
u Na jiném místìNOS zveøejòujemekomentáø k vyhlá�-kám  è. 94/2006 Sb.a  è. 99/2006 Sb., onákladech na závod-ní stravování a je-jich úhradì, kterénabyly úèinnosti  1. 4. 2006.  Komentáøk vyhlá�ce 100/2006 Sb., kterou se mìnívyhlá�ka Ministerstva financí è.114/2002 Sb., o fondu kulturních a so-ciálních potøeb, ve znìní vyhlá�ky è.510/2002 Sb., která rovnì� nabyla úèin-nosti 1. 4. 2006, zveøejníme z technic-kých dùvodù v NOS è.12. 
v Upozoròujeme v�echny ZO OS, �eve dnech  10. 5. -12. 5. 2006 obdr�í po�-tou informaèní leták  "Prùvodce vo-lebními programy", který vydalaÈMKOS v souvislosti s volbami  doPoslanecké snìmovny Parlamentu ÈR.Informaèní letáky jsou urèeny prov�echny zamìstnance, respektive k je-jich lep�í orientaci ve volebních pro-gramech politických stran. OS proto�ádá v�echny ZO, aby zajistily dis-tribuci  informaèních letákù mezi èle-ny a ostatní zamìstnance. Poèet výtiskùpro jednotlivé ZO stanovil OS.  Dal�ívýtisky lze obdr�et na pøíslu�ném re-

gionálním pracovi�ti OS (IPC). Pro ZOOS pùsobící na území hl. m. Prahy  bu-dou  informaèní letáky distribuovány pøí-mo prostøednictvím OS. Souèástí infor-maèní kampanì ÈMKOS je také materiálzveøejnìný v NOS è. 7 pod názvem"Daòový experiment ODS - Tlustápenì�enka", který zpracovali odborní ex-perti ÈMKOS. OS vydá v následujícímdvojèísle NOS è. 10-11, obdobnì jako vroce 2002, vlastní informaèní materiál kvolbám do Poslanecké snìmovnyParlamentu ÈR. Tento informaèní mate-riál bude zveøejnìn také na webovéstránce OS.
w Na základì opakovaných dotazù zestrany nìkterých pøíslu�níkù bez-peènostních sborù OS upozoròujev�echny pøíslu�níky bezpeènostníchsborù, �e není dùvod k jakékolivpochybnosti zda zákon è. 361/2003 Sb.,o slu�ebním pomìru pøíslu�níkùbezpeènostních sborù nabude úèin-nosti 1. 1. 2007. Zákon je platný a jehoúèinnost je nezpochybnitelná. Od-mìòování v roce 2007 bude upravenovládním naøízením. Bli��í informacezveøejníme v èervnu. V Praze dne 2.5.2006 Alena Vondrová pøedsedkynì OS
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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
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Výbor odborového svazu

Pøedsednictvo VOS

Povodnì 2006 - finanèní výpomoc ze sociálního fondu èlenùm OS
Odborový svaz státních orgánù a organizací upozoròuje své èleny, jím� byla vdùsledku povodní zpùsobena záva�ná �koda na majetku, �e mohou po�ádatodborový svaz o finanèní výpomoc z Podpùrného a sociálního fondu OS. Jedná seo nenárokovou finanèní výpomoc, která mù�e být èlenu poskytnuta, a to za pøed-pokladu splnìní podmínek, které platily pro èleny posti�ené povodnìmi v letech1997, 1998 a 2002. Èle-nové mohou vyu�ít i jiné formy podpory z tohoto fon-du, pokud budou splòovat statutem fondu stanovené podmínky.  Alena Vondrová, pøedsedkynì OS  
Bli��í informace týkající se pomoci èlenùm OS pøi øe�ení následkù byly zveøejnìny
v NOS è.8/2006 a jsou k dispozici také u regionálnì pøíslu�ných pracovníkù infor-
maèních a poradenských center OS.

Zbývající volné poukazy do Chorvatska - léto 2006
Rekreaèní pobyty organizované OS

Ba�ka Voda, Makarskáriviéra, hotelový komplex Urania, bungalovyTermín: 31. 7. - 12. 8. 200630. 8. - 11. 9. 2006
Cena 12denního pobytu vèetnì dopravy a polopenze je pro dospìlého
úèastníka 10 430,- Kè. Dìti sleva.Doprava autobusem,  stravování polopenze, snídanì i veèeøe �védskéstoly, ubytování 2-3lù�kové pokoje, plá� cca 100 m od ubytování.Informace uvedeny v NOS è. 2-3/2006.Objednávky a bli��í informace podává na OS pí Pechová, tel. 224 142 773e-mail Pechova.Vera@cmkos.cz

Ve ètvrtek 27. dubna se v Praze ko-nalo 28. zasedání pøedsednictvaVOS. Projednalo pøípravu násled-ného zasedání VOS, schvállo evi-

denci nových dvou ZO a rozhodlo vsouladu se svazovými pøedpisy oúhradì soudních nákladù ve vý�i 9,5tisíce korun èlence OS, kteráneuspìla v soudním sporu.Dále se zabývalo pøípravou sjezduOS, který se bude konat pøí�tí rok.

Dvoudenní zasedání VOS se konalo
ve dnech 27. - 28. 4. v Praze. Úèast-
níci zasedání se seznámili se
zprávou o èinnosti, schválili zprávu
o hospodaøení OS za rok 2005, vzali
na vìdomí zprávu o majetkových
aktivitách OS. V rámci pøípravy V.
sjezdu OS ulo�ili pøedsedùm sekcí
pøedat pøipomínky ke stávajícím
dokumentùm OS do 14. 6. 2006 a
ulo�ilo  svolat  komise  na pøípravu
sjezdu do 30. 6. 2006. Ohlednì pøed-
pokládaného �kolení k novému
zákoníku práce bylo dohodnuto
uskuteènit jej v rámci OS bìhem 2.
pololetí 2006. K novému zákonu o
nemocenském poji�tìní pøi�li infor-
movat o jeho nejzáva�nìj�ích
èástech odborníci z ÈMKOS ing. H.
Popelková a JUDr. J. Hájek. Èást
jednání byla vìnována prùbìhu a
závìrùm nedávného sjezdu
ÈMKOS. Po kritice nedostateèného
informování o sjedu na webové
stránce ÈMKOS bylo ulo�eno o této
kritice informovat Radu ÈMKOS.
Výbor schválil nákup informaèního
materiálu vydaného s.r.o. Sondy k
volbám 2006.
První den bylo z 39 èlenù VOS pøí-
tomno 25, druhý den 27.

Ze Zprávy o èinnosti OS
za období leden - bøezen 2006

Zpráva se v úvodu zabývá vývojem
stavu èlenské základny v ZO podle
jednotlivých sekcí a regionù a sta-
vem poètu individuálních èlenù OS.
Legislativní oblast 
Vzhledem ke konèícímu volebnímu
období byly v�echny návrhy zákonù,
které  mìly být pøijaty je�tì v tomto
volebním roce, pøedlo�eny do
vnìj�ího pøipomínkového øízení do
konce roku 2005. Do pøipo-
mínkového øízení v lednu a� bøeznu
byly pøedkládány pøedev�ím návrhy
vyhlá�ek a vládních naøízení a øada
návrhù koncepèních materiálù.  Z

tohoto hlediska byly dùle�ité zejmé-
na  návrh novely vyhlá�ky o FKSP a
návrhy vyhlá�ek o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradì v
organizaèních slo�kách státu a stát-
ních pøíspìvkových organizacích a v
pøíspìvkových organizacích zøíze-
ných územními samosprávnými
celky.
K záva�ným koncepèním mate-
riálùm pøedlo�eným do pøipo-
mínkového øízení OS vypracoval
stanovisko k materiálu Analýza
mo�ností a rizik uplatnìní
Partnerství veøejného a soukromého
sektoru. Celé sledované období bylo
centrem pozornosti OS i ÈMKOS
projednávání nového zákoníku práce
a doprovodných zákonù v Parla-
mentu ÈR.

Oblast mzdová
Na základì dohody mezi pøed-
staviteli odborových svazù a zás-
tupcù vlády o navý�ení prostøedkù
na platy pro rok 2006 bylo vydáno
naøízení vlády è. 537/2005 Sb., k-
terým se s úèinností od 1.1. 2006
mìní naøízení vlády è. 330/2003 Sb.,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.
Obsahem uvedené novely je valo-
rizace stupnic platových tarifù.  V
návaznosti na zmìnu provádìcího
pøedpisu k zákonu è. 143/1992 Sb.,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, se v
souèasné dobì pøipravuje i úprava a
doplnìní návrhu naøízení vlády, kte-
rým se stanoví katalog správních
èinností. Návrh katalogu správních
èinností byl vládì pøedlo�en ji� v
prvním pololetí 2004, vzhledem k
odlo�ení úèinnosti slu�ebního
zákona civilních zamìstnancù v�ak
k jeho projednání a schválení dosud
nedo�lo. V souèasné dobì je obtí�né
odhadnout v jakém znìní a k jakému
termínu bude zákon o státní slu�bì
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PROVOZNÍ FOND OS rok 2005(ze zprávy o hospodaøení)Rozpoèet Skuteènost %k 31.12.2005v tis. Kè v Kè
Výnosy
Tvorba PF z podílu èlen. pøíspìvkù 18.477,6 18,150.308,07 98,2
úroky - výnosy z vkladù u penì�.ústavù 912,0 916.043,01 100,4
Výnosy celkem 19.389,6 19,066.351,08 98,3
Náklady
Zasedání orgánù a komisí 157,1 133.232,30 84,8
Porady, aktivy, semináøe 60,3 52.244,10 86,6
�kolení 100,0 - -
Èinnost sekcí 1.460,3 1,193.985,70 81,8
Cest.náhrady pracovníkù a funkc.OS 61,0 70.954,00 116,3
Publikace, èasopisy, noviny 48,0 44.877,00 93,5
Mezinárodní èinnost 150,0 119.051,80 79,4
Právní zastup. a poradenství 450,0 407.956,50 90,7
Péèe o funkcionáøe 10,5 6.829,00 65,0
Mzdové náklady 4.990,3 4,935.832,00 98,9
Zákonné poji�tìní 1.713,0 1,775.49300 103,6
Pøídìly SF 120,9 120.854,00 99,9
Provozní náklady 1.375,0 1,422.185,41 103,4
Péèe o pracovníky 47,0 50.499,50 107,5
Nákup drobného majetku 20,0 61.592,22 308,0
Náklady autoprovozu 335,0 348.918,89 104,15
Pojistné - poplatky 20,0 19.927,00 99,6
Náklady IPC 3.912,9 3,988.660,47 101,9
Náklady spojené s vyd.èas. NOS 1.000,0 903.942,10 90,4
Pøíspìvek na èinnost ÈMKOS 2.456,6 2,797.812,54 113,9
Pøíspìvek na èinnost BOZP 81,8 90.172,00 110,2
Pøíspìvky PSI 475,3 449.897,50 94,7
Pøíspìvek Sdru�. nájemníkù ÈR 22,2 22.164,60 99,8
Pøíspìvek Evropskému hnutí v ÈR 0,5 500,00 100,0
Ostatní pøíspìvky - 100.000,00 -
Systém podpor a dotací pro èl.OS (PSF) 2.348,0 2,085.577,50 88,8
Ostatní náklady - 248.400,00
Náklady celkem 21.415,7 21,451.559,13 100,2
Výnosy celkem 19.389,2 19,066.351,08 98,3
Výsledek hospodaøení (schodek) -2.026,1 2,385.208,05 117,7

Výbor odborového svazu

uplatnìn. 
Osobní konzultace i písemné dotazy
èlenù OS ze mzdové oblasti jsou
nadále pøevá�nì orientovány na sta-
noviska ke správnému zaøazení do
platové tøídy. Novela katalogu prací
pøispìla k tomu, �e se podstatnì
zvý�ily po�adavky na zpracování
sta-novisek v této oblasti. Èetné
dotazy smìøují také ke správnému
zápoètu praxe, zaøazení do pla-
tového stupnì, posouzení nároku na
zvlá�tní pøíplatek a k neoprávnìné-
mu sni�ování osobního pøíplatku.
Dal�í samostatnou kategorií jsou
konzultace návrhu  kolektivních
smluv, pøi kterých jde zejména o do-
plnìní, pøípadnì pøesnìj�í vymezení
uzavíraných závazkù. 

Právní poradenství
a právní pomoc

Celkem bylo zahájeno 9 nových
soudních sporù. Ukonèeno 5 soud-
ních sporù a v øízení je 128 soudních
sporù. Jedná se pøevá�nì o pøípady
urèovacích �alob, tj. sporù, zda pra-
covní pomìr, ukonèený ze strany za-
mìstnavatele, byl uèinìn v souladu s
pracovnìprávními pøedpisy, èi niko-
liv. Podstatné jsou rovnì� spory,ve-
dené proti zamìstnavateli o náhradu
mzdy, které vznikají v souvislosti s
neplatným rozvázáním pracovního
pomìru, s náhradami po pracovním
úrazu a v pøípadì �patného zaøazení
zamìstnance do platové tøídy.
Výsledky uzavøených, tj. pravomoc-
ných  rozhodnutí, svìdèí o tom, �e
právní pomoc poskytovaná odbo-
rovým svazem je efektivní.
Pokud se jedná o  právní poraden-
ství, které nevyús�uje v soudní spor
(konzultace, poradenství ve vìci
uzavøení, pøípadnì rozvázání pra-
covního pomìru, pracovní úrazy
apod.), je øe�eno operativnì, tj for-
mou telefonických, pøípadnì osob-
ních konzultací. Tyto konzultace
probíhají kontinuálnì.  
Od 1. 1. 2006 do�lo k významné
zmìnì financování Regionálního
právního poradenství ÈMKOS.
Náklady za poskytnuté slu�by jsou
poèínaje tímto datem hrazeny pøímo
pøíslu�ným odborovým svazem.
Zmìna ve financování RPP
ÈMKOS, jak lze oèekávat, povede
ke sní�ení skuteènì poskytovaného
právního poradenství.  Naznaèil to i
rok 2005 v jeho� prùbìhu se zku�eb-
nì ovìøoval nový systém finan-
cování. Za rok 2005 vyu�ilo právní
poradenství poskytované RPP
ÈMKOS celkem 188 èlenù na�eho
OS. Lze pøedpokládat, �e dojde k
dal�ímu mírnému poklesu také v
roce 2006. Na základì rozhodnutí
Rady ÈMKOS by v mìsíci kvìtnu
mìlo být rozhodnuto zda bude  za-

chováno i v roce 2007 RPP
ÈMKOS. OS pova�uje za pøedèasné
tento problém øe�it ji� v mìsíci kvìt-
nu, kdy nebudou známy údaje za 2.
ètvrtletí 2006 ani nebude znám
odhad rozsahu právního poraden-
ství, které vyvolá realizace nového
zákoníku práce v praxi.

Kolektivní  vyjednávání
V uplynulém období byly nejèastìji
øe�eny problémy s pøípravou vyhod-
nocení plnìní závazkù z kolek-
tivních smluv ze strany zamìstna-
vatele a s pøípravou a uzavíráním
kolektivních smluv na dal�í období,
proto�e ze zákona o kolektivním vy-
jednávání jsou smluvní strany
povinny zahájit kolektivní vyjed-
návání nejménì 60 dnù pøed
skonèením platnosti stávající kolek-
tivní smlouvy. Tento trend bude
pokraèovat i nadále, proto�e obecné
pravidlo o uzavírání kolektivních
smluv k pøelomu roku ji� dávno ne-
platí. Kolektivní smlouvy se uza-
vírají bìhem celého kalendáøního
roku a to buï z dùvodu dlou-
hodobého procesu jejich uzavøení
nebo a� po schválení rozpoètu. Stále
èastìji jsou kolektivní smlouvy uza-
vírány na del�í èasové období tj.
nìkolik let nebo do uzavøení nové
kolektivní smlouvy s výjimkou usta-
novení o platech, mzdách a rozpoètù
FKSP nebo jiného sociálního fondu,
které jsou ve formì dodatkù uza-
vírány ke kolektivní smlouvì
ka�doroènì. Jedná se zejména o
kolektivní smlouvy, do jejich� obsa-
hu se odborové organizaci podaøí
roz�íøit okruh navý�ených závazkù
napø. vy��í odstupné pøi skonèení
pracovního pomìru z dùvodu orga-
nizaèních zmìn, pøíspìvek na o�a-
cení, navý�ení nárokù na pracovní
volno bez náhrady mzdy pøi
pøeká�kách v práci na stranì zamìst-
nance apod. Mno�ství telefonických
dotazù se tradiènì na poèátku
kalendáøního roku zvy�uje. Hlavní
témata dotazù jak telefonických i in-
ternetových se týkaly zejména prob-
lematiky postupu pøi uzavírání
kolektivních smluv, problematiky
postupu  pøi uzavírání kolektivních
smluv odborových organizací sdru-
�ující zamìstnance více zamìstna-
vatelù a s tím spojena problematika
sdru�ování sociálních fondù, prob-
lematiky vymáhání plnìní závazkù z
kolektivních smluv zavazující za-
mìstnavatele, poskytování pøí-
spìvkù ze sociálního fondu a FKSP
zejména na zimní rekreaci, v této
souvislosti i poskytování darù z
odborových prostøedkù penì�ních i
nepenì�ních, cestovních náhrad pøi
pracovních cestách zamìstnancù,
problematiky pracovních podmínek
a v neposlední øadì poskytování
pøíspìvkù na závodní stravování.

BOZP
V prùbìhu mìsíce ledna a� bøezna
bylo svazovými inspektory vy-
konáno 139 kontrol a metodických

pomocí ve smyslu § 136 zákoníku
práce. Jejich obsahové zamìøení by-
lo roz�íøeno o kontrolu plnìní sta-
novených opatøení svazových in-
spektorù pøi pøede�lé provìrce stavu
BOZP v organizaci. Z dosavadních
zji�tìní vyplývá, �e závady jsou
odstraòovány v pøedepsaných ter-
mínech. Vstup svazových inspektorù
do jednání se zamìstnavateli pøiná�í
kladné výsledky. Urychluje se øe�ení
po�adavkù na bezpeènost práce a
ochranu zdraví zamìstnancù vyplý-
vajících z pracovního procesu a
zlep�uje se a zkvalitòuje jejich infor-
movanost. 

Mezinárodní èinnost
Pøedsedkynì OS se  spoleènì s èle-
nem PVOS  J. Madìrou 14. 2.
zúèastnila demonstrace ve �tras-
burku,  její� cílem bylo podpoøit  v
prvním ètení Evropského Parlamen-
tu pøijetí smìrnice o slu�bách na
vnitøním trhu ve znìní dohodnutém s
pøedstaviteli politických frakcí EP.
Demonstrace byla úspì�ná. V
souèasné dobì podpoøila Evropská
komise  znìní smìrnice schválené v
prvním ètení EP. Bìhem nìkolika
týdnù bude probíhat druhé ètení. Lze

pøedpokládat, �e návrh smìrnice o
slu�bách na vnitøním trhu bude pøijat
je�tì za rakouského pøedsednictví.
Poté budou mít èlenské zemì tøi roky
na implementaci smìrnice do národ-
ního právního øádu. 
EPSU (Evropský výbor odborových
svazù  veøejného sektoru) pøipravuje
kampaò k prosazení pøípravy a pøi-
jetí smìrnice o základních veøejných
slu�bách. K tìmto úèelùm byly
po�ádány èlenské OS, aby si v ka�dé
èlenské zemi zøídily koordinátora
kampanì. Na základì vzájemné do-
hody èlenských OS za ÈR byla ko-
ordinátorem  za ÈR jmenována B.
Suchá, zamìstnankynì na�eho OS,
která se ji� zúèastnila úvodního jed-
nání koordinátorù v dubnu ve Vídni. 
Pøedsedkynì OS se zúèastnila
zasedání volebního obvodu èlen-
ských OS sdru�ených v PSI zastupu-
jících støední Evropu. Zasedání je
pravidelné a slou�í ke koordinaci
postupù a stanovisek k jednotlivým
zásadním problémùm veøejných
slu�eb. Zasedání slou�ilo rovnì� k
pøípravì evropského kongresu PSI,
který se uskuteèní v roce 2007 ve
Vídni. 



NOS 9/2006 3

Lep�í podmínky pro závodní stravování zamìstnancù veøejné správy a slu�eb
Dnem 1. dubna 2006 nabylaúèinnosti vyhlá�ka è. 94/2006Sb., kterou se mìní vyhlá�ka è.84/2005 Sb., o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradì
v pøíspìvkových organizacích
zøízených územními samosprávní-
mi celky, a vyhlá�ka è. 99/2006Sb., kterou se mìní vyhlá�ka è.430/2001 Sb., o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradì
v organizaèních slo�kách státu a
státních pøíspìvkových organiza-
cích.  Pøesto, �e obì vyhlá�ky upravujícízávodní stravování zamìstnancùveøejné správy a slu�eb znamenalypodstatné zjednodu�ení a sjedno-cení podmínek, zùstalo zde nìkolikotázek, na které bylo nutno reago-vat jejich novelou. Nejvìt�í prob-lémy zpùsobovala nemo�nost za-jistit závodní stravování pro za-mìstnance, kteøí se nemohou zvá�ných zdravotních dùvodù stra-vovat ve vlastním stravovacím za-øízení zamìstnavatele. Dal�ímproblémem bylo zaji��ování stra-vování u zamìstnancù, jejich� smì-na je stanovená nejménì na 10hodin a v dobì odbìru druhého jíd-la ji� stravovací zaøízení zamìstna-vatele nepracuje. V dosavadníprávní úprava chybìlo také usta-novení upravující závodního stra-vování v pøípadì, kdy je vlastní za-øízení závodního stravování mimoprovoz z dùvodu dovolené, rekon-strukce apod. Èetné dotazy smìøo-valy také k tomu, aby zamìstna-vatelé, kteøí zaji��ují pro své za-mìstnance závodní stravováníprostøednictvím organizaèní slo�kystátu, státní pøíspìvkové organi-zace, právnické nebo fyzické oso-by, mohli vyu�ívat více tìchtoposkytovatelù závodního stra-vování souèasnì.Kromì vý�e uvedených vìcnýchotázek novela sjednotila definiciodpracované smìny pro úèelyposkytování dal�í hlavní jídla za-mìstnanci za sní�enou cenu v té�esmìnì. I. Vyhlá�ka è. 94/2006 Sb., kterouse mìní vyhlá�ka è. 84/2005 Sb., onákladech na závodní stravovánía jejich úhradì v pøíspìvkovýchorganizacích zøízených územní-mi samosprávními celkyPøehled úprav a komentáø:
1. Ustanovení § 5 odst. 2 novì zní: 
Organizace poskytuje strávníkùm
uvedeným v § 3 odst. 3 za sní�enou
úhradu jen jedno hlavní jídlo
bìhem odpracované smìny a
pokud nebyli bìhem stanovené
smìny na pracovní cestì, které tr-
vala déle ne� 5 hodin. Dal�í jídlo v
té�e smìnì mù�e organizace
poskytnout svému zamìstnanci za
sní�enou úhradu ve vý�i podle vìty
první, pokud jeho odpracovaná
smìna je stanovena nejménì na 10
hodin.

Komentáø:Novelou do�lo ke sjednocenídefinice odpracované smìny proúèely poskytování dal�ího hlavníhojídla za sní�enou cenu v prùbìhujedné smìny. Dosavadní právníúprava obsahovala rozdílnédefinice smìny pro poskytovánídal�ího hlavního jídla. Jiné znìní uzávodního stravování zabezpeèo-vaného ve vlastním zaøízení (§ 3odst. 5) a jiné u závodního stra-vování prostøednictvím jiného sub-jektu (§ 5 odst. 2).
2. Do textu vyhlá�ky byl vlo�en
nový § 6a) Spoleèná ustanovení,
který zní:
(1) Je-li závodní stravování za-
bezpeèováno ve vlastním zaøízení
závodního stravování podle § 2 a 3
nebo podle § 6, nemù�e organizace
souèasnì zabezpeèovat závodní
stravování prostøednictvím organi-
zaèní slo�ky státu, právnické nebo
fyzické osoby podle § 4 a 5, s
výjimkami uvedenými v odstavci 2.
(2) Je-li závodní stravování z-
abezpeèováno ve vlastním zaøízení
závodního stravování, je mo�né za-
bezpeèit závodní stravování
prostøednictvím organizaèní slo�ky
státu, právnické nebo fyzické osoby
pouze strávníkovi uvedenému v § 3
odst. 3
a) kterému nelze jinak zajistit stra-
vu odpovídající jeho zdravotnímu
stavu; po�adavek na zaji�tìní stra-
vy odpovídající zdravotnímu stavu
zamìstnance musí být organizaci
dolo�en písemným lékaøským
potvrzením s doporuèeným typem
stravování, vystaveným pøíslu�ným
odborným lékaøem,
b) jeho� odpracovávaná smìna je
stanovena nejménì na 10 hodin a
poskytnutí dal�ího hlavního jídla
za sní�enou úhradu spadá do doby,
kdy vlastní zaøízení závodního stra-
vování ji� nepracuje, nebo
c) v období, kdy je vlastní zaøízení
závodního stravování mimo pro-
voz.
(3) Ka�dé místnì oddìlené pra-
covi�tì postupuje podle odstavcù 1
a 2 samostatnì.".
Komentáø:Nadále platí, �e pokud organi-zace zabezpeèuje závodní s-travování ve vlastním zaøízenízávodního stravování, nemù�esouèasnì zabezpeèovat stra-vování na základì smlouvyprostøednictvím jiných subjektù,tj. prostøednictvím organizaèníslo�ky státu, právnické nebo fyz-ické osoby. Novì v�ak vyhlá�ka è.94/2006 Sb., stanoví celkem ètyøivýjimky z této zásady, a to:1. Pro zamìstnance, kteøí se zvá�ných zdravotních dùvodùnemohou stravovat ve vlastnímzaøízení závodního stravování. V tomto pøípadì mù�e organizacestrávníkùm uvedeným v § 3 odst.3, tj. vlastním  zamìstnancùm a

�ákùm a studentùm støedních �kol(pokud jejich stravování není za-bezpeèené jiným zpùsobem), kte-rým nemù�e zajistit stravuodpovídající jeho zdravotnímustavu ve vlastním stravovacímzaøízení zajistit stravovaníprostøednictvím jiných subjektù(tzn. smlouvou s jinou organizaèníslo�kou státu, právnickou nebofyzickou osobou). Písemný po�a-davek na zaji�tìní stravy odpovída-jící zdravotnímu stavu zamìst-nance pøedlo�í zamìstnanec. �á-dost musí být dolo�ena lékaøskýmpotvrzením, jeho� povinnounále�itosti je doporuèený typ stra-vování. Písemné potvrzení musíbýt vystavené pøíslu�nýmodborným lékaøem (§ 6a) odst. 1
písm a). Tato výjimka se nevzta-huje na dùchodce (bývalé zamìst-nance organizace), tzn. pokud or-ganizace zabezpeèuje závodní stra-vování ve vlastním zaøízení,nemù�e dùchodcùm (bez ohledu najejich zdravotní stav) souèasnì za-bezpeèovat stravování prostøed-nictvím jiných subjektù (§ 6a odst.2 písm a). 2. Pro zamìstnance jejich�odpracovávaná smìna je sta-novena nejménì na 10 hodin aposkytnutí dal�ího hlavního jídlaza sní�enou úhradu spadá do do-by, kdy vlastní zaøízení závod-ního stravování ji� nepracuje (§
6a odst. 2 písm b). Pøíklad 1: Organizace má vlastnízaøízení závodního stravování, kte-ré provozuje v pracovní dny, a tood 6.00 do 14.00 hod. Skupina za-mìstnancù této organizace (napø.vrátný) pracují ve dvanáctihodi-nových smìnách od 18.00 do 6.00hod. Novì, a to s úèinnosti od 1.dubna 2006 vyhlá�ka è. 94/2006umo�òuje tìmto zamìstnancùmposkytnou stravovaní prostøed-nictvím jiného subjektu. Tzn.pokud bude stravováni za-bezpeèováno formou stravenek,mù�e organizace ka�dému zamìst-nanci poskytnou za sní�enouúhradu dvì stravenky v prùbìhuka�dé dvanáctihodinové odpraco-vané smìny. Jednu stravenku zasní�enou cenu na hlavní jídlo adruhou za sní�enou cenu na dal�íhlavní jídlo. Pøíklad 2: Organizace má vlastnízaøízení závodního stravován, kte-ré provozuje pouze v pracovní dny,a to od 8.00 do 14.00 hod., av�akèást zamìstnancù pracuje ve dva-náctihodinových  smìnách, a tostøídavì od 6.00 do 18.00 a hod. apak od 18.00 do 6.00 hodin ráno.Novì organizace mù�e - v pøípadesmìny od 6.00 do 18.00 hod.poskytnout zamìstnancùm jednohlavní jídlo za sní�enou cenu vevlastním zaøízení a za dobu práceod 14,00 do 18. hod. dal�í hlavníjídlo za sní�enou úhradu formou

stravenky.3. V období, kdy je vlastní za-øízení závodního stravování mi-mo provoz, napø. dovolená,rekonstrukce, �kolní prázdninyapod. (§ 6a odst. písm c). 4. Pro místnì oddìlené praco-vi�tì.Øada organizací má místì oddìlenápracovi�tì, pro nì� nelze zaji��ovatstravování jednotným zpùsobemnapø. jejich� vzdálenost o hlavníhopracovi�tì pøíspìvkové organizaceneumo�òuje zabezpeèit závodnístravování zamìstnancù v tomtomístnì oddìleném pracovi�ti stej-ným zpùsobem, jako zamìst-nancùm v hlavním pracovi�ti.Vyhlá�ka proto umo�òuje, aby or-ganizace pro ka�dé místnì odd-ìlené pracovi�tì zvolila formu za-bezpeèování závodního stravovánísamostatnì, tj. buï formou vlast-ního zaøízení závodního stravovánínebo prostøednictvím jiného sub-jektu. Pøi uplatòovaní výjimek v pøí-padì zabezpeèování stravováníve vlastním zaøízení závodníhostravování, pak postupuje ka�démístnì oddìlené pracovi�tìsamostatnì (§ 6a odst. 3).Pøesto, �e vyhlá�ka to vyslovenìneuvádí platí, �e zabezpeèuje-liorganizace závodní stravováníprostøednictvím jiných subjektù,mù�e být toto stravovanízaji��ováno a hrazeno na zákla-dì smluv uzavøených  s více sub-jekty tj. s organizaèními slo�ka-mi státu, právnickými nebo fyzi-ckými osobami. Pokud v�ak orga-nizace uzavøe více smluv, tak pøiposkytováni pøíspìvku, a to jak  znákladu organizace, tak i z pro-støedkù FKSP musí respektovatustanovení § 1 odst. 3 zákoníkupráce o zákazu diskriminace "za-
mìstnavatelé jsou povinní zaji��o-
vat rovné zacházení se v�emi za-
mìstnanci, pokud jde o jejich pra-
covní podmínky vèetnì odmì-
òování za práci a jiných penì�itých
plnìní a plnìní penì�ité hodno-
ty�", tzn. , �e úhrada nákladù zaposkytnutou slu�bu  hrazená za-mìstnavatelem z nákladù nahlavní èinnost musí být u v�echsmluvnì zabezpeèovaných foremstravování stejná a stejnì tak ipøíspìvek poskytovaný zamìst-nanci z FKSP.  II. Vyhlá�ka è. 99/2006 Sb., kter-ou se mìní vyhlá�ka è. 430/2001Sb., o nákladech na závodní stra-vování a jejich úhradì v organi-zaèních slo�kách státu a státníchpøíspìvkových organizacích.Pøehled úprav a komentáø:1. § 5 odst. 3 novì zní: Organizace
poskytuje strávníkùm uvedeným v §
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Evropská kampaò pro smìrnici EU o veøejných slu�bách
21. dubna 2006, Vídeò

Evropská federace odborù veøejných slu�eb (EPSU) spustila kampaò k
direktivì EU o veøejných slu�bách. Cíle kampanì jsou následující:
l mít v EU smìrnici o slu�bách v�eobecného zájmu
l dovolit odborùm veøejných slu�eb, zamìstnavatelùm a národním vládám,
aby hráli rozhodující úlohu pøi zpracovávání této smìrnice
l zvednout povìdomí v èlenských státech EU o tom, pod jakým tlakem
odbory v EU jsou 
l zdùraznit v této smìrnici význam slu�eb na vnitøním trhu
Generální tajemnice EPSU C. Fischbach-Pyttel øekla: "Tato kampaò demon-
struje, �e odbory jsou více ne� ochotné pozitivnì pøispìt do diskuse o EU". Ch.
Miedlinger, pøedseda rakouských odborù veøejných slu�eb (GDG), øekl: "Tato
kampaò bude zalo�ena na silných národních akcích poboèek EPSU. Na�e síla
spoèívá v tom, �e shromá�díme data z minulého roku, která zdùrazní fakt, �e
poptávka obèanù EU po veøejných slu�bách se opírá o vysoký stupeò v�es-
trannosti a odpovìdnosti".
Detailní po�adavky kampanì:
l Evropa musí pro své obèany znamenat více ne� jen trh
l Kvalitní veøejné slu�by mají klíèový význam pøi plnìní základních obèan-
ských práv
l Univerzálnost, kontinuita, dostupnost a demokratická kontrola jsou
dùle�ité zásady pro veøejné slu�by
l Konkurence v EU nesmí podkopávat solidaritu
l Evropská legislativa by mìla chránit práva národních, regionálních a míst-
ních orgánù na plnìní potøeb obèanù.
Nynìj�í politika EPSU hlásá, �e legislativa v oblasti veøejných slu�eb (slu�by
v�eobecného zájmu v øeèi EU) by mìla zavést:
l v�eobecné principy veøejných slu�eb
l právní jistotu, nadøazenost v�eobecného zájmu nad pravidly konkurence
l právo pro regionální  a místní orgány poskytovat základní slu�by bez obav
ze zásahù jiných vy��ích orgánù
l jakousi pozorovatelnu veøejných slu�eb s úèastí odborù k monitorování a
hodnocení veøejných slu�eb, aby docházelo ke zlep�ování standardù, sle-
dování potøeb obèanù atd.
l mechanismus financování veøejných slu�eb, který bere v úvahu potøebu a
pozitivní aspekt dìlení rizika.

- pm-

Lep�í podmínky pro závodní stravovánízamìstnancù veøejné správy a slu�eb
3 odst. 4 za úhradu sní�enou o
pøíspìvek  z fondu jen jedno hlavní
jídlo bìhem odpracované smìny a
pokud nebyli bìhem stanovené
smìny na pracovní cestì, která tr-
vala déle ne� 5 hodin.) Dal�í hlavní
jídlo v té�e smìnì mù�e organizace
poskytnout svému zamìstnanci za
úhradu ve vý�i podle vìty první
pouze v pøípadì, �e odpracovaná s-
mìna je stanovena nejménì na 10
hodin.
Komentáø:Jde pouze o sjednocení definicesmìny pro poskytování dal�íhohlavního jídla v té�e smìnì.Dosavadní právní úprava obsaho-vala jinou definici u závodníhostravování zabezpeèovaného  pro-støednictvím jiného subjektu a ji-nou u závodního stravování za-bezpeèovaného ve vlastním za-øízení závodního stravování, co�vyvolávalo zbyteèné dotazy.2. § 7   Zvlá�tní ustanovení, kterýnovì zní:
(2) Je-li závodní stravování
zaji��ováno a hrazeno podle § 2 a 3
nebo podle § 6, je mo�né zaji��ovat
a hradit závodní stravování podle §
4 a 5 pouze
a) strávníkovi uvedenému v § 3
odst. 4, kterému nelze jinak zajistit
stravu odpovídající jeho zdravotní-
mu stavu; po�adavek na zaji�tìní
stravy odpovídající zdravotnímu
stravu strávníka musí být dolo�en
písemným lékaøským potvrzením
vystaveným pøíslu�ným odborným
lékaøem s doporuèeným typem
stravování pøedlo�eným organi-
zaci,
b) strávníkovi uvedenému v § 3
odst. 4, jeho� odpracovaná smìna
je stanovena nejménì na 10 hodin
a odbìr dal�ího hlavního jídla za
sní�enou úhradu spadá do doby,
kdy vlastní zaøízení závodního stra-
vování ji� nepracuje, nebo
c) v období, kdy je vlastní zaøízení
závodního stravování mimo
provoz.
(2) Je-li závodní stravování
zaji��ováno a hrazeno podle § 4 a
5, mù�e být zaji��ováno a hrazeno
na základì smlouvy s více organi-
zacemi, právnickými nebo fyzický-
mi osobami. 
(3) Ka�dé místnì oddìlené pracov-
i�tì postupuje podle odstavcù 1 a 2
samostatnì.
Komentáø:Zabezpeèuje-li zamìstnavatelzávodní stravování ve vlastníhozaøízení závodního stravovánínemù�e souèasnì zabezpeèovatstravování prostøednictvím ji-ných subjektù (tj. prostøednictvímsmluv s jinou organizaèní slo�koustátu, právnickou nebo fyzickouosobou). Vyhlá�ka è. 99/2006 Sb.v�ak stanovuje celkem ètyøivýjimky z této zásady, a to v tìch-

to pøípadech:1. Záva�ný zdravotní stav za-mìstnance. V pøípadì, �e organizace ve vlast-ním zaøízení závodního stravovánínemù�e zamìstnancùm, �ákùm astudentùm støedních �kol (pokudjejich stravování není zabezpeèenéjiným zpùsobem) zajistit stravo-vaní odpovídající jejich zdravotní-mu stavu, mù�e tìmto strávníkùmzabezpeèit stravování prostøed-nictvím jiného subjektu, tj. pro-støednictvím smluv s jinou organi-zaèní slo�kou státu, právnickounebo fyzickou osobou. O výjimkuze stravování ve vlastním zaøízeníorganizace musí po�ádat zamìst-nanec (�ák resp. student). Po�ada-vek na zaji�tìní stravy odpovídajícízdravotnímu stavu strávníka musíbýt dolo�en písemným potvrzenímvystaveným pøíslu�ným odbornýmlékaøem, které musí obsahovat idoporuèený typ stravování. Vý-jimka se nevztahuje na bývalézamìstnance dùchodce. To zna-mená, �e organizace provozujícívlastní zaøízení závodního stra-vování  nemù�e dùchodcùm (bezohledu na jejich zdravotní stav)souèasnì zabezpeèovat stravováníprostøednictvím jiných subjektù (§
7 odst. 1 písm a). 2. V pøípadì, �e odpracovanásmìna zamìstnance je stanovenanejménì na 10 hodin a odbìrdal�ího hlavního jídla za sní�e-nou úhradu spadá do doby, kdyvlastní zaøízení závodního stra-vování ji� nepracuje. Pøíklad: Organizace má vlastní za-øízení závodního stravování, kteréprovozuje pouze v pracovní dny, ato od 10.00 do 14.00 hod. av�akèást zamìstnancù pracuje ve dva-náctihodinových  smìnách (od 6.00a� 18.00 hod. a od 18.00 a� 6.00hod). S úèinnosti od 1. 4. 2006 lze:v pøípadì smìny od 6.00 do 18.00hod. zamìstnancùm poskytnou jed-no hlavní jídlo za sní�enou cenu vevlastním zaøízení závodního stra-vování a za dobu práce od 14.00hod. do 18. hod. dal�í hlavní jídloza sní�enou úhradu formou stra-venky. Pokud by zamìstnanci pra-covali pouze v noci (napø. vrátný)pak jim lze poskytnou za sní�enouúhradu jak hlavní jídlo, tak dal�íhlavní jídlo formou stravenky (§ 7odst. písm b).3. V období, kdy je vlastní za-øízení závodního stravování mi-mo provoz, napø. dovolená, rekon-strukce, �kolní prázdniny a dal�í (§
7 odst. 1 písm c).   4. U místnì oddìleného pracov-i�tì. Zamìstnancùm v místnì oddì-lených pracovi�tích, pro která nelzezaji��ovat závodní stravování jed-notným zpùsobem (napø. z dùvoduvelké vzdálenosti) vyhlá�ka umo-�òuje poskytovat závodní stra-

vování odli�nou formou ne� jakouje závodní stravování poskytovánoostatním zamìstnancùm organi-zace. V ka�dém místnì oddìlenémpracovi�tì mù�e být zvolena formazabezpeèování závodního stra-vování samostatnì, a to buï vevlastním zaøízení závodního stra-vování nebo prostøednictvím jinéhosubjektu. Pøi uplatòování výjimekv pøípadì zabezpeèování závod-ního stravování ve vlastní za-øízení závodního stravování, pakpostupuje ka�dé místnì oddìlenépracovi�tì samostatnì (§ 7 odst.
3). Dále vyhlá�ka è. 99/2006 Sb.,stanoví, �e zabezpeèuje-li organi-zace závodní stravování pro-støednictvím jiných subjektùmù�e být toto stravovaní za-ji��ováno a hrazeno na základìsmlouvy s více subjekty. 

V pøípadì, �e organizace uzavøesmlouvy na závodní stravování svíce subjekty, pak pøi úhradì nák-ladù za poskytnutou slu�bu zrozpoètu (nákladù) organizacemusí zamìstnavatel respektovat us-tanovení §1 zákoníku práce ozákazu diskriminace "zamìstna-
vatelé jsou povinní zaji��ovat rovné
zacházení se v�emi zamìstnanci,
pokud jde o jejich pracovní pod-
mínky vèetnì odmìòování za práci
a jiných penì�itých plnìní a plnìní
penì�ité hodnoty�", tzn. �e úhra-da nákladù hrazená zamìstna-vatelem musí být u v�ech smlu-vnì zabezpeèovaných forem stra-vování stejná Stejný musí býtrovnì� pøíspìvek poskytovanýzamìstnancùm z FKSP (§ 7 odst.
2).
V Praze dne 27. 4. 2006


