
u Dne 8. 2.2006 byl pøi-jat Poslanec-kou snìmov-nou PÈR vlád-ní návrh záko-níku práce veznìní pøijatých pozmìòo-vacích návrhù. OS zveøejníbli��í informace k novémuzákoníku práce poté, co bude kdispozici plné znìní textu pøi-jatého Poslaneckou snìmovnouPÈR. Upozoròujeme v�echnyZO OS, �e nakladatelstvíSONDY pøipravuje komento-vané vydání zákoníku práce.Autory komentované verze budeskupina právníkù vedená ve-doucí legislativnì právního odd-ìlení ÈMKOS JUDr. M.Kubínkovou. Zaèátek expediceje pøedpokládán na podzim to-hoto roku (pravdìpodobnì vzáøí). V tìchto dnech by mìlyv�echny ZO OS obdr�et propa-gaèní výtisk týdeníku  SONDY vnìm� je zveøejnìn objednacíkupón s 15% slevou z ceny. OS�ádá v�echny ZO OS, abyvyu�ily této nabídky! Pokudnìkteré ZO OS neobdr�ízmínìný propagaèní výtisk  tý-deníku SONDY doporuèujeme,aby se obrátily pøímo naSONDY s. r. o., nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3, e-

mail: sondy-odbyt@cmkos.cz.Upozoròujeme, �e �kolení kzákoníku práce, které OSpøipravuje, bude vycházet z tétopublikace. Pova�ujeme proto zanezbytné, aby ka�dá ZO OS vèasdisponovala dostateèným poè-tem výtiskù této publikace.�kolení budou probíhat v obdobíkonec kvìtna - prosinec 2006.Èasový pøehled �kolení funk-cionáøù ZO OS k novémuzákoníku práce zveøejníme sdostateèným èasovým pøedsti-hem. Nový zákoník prácenabude úèinnosti 1. 1. 2007. 
v Upozoròujeme v�echny pøí-slu�níky bezpeènostních sborù,�e na jiném místì NOS zveøejòu-jeme Informace o novele zá-kona è. 186/1992 Sb., o slu-�ebním pomìru pøíslu�níkùPolicie Èeské republiky anovele zákona è. 154/1994 Sb.,o Bezpeènostní informaèníslu�bì. Novely obou zákonùnabývají úèinnosti dnem 1. 3.2006. Jsou souèástí zákona è.21/2006 Sb., o ovìøování shodyopisu nebo kopie s listinou a oovìøování pravosti podpisu a ozmìnì nìkterých zákonù (zákono ovìøování). Text je zveøejnìntaké na webové stránce OS. V Praze dne 11. 2. 2006 Alena Vondrovápøedsedkynì OS
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Informace pøedsedkynì

Pøípadným autorùmpøíspìvkù do na�ehoèasopisu sdìlujeme, �ehonoráø za zveøejnìnímù�e být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné èíslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánù a organizací dostávají èa-sopis NOS zdarma. Pøedplatné jehrazeno z prostøedkù VýboruOdborového  svazu státníchorgánù a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

Z konferencí sekcí

Vedení sekce Veøejná správa

Ústøední øeditel Èeské správy sociálního zabezpeèení Jiøí Hoidekr se tradiènìúèastní konferencí sekce.

Ve ètvrtek 2. února se v Praze konala konference sekce Územní finanèníorgány. Pøevá�nou èást aktivity vlo�ila sekce v období od minulé konfe-rence do snahy vyjednat lep�í platové podmínky pro zamìstnance ÚFO. 27.7. se konala první schùzka s novou námìstkyní MF ing. Trezziovou. Bylodohodnuto, �e odbory ve spolupráci s ÚFDØ vypracují materiál na téma:"Zabezpeèení prostøedkù na platy zamìstnancù ÚFO pro rok 2006". Tytopodklady pak budou prostøednictvím paní námìstkynì pøedány panu min. fi-nancí Sobotkovi.Ve velmi krátké dobì byl tento materiál pøipraven a pøedánpaní námìstkyni  Cílem navrhovaných opatøení je dosáhnout spravedlivéhoodmìòování za stejnì vykonávanou práci, její mno�ství a kvalitu a dosáh-nout prùmìrného skuteèného platu zamìstnancù ÚFO k 31. 12. 2006 pøib-li�nì 3000 korun nad úroveò prùmìrného platu ve veøejné správì, to je nacca 25.000 korun. Zpùsob rozdìlení pøidìlených dal�ích finanèních prostøed-kù pro pracovníky ÚFO bìhem roku 2005 je vnímán rùznými skupinami za-mìstnancù rùznì. Zatím co øadoví pracovníci volají po plo�ných fixníchodmìnách, snahou vedoucích pracovníkù je pøerozdìlit tyto prostøedky vmezích jejich pravomocí. Doporuèená metodika pro rozdìlení posledníhobalíèku podle zprávy o èinnosti pøedsedy sekce Zdeòka Tomá�ka zabezpeèi-la stejný postup v rámci v�ech FØ. O vý�i mimoøádných prostøedkù jeposílen i objem mzdových prostøedkù na rok 2006. Pøedseda sekce ocenilpøístup ministerstva financí k problémùm zamìstnancù daòové správy a po-moc, kterou poskytuje odborový svaz pøi prosazování zájmù sekce.Konference sekce Správy sociálního zabezpeèení se konala v budovìÈSSZ v Praze 9. února. Ústøední øeditel ÈSSZ ing. J. Hoidekr ocenil práciv�ech zamìstnancù správy a zdùraznil významnou úlohu odborových orga-nizací ÈSSZ  i odborového svazu pøedev�ím pøi prosazování spravedlivéhoodmìòování zamìstnancù úøadu vzhledem k významu ÈSSZ. Prùmìrný platv roce 2005 dosáhl 19 455 korun, co� je nominální rùst o 60,4 % od roku2000. Ve sféøe odmìòování se posilují jistoty i zásluhovost. Trend zvy�ováníplatù má pokraèovat i tento rok. J. Hoidekr seznámil zamìstnance se strate-gickými cíly ÈSSZ, která napøíklad bude v roce 2008 zaji��ovat komplexníbezpeènost dat na mezinárodní úrovni. Vyzval pøítomné odboráøe k vìt�íotevøenosti pøi øe�ení problémù na pracovi�tích a strach pøihlásit se o svápráva oznaèil za zbyteèný. V diskusi zaznìla kritika na snahu zapojit kodexchování do pracovního øádu a na poskytování vitamínù z FKSP.

Vedení sekce VS se se�lo 7. únorav Praze. Byla projednána pøípravavýjezdního zasedání sekce, kterése bude konat 11. - 13. kvìtna vblízkosti �elezné Rudy. Souèástíbude setkání s funkcionáøi základ-ních organizací z regionu. Na pro-gramu má být také úrazové po-ji�tìní a dùchodová reforma v ÈR,platové otázky, nový zákoníkpráce a pøíprava nových meto-dických pomùcek pro základní or-ganizace. Na zasedání bude

konkretizován postup sekce vrámci pøíprav na sjezd odbo-rového svazu v pøí�tím roce. Pro jednání VOS v dubnu vedenísekce navrhlo své zástupce dokomisí pøípravy sjezdu. Stále sepoèítá s výjezdním zasedánímzástupcù základních odborovýchorganizací pøi krajských úøadech.V rámci svého vystoupení infor-movala pøedsedkynì OS A.Vondrová o aktuálních zále�i-tostech v oblasti legislativy.



ÚvodemDne 1. bøezna 2006 nabude úèinnosti zákon è. 21/2006 Sb., o ovìøování shodyopisu nebo kopie s listinou a o ovìøování pravosti podpisu a o zmìnì nìk-terých zákonù (zákon o ovìøování), který v § 26 obsahuje novelu zákona è.186/1992 Sb., o slu�ebním pomìru pøíslu�níkù Policie Èeské republiky, a v §28 novelu zákona è. 154/1994 Sb., o Bezpeènostní informaèní slu�bì. Noveluzákona pøipojil Senát k zákonu, jeho� obsah se slu�ebním pomìrem pøís-lu�níkù bezpeènostních sborù nijak nesouvisí.Pøesto�e byla nìkterými senátory avizována úprava, jejím� cílem mìlo býtzpøísnìní poskytování penì�itých plnìní po skonèení slu�ebního pomìru, jsoupøedmìtem novelizace nejen ustanovení obou uvedených zákonù o nárocíchsouvisících se skonèením slu�ebního pomìru, ale té� ustanovení o skonèeníslu�ebního pomìru.Zmìny dùvodù pro propu�tìní ze slu�ebního pomìruV zákonì o slu�ebním pomìru byla zmìnìna dikce ustanovení § 106 odst. 1písm. d), která obsahuje dva dùvody pro propu�tìní pøíslu�níka. Prvním dùvo-dem je jednání pøíslu�níka, spoèívající v poru�ení slu�ební pøísahy zvlá�� zá-va�ným zpùsobem. Tento dùvod propu�tìní byl v aplikaèní praxi dosudpou�íván v pøípadech, kdy pøíslu�ník spáchal jednání, které, velmi obecnìøeèeno, bylo v rozporu s po�adavky kladenými na pøíslu�níka, napøíklad o pøí-pad, kdy pøíslu�ník spáchal pøestupek podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona è.200/1990 Sb., o pøestupcích. Vyu�íván v�ak byl také tehdy, kdy nebylo zcelazøejmé, zda jednání, kterého se pøíslu�ník dopustil, vùbec mìlo protiprávnícharakter.Druhým dùvodem pro propu�tìní uvedeným v § 106 odst. 1 písm. d) bylo jed-nání, jím� pøíslu�ník poru�il slu�ební povinnost zvlá�� záva�ným zpùsobem.Slu�ební funkcionáø tak postupoval tehdy, jestli�e se pøíslu�ník dopustil zá-va�ného kázeòského pøestupku.Znìní nového ustanovení § 106 odst. 1 písm. d) je zcela odli�né. Podle nìhomù�e být pøíslu�ník propu�tìn ze slu�ebního pomìru, jestli�e poru�il slu�ebnípøísahu tím, �e se dopustil zavr�eníhodného jednání, které má znaky trestnéhoèinu a je zpùsobilé ohrozit dobrou povìst bezpeènostního sboru. Nutno konstatovat, �e senátorská novela pøevzala skuteènou "legislativní per-lu", tj. dikci obdobného ustanovení § 42 odst. 1 písm. d) dosud neúèinnéhozákona è. 361/2003 Sb., o slu�ebním pomìru pøíslu�níkù bezpeènostníchsborù. Propou�tìcí dùvod zapsaný do zákona a� na jednání vlády o návrhuzákona è. 361/2003 Sb., tedy po posouzení návrhu legislativní radou vlády, jeústavnì pochybný. Navíc, je také dùvodem naprosto zbyteèným. Nový zákontoti� obsahuje celou øadu propou�tìcích dùvodù, které taxativnì vymezujív�echna jednání pøíslu�níka, vyluèující jeho setrvání ve slu�ebním pomìru.Naznaèené dùvody propu�tìní v�ak absentují v zákonì souèasném. Proto byloporu�ení slu�ební pøísahy spatøováno i v jednání, které má v novém zákonìsvùj vlastní propou�tìcí dùvod.Nesystémové zaøazení nového propou�tìcího dùvodu do staré právní úpravyslu�ebního pomìru vede k zásadnímu zú�ení pou�itelnosti § 106 odst. 1 písm.d) k propou�tìní pøíslu�níkù pro poru�ení slu�ební pøísahy. Poèínaje dnem 1.bøezna 2006 tak mù�e být ze slu�ebního pomìru propu�tìn pouze pøíslu�ník,který se dopustil poru�ení slu�ební pøísahy jednáním, kteréa) je zavr�eníhodné,b)  má znaky trestného èinu, c) je zpùsobilé ohrozit dobrou povìst policie.Pokusme se rozebrat skutkovou podstatu poru�ení slu�ební pøísahy, a tímsamotného propou�tìcího dùvodu. Skutková podstata spoèívá v tom, �e sepøíslu�ník dopustil zavr�eníhodného jednání. Co je jednáním zavr�eníhodným,je velmi tì�ko definovatelné. Ka�dý slu�ební funkcionáø si pod pojmem "za-vr�eníhodné jednání" zcela urèitì pøedstaví nìco ponìkud jiného. Lze soudit,�e musí jít o jednání pro spoleènost zcela nepøijatelné. V právním øádu Èeskérepubliky se lze setkat s pojmem "zavr�eníhodný" jen zcela výjimeènì.Ustanovení § 29 trestního øádu, které pojednává o výjimeèném trestu, v odst.3 uvádí, �e trest odnìtí svobody na do�ivotí  mù�e soud ulo�it pouze pachateli,který spáchal  vyjmenovaný trestný èin vra�dy, nebo  který pøi  trestném èinuvlastizrady, teroru, obecného ohro�ení nebo genocidia zavinil smrt jinéhoúmyslnì, a to za podmínek, �e stupeò nebezpeènosti takového trestného èinupro spoleènost je mimoøádnì vysoký vzhledem k zvlá�� zavr�eníhodnémuzpùsobu provedení  èinu  nebo k zvlá�� zavr�eníhodné pohnutce nebo kzvlá�� tì�kému a tì�ko napravitelnému následku. Má-li být poru�ení slu�ebnípøísahy zavr�eníhodné, neodbytnì se nabízí výklad, �e musí jít o jednání ma-jící znaky vyjmenovaných trestných èinù.Dikce § 106  odst. 1 písm. d) toti� uvádí, �e zavr�eníhodné jednání musí mítznaky trestného èinu. Definice trestného èinu je obsa�ena v § 3 odst. 1 trest-ního zákona, kde se uvádí, �e "Trestným èinem je pro spoleènost nebezpeènýèin, jeho� znaky jsou uvedeny v tomto zákonì". Má-li se jednat o zavr�eníhod-né jednání, mù�eme vylouèit posuzování podle odst. 2 tého� ustanovení trest-ního zákona, kde se uvádí, �e "Èin, jeho� stupeò nebezpeènosti pro spoleènostje nepatrný, není trestným èinem, i kdy� jinak vykazuje znaky trestného èinu."2 NOS 4/2006

Z tohoto pohledu je naprosto nesmyslná dal�í gradace nezbytné nebezpeènos-ti jednání pøíslu�níka obsa�ená v citovaném propou�tìcím dùvodu. Konstatuje-li v�ak právní pøedpis, �e jednání má znaky trestného èinu, jde ojiný dùvod propu�tìní, ne� ten, který je uveden v § 106 odst. 1 písm. e) nebo§ 107 odst. 1 zákona o slu�ebním pomìru. Tyto dùvody toti� po�adují, aby jed-nání pøíslu�níka bylo posouzeno soudem a pøíslu�ník byl pøed propu�tìnímpravomocnì odsouzen pro trestný èin. Dùvod propu�tìní zalo�ený na poru�eníslu�ební pøísahy jednáním, které má znaky trestného èinu, aplikuje slu�ebnífunkcionáø. Ten proto v øízení o propu�tìní musí vyøe�it základní otázku - do-pustil se pøíslu�ník takového jednání? Jinak øeèeno, dopustil se trestného èinu?A jsme u zásadního problému zakódovaného v tomto propou�tìcím dùvodu. Jeslu�ební funkcionáø oprávnìn posuzovat trestnost jednání pøíslu�níka? A je ktomu vùbec zpùsobilý? Podle mého názoru není ani oprávnìn vynést rozsudeko vinì, ani si o tom uèinit vlastní úsudek. Pokud tak toti� uèiní, dopou�tí seporu�ení Èl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, �e "Jensoud rozhoduje o vinì a trestu za trestné èiny". Jen v trestním øízení lze nalézt,zda se pøíslu�ník dopustil trestného èinu. Výluènì v trestním øízení jsou taképøíslu�níkovi garantována v�echna procesní práva, která mu dávají dostateènýprostor pro prokázání neviny. Do doby, ne� je pøíslu�ník odsouzen, nesmí být vùèi pøíslu�níkovi uèinìny�ádné kroky, je� jsou odùvodòovány tím, �e spáchal trestný èin. UstanoveníÈl. 40 odst. 2 stanoví, �e "Ka�dý, proti nìmu� je vedeno trestní øízení, je po-va�ován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudunebyla jeho vina vyslovena.". Obdobnou zásadu vymezuje § 1 odst. 2 trestníhoøádu, který ukládá povinnost v�ech subjektù hledìt na toho, proti komu se vedetrestní øízení, jako by byl nevinen. Z této zásady presumpce neviny nelze pøi-pustit �ádnou výjimku, tedy ani výjimku, která by se týkala propu�tìní zeslu�ebního pomìru. Ka�dý jiný postup je protiústavní. Umo�òuje-li us-tanovení § 106 odst. 1 písm. d) postup slu�ebního funkcionáøe, jen� je v roz-poru s touto ústavní zásadou, je nutno dojít k závìru o protiústavnosti této èástizákona o slu�ebním pomìru.Zákon o slu�ebním pomìru byl zpracováván s vìdomím, �e podezøení z trest-né èinnosti mù�e ohrozit dùle�ité zájmy slu�by. Proto obsahuje v § 27 us-tanovení o obligatorním zpro�tìní pøíslu�níka výkonu slu�by, a to na dobu, pokterou je dùvodnì podezøelý ze spáchání trestného èinu, jestli�e by jehoponechání ve výkonu slu�by ohro�ovalo dùle�itý zájem slu�by nebo prùbìhpro�etøování jeho jednání. Po dobu zpro�tìní výkonu slu�by nemá pøíslu�níkoprávnìní a povinnosti, které pro nìj vyplývají ze zvlá�tních právních pøedpisù(napø. ze zákona o policii). Navíc, dikce § 121a a� 121c zákona o slu�ebnímpomìru odstraòuje tlak na propu�tìní v obavì, �e pøíslu�ník skonèí slu�ebnípomìr uvolnìním a získá nárok na odchodné a pøíspìvek za slu�bu.Zavr�eníhodné jednání, které má znaky trestného èinu musí být navíc zpùso-bilé ohrozit dobré jméno bezpeènostního sboru. Nabízí se otázka, jak budeprokazováno, �e bezpeènostní sbor má dobré jméno a co významovì pojem"dobré jméno" zahrnuje.zda bezpeènostní sbor v konkrétním okam�iku skuteènì dobré jméno má.Nebo se bude vycházet z fikce, �e napøíklad policie má dobré jméno jenomproto, �e je státní institucí?Lze  proto uèinit následující závìr ve vztahu k propou�tìcímu dùvodu uve-denému v § 106 odst. 1 písm. d) zákona o slu�ebním pomìru. Propou�tìcídùvod zalo�ený na popøení presumpce neviny nutno oznaèit za protiústavní.Dal�í zmìnou, která byla provedena v zákonì 186/1992 Sb. pøedmìtnounovelizací, zmìna, jí� lze oznaèit za nepochopitelnou, je úprava dikce § 106odst. 1 písm. e) citovaného zákona. Dosavadní dikce umo�òovala propu�tìnípøíslu�níka, jen� byl odsouzen k nepodmínìnému trestu odnìtí svobody. Nenízde uvedeno, zda se má jednat o odsouzení za úmyslný nebo nedbalostní trest-ný èin. Podstatné bylo, jaký druh trestu byl ulo�en. Vzhledem k obsahu us-tanovení § 107 odst. 1 tého� zákona v�ak bylo zøejmé, �e se pou�itelnost to-hoto dùvodu propu�tìní týkala jen pøípadù, kdy pøíslu�ník byl odsouzen zanedbalostní trestný èin, nebo� ustanovení § 107 odst. 1 ukládá slu�ebnímufunkcionáøi propustit pøíslu�níka, který byl pravomocnì odsouzen proúmyslný trestný èin, lhostejno k jakému druhu trestu.Ustanovení § 106 odst. 1 písm. e) v�ak bylo pozmìnìno tak, �e umo�òuje pro-pustit pøíslu�níka, který byl pravomocnì odsouzen k nepodmínìnému trestuodnìtí svobody za úmyslný trestný èin. Tím se toto ustanovení stalo zcela nad-byteèným, proto�e je v nìm v u��í podobì øeèeno toté�, co v dotèeném § 107odst. 1. Dùsledkem nekvalifikovaného zásahu je nemo�nost propustit pøís-lu�níka, který byl odsouzen pro nedbalostní trestný èin, by� by mu byl ulo�ennepodmínìný trest odnìtí svobody.Zmìna obou dùvodù propu�tìní si vynutila i zmìnu ustanovení § 108 odst. 3zákona o slu�ebním pomìru, který dosud pøedpokládal i nedbalostní jednánípøi jednání, které vedlo k propu�tìní podle § 106 odst. 1 písm. d) a e). Mo�nostpropu�tìní dnem doruèení rozhodnutí o propu�tìní byla vázána na úmyslnéporu�ení slu�ební pøísahy nebo slu�ební povinnosti nebo na pravomocnéodsouzení k nepodmínìnému trestu odnìtí svobody za úmyslný trestný èin.Vzhledem k tomu, �e propu�tìní popsané v § 106 odst. 1 písm. d) je podlenovely v�dy dùsledkem úmyslného jednání pøíslu�níka, bude slu�ební pomìrv�dy ukonèen dnem doruèení rozhodnutí o propu�tìní.

Novela zákona o slu�ebním pomìru a její dùsledky
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Zmìny v podmínkách pro poskytování nárokù souvisících se skonèením slu�ebního pomìru (tzv. výsluhových nárokù)Do zákona o slu�ebním pomìru byla doplnìna ustanovení, která zpøísòují pod-mínky pro poskytování výsluhových nárokù. Ustanovení nového § 121a má zabránit vzniku nároku na odchodného, pla-tového vyrovnání a pøíspìvku za slu�bu u pøíslu�níka, jen� v dobì, kdy je pro-ti nìmu vedeno trestní øízení, skonèí slu�ební pomìr uvolnìním na vlastní �á-dost podle § 105 zákona o slu�ebním pomìru. Skonèí-li slu�ební pomìr pøíslu�níka uvolnìním v dobì, kdy je proti nìmu ve-deno trestní øízení, odchodné, platové vyrovnání a pøíspìvek za slu�bu se a�do pravomocného skonèení tohoto øízení nevyplácí. K nevyplacení výsluho-vých nárokù dojde bez ohledu na to, jestli je proti pøíslu�níkovi vedeno trestníøízení pro úmyslný nebo nedbalostní trestný èin. Skonèí-li trestní øízeníodsouzením pøíslu�níka pro úmyslný trestný èin k nepodmínìnému trestuodnìtí svobody, má se za to, �e jeho nárok na odchodné, platové vyrovnání apøíspìvek za slu�bu nevznikl. Vytváøí se tedy právní fikce toho, �e pøi skonèeníslu�ebního pomìru nárok na uvedená plnìní nevznikl. Pro pøípad, �e pøíslu�níknení odsouzen vùbec nebo je pravomocnì odsouzen pro nedbalostní trestný èink jakémukoliv trestu, anebo je pravomocnì odsouzen pro úmyslný trestný èink jinému trestu ne� je nepodmínìný trest odnìtí svobody, výplata platovéhovyrovnání a pøíspìvku za slu�bu se obnoví. Dojde také k doplacení výsluho-vých nárokù za období, za které nále�ely. Citované ustanovení nezahrnuje u-volnìní výplaty odchodného. Jedná se o zøejmou legislativní chybu.Ustanovení je v�ak nutno interpretovat tak, �e není-li dùvodu mít za to, �enárok na odchodné nevznikl, není mo�no jeho výplatu neobnovit.Ustanovení § 121b má zabránit poskytování platového vyrovnání a pøíspìvkuza slu�bu po skonèení slu�ebního pomìru bývalému pøíslu�níkovi, proti nì-mu� je vedeno trestní øízení pro trestný èin spáchaný v dobì trvání jehoslu�ebního pomìru. Výplata platového vyrovnání a pøíspìvku za slu�bu se zastaví prvním dnemkalendáøního mìsíce po dni, kdy slu�ební funkcionáø zjistí, �e je proti pøís-lu�níkovi vedeno trestní øízení. K zastavení výplaty dojde bez ohledu na to,jestli je proti pøíslu�níkovi vedeno trestní øízení pro úmyslný nebo nedbalost-ní trestný èin. Jestli�e je následnì pøíslu�ník v øízení o tomto trestném èinupravomocnì odsouzen pro úmyslný trestný èin k nepodmínìnému trestu odnìtísvobody, nárok na platové vyrovnání a pøíspìvek za slu�bu dnem zastavení je-jich výplaty zaniká. Pro pøípad, �e pøíslu�ník není odsouzen vùbec nebo jepravomocnì odsouzen pro nedbalostní trestný èin k jakémukoliv trestu, aneboje pravomocnì odsouzen pro úmyslný trestný èin k jinému trestu ne� je nepod-mínìný trest odnìtí svobody, výplata platového vyrovnání a pøíspìvku zaslu�bu se obnoví. Dojde také k doplacení tìchto výsluhových nárokù za ob-dobí, za které nále�ely.Obì vý�e zmiòovaná ustanovení naprosto nesmyslnì obsahují blokaci nárokuna platové vyrovnání. Autorùm novely toti� zjevnì uniklo, �e nárok na platovévyrovnání je v § 115 zákona o slu�ebním pomìru garantován pouze pøíslu�-níkùm, kteøí skonèili slu�ební pomìr propu�tìním podle § 106 odst. 1 písm. a)a� c) zákona o slu�ebním pomìru, to znamená v dùsledku zru�ení funkce z or-ganizaèních dùvodù, pravomocného posudku lékaøské komise, kterým je pøís-lu�ník uznán dlouhodobì nezpùsobilým vykonávat slu�bu, a slu�ebního hod-nocení, kterým byl vyhodnocen jako nezpùsobilý k výkonu slu�by. Pøi uvol-nìní ze slu�ebního pomìru pøíslu�níkovi nárok na platové vyrovnání nevzniká.Ustanovení § 121c stanoví oznamovací povinnost pøíslu�níka (bývaléhopøíslu�níka) ve vztahu k trestnímu øízení, které je proti nìmu vedeno.Pøíslu�ník, který �ádá o uvolnìní ze slu�ebního pomìru, nebo pøíslu�ník, jeho�slu�ební pomìr skonèil a je mu pøiznán nárok na platové vyrovnání nebopøíspìvek za slu�bu, je povinen do 3 dnù oznámit slu�ebnímu funkcionáøi, �eje proti nìmu vedeno trestní øízení pro trestný èin spáchaný v dobì trvání jehoslu�ebního pomìru. Jestli�e v dùsledku nesplnìní oznamovací povinnosti by-lo policistovi vyplaceno odchodné, platové vyrovnání nebo pøíspìvek zaslu�bu, je policista povinen takto vyplacené èástky vrátit ode dne, kdy mìl tu-to povinnost splnit.Pøechodné ustanovení k novele zákona o slu�ebním pomìru jsou nesystema-ticky zaøazena do § 27 zákona o ovìøování. V odstavci 1 se ponìkud nad-byteènì konstatuje, �e  v øízení o propu�tìní pøíslu�níka ze slu�ebního pomìruzahájeném pøed nabytím úèinnosti tohoto zákona se dùvody o propu�tìní po-suzují podle dosavadních právních pøedpisù. Nadbyteènì proto, �e opaènýpostup by znamenal retroaktivitu zákona, která je nepøípustná. V odstavci 2 sestanoví, �e nároky souvisící se skonèením slu�ebního pomìru pøíslu�níkavzniklé pøed úèinností tohoto zákona se øídí dosavadními právními pøedpisy.Znamená to, �e pokud slu�ební pomìr pøíslu�níka skonèil do 28. února 2006,nelze na nìho aplikovat ustanovení § 121b zákona o slu�ebním pomìru a zas-tavit mu výplatu platového vyrovnání a pøíspìvku za slu�bu, i kdy� proti nì-mu bude vedeno trestní øízení pro trestný èin spáchaný za trvání slu�ebníhopomìru.Senátoøi zcela opomnìli skuteènost, �e zákonem o slu�ebním pomìru se øídínejen pøíslu�níci Policie Èeské republiky, ale i pøíslu�níci jiných  bezpeènost-ních sborù. Na slu�ební pomìr pøíslu�níkù Vìzeòské slu�by Èeské republikyse podle § 159 zákona o slu�ebním pomìru pøimìøenì u�ijí ustanovení tohotozákona. Také na slu�ební pomìr celníkù se podle § 12 zákona è. 13/1993 Sb.,celní zákon, a na slu�ební pomìr pøíslu�níkù Hasièského záchranného sboruÈeské republiky podle § 10 odst. 1 zákona è. 238/2000 Sb., o Hasièském

záchranném sboru Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, pou�ijezákon o slu�ebním pomìru. Ani jedno delegaèní ustanovení v�ak nezmiòujezákon o ovìøování. Lze si polo�it otázku, zda lze na slu�ební pomìr tìchtopøíslu�níkù aplikovat § 27 zákona o ovìøování, v nìm� jsou zakotvena zmoc-òovací ustanovení k novele zákona o slu�ebním pomìru adresovaná jmenovitìpolicistùm. I pøes vý�e uvedené bude nutno se tímto ustanovením v aplikaènípraxi slu�ebních funkcionáøù ostatních bezpeènostních sborù øídit, aby nebyliuvedení pøíslu�níci chybným zaøazením pøechodných ustanovení v nevýhodìproti policistùm. Nikoli v�ak na základì pøímé osobní pùsobnosti zákona oovìøování, ale za pou�ití analogie legis.Zmìny ve slu�ebním pomìru pøíslu�níkùBezpeènostní informaèní slu�byZákon o ovìøování obsahuje také zmìnu zákona è. 154/1994 Sb., oBezpeènostní informaèní slu�bì, respektive té jeho èásti, je� upravuje slu�ebnípomìr pøíslu�níkù uvedené slu�by. Ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) tohotozákona, jeho� znìní bylo toto�né s dikcí § 106 odst. 1 písm. d) zákona oslu�ebním pomìru, bylo novelou také stejným zpùsobem zmìnìno.Za ustanovení § 124 zákona o Bezpeènostní informaèní slu�bì byla doplnìnanová ustanovení § 124a a� 124c v toto�ném znìní jaké má ustanovení § 121aa� 121c zákona o slu�ebním pomìru. JUDr. Petr Tomek

Nìmeètí státní a veøejní zamìst-nanci pøipravili stávku, která bymìla být nejvìt�í za posledních 14let. V této stávce protestují protidel�í pracovní dobì a propou�tìní.Nìmecká vláda v ohledu na ros-toucí náklady a men�í rozpoèetsdìlila, �e zamìstnanci mo�ná bu-dou muset pracovat 40 hodin týdnìnamísto nynìj�ích 38,5. Nìmeckéodbory ver.di s asi 2,4 miliónyèlenù jsou jedni z nejvlivnìj�íchodborù v Nìmecku a rozhodly seodpovìdìt na plány vlády èasovìneomezenou stávkou. Témìø 5miliónù lidí v Nìmecku pracujeprávì ve veøejném sektoru. 94,7procent èlenù ver.di ve zhrubastovce firem v B-W vyslovilo 2.února souhlas se stávkou proti to-mu, èemu zamìstnavatelé øíkají 18minut práce navíc ka�dý den. Aleodborový pøedáci øíkají, �e je todaleko víc: "Zvý�ení pracovní do-by z 38,5 na 40 hodin týdnì zna-mená celý rok práce navíc v pøí-padì 45 let práce. To také zna-mená, �e nìjakých 10 tisíc pracov-ních míst je vá�nì ohro�eno. A toje dost." Tak se k této problematicevyjádøil Ralf Berchthold, tiskovýmluvèí ver.di v B-W. Ji� nyníuva�ují o podobných protestech idal�í nìmecké oblasti, co� by moh-lo v Nìmecku spustit sérií demon-strací a zpùsobit dal�í chaos.Vìt�ina jihovýchodního Nìmeckaje nyní pokryta snìhem a veøejnízamìstnanci obvykle o�etøují míst-ní silnice ka�dé ráno.  Zavøeny bymìly být i kryté bazény, �kolky amìstské úøady. Berchthold øekl, �ever.di umístí na tyto stávkoudotèené subjekty informaèní tabu-le, aby tomu lidé lépe porozumìli.Ale politici se s názory ver.di zto-to�òují jen velmi tì�ce. HeinzLanfermann, poslanec svobodnýchdemokratù øekl: "Pokud vidíte jis-totu zamìstnání ve veøejném sek-toru, pak si myslím, �e není pøe-spøíli� øíct si o urèitý pøíspìvek".Zamìstnanci ve veøejném sektorujsou mnohem ménì náchylní keztrátì svého zamìstnání ne� navolném trhu. Jejich mzdy, pracov-ní podmínky a pracovní doba jsou

pøísnì regulovány. Berchthold øek,�e pùvodní podmínky byly úplnìvyhovující, pøesnì øekl:"Ne�ádáme nic nového, chcemejen zachovat status quo". PeterGrottian, profesor politologie naBerlínské univerzi-tì, øekl, �e toby mohl být právì ten nejvìt�íproblém. Pøesnì øekl: "Ver.di ví, �epokud prohraje tento spor, takztratí dal�í svùj vliv a sílu. To sestalo odborùm v USA a VelkéBritánii.". Na zaèátku tohoto týdnenezamìstnanost v Nìmecku po-prvé za vlády kancléøky A.Merkelové vzrostla nad 5 milionù.Nìkteøí ekonomiètí experti sistì�ují na silnou odborovou tradiciv Nìmecku. Ale tím, jak dochází krùstu cen energie a Nìmeckorovnì� za�ívá tvrdou konkurencize zahranièí díky globalizaci, sílaodborù, obzvlá�tì pak vprùmyslových odvìtvích, by mìladále slábnout. Podle Grottianatrend slábnoucího vlivu odborùpotvrzuje i neustálý úbytek èlenùodborù od roku 1990, co� Grottianpova�uje za správné. Grottian øekl:"Verd.di nedìlá nic pro mladé li-di. Pouhá 3 procenta mladých lidíjsou zacvièována ve veøejném sek-toru. To je nedostateèné." K tomuje�tì dodal, �e stávkující se baví o�patných tématech. Podle nìj by sespí� mìli bavit o tom, jak udìlatsmlouvu, která by zajistila vzniknových pracovních míst. Ber-chthold øekl, �e ver.di udìlá v�e, cobude v jejich silách, aby udr�elisvé mladé èleny zamìstnané.Berchthold dále øekl: Berlín, míst-ní správa i mìsta  øíkají, �e nemajípeníze. U� to nebudeme sná�et.Pokud nebudeme protestovat, takse stát nemusí zastavit u 40 hodin.Paní Merkelová pak mù�e jednohodne pøijít s návrhem na 42 hodin".Zdroj:http://www.wpherald.com/sto-ryview.php?StoryID=20060203-021741-7071r (pm)

V Nìmecku zaèala stávka veøejného sektoru 
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ZMÌNY VE VÝPOÈTU SRÁ�EK ZE MZDY
Naøízení vlády è. 505/2005 Sb., s úèinností od 1. ledna 2006 zvý�ilo èástky
�ivotního minima. Tím se zmìnila i vý�e nezabavitelných èástek pro úèely
srá�ek ze mzdy, jako� i hranice plnì zabavitelné èásti mzdy. Jaké jsou zmìny
v provádìní srá�ek ze mzdy?Srá�ky podle dohodyZákoník práce i zákony o mzdì a platu zdùrazòují, �e bez dohody se zamìst-nancem nebo bez výkonu rozhodnutí (exekuce) mù�e zamìstnavatel ze mzdysrá�et pouze druhy plateb uvedené v § 121 zákoníku práce, § 12 zákona omzdì (zák.è. 1/1992 Sb.) a § 18 zákona o platu (zák.è. 143/1992 Sb). Dohodyo srá�kách ze mzdy mohou podle souèasného platného právního stavu existo-vat pouze sjednané:- mezi zamìstnavatelem a jeho zamìstnancem podle ustanovení § 246 zák.práce a to k zaji�tìní uspokojení pracovnìprávního nároku zamìstnavatele,napø. na náhradu �kody,- podle § 551 obèanského zákoníku k uspokojení jakékoli jiné obèanskoprávnípohledávky, napø. dohoda mezi man�eli o placení vý�ivného. Srá�ky ze mzdyv tomto pøípadì nesmìjí èinit více, ne� by èinily pøi výkonu rozhodnutí.Dohoda zavazuje zamìstnavatelePodle tého dohody musí zamìstnavatel dlu�níka (zamìstnance) provádìtsrá�ky ze mzdy a zasílat je vìøiteli od okam�iku, kdy mu byla dohoda doruèe-na. Je tedy mo�né, aby tuto dohodu o srá�kách ze mzdy, zavazující zamìstna-vatele, uzavøely dvì fyzické osoby (obèané, napø. man�elé) nebo penì�níústav se zamìstnancem apod.Co se srá�íKa�dý zamìstnanec, pokud nevykonává samostatnou výdìleènou èinnost, mámìsíènì povinné srá�ky. Ze mzdy se mu nejprve srazí záloha na daò z pøíjmufyzických osob, pojistné na sociální zabezpeèení, pøíspìvek na státní politikuzamìstnanosti a pojistné na v�eobecné zdravotní poji�tìní. Ostatní srá�ky zemzdy, dovolené zákonem o mzdì (zák. è. l/l992 Sb.- § 12) a zákonem o platuv rozpoètových a pøíspìvkových organizacích (zák. è. l43/l992 Sb.) lzeprovádìt jen v rozsahu stanoveném v obèanském soudním øádu (zák. è.99/l963 Sb. v platném znìní).Srá�ky se provádìjí z èisté mzdy a vypoètou se podle podmínek a sazeb plat-ných pro povinného zamìstnance, z jeho� mzdy se srá�ky provádìjí, v mìsíci,za který se èistá mzda zji��uje. Povinnému nesmí být sra�ena z mìsíèní mzdyzákladní èástka, která je stanovena v naøízení vlády è. 63/1998 Sb. Základníèástka, je� nemù�e být sra�ena z mìsíèní mzdy, èiní 62 % èástky �ivotníhominima jednotlivce na osobu povinného a po 25 % èástky �ivotního minimajednotlivce na ka�dou osobu, které je povinen poskytovat vý�ivné. Na man�elapovinného se zapoèítává 25 % èástky �ivotního minima jednotlivce, i kdy� másamostatný pøíjem. Na dítì, je� man�elé spoleènì vy�ivují, se zapoèítává 25 %èástky �ivotního minima jednotlivce ka�dému man�elovi zvlá��, jsou-liprovádìny srá�ky ze mzdy obou man�elù. Èástka, nad kterou se zbytek èistémzdy srazí bez omezení, èiní 150 % èástky �ivotního minima jednotlivce.Od 1. ledna 2006 je �ivotní minimum jednotlivce souèet:a) èástky potøebné k zaji�tìní vý�ivy a ostatních potøeb obèana u tzv. ostatníchobèanù (døíve 2360 Kè), nyní 2400 Kè,b) èástky potøebné k zaji�tìní nezbytných nákladù na domácnost jednotlivce(døíve 1940 Kè), nyní 2020 Kè. �ivotní minimum jednotlivce je tedy od 1. ledna 2006 celkem 4420 Kè (døíve4300 Kè).
Pøíklad: Základní nezabavitelná èástka je po 1. lednu 2006 na osobu povin-ného 62 % �ivotního minima jednotlivce, co� je 2741 Kè (do 1. 1. 2005 to by-la èástka 2666 Kè). Na ka�dou osobu, které je povinen poskytovat vý�ivné jeto 25 % �ivotního minima, tedy 1105 Kè (døíve 1075 Kè). Èástka, nad kterouse zbytek èisté mzdy srazí bez omezení èiní 150 % �ivotního minima jed-notlivce, co� je 6630 Kè (døíve 6450 Kè). Z toho vypoètená maximální vý�ejedné tøetiny zbytku èisté mzdy je 2210 Kè (døíve 2150 Kè).Základní nezabavitelná èástka napø. �enatého mu�e, který vy�ivuje 2 dìti, takod 1. ledna 2006 èiní 2741 Kè+ 3315 Kè (3 x 1105 Kè)= 6056 Kè (døíve 5891Kè).Dal�í postup zamìstnavatele (mzdové úèetní) pøi provádìní srá�ek ze mzdy,napø. k vyrovnání nároku zamìstnavatele na náhradu �kody, je stanovenobèanským soudním øádem. Z èisté mzdy, která zbývá po odeètení základníèástky a která se zaokrouhlí smìrem dolù na èástku dìlitelnou tøemi a vyjádøe-nou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky jen jednu tøetinu. Propøednostní pohledávky se srá�ejí dvì tøetiny. Uvedené pøednostní pohledávkyse uspokojí nejprve z druhé tøetiny a teprve, nestaèí-li tato tøetina k jejichúhradì, uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první tøetiny.Pøednostní pohledávkyPøednostními pohledávkami je vý�ivné, náhrada �kody zpùsobené ublí�enímna zdraví, náhrada �kody zpùsobená úmyslnými trestnými èiny, danì apoplatky, pøeplatky na dávkách nemocenského a dùchodového zabezpeèení,náhrada za pøíspìvek na vý�ivu dítìte a náhrada potøeb dítìte svìøeného dopìstounské péèe.
Pøíklad: Zamìstnanec zpùsobil zamìstnavateli �kodu, která pøedstavujeèástku 20 000 Kè (je omezena ètyøapùlnásobkem jeho prùmìrného výdìlku.)Mìsíèní mzda je 16 000 Kè, peèuje o dvì dìti a je �enatý. Záloha na daò z pøíj-mu a odvody pojistného pøedstavují èástku 4000 Kè. Zbývá tedy èistá mzda 12000 Kè, z ní� se odeèítá nezabavitelná základní èástka - 6056 Kè. Èástka,

která mù�e být pøedmìtem exekuce, je 5944 Kè. Vzhledem k tomu, �e nepøe-sahuje 150 % �ivotního minima nemù�e být provedena srá�ka bez omezení.Pokud by zamìstnanec mìl vy��í výdìlek a po odeètení základních èástek byzùstala èástka vy��í ne� je 150 % �ivotního minima - 6630 Kè, bez omezení byse provádìla srá�ka z èástky nad 6630 Kè (§ 2 naøízení vlády è. 63/1998 Sb.)Napø. pøi výdìlku 20 000 Kè a po odeètení povinných odvodù a danì z pøíjmu6000 Kè, by to byla èástka 7944 Kè (14 000 Kè - 6056 Kè).Poøadí pohledávekPoøadí pohledávek se øídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doruèeno naøízenívýkonu rozhodnutí. I zde platí pøísloví, �e "kdo døív pøijde, døív mele." Usrá�ek ze mzdy, které se provádìjí na základì dohody mezi zamìstnancem azamìstnavatelem, se poøadí øídí dnem, kdy byla dohoda uzavøena. Ale ani vpøípadì této dohody nemù�e zamìstnavatel srá�et ze mzdy více, ne� dovolujípøedpisy, a to i kdy� s tím povinný (zamìstnanec, z jeho� mzdy se srá�kyprovádìjí), souhlasí. Jestli�e zamìstnanec nastoupí do pracovního pomìru ujiného zamìstnavatele, zùstává poøadí srá�ek zachováno i u nového zamìstna-vatele (plátce mzdy.) Nový plátce mzdy zaène provádìt srá�ky dnem, ve kte-rém se od zamìstnance, dosavadního plátce mzdy nebo vìøitele dozví, �e by-ly provádìny srá�ky ze mzdy a pro jaké pohledávky.Tyto údaje má ka�dý zamìstnavatel zapsat do potvrzení o zamìstnání (zápoè-tový list) pøi skonèení pracovního pomìru zamìstnance. Toto potvrzení jepovinen zamìstnavatel vydat zamìstnanci pøi skonèení pracovního pomìrupodle § 60 zák. práce a § 3 naøízení vlády è. l08/l994 Sb. a uvést v nìm, zdaze zamìstnancovy mzdy jsou provádìny srá�ky, v èí prospìch, jak vysoká jepohledávka, pro kterou mají být srá�ky dále provádìny, jaká je vý�e dosudprovedených srá�ek a jaké je poøadí pohledávky. Potvrzením o zamìstnání za-mìstnanec prokazuje pøedchozí skonèení pracovního pomìru a dal�ískuteènosti rozhodné napø. pro délku dovolené, dávky nemocenského z-abezpeèení apod.Povinnosti pøi skonèení pracovního pomìruPøi skonèení pracovního pomìru mají povinnosti zamìstnanec i zamìstnava-tel. Povinný musí oznámit do jednoho týdne soudu, který naøídil výkonrozhodnutí srá�kami ze mzdy, �e pøestal pracovat u dosavadního plátce mzdy.Ve stejném termínu musí oznámit soudu, �e nastoupil práci u jiného zamìst-navatele - plátce mzdy. Obdobnou povinnost má zamìstnavatel, který musírovnì� do jednoho týdne oznámit soudu, �e u nìho pøestal povinný pracovat.Zároveò za�le soudu vyúètování srá�ek, které ze mzdy povinnému provedl avyplatil oprávnìným, a oznámí soudu, pro které pohledávky byl naøízen výkonrozhodnutí srá�kami ze mzdy a jaké poøadí mají tyto pohledávky.O provádìní srá�ek ze mzdy se plátce mzdy (zamìstnavatel) dozví z rozhod-nutí soudu (exekuce), je� je mu doruèeno. Bude-li exekuce na mzdu provádì-na i na dávky, které se stanou splatnými teprve v budoucnu, co� je vìt�inadruhù mezd a platù, vztahuje se naøízení výkonu rozhodnutí i na nì. Vyplácí-li plátce mzdy mìsíèní mzdu nadvakrát (jako zálohu a vyúètování), mù�epøimìøené srá�ky provést povinnému ji� ze zálohy. Výplatu srá�ek oprávnìné-mu provede v�ak v�dy a� po uplynutí pøíslu�ného mìsíce.Srá�ky z odmìnVyplácí-li se záloha za období del�í ne� jeden mìsíc, vypoète se, kolik pøipadáz poskytnuté zálohy na jednotlivé mìsíce a z takto vypoètené mìsíèní odmìnyjsou povinnému provádìny srá�ky. Celková odmìna povinného za uplynulýrok se rozvrhne rovnomìrnì na jednotlivé mìsíce. Z mìsíèní odmìny se pakvypoètou s koneènou platností srá�ky a oprávnìnému se vyplatí rozdíl mezièástkami, které mìly být povinnému sra�eny v jednotlivých mìsících, aèástkami, které skuteènì ze záloh oprávnìnému byly ji� vyplaceny.
Pøíklad: Zamìstnanec mìl celkovou odmìnu za rok 60 000 Kè a za ètvrtletí mubyla vyplácena záloha. Ji� pøi výplatì záloh se musí zjistit zálohovaná èástkana jeden mìsíc a z ní vypoèítat srá�ku ze mzdy. Potom se celková odmìna 60000 Kè rozdìlí na jednotlivé mìsíce, tedy 5000 Kè. Z této odmìny se vypoètousrá�ky a oprávnìnému se vyplatí rozdíl mezi provedenými srá�kami ze mzdy, k-terá byla vyplacena formou zálohy a srá�kami ze skuteèné mzdy, to je z 5000Kè mìsíènì. -ou-
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