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Demonstrovali jsme za zachování platů
Společně s policisty a hasiči jsme 9. prosince protestovali proti snížení platů

Na středu 9. prosince, den hlasovánío státním rozpočtu., svolaly Ne-závislý odborový svaz PolicieČeské republiky, Odborový svazhasičů a Odborový svaz státních

podle zákona č. 361/2006 o slu-žebním poměru příslušníků bez-pečnostních sborů bude platitnařízení  vlády,  které  zachovástupnice základních tarifů naúrovni roku 2009. Návrh nařízenívlády bude vládou projednán 21.12. 2009. Díky přijetí pozměňovacího ná-

Všem zaměstnancůmveřejných služeb a správy!
Včera, 9. 12. 2009 byl schvá-len zákon o státním rozpočtuna rok 2010 s několika změ-nami. Pro státní zaměst-nance, jejichž platy jsouhrazeny ze státního rozpočtuznamená přijetí pozměňo-vacího návrhu poslance B.Sobotky, že v roce 2010 bu-dou jejich platy zmraženy anikoliv sníženy, jak předpo-kládal vládní návrh zákona ostátním rozpočtu na rok2010. Díky této změně bu-dou pro rok 2010 platit prozaměstnance veřejných slu-žeb a správy odměňovanýchpodle zákoníku práce do-savadní stupnice platovýchtarifů. Pro příslušníkybezpečnostních sborů odmě-ňovaných podle zákona č.361/2006 o služebním po-měru příslušníků bezpeč-nostních sborů bude platitnařízení vlády, které zachovázákladní stupnice platovýchtarifů na úrovni roku 2009.Návrh nařízení vlády je vsoučasné době ve vnějšímpřipomínkovém řízení. V Praze dne 10. 12. 2009 Alena Vondrovápředsedkyně OS 

Odborový svaz státníchorgánů a organizací děkujevšem účastníkům demon-strace 9. 12. 2009 v Prazeza aktivní podporu tétoprotestní akce. Děkujemetaké všem, kteří se z pra-covních či služebníchdůvodů nemohli demon-strace zúčastnit a svojipodporu vyjádřili pod-pisem podpisového archu. V Praze dne 10. 12. 2009 
OS státních orgánůa organizací



Odborový svaz státních orgánů
a organizací a předsedkyně osobně
přejí  všem  členům a ostatním
zaměstnancům hezké Vánoce
a v novém roce především hodně
zdraví, klidu  a  spokojenosti. 

la při prosazování mzdovýchpožadavků nás všech státníchúředníků. Dle našeho názorujste  pro  danou  věc  vykonalamnohem víc než některé "přímoohrožené a stále vystrašené,pouze mlčky hudrající, druhy."
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Vážené poslankyně, vážení poslanci!
Níže podepsané odborové svazy, zastupující příslušníky bezpečnostních sborů
a zaměstnance veřejných služeb a správy, se na Vás tímto obracejí se žádostí
o podporu pozměňovacího návrhu, předloženého poslancem Bohuslavem
Sobotkou. Jeho cílem je navýšit objem prostředků na platy v příslušných
rozpočtových kapitolách návrhu státního rozpočtu na rok 2010 v úhrnné výši
6 769 872 000,-- Kč tak, aby v roce 2010 nebyly platy uvedených státních za-
městnanců sníženy, ale pouze zmraženy na úrovni roku 2009.
Již v průběhu přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2010 jsme opakovaně
nesouhlasili se snížením objemu prostředků na platy o 4 %. Přitom jsme,
především z důvodů ekonomické situace, vzali na vědomí původně navrho-
vané zmrazení platů a tomuto návrhu předcházející restrikci počtu funkčních
míst. Přičemž jsme poukazovali na to, že již v důsledku restrikce počtu
funkčních míst dojde u některých skupin zaměstnanců nikoliv ke stagnaci, ale
k  poklesu nominálních platů (podle ministerstva financí o 2 % - 3 %).
Současně jsme také upozorňovali na reálná rizika, související s výrazným krá-
cením provozních a dalších výdajů v některých kapitolách návrhu státního
rozpočtu. Jejich důsledkem může být snížení zaměstnanosti a další pokles
nominálních platů dotčených skupin zaměstnanců, což je v některých pří-
padech již dnes zřejmé. Za této situace považujeme další restrikci, spočívající
ve snížení objemu finančních prostředků na platy o 4 %, jak předpokládá
návrh státního rozpočtu, za věcně nepřijatelnou a ekonomicky ve svých
důsledcích za kontraproduktivní. Pro zaměstnance veřejných služeb a správy
znamená snížení objemu prostředků na platy o 4 % snížení stupnic platových
tarifů (zákonem garantovaná část platu) o cca 7 %, u příslušníků bezpečnost-
ních sborů snížení stupnic základních platových tarifů o 5,5 % (zákon č.
361/2003 Sb. neumožňuje jiné řešení).
Vzhledem k tomu, že střednědobý výhled státního rozpočtu předpokládá v
letech 2011 a 2012 zmražení objemu prostředků na platy zaměstnanců veřej-
ných služeb a správy, je nutné pokládat tuto restrikci za dlouhodobou a i z to-
hoto důvodu za věcně neakceptovatelnou.
Současná úroveň průměrných nominálních platů zaměstnanců veřejných slu-
žeb a správy je i vzhledem ke kvalifikační struktuře (téměř 50 % zaměstnanců
má úplné vysokoškolské vzdělání), náročnosti, odpovědnosti a rizikovosti
vykonávaných činností relativně nízká, v některých případech dokonce hlu-
boce podprůměrná (např. oblast sociálních služeb a kultury). Přitom objem agend,
respektive činností, které zaměstnanci veřejných služeb a správy zajišťují,
zůstává stejný nebo spíše má tendenci se zvyšovat. A to při stálém snižování
počtu funkčních míst či jeho stagnaci tam, kde snižování již není možné.  
U bezpečnostních sborů nepochybně povede snížení služebního příjmu jejich
příslušníků k další personální nestabilitě. Je to problém, se kterým se potýká
zejména Policie ČR již delší dobu a pokračování tohoto stavu je nepřijatelné.
Kritická situace je také u Vězeňské služby ČR, především z důvodů pře-
plněnosti věznic a trvalého podfinancování celého systému vězeňství.
Příslušníci Hasičského záchranného sboru jsou denně vystaveni nebezpečí,
když majetek a životy jiných s nasazením svého zachraňují. Jejich význam pro
společnost je nezpochybnitelný. Personální nestabilita, vyvolaná především
odchodem zkušených příslušníků, nepochybně povede ke snížení bezpečnost-
ního standardu. Toto riziko je značné.
V případě veřejné správy v důsledku výše uvedených restrikcí reálně hrozí
omezení výkonu některých jejich kompetencí, případně snížení kvality.
Zejména se jedná o dozorové a kontrolní činnosti státu, kde již nyní je pro-
blém získat a udržet potřebný odborný personál A to za situace, kdy odbory a
zaměstnavatelé požadují od státu zajištění důsledné kontrolní činnosti státu a
zvýšení její efektivnosti.
Nežijeme ve vakuu ani v zahledění do sebe, a proto jsme si plně vědomi
současné ekonomické situace. Přesto jsme přesvědčeni, že právě nyní musí být
jednou z hlavních povinností zajistit efektivní a výkonnou správu státu,
bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku i poskytování veřejných služeb v
odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Bez dostatečně motivovaných, patřičně kva-
lifikovaných a vůči státu a jeho občanům loajálních zaměstnanců tuto povin-
nost splnit nelze.
Předložený pozměňovací návrh poslance Bohuslava Sobotky řeší to, co měla
vyřešit vláda. Tedy zajistit zaměstnancům veřejných služeb a správy, aby je-
jich platy zůstaly zachovány v roce 2010 alespoň na úrovni roku 2009.
Vážené  poslankyně  a  vážení  poslanci, jménem příslušníků bezpečnostních
sborů, zaměstnanců veřejných služeb a správy, které zastupujeme, Vás tímto
žádáme o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkujeme.
JUDr. Milan Štěpánek Zdeněk J. Oberreiter Alena Vondrová
předseda předseda předsedkyně
Nezávislého odborového svazu Odborového svazu Odborového svazu
Policie České republiky hasičů státních orgánů

a organizacípředáno 8. 12. 2009

Dobrý den, paní Vondrová!
Dovolte, abychom Vám my, nížepodepsaní státní úředníci "zčeského venkova" poděkovali zaveškeré úsilí, které jste vynaloži-

Před sněmovnou

Na Palachově náměstí

(Pozn.: druhy = myšlenoodboráře i ostatní zaměstnanceněkterých přímo dotčených pro-fesí státní správy). K výše uve-

denému závěru docházíme jed-noznačně po pravidelném sez-namovaní se s obsahem interne-tových stránek OSSOO. PřejemeVám klidný a pohodový časpředvánoční, i když popravděřečeno, neumíme si Vás před-stavit, že např. celý den dokážetevypnout a zapomenout na pra-covní problémy a za tónůvánočních koled bez myšlenekna blaho ostatních lidí pečetepro své nejbližší cukroví....Přejeme Vám rovněž příjemné aklidné Vánoce, šťastný nový roki to, aby celý rok  příští byloVám i nám všem veseleji.Zároveň Vám přejeme stálý,neutuchající elán, se kterýmjdete  do  názorových   střetů(mnohdy k nelibosti druhé jed-nací strany) při prosazováníracionálních a smysluplnýchzájmů všech zaměstnanců stát-ních orgánů a organizací. A copřejeme ještě my sobě? Klid napráci a více takových bojovníkůjako jste Vy! V příloze Vámposíláme dvě amatérské fotky z9. 12. 2009 a jsme s pozdravemIng. Jaromír Pýcha, Leoš Horčička
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Demonstrovali jsme za zachování platů
Společně s policisty a hasiči jsme 9. prosince protestovali proti snížení platů

orgánů a organizací  demonstraci naprotest proti snižování platů zaměst-nanců státu. Plánované  čtyřprocent-ní snížení prostředků na platy vestátním rozpočtu by v tarifním syté-mu státních zaměstnanců veskutečnosti znamenalo pokles až o 7procent. Na tiskové konferenci 8.prosince, den před demonstrací,předseda Nezávislého OS PolicieČR Milan Štěpánek, předsedkyněOdborového svazu státních orgánůAlena Vondrová a předseda OShasičů  ČR Zdeněk Oberreiter pro-hlásili, že zmrazení platů je maxi-málním  možným  kompromisem,který jsou odbory ochotny tolerovat. Demonstrace se účastnily asi třitisíce policistů, hasičů, zaměstnancůvězeňské služby, daňové správy adalší odboráři a zaměstnanci státnísprávy. 9. prosince ráno se protestu-jící sešli na Klárově, odtud zamířilik budově Poslanecké  sněmovny, Od sněmovny zamířili demonstranti přes Malostranské náměstí doLetenské ulice a dále na náměstí Jana Palacha.

Dlouhý průvod tří tisíc demonstrantů z řad policistů, hasičů a dalšíchstátních zaměstnanců, mezi nimi i více než 500 odborářů  z našeho svazu,mířil po čtvrt na devět 9. prosince ze sraziště na Klárově do Sněmovníulice ke dveřím budovy Poslanecké sněmovny PČR.

Před sněmovnou se demonstrující zastavili, pískáním a hlukem upo-zornili  poslance, aby nezapomněli na požadavky odborů rozpočtovésféry.

Texty transparentů upozorňovaly na těžkou a odpovědnou práci policistů,hasičů a vězeňské služby. Další pak například na paradoxní požadavky navýběr daní a současnou snahu snížit platy celníkům a daňovým úřed-níkům.

Před dveřmi sněmovny pozdravili demonstranty někteří poslanci ataké předseda ČMKOS Milan Štěch.
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Demonstrovali jsme za zachování platů
Společně s policisty a hasiči jsme 9. prosince protestovali proti snížení platů

Po cestě na náměstí Palacha se pískalo, hlučelo, … …mávalo transparenty …

…. pózovalo fotografům. Náš odborový svaz se mezi převahou policistů a hasičů neztratil, jehovlaječky i transparenty bylo vidět.

.... vidět bylo celníky… … a transparenty: “O finance státu máme zásluhy, za to nás berou pěkně u huby”“Geniální nápad vlády jak zlepšit výběr daní, snížit platy bernímúředníkům”
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Demonstrovali jsme za zachování platů
Společně s policisty a hasiči jsme 9. prosince protestovali proti snížení platů

kde se konala schůze jednající ostátním rozpočtu. Poté průvod pro-šel kolem Ministerstva financí askončil na Palachově náměstí, kdeúčastníci vyslechli projevy odbo-rových  předáků,  zatímco další zá-stupci odborových svazů sledovalidiskusi o rozpočtu přímo v parla-mentu.Demonstranty pozdravil a vysloviljim solidaritu prezident nejsilnějšíevropské policejní odborové centrá-ly sdružující přibližně 600 tisícčlenů z dvaadvaceti evropskýchzemí EUROCOP  Heinz Kiefer aprezident Odborového zväzu hasi-čov Slovenské republiky DanielPetrovič.Státní rozpočet byl pozdě večer 9.prosince dramaticky schválen včet-ně vnitřních změn, což znamenáfakticky zmrazení služebních příj-mů příslušníků a platů civilních za-městnanců na úrovni roku 2009.Demonstrace byla absolutně  úspěš-ná.                                          -dě- Účastníci se na závěr pochodu sešli na Palachově náměstí

Demonstrující pozdravili odboroví předáci a hosté K  demonstrantům promluvila také předsedkyně našeho odborovéhosvazu Alena Vondrová

Po celou dobu průvodu a setkání na Palachově náměstí se o patřičný zvukový doprovod se svými klaksonypostarali  hasiči
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Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony o územních finančních orgánech

Obecně k návrhu: 
Odborový svaz státních orgánů a orga-
nizací dlouhodobě usiluje a podporuje
návrhy, které by vedly k transformaci
daňové správy do samostatné organi-
zační složky státu, jejímž zřizovatelem
by bylo ministerstvo financí.  Cílem je
stejné řešení postavení  daňové správy
jako tomu již je v případě celní správy.
Předložený návrh  zákona, kterým se
mění   zákon č. 531/1990 Sb., o územ-
ních finančních orgánech, a některé
další zákony. o územních finančních
orgánech  sleduje námi dlouhodobě
požadované řešení. Vůči  navrho-
vaným změnám zákona nelze proto mít
zásadní výhradu. S čím však nelze
souhlasit je obecná část  důvodové
zprávy k předloženému návrhu
zákona.  Zásadně nemůžeme souhlasit
s konstatováním, že   citujeme:
„Předložený návrh zákona je dočas-
ným řešením, resp. mezifází mezi
současným stavem a realizací Projektu
JIM, na němž byly práce zahájeny na
základě usnesení vlády č. 1462 ze dne
20. prosince 2006, ……“. V této sou-
vislosti   upozorňujeme na naše ne-
souhlasné stanovisko  k institucionální
reformě v rámci reformy daňového
systému z června 2008 a následně i k
později předloženému  programu
Projektu JIM. Na svých  stanoviscích k
oběma materiálům trváme.  S ohledem
na  výše uvedené  upozornění a v sou-

vislosti s připravovaným projektem
KIM  pokládáme citované konsta-
tování včetně s ním souvisejících
pasáží textu za minimálně neaktuální a
požadujeme úpravu důvodové zprávy
v části A tak, aby plně odpovídala
navrhovaným změnám zákona č.
531/1990 Sb., o územních finančních
orgánech. Tato připomínka je zásad-
ní.
Ze stejných důvodů, jaké jsme uvedli v
případě obecné části důvodové zprávy
požadujeme úpravu předkládací
zprávy. Zda bude k 1. 1. 2014 v plném
rozsahu vytvořen JIM je věcí  odborné
i politické diskuze, která dosud v úpl-
nosti neproběhla. Sám předkladatel
připouští, že citujeme: „…...s ohledem
na potřebu aktuálního prohloubení
modernizace daňové správy, přichází v
úvahu též alternativa vytvoření
samostatné daňové správy podřízené
MF bez integrace výběru ostatních
příjmů, ……. což by zajistilo dosažení
některých klíčových efektů v časovém
předstihu,…..“. Zda tato alternativa
bude předstupněm JIM, jak  se uvádí v
předkládací zprávě nebo bude ko-
nečným řešením, o tom by mělo být
definitivně rozhodnuto až po  důkladné
odborné i politické diskuzi. Upo-
zorňujeme  rovněž na  projekt  KIM,
který, pokud bude realizován, ne-
pochybně  povede  k modifikaci  ne-li
k opuštění  projektu JIM. Z  uvedených

důvodů OS státních orgánů a organiza-
cí zásadně se zněním předkládací
zprávy nesouhlasí a požaduje její
přepracování. Tato připomínka je
zásadní.
Požadujeme doplnění bodu 6.5 obecné
části důvodové zprávy Přehled změn v
systemizovaných místech o případné
změny v systemizaci Finančních ředi-
telství v důsledku konstituování no-
vého  ÚFDŘ respektive  GFŘ  s ohle-
dem  na   převzetí  části   kompetencí
dnešních FŘ nově konstituovaným
ÚFDŘ (GFŘ). Současně požadujeme
uvedení údajů o dopadech na zaměst-
nanost v celé daňové správě v souvis-
losti s navrhovanou transformací   (re-
formou, jak uvádí předkladatel). Tato
připomínka je zásadní. 
Všechny připomínky jsou zásadní.
Pokud předkladatel nevyhoví zásad-
ním připomínkám OS  a nadále bude
vázat předložený  návrh zákona na pro-
jekt JIM obdobně jako tomu je u
současně předloženého návrhu zákona
o Celní správě, s nimž OS zásadně ne-
souhlasí,  pak nelze souhlasit ani s
předloženým návrhem zákona. Trváme
proto na úpravě  důvodové a předklá-
dací zprávy, aby bylo průchodné přijetí
návrhu zákona.
V Praze 10. 12. 2009

Alena Vondrová v. r.  
předsedkyně OS SOO

Informace předsedkyně OS
Pokračování ze strany 1 
vrhu poslance B. Sobotky a násled-nému schválení zákona o státnímrozpočtu na rok 2010 se podařilozachovat pro rok 2010 úroveňplatů zaměstnanců veřejných slu-žeb a správy na úrovni roku 2009.Tím  byl dosažen cíl, který si vy-tkly odborové svazy zastupující za-městnance veřejných služeb asprávy. Skutečnost, že se podařilopro rok 2010 udržet stupnice pla-tových tarifů a stupnice základníchtarifů (u příslušníků bezpečnost-ních sborů) na úrovni platné od 1.6. 2009, je nezbytné pokládat zaúspěch, na kterém se významněpodílely odbory. To by si mělipředevším uvědomit všichni zamě-stnanci veřejných služeb a správy.Bez důsledného tlaku odborů vroce 2008 a zejména v roce 2009by situace v úrovni odměňovánízaměstnanců veřejných služeb asprávy byla jiná.Tím, že se v roce 2008 podařilo vrámci projednávání vládníhonávrhu státního rozpočtu na rok2009 navýšit objem prostředků naplaty zaměstnanců veřejných slu-žeb a správy, s výjimkou učitelů re-gionálního školství, o 2,7 mld. Kč(včetně odvodů na sociální a zdra-votní pojištění), mohlo dojít od 1.4. 2009 ke zrušení základní stup-nice platových tarifů a od 1. 6.2009 k navýšení stupnic platovýchtarifů o 3,5 % (v průměru zvýšeníměsíčních platů od 1. 6. 2009 o400-500 Kč v pololetním vy-jádření). Tím, že se v roce 2009 po-dařilo v rámci projednávanéhovládního návrhu státního rozpočtuna rok 2010 navýšit objemprostředků na platy zaměstnancůveřejných služeb a správy, jejichžplaty jsou hrazeny přímo ze stát-ního rozpočtu o 6,7 mld. Kč, nedo-jde k poklesu platů těchto zaměst-nanců, ale k jejich zmrazení. Vdůsledku této změny zůstávají vplatnosti i pro rok 2010 stupniceplatových tarifů pro zaměstnanceodměňované podle zákoníku práce.Stupnice základních tarifů pro pří-slušníky  bezpečnostních  sborů,kteří jsou odměňováni podlezákona č. 361/2006 Sb., o služeb-ním poměru příslušníků bezpeč-nostních sborů, rovněž zůstanouzachovány v roce 2010 na úrovniroku 2009. Celkem byly pro rok2009 a 2010 navýšeny objemyprostředků na platy zaměstnancůveřejných služeb a správy, jejichžplaty jsou hrazeny ze státníhorozpočtu, o 9,4 mld. Kč protipůvodním vládním návrhům stát-

ních rozpočtů na rok 2009 a 2010.Bez  iniciativy,  obtížného  a kom-plikovaného jednání i tlaku odborůby nepochybně k tak významnýmzměnám nedošlo. To je potřeba siuvědomit! V  této souvislosti je nutnézdůraznit, že se podařilo v rámcidané ekonomické situace přijatel-ným způsobem vyřešit pouze platyv roce 2010. Za dané situace bylodosaženo maxima možného. Jakbudou vládou řešeny platy zaměst-nanců veřejných služeb a správy vroce 2011, závisí především naekonomické situaci země a na způ-sobu řešení problému předevšímpříjmové strany státního rozpočtu. Ikdyž vláda předpokládá veschváleném střednědobém výhledustátního rozpočtu na léta 2011 a2012 zmrazení platů zaměstnancůveřejných služeb a správy, můžebýt situace ve skutečnosti jiná.Tomu částečně nasvědčují i posled-ní vyjádření ministra financí. Ztěchto a dalších důvodů nelze protovyloučit opakování situace z le-tošního roku i v roce 2010. Tutoeventualitu,  přesto, že s ní nesou-hlasíme, musíme vzít v úvahu.Zaměstnanci veřejných služeb a

správy by proto měli být připravenipodpořit své zástupce kdykoliv tobude potřeba, obdobně jako tomubylo nyní.Svoji nezastupitelnou roli zejménapři schvalování pozměňovacíhonávrhu poslance B. Sobotky sehrálitaké poslanci PČR, kteří návrh pod-pořili. Vzhledem k velmi složitésituaci, která nastala v souvislosti sprojednáváním vládního návrhustátního rozpočtu na rok 2010, slušíse zde uvést přehled hlasováníposlanců k tomuto pozměňovacímunávrhu: Pozměňovací návrh podpořilivšichni poslanci ČSSD s výjimkoujednoho omluveného a tří nemoc-ných poslanců (celkem přítomných67), všichni poslanci KSČM(celkem 26) a tři nezařazení poslan-ci, jmenovitě poslanec E. Snítilý aposlankyně O. Zubová a V.Jakubková. Celkem pro přijetí hla-sovalo ze 191 poslanců 96 poslancůa 81 poslanců bylo proti. Přitompro přijetí pozměňovacího návrhubylo potřeba hlasů 96 poslanců. Proúplnost uvádíme, že pozměňovacínávrh byl rozdělen do tří částí, znichž o dvou prvních bylo hla-sování společné. Pro obě hlasování

platí stejné údaje o hlasování jen stím rozdílem, že v případě re-gionálního školství byl poměr 96pro a 79 proti ze 191 přítomnýchposlanců. Jak z přehledu vyplývá,pozměňovací návrh byl přijat těs-nou většinou.  
� Dle sdělení ministerstva práce asociálních věcí bude návrh na-řízení vlády, kterým se stanovíkatalog prací předložen vládě až vnásledujícím roce. S ohledem nasituaci pokládáme rozhodnutípředkladatele za rozumné. 
� Na jiném místě zveřejňujemeStanovisko OS k návrhu zákona,kterým se mění zákon č.531/1990 Sb., o územních fi-nančních orgánech, a některédalší zákony. Ve věci jednalapředsedkyně OS s náměstkem mi-nistra financí P. Chrenkem, neboťOS má zájem, aby návrh zákonabyl průchodný v Parlamentu ČR. Zrozhovoru mimo jiné vyplynulo, žeprojekt JIM, s nímž OS nesouhlasí,bude modifikován a bude z nějvyčleněna celní správa, která inadále zůstane samostatným sys-témem. Závěry připomínkovéhořízení budou zveřejněny na we-bové stránce OS.  V Praze dne 14. 12. 2009Alena Vondrová předsedkyně OS



Upozornění
Nová právní úprava náhrady mzdy
pro pracovníky nepřetržitých pro-
vozů platí od 9. října 2009, ačkoliv je
v zákoně uvedeno, že nabývá účin-
nosti dnem 1. července 2009. Tento
závěr byl učiněn na základě zákona
č. 309/1999 Sb., o sbírce zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, kde je mi-
mo jiné uvedeno, že právní předpisy
nabývají účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, pokud není s-
tanovena účinnost pozdější.
Z tohoto důvodu je nutné i jiným
způsobem vykládat přechodná usta-
novení. V nich je totiž uvedeno, že
jestliže doba prvních 3 dnů dočasné
pracovní neschopnosti, za které
náhrada mzdy nebo platu nepřísluší
(§ 192 odst. 1 část věty druhé za
středníkem zákoníku práce), neu-
plynula do dne 30. června 2009, po-
stupuje se při uplatnění práva na
náhradu mzdy nebo platu při dočas-
né pracovní neschopnosti podle usta-
novení § 192 odst. 1 část věty druhé
za středníkem zákoníku práce, ve

znění účinném ode dne 1. července
2009. Na základě výše uvedeného je
třeba přechodné ustanovení vykládat
následovně. 
Jestliže doba prvních 3 dnů dočasné
pracovní neschopnosti, za které
náhrada mzdy nebo platu nepřísluší
(§ 192 odst. 1 část věty druhé za
středníkem zákoníku práce), neu-
plynula do dne 8. 10. 2009, postupu-
je se při uplatnění práva na náhradu
mzdy nebo platu při dočasné pracov-
ní neschopnosti podle ustanovení §
192 odst. 1 část věty druhé za střed-
níkem zákoníku práce, ve znění
účinném ode dne 9. 10. 2009. 
Zaměstnavatelé jsou tedy povinni
zaměstnancům, kterým od výše uve-
deného období nezaplatili např.
náhradu mzdy za 36 hodin, doplatit
rozdíl mezi 36 a 24 hodinami, tj. do-
platit tuto ná radu mzdy za 22 hodin.

JUDr. Jaromír Zrutský 
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Neposkytování náhrady mzdy za
první tři dny pracovní neschopnosti
pociťovali jako nedostatek zaměst-
nanci ve vícesměnných nebo
nepřetržitých provozech. Zaměst-
nanec měl například  v nerovno-
měrném rozvrhu pracovní doby pra-
covat od pondělí do středy po 12
hodinách, ve čtvrtek až do neděle
měl mít volno. Pokud v pondělí one-
mocněl, nedostal za pondělí až stře-
du žádnou náhradu mzdy (jednalo se
o první 3 dny pracovní neschopnos-
ti). Rovněž ji nedostal za čtvrtek až
neděli, neboť podle rozvrhu pracov-
ní doby neměl pracovat. Náhradu
mzdy obdržel až za následující
pondělí až středu, pokud byl v této

době ještě v pracovní neschopnosti.
Novela zákoníku práce s účinností
od 9. října 2009 stanoví, že náhradu
mzdy místo nemocenských dávek
bude zaměstnavatel poskytovat již
od 25. hodiny nerovnoměrně roz-
vržené pracovní doby. Zaměstnanec
uvedený v předchozím příkladu bude
náhradu mzdy  dostávat již od středy,
tedy od 25. hodiny, neboť za pondělí
až úterý odpracuje 24 hodin - tedy 2x
12 hodin. Když onemocní v úterý,
dostane náhradu až od pondělí, tedy
od 25. hodiny. Úterý a středa je to po
12 hodinách, celkem 24 hodin,
čtvrtek a pátek nepracuje a v pondělí
má pracovní den, tedy 25. hodinu.

JUDr. Ladislav Jouza

Náhrada mzdy v nemoci - změna pro vícesměnné provozy
§ ODPOVÍDÁME §

Provozní fond(z rozpočtu OS na rok 2010)
v tis. Kč

Výnosy
Tvorba PF z podílu člen. příspěvků 16.291,2
Úroky – výnosy z vkladů u peněž. ústavů 800,0
Splátky půjček z PSF 100,0
Výnosy celkem 17.191,2
Náklady
Zasedání orgánů a komisí 151,7
Porady, aktivy, semináře 41,8
Školení 217,0
Činnost sekcí 1.676,4
Cest. náhrady pracovníků a funkc. OS 85,0
Publikace, časopisy, noviny 45,0
Mezinárodní činnost 100,0
Právní zastup. a poradenství 300,0
Péče o funkcionáře 6,0
Mzdové náklady 5.733,7
Zákonné pojištění 1.973,5
Příděly SF 138,8
Provozní náklady 1.074,0
Péče o pracovníky 45,0
Nákup drobného majetku 120,0
Náklady autoprovozu 295,0
Náklady IPC 4.470,7
Náklady spojené s vyd. čas. NOS 1.000,0
Příspěvek na činnost ČMKOS 2.224,6
Příspěvek na činnost BOZP 170,7
Příspěvky PSI 330,9
Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR 43,0
Příspěvek Evropskému hnutí v ČR 0,5
Systém podpor a dotací pro čl. OS (PSF) 1.800,0
Náklady celkem 22.043,3
Výnosy celkem 17.191,2
Výsledek hospodaření (schodek) - 4.852,1

Výbor odborového svazu
Ve čtvrtek a pátek 10. a 11. prosince
se konalo 17. zasedání předsednictva
výboru a 6. zasedání výboru  Odbo-
rového svazu státních orgánů a orga-
nizací. Předsednictvo se zabývalo
doplněním přípravy následujícího
jednání výboru a dále schválilo
návrh na člena revizní komise
Majetkové,  správní  a  delimitační
unie odborových svazů místopředse-
du našeho odborového svazu Ing. J.
Rovenského.  Po zahájení zasedání
výboru, kontrole usnesení  a volbě
pracovních komisí, doplnila ústně
zprávu  o činnosti předsedkyně OS
A. Vondrová informacemi o legisla-
tivní činnosti a školení funkcionářů
nových základních organizací.
Výbor po projednání schválil písem-
nou zprávu o hospodaření odbo-
rového svazu k 30. 9. 2009 a vzal na
vědomí příslušné stanovisko revizní
komise OS. Předložený návrh
rozpočtu  odborového svazu na rok
2010 doplnila pracovnice kanceláře
OS Z. Svobodová informací, že
návrh, který připravila rozpočtová
komise, je nižší než rozpočet pro rok

2009 a obsahuje úspory, které
neomezí činnost svazu, bere ohled na
zvýšení DPH a spotřební daně.
Rozpočet byl schválen. 
Poté byly projednány majetkové ak-
tivity odborového svazu týkající se
vlastněných podílů DKO Jihlava a
Metropol České Budějovice a
Rekreačního zařízení Smrk Lázně
Libverda. 
Výbor dále vzal na vědomí zhodno-
cení letní a zimní svazové rodinné
rekreace v roce 2009 a zahraniční
rekreace v Chorvatsku v roce 2009,
též vzal na vědomí usnesení PVOS o
zabezpečení počtu lůžek tuzemské
rekreace v roce 2010 v rozsahu 1360
lůžek. O rekreaci v Chorvatsku bude
společně s dalšími odborovými sva-
zy jednáno až po Novém roce. 
V bodě programu určeném proble-
matice  platů zaměstnanců ve veřej-
né správě a službách v roce 2010 in-
formovala předsedkyně OS A.
Vondrová o jednáních ohledně
pozměňovacího návrhu na zachování
objemu prostředků na platy ve stát-
ním rozpočtu na rok 2010 na úrovni

roku 2009, o přípravě demonstrace
konané 9. prosince a o samotném
průběhu demonstrace a jednání
poslanecké sněmovny. Ocenila
společný postup s Nezávislým
odborovým svazem Policie České
republiky a Odborovým svazem
hasičů. Účast z řad členů našeho
odborového svazu mohla být vyšší.
Zmínila se o tom, že mimo poslanců
ČSSD a KSČM, kteří jednotně hla-
sovali pro pozměňovací návrh, hla-
sovali pro dorovnání objemu platů
státních zaměstnanců na letošní
úroveň též poslankyně Olga Zubová,
Věra Jakubková a poslanec Evžen
Snítilý.
Výbor ocenil aktivní nasazení
předsedkyně OS A. Vondrové při
komplikovaných jednáních o platech
na rok 2010 a vyslovil jí poděkování.
Výbor projednal a schválil termíny
zasedání předsednictva a výboru
odborového svazu v roce 2010,
schválil časový harmonogram pří-
pravy VI. sjezdu našeho odborového

svazu, který se bude konat 18. – 19.
března 2011 v Praze, schválil usta-
vení komisí k přípravě sjezdu, jed-
notlivé sekce do dubna 2010 rozhod-
nou o zástupcích sekcí v těchto ko-
misích. 
Výbor se zabýval přípravou účasti
našeho odborového svazu na V. sjez-
du ČMKOS, který se bude konat 9. –
10. dubna 2010 v Praze. Výbor vzal
na vědomí nominaci 19 delegátů
našeho odborového svazu a jejich
náhradníků, rozhodl o nominaci zá-
stupců našeho svazu do pracovních
komisí sjezdu. Na předsedu ČMKOS
pro další volební období navrhuje
výbor našeho odborového svazu
dosavadního místopředsedu Jarosla-
va Zavadila. Na místopředsedu
ČMKOS navrhuje JUDr. Víta Sam-
ka, současného vedoucího právního
oddělení ČMKOS.
Jednání výboru řídil místopředseda
OS J. Rovenský. První den se účast-
nilo z 40 členů výboru 24, druhý den
pak 23 členové.                         -dě-

Z důvodové zprávy k návrhu rozpočtu OS státních orgánů a organizací narok 2010: Návrh rozpočtu na rok 2010 je zpracován po provedeném rozboru čer-
pání nákladů r. 2008 a skutečnosti k 30. 9. 2009. Vychází z plánu akcí, respektuje
limity, schválené statuty fondů OS a zohledňuje předpokládaný vliv krizového
vývoje,  úsporná opatření  především  v  oblasti  provozních  nákladů a stagnaci
mzdových prostředků. Finančně jsou zajištěny všechny předpokládané akce a
úkoly odborového svazu, činnost orgánu a jeho komisí, činnost sekcí a provoz pra-
covišť kanceláře VOS v nezbytně nutné míře. Hospodaření s finančními prostřed-
ky provozního fondu se řídí zásadami použití provozního fondu OS, schválenými
VOS dne 26. dubna 2007, s účinností od 27. dubna 2007.
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Jižní Korea: Vládní nátlak na odbory ve veřejném sektoru sílíZástupci PSI napsali dopis korejskému prezidentovi, ve kterém důrazněodsuzují současné násilnosti proti odborům a vyzývá své pobočky a celéodborové hnutí k zaslání podobných protestních dopisů korejské vládě. Již od února 2008, kdy přišla k moci současná vláda, představila korejskávláda agendu, ve které si klade za cíl omezování veřejného sektoru azadávání veřejných služeb soukromým firmám. K tomuto omezovánínavíc docházelo při soustavném napadání a porušování odborářskýchpráv pracovníků ve veřejném sektoru, když se jednalo především o právona sdružování v odborech a právo na kolektivní vyjednávání. Vládadokonce jednostranně zrušila i některé platné kolektivní  dohody. Když setři velké odborové organizace rozhodly sloučit v jednu, zkusila nejdřívevláda zrušit probíhající hlasování o daném spojení a posléze odmítla nověvzniklou odborovou organizaci uznat za právně platnou. 1. prosince vlá-da nařídila policejní razii ve dvou významných odborových organizacích,u  kterých  zabavila počítače vytištěné dokumenty a další materiály. Vestejný den rovněž vešlo v platnost nařízení vlády, ve kterém vláda za-kazuje pracovníkům vlády kolektivně protestovat proti vládnímnařízením, včetně vydávání veřejných prohlášení a peticí, účastnění sedemonstrací proti vládě a nošení oblečení s politickými slogany.Vzhledem k opakovaným vládním útokům vyzývají dvě přední odborovéorganizace FKTU a KCTU své členy ke generální stávce. PSI se účastní Kodaňského summitu o klimatických změnáchInternacionála veřejných služeb (PSI) se ve dnech 7. - 18. prosince účast-ní Kodaňského summitu o klimatických změnách a koordinuje 20delegátů z odborů ve veřejných službách z 11 zemí. Při této příležitostivydala PSI deklaraci s názvem „Zelený růst pro pracovní místa a sociálníspravedlnost“. Tato deklarace kombinuje  konsensuální  postoj odbo-rových organizací pod vedením ITUC (Mezinárodní odborová konfede-race) se sektorovými pohledy globálních odborových federací. Tentosummit by měl podle PSI znamenat obrat v pohledu globální lídrů. V bo-ji za naší planetu můžeme uspět pouze při zapojení společného úsilí, cožklade na první místo potřeby lidí a ohleduplnost vůči naší křehké planetěpřed zisky korporací a lidskou hamižností.Turecko: Odboráři propuštěni po půlročním nezákonném vězněníVe dnech 19. a 20. listopadu proběhl soudní proces s 31 odborovýmipředáky,  kterého  účastnili  i zástupci z Mezinárodní odborové federace(ITUC) a globálních odborových federací z osmi různých evropskýchzemí. Kvůli obviněním ze zakládání teroristické organizace 22 z těchtoodborářů strávilo téměř 6 měsíců ve vězení bez možnosti na řádný proces.V období od ledna do května 2009 byly odposlouchávány telefony 36členům turecké odborové organizace KESK. V návaznosti na tytoodposlechy byla sepsána i následující obvinění. Všech 36 těchto odborářůbylo zatčeno s tím, že 31 z nich bylo souzeno za podněcování terorismu a22 jich nakonec bylo odsouzeno. Od tohoto zatčení byla jejich právaporušena mnoha a mnoha způsoby. Již během soudního procesu bylaopakovaně porušována jejich práva na obhajobu včetně bránění komu-nikace mezi obviněnými odboráři a jejich obhájci. 20. listopadu však soudv Izmiru rozhodl, že všichni zadržení musí být propuštěni. Ačkoliv mezi-národní odborové hnutí s radostí přivítalo toto rozhodnutí, nelíbí se mu,že všichni obvinění se budou muset opět účastnit dalšího soudního proce-su plánovaného na březen. Politováníhodné však zůstává, že k tomuto rozhodnutí došlo krátce poté,co soud nechal zatknout dalšího odboráře za podněcování terorismu.Zatčeným je Murad Akincilar, který nyní musí čelit těžkým podmínkám ačástečně  ztratil  zrak na jedno oko poté, co nebyla poskytnuta nezbytnázdravotní péče. Generální tajemník ITUC, Guy Rider, k tomu řekl:„Mezinárodní soud pro lidská práva již mnohokrát odsoudil Turecko začasté neférové soudní procesy. Tohle je jen další z mnoha příkladů. ITUCspolečně s dalšími mezinárodními pozorovateli v Izmiru jednoznačně ne-souhlasí s takovýmto porušováním právního systému – porušování cíleněmířené na oslabování odborů.“                                                         -pm-

Sekce statistiky našeho odbo-rového  svazu  se konala 8. pro-since v Praze. Jednání bylověnováno především druhé vlněpersonálního auditu a uvol-ňování pracovníků, přípravě pra-covního řádu, přípravě na sčítánílidu a zásadám čerpání FKSPpro další období v rámciČeského statistického úřadu. Otěchto věcech informovaly Ing.Marcela Provazníková, ředitelkaodboru personalistiky a mezd, aIng. Ladislava Schwarzová,vrchní ředitelka ekonomické asprávní sekce. V roce 2010 má

dojít k snížení příspěvku na stra-vování z FKSP a zvýšení pří-spěvku ze strany zaměstnanců,dary k životním jubileím budounově omezeny na 50. narozeninya první odchod do důchodu,mění se čekací doby na některépožitky z FKSP, dostatečnýprostor bude pro příspěvky napenzijní připojištění, půjčky asociální výpomoci. Účastníci jednání vzali na vě-domí složení výboru sekce, kterývolí svého předsedu, zástupce dopředsednictva a výboru odboro-vého svazu.                         -dě-

Z konferencí sekcí

V pondělí 30. listopadu se ko-nala v Praze konference sekceObčanských pracovníků Mini-sterstva vnitra ČR. Předsedasekce Petr Tachecí informoval ojednáních od minulé konference.Týkala se především konkrét-ních dopadů organizačních změnv  souvislosti  s  novými  kraj-skými  ředitelstvími Policie ČR,snahy zabránit navýšení úvazkůučitelů v policejním školství,přerozdělování finančních pro-středků na odměny a úsilí za za-chování tarifních tabulek. Plk. Ing. Roman Fidler, ředitel

řízení lidských zdrojů Policej-ního prezidia  ČR informoval oplatových, personálních a orga-nizačních záležitostech a o vý-sledcích kolektivního vyjed-návání. Předsedkyně OS A.Vondrová informovala o jed-náních o platech na rok 2010 avyzvala k účasti na protestechproti snížení prostředků na platy.Novým předsedou koordi-načního výboru odborových or-ganizací  občanských pracov-níků se stal Petr Pacher (Krajskéředitelství Policie ČR  Jiho-moravský kraj).


