
Praha
13. květen 2019

Ročník 64

10 http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg
Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na we-

bovou stránku nebo na vazbu
v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete

pokračovat ve čtení textu
přecházejícího na jinou stránku.

Poslanecká sněmovna dnes, 10.
května 2019, schválila novelu
zákona o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů.
Policisté či hasiči získají možnost
přivydělat si mimo služební po-
měr a díky návrhu ministra vnitra
Jana Hamáčka (ČSSD) i možnost
zvýšení platu zavedením stabi-
lizačního příplatku.

Novela zákona vypracovaná
Ministerstvem vnitra nijak neza-
sahuje do výsluhového příspěvku,
na což ministr Hamáček upozor-
ňoval od počátku. Novela naopak
postavení policistů a hasičů zlep-
šuje. "Slíbil jsem zavést možnost
zvýšení platu formou stabilizač-
ního příplatku i to, že nikdy ne-

podpořím snížení výsluh. Slib
jsem dodržel a těší mě, že se mi
o kvalitě novely podařilo pře-
svědčit i ostatní poslance," uvedl
po schválení zákona v závěreč-
ném čtení Jan Hamáček. Podle
ministra není důvod, proč by si
příslušníci všech bezpečnostních
sborů nemohli ve volném čase
přivydělat, pokud to nebude ve
střetu se zájmy služby a nebude to
ohrožovat dobrou pověst sboru.

Práci mimo služební poměr bu-
de moci nově příslušník bezpeč-
nostního sboru vykonávat se sou-
hlasem služebního funkcionáře.
Novela také jasně určuje činnosti,
které půjdou vykonávat bez sou-
hlasu. Jde například o činnosti pe-

dagogické, umělecké či publici-
stické nebo o práci při rodičovské
dovolené. Jedná se o reakci na
rozhodnutí Ústavního soudu a pod-
mínky pro práci mimo služební
poměr proto budou místo služeb-
ních předpisů stanoveny přímo
v zákoně.
Zvýšení příjmu

Součástí novely je i zavedení
stabilizačního příplatku, který
ministr vnitra projednal s ve-
dením i odbory bezpečnostních
sborů. Jeho zavedení umožní
řediteli sboru cíleně zvýšit slu-
žební příjem a tím motivovat
podřízené i lépe řešit a stabilizo-
vat personální situaci např. v út-
varech, které dlouhodobě trápí

podstavy. Bývalí příslušníci také
díky novele získají možnost uží-
vat svou hodnost a být jmeno-
váni do vyšší hodnosti i po skon-
čení služebního poměru.
https://www.mvcr.cz/clanek/zlep
sujeme-postaveni-policistu-a-ha-
sicu-snemovna-schvalila-z-
menu-zakona-361-o-sluzebnim-
pomeru.aspx

Zlepšujeme postavení policistů a hasičů.
Sněmovna schválila změnu zákona 361 o služebním poměru

"Jsem velmi rád, že novela pro-
šla. Díky ní si budou moci pří-
slušníci bezpečnostních sborů za
určitých podmínek přivydělávat
a budou mít i možnost zvýšení
platu zavedením stabilizačního
příplatku," uvedl předseda naše-
ho odborového svazu Pavel Bed-
nář na facebooku OSSOO.
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informace

I práce má svůj svátek - oslava na Špilberku
Jako každý rok jsem se také letos zúčastnila oslav 1. máje pod zášti-

tou Českomoravské konfederace odborových svazů v Brně na hradě
Špilberk. Letošní oslavy se velice vydařily, pořadatelé vytvořili
skutečně nádhernou atmosféru jak výběrem kapel, které se střídaly na
pódiu, tak i vystoupením taneční skupiny a zajímavými ukázkami
práce Městské policie Brno, jednotky psovodů a ukázkami policejní
techniky v přednádvoří hradu, které bavily zejména dětské účastníky.

Na hlavním nádvoří pak místopředseda ČMKOS Vít Samek se svý-
mi spolupracovníky seznamovali návštěvníky osobně s historií a vý-
znamem tohoto svátku a odborů. Také předseda ČMKOS Josef
Středula ve svém úvodním slově k přítomným hovořil o stále aktuál-
ním významu tohoto svátku a připomněl letos slavených 100 let
Mezinárodní organizace práce, která prosazuje spolupráci před-
stavitelů vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států ohledně
sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv.

Velký dík organizátorům
Milada Hofmanová

OSSOO, Sekce vědecko-technická základna
foto autorka a ČMKOS

Ministerstvo financí předložilo vládě strategii, podle které se
bude řídit návrh státního rozpočtu a střednědobý výhled na příští
tři roky.

Rozpočtovou strategii sektoru
veřejných institucí České repub-
liky pro období 2020 až 2022, jejíž
součástí je i Konvergenční pro-
gram České republiky, projednala
vláda na svém zasedání v pondělí
29. dubna 2019. Z dokumentu vy-
plývá, že hospodaření vládního
sektoru zůstane i v následujících
letech v dobré kondici.

„Díky tomu, že by měl růst eko-
nomiky i v následujících letech zů-
stat na svém dlouhodobém prů-
měru, a také díky lepšímu výběru
daní se plánovaný růst důchodů,
sociálních výdajů a investic ne-
promítá do výraznějšího salda.
Fiskální politika těmito opatření
naopak vyvažuje dočasné méně

příznivé vnější prostředí, ať již jde
o německou ekonomiku či odchá-
zení Spojeného království z EU.
Zároveň je třeba přiznat, že
predikce neobsahuje některá dis-
kutovaná opatření na podporu
příjmové strany. Přesto však před-
pokládané výsledky hospodaření
by měly vést k poklesu zadlužení
veřejných financí pod 30 % HDP,“
uvedla ministryně financí Alena
Schillerová.

V loňském roce hospodařily
veřejné finance ČR s přebytkem ve
výši 0,9 % HDP, což je druhý nej-
lepší výsledek v historii. Na pře-
bytku se podílely všechny složky
sektoru vládních institucí, tedy ne-
jen ústřední vládní instituce, kde
dominantní podíl zaujímá státní
rozpočet, ale i obce, kraje a zdra-
votní pojišťovny. „Velkou zásluhu

na tom má efektivnější výběr daní,
který je přímým důsledkem námi
zavedených opatření v boji proti
daňovým únikům, zejména kontrol-
ního hlášení a elektronické evi-
dence tržeb,“ podotýká Alena Schi-
llerová.

Letos by měly veřejné finance
dosáhnout přebytku 0,3 % HDP
a zaznamenají tak kladný výsledek
už čtvrtý rok po sobě. V dalších
letech by mělo saldo hospodaření
sektoru vládních institucí klesnout
na -0,5 % HDP v roce 2022.
Strukturální saldo by mělo být v ro-
ce 2019 téměř vyrovnané, v letech
následujících by se saldo očištěné
o vliv ekonomického cyklu mělo
pohybovat na úrovni -0,5 % HDP.

„I nadále tak budeme plnit
střednědobý rozpočtový cíl. Ten
jsme přitom kvůli budoucím rizi-
kům plynoucím ze stárnutí popu-
lace zpřísnili a nyní jím je struk-
turální deficit 0,75 % HDP,“

Veřejné finance zůstávají v dobré kondici
29. 4. 2019

zdůrazňuje ministryně Schillerová,
a dodává: „Zároveň se ale ukazuje,
že je potřeba pokračovat v hledání
úspor na provozu státu, což ostatně
v debatách o státním rozpočtu na
příští rok prosazuji.“

Dluh sektoru vládních institucí
v posledních letech setrvale klesá
a tento trend bude pokračovat
i v dalších letech. Od roku 2013
klesl dluh vládních institucí o 12,2
p. b., což dnes řadí veřejné finance
ČR mezi nejméně zadlužené v EU.
V letošním roce by měl dluh
klesnout na 31,5 % a v letech
následujících by se měl dále snižo-
vat až těsně pod úroveň 30 % HDP
v roce 2022.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/ti
skove-zpravy/2019/verejne-fi-
nance-zustavaji-v-dobre-kondic-
35081
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ze základních organizacíJsme sportovně společenský spolek
V nadsázce charakterizuje

předsedkyně Základní odborové
organizace při Magistrátu města
Jablonec nad Nisou Martina
Linhartová svou organizaci jako
spolek zaměřený na sportovní,
kulturní a společenské akce.

A skutečně tomu hodně odpo-
vídá historie i současná činnost
odborářů uskutečňovaná s pod-
porou zaměstnavatele. Abonentky
do divadla, permanentky na měst-
ská sportoviště (bazén, atletický
stadion, „fitko“, sauna), bruslení
zdarma, zlevněné využívání
hřiště na badminton, a především
v kalendářním roce dva výlety
pro zaměstnance magistrátu sou-
časně pro pěší a cyklisty s účastí
až sedmdesát osob a další výlet
pro příznivce běžeckého lyžo-
vání. Tyto akce mají význam ne-
jen jako podpora sportu, ale jsou
především podporou dobrých
vztahů mezi zaměstnanci.

Podobně pozitivní vliv na kon-
takty mezi zaměstnanci i s ohle-
dem na to, že ne všichni pracují
v jedné budově, má v závěru roku
pořádaný společenský večer, na
který přichází více než dvě stě
osob. Na večeru s hudbou a tom-
bolou je podávána večeře a za-
městnanec - účastník večera ob-
drží vánoční kolekci. Později si
zaměstnanci mohou připomenout
atmosféru akcí fotografiemi umí-
stěnými na odborových stránkách
intranetu magistrátu, kde jsou
přehledně zařazeny v adresářích.
Nejstarší fotografie jsou z roku
2005, a jsou tu i mapy výletů. Na
stránkách intranetu jsou také in-
formace o další činnosti odborové
organizace.

Ta bývala početně silnější, ale
v době úspor a poklesu tarifních
platů v roce 2011 řada členů
odborů musela šetřit, a jednou
z možností úspor bylo přestat
platit odborové příspěvky. Po
pozdějším navyšování platů se už
ale zpět do organizace bývalí od-
boráři nevrátili, protože poznali,
že výhody z kolektivní smlouvy
požívají i bez odborového člen-
ství. „Finančních“ výhod z kolek-
tivní smlouvy je přitom řada. Jsou
zde netradičně hrazeny přímo
z rozpočtu obce kapitoly „Péče
o zaměstnance“, a ne obvykle zři-

zovaného sociálního fondu.
Největší a nejspravedlivější
výhodou podle názoru zaměst-
nanců jsou stokorunové stravenky
s 28korunovým příspěvkem za-
městnance. Také 500korunový
příspěvek na penzijní připojištění
mohou čerpat všichni zaměstnan-
ci stejně. Mezi „spravedlivé“ be-
nefity patří i odměny k životním
výročím a odchodu do důchodu
s vazbou na odpracovaná léta pro
město. Zaměstnavatel podporuje
bezplatný odběr krve a kostní
dřeně poukázkami v hodnotě 200
a 600 korun. Na dětskou rekreaci
zaměstnavatel přispívá 80 ko-
runami v rozsahu maximálně 15
dnů a v případě neúplné rodiny
v rozsahu 20 dnů. Nepřímou fi-
nanční podporou je hojně využí-
vaná možnost rekreace ve vlast-
ním jednoduše vybaveném
středisku ve Slavíkovicích na
Vysočině, když zaměstnanec a ro-
dinný příslušník platí za noc
pouhých 40 korun.

Tři dny placeného volna v Jab-
lonci nazývají sociálně zdravotní-
mi dny, což odpovídá jejich pou-
žití. Pružná pracovní doba s ran-
ním začátkem od 6.15 do 8 hodin
umožňuje lépe skloubit pracovní
a soukromý život. Zdejší zvlášt-

ností je možnost využít po
částech 90 minut náhradního vol-
na měsíčně před či posléze napra-
covaného.

Bývalí zaměstnanci důchodci
se jednou ročně díky finanční
podpoře zaměstnavatele setkávají
na „společenském posezení“ či
na pro ně organizovaném zájezdu,
zaměstnavatel na ně pamatuje
přáním k narozeninám a novo-
ročním přáním.

Že odborová organizace není
doopravdy zaměřena pouze na
„požitky“ z oblasti sportu a kultu-
ry dokazuje, že v minulém voleb-
ním období zastupitelstva města

Předsedkyně Základní odborové organizace při Magistrátu města
Jablonec nad Nisou Martina Linhartová (první zleva)

se odborům podařilo úspěšně ob-
hájit spravedlivé nasazování
městských strážníků na mimořád-
né akce. Nejčastěji šlo o fotbalová
utkání, když někteří strážníci přes
své protesty byli nasazováni
opakovaně a nebyly jim propláce-
ny přesčasy. Nyní je pracovní do-
ba strážníků dodržována bez
problémů.

Dvouletá kolektivní smlouva
obsahuje i závazek zaměstna-
vatele podle finančních možností
podporovat studium na středních
a vysokých školách podložené
smlouvou o setrvání v pracovním
poměru k městu.

Odboráře z Magistrátu města

Jablonec nad Nisou a Městské
policie Jablonec nad Nisou pod
vedením energické předsedkyně
Martiny Linhartové, která organi-
začnímu zajištění akcí pořá-
daných bez rozdílu pro odboráře
i neodboráře věnuje mnoho vol-
ného času, čeká letos na podzim
nové kolektivní vyjednávání.
Jedním z cílů je zavedení pěti dnů
zdravotního a sociálního volna.
Argumentem pro jeho o dva dny
větší rozsah než nynější, je více
než čtyřleté fungování pěti dnů in-
dispozičního volna podle vyšší
kolektivní dohody pro státní za-
městnance.

-dě-



Předseda OS: Bc. Pavel Bednář kanc.č. 405 tel. 224 142 271
tel. 224 222 241
mobil: 734 767 764
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: bednar.pavel@cmkos.cz

I. místopředseda OS: JUDr. Rudolf Pospíšil kanc.č. 423 mobil: 731 609 460
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz

II. místopředsedkyně OS: Ing. Alena Gaňová kanc.č. 405 mobil: 775 164 091
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: ganova.odbory@seznam.cz

Sekretariát OS:
Blanka Suchá kanc.č. 405 tel. 224 142 270

tel. 224 222 241
fax: 224 142 273
mobil: 603 291 098
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: sucha.blanka@cmkos.cz

Řidič: Vladimír Hlaváč kanc.č. 422 tel. 224 142 720
BOZP:
Bohumil Smejkal kanc.č. 422 tel. 224 142 720

mobil: 731 609 461
e-mail: smejkal.bohumil@cmkos.cz

JUDr. Alexandr Hájevský mobil: 737 207 802
Ing. Karel Hanousek mobil: 604 294 241

Oddělení legislativně-právní:
JUDr. Rudolf Pospíšil kanc.č. 423 mobil: 731 609 460

e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz
Mgr. Šárka Homfray kanc.č. 415 mobil: 607 910 789

e-mail: homfray.sarka@cmkos.cz
Oddělení sociálně-ekonomické:
Ing. Vladěna Samková kanc.č. 421 mobil: 604 294 242

e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz
Mgr. Arnošt Odvalil kanc.č. 423 tel.: 224 142 275

mobil: 739 534 662
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz

Oddělení organizační a hosp.-finanční:
Vladimíra Řehořová kanc.č. 416 tel. 224 142 474

e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz
Renata Strnadová kanc.č. 416 mobil: 734 695 644

e-mail: strnadova.renata@cmkos.cz
Pracovnice odvětvových sekcí:
Ing. Vladěna Samková kanc.č. 421 mobil: 604 294 242

e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz
Informační a poradenská centra: Telefon: Fax: Mobilní tel.:
Praha + Středočeské – Mgr. Arnošt Odvalil 224 142 275 739 534 662
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz
Jihočeské –Ivana Jochová 724 594 591
e-mail: jochova.ivana@cmkos.cz
Západočeské – Renáta Vladyková 606 088 879
e-mail: vladykova.renata@cmkos.cz
Severočeské – Eva Vovesová 731 609 455
e-mail: vovesova.eva@cmkos.cz
Východočeské – Mgr. Věra Benešová 604 321 518
e-mail: benesova.vera@cmkos.cz
Jihomoravské – Jaroslav Svoboda 542 213 188 542 213 188 731 609 457
e-mail: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
Severomoravské – Ing. Zdeněk Faic 731 622 932
e-mail: faic.zdenek@cmkos.cz

Odborový svaz státních orgánů a organizací
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Internetová stránka OS: http://statorg.cmkos.cz
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§ ODPOVÍDÁME §Může zaměstnavatel, který nijak nepřispívá na ošacení,
vyžadovat po zaměstnancích tzv. dress code? A může zaměstna-
vatel požadovat, aby zaměstnanci neměli na viditelných místech
tetování a piercing?

V zásadě je nutné konstatovat,
že není přímá vazba mezi poža-
davkem zaměstnavatele, aby za-
městnanci respektovali určitý
dress code a skutečností, zda se
zaměstnavatel podílí na nákla-
dech na jeho pořízení respektive
údržbu. Samozřejmě s výjimkou
firem, které zavedly pro zaměst-
nance přímo povinné stejnokroje
nebo oděvy s vyšitým emblé-
mem firmy.

Pokud se v obecné rovině týká
dress codů a vztahu zaměstnanců
k nim, musí se situace posuzovat
vždy s ohledem na oprávněné
požadavky zaměstnavatele. Pře-
devším se musí vyjasnit, co se
v konkrétních organizacích po-
kládá za dress code a na kterých
pracovních pozicích zaměstnan-
ců.

Lze přepokládat, že na úřa-
dech v úředních dnech a při jed-
nání s klienty lze dovodit, že
přílišná ležérnost v oblečení
úřední osoby může působit ne-
vhodně. To proto, že v dotčeném
občanu může vyvolat dojem, že
stejně ležérně bude nakládáno
s jeho dotazem, prosbou nebo
stížností. A to přesto, že konkrét-
ní úředník se jeho problému bude
věnovat s veškerou péčí. Ze stej-
ných důvodů zákon stanoví, že
soudci, a to i přísedící, soudí
v taláru. Jistě nikdo nepředpo-
kládá, že tímto faktem se ze
soudce stane kvalitnější právník,
nebo že bude rozhodovat jinak,
než by rozhodoval v civilním
obleku. Ale vážnost situace při
projednávaní věci a při vynesení
rozsudku je tím talárem zdů-
razněna.

Jsem si vědom toho, že proti
mému stanovisku mohou existo-
vat jistě i oprávněné námitky.
Ty jsou často podložené seriózní
argumentací. Zvláště když upo-
zorňují na skutečnost, že není
správné požadovat určitý dress
code na zaměstnancích, kteří
s klienty nepřicházejí do styku,
případně kdy jejich finanční
možnosti jsou v nepoměru s fi-
nančními možnostmi vedoucích

vhodné přicházet v příliš ležér-
ním oděvu.

Pokud se týká náhledu na
tetování, je možné pozorovat ve
společnosti posun směrem k větší
toleranci. Přesto v určitých ob-
lastech činnosti může převládat
ještě konzervatismus. Jestliže
u sportovců, zvláště pak špič-
kových, působí tetování originál-
ně a je předmětem i mezinárod-
ního obdivu, jsou oblasti, a mezi
ně jistě patří i úřady, kde vedení
takovéto tetování pokládá za ryze
soukromou věc dotyčného, kte-
rou není vhodné ani potřebné
vystavovat na odiv klientům.

Stále musíme mít na paměti, že
zaměstnanci úřadů jsou lidé, kteří
volbou tohoto povolání se dobro-
volně rozhodli pomáhat veřejnos-
ti nejenom svojí profesionali-
tou, ale i vstřícností a navozením
a stálým udržováním vzájemné
důvěry ve vztahu občan – úřad.
Okázalé vystavení tetování (če-
muž se třeba při jednání nelze ani
vyhnout), může u starších nebo
konzervativnějších občanů vzbu-
zovat nedůvěru k jednajícímu
a potažmo k celé instituci. Proto

lze pochopit, že vedoucí někte-
rých úřadů, právě z těchto důvodů
pokládají za vhodné, aby tetování
bylo pokud možno skryto.

Na dress code, tetování i pier-
cing je proto nutné pohlížet ne-
jen z hlediska osobního zájmu
a rozhodnutí jedince, ale i z hle-
diska, jakou roli tento jedinec
u zaměstnavatele má a v jakém
je postavení vůči veřejnosti.

Rozdílné nazírání na výše uve-
dené nesmí vést k zásadnímu
rozporu mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem. Jeho maxi-
mální vyhrocení by mohlo vy-
ústit i ve snahu, aby se zaměst-
nancem byl skončen pracovní
poměr. V případném soudním
sporu by pak zaměstnavatel
musel dokazovat, že tato povin-
nost byla stanovena ve vnitřním
předpise nebo pracovní smlouvě
a jeho nedodržení pokládá za-
městnavatel za nesplnění poža-
davků na výkon práce.

Proto je nutné případný rozpor
řešit včas a oboustranně citlivě.
Nejlépe pak za pomoci odborové
organizace.

JUDr. Pavel Sirůček

Dress code

zaměstnanců. Toto vše je třeba
vzít v úvahu, jestliže zaměstna-
vatel dress code prosazuje. Proto
je nutné tyto situace posuzovat
vhledem k okolnostem a s logi-
kou věci.

Je na zaměstnavateli aby
rozhodl ve vnitřním předpisu,
koho se dress code bude týkat.
Na vedoucích jednotlivých útva-
rů pak je, aby s dotčenými za-
městnanci tuto otázku probrali,
a aby důležitost a především
oprávněnost rozhodnutí dokázali
vyargumentovat. Zároveň je nut-
né klást přiměřené požadavky,
které budou odpovídat finančním
možnostem dotčených zaměst-
nanců. Všichni víme, že jed-
notlivé části oděvů nebo obuvi
se mohou v cenové hladině lišit
v rozsahu několika tisíc korun.
Účelem dress codu jistě není, aby
se úřad stal přehlídkou nej-
dražších a nejnovějších modelů
a trendů byť by se tvářily jako
dress code.

Ale upřímně. Těžko lze uvěřit,
že při předpokládané vzdělanost-
ní a společenské úrovni zaměst-
nanců úřadů, by ve svém šatníku
nenalezli obutí a oděv, který by
vyhovoval požadavkům zaměst-
navatele. Vždyť se jistě jedná
o zaměstnance, kteří žijí běžným
společenským životem od ná-
vštěv kulturních zařízení přes
další společenské akce a nezbyt-
né společenské vazby, kde není

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS

e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387

na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-
pro-cleny-cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních
hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poradenství
pro členy ČMKOS a Žádanku doložení členství pro poskyt-
nutí právní pomoci.



 1. Jak na žádost o radu či právní 
pomoc vhodně zareagovat?

Poděkujte, že se na Vás klient nebo klientka obrátili 
a že našli odvahu se s touto věcí svěřit právě Vám. Ne-
smí to znít jako klišé. Mnoho osob šikanovaných či ob-
těžovaných v práci se s problémem nesvěří ani rodině 
či nejbližším přátelům. Důležité je začít o věci hovořit 
a hledat vhodné řešení.

 2. Jaké jsou konkrétní události, 
ve kterých klient či klientka 
spatřuje obtěžování, a jaká je 
celková atmosféra na pracovišti? 

Pro naplnění definice obtěžování může postačit jednot-
livý intenzivní útok vážně narušující důstojnost jednot-
livce. Pro naplnění skutkové podstaty šikany je naopak 
potřeba, aby nátlak spočívající v  jednotlivých dílčích 
útocích trval delší dobu (zpravidla aspoň půl roku) 
a  opakoval se častěji. Pro posouzení, zda se o  obtě-
žování či šikanu jedná, je dále podstatné, zda stejné 
nároky a  postupy zaměstnavatel (případně vedoucí 
zaměstnanec či zaměstnankyně) uplatňuje vůči všem, 
či zda jsou cíleny jen na jednoho člověka či vymezenou 
skupinu osob.
Je vhodné nasměrovat klienta či klientku k tomu, aby 
shromáždili tzv. inventuru útoků, tzn. přehled a  po-
pis událostí, ve kterých spatřují obtěžování či šikanu, 
včetně časových údajů a případných svědků.

 3. Jaké jsou důvody obtěžování  
či šikany?

Zjištění, z  jakého důvodu je klient nebo klientka obtě-
žován, je důležité pro volbu dalšího postupu a strate-
gie a pro nároky, které mohou uplatnit. Může se jednat 
o  důvod chráněný antidiskriminačním zákonem (nej-
častěji věk, pohlaví – vč. rodičovství, etnicita, zdravotní 

10 základních rad: Jak pomoci 
oběti šikany na pracovišti?

postižení, sexuální orientace). Pamatujte, že nositelem 
či nositelkou diskriminačního důvodu nemusí být přímo 
zaměstnanec nebo zaměstnankyně, ale například jejich 
blízká osoba (životní partner/partnerka, dítě). Může se 
ale také jednat o jiné důvody – osobní averze, přetaho-
vání o moc či o určitou pracovní pozici.

 4. Jaká je bližší charakteristika 
zaměstnavatele?

Jedná se o velkou společnost či instituci nebo malý ro-
dinný podnik? Společnosti se zahraničním vlastníkem 
nebo větší instituce často mají propracován interní 
stížnostní mechanismus. Mohou se obávat zveřejnění 
případu (ohrožení dobrého jména), proto u nich může 
existovat vyšší motivace věc vyřešit. Pokud je takový 
mechanismus k  dispozici, klienti by se měli alespoň 
pokusit ho využít. Dále je vhodné si hned na začátku 
ujasnit, zda je zaměstnavatelem soukromý či veřejný 
subjekt, a zda se v případu uplatní zákoník práce nebo 
zákon o státní službě, případně zákon o služebním po-
měru příslušníků ozbrojených sborů nebo o  vojácích 
z povolání. 

 5. Přeje si klient/klientka 
na pracovišti zůstat? 

Odpověď na tuto otázku je rozhodující pro volbu dalšího 
postupu. Pokud si klient či klientka přeje v zaměstnání 
zůstat a  docílit narovnání vztahů na pracovišti, zpra-
vidla je vhodné zvolit spíše smírnou cestu – mediaci 
či interní stížnost. Otevřený „tvrdší“ postup proti za-
městnavateli (podnět inspektorátu práce, žaloba) nelze 
v takovém případě doporučit. Je důležité klienta či kli-
entku upozornit na možnost pronásledování, tj. uplat-
nění negativních postihů ze strany zaměstnavatele za 
to, že se domáhá práva nebýt obtěžován či šikanován. 
Pronásledování je zakázáno, neznamená to však, že 
k němu v praxi nedochází.

Pracujete v advokacii, neziskovém sektoru nebo odborové organizaci? Obrátil se na Vás klient nebo 
klientka s žádostí o radu, jak řešit šikanu na pracovišti? Nabízíme 10 základních otázek, na které byste 
s nimi měli společně najít odpověď.



 9. Má klient/klientka k dispozici 
nějaké důkazy? 

Bez důkazů není možná efektivní obrana. Pokud klient či 
klientka žádné důkazy nemá, je potřeba je nasměrovat 
k tomu, aby se je pokusili získat. Dobře mohou poslou-
žit různé písemnosti, e-maily, zápisy z porad a podobně. 
Není-li možné získat důkazy jinak, je možné použít i zvu-
kové nebo video nahrávky. Velmi důležití jsou svědci 
a  svědkyně – může se jednat jak o  jiné zaměstnance, 
tak o  klientelu nebo obchodní partnery/partnerky za-
městnavatele. Se zaměstnanci – kolegy a kolegyněmi je 
situace problematická tím, že sice často bývají svědky 
nežádoucího chování, ale ne vždy jsou ochotní proti 
svému zaměstnavateli svědčit kvůli obavě ze ztráty za-
městnání. Může být proto užitečné oslovit také bývalé 
kolegy, kteří již pro zaměstnavatele nepracují.

 10. Co jsou klient/klientka 
ochotni podstoupit? 

Toto je možná nejdůležitější otázka. Pokuste se zjistit, 
co jsou klient nebo klientka ochotni v rámci své obrany 
podstoupit a udělat. Postavit se šikanující osobě a ote-
vřeně vystoupit proti svému zaměstnavateli není nikdy 
jednoduché, ovšem bez alespoň minimální míry inicia-
tivy a odhodlání na straně klienta/klientky není možné 
věc úspěšně vyřešit. 
Klientům je proto důležité představit možnosti – stíž-
nost zaměstnavateli, mediace, podnět orgánům in-
spekce práce, podnět veřejnému ochránci práv, žaloba. 
Je potřeba vysvětlit výhody a nevýhody jednotlivých 
možností řešení, včetně odhadu časové a finanční ná-
ročnosti a míry nutné osobní angažovanosti

 6. Čeho chce klient/klientka  
dosáhnout? 

Zeptejte se, jaký je jeho/její hlavní cíl – je to důležité 
pro volbu dalšího postupu. Pokud je cílem urovnání 
sporu, bude patrně nejlepší zvolit mediaci; záleží ov-
šem na povaze sporu (mediace se nedoporučuje v pří-
padě fyzických útoků nebo sexuálního násilí) a také na 
zaměstnavateli, zda bude ochoten se mediace zúčast-
nit. Pokud chce klient/klientka dosáhnout potrestání 
zaměstnavatele, aniž by se sami museli příliš angažo-
vat, bude vhodné obrátit se na inspekci práce (Pozor! 
To není možné ve státní službě, služebním poměru či 
u  vojáků z  povolání). A pokud je cílem omluva nebo 
odškodnění, bude správnou volnou soud.

 7. Obrátil se již klient/klientka 
 se svým problémem na  
zaměstnavatele?

Většinu konfliktů je možné vyřešit přímo na pracovišti. 
Snaha vyřešit konflikt přímo tam by proto měla být prv-
ním krokem. Někdy to ale možné není – např. pokud 
je tím, kdo obtěžuje, osoba, na kterou by se jinak měl 
obrátit (ředitel/ka, vedoucí, apod.). Kromě toho pod-
mínkou pro úspěšnost případné žaloby je to, že zaměst-
navatel o obtěžování nebo šikaně na pracovišti věděl.

 8. Obrátil se klient/klientka 
jinam, například na inspekci 
práce nebo ombudsmana?

Inspekce práce může za obtěžování či šikanu uložit po-
kutu. Při své činnosti může shromáždit důkazy, které je 
možné později použít u soudu. Kontrola inspekce práce 
může dále upozornit zaměstnavatele na závažnost pro-
blému, což ho může vést k tomu, aby se více zabýval 
konflikty na pracovišti. Klient/klientka by měli inspekci 
práci říct, že jejich totožnost nemusí před zaměstnava-
telem tajit. Jinak není jisté, zda inspekce práce při kon-
trole šikanu či obtěžování zjistí.
Další možností je obrátit se na veřejného ochránce práv, 
který může pomoci v případech, kdy jsou zaměstnanec 
či zaměstnankyně nespokojeni s  výsledkem kontroly 
inspekce práce, nebo poskytnout metodickou pomoc 
při podání antidiskriminační žaloby. 
Oběti šikany či obtěžování také často vyhledají lékař-
skou nebo psychologickou pomoc. Lékařské zprávy 
mohou být důkazem psychického stresu způsobeného 
obtěžováním. Při obtěžování a šikaně na pracovišti mo-
hou pomoci i různé neziskové organizace.

Veřejný ochránce práv | Údolní 39, 602 Brno
informační linka: +420 542 542 888
telefon (ústředna): +420 542 542 111
e-mail: podatelna@ochrance.cz 
www.ochrance.cz 
www.facebook.com/verejny.ochrance.prav
www.twitter.com/ochranceprav

Pro bono aliance  
Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8
probono@probonoaliance.cz
www.probonoaliance.cz
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1. máj 2019 – při 100. výročí založení ILO je potřeba znovu pod-
pořit účel této organizace

Při letošních prvomájových oslavách vyzýváme Mezinárodní orga-
nizaci práce (ILO), aby zůstala věrná svým kořenům a původním hod-

notám. Aby si ILO zachovala svou původní funkci
a mohla nastavovat pravidla práce v budoucnu,
musíme zajistit, aby zůstala nezávislá na zájmech
soukromého kapitálu. Letošní prvomájové oslavy
přinášejí 100. výročí založení ILO. Takto dlouhé
úspěšné trvání organizace nemůže být jen tak ig-
norováno, obzvláště při zvážení toho, jak se svět za
tuto dobu změnil. Před více než sto lety přišla
skupina státníků s představou organizace, která by

byla schopná řešit dopady hrozné války a rekonstrukci rozbité sociál-
ní struktury. Díky Versailleské mírové dohodě z roku 1919 vzniklo
partnerství lidí založené na spravedlnosti a lidskosti. Toto partnerství
založené na rovném přístupu, kde vlády, zaměstnavatelé a pracovníci
sedí u stejného stolu se stejnými právy a povinnostmi, reprezentuje
tak velkou zodpovědnost za občanskou společnost, že žádný další
globální orgán se neodvážil ho napodobit. V následujících letech a de-
kádách se dostáváme do neprobádaných teritorií nové industriální
revoluce a online platforem, kdy se ILO musí připravit na tvorbu
standardů pro nový digitální věk.
Oslavy 1. máje – Hlavní vzkaz: Potřebujeme férovou Evropu pro
pracovníky
2. května 2019

Během prvomájových oslav se zaplnila náměstí, parky a ulice
napříč celou Evropou, sešli se pracovníci a odboráři. Na mnoha
místech účastníci požadovali zvýšení mezd, silnější kolektivní vyjed-
návání, více rovnosti, vyšší investice do veřejných služeb a spra-
vedlivější rozdělování. Generální tajemník Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Jan Willem Goudriaan se

1. května přidal k demonstraci
v Budapešti, kde vyjádřil svou
solidaritu s pracovníky ve ve-
řejných službách. Deset odborů
sestavilo stávkový výbor a po-
žadují zvýšení mezd, když
mnoho pracovníků se zvýšení
mezd nemůže dočkat již mno-

ho let. Odbory se pokoušejí o dialog s vládou, ale její zástupci tato vy-
jednávání oddalují. J. Goudriaan promluvil k davu a postavil se za
pracovníky v jejich boji proti tzv. otrockým zákonům. Tyto zákony
zavedené vládou usnadňují zaměstnavatelům nutit pracovníky praco-
vat přesčasy. Evropské volby jsou příležitostí vystoupit proti nacio-
nalistům a pro představení agendy pro férovější Evropu. K dosažení
pokroku je třeba více evropské spolupráce a progresivnější hlasy
v Evropském parlamentu, Komisi a Radě.
Členové EPSU z oblasti celních a hraniční správy důrazně varují
před nepřipraveností Velké Británie na případný brexit
2. květen 2019

Britské odbory z oblasti celní a hraniční správy jsou extrémně
znepokojeny absencí plánovaní a pozornosti, kterou předvádí britská
vláda v otázce brexitu. Navzdory tomu, že britská vláda měla dva
roky na plánování, nedokázala přijít s dohodou, která by upravila
vztahy mezi VB a EU po brexitu. Realita je taková, že po brexitu bude
kontrola hranic zcela nefunkční bez potřebného personálu, který by
kontroloval pohyb zboží a osob. Po téměř dekádě silných a ne-
férových úsporných politik jsou již nyní pohraniční služby využity

nad únosnou míru a je urgentní nedostatek pracovníků. Současná situ-
ace je taková, že kontroly v Doveru nemohou být efektivní, což

zvyšuje riziko podvodů a úniků
například u DPH. To vše ve výsled-
ku znamená, že britští pracovníci
doplácí na vládní neschopnost oče-
kávat a plánovat. To je v ostrém
kontrastu s přípravami v okolních
státech, když například v Nizo-

zemsku bylo v minulém roce přijato 700 pracovníků do celní správy
a v Irsku plánují přijmout 400 nových pracovníků. Podle šéfa dublin-
ského přístavu by při scénáři tvrdého brexitu vzrostl počet kamionů,
které projedou Dublinem, o 800 tisíc. EPSU vyzývá britskou vládu,
aby si konečně uvědomila a přiznala případný dopad brexitu na brit-
ské hranice a začala tento problém řešit jako nejvyšší prioritu.
Odbory ve veřejných službách mobilizují za obranu pracovních
míst, mezd a služeb

Devět odborových organizací se 9. května sešlo při protestu proti
plánům francouzské vlády na transformaci veřejných služeb. Mezi
klíčovými požadavky odborů je zrušení vládního plánu na transfor-
maci veřejných služeb, který zahrnuje i zrušení 120 tisíc pracovních
míst. Odbory dále požadují ukončení zmrazení mezd a takové zvýšení
mezd, které by přineslo zvýšení kupní síly. Odbory jsou rovněž

znepokojeny pokračujícím rozpouš-
těním základních práv státních za-
městnanců a rostoucím počtem pra-
covních míst na dohodu, což přináší
nejistou zaměstnanost. Podle zás-
tupců odborů vláda sice tvrdí, že
práce státních zaměstnanců je dů-

ležitá, ale ve stejnou chvíli podkopává jejich práva, benefity a pra-
covní podmínky. Vyjednávání s odbory navíc neproběhla tak, jak by
měla, a alternativní návrhy odborů nebyly vzaty v úvahu.
Komentář ETUC k prohlášení ze Sibiu
9. květen 2019

V rumunském městě Sibiu se sešli evropští představitelé, aby jed-
nali o další vizi Evropy, a shodli se na 10 klíčových bodech, které by
měly vést k silnější Evropě. Generální tajemník Evropské odborové
konfederace Luca Visentini (ETUC), k tomu řekl: „Můžeme se po-

stavit za všech 10 principů, i když jsou jen
velice obecné a neobsahují žádné konkrét-
ní návrhy dalších kroků. Prohlášení o ev-
ropské jednotě, demokracii a vládě práva
se hodí, obzvláště v dnešní době populistů
a protievropských nálad. Je ale škoda, že
zde není žádná zmínka o dialogu se sociál-
ními partnery a občanskou společností.
Opravdu důležité ale je, co se bude dít dál.

Červnový summit v Bruselu musí začít přeměňovat principy na
konkrétní kroky. Evropská rada by měla vyzvat Evropský parlament
a Komisi, aby posílily současné snahy o zvýšení investic a reformu
pravidel EU a Evropské hospodářské a měnové unie, a měla by
navrhnout akční plán na implementaci Evropského pilíře sociálních
práv a nové iniciativy pro férový pohyb osob a migraci a sociálně
spravedlivou přeměnu na nízkouhlíkovou a digitální ekonomiku.
Jedním z klíčových požadavků by mělo být uzavření mzdové mezery
mezi Východem a Západem s vyššími mzdami pro všechny spolu se
silnějšími principy kolektivního vyjednávání.“

Pavol Mokoš


