školení pro hospodáře ZO OSse uskuteční v měsících duben– červen 2009. Organizačnětechnické zabezpečení seminářůzajišťují pracovníci Informač-ních a poradenských center OS vjednotlivých regionech. ZO OSbudou v dostatečném časovémpředstihu informovány o ter-mínu a místu školení v příslu-šném regionu. V Praze dne 16. 11. 2008 Alena Vondrová předsedkyně OS

Odborový svaz 
státních orgánů a organizací
V letošním roce jsme poprvé využili možnosti jet na zahraniční re-
kreaci zprostředkovanou odborovým svazem – vybrali jsme si po-
bytový zájezd na ostrově Hvar v Chorvatsku. byli jsme spokojeni
s ubytováním v bungalovech, které podle našeho názoru poskyto-
valy větší soukromí než sousední hotel. Přímo nadšeni jsme byli z
kvality  nabízeného stravování. Jelikož jsme turisticky zaměření,
ocenili jsme možnost pěších a cyklistických túr do zálivů, kterých
ostrov nabízí bezpočet v blízkém i vzdálenějším okolí.
Letošní dovolenou jsme si opravdu užili, na Hvaru se nám moc
líbilo a chtěli bychom vám poděkovat za zorganizování tohoto
zájezdu. Bude-li v příštím roce možnost využít odborové nabídky
na stejný nebo obdobný pobyt v zahraničí, velice rádi ji využije-
me.                                       Hana a Libor Neumannovi, Semily
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Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů („Projekt JIM“) 
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 3. listopadu 2008 č. 1336o Programu Projektu vytvoření jednoho inkasního místapro příjmy veřejných rozpočtůVládaI. schvaluje Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místapro příjmy veřejných rozpočtů, uvedený v části III materiálu č.j.1621/08;II. ukládá1. ministru financí zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády aministrem práce a sociálních věcí a ministrem zdravotnictví a vlá-dě do  31. května 2009 předložita) implementační plán Projektu vytvoření jednoho inkasního mís-ta pro příjmy veřejných rozpočtů, podle bodu I tohoto usnesení,b) návrh věcného záměru zákona budoucí integrované soustavy or-gánů pro výběr příjmů veřejných rozpočtů, podle bodu I a II/1a to-hoto usnesení,2. ministru financí zabezpečit financování realizace úkolů podle to-hoto usnesení.Provedou:místopředseda vlády aministr práce a sociálních věcí,ministři financí,zdravotnictví Předseda vládyIng. Mirek Topolánek, v. r.

Předkládací zpráva k Programu Projektu vytvoření jednoho inkasního místa
pro příjmy veřejných rozpočtů  („Projekt JIM“) – plné znění textu:

III.Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místapro příjmy veřejných rozpočtů („Projekt JIM“) 1. Současný stav1.1 Usnesením vlády ČR č. 1462 ze dne 20. prosince 2006 byl schválen materiálnazvaný „Záměr sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojiště-ní“ a následně byl usnesením č. 1033 ze dne 12. září 2007 vládou vysloven sou-hlas se sloučením orgánů daňové a celní správy pro oblast výběru daní a cel od 1.ledna 2010 a ministru financí bylo uloženo vypracovat a předložit návrh věcnéhozáměru zákona o Finanční a celní správě ČR. V průběhu roku 2008 byl projekt po-souzen technickou misí Světové banky, která ve své zprávě z června 2008 podpo-ruje zamýšlenou integraci správy veřejných příjmů. V návaznosti na tyto skuteč-nosti Ministerstvo financí nyní navrhuje uvedený úkol reformulovat a předkládá„Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných roz-počtů“. 1.2 Veřejné rozpočty jsou tvořeny státním rozpočtem a rozpočty mimorozpočto-vých fondů, rozpočty krajů a rozpočty obcí. Součástí veřejných rozpočtů je téžsystém veřejného zdravotního pojištění. Výběr hlavních příjmů provádí následu-jící instituce a soustavy orgánů: 

ce plateb a nedoplatků, kontrola, vymáhání atd.). S tím souvisí stejné nároky naarchitekturu a funkcionalitu informačních systémů (ICT), či personální a odbornézabezpečení těchto činností. Integrace těchto identických procesů a činností, ICTa lidských zdrojů do jedné instituce nesporně přinese po počátečních investicíchdlouhodobé  úspory  při výběru těchto příjmů a zvyšování jak vnitřní, tak vnějšíefektivity, což se projeví významným snížením administrativní zátěže pro poplat-níky, kteří budou své zákonné povinnosti plnit vůči jednomu správci pro daně aodvody a na jeden inkasní účet. Neméně důležitým přínosem bude centralizacepříjmů státních a veřejných zdrojů na jediném účtu státu ve smyslu budováníStátní pokladny na Ministerstvu financí.2. Popis cílového stavu2.1 Cílovým stavem je tedy vytvoření jednoho inkasního místa (JIM) ve forměnové soustavy orgánů státní správy, která bude integrovat funkce výběru příjmůveřejných rozpočtů (daní, cel, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného naveřejné zdravotní pojištění) pro všechny výše uvedené instituce s výjimkou obcí.Ostatní funkce a činnosti, související s klíčovým posláním těchto institucí (finan-cování penzí, sociální, resp. zdravotní péče) zůstanou v těchto institucích zacho-vány.2.2 Základní strategické cíle, které bude Projekt JIM sledovat:• zlepšení klientského přístupu a snížení administrativní zátěže zavedením jed-noho správce – JIM,• snížení platební zátěže zavedením plateb na jednotný účet státní pokladny asnížením  počtu plateb, • zvýšení vnitřní i vnější efektivity výběru daní a odvodů prostřednictvím zvýše-ní účelnosti a účinnosti správy a identifikování personálních, finančních, majet-kových a dalších souvisejících úspor a synergických efektů při budování efektiv-ní státní správy,    • garantování stejné úrovně výkonů správy veřejných příjmů po celou dobu pro-cesu vytváření jednoho inkasního místa,• vytvoření centrálního registru poplatníků daní a pojištěnců (CRPP) a sdílenínezbytných  informací  z tohoto  registru  orgány JIM, ČSSZ a ZP pro efektivníplnění jejich poslání,• efektivní a rychlé inkaso příjmů státních a veřejných zdrojů na jediném účtustátu ve smyslu budování Státní pokladny na Ministerstvu financí.2.3 Nové uspořádání by mělo zejména přinést:• sjednocení správy všech daní a cel a výběru veřejnoprávního pojistného do je-diné soustavy orgánů, která významně zjednoduší administrativu ve vztahu k da-ňovému poplatníkovi, sníží administrativní zátěž, zlepší dostupnost a kvalitu slu-žeb pro veřejnost a vnímání povinných plateb, přičemž výsledkem bude mimo jinécelkové zjednodušení a zpřehlednění systému daní, cel a pojistného jako takové-ho, • vznik nové daňové a celní správy jako jednotné centrálně řízené soustavy or-gánů pro výběr daní, cel a pojistného, s jednotnou organizační kulturou a motivo-vanými zaměstnanci, kteří najdou uplatnění v rámci širokého spektra činností za-bezpečovaných integrovanou správou,• vytvoření moderně a efektivně fungujícího bezpečnostního sboru uvnitř inte-grované soustavy správních orgánů (mimo jiné tak bude formulována nová rolecelní správy v návaznosti na připojení ČR k vnitřnímu trhu EU spojené s praktic-kou ztrátou vnějších unijních hranic), • sjednocení formulářů pro daň z příjmů fyzických osob a pojistné do jednohoformuláře, který bude předkládán pouze na jedno správní místo, • oddělení momentu podání přiznání a splatnosti daně a pojistného,• sjednocení placení všech daní, cel a pojistného na jeden účet,• posílení elektronické komunikace s klienty,• vyčlenění daňové správy vně Ministerstva financí v zájmu zajištění její většítransparentnosti a relativní nezávislosti, a to jako další logický krok v návaznostina již uskutečněné vyčlenění celní správy,  • rozšíření trestněprávní kompetence integrovaných orgánů na trestné činy týka-jící se všech daní a pojistného,• odstranění duplicitního výkonu kompetencí, které provádí současné orgány, vtěch případech, kdy tyto duplicity nejsou jednoznačně odůvodnitelné,• nahrazení současných osmi samostatných účetních jednotek v rámci daňovésprávy (finančních ředitelství) jedinou účetní jednotkou pro celou integrovanousoustavu daňové a celní správy,• vytvoření specializovaného úřadu pro velké a specifické subjekty s celostátnípůsobností (na principu změny místní příslušnosti vybraných daňových subjektů), • zvýšení vnitřní flexibility integrované organizace, která dokáže okamžitě rea-govat na měnící se podmínky a požadavky společnosti a podnikání; jednotné vy-stupování směrem navenek a jednotná zpětná vazba k Ministerstvu financí,Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví v zájmu dalšího

Orgány daňové Česká správa Zdravotní Celní Obcesprávy (MF a ÚFO) sociálního pojišťovny správazabezpečení (ZP) ČR
•daně z příjmů •pojistné na •pojistné na •clo •místní
•DPH důchodové veřejné •spotřeb- poplatky
•daň •pojištění zdravotní ní a energe-
z nemovitostí pojistné na pojištění tické daně
•daň silniční nemocenské •v zákonem
• daň pojištění stanovených
dědická, •příspěvek případech
darovací a na státní DPH
z převodu politiku •tzv.dělená
nemovitostí zaměstnanosti správa 
Přehled nezahrnuje některé další příjmy jako jsou správní poplatky či poplatek
za užívání silnic a dálnic motorovými vozidly atd. Následující části textu se
věnují pouze prvním čtyřem institucím.
1.3 Každá z výše uvedených institucí má identické některé funkce, procesy a čin-nosti týkající se samotného výběru (např. registrace, vyměřování, inkaso, eviden-
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zjednodušení správy daní a odvodů, • úspory ve sjednocení podpůrných systémů (např. ekonomický, personální, IT),zvýšení efektivnosti využívání informačních technologií,• postupné snižování celkového počtu zaměstnanců v rámci integrované sousta-vy v horizontu ukončení procesu integrace,• více motivující a lépe strukturované ohodnocení zaměstnanců, které bude lé-pe odrážet náročnost, specifičnost a celospolečenský význam jejich práce, a při-lákání  většího počtu zájemců z řad mladší generace do moderní daňové a celnísprávy, • zachování kompetence ČSSZ k výplatě sociálních dávek (výběr pojistnéhotvoří pouze menší část její agendy); stejně tak zdravotním pojišťovnám bude za-chována agenda financování zdravotní péče.  2.4 Aby navrhovaná reforma přinesla co největší úspory poplatníkům a plátcůmna straně jedné a dlouhodobě státní správě na straně druhé, je nutné řešit otázkuinformačních systémů všech dotčených institucí, a to v podobě vybudování nové-ho centrálního registru poplatníků daní a pojištěnců. Do této databáze budou mítpřístup jak ČSSZ a ostatní nositelé sociálního pojištění, tak zdravotní pojišťovny,přičemž bude zajištěna bezpečnost dat a ochrana citlivých údajů.  2.5 Současně s integračními procesy dojde i ke sjednocení procesní úpravy (výběrpojistného na základě daňových procesních předpisů) a k maximálnímu sblíženízákladů daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a OSVČ a pojistného(harmonizace vyměřovacích základů). Rovněž bude usilováno o snížení počtu od-vodů na veřejné pojištění.2.6 Základní rizika navrhovaného řešení:• významný zásah do struktury, činností a postupů v současnosti existujícíchsoustav,• nezbytnost velmi pečlivého hledání konkrétního řešení při maximálním zhod-nocování zkušeností ze srovnatelného okolí, a to na základě detailní procesní ana-lýzy dosavadního systému s cílem vytvořit procesní model, zahrnující redesign,příp. reengineering stávajících procesů dotčených orgánů a vytvoření procesníhomodelu zcela nové instituce, do které budou postupně integrovány procesy z in-stitucí stávajících,• požadavek odpovídajícího času, finančních zdrojů a pečlivého řízení (např.nutnost vybudování jednotné datové a IT podpory s rozsáhlými vstupními inves-ticemi – zejména vytvoření centrálního registru poplatníků daní a pojištěnců), • primární nízká míra ochoty se ztotožnit se změnou ze strany pracovníků v sou-časnosti existujících soustav.3. Harmonogram projektu 3.1 Harmonogram Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřej-ných rozpočtů (dále jen projekt). 

4. Řízení projektu4.1 V souladu s doporučením Světové banky („Úspěšná realizace vyžaduje odpo-vídající čas, finanční zdroje a pečlivé řízení“) bude projekt řízen s použitím nej-modernějších nástrojů, metod a postupů strategického managementu a projek-tového řízení. Řešitelské týmy budou organizovány v pružných organizačníchstrukturách (jednotliví členové týmu z participujích orgánů musí být dočasně vy-členěni z pevné struktury, tj. „zbaveni“ běžných úkolů z pracovního zařazení) aodpovídajícím způsobem hmotně i nehmotně motivováni k maximálním výko-nům, sebeidentifikaci a loajalitě s projektem.4.2 Gestorem projektu bude Ministerstvo financí, a to ve spolupráci sMinisterstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Řídící a rea-lizační orgány projektu budou následující:

4.3 Za zpracování návrhu věcného záměru, resp. paragrafového znění kompete-nčního zákona budoucí integrované soustavy orgánů bude odpovídat příslušný le-gislativní odbor Ministerstva financí ve spolupráci s příslušnými legislativnímiodbory Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví, a to vrámci obecných kompetencí těchto útvarů jako součástí pevných struktur uvede-ných ministerstev. 5. Rozpočtové a jiné dopady projektu5.1V této fázi projektu není možné provést podrobné popsání, resp. vyčíslení hos-podářského a finančního dosahu navrhované právní úpravy na veřejné rozpočty,na podnikatelské prostředí a životní prostředí, resp. sociálních dopadů, a to zej-ména z toho důvodu, že předložený program nepředjímá konkrétní řešení projek-tu. Uvedené otázky budou nicméně výsledkem analýz provedených v souladu sbodem 3.1 tohoto materiálu a budou standardním způsobem řešeny v rámci mate-riálů, jejichž předložení je dotčeným resortům uloženo (zejména implementačníplán projektu a návrh věcného záměru kompetenčního zákona budoucí integro-vané soustavy orgánů). 5.2 V souvislosti s přípravou projektu se předpokládají dopady na státní rozpočetna  rok 2009 celkem 87 mil. Kč, z toho 30 mil. Kč na personální výdaje vč. pří-slušenství a 57 mil. Kč  na nákup služeb. Personální výdaje vzniknou zejména vsouvislosti s financováním pracovníků působících v pružných organizačníchstrukturách podle bodu 4.2 tohoto materiálu. V této souvislosti se nepředpokládánárůst počtu systemizovaných míst v rámci dotčených orgánů státní správy.   

Krok Termín do
1. Procesní analýza daňové správy a celní správy; 
vytvoření procesního modelu 15. ledna 2009

2. Procesní analýza výběru veřejnoprávního pojištění;
vytvoření procesního modelu 31. ledna 2009

3. Procesní model integrovaného orgánu 
(ve spolupráci se Světovou bankou) 31. března 2009

4. Předložení vládě implementačního plánu projektu 31. května  2009 
5. Předložení vládě návrhu věcného záměru
kompetenčního zákona budoucí integrované
soustavy orgánů (včetně závěrů RIA) 31. května 2009

6. Předložení vládě návrhu paragrafového znění
kompetenčního zákona budoucí integrované
soustavy orgánů 30. září 2009

7. Vytvoření JIM bude stanoveno
v rámci kroků 4. a 5. 

8. Převod kompetence k výběru pojistného
na veřejnoprávní pojištění na JIM bude stanoveno

v rámci kroků 4. a 5. 
9. Dosažení cílového stavu JIM 1. ledna 2014

rámcová působnost
• informuje vládu o postupu projektu
• stanoví složení Řídícího výboru
projektu
• řídí Řídící výbor projektu
• řeší eskalované problémy přesahu-
jící úroveň Řídícího výboru projektu 
• schvaluje případné změny v rozsa-
hu projektu (finance, harmonogram,
smluvní podmínky atd.) a popř. je
předkládá ke schválení vládě
• informuje Radu projektu 
• řídí ředitele projektu
• činí strategická rozhodnutí projek-
tu
• provádí  strategický  dohled  nad
plněním plánu projektu
• rozhoduje o řešení eskalovaných
problémů přesahujících úroveň ředi-
tele projektu
• schvaluje výstupy jednotlivých
fází projektu 
• určuje ředitele projektu
• rozhoduje o alokaci a uvolňování
rozpočtových prostředků a ostatních
zdrojů projektu 
• informuje Řídící výbor projektu
• určuje vedoucí projektových týmů
a složení těchto týmů
• řídí vedoucí projektových týmů a
projektovou kancelář 
• řídí konkrétní průběh projektu a je-
ho jednotlivých fází
• rozhoduje o řešení eskalovaných
problémů přesahujících úroveň ve-
doucích projektových týmů
• schvaluje výstupy jednotlivých
projektových týmů
• odpovídá za zpracování implemen-
tačního plánu projektu
• odpovídá za zpracování RIA
• je pracovním orgánem ředitele pro-
jektu
• provádí výměnu kompletních pro-
jektových informací a koordinaci
jednotlivých fází projektů
• zajišťuje správu a uložení doku-
mentace projektu 
• provádí řízení kvality a rizik
• informují ředitele projektu
• řídí konkrétní projektové týmy
• koordinují součinnost s dodavateli 

název
Rada
projektu

Řídící
výbor pro-
jektu

Ředitel
projektu

Projektová
kancelář 

Vedoucí
projekto-
vých týmů

složení
ministr financí, ministr
práce a sociálních věcí,
ministr zdravotnictví 

sponzor projektu a další čle-
nové stanoveni Radou pro-
jektu, mělo by se jednat o
zástupce vlastníků hlavních
procesů s rozhodovací pra-
vomocí, podle okolností též
statutární představitele do-
davatelů; v určité finální
fázi projektu i představitele
zaměstnavatelů a odborů 
sponzor projektu - před-
seda Řídícího výboru
projektu
stanoven sponzorem pro-
jektu, uvolněný vrcholo-
vý manažer v rámci re-
sortu MF 

personál projektové kan-
celáře vč. výkonu funkcí
řízení kvality, správy ri-
zik a systémové integra-
ce; uvolnění zaměstnanci
v resortu MF 

stanoveni ředitelem projektu,
uvolnění zaměstnanci z resor-
tu MF, resp. MPSV a MZd 



Náhrada mzdy místo nemocenské v dohodě o pracovní činnosti
Nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., (dále NZNP) počítá

s tím, že zaměstnanci pracující podle dohody o pracovní činnosti (dále DPČ)
budou účastni nemocenského pojištění. Znamená to, že v případě pracovní ne-
schopnosti dostanou náhradu mzdy nebo nemocenské dávky. Za prvních 14
dnů pracovní neschopnosti budou náhradu mzdy poskytovat zaměstnavatelé,
další dny pak okresní správa sociálního  zabezpečení. Pro vznik nároku na ná-
hradu mzdy nebo a dávky v nemoci musí ovšem splnit některé podmínky.
Jednou z nich je i délka zaměstnání  podle DPČ.Krátkodobé zaměstnání
Podle současné úpravy nezakládá účast na nemocenském pojištění krátkodobé
zaměstnání, tj. zaměstnání kratší než 8 kalendářních dnů po sobě jdoucích, po-
kud je jednorázovým nahodilým zaměstnáním. Tuto podmínku NZNP zacho-
val, neboť není účelné u takového zaměstnání zajišťovat nemocenské pojiště-
ní. Vymezuje se  však  krátkodobost zaměstnání dobou 14 kalendářníchdnů. Činnost podle DPČ po dobu  kratší  než patnáct kalendářních dnů, zalo-
ží účast na nemocenském pojištění, pokud bylo uzavřeno mezi týmž zamě-
stnavatelem a zaměstnancem a od skončení předchozího pojištěného zamě-
stnání do vstupu do nového zaměstnání neuplynula doba aspoň šesti měsíců,
nebo od skončení předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na nemo-
cenském pojištění z důvodu, že trvalo kratší dobu než patnáct kalendářních
dnů, ale bylo v něm dosaženo potřebné výše započitatelného příjmu, neuply-
nula doba aspoň šesti měsíců. Pokud by se však taková krátkodobá zaměstnání
měla ve stanoveném období šesti měsíců od skončení předchozího zaměstnání,
a to i kratšího patnácti kalendářních dnů, opakovat, což se v praxi ze strany za-
městnavatelů děje, pak další krátkodobé zaměstnání (tj. kratší 15 dnů) již účast
na nemocenském pojištění založí. Jedná se např. o krátkodobé dohody o pra-
covní činnosti netrvající jednotlivě 14 dnů, ale přitom se opakují.Příjem zaměstnance
Další podmínka účasti na nemocenském pojištění se vztahuje k výši příjmuzaměstnance. Pojištění zaměstnance vzniká, jestliže výše jeho započitatelné-
ho příjmu z tohoto zaměstnání sjednané (stanovené) mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem činí alespoň částku  rozhodného příjmu, tj. 2000 Kč za kalen-
dářní měsíc (dříve 400 Kč). Rozhodný příjem bude automaticky zvyšován tak,
aby po zaokrouhlení činil vždy částku končící na celé tisíce (2000 Kč) nebo na
celé pětisetkoruny (2500 Kč).
NZNP je výhodnější oproti dřívější úpravě. Zajišťuje  účast na nemocenském
pojištění i v případech, kdy  není splněna podmínka výše rozhodného příjmu,
avšak v některých měsících tato podmínka splněna bude. V takových přípa-
dech se bude jednat o pojištění při zaměstnání malého rozsahu. Bude-li za-
počitatelný příjem se zaměstnancem sjednán (stanoven) ve výši, která nebude
dosahovat částky 2000 Kč pro vznik pojištění, anebo nebude příjem sjednán
(stanoven) vůbec, bude zaměstnanec z takového zaměstnání účasten nemo-
cenského pojištění v těch kalendářních měsících, do nichž mu bude zúčtován
započitatelný příjem ve výši, která zařazuje zaměstnání mezi pojištěné.
Příklad: Bude sjednána dohoda o pracovní činnosti s měsíční odměnou 1900
Kč měsíčně. Podle NZNP nezakládá tato dohoda účast na nemocenském poji-
štění. Zaměstnanec však dosáhne zúčtovatelného příjmu  více jak 2000 Kč. V
tomto případě mu odměna zakládá účast na nemocenském pojištění.Rozvrh pracovní doby
ZP v § 74 stanoví, že v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.  Ovšem v
§ 194 ZP je uvedeno, že  pro účely poskytování náhrady mzdy po dobu pra-
covní neschopnosti  u zaměstnance pracujícího podle DPČ,  je zaměstnavatel
povinen rozvrhnout jeho týdenní pracovní dobu do směn. Zdálo by se, že se
jedná o legislativní rozpor, ale jde jen o zdání. Pokud by zaměstnavatel v DPČ
nerozvrhl  pracovní  dobu do směn, je jeho postup při poskytování náhrady
mzdy v pracovní neschopnosti  zaměstnance obtížnější. Musel by mu posky-
tovat náhradu mzdy za polovinu stanovené týdenní pracovní doby, po kterou
by mohl zaměstnanec v DPČ pracovat. To znamená – ve většině případů – ná-
hradu mzdy za 20 hodin.
Příklady: - Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem DPČ na práci až do 20
hodin týdně. Nebyl stanoven rozvrh směn, takže v případě pracovní neschop-
nosti bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy za 20 hodin. - Byla sjed-
nána DPČ tak, že v pondělí má zaměstnanec  pracovat 4 hodiny, v úterý 2 ho-
diny, ve středu a ve čtvrtek pracovní dobu rozvrženu nemá a  v pátek 8 hodin.
V případě pracovní neschopnosti dostane náhradu mzdy za tolik hodin na zá-
kladě rozvrhu pracovních směn, které nemohl odpracovat, neboť byl v pracov-
ní neschopnosti – tedy za 14 hodin. Kdyby zaměstnavatel uvedl do DPČ, že  za-
městnanec bude pracovat až do 14 hodin týdně, nešlo by o rozvržení pracovní
doby do směn. Náhradu mzdy by musel poskytnout za 20 hodin. 
Zaměstnavatelé mnohdy namítají, že DPČ je určena zejména k provádění pra-
cí, jejichž rozsah a pravidelnost nelze předvídat. Nemohou tedy předem roz-
vrhnout pracovní dobu do směn.
Záležitost je pak možné řešit dvěma způsoby.  Jeden z nich jsme již naznačili:

stanovit rozsah pracovní doby bez rozvržení do směn. Pak bude zaměstnava-
tel poskytovat náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti za polovinu sta-
novené pracovní doby (viz § 79 ZP). V zaměstnání s dvousměnným pracov-
ním režimem je polovina stanovené týdenní pracovní doby (19 hodin), s
třísměnným a nepřetržitým režimem práce  rovněž 19 hodin a ve většině přípa-
dů při 40hodinové týdenní pracovní době je to 20 hodin.
Podle druhého způsobu může rozvrhnout pracovní dobu do směn podle před-
pokládané potřeby práce. V tomto případě by poskytoval náhradu mzdy v době
pracovní neschopnosti  jen za dobu vyjádřenou v hodinách, která nebyla za-
městnancem odpracována.Dohoda o pracovní činnosti a ošetřovné
NZNP zavedl nový institut, který nahrazuje dřívější podporu při ošetřování
člena rodiny. Jedná se o ošetřovné. Důležité je, že nárok na ošetřovné nemají
zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti.
Příklad: Žena má sjednánu DPČ s rozvrhem pracovních směn. Její dítě ve
věku 8 let onemocnělo. Nárok na ošetřovné jí nevzniká i když podle DPČ spl-
nila podmínky pro poskytování nemocenských dávek. Zaměstnavatel není po-
vinen tuto dávku poskytovat. Opačně by tomu bylo v případě pracovní ne-
schopnosti této ženy. JUDr. Ladislav Jouza 

§ ODPOVÍDÁME §

Ano, můžeme!
PSI gratuluje svým pobočkám v USA k výsledkům prezidentských voleb.
Odbory včetně PSI sehrály při zvolení Baracka Obamy klíčovou roli, když se
postaraly o to, aby co největší počet jejich členů šel volit a pomohl svým hla-
sem právě panu Baracku Obamovi. Peter Waldorff, generální tajemník PSI, k
tomu řekl: „Naše pobočky a jejich členové odvedli skvělou práci a dokázali,
že změna je možná, pokud jí opravdu chceme. Ukázali jasně všem, nejen v PSI,
opravdový význam slov „Ano, můžeme!“. Obamova odhodlanost provádět
změny přinesla naději milionům lidí na celém světě. Naději, kterou svět po-
třebuje v nynější náročné době. P. Waldorff k tomu řekl: „Globální oteplování,
rozpad finančního systému, boj proti chudobě, válkám a přírodním katastro-
fám potřebují být řešeny ze strany americké administrativy mnohem vážněji a
komplexněji než je tomu nyní. Tuto příležitost bychom však rádi využili k zdů-
raznění  významu  univerzálních  odborů a lidských práv jako jsou právo na
sdružování a právo na kolektivní vyjednávání pro pracovníky nejen v USA, ale
i v ostatních zemích.“ PSI se již těší na americkou vládu, která bude uznávat
právo na univerzální zdravotní péči a vzdělávání, přístup k čisté vodě a fun-
gující kanalizační systém nejen pro USA, ale i pro zbytek světa.
25. listopadu – 10. prosince 2008 – 16 dní pro boj s násilímvůči ženám25. listopad je dnem Spojených národů proti násilí vůči ženám a 10. pro-sinec je Mezinárodním dnem lidských práv.
Od 25. listopadu do 10. prosince 2008 se bude PSI opět účastnit spolu s ITUC
(Mezinárodní odborová konfederace) a dalšími globálními odborovými orga-
nizacemi účastnit 16denního boje za ukončení násilí vůči ženám.
Fakta o násilí vůči ženám (Spojené národy a Evropská rada):
- jedna ze tří žen je zřejmě bita, nucena k sexu nebo jinak zneužívána během
svého života, zatímco jedna z pěti žen se stane obětí znásilnění nebo pokusu o
znásilnění;
- ženám ve věku 15-44 hrozí úmrtí nebo invalidita spíše díky domácímu nási-
lí než kvůli rakovině, automobilové nehodě, válce nebo malárií;
- na světě mohlo být v tuto chvíli o 60 milionů žen více nebýt diskriminace
ženského pohlaví, které vede k vyššímu počtu potratů a zabíjení novorozeňat
u ženského pohlaví;
- každým rokem je 2 miliony děvčat ve věku 5-15 let nabídnuto k vykonávání
prostituce
- v latinskoamerických zemích platí, že pokud si muž vezme ženu, kterou
znásilnil, nemusí jít do vězení;
- studie naznačují, že čtvrtina až třetina ze 170 milionů žen a dívek bydlících
v EU jsou oběťmi násilí ze strany mužů. 
Záchrana pracovní doby je na cestě. První pozitivní krokEvropského parlamentu
5. listopad 2008
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu volil jasně
ponechání stávající úpravy pracovní doby. Rozhodovalo se o možnosti indivi-
duálních výjimek, definici práce na telefonu a o referenčním období pro výpo-
čet hodin průměrného pracovního týdne. “Toto je jasný signál, že pracovní
práva jednoduše nemůžou být ignorována”, řekla generální tajemnice EPSU,
Carola Fischbach-Pyttel. Pobočky EPSU mobilizovali své členy před zase-
dáním Evropského parlamentu 17. prosince ve Štrasburku. C. F. Pyttel pokra-
čovala: “Toto je klíčovou záležitostí naší práce. Pracovníci s nízkými mzdami
potřebují ochranu zdraví a bezpečnosti. Uznání rizik dlouhé pracovní doby ne-
měla obchodní komunita v nejbližší době v plánu.” Generální tajemnice EPSU
rovněž vyjádřila důvěru v to, že Evropský parlament bude pokračovat v pod-
porování férové pracovní doby v EU.                                                     -pm-


