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� OS obdržel,
doposud pouze
prostřednictvím
ČMKOS,  k při-
pomínkám návrh
věcného záměru
zákona o Finan-

ční a  celní správě České repub-
liky. Účinnost zákona se navrhu-
je k 1. 1. 2010. OS v době
uzávěrky NOS připravuje
stanovisko k návrhu věcného
záměru zákona, jehož minimálně
obecná část bude zveřejněna v
NOS a na webové stránce OS.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o
návrh zákona, kterým by se mě-
ly  zásadně změnit  stávající
funkční systémy daňové a celní
správy, zveřejňujeme některé in-
formace obsažené v předkládací
zprávě k návrhu věcného záměru
zákona:
„ Obsahem návrhu je především
zásadní změna organizační
struktury a fungování orgánů
daňové a celní správy, spočíva-
jící ve sloučení obou těchto
soustav orgánů do nově vy-

tvořené Finanční a celní správy
České republiky jako jediné
soustavy podřízené Ministerstvu
financí.
Cílem integrace daňové a celní
správy je především zefek-
tivnění výkonu správy daní a cel,
zlepšení spolupráce mezi v sou-
časnosti oddělenými soustavami
a vyšší míra úspor v činnosti
státní správy. 
Finanční a celní správu České
republiky bude tvořit:
• Generální finanční a celní ředi-
telství, v jehož čele bude stát
generální ředitel jmenovaný vlá-
dou,
• územní finanční orgány,
tvořené finančními ředitelstvími,
finančními úřady a Specializo-
vaným finančním úřadem, 
• Celní stráž, jako ozbrojený
bezpečnostní sbor podřízený
Generálnímu finančnímu a cel-
nímu ředitelství. Celní stráž
bude tvořit Ředitelství Celní
stráže s celostátní působností a
inspektoráty Celní stráže.
V souvislosti s integrací daňové

Poslední zhasne
Zdálo by se, že
po demoralizu-
jícím a vše pros-
tupujícím rozk-
ladu, který za

Topolánkovy vlády  postihl spe-
cializované policejní složky a
také státní zastupitelství, už
nemůže být pro fungování státu
hůře. Ale i to se nyní ukazuje
jako omyl ve světle plánu, který
má ministr financí Kalousek s
daňovou a především celní
správou. Jestliže jsou dnes
orgány činné v trestním řízení do
značné míry paralyzovány ztrá-
tou loajality k celému systému a
hromadnými odchody kvalifiko-
vaných lidí, totéž hrozí  zcela
akutně při výběru daní a cel.
Současná vláda nejprve naordi-
novala ženám a mužům, kteří za-
jišťují příjmy státu, krajů a obcí,
tříletou dietu spojenou s pokle-
sem jejich reálných platů. Ale to
nestačí. Nyní se chystá provést
sérii chaotických a nepřiprave-
ných změn, které mohou otevřít
dveře miliardovým daňovým
únikům. 
Zdá se, že ministr financí jedná
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a celní správy se předpokládá
zachování 8 finančních ředitel-
ství a v případě finančních úřadů
přechod na tzv. „okresní prin-
cip“ (územní působnost v
zásadě respektuje hranice
okresů), tj. 93 finančních úřadů.
Počet inspektorátů Celní stráže
se navrhuje celkem 9.
Oproti současnému stavu, kdy
funkci účetní jednotky s hos-

podářskou „samostatností“ plní
v rámci daňové správy všech 8
finančních ředitelství a v rámci
celní správy Generální ředitel-
ství cel, bude účetní jednotkou
nadále pouze Generální finanční
a celní ředitelství, které tuto roli
bude plnit pro celou Finanční a
celní správu. Tím dojde ke sjed-
nocení především v oblasti
hospodaření, v oblasti personal-
istiky, vzdělávání a infor-
mačních technologií.

Pokračování na straně 8

v zájmu šedé ekonomiky. Na
dlažbě se má ocitnout 3,5 tisíce
zaměstnanců celní správy. Té
celní správy, která ačkoli
prodělala ihned po vstupu do
EU silnou personální redukci,
dokázala přitvrdit v boji s
daňovými podvody a získala tím
pro státní rozpočet  miliardy ko-
run navíc. 
Celníci se v minulých letech za-
čali intenzivně objevovat na
tržištích, zabavovali padělky a
pirátské nosiče, díky kolkování
potlačili černý obchod s lihem,
zlikvidovali řadu ilegálních
továren na výrobu cigaret,
zabavili velké množství drog, bo-
jovali s ilegálními dovozy
odpadů, začali vážit a pokutovat
přetížené kamiony na našich
dálnicích. Stát ve všech  těchto
oblastech dokázal, že umí s še-
dou ekonomikou bojovat, že si
dokáže vůči nepoctivcům vynutit
dodržování pravidel. V zájmu
všech těch, kdo podnikají fér,
platí daně a respektují zákony
republiky. To vše se nyní může
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Změny v sociální oblasti od 1. 1. 2008

1. Zákon o životním a existenčním minimu
Ruší se povinnost zvýšit částky životního a existenčního minima
po naplnění  valorizační podmínky. 
Dopady: 
Jde o opatření, které bude znamenat postupné snížení všech sociál-
ních dávek, jejichž výše i nároky na ně jsou odvozovány od životního
(popřípadě i existenčního) minima.
2. Zákon o státní sociální podpoře
Změny realizované v systému státní sociální podpory jsou zaměřeny
na snížení výše sociálních dávek a omezení jejich výplaty. V důsledku
těchto změn bude zejména rodinám s dětmi vyplaceno o zhruba 10
mld. Kč ročně méně.
Přehled sociálních dávek, u kterých dochází ke změnám:
2.1. Přídavek na dítě
�V současné době - je vyplácen rodinám s dětmi v diferencované výši
podle příjmu rodiny a věku dítěte (viz tabulka) a náleží rodinám
s čistým příjmem do čtyřnásobku životního minima rodiny. Jedná se o
nárokovou dávku, kterou pobírá cca 80 % nezaopatřených dětí.

Přídavek na dítě v roce 2007 (Kč/měsíc)
Příjem rodiny v násobku ŽM

do 1,5 1,5-2,4 2,4-4,0  
Výpočtový koeficient 0,36 0,31 0,16 
Dítě do 6 let 576 496 256
6-15 let 706 608 314
15-26 let 810 698 360  
Nově (od 1. 1. 2008) - přídavek na dítě náleží do 2,4 násobku ŽM
rodiny, a to v pevné výši:
a) do 6 let dítěte       500 Kč,
b) od 6 do 15 let       610 Kč,
c) od 15 do 26 let     700 Kč.
Dopady: 
Ruší se navázání výše přídavku na životní minimum, nově je stano-
ven pevnými částkami, čímž je umožněno jeho postupné reálné zne-
hodnocení. Ruší se výplata přídavku středně příjmovým rodinám.
Změna vede ke snížení přídavku pro nejchudší rodiny o 76 až 110 Kč
měsíčně a ze systému vypadnou rodiny se středními a vyššími příjmy
(viz tabulka), čímž tyto rodiny přijdou o 256 až 360 Kč na dítě mě-
síčně.
Snížení hranice čistého příjmu rodiny pro nárok na přídavek

na dítě (v Kč/měsíc)
Typ rodiny Rok 2007 Rok 2008

(4,0nás. ŽM) (2,4nás. ŽM)
1 dospělý, 1 dítě do 6 let 17 920 10 752 
2 dospělí, 2 děti 6 až 15 let 37 600 22 560 
2 dospělí, 1 dítě do 6 let, 2 děti 6-15 let 44 000 26 400 
2.2. Sociální příplatek 
�V současné době - sociální příplatek se poskytuje rodině pečující
alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Je závislý na výši příjmu rodiny.
V nejvyšší výměře náleží při nejnižším příjmu, s rostoucím příjem je-
ho výměra klesá a zaniká při příjmu ve výši 2,2násobku životního mi-
nima. Je-li příjem rodiny menší než její životní minimum, započítává
se při výpočtu příplatku příjem ve  výši životního minima. Příplatek
proto náleží ve stejné výměře rodině s příjmem na úrovni životního
minima jako při příjmu nulovém. Maximální výše příplatku pro dítě

do 6 let věku v roce 2007 činí 873 Kč měsíčně, pro dítě ve věku 10-15
let pak 1070 Kč měsíčně. Jeho výši dále ovlivňuje i věk dětí, péče
osamělého rodiče o dítě (zohledněno v neúplných rodinách), kdy je při
výpočtu použit zvýhodňující koeficient 1,05. Náleží-li sociální přípla-
tek v nižší výměře než je 50 Kč měsíčně, zvyšuje se vždy na tuto výši.
Nově (od 1. 1. 2008)
Sociální příplatek bude vyplácen při příjmu rodiny do 2,0násob-
ku životního minima, koeficient 2,0 se použije i ve výpočtovém al-
goritmu.
Dopady:
Omezí se okruh osob, kterým je příplatek vyplácen, a sníží se jeho
výše. Při nejnižším příjmu ztráta činí 73 až 103 Kč na dítě měsíčně (v
závislosti na věku dítěte).

Maximální výše sociálního příplatku
(při nejnižším příjmu rodiny)  v Kč/měsíc

Typ rodiny Rok 2007 Rok 2008
dítě do 6 let 873 800  
dítě 6 až 15 let 1070 980  
dítě 15 až 26 let 1228 1125  
Snížení hranice čistého příjmu pro nárok na sociální příspěvek

(v Kč/měsíc)
Typ rodiny Rok 2007 Rok 2008
1 dospělý, 1 dítě do 6 let 9856 8960  
2 dospělí, 2 děti 6 až 15 let 20 680 18 800  
2 dospělí, 1 dítě do 6 let, 2 děti 6-15 let 24 200 22 000  
2.3. Rodičovský příspěvek
�V současné době - se rodičovský příspěvek vyplácí rodiči pečujícímu
o dítě do 4 let věku, resp. do 7 let, je-li dítě dlouhodobě nebo těžce
zdravotně postižené. Náleží ve výši 40 % průměrného platu
v nepodnikatelské sféře, tj. od ledna 2007 činí 7582 Kč měsíčně.
Nově (od 1. 1. 2008)
Rodičovský příspěvek se má vyplácet ve třech různých úrovních
v závislosti na době jeho pobírání. Nejvyšší příspěvek (11 400 Kč
měsíčně) má dostávat rodič, který se rozhodne setrvat na rodičovské
dovolené do 2 let věku dítěte. Tato výměra však není určena pro
všechny rodiče, ale pouze pro ty, kteří si v předchozím zaměstnání vy-
dělali alespoň 16 750 Kč hrubého měsíčně. Základní výměra příspěv-
ku (7600 Kč měsíčně) má náležet při čerpání rodičovského příspěvku
do 3 let věku dítěte, ve snížené výměře (3800 Kč měsíčně) má být po-
skytován při péči rodiče do 4 let věku dítěte. V případě zdravotně po-
stiženého dítěte náleží příspěvek do 7 let věku dítěte v základní vý-
měře bez ohledu např. na předchozí čerpání příspěvku ve zvýšené
výměře.
Dopady: 
Zavádí se vícerychlostní výplata rodičovského příspěvku, a to
v závislosti na délce jeho pobírání. Jde o systém, který je administra-
tivně náročný a přinese zhoršení podmínek pro rodiče pečujícího o
dítě do 4 let věku. Stanovení příspěvku pevnými částkami povede
k jeho postupnému reálnému znehodnocení.
2.4. Porodné – významně se redukuje výše porodného
�V současné době – porodné je jednorázová netestovaná dávka, kte-
rá se vyplácí při narození dítě. Výše příspěvku prošla v poslední době
výraznou změnou. Při narození jednoho dítěte se od ledna 2007 po-
skytuje porodné ve výši 17 760 Kč, narodí-li se dvojčata, dostane ro-
dina 53 120 Kč. Při současném narození tří dětí se jedná o částku 79
680 Kč.
Nově (od 1. 1. 2008) - porodné činí 13 tis. Kč na dítě

Výtah z přehledu změn některých zákonů, které jsou součástí zákona č. 261/2007 Sb.,  o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
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Dopady:
Oproti dnešnímu stavu se snižuje porodné o 4760 Kč na každé naro-
zené dítě. Stanovením porodného pevnou částkou dojde
k postupnému poklesu jeho reálné hodnoty. Při stávající velice nízké
úrovni porodnosti se jedná o nevhodný zásah do podpory rodin
s dětmi.
2.5. Pohřebné
�V současné době - jednorázová dávka se dnes vyplácí osobě, která
vypravila pohřeb. Zemřelá osoba však musí mít ke dni úmrtí trvalý
pobyt na území ČR nebo se na našem území musí konat pohřeb. Výše
pohřebného dnes činí 5000 Kč.
Nově (od 1. 1. 2008)
Pohřebné se má vyplácet pouze v případě úmrtí nezaopatřeného
dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte. Pro tyto případy
má být zachována stávající výše dávky, zrušit se má však její valori-
zace.
Dopady:
Dochází k výraznému omezení okruhu osob, které budou mít nárok
na úhradu nákladů spojených s vypravením pohřbu. Úspory ve stát-
ním rozpočtu jsou zanedbatelné, jedná se o nehumánní opatření.
2.6. Příspěvek na školní pomůcky 
�V současné době - nárok na příspěvek vznikne dítěti před nástupem
do první třídy, které má současně nárok na přídavek na dítě.
Příspěvek se vyplácí jednorázově; náleží za měsíc červen. Výše
příspěvku na školní pomůcky je 1000 Kč.
Nově (1. 1. 2008) 
Dávka je zrušena.
Dopady:
Zrušením této dávky na rodiny s dětmi plně dolehnou vysoké nákla-
dy spojené s nástupem dítěte do první třídy, avšak ve státním rozpoč-
tu se ušetří zanedbatelná částka. Podle vlády se však jedná o neefek-
tivně vynaložené prostředky a dávka je údajně vyplácena zbytečně ši-
rokému okruhu osob. 
3. Zákon o nemocenském pojištění
3.1. Výše nemocenského
�Stávající stav - nemocenské náleží po dobu pracovní neschopnosti,
první tři dny ve výši 25 %, od 4. dne 69 % redukovaného denního
vyměřovacího základu. Rozdílná redukce vyměřovacího základu po
dobu prvních 14 dní nemoci (výdělek se do první redukční hranice za-
počítává z 90 %) a od 15. dne nemoci (plný zápočet výdělku do první
hranice). Redukční hranice se pravidelně zvyšují podle mzdového
vývoje.
Nově (od 1. 1. 2008)
U nemocenského se zavádí 3denní karenční doba, nemocenské činí
60 % denního vyměřovacího základu od 4. do 30. dne pracovní
neschopnosti, 66 % od 31. do 60. dne PN a 72 % od 61. dne.  Při
výpočtu nemocenského se výdělek do první redukční hranice zapo-
čítává z 90 %. Redukční hranice se v roce 2008 nezvýší. 
3denní karenční doba se zavádí i u náhrady mzdy podle nového
zákona o nemocenském pojištění, jehož účinnost se odkládá o další
rok, tj. na 1. ledna 2009. Náhrada mzdy činí 60 % průměrného vý-
dělku.
Dopady:
S účinností od 1. 1. 2008 se zavádí tzv. 3denní karenční doba bez
nároku na nemocenské (náhradu mzdy) a snižuje se úroveň dávky (viz
tabulka), čímž se snižuje úroveň ochrany zaměstnance v době nemo-
ci.  Zavedení 3denní karenční doby a snížení výše náhrady mzdy od
zaměstnavatele šetří další prostředky zaměstnavatelům, ovšem na
úkor zaměstnanců.

Výše nemocenského zaměstnance pobírajícího
průměrnou mzdu*) (v Kč)

Délka pracovní neschopnosti rok 2007 rok 2008 Srovnání
14 dní PN 4690 3700 -990  
30 dní PN 11 490 9610 -1880  
*) průměrnou mzdu odhadujeme ve výši 20 200 Kč měsíčně
3.2. Podpora při ošetřování člena rodiny
�Stávající stav - podpora při ošetřování člena rodiny představuje 69
% denního redukovaného vyměřovacího základu.
Nově (od 1. 1. 2008)
Snižuje se procentní sazba pro výpočet z 69 % na 60 %. Při výpo-
čtu podpory při ošetřování se výdělek do první redukční hranice za-
počítává z 90 % (obdobně jako u nemocenského).
Dopady:
Zaměstnanec snížením úrovně podpory přijde za 9 dní ošetřování až
o 510 Kč.
3.3. Další změny
�Karenční doba má být zavedena plošně a obsahují ji také návrhy no-
vely zákona č.221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nebo zákona č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sbo-
rů, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spoje-
ných s výkonném funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
zákon č. 201/1997 Sb., o platu a dalších náležitostech státních zá-
stupců, atd. 
�Návazně na zavedení karenční doby se navrhuje také snížení
podpůrčí doby poživatelů starobního nebo plného invalidního dů-
chodu z 84 na 81 kalendářních dnů.
�Zkracuje se ochranná lhůta ze 42 na 7 dní, což znamená zhoršení
sociální situace pojištěnců v době nemoci. Neplatí obecně, že zaměst-
nanec při ztrátě zaměstnání může být v případě nemoci vždy zabez-
pečen podporou v nezaměstnanosti. Některým dlouhodobě nezaměst-
naným totiž nevznikne nárok na podporu, neboť nesplňují podmínku
získání celkové doby předchozího zaměstnání v délce alespoň 12 mě-
síců v posledních třech letech před podáním žádosti o zprostředkování
zaměstnání. 
�Ruší se zvýhodnění pro osamělou zaměstnankyni, která má dnes
nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 37 týdnů. Od 1.1.2008
je tato dávka poskytována i této osobě po dobu 28 týdnů jako ostat-
ním pojištěnkám.
4. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stát-
ní politiku zaměstnanosti, zákon o pojistném na všeobecné zdra-
votní pojištění
Zavádí se maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na
sociální a zdravotní pojištění
�Stávající stav - zaměstnanci platí pojistné z celého vyměřovacího zá-
kladu, OSVČ mají stanoven maximální vyměřovací základ ve výši 486
000 Kč ročně.
Nově (1. 1. 2008)
Maximální vyměřovací základ je pro všechny pojištěnce stanoven
ve výši 4násobku průměrné mzdy (ročně ve výši 48násobku).
V roce 2008 je tato hranice ve výši 86 056 Kč měsíčně. 
Dopady: 
ČMKOS již v minulosti vyjádřila souhlas se zavedením stropu, ale
v takové výši, aby to neohrozilo vyváženost těchto systémů. Strop ve
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výši 4násobku výrazně sníží příjmy do sociálních systémů.
V sociálním pojištění v důsledku toho očekává MPSV snížení příjmů
o 5 mld. Kč a ve zdravotním pojištění o 2 mld. Kč ročně méně. Naše
odhady však ukazují, že skutečné snížení příjmů může být až dvoj-
násobné (viz úvodní kapitola).
Sazby pojistného na sociální a zdravotní pojištění se v roce 2008 ne-
mění. V souvislosti s odložením účinnosti nového zákona o nemo-
cenském pojištění se snižují sazby na straně  zaměstnavatele až od
ledna 2009 (viz tabulky).
Přehled výše sazeb pojistného:
platné od 1. 1. 2008

Zdravotní Nemocenské Důchodové Odvod na státní CELKEM
pojištění pojištění pojištění politiku zaměst.

Zaměstnanec 4,5 % 1,1 % 6,5 % 0,4 % 12,5 %
Zaměstnavatel 9,0 % 3,3 % 21,5 % 1,2 % 35,0 % 
OSVČ 13,5 % 4,4 % *) 28,0 % 1,6 % 47,5 %**)
*) OSVČ jsou  účastny nemocenského pojištění dobrovolně
**) včetně nemocenského, pokud by OSVČ nebyla nemocensky poji-
štěna, pak 43,1 %
platné od 1.1.2009

Zdravotní Nemocenské Důchodové Odvod na státní CELKEM
pojištění pojištění pojištění politiku zaměst.

Zaměstnanec 4,5 % 1,1 % 6,5 % 0,4 % 12,5 %
Zaměstnavatel 9,0 % 2,3 % 21,5 % 1,2 % 34,0 %
OSVČ 13,5 % 2,5 %*) 28,0 % 1,6 % 45,6%**)
*) OSVČ jsou účastny nemocenského pojištění dobrovolně
**) včetně nemocenského, pokud by OSVČ nebyla nemocensky poji-
štěna, pak 43,1 %
Poznámka: Od 1.1.2010  činí sazba na nemocenské pojištění zamě-
stnavatele 1,4 %, celkem na sociální a zdravotní pojištění zaměstnatel
odvede 33,1 %.
Zaměstnanec odvádí pojistné z hrubého příjmu (hrubé mzdy), zatím-
co u OSVČ představuje  vyměřovací základ 50 % příjmů ze samo-
statné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů (tzn. vyměřovacím
základem je 50 % z dosaženého zisku). Je obecně známo, že vyměřo-
vací základ pro odvod pojistného zaměstnanců je vyšší než u OSVČ,
což vytváří nerovné podmínky ve výši plateb. Jde o přetrváva-
jící nespravedlnost současného systému, na kterou ČMKOS poukazu-
je. 
5. Zákon o sociálních službách
Ruší se automatická valorizace příspěvku na péči v zákoně o so-
ciálních službách. 
Dopady: 
Při nepřizpůsobování příspěvku na péči růstu indexu spotřebitelských
cen sociální péče bude jeho výše stagnovat a mnohé z osob, které dnes
o osoby závislé pečují a dostávají od nich za tuto činnost příspěvek na
péči, by péči o tyto osoby musely ukončit a nastoupit do zaměstnání. 
6. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Zpřísňují se podmínky pro dlouhodobě nezaměstnané osoby,
které jsou odkázány na dávky hmotné nouze. Nepracují-li déle než 12
měsíců, bude se při stanovení výše příspěvku na živobytí vycházet
pouze z jejich existenčního minima. Před tímto tvrdým postupem ma-
jí být chráněny osoby s obtížným postavením na trhu práce, tj.  osoby
starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o děti do 12
let. Pro všechny osoby se však zruší možnost zvýšit příspěvek o 600
Kč měsíčně při dlouhodobém odkázání na dávky hmotné nouze.

Současně se zpřísňují podmínky i pro doplatek na bydlení, který
vyplácejí obce. Nově se pro posouzení nároku na doplatek na bydle-
ní započítává do příjmu osoby (rodiny) i vyplacený příspěvek na ži-
vobytí.  
Dopady:
Osoby dlouhodobě bez práce budou finančně zajištěny na podstatně
nižší úrovni než dnes a hrozí jim sociální vyloučení. Nebude se při
dlouhodobé nezaměstnanosti zjišťovat, zda osoba aktivně práci hledá,
a ani nebude zohledněna příčina jejich nezaměstnanosti (nedostatek
pracovních příležitostí, jiná kvalifikace atd.). 
Zpřísněním podmínek u doplatku na bydlení se navýší započitatelný
příjem této osoby tak, že v podstatě ztratí na doplatek na bydlení
nárok a jejich celková životní úroveň se sníží.
7. Zákon o zaměstnanosti
7.1. Ruší se nárok na podporu v nezaměstnanosti při výpovědi z
důvodu skončení pracovněprávního poměru v posledních 6 mě-
sících podle § 55 odst. 1 ZP a podle § 52 písm. g) ZP a v případě,
že dotyčné osoby pobírají výsluhový příspěvek podle § 131 záko-
na č. 221/1999 Sb. a § 157 zákona č. 361/2003 pro příslušníky bez-
pečnostních sborů
Dopady:
Toto nesystémové opatření znamená popření pojistného charakteru
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který platí všichni zaměst-
nanci. Princip, že výpovědní důvody ovlivňují nároky na podporu
v nezaměstnanosti,  dávají  do rukou zaměstnavatelů příliš velkou
možnost manipulovat se svými zaměstnanci a fakticky „potrestat“ za-
městnance dvakrát, tj. výpovědí i ztrátou alespoň dočasné a částečné
náhrady ztraceného výdělku.
7.2. Omezují se podpory pro subjekty zaměstnávající více než 50
% občanů se zdravotním postižením (zdravotním znevýhodně-
ním).
Odstraňuje  se vazba tohoto příspěvku na vývoj mezd (na průměr-
nou mzdu v národním hospodářství) a nahrazuje se pevnými částka-
mi, a to  9000 Kč pro osoby s těžším zdravotním postižením a 6500
Kč pro ostatní osoby se zdravotním postižením. Do zákona se do-
plňují ustanovení, která zamezují vyplácení výše uvedeného příspěv-
ku současně s příspěvkem na  úhradu nákladů na chráněné pracovní
dílny, na společensky účelné pracovní místo a na příspěvek pro za-
pracování, pokud půjde o osoby zdravotně znevýhodněné.
Dopady:
Snížení daného příspěvku pro těžce zdravotně postižené o cca 30 %
značně ztíží uplatnění těchto osob na trhu práce. Fixním stanovením
příspěvků je likvidován automatický valorizační mechanismus, obsa-
žený v dosavadní úpravě, což povede k dalšímu snižování podílu
těchto příspěvků na mzdách a tím i ke snižování motivačního efektu.
Jedním z důvodu zpřísnění podmínek je podle předkladatelů snaha za-
mezit zneužívání. Přitom pro řešení této situace postačí zpřísnění kon-
trol a zvýšení postihů za porušování zákona a ne tak drastické sníže-
ní příspěvku.
Opatření znamená, že v aktuálním období se celková úroveň pro-
středků vyplacená podle tohoto právního titulu sníží o cca 20 mil. Kč
(asi 10 % stávající částky) s možným negativním dopadem na zamě-
stnanost zdravotně postižených ve výši několika set osob, přičemž
v dalších letech bude zastaven nárůst těchto prostředků, což povede
ke stagnaci i počtu takto podpořených osob (s výpadkem cca 500 osob
jen v roce 2008). 
Úplný přehled, zpracovaný ČMKOS, je zveřejněn pod názvem  Dopady reformy
veřejných financí ( Analýza jednotlivých částí zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů) na webové stránce OS  http://statorg.cmkos.cz .
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§
Princip delegace občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), který používá zákoník
práce (dále jen „ZP“) pro pracovněprávní
vztahy, se uplatňuje i v oblasti smluv a
dohod .
Nejdůležitější práva a povinnosti v
pracovním poměru by si zaměstnavatel i
zaměstnanec měli uvést v pracovní
smlouvě, kterou je povinen zaměst-
navatel písemně uzavřít s každým
zaměstnancem.
Zaměstnavatel je povinen jedno
vyhotovení smlouvy vydat zaměstnanci.
Jde-li o sjednání pracovního poměru na
dobu kratší než jeden měsíc, musí být
pracovní smlouva rovněž písemná.
Není-li písemná forma pracovní smlouvy
dodržena, zaměstnavatel porušil své
povinnosti vyplývající ze zákoníku
práce. 
V pracovní smlouvě je zaměstnavatel
povinen se zaměstnancem dohodnout:
- druh práce (funkci), na kterou je
zaměstnanec přijímán,
- místo výkonu práce (obec, pracoviště
nebo jinak určené místo),
- den nástupu do práce. Tímto dnem
vzniká pracovní poměr.
Vymezení uvedených náležitostí je
důležité pro rozsah disposiční pravomoci
zaměstnavatele pro převádění a pře-
kládání na jinou práci.
Pracovní smlouva může vedle těchto
podstatných náležitostí, bez jejichž
neexistence by byla neplatná, obsahovat i
další náležitosti, např. dohodu o
odstoupení nebo dohodu o zkušební
době. U obou institutů se projevuje
princip delegace ustanovení občanského
zákoníku. 
ZP v § 18 uvádí, že právní úkony se řídí
vyjmenovanými ustanoveními OZ, mezi
nimiž je i § 48 OZ. Podle tohoto
ustanovení může účastník od smlouvy
odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v
OZ nebo účastníky dohodnuto.
Odstoupením od smlouvy se smlouva od
počátku ruší, není-li právním předpisem
stanoveno nebo účastníky dohodnuto
jinak. Znamená to, že např. v pracovní
smlouvě může být dohodnuto odstoupení
od této smlouvy. To může být
formulováno různým způsobem, mohou i
nemusí být uváděny důvody, důležitá je
dohoda zaměstnavatele a zaměstnance.
To však platí i pro další smlouvy nebo
dohody v pracovněprávních vztazích,
pracovní smlouva je však nejtypičtějším,
ale zároveň „nejbolestivějším „přík-
ladem. V praxi by to znamenalo, že
pracovní smlouva by byla zrušena od
samého počátku a pracovní poměr by
prakticky neexistoval. To by mohlo
vyvolávat nelehké problémy, např. jak
posuzovat  provedené odvody pojistného
a daně z příjmů, hodnotu vykonané práce
apod. Zřejmě by se při řešení těchto
důsledků muselo uplatnit pravidlo o
bezdůvodném obohacení.
Někteří představitelé právní teorie

uvádějí, že sjednání odstoupení od
pracovní smlouvy není možné, neboť by
se tím rozšiřovaly formy a důvody
skončení pracovního poměru, jiní se zase
odvolávají na zásady dobrých mravů. 
Podle názoru autora je možné odstoupení
od pracovní smlouvy sjednávat a to zcela
výjimečně. V obsahu této dohody by
měly být uvedeny důvody odstoupení
např. s tím, že by mohl odstoupení využít
účastník pracovněněprávního vztahu
(zaměstnavatel nebo zaměstnanec),
pokud se druhá smluvní strana proti
obsahu smlouvy „prohřešila“. Rovněž by
se v ní mohly uvést lhůty pro odstoupení
diferencované podle důležitosti a
naléhavosti důvodů. To by se mohlo
uplatnit zejména po skončení zkušební
doby, tedy po 3 měsících. Odstoupit by
mohl účastník, který byl jednáním druhé
strany nějak dotčen. Do určité míry je
však využití tohoto institutu nutno chápat
jako sankční opatření vůči protistraně.
Reálnost dohody o odstoupení od
pracovní smlouvy podtrhuje skutečnost,
aby účastníci při jejím sjednávání
věnovali důkladnou pozornost obsahu.
Zaměstnavatelé by měli důsledně
dodržovat povinnost, která je jim uložena
v ZP v § 31 a 37 a informovat
zaměstnance o obsahu pracovní smlouvy
a seznámit je s ním.
Podle § 35 ZP může být v pracovní
smlouvě sjednána zkušební doba. Může
být sjednána písemně maximálně na
dobu 3 měsíců a překážky v práci se do
ní nezapočítávají. O dobu překážek v
práci se zkušební doba prodlužuje.
V praxi dochází velmi často k
pochybnostem, kdy zkušební doba končí.
Podle dřívějšího zákoníku práce
zkušební doba končila posledním dnem
období, na které byla sjednána. Byla-li
sjednána např. od 1. dubna na tři měsíce,
končila 30. června. Vzhledem k tomu, že
délka zkušební doby se nyní posuzuje
podle ustanovení občanského zákoníku,
uplatní se ustanovení o lhůtách. Z
hlediska skončení zkušební doby nejde
nyní o dobu (i když je zkušební doba
takto označována), ale o lhůtu.Zkušební
doba končí tím dnem, který byl
rozhodující pro její počátek. Konec lhůty
určené podle týdnů, měsíců nebo let
připadá na den, který se pojmenováním
nebo číslem shoduje se dnem, na který
připadá událost, od níž lhůta počíná (§
122 odstavec 2 OZ). estliže bude např.
sjednána 1. října 2007 na tři měsíce,
končí 1. ledna 2008 a nikoliv 31.
prosince 2007, jako tomu bylo před 1.
lednem 2007, před účinností nového
zákoníku práce.

Smluvní pokuta
ZP v § 325 stanoví, že závazky vznikají
ze smluv upravených ZP (např. z
pracovní smlouvy, z dohody o provedení
práce, z dohody o odpovědnosti za
schodek na svěřených hodnotách, který
je zamněstnanec povinen vyúčtovat),

občanským zákoníkem a mohou vznikat
i z jiných smluv. Závazky v pra-
covněprávních vztazích se řídí usta-
noveními OZ o závazcích (zejména §
488, § 489, § 492, § 494, § 498, § 516 až
518, § 519 až § 523, § 531, § 533, § 534,
§ 544 odstavec 1 a 2, § 545, § 559 až 573,
§ 575 až 578, § 580, § 584 až 587 ). 
V této souvislosti se v praxi srovnává §
13 odstavec 2 písm.g) ZP, podle něhož
zaměstnavatel nesmí požadovat ani
sjednat zajištění závazku v pra-
covněprávním vztahu, s výjimkou
konkurenční doložky a srážek z příjmu z
pracovněprávního vztahu, s § 544 OZ,
podle něhož mohou strany (účastníci
pracovněprávního vztahu) pro případ
porušení smluvní povinnosti, sjednat
smluvní pokutu. Účastník, který
povinnost poruší, je povinen pokutu
zaplatit, i když oprávněnému účastníkovi
nevznikne škoda. Smluvní pokutu lze
sjednat jen písemně a v ujednání musí
být určena výše pokuty nebo stanoven
způsob jejího určení. Smluvní pokutu
neplatí ten, kdo porušení povinnosti
nezavinil.
Obě ustanovení ZP a OZ se navzájem
nevylučují a mohou být v personální
praxi uplatňovány.  Ustanovení § 13
odstavec 2 písm.g) ZP směřuje zejména k
zajištění závazku např. sjednáním kauce
pro případ vzniku škody, kdežto sjednání
smluvní pokuty není formou zajištění
závazku, ale sankcí např. při porušení
povinnosti, kterou zaměstnanec zavinil.
Např. je sjednána smluvní pokuta v
dohodě o pracovní činnosti nebo v
pracovní smlouvě, kterou musí
zaměstnanec zaplatit, poruší--li povin-
nost uvedenou v dohodě. Nemusí přitom
zaměstnavateli vzniknout škoda. Pokud
by však v pracovní smlouvě bylo
uvedeno, že zaměstnanec musí složit na
účet zaměstnavatele před vznikem
pracovního poměru, případně do určité
doby, „kauci“ pro případ vzniku škody,
bylo by toto ujednání pro rozpor s § 13
ZP neplatné.

Konkurenční dohoda 
Dalším institutem ZP, v němž se mohou
projevit občanskoprávní prvky, je
konkurenční dohoda. Zaměstnavatel
může podle § 310 ZP uzavřít se
zaměstnancem dohodu, kterou se
zaměstnanec zavazuje, že se po určitou
dobu po skončení pracovního poměru,
nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží
výkonu výdělečné činnosti, která by byla
předmětem činnosti zaměstnavatele nebo
která by měla vůči němu soutěžní
povahu. Tuto dohodu může zaměst-
navatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže
to je možné od zaměstnance spravedlivě
požadovat s ohledem na povahu
informací, poznatků, znalostí pracovních
a technologických postupů, které získal v
zaměstnání u zaměstnavatele. Další
podmínkou je, že využití těchto poznatků
(know-how) by při výkonu výdělečné NOS 21/2007                         5

činnosti u jiného zaměstnavatele nebo
při samostatné výdělečné činnosti mělo
vůči dřívějšímu zaměstnavateli soutěžní
povahu a že by jejich využití mohlo
zaměstnavateli závažným způsobem
ztížit jeho činnost.
Dohoda o konkurenční doložce by měla
být sjednána především v pracovní
smlouvě, v manažerské smlouvě nebo
jiné smlouvě. Může být sjednána i v
dohodě podle § 51 OZ. Zákoník práce
výslovně uvádí, že může být sjednána až
po uplynutí zkušební doby, tedy nejdříve
po 3 měsících, jinak je dohoda neplatná.
Rovněž neplatná je v případě, kdyby
nebyla sjednána písemně. 
Příklad: Zaměstnavatel sjednal se
zaměstnancem písemnou pracovní
smlouvu s tříměsíční zkušební dobou.
Konkurenční dohoda v ní nebyla
uzavřena. Po uplynutí zkušební doby
může být konkurenční dohoda
dodatečně sjednána smlouvou podle §
51 OZ anebo dodatkem k pracovní
smlouvě.
Zákoník práce stanoví zaměstnavateli
povinnost, aby poskytl zaměstnanci
přiměřené peněžité vyrovnání za to, že
zaměstnanec dodrží konkurenční
doložku. Jeho výše není limitována,
musí však být nejméně v částce
průměrného měsíčního výdělku
zaměstnance, za každý měsíc plnění
závazku. Vyrovnání je splatné pozadu za
měsíční období, pokud se zaměstnavatel
se zaměstnancem nedohodl na jiné době
splatnosti.
V praxi se často stává, že zaměstnavatel
sjedná se zaměstnancem konkurenční
dohodu se smluvní pokutou
zaměstnance pro případ, že nedodrží
sjednaný závazek, ale neuvede v ní
částku peněžitého vyrovnání, které by
zaměstnanec dostal v případě, že dohodu
dodrží. Jak posuzovat takové dohody? 
Konkurenční dohoda je dvoustranným
právním úkonem mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem a je proto nutné její
platnost posuzovat nejen podle
ustanovení zákoníku práce o právních
úkonech, ale i podle § 34 OZ a násl. V
ustanovení § 39 OZ se uvádí, že
neplatný je právní úkon, který svým
obsahem nebo účelem odporuje zákonu
nebo jej obchází anebo se příčí dobrým
mravům. Z tohoto ustanovení vyplývá,
že konkurenční dohoda sjednaná bez
závazku zaměstnavatele k peněžitému
vyrovnání by byla pro rozpor s § 39 OZ
neplatná. 
Pro praxi to např. znamená, že
zaměstnanec by v tomto případě mohl
po skončení pracovního poměru
vykonávat konkurenční činnost vůči
svému bývalému zaměstnavateli, ale ten
by nemohl na něm uplatňovat sjednanou
smluvní pokutu.

JUDr. L. Jouza, MPSV

Vliv občanského zákoníku na dohody podle zákoníku práce
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§ ODPOVÍDÁME §
Promlčení a zánik práva
(prekluze) v pracovněprávních
vztazích se podle § 329 zákoníku
práce (ZP) řídí  občanským
zákoníkem (OZ). Jde o § 100
odstavec 1 a 2 , § 101, § 103,
§106, §107, §109, § 110, § 111 a §
112. Jedná se o výlučné použití
OZ na rozdíl od dřívějšího
právního stavu, kdy  ZP v § 261 až
§ 263 počítání času upravoval
výslovně.
ZP v souladu s OZ používá, na
rozdíl od právního stavu před 1. 1.
2007, pojem „právo“ oproti
dřívějšímu „nároku“. Je to z toho
důvodu, že „nárok“ je subjektivní
složkou „práva“. Je uplatnitelný
(zejména soudně) jen tehdy,
jestliže právo dospěje do  stadia
vymahatelnosti, tedy nároku
určitého subjektu. V pracovně-
právních vztazích se jedná
výhradně o zaměstnance nebo
zaměstnavatele.
Příklad: Každý zaměstnanec má
po vykonané práci právo na mzdu.
Toto právo se však stává nárokem
teprve tehdy, dospěje-li do tohoto
stadia, jsou-li splněny podmínky
stanovené v zákoně. Právo na
mzdu může zaměstnanec
uplatňovat je-li toto právo
v podobě nároku. To je tehdy,
jestliže zaměstnavatel nesplnil
zákonnou povinnost a nevyplatil
mzdu nebo plat ve výplatním
termínu nebo do konce
kalendářního měsíce následu-
jícího po vykonání práce (§ 141
odstavec 1 ZP).
Právo upravené v pracovně-
právních vztazích se promlčí,
jesltiže nebylo vykonáno v době
stanovené v OZ. Promlčecí doba
je tříletá a běží ode dne, kdy právo
mohlo být vykonáno poprvé.
K promlčení soud přihlédne jen
uplatní-li tuto námitku dužník.
Pak nelze právo věřiteli přiznat.
Po dobu soudního uplatnění
promlčecí doba neběží. 
Účelem institutu promlčení je
stimulovat věřitele, aby svá
opráva uplatnil včas a přispěl tak
k právní jistotě. Jestliže by věřitel,
poté co mu vznikla možnost
uplatnit svá práva, příliš dlouho
s tím otálel, ztížila by se možnost
dopátrat se skutkového stavu.

tyto skutečnosti individuálně
hodnotit. 
Jestliže např. zaměstnavatel
poskytl zaměstnanci náhradu za
ztrátu času z pracovní cesty, jde o
neprávem vyplacené částky.
Zákoník práce  tuto náhradu
neobsahuje a každý zaměstnanec -
nejen na vedoucím místě nebo
odborník - by měl tyto skutečnosti
znát. V této souvislosti je nutno
upozornit na rozhodnutí
Nejvyššího soudu R 1/79:“na
vrácení poskytnutého plnění jako
plnění bez právního důvodu, je
nárok jenom tehdy, pokud ten, kdo
plnil, neměl vědomost o tom, že ne-
ní povinen plnit, anebo že ten, ko-
mu plní, není oprávněn plnění přij-
mout“. Pro personální praxi to
znamená, že zaměstnavatel má
nárok na plnění, které poskytl za-
městnanci jenom tehdy, jestliže
nevěděl o tom,  že není povinen
plnění poskytnout.
Na rozdíl od promlčení, které mu-
sí účastník uplatnit, aby byl úspěš-
ný ve sporu, k zániku práva uply-
nutím stanovené doby (prekluzi),
soud přihlíží z úřední povinnosti.
Uplynula-li lhůta k uplatnění
práva, soud toto právo v důsledku
prekluze  nepřizná. V pracovně-
právních vztazích jde o jen o něko-
lik práv, která podléhají prekluzi,
k jejich uplatnění musí tedy dojít
ve stanovené lhůtě.  Jedná se:
- návrh na určení, že se jedná o
pracovní poměr na dobu neurčitou
(§ 39 odstavec 5 ZP - do 2 měsíců

ode dne, kdy měl pracovní poměr
skončit uplynutím sjednané doby),
- podání výpovědi z pracovního
poměru zaměstnavatelem nebo
zrušení pracovního poměru
z důvodů porušení pracovních
povinností (§ 58 ZP- do 2 měsíců
ode dne, kdy se o tomto porušení
dověděl),
- okamžité zrušení pracovního
poměru zaměstnancem (§ 59 ZP-
do 2 měsíců  ode dne, kdy se o
důvodech k okamžitémnu zrušení
dověděl),
- neplatnost rozvázání pracovního
poměru výpovědí, okamžitým
zrušením, zrušením ve zkušební
době nebo dohodou (§ 72 ZP – do
2 měsíců ode dne, kdy měl
pracovní poměr skončit tímto
rozvázáním),
- zánik práva na dovolenou,
nevyčerpal-li zaměstnanec  dovo-
lenou v rozsahu 4 týdnů
z loňského roku ani do konce
kalendářního roku (§ 218 odstavec
4 ZP),
- odpovědnost zaměstnavatele za
škodu na vnesených nebo
odložených věcech v zaměstnání
§ 267 odstavec 2 ZP- zaměstnanec
musí ohlásit tuto škodu
zaměstnavateli do 15 dnů ode dne,
kdy se o škodě dověděl),
- nesouhlas zaměstnance obsahem
pracovního posudku (§ 315 ZP -
zaměstnanec musí uplatnit právo
na opravu posudku u soudu do 3
měsíců ode dne, kdy se o jeho ob-
sahu dověděl.

Promlčení a zánik práva
Příkladem mohou být práva
zaměstnance na náhradu za ztrátu
na výdělku z důvodu pracovního
úrazu nebo nemocí z povolání
nebo z jiné škody na zdraví než z
důvodu pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání a práva na
náhradu nákladů na výživu
pozůstalých. Práva na jednotlivá
plnění z nich vyplývající se však
promlčují (§ 389 ZP). 
Jestliže  např. zaměstnanec měl
pracovní úraz v roce 2003 a o
výši škody představující náhradu
za ztrátu na výdělku v důsledku
pracovního úrazu se dozvěděl
v roce 2003 o několik měsíců
později po úrazu, samotný institut
náhrady se nepromlčuje (námitka
promlčení se nepřipouští), ale
promlčují se jednotlivé náhrady
(částky), pro jejichž uplatnění
platí tříletá doba.  Náhradu může
v současnosti uplatňovat, ale jen
za období tří let, tedy od roku
2004 do roku 2007. Náhradu za
rok 2003, kdy mu rovněž vznikla
ztráta na výdělku,  uplatňovat
nemůže. Přesněji řečeno,  možnost
k uplatnění nároku existuje, ovšem
zaměstnavatel by mohl uplatnit
námitku promlčení, ke které by
soud přihlédl a návrh by z tohoto
důvodu zamítl. 
Výjimkou z ustanovení § 331 ZP,
které spolu s OZ upravuje pro-
mlčecí doby, je řešení vrácení ne-
právem vyplacených částek za-
městnanci. Neoprávněně vypla-
cené finanční částky může za-
městnavatel na zaměstnanci poža-
dovat jen jestliže zaměstnanec
věděl nebo musel z okolnosti
předpokládat, že jde o částky ne-
správně určené nebo omylem vy-
placené, a to do tří let od jejich vý-
platy (§ 331 ZP). Po uplynutí této
lhůty nárok na vrácení zanikne.
Částky vrací zaměstnanec tehdy,
jestliže při jejich přijetí nebyl v
tzv. dobré víře. Stává se, že
zaměstnanec na výplatní listině
podepsal přijetí menší částky, než
která mu byla vyplacena. V dobré
víře tedy rozhodně nebyl. Stejně je
tomu tehdy, jestliže znal nebo měl
znát předpis, podle kterého je mu
přeplacená částka z pracovního
poměru vyplácena (např. manažer,
pracovník oddělení práce a mezd,
hospodářsko-finanční správy,
podnikový právník apod.). U
jiných zaměstnanců bude nutné

V čem spočívá úprava pracovní
doby zaměstnancům, kteří pečují o
děti?
Zákoník práce  v § 241 odstavec 2
přiznává ženám, které jsou těhotné
nebo mužům a ženám,které pečují
o děti mladší 15 let, nárok na
vhodnou úpravu stanovené týden-
ní pracovní doby. Do toho je
zahrnuta i kratší pracovní doba.
Zaměstnavatel je povinen vyhovět,
jestliže žena nebo muž pečující o
dítě mladší 15 let nebo těhotná že-
na požádá o vhodnou úpravu pra-
covní doby. Mezi vhodné úpravy
patří také posunutí jejího začátku.
Podle zákona by tuto povinnost
zaměstnavatel neměl, kdyby mu v
tom bránily vážné provozní
důvody (např. pásová výroba).
Vůbec není rozhodující skute-
čnost, zda dítě je samostatné (s
ohledem na věk) nebo naopak.
Nesmí však být starší 15 let. Za
vážný provozní důvod nelze pova-

žovat ani argument zaměstnavate-
le, že ostatní ženy nebo muži, také
pečující o dítě do 15 let, by upla-
tňovaly stejnou výhodu. Rovněž
by nestačil pouze všeobecný od-
kaz zaměstnavatele na skutečnost,
že je třeba splnit výrobní program
nebo že je nezbytné v zájmu “pro-
vozních” požadavků stanovit jed-
notný začátek pracovní doby.
A v čem spočívá vhodná úprava?
Může to být např. posunutí začát-
ku pracovní doby, jiný rozvrh
přestávek v práci a může jít i o kra-
tší pracovní dobu. Přitom zamě-
stnankyně (pokud nebude mít
zkrácenou pracovní dobu) dostane
mzdu v nezměněné výši.
Obdobnou povinnost má zamě-
stnavatel vůči zaměstnancům, kte-
ří převážně sami dlouhodobě sou-
stavně pečují o převážně  nebo
úplně bezmocnou fyzickou osobu.

JUDr. L. Jouza, MPSV

Úprava pracovní doby
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Kampaň „Slušná práce, slušný život“
Navzdory světovému ekonomickému rozmachu většina světové po-
pulace nevidí ve svém životě žádná zlepšení. Ohormná globální ne-
zaměstnanost, nedostatečná sociální ochrana a porušování odborář-
ských práv ovlivňují životy až příliš mnoha lidí. Polovina světové
pracovní síly vydělává méně než dva dolary na den. Přes 12 milionů
žen a mužů pracuje v otroctví a 200 milionů dětí do 15 let pracuje
místo školní docházky. Součástí kampaně „Slušná práce, slušný ži-
vot“ je i výzva organizací ITUC, ETUC, Globální progresivní fórum
(Global Progressive Forum) a Mezinárodní sociální pohotovost
(Social Alert International) směrem k nejvlivnějším zástupcům světo-
vých mocností. Tato kampaň byla zahájena 31. října na jednodenní
konferenci v Lisabonu před začátkem Mezinárodního fóra ILO na té-
ma „Slušná práce a férová globalizace“. Juan Somavia, generální ta-
jemník ILO (Mezinárodní organizace práce) byl prvním, kdo pode-
psal tuto výzvu k mezinárodnímu hnutí „Slušná práce“. Svend
Rovinson, PSI zástupce ze sekce prosazování veřejných služeb
k tomu řekl: „Slušná práce je klíčová pro vymýcení chudoby a PSI
věří, že kvalitní veřejné služby jsou klíčové pro slušnou práci“. Výzva
k akci zahrnuje sedm bodů změny (slušná práce, práva, sociální
ochrana, obchod, dluh, pomoc a migrace). Více informací na
www.decentwork.org
Italští pracovníci ve veřejných službách stávkují kvůli rozpočtu
Řím, 26. října 2007
Až dva miliony italských pracovníků ve veřejných službách v pátek
celých 8 hodin stávkovalo proti snižování veřejných výdajů
v plánovaném státním rozpočtu. Tisíce stávkujících pochodovalo uli-
cemi Říma v neutichajícím mrholení a držíc v rukou vlajky a transpa-
renty kritizující nízkou stabilitu pracovních míst a rozpočet vlády pre-
miéra Romano Prodiho. Místní média odhadují, že asi dva miliony
státních zaměstnanců nepracovalo a asi 100 tisíc se rozhodlo vyjít
protestovat do ulic. Rozpočet, který kabinet schválil minulý měsíc,
snižuje obchodní daně a výdaje na veřejné služby, především výdaje
na státní správu ve výši asi 5 miliard eur. Odbory se obávají, že na za-
placení veřejných kontraktů bylo vyčleněno příliš málo peněz. Mezi
stávkujícími byly i zdravotní sestry, hasiči nebo úředníci, ale navzdo-
ry této stávce nebyl hlášen žádný vážný výpadek ve vřejných slu-
žbách. Paolo Nerozzi, zástupce jedné z mnoha odborových organiza-
cí, které se této akce účastnili, k tomu řekl: „Dnešní stávka je důraz-
nou reakcí na na vládu a její zapomnětlivost“. Odbory obviňují vládu
Prodiho za porušení slibu o zvýšení mezd, které Prodi odborům slíbil
na začátku roku.  Odboráře rovněž zepokojuje situace ve vládě, kte-
rou Prodi sestavil z jedenácti různých stran, a ve které neustále do-
chází k vnitřním bojům. 
Slušná práce by měla být základem Společné strategie EU a
Afriky
26.-27. října se konala v Lisabonu konference na téma „Odbory v EU
a Africe“. Této konference se zúčastnilo přes 60 odborových předáků
z Afriky a EU a mělo být jakýmsi předkolem pro konferenci odborů
z EU a Afriky, která se bude konat 8.-9. prosince. Na této prosincové
konferenci by měla být přijata „Společná strategie“ pro současnou a
budoucí spolupráci mezi těmito kontinenty. Mnoho odborových pře-
dáků jak z EU tak z Afriky se obávají minimální pozoronosti, kterou
Společná strategie věnuje pracovním záležitostem a slušné práci.
Slogan „zavedení slušné práce do srdce Společné strategie“ otevřel
diskusi odoborových předáků o problémech jako jsou zaměstnanost,
dodržování práv pracovníků, sociální dialog, migrace a hospodářské
dohody.
Maria Helena André, zástupkyně generálního tajemníka ETUC,
s potěšením přivítala iniciativu „Společná strategie“ na ulehčení a
podporu široké sítě kontaktů včetně odborových organizací. ETUC
doufá, že další jednání EU a Afriky plánované na prosinec dále pro-
hloubí toto strukturované strategické partnerství. Hlavním cílem od-
borových organizací je zajistit, aby obchod, rozvoj a sociální a zahra-

niční politiky šli ruku v e je důvod, proč jsme byli obzvláště důslední
při zahrnutí kapitol o udržitelném rozvoji v každé obchodní dohodě
EU. Udržitelný rozvoj přirozeně zahrnuje jak sociální faktory tak i
faktory životního prostředí“.
10 starostů evropských hlavních měst podepisuje deklaraci na
podporu veřejných služeb
9. listopad, Brusel
Starostové z deseti hlavních měst v Evropě podepsali deklaraci na
podporu „vysoce kvalitní veřejné služby, dostupné pro všechny“, kte-
rá je iniciativou bruselského starosty (F. Thielmans) a generálního ta-
jemníka ETUC (J. Monks). Těsně před tím než Evropská komise
(EK) zveřejnění novou strategii pro vnitřní trh, rozhodlo se 10 sta-
rostů hlavních měst v Evropě spolu s odborovým hnutím dát najevo
svůj názor na liberalizaci veřejných služeb. Cílem této iniciativy je
zdůraznit, že pro liberalizaci veřejných služeb existuje alternativa, a
vyzdvihnout fakt, že tyto služby jsou nezbytné pro hospodářskou a
sociální soudružnost.  
Proč podepsalo 10 starostů evropských hlavních měst (Brusel, Paříž,
Londýn, Lucemburk, Lisabon, Sofie, Amsterodam, Talin, Vídeň a
Nikósie) deklaraci na podporu veřejných služeb? Protože tyto služby
denně plní požadavky a potřeby evropských občanů a jsou rozhodu-
jící pro jejich blahobyt. Veřejné služby jsou jsou rovněž nezbytné pro
hospodářský rozvoj města nebo země – kdo by investoval do regionu,
kterému chybí veřejné služby na podporu takového rozvoje? Navíc
veřejné služby garantují sociální a hospodářskou soudružnost a mají
nenahraditelnou úlohu při posilování solidarity. To jsou některé
z důvodů, proč tito starostové podepsali společnou deklaraci. Vidí, že
privatizace oslabuje veřejné služby a hrozí tím, že některé oblasti a
občané budou opomíjeni. Starostové rovněž věří, že sociální integra-
ce a solidarita jsou v ohrožení. ETUC vždy zastával názor, že univer-
zální přístup k veřejným službám je základním právem a jedním
z pilířů Evropského sociálního modelu. To je důvod, proč ETUC
v roce 2006 odstartoval petici na podporu veřejných služeb, kterou
podepsalo téměř půl milionu lidí. Před zveřejněním nové straegie pro
vnitřní trh, ETUC a těchto 10 starostů varuje před bezhlavým násle-
dováním privatizace. V jejich společné deklaraci stojí, že EK musí
přestat v neustálém prosazování privatizace a liberalizace ve veřej-
ných službách.  Lidi nezajímá jenom rozsah, ale zajímá je i kvalita ve-
řejných služeb. EK musí zvážit potřeby běžných občanů, pokud chce
získat podporu pro tento evropský projekt.
Boj o veřejné služby – EK obviněna z „nepřijatelného pokusu o
ukončení debaty“
9. listopad, Brusel
Debata o definici veřejných služeb na úrovni EU se dostala na vrchol
EU agendy. Evropská komise (EK) byla odhalena při svém pokusu
využít EU reformní dohodu k ukončení již 10 let trvající debaty o de-
finici veřejných služeb. Předseda Socialistů v Evropském parlamentu,
Martin Schulz, napsal v ostře psaném dopise předsedovi EK (José
Manuel Barroso), že postup EK je nepřijatelný.
Generální tajemnice EPSU Carola Fischbach-Pyttel řekla: „nyní je
jasné, že EK v současnosti jen předstírá podporu veřejných služeb“.
Dále dodala: „Reformní smlouva, konkrétně její článek 14, nám dává
jasnou právní cestu ke konečnému zajištění, že univerzální služby
jsou v první řadě založeny na univerzálních principech“. Strana soci-
alistů nedávno obdržela informace o tom, že EK připravovala „do-
provodný dokument“ k veřejným službám, který měla v úmyslu při-
pojit k jejich nadcházejícímu „Přehledu o vnitřním trhu“. Zveřejnění
tohoto Přehledu je předběžně stanoveno na 20. listopad. Klíčovým
bodem je interpretace nového článku 14 a protokolu Reformní smlou-
vy. Široký zástup organizací (PSE, EPSU, ETUC a další EU institu-
ce) jsou přesvědčeny, že toto nové zajištění konečně dává jasný práv-
ní rámec principům, na kterých jsou založeny veřejné služby. Avšak
EK se pokusila dokázat pravý opak. Navíc pak ještě EK dodala, že je
čas na ukončení této debaty a přejít na samotnou implementaci. 

-pm-
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Informace předsedkyně OS

Základní myšlenkou rozdělení
kompetencí v rámci Finanční a
celní správy České republiky je
snaha ponechat Celní stráži jako
bezpečnostnímu sboru pouze ty
kompetence, které jsou jeho
příslušníky vykonávány efek-
tivněji a – na rozdíl od součas-
ného stavu – tento bezpečnostní
sbor nezatěžovat množstvím
správních agend. V rámci
Finanční a celní správy tak bude
správa daní v kompetenci územ-
ních finančních orgánů, zatímco
správa cel bude rozdělena mezi
územní finanční orgány a
orgány Celní stráže. V několika
případech se navrhuje přesun
vybraných kompetencí současné
celní správy na jiné orgány mi-
mo resort Ministerstva financí
(viz bod 3.39 návrhu).
Navrhuje se též vytvoření
Specializovaného finančního
úřadu podřízeného Generálnímu
finančnímu a celnímu ředitelství
pro výkon specializované da-
ňové kontroly a vydávaní zá-
vazných posouzení daňových
důsledků.
V rámci integrované soustavy se
navrhuje celkové snížení počtu
zaměstnanců ke dni účinnosti
zákona o 16 % (z 22 926 na 19
250), spojené s výraznou re-
dukcí počtu příslušníků
bezpečnostního sboru (cílový
stav 2500 příslušníků v rámci
Celní stráže, 16 750 zaměst-
nanců v rámci Generálního fi-
nanční a celního ředitelství a
územních finančních orgánů)“. 
OS ze zásadních důvodů ne-
souhlasí s navrhovanou inte-
grací daňové a celní správy.
Předkladatelem zvolený model
pokládáme za velmi riskantní
nejen z hlediska dopadů na příj-
movou stranu veřejných
rozpočtů, ale i s ohledem na
negativní ekonomické dopady
na některé právnické  a fyzické
osoby. Za hrubou systémovou
chybu  pokládáme skutečnost,
kterou přiznává sám předklada-
tel, že při přípravě návrhu neby-
la zvažována alternativní řešení.
Přitom alternativní řešení exis-
tují a minimálně jedno z nich, ke
kterému se přiklání také OS, by-
lo realizováno v sedmi člen-

ských zemích EU, kde se  v
praxi osvědčilo. Za obdobně zá-
važné pochybení považujeme
neexistenci analýzy efektivity
stávající daňové a celní správy.
Nesouhlasíme rovněž s extrémní
redukcí počtu příslušníků celní
správy  (redukce počtu funk-
čních míst z dnešních 6899 na
2500 tj. snížení počtu funkčních
míst o 53,3 %), která ve svých
důsledcích v praxi povede zej-
ména k omezení kontrolních a
asistenčních činností celní
správy stanovených zákonem.
Nedostatečné personální ob-
sazení povede k tomu, že zejmé-
na výše uvedené zákonem
stanovené kompetence  celní
správy budou pouze formální.
Blíže viz   stanovisko OS, které
bude zveřejněno později.  
Dne 8. 11. 2007 byla, v rámci
programu jednání rozpočtového
výboru PS PČR, projednávaná
také problematika  transformace
daňové a celní správy. V rámci
jednání k tomuto bodu vystoupi-
la také předsedkyně OS, která
seznámila rozpočtový výbor se
stanoviskem OS a podnikového
výboru odborových organizací
celní správy k připravované
transformaci  daňové a celní
správy. Jednání se zúčastnili
také zástupci  ministerstva fi-
nancí a generální ředitel celní
správy. Rozpočtový výbor
závěrem jednání přijal stano-
visko, v němž žádá ministerstvo
financí, aby do 30. 11. 2007
předložilo rozpočtovému výbo-
ru písemnou informaci o při-
pravované transformaci daňové
a celní správy. Lze předpoklá-
dat, že problematika transforma-
ce daňové a celní správy bude
předmětem trvalého zájmu
rozpočtového výboru PS PČR. 
� OS obdržel v rámci vnějšího
připomínkového řízení návrh
zákona o Policii České repub-
liky a o Inspekci policie. Sou-
částí návrhu zákona je také
návrh zákona o změnách zákonů
v souvislosti s přijetím zákona o
Policii České republiky a o
Inspekci policie, jehož součástí
je  v části třetí změna zákona o
obecní policii. Termín ode-
vzdání připomínek stanovil
předkladatel (ministerstvo vni-
tra) do 4. 12. 2007. OS v součas-

né době připravuje stanovisko k
návrhu zákona. Funkcionářům
ZO OS působících v rámci
Policie ČR a ZO OS sdružujícím
zaměstnance a strážníky obecní
(městské) policie zašle OS na
vyžádání elektronickou verzi
obou výše uvedených návrhů
zákonů.
Upozorňujeme zaměstnance
policie, že návrh zákona o
Policii ČR a o Inspekci policie
upravuje, nad rámec zákoníku
práce, další povinnosti zaměst-
nanců policie. V části druhé
návrhu zákona se kompetence
Inspekce policie nově navrhuje
vztáhnout  také na zaměstnance
policie. Navrhuje se rovněž, aby
Inspekce policie  byla oprávně-
na u policisty, zaměstnance poli-
cie, inspektora a zaměstnance

inspekce provést zkoušku odol-
nosti protiprávnímu jednání
(zkouška spolehlivosti) a to i ji-
nou osobou. Účinnost zákona se
navrhuje 1. 1. 2009. Stanovisko
OS bude zveřejněno. 
� Na jiném místě NOS
opakovaně zveřejňujeme výtah
z přehledu zásadních změn
zákonů, které jsou součástí
zákona č.. 261/2007 Sb., o stabi-
lizaci veřejných rozpočtů.
Žádáme tímto funkcionáře ZO
OS, aby  zpřístupnili  informace
všem zaměstnancům. Na
vyžádání je k dispozici na adrese
statorg@cmkos.cz   rovněž elek-
tronická verze výtahu i úplného
přehledu zásadních změn
zákonů obsažených v zákonů č.
261/2007 Sb., o stabilizaci veře-
jných rozpočtů.
V Praze dne 18. 11. 2007

Alena Vondrová
předsedkyně OS

díky připravené decimaci celní
správy ocitnout v troskách.
Tuzemská celní správa přitom
není žádný zkostnatělý moloch, s
klienty komunikuje elektronicky,
je plně zapojena do evropských
a mezinárodních struktur a je na
naše úřednické poměry neob-
vykle mladá, průměrný zaměst-
nanec má dnes kolem čtyřicítky.
Celníci zkrátka patří mezi nej-
více konsolidované a vysoce
profesionální složky státní
správy. A možná právě proto se
současné vládě stali tolik nepo-
hodlnými.
A to se ještě ve státní správě ani
mezi občany či podnikateli příliš
neví o tom, že se mají též rušit či
měnit na pobočky finanční
úřady ve 107 českých a
moravských městech. Vláda
zkrátka s vaničkou tzv. úspor
vylévá i dítě. Neuvážené
snižování  daní pro podniky a

nejvyšší příjmové kategorie roz-
točilo spirálu škrtů, které brzy
ohrozí základní funkce státu i v
tak klíčové oblasti, jako je výběr
daní. 
To vše doprovází arogance a ab-
sence dialogu, nejen s lidmi,
kterých se mají nedomyšlené re-
formy, škrty a propouštění týkat,
ale chybí i jakákoliv komunikace
s opozicí. Myslím, že nelze jen
přihlížet tomu, jak  Langer,
Pospíšil, Kalousek či Julínek
nevratně ničí schopnost státu a
veřejného sektoru  zajišťovat
občanům spravedlnost, základní
jistoty a kvalitní veřejné služby.
Hlasování o důvěře vládě je více
než namístě. I kvůli oněm třem
tisícovkám spoluobčanů, kteří
budou přinuceni svléci si cel-
nickou uniformu. Poslední z
nich možná zhasne…

Bohuslav Sobotka,
1. místopředseda ČSSD,
Právo 16. listopadu 2007
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