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Po čtyřech měsících se 28. května bude konat zasedání předsed-
nictva Výboru OSSOO. Jednání v plánovaných termínech 26.
března a 23. dubna byla kvůli pandemii zrušena.

Vážená kolegyně, vážený kolego,
Ministerstvo zdravotnictví spustilo v rámci "Chytré karantény" pro

chytré mobily též aplikaci eRouška.
Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony, která pomůže hygie-

nikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v po-
slední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy.
Stáhnete si ji, aktivujete a necháte běžet tzv. na pozadí. Díky Bluetooth
technologii si vaše aplikace pamatuje ostatní eRoušky, které jste
potkali. Všichni s eRouškou mohou pomoci hygienikům rychle dohle-
dat tzv. rizikové kontakty. Více na: https://erouska.cz/

Bc. Pavel Bednář, předseda OSSOO

Mobilní aplikace pro Android
i iOS pomocí Bluetooth potkává
okolní eRoušky a pokud se zjistí,
že je někdo nakažen, je jednodu-
ché eRoušky s významným kon-
taktem upozornit. Aplikace přes
Bluetooth snímá anonymní úda-
je a ukládá je pouze do vašeho

zařízení. Zaznamenává čas, dél-
ku a vzdálenost setkání. Údaje se
bez vašeho souhlasu nikam ne-
odesílají, a proto se o své soukro-
mí bát nemusíte. Díky eRoušce se
dozvíte o možné nákaze ještě před
prvními příznaky a dostanete šan-
ci včas chránit sebe i své blízké.

Co je to eRouška? Jak chrání?

Změna v přípravě státního rozpočtu 2021
Vláda schválila návrh Mini-

sterstva financí na provedení
několika operativních změn, kte-
ré zrychlí a zpřesní přípravu stát-
ního rozpočtu na rok 2021.

Znamená to, že finální návrh
zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2021 bude
vládě ke schválení předložen
koncem září (nikoliv koncem
srpna) a Poslanecké sněmovně
do konce října (nikoliv do konce
září).

Předseda OSSOO: „Myslím,
že je to správný krok vlády. Chci
také věřit, že vláda postupnou
přípravu rozpočtu bude konzul-
tovat se sociálními partnery!“

Rozpočtový proces bude
pružněji reagovat na

turbulentní vývoj ekonomiky
11. 5. 2020 vláda schválila

návrh Ministerstva financí na
provedení několika operativních
změn, které zrychlí a zpřesní
přípravu státního rozpočtu na
rok 2021. Ministerstvo financí
tím reaguje na současný mi-
mořádně dynamický vývoj
ekonomiky, a s tím související
skutečnost, že veškeré predikce
nyní vyžadují k udržení relevant-
ní výpovědní hodnoty mnohem
častější aktualizace. Aktuální
praxe, kdy by již nyní měla
naplno běžet příprava státního
rozpočtu České republiky na
příští rok, by proto představovala
neodpovídající formalistickou
zátěž a opakované předělávání
rozpočtu. Zcela nepochybně

totiž bude v létě a na podzim
docházet k zásadním úpravám
predikcí, které jsou určující pro
reálné stanovení příjmů a výdajů
státního rozpočtu.

Úprava rozpočtového procesu
na rok 2021 proto počítá s tím,
že intenzivní příprava konkrétní
podoby zákona o státním roz-
počtu bude zahájena poté, co Mi-
nisterstvo financí 10. srpna 2020
zaktualizuje makroekonomickou
predikci a predikci příjmů. Pro
řádný průběh následujících
kroků a zajištění dostatečného
prostoru pro jednotlivé kapitoly,
bude harmonogram prací posu-
nut o jeden měsíc. Finální mak-
roekonomická predikce a predik-
ce příjmů rozhodná pro sestavení
státního rozpočtu pak bude aktu-
alizována v polovině září poté,
co Český statistický úřad na za-
čátku září zveřejní údaje o pro-
padu české ekonomiky v první
polovině roku. Znamená to, že
finální návrh zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok
2021 bude vládě ke schválení
předložen koncem září (nikoliv
koncem srpna) a Poslanecké sně-
movně do konce října (nikoliv
do konce září).
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/
t i s k o v e -
zpravy/2020/rozpoctovy-proces-
bude-pruzneji-reagovat-38438
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předseda

Svátek práce měl tentokrát kulatiny! Od prvního protestu dělníků
za osmihodinovou pracovní dobu uplynulo už 130 let.

Je samozřejmé, že v dnešní době je hlavním tématem pandemie
a s tím související otázka zdraví, ekonomické situace a vztahů mezi
lidmi. Ale právě kvalita práce, pracovní doba nebo ochrana zdraví při
práci - tedy klíčové požadavky odborů už od 19. století - znovu vy-
stupují jako zásadní témata v současné situaci. ČMKOS

28. duben je dnem, kdy odbory
na celém světě tradičně uctívají pa-
mátku obětí pracovních úrazů,
nemocí z povolání a zraněných při
práci.

Letošní 28. duben byl dnem
smutku nejen pro odbory, ale pro
celý svět. Je silným varováním, jak
nesmírně důležitá je ochrana za-
městnanců a všech lidí před nemo-
cemi, zejména na pracovišti. De-
vastující následky koronarovirové
pandemie negativně už dnes ovliv-
ňují budoucí statistiky úmrtí v prá-
ci.

Dnes a denně jsou zdravotníci,
záchranáři, hasiči, policisté, učite-
lé, prodavači, lidé v dopravě,
odpadovém a vodním hospodář-
ství, vystaveni pracovním rizikům
nákazy, která může mít i fatální
následky.

Riziko vážných pracovních úra-
zů a poškození zdraví bude existo-
vat vždy. “Ale právě nyní na pří-
kladu zaměstnanců ve zdravot-

nictví a sociálních službách, právě
kvůli těmto skutečným lidem scho-
vaným za čísly ve statistikách, mu-
síme toto riziko minimalizovat a ide-
álně smrtelným pracovním úra-
zům zcela zabránit,” uvedl Rudolf
Hahn, ředitel Státního úřadu in-
spekce práce.

Každoročně se v ČR stane ko-
lem 45 000 pracovních úrazů
s pracovní neschopností a zhruba
stovka zaměstnanců v práci zemře.
„V loňském roce zemřelo v ČR při
práci 96 zaměstnanců a i když
celkový počet smrtelných pracov-
ních úrazů poklesl, k uspokojeni
není. Nejde o čísla, ale o lidi, kteří
se z práce už nikdy nevrátí ke svým
blízkým. Při příležitosti letošního
Mezinárodního vzpomínkového
dne myslíme s úctou i na ty, kteří
zemřeli na koronavirus vlivem
svého nasazení na pracovišti.
Nikdo by neměl umírat kvůli prá-
ci,“ zdůraznila Radka Sokolová,
místopředsedkyně ČMKOS.

Publikace zpracovaná ve formě
poutavých infografik doplněných
kartogramy a krátkými shrnující-
mi texty na téměř 150 stránkách
souhrnně popisuje demografický,
sociální a ekonomický vývoj
České republiky. Knihu rozčleně-
nou do 28 tematických kapitol
nabízí ČSÚ v elektronické podobě
zdarma jako ideální pomůcku celé
řadě odborností i široké veřejnosti.

Publikace zobrazuje nejen
vývoj Česka v posledních le-
tech, ale i jeho pozici mezi státy
Evropské unie. Nechybí ani re-

Mezinárodní vzpomínkový den

Nová ekonomická opatření vlád

Vychází unikátní publikace
„Česko v číslech“

gionální pohled v podobě speci-
fických „nej“ v mezikrajském
pohledu a v některých případech
jsou pak uvedeny poznatky až do
úrovně obcí.

Čtenář se v publikaci dozví
například to, jak se vyvíjely ceny
nejčastějších druhů potravin od
vzniku samostatné České repub-
liky a jak se měnila jejich spotře-
ba, nebo třeba, ve kterém kraji je
nejmenší či největší rozdíl mezi
hrubou měsíční mzdou mužů
a žen.

Publikace Česko v číslech je ke
stažení na webových stránkách
ČSÚ:
https://www.czso.cz/csu/czso/cesk
a-republika-v-cislech-2019

Francie. Stimulační balíček ve
výši 45 mld. euro. Objevuje se zde
možnost zestátňování velkých
firem nebo cesta rekapitalizace
a přebírání podílu. Velké firmy bu-
dou jednat přímo s ministrem pro
hospodářství. Vláda podpoří Air
France 7 mld. euro. Zákaz speku-
lativního prodeje akcií. Zavedení
kurzarbeit, finanční podpora státu
(70 % hrubé mzdy bude pokrývat
vláda). Pracovníci ve veřejných
službách, kteří chodili do práce
i v období karantény, by měli do-
stat zvláštní prémii.
Německo přijalo bezprecedentní
balíček. Celkový objem opatření,
který se odrazí ve státním rozpoč-
tu, překročí 353 mld. € a objem

garancí bude činit téměř 820 mld. €.
Jedná se o cca 1/3 hospodářského
výkonu země. Předpokládá se, že
v letošním roce vzroste německé
zadlužení z 60 na 75 % HDP.
Aktuálně vláda navýšila podporu
kurzarbeit na 70 % mzdy od 4.
měsíce a od 7. měsíce na 80 %
mzdy. Pro pracovníky s dětmi je
podpora 77 % a 87 %. Platnost
kurzarbeit je do konce roku. V gast-
ronomii byla snížena DPH na 7 %.
Automobilky budou znovu jednat
o šrotovném. Řada firem chce,
aby zvládání krize přispělo k mo-
dernizaci německé ekonomiky ze-
jména v oblasti ekologické výroby.
Itálie. Vláda navýšila záruky na
půjčky firmám až na 750 mld. eu-
ro. Nový dekret má dodat úlevy
pro zaměstnance i OSVČ. Lom-
bardská váda navíc připravuje
„Marshallův plán“ investic. Inves-

tice se mají týkat infrastruktury.
Finsko. Nově vláda zakázala pro-
pagaci instantních půjček a snížila
max. povolenou úrokovou sazbu
na 10 %. Omezuje se možnost
navrhnout insolvenční řízení, bude
změněn exekuční zákon, bude za-
vedena nová finanční podpora
středně velkým podnikům. Roz-
šířilo se čerpání dočasné podpory
v nezaměstnanosti. Připravuje se
speciální kompenzace pro restau-
race. Kromě finanční podpory
bude i druhá kompenzace podmí-
něná ale tím, že budou znovu za-
městnáni pracovníci, kteří byli
propuštěni.
Švédsko odkládá splatnost daní
o rok. Zvláštní podpora pro kulturu
a sport. Podpora pro udržení za-
městnanosti, stát dorovná až do 90
% výše platu těm, kteří byli pro-
puštěni, nebo mají zkrácenou pra-

covní dobu. Úvěry pro exportní
společnosti ve výši 200 mld. švéd-
ských korun. Zvláštní balíček pro
malé a střední firmy.
Jižní Korea. Stimulační opatření
včetně půjčky pro letecké firmy
pomocí Korejské rozvojové banky
a Korea Exim Bank. Zřejmě bude
podpořena i Korean Air. Korea
pro boj proti koronaviru využívá
intenzivně moderní technologie,
obzvláště speciální aplikace na
mobilech. Stabilizační balíček ve
výši 91,3 mld. eur. Podpora
malých firem i živnostníků. Na
balíček by mělo dosáhnout 70 %
populace. Úlevy se mají týkat
plateb za elektřinu, zdravotní po-
jištění a další.
Více na:
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/21
9/prehled-ekonomickych-opa-
treni-jednotlivych-vlad/265776

ČMKOS si připoměla oběti smrtelných pracovních úrazů a koro-
narovirové pandemie
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Server Novinky.cz před týd-
nem napsal, že se úředníci v Pra-
ze pod náporem žádostí o kurz-
arbeit hroutí. Zdroj z vedení
krajské pobočky řekl, že zatímco
jiné kraje mají 2000 žádostí,
v hlavním městě je jich pětkrát
víc a musí vyřizovat i dávky.
Postěžoval si na to, že se na pra-
covníky neúměrně tlačí a mini-
sterstvo říká, jak Praha nestíhá.

Podle Povšíka představuje
situace v Praze "exces". "Kraj-

ské pracoviště Praha je bohužel
manažersky velmi špatně nasta-
veno. Tato krize nám ukázala, že
není prostě dobře vedeno," řekl
Povšík. Podle něj se změny ve-
dení "jednoznačně" chystají.
"Jsme svázáni služebním záko-
nem. Nejsme ve firmě, kde mů-
žeme provést ze dne na den ně-
jaké změny. Velmi intenzivně na
tom pracujeme," podotkl poli-
tický náměstek.

Podle něj iniciativa k napsání

„Jen Praha dnes zpracovává
zhruba deset tisíc žádostí.
Program Antivirus způsobil, že
čtyřicet zaměstnanců nestíhá
i přes to, že jsme další úředníky
stáhli z jiných projektů a svoje
zaměstnance k nám převedlo
i MPSV,“ řekl Právu zdroj z ve-
dení ÚP pod podmínkou ano-
nymity.

„Jiné kraje zpracovávají do
dvou tisíc žádostí při stejném
počtu lidí, ale jsou to jejich lidé.
My máme převedené lidi, kteří
nikdy tuto problematiku ne-
dělali, neumí s informačními
systémy,“ řekl zdroj.

„Uvědomujeme si, že je to
nutné odpracovat, ale neúměrně
se na nás tlačí a ze strany mini-
sterstva slyšíme, že Praha
nestíhá. Jsou tady pracovnice,
které se doslova hroutí v pláči.
Mají na starosti rodiny a teď
musí chodit o víkendech do
práce,“ dodal.

Problém podle něj také je, že

přečetli jsme

Náměstek Povšík: MPSV chystá změny ve vedení úřadu práce v Praze
článku vzešla spíš od manažera
než od zaměstnanců, pracov-
níkům tak prý spíš ublížil. "Těch
lidí si vážíme. Pomáháme jim
nastavovat procesy, protože
konkrétně v Praze jsou velmi
špatně historicky nastaveny.
Daří se nám to pomalu, ale daří
se nám to," dodal Povšík.
Pražskou pobočku kvůli vyři-
zování žádostí posílili úředníci
z jiných pracovišť.

Ředitelkou krajského úřadu
práce v Praze se loni v březnu
stala Iva Merhautová (KDU-
ČSL), která byla náměstkyní
ministerstva práce za minulého
volebního období od února
2014. Na konci roku 2018 její
pozici zrušila nynější ministryně
práce Jana Maláčová (ČSSD).
Merhautovou do funkce šéfky
pražské pobočky jmenovala

tehdejší generální ředitelka
úřadu práce Kateřina Sadílková,
která ve funkci před pár měsíci
skončila.

Merhautovou před šesti lety
vyslali na ministerstvo práce na
post náměstkyně lidovci jako
někdejší vládní strana. Náměst-
kem pro řízení úřadu se stal
tehdy i Povšík. Po zavedení slu-
žebního zákona z funkce odešel,
stal se do voleb politickým
náměstkem ministryně Michaely
Marksové (ČSSD). Do této po-
zice se vrátil v roce 2018 po ná-
stupu Maláčové. Povšík je líd-
rem středočeské kanddátky so-
ciálních demokratů do podzim-
ních krajských voleb.
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/namestek-povsik-mpsv-
chysta-zmeny-ve-vedeni-uradu-
prace-v-praze/1885917

Zaměstnanci pražských úřadů práce se hroutí s pláčem, jsou zahlceni Antivirem
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na rozdíl od zbytku republiky
zpracovává Praha problematiku
dávek pouze na krajském ředi-
telství a nikoliv například na
kontaktních pracovištích v jed-
notlivých městských částech.

Přibude agenda s nájemným
Tisková mluvčí Úřadu práce

Kateřina Beránková připustila,
že program, který má zachránit
pracovní místa, instituci vytěžu-
je na maximum.

„Pokud jde o program
Antivirus, přijímají jednotlivá
pracoviště Úřadu práce ČR den-
ně stovky žádostí, celkově za
celou republiku se jedná denně
o tisíce žádostí, které jsou
následně okamžitě administro-
vány,“ řekla Právu.

Úřady navíc musí i nadále
plnit běžnou agendu: zpracování
nepojistných sociálních dávek
nebo registraci nových uchazečů
o zaměstnání, kterých v době
krize přibývá. Úřadům navíc
přibude nová agenda v souvis-
losti se zákonem, který právě
přijala Sněmovna: nájemníci ne-
musí do července platit nájem

DŮLEŽITÁ INFORMACE o RZ SMRK v LÁZNÍCH LIBVERDA
Již nyní možnost zajištění rezervací a zasílání objednávek

na ubytování
Podle harmonogramu pozvolného uvolňování vládních opatře-

ní (COVID 19) se 25. května
2020 znovu otevřou ubytovací
zařízení.

Odborový svaz státních or-
gánů a organizací v návaznosti
na tuto informaci a zaznamenání většího zájmu o ubytování
v RZ SMRK doporučuje objednávky na letní měsíce zajistit si co
nejdříve.

Veškeré informace o ubytování podává a objednávky přijímá:
pí. Vladimíra Řehořová, rehorova.vladimira@cmkos.cz

v soukromých bytech, prokážou-
li, že v souvislosti s pandemií
přišli o příjem. Budou ale potře-
bovat potvrzení úřadu práce.

Zaměstnavatelů je v Praze
prostě moc

„V souvislosti s vládními
nařízeními i na zaměstnance ÚP
ČR dopadají opatření jako
například ošetřování člena
rodiny nebo karanténa,“ řekla
Beránková. Od začátku dubna
musí úřady práce fungovat i o ví-
kendech.

„Pokud jde o konkrétně o Pra-
hu, je pravdou, že se jedná pra-
coviště, do jehož obvodu spadá

značný podíl zaměstnavatelů,
kteří o podporu v rámci Progra-
mu Antivirus žádají. ÚP ČR pro-
to přijal taková opatření, aby
zpracování žádostí co nejvíce
urychlil. Kromě kolegů z jiných
agend, Generálního ředitelství
ÚP ČR, MPSV či SÚIP pomáha-
jí se zpracováním žádostí také
zaměstnanci kontaktních pra-
covišť v dalších pěti městech,“
doplnila Beránková.
https://www.novinky.cz/domaci/
clanek/zamestnanci-prazskych-
uradu-prace-se-hrouti-s-placem-
j s o u - z a h l c e n i - a n t i v i r e m -
40321469

Úřady práce jsou zcela zahlceny vyřizováním žádostí o pro-
gram Antivirus, v jehož rámci mohou zaměstnavatelé v době
karantény žádat o náhrady mezd. Nejhorší situace je v Praze, kde
úředníci musí posuzovat tisíce žádostí. Úřad proto musel do
Prahy přesunout zaměstnance z jiných krajských měst.

Ministerstvo práce chystá změny ve vedení krajské pobočky
úřadu práce v Praze. V České televizi to řekl politický náměstek
ministryně práce Robin Povšík (ČSSD). Podle něj je pražská
pobočka "manažersky velmi špatně nastavena". Povšík tak
reagoval na informace jednoho z vedoucích pracovníků v mé-
diích, že úředníci v hlavním městě nemohou nynější nápor žádostí
stíhat vyřizovat. Krajský úřad práce v Praze řídí od loňského
března bývalá náměstkyně ministerstva práce Iva Merhautová
(KDU-ČSL).

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zamestnanci-prazskych-uradu-prace-se-hrouti-s-placem-jsou-zahlceni-antivirem-40321469
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zamestnanci-prazskych-uradu-prace-se-hrouti-s-placem-jsou-zahlceni-antivirem-40321469
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zamestnanci-prazskych-uradu-prace-se-hrouti-s-placem-jsou-zahlceni-antivirem-40321469
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zamestnanci-prazskych-uradu-prace-se-hrouti-s-placem-jsou-zahlceni-antivirem-40321469
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zamestnanci-prazskych-uradu-prace-se-hrouti-s-placem-jsou-zahlceni-antivirem-40321469
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/namestek-povsik-mpsv-chysta-zmeny-ve-vedeni-uradu-prace-v-praze/1885917
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/namestek-povsik-mpsv-chysta-zmeny-ve-vedeni-uradu-prace-v-praze/1885917
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/namestek-povsik-mpsv-chysta-zmeny-ve-vedeni-uradu-prace-v-praze/1885917
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/namestek-povsik-mpsv-chysta-zmeny-ve-vedeni-uradu-prace-v-praze/1885917


Úřednická
zkouška

Účast na zkoušce kopíruje
nutnost jejího složení v ná-
vaznosti na náběh účinnosti
zákona. Zajímavé je, že se stále
zvyšuje počet zájemců o úřed-
nickou zkoušku, kteří nejsou
státními zaměstnanci. Míra
úspěšnosti u zkoušky se me-
ziročně snižuje, ale je stále vel-
mi vysoká. Z příslušných grafů
lze v jednotlivých měsících let
2016 - 2018 vyčíst, že nejvy-
tíženější měsíce pro vyhlašování
termínů úřednických zkoušek
jsou červen a říjen. Co se týče
vnímání přínosnosti úřednické
zkoušky, lze ze zprávy ocitovat
následující: „Specializované
správní úřady v ní většinou ne-
vidí žádný přínos z hlediska
odbornosti svých zaměstnanců.
Velmi často mají kvalifikační
požadavky na své zaměstnance
stanoveny jiným speciálním
zákonem. Úřednická zkouška je
tak vnímaná jako nadbytečná
formální záležitost, kterou stejně
v praxi tito zaměstnanci ne-
využijí. Zaměření zvláštní části
úřednických zkoušek je často ve
vztahu k požadované odbornosti
na dané služební místo pro tyto
úzce odborně zaměřené správní
úřady příliš obecné. Obsah úřed-
nické zkoušky neodráží praxi,
neboť je postavená na memo-
rování faktů bez vazby na potře-
by služebního úřadu. Odbornost
je možné si spíše ověřit během
výběrových řízení (zkušení do-
by), než úřednickou zkouškou.“

Kárná odpovědnost
Kárná řízení představují pro

zaměstnance služebních úřadů
zcela nový institut, který je
svázán poměrně přísnými
pravidly správního řádu. Tato
skutečnost vede podle výsled-
ků hloubkových rozhovorů ve
služebních úřadech k negativní-
mu vnímání napříč státní služ-
bou. Z hloubkových rozhovorů
vyplývá, že v teoretické rovi-

Pokračujeme předposlední částí v představení
a shrnutí závěrů, ke kterým došel zpracovatel zprá-
vy o účinnosti a zkušenostech se zákonem o státní
službě, kterou si zadala sekce pro státní službu
Ministerstva vnitra.
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poslední

Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA) zákona o státní službě – třetí část

ně může být nástroj funkční,
v praktické rovině svůj účel ne-
plní a v reálných situacích sel-
hává. Pro služební úřady i státní
zaměstnance je nepříjemný,
příliš formalizovaný, u důvodů,
které by jednoznačně stačily
ke skončení pracovních poměrů,
se skončení služebního poměru
kvůli kárnému řízení značně
prodlužuje. V praxi se nevy-
užívá až tak často - kárná ko-
mise II. stupně rozhodovala
v roce 2018 o odvoláních účast-
níků kárných řízení proti
rozhodnutím kárných komisí
I. stupně ve 12 případech.

Vzdělávání
Státní služba je typická vyšší

úrovní dosaženého vzdělání, než
je běžné v národním hospo-
dářství. Přibližně 57 % státních
zaměstnanců dosáhlo vysoko-
školského vzdělání, přičemž při-
bližně 50 % všech státních za-
městnanců získalo vysokoškol-
ské vzdělání magisterského
stupně. V zásadě všechny slu-
žební úřady evidují absolvované
vzdělávání, v letech 2017 a 2018
tři čtvrtiny z nich zpracovaly
komplexní vzdělávací plány. Na
každé systemizované místo při-
padají v průměru 2 vzdělávací
akce za rok, na představené 3.
Jazykové vzdělávání připadá
pouze na každé 16. místo. V ro-
ce 2017 si na náklady služebních
úřadů zvyšovalo své vzdělání
celkem 206 státních zaměst-
nanců ve 47 služebních úřadech.

Podle respondentů se vzdělávání
od dřívějšího systému příliš ne-
liší, nedostatky shledávají ve
vzdělávání představených: „Ne-
dostatky jsou … zejména v ob-
lasti měkkých dovedností. Dle
respondentů by představení měli
být nejen odborně erudovaní, ale
především by měli disponovat
potřebnými manažerskými (měk-
kými) kompetencemi. Respon-
denti by zejména uvítali větší
důraz na jednotné vzdělávání
představených v oblasti mana-
žerských dovedností, které je
nyní řešeno diferencovaně jed-
notlivými služebními úřady
v rámci jejich personální kon-
cepce.“.

Slaďování a benefity
Míra využití jednotlivých in-

strumentů se napříč služebními
úřady liší. Pružnou služební
dobu využívá 90 % služebních
úřadů. Sjednání dohody o vý-
konu státní služby z jiného místa
bylo umožněno celkem v 172 ze
233 služebních úřadů, ale cel-
kový počet státních zaměst-
nanců, kteří měli tuto dohodu
sjednánu, není velký – v roce
2017 to bylo 754 státních za-
městnanců.

Celospolečensky zajímavou
otázkou je návratnost po ma-
teřské a rodičovské dovolené.
Pouze mizivé procento státních
zaměstnanců státní službu po
ukončení mateřské nebo rodi-
čovské dovolené zcela opouští.
V posledních dvou letech je
patrný rostoucí podíl státních za-
městnanců, kteří jsou následně
zařazeni mimo výkon služby,
projevuje se zde zejména čer-
pání mateřské a rodičovské

v době náběhu zákona o státní
službě.

Jako další nástroj slaďování
rodinného a osobního života
státních zaměstnanců s výkonem
státní služby poskytují vybrané
služební úřady místa ve škol-
kách a dětských skupinách za
účelem předškolního vzdělávání.
Dětské skupiny byly v roce 2017
provozovány v 10 služebních
úřadech, stejně jako v roce 2016,
a to pouze ve vybraných mini-
sterstvech.

A jak jsme s benefity spoko-
jeni? Přes 70 % respondentů je
spokojeno se stávajícím nasta-
vením podmínek pro slaďování
rodinného a osobního života
státních zaměstnanců s výkonem
státní služby, kompenzacemi
a benefity ve státní službě.
Respondenti oceňují především
benefity, které přinesla kolek-
tivní dohoda vyššího stupně
a nástroje slaďování (indispo-
ziční volno, odměny k životním
a pracovním výročím). Přibližně
polovina respondentů v pozicích
představených se však domnívá,
že nástrojů slaďování a benefitů
je příliš mnoho, což podle jejich
názorů může omezovat výkon
služby. Rovněž polovina respon-
dentů má za to, že zákon v pod-
statě žádné nové benefity nepři-
nesl a zejména pro úroveň před-
stavených jsou v porovnání se
soukromým sektorem benefity
nedostatečné. Rozhovory také
potvrdily, že ne v každém úřadě
jsou využívány všechny nástroje
slaďování, které jsou zákonem
umožněny.

Šárka Homfray
svazová právnička

ANKETA
Podělte se na stránkách NOSu se svými zkušenostmi

Napište o tom, jakým způsobem jste se na vašem pracovišti vyrovnali se změněnými pracovními pod-

mínkami s ohledem na nouzový stav v souvislostí s epidemií koronaviru.

Osvědčil se u vás během nouzového stavu home office, byl dodržován zákoník práce, služební zákon,

byla dodržována práva odborových organizací coby zástupců zaměstnanců?

Své příspěvky zasílejte na: dedovska@volny.cz

Děkujeme



5 NOS 10/2020

kontaky

Domácí zdravá kancelář
Rozhovor s architektkou Šárkou Daňkovou

Co považujete za nejdů-
ležitější, aby si lidé uvědomili,
když se rozhodnou (nebo je okol-
nosti přimějí) zařídit si domácí
kancelář? Co si mají hlavně ohlí-
dat (světlo, výšku stolu, vhodnou
židli…)?

V současné době jsme zažili ne-
dobrovolné přesunutí do domácích
pracoven díky koronavirové hroz-
bě. Po návratu na pracoviště je tře-
ba si všimnout, že home office se
stává stále oblíbenějším benefitem.
Je vítán zaměstnanci, ale prů-
zkumy ukazují i jasné benefity pro
zaměstnavatele. Fungováním pra-
covníků na home office se zabývá
mnoho studií, chtěla bych zde
zmínit několik ukazatelů z dvouleté
studie Nicholase Blooma, profesora
ekonomie ze Stanfordské univerzi-
ty z r. 2017.

Bylo prokázáno, že zaměstnanci
byli o 13 % výkonnější, podávali
o 50 % méně výpovědí, svobodná
volba pracoviště podpořila pocit
loajality k zaměstnavateli. Res-
pondenti uváděli, že se cítí více
odpočatí a méně nemocní. Je zřej-
mé, že jen u některých profesí je
možné zavádět práci z domova
a efektivní je poměr 3 dny home of-
fice, 2 dny na pracovišti interakcí
s týmem.

Psychologové však doporučují
jasně vymezený a zdravě vyřešený
prostor v bytě a nutnost pracovat
v oblečení, které bychom si oblékli
na společné pracoviště. Mozek totiž
vnímá i tyto detaily a podle toho
pak pracujeme. V některých zahra-
ničních firmách zavedli při firem-
ních videokonferencích zvyk, že
všichni před kamerou představí
celou postavu, aby nedocházelo ke
kombinaci košile/sako a pyža-
mo/bačkory.

Součástí dobrého home office je
kvalitní osvětlení. Standardní by-
tové osvětlení rozhodně nestačí. Je
třeba správně nasvítit pracovní
plochu s ohledem na odlesky z mo-
nitoru. Ideálním řešením z dílny
českého výrobce je chytré osvětlení
stopní či stojací přímo u pracoviště,
které automaticky reaguje na in-
tenzitu denního osvětlení a mění
i barvu světelného spektra. Tím
pomáhá organismu simulovat
osvětlení blížící se přirozenému
světlu a šetří energii. Řešení
akustiky v domácích podmínkách je
nutné tam, kde není možné umístit

pracoviště do klidné části bytu. Je
to ovšem individuální řešení, které
pomocí akusticky pohlcujících ma-
teriálů tlumí okolní rušivé vlivy.

Kde by „domácí kancelář“
určitě neměla být umístěna
(například do ložnice)? Do
jakých prostor byste ji naopak
doporučila?

Je třeba si uvědomit, že v tomto
režimu je home office reálné pra-
coviště a mělo by být vybaveno er-
gonomicky. To, že budeme praco-
vat celý den na kanapi nebo v ku-
chyni v pyžamu, může být v prv-
ních dnech atraktivní. Za nějakou
dobu však naše produktivita klesá,
práce na home office nám zevšední
a nevíme, proč se tak děje. Zmínila
jste ložnici, to je opravdu prostor
zcela nevhodný v případě, že byt
obývá více lidí. Pracuje-li někdo
v bytě, kde bydlí sám, je možnost
v malém bytě umístit domácí pra-
coviště i do ložnice. Odpadá tak
možnost rušit svojí prací dalšího
člena rodiny. Obecně nelze odpo-
vědět. Záleží vždy na velikosti
a dispozici bytu, počtu obyvatel. Co
však jednoznačně potřebujeme
vhodně nastavit, je vybavení home
office.

Co musí domácí kancelář spl-
ňovat, aby mohla být považována
za zdravou?

Často se setkávám s názorem, že
pro práci na home office mi stačí
notebook a kvalitní internetové
připojení. Chápu, že ve 20 letech
klidně můžete strávit několik hodin
na pohovce s notebookem na klíně.
Ale jak jde čas, postupně se začíná
tento způsob práce negativně
odrážet i na mladších lidech. V lep-
ším případě využívají pracovníci
jakýkoli stůl, který doma mají.
Například jídelní stůl má standard-
ně výšku 75 cm, což je o 3 cm výše
než norma pracovního stolu. Pra-
cujeme-li na konferenčním stolku,
je průměrná výška 50 cm. I laikovi
je jasné, že na těchto pracovních
plochách není možné denně praco-
vat. Další nezbytná věc je doplnění
notebooku ergonomickými pomůc-
kami, bez kterých není možné
zdravě pracovat. Jedná se o externí
monitor na nastavitelném držáku,
abychom si mohli nastavit správně
výšku monitoru. Dalším prvkem
je ergonomická klávesnice, která
umožnuje správné nastavení rukou
při práci. Takové nastavení rukou
na klávesnici notebooku není
možné. Samozřejmostí by měla být
vertikální ergonomická myš, která

nám padne do ruky. Zásadní je také
kancelářská židle, která umožňuje
aktivní sed. Jídelní židle je opravdu
nevhodná. A posledním důležitým
prvkem je balanční podložka pod
nohy, která umožní cirkulaci krve
a lymfy v dolních končetinách díky
pohybu nohou na pohyblivém seg-
mentu. Podložka může být opatřená
také masážní plochou, která aktivu-
je několikrát za pracovní dobu re-
flexní body na chodidle.

Jakou židli určitě nepoužívat,
jakou byste naopak doporučila –
jaké volit sedáky, opěradla, pod-
ručky? Co naopak není vhodné –
třeba židle bez područek? Nízké
opěradlo, nebo vysoké?

Mnoho výrobců židli propaguje
zdravé sezení a kancelářské židle
s mnoha funkcemi. Souhlasím, je to
základ dobrého pracoviště. Úplně
základní funkce, které má už dnes
každá židle s funkcí aktivního sedu
jsou: nastavení výšky sedáku, po-
druček, opěráku a synchronní
mechanika. U synchronní mecha-
niky se opěrák i sedák přizpůsobují
poloze uživatele a zajišťují optimál-
ní sed. Oceňuji i možnost zaare-
tování opěráku v určité poloze
a nastavení síly protiváhy dle
hmotnosti pracovníka. Dalšími
funkcemi je šířková nastavitelnost
područek vzhledem ke hmotnosti
člověka. Je jasné, že drobná žena
a robustní muž mají jinou šíři ra-
men a položení loktů. Posun nebo
náklon sedáku do negativního
sklonu mají již špičkové ergonom-
ické židle. Doplněním je i hlavová
opěrka.

Moje koncepce DYNAMIC-
KÉHO PRACOVIŠTĚ jde ještě
dál, co se týká zajištění zdravé
práce. Cílem je vytvořit výškově
nastavitelné pracoviště, které
umožní při intenzivní práci měnit
pozice, a tak eliminovat negativní
dopady statické práce, jak zdravot-
ní, tak výkonnostní. Výzkumy jasně
prokázali dopad dlouhodobé static-
ké práce na zdraví lidí. Výskyt ci-
vilizačních nemocí v čím dál mlad-
ším věku je důsledkem způsobu,
jak pracujeme. Biologie těla fungu-
je stejně jako u našich dávných
předků, kteří byli neustále v pohy-
bu. A mozek a tělo si to stále pa-
matuje. Druhým velice důležitým
aspektem je únava, bolest, a to
všechno významně snižuje naši
výkonnost téměř o 20 %. To je alar-
mující hodnota. Konkrétní důkazy
přináší výzkumy z americké
MAYO CLINIC, např. v článku

o dopadech dlouhodobého sezení
od Dr. Edwarda Laskowského,
rehabilitačního a sportovní lékaře,
r. 2018.

Jak se díváte na alternativní
způsoby sezení – třeba na velkém
míči nebo klečení na klekačce?

V zásadě jsou všechny tyto
pomůcky vhodné, ale jen po kratší
dobu. Nevýhodou je, že při dlou-
hodobém sezení na alternativních
sedacích pomůckách dochází ke
svalové únavě, ohnutí hrudní páteře
a tím k nadměrnému zatížení
trupových svalů, ale i svalů dolních
končetin. Již delší dobu už neplatí,
že lékaři a fyzioterapeuti doporuču-
jí sezení na míčích v kancelářích.
Nikdo z nás nedokáže vědomě
správně sedět více jak 20 minut na
balanční pomůcce. Proto je možné
využívat buď alternativní pomůcky
po krátký čas, nebo vytvořit pod-
mínky pro dynamickou práci. Tím
myslím možnost při práci stát po
určitou dobu opakovaně v průběhu
práce na PC.

Jaká by měla být výška stolu?
Na jakém stole by lidé určitě pra-
covat neměli?

Nejdříve se musíme podívat na
to, co je dnes standardem. Uvede-
nou problematiku řeší nařízení
vlády č. 361/2007 Sb. V tomto
článku se zabýváme prací v home
office a to samé platí pro práci
v kancelářích obecně. Doporučení
pro průměr populace: výška desky
pracovního stolu se pro muže
(středního vzrůstu) doporučuje 70
cm nad podlahou, pro ženy pak 65
cm. Běžné pracovní stoly se vyrábí
v normové výšce pracovní desky 72
cm. Zdaleka ne všem vyhovuje
průměrné řešení – konfekční ve-
likosti oblečení, průměrná velikost
bot apod. Stejné je to i s nastavením
ergonomie pracoviště, které nás
bude podporovat a nezpůsobí zdra-
votní problémy. Individuální řešení
je pro nás a naše zdraví optimální
a vyplatí se.

Rozhodně nevhodné řešení je
kuchyňský stůl, konferenční sto-
lek, improvizované řešení někde
v koutě. Většinou na takových
místech lidé pracují pouze na note-
booku, a to je další velká zátěž na
páteř, zápěstí, orgány, svaly a srdce.

Snažím se změnit přesvědčení,
že to takto stačí a není třeba si do-
ma vybavovat ergonomické praco-
viště.
https://www.bozpinfo.cz/domaci-z-
drava-kancelar

https://www.bozpinfo.cz/domaci-zdrava-kancelar
https://www.bozpinfo.cz/domaci-zdrava-kancelar


Práce na rodičovské dovolené
Jsem na rodičovské dovolené a mám možnost opakované krát-

kodobé práce, musím žádat zaměstnavatele o svolení k takové
práci?

Odpověď na vaší otázku je
jednoznačná a pro vás příznivá.
Zaměstnavatel nemá právo
vás v době vaší rodičovské do-
volené omezovat ve vaší pra-
covní aktivitě. To znamená, že
jej nežádáte o souhlas, stejně mu
nesdělujete žádná fakta, jako
kde bude přivýdělek realizován
a jaké je vaše finanční ohodno-
cení. Výjimku tvoří logicky jen
situace, kdy máte zájem tuto
činnost provozovat v rámci
současného zaměstnavatele.

V každém případě je však nut-
né, aby i na tento přivýdělek by-
la uzavřena pracovní smlouva,
případně dohoda o provedení
práce či dohoda o pracovní čin-
nosti, protože jak jsem pochopil,
bude se jednat o práci závislou.

Samozřejmě za předpokladu,
že se nerozhodnete podnikat
jako osoba samostatně výdě-
lečně činná.

Musíte však počítat s jiným
omezením. Rodičovský pří-
spěvek je jednomu z rodičů
poskytován za předpokladu, že

se odpovídajícím způsobem sta-
rá o dítě, na které mu rodičov-
ský příspěvek je poskytován.
V praxi to znamená, že jste
povinna zajistit nad svým dítě-
tem dostatečný dohled v době,
kdy s dítětem v rámci své pra-
covní aktivity nebudete. Zákon
neurčuje, kdo je oprávněn tako-
vý dohled zajistit. Mohou to být
přátelé, rodiče nebo jiní příbuz-
ní nebo osoba, která se tako-
vouto péčí živí výdělečně. Pod-
mínkou je, že se jednat o osobu
zletilou. Pokud takovouto mož-
nost nemáte, nutno hledat řešení
v předškolních zařízeních,
které takovéto možnosti posky-
tují. Ať již je to školka, mateřská
škola či jiné obdobné zařízení.

V souvislosti s těmito za-
řízeními však platí, že děti do
dvou let věku zde nesmí být
„odloženy“ na dobu převyšující
92 hodin v kalendářním měsí-
ci. V případě, že by se prokázal
nedostatečný dohled nad dí-
tětem, nebo že délka pobytu ve
výše uvedených zařízeních pře-

§ ODPOVÍDÁME §

sahuje dobu 92 hodin měsíčně,
rodičovský příspěvek by vám
mohl být odebrán. Podle § 62
odst. 1 věty prvé zákona
č.117/1995 Sb. o státní sociální
podpoře se přeplatek na rodi-
čovském příspěvku nevrací,
pokud jeho chybnou výplatu ne-
způsobil rodič sám.

ALE!. Věta druhá tohoto
odstavce stanoví, cituji: „Jestliže
byl rodiči vyplacen rodičovský
příspěvek a nebyly přitom
splněny podmínky nároku na
tento příspěvek, je rodič povi-
nen vrátit krajské pobočce
Úřadu práce ČR vyplacené
částky rodičovského příspěvku,
které mu nenáležely“.

Jiná situace je ovšem v pří-
padě služebního poměru podle
zákona o státní službě. Státní
zaměstnankyně nebo zaměst-
nanec, kteří jsou zařazeni mi-
mo výkon služby z důvodu
mateřské nebo rodičovské do-
volené, zůstávají ve služebním
poměru, a proto se i na ně
vztahuje omezení výkonu jiné

výdělečné činnosti podle § 81
odst. 2 zákona o státní službě.
Pokud bude mít zájem o při-
výdělek, musí nejprve písemně
požádat o souhlas služebního
orgánu. Toto omezení se ne-
vztahuje na činnost vědeckou,
pedagogickou, publicistickou,
literární nebo uměleckou, na
činnost znalce nebo tlumoční-
ka a na činnost v některých
poradních orgánech. Porušení
tohoto omezení, a tedy při-
výdělek bez souhlasu, by před-
stavoval kárné provinění se
všemi důsledky z toho ply-
noucími.
Shrnuto:
• Přivýdělek k rodičovské do-

volené se zaměstnavateli ne-
hlásí.

• V případě služebního po-
měru je naopak nezbytný
předchozí písemný souhlas.

• Čerpání tohoto přivýdělku je
omezeno formou péče o dítě.

JUDr. Pavel Sirůček
Šárka Homfray

svazová právnička
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DOVOLENÁ S KOUPÁNÍM V AKVAPARKU AQUAFORUM 
  

 

 
 

 

Nabídka platí nejen pro zaměstnance, 

ale i pro blízké osoby (přátele a rodinu). Nárok na cenové zvýhodnění získáte  

Vy či Vaši blízcí po udání rezervačního kódu, který naleznete níže.  

Vaši blízcí mohou přijet nezávisle na vás. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SLUŽBY V CENĚ 

 

 

 

 

 

 
 

CENY POBYTU 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a noc, min. počet nocí 5. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. Místní poplatek 

 z pobytu bude připočten u povinných osob k ceně pobytu na základě obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně dle platného znění 

ve výši 21 Kč za osobu a den. K ceně pobytu bude u povinných osob připočten kulturní poplatek dle podmínek stanovených ve VOP   

a cenových ujednáních Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. ve výši 35 Kč za osobu a den.  

1/2 = dvoulůžkový pokoj, 1/1 = jednolůžkový pokoj. Příplatek za plnou penzi je 380 Kč za osobu a den. 

KATEGORIE UBYTOVÁNÍ Spa Resort PAWLIK – AQUAFORUM **** 

BUDOVA A BUDOVA B 

STANDARD 1/2 1 605 Kč 1 498 Kč 

STANDARD 1/1 2 025 Kč 1 890 Kč 

KOMFORT 1/2 1 793 Kč 1 673 Kč 

KOMFORT 1/1 2 100 Kč 1 960 Kč 

SUPERIOR 1/2 1 913 Kč 1 785 Kč 

SUPERIOR 1/1 2 198 Kč 2 051 Kč 

DELUXE 1/2 1 988 Kč ● 

APARTMÁ 2 198 Kč ● 

APARTMÁ AQUAFORUM 3 248 Kč ● 

 NEOMEZENÝ VSTUP DO AKVAPARKU 

AQUAFORUM 

 župan na pokoji 

 WI-FI v rámci celého resortu 

 sleva 20% na dokupované wellness procedury 

v Lázeňské klinice 

Cena od: 

7 490 Kč 
 

PLATNOST NABÍDKY 

31.05.-06.09. 
 

 

 

 min. 5x UBYTOVÁNÍ ve Spa Resortu  

PAWLIK-AQUAFORUM **** 

 POLOPENZE „ALL YOU CAN EAT“ 

 ALL INCLUSIVE NÁPOJE ZDARMA PRO 

POBYTY OD 7 A VÍCE NOCÍ (neomezená 

konzumace vybraných alkoholických, nealkoholických, 

teplých a studených nápojů během snídaní, obědů            

a večeří) 

 

 ceny      

 

           

REZERVAČNÍ KÓD: 

AMB 549 

AMB 530 

 



 LETNÍ NABÍDKA 

INFORMACE A REZERVACE 

351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) 351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) 

info@frantiskovylazne.cz 
 

www.frantiskovylazne.cz 

 

VODNÍ RADOVÁNKY V AKVAPARKU AQUAFORUM 
  

 

 
 

 

Nabídka platí nejen pro zaměstnance, 

ale i pro blízké osoby (přátele a rodinu). Nárok na cenové zvýhodnění získáte  

Vy či Vaši blízcí po udání rezervačního kódu, který naleznete níže.  

Vaši blízcí mohou přijet nezávisle na vás. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SLUŽBY V CENĚ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CENY POBYTU 

 

 Uvedené ceny jsou v Kč za osobu a pobyt. Pobyt začíná v  den příjezdu večeří a končí v  den odjezdu snídaní.  

Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji je účtována při obsazení pokoje dvěma dospělými osobami. Uvedené ceny za dítě platí za ubytování 

na přistýlce, v případě obsazení lůžka dítětem je účtována cena odpovídající věkové kategorii 11 – 18 let.   

Místní poplatek z pobytu bude připočten u povinných osob k ceně pobytu na základě obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně dle 

platného znění ve výši 21 Kč za osobu a den. K ceně pobytu bude u povinných osob připočten kulturní poplatek dle podmínek stanovených 

ve VOP a cenových ujednáních Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. ve výši 35 Kč za osobu a den .  

1/2 = dvoulůžkový pokoj, 1/1 = jednolůžkový pokoj. Příplatek za plnou penzi je 380 Kč za osobu a den.. 

KATEGORIE UBYTOVÁNÍ DOSPĚLÁ 

OSOBA 

DĚTI 

0 – 5 LET 6 – 10 LET 11 – 18 LET 

KOMFORT - B 1/2  11 830 Kč zdarma 8 330 Kč 9 730 Kč 

KOMFORT - B 1/1 12 740 Kč zdarma 8 960 Kč 10 430 Kč 

SUPERIOR - B 1/2 12 180 Kč zdarma 8 540 Kč 10 010 Kč 

SUPERIOR - B 1/1 13 090 Kč zdarma 9 170 Kč 10 780 Kč 

FAMILY (KOMFORT A) - 1/2 13 230 Kč zdarma 9 240 Kč 10 850 Kč 

 NEOMEZENÝ VSTUP DO AKVAPARKU 

AQUAFORUM    

 ALL INCLUSIVE NÁPOJE ZDARMA (neomezená 

konzumace vybraných alkoholických, nealkoholických, 

teplých a studených nápojů během snídaní, obědů a večeří) 

 dítě ve věku 0 – 5 zdarma 

 překvapení pro děti v den příjezdu na recepci 

Cena od: 

11 830 Kč  
 

PLATNOST NABÍDKY 

  07.06.-06.09. 
 

 

 

 7 NOCÍ ve Spa Resortu  

PAWLIK-AQUAFORUM **** 

 POLOPENZE „ALL YOU CAN EAT“ 

 5 LÉČEBNÝCH PROCEDUR (1x izotermní 

slatinná koupel, 1x klasická masáž částečná,  

1x uhličitá koupel, 1x parafínový zábal rukou,  

1x relaxační koupel - pro každou dospělou osobu, 

děti do 18 let lázeňské procedury neabsolvují) 

           

REZERVAČNÍ KÓD: 

AMB 549 

AMB 530 
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Poté, co pracovníci skončí boj s Covid-19, nevrátíme se ke
zkaženým obchodním praktikám
1. květen 2020

V letošní Den práce poprvé za století nevyšli pracovníci do ulic. Řa-
da z nich pracovala v první linii boje s pandemií ve zdravotnických za-

řízeních, při péči o seniory v do-
movech, starali se o fungování po-
travinového systému, udržování
pořádku a fungování veřejných
služeb. Riskovali své životy, aby
zachránili jiné životy – ne jako hrdi-
nové, ale jako profesionálové. Jako

odbory můžeme dosáhnout spravedlivého ocenění pro tyto pracovníky
prosazením zásadní systémové změny. Naše odborové hnutí zastává ná-
zor, že zdravotní systém by měl reagovat s co největší silou, záchrany
životů mají být na prvním místě před zdravotními patenty nebo kor-
porátními zisky. Úsporné politiky mohou zabíjet. Světová banka
neustále tlačí na privatizaci zdravotních služeb, omezování veřejných
výdajů a snižování zaměstnanosti ve veřejném sektoru. Pro pracovníky
v první linii však úspory nejsou jen abstraktním politickým konceptem,
ale představují realitu v podobě významně podhodnocených stavů za-
městnanců a hluboké nedostatky ve zdrojích, které zachraňují životy.
V Itálii se počet nemocničních lůžek za posledních 20 let snížil téměř
o třetinu. Zdravotní služby přišly o 30 miliard euro částečně i kvůli nut-
nosti plnit rozpočtová pravidla EU. Během posledních 30 let fungovaly
obchodní zvyklosti ve prospěch miliardářů, jejichž jmění vystřelilo do
nebe. Mnohem méně přínosné ale byly tyto praktiky pro pracovníky, ať
už v rozvinutých nebo rozvíjejících se zemích, kteří sledovali, jak se je-
jich podíl na ziscích pořád zmenšuje. Jako jeden z mnoha případů se
nabízí Mark Zuckerberg (zakladatel Facebooku), který nedávno věnoval
na boj s koronavirem 25 milionů dolarů. V přepočtu na příjmy se ale
tato částka ve srovnání se zdravotní sestrou rovná 30 dolarům. Když se
ale podíváme, jak se za poslední dekádu ze systému vytratilo přes 100
miliard dolarů na daňových únicích, tak je zřejmé, že tato filantropická
šaráda je pouhou fraškou. Proto bychom neměli dopustit, aby tento
prohnilý systém dále pokračoval a vykořisťoval obyčejné lidi. Po
globální finanční krizi se věci zhoršily, když veřejné peníze zachraňo-
valy soukromé podniky, zatímco největší břímě nesli obyčejní lidé.
Korporace krátce na to začaly utrácet biliony na odkupy vlastních akcií
a bonusech pro manažery, zatímco se vyhýbaly placení svého férového
podílu na daních. Tentokrát bychom se měli zachovat jinak, už bychom
se neměli vracet k situaci, kdy je běžné, že zaměstnavatelé mohou
sobecky opomíjet své povinnosti vůči zaměstnancům. Rovněž se
nechceme vracet do doby, kdy byla zdravotní péče dostupná je pro ty,
kteří si jí mohou dovolit. Vracet se nebudeme ani k normálu, kdy
obrovské korporace daní své zisky v daňových rájích nebo kde jsou
veřejné služby privatizovány, trpí nedostatkem pracovní síly a nachází
se na hranici kolapsu. Zde jsou změny, které budeme prosazovat:
- Hluboké změny v globálním daňovém systému, včetně 50% daně na

nadměrné zisky. Okamžité zavedení digitální daně na technologické
giganty a zrušení státních podpůrných programů pro korporace, které
využívají daňové ráje.

- Podporujeme restrukturalizaci veřejných dluhů a odstranění výda-
jových stropů tak, aby nedostatek financí neomezoval fungování
zdravotnictví, nepodkopával ekonomický růst a nezhoršoval sociální
nerovnosti.

- Bojujeme za ukončení privatizací a podporujeme univerzální kvalitní
veřejné služby: volně dostupná veřejná zdravotní péče, vzdělávání,
doprava a sociální ochrany.

- Stojíme v čele boje za globální zelenou novou dohodou, která by

snížila nerovnosti, nezaměstnanost a naši uhlíkovou stopu, a tak
omezila systematická rizika plynoucí z klimatických změn.

Většina brazilských žen v první linii psychicky trpí
6. květen 2020

Na 56 % žen v první linii boje s koronavirem oslovených v Brazílii
uvedlo, že prochází nadměrnou psychickou zátěží, zatímco u mužů ten-
to podíl činí 44 %. Studie proběhla v této zemi v období mezi 27. 3. –
29. 4. a zúčastnilo se jí 2575 profesionálů ze základních veřejných
služeb, když 73 % oslovených bylo žen a 83 % všech respondentů
pocházelo ze zdravotního sektoru. Tato čísla jsou součástí širší kampaně

„Pracovníci v bezpečí zachra-
ňují životy“, která byla spuš-
těna pobočkami PSI v Bra-
zílii 31. března. Cílem této
kampaně je využít informace
o pracovních podmínkách
k vytvoření tlaku na místní
vládu a soukromé zaměstna-

vatele, aby tyto podmínky zlepšili. Psychické trápení těchto pracovníků
v době pandemie vychází s největší pravděpodobností z nedostatečné
osobní ochrany při vykonávání práce a chybějícího školení, jak se cho-
vat v krizové době. Větší pocit psychické zátěže pociťují ženy, což není
žádným překvapením, a jde to zřejmě na vrub mimo jiné výrazně vyšší-
mu počtu pracovních hodin u žen, nejistější pracovní kontrakty nebo
také jednostranná péče o domácnosti, kterou obvykle mají na starost
pouze ženy. Průzkum ukazuje, že pracovní podmínky a ochrana pra-
covníků se nijak v čase nezlepšuje a respondenti nadále poukazují na
nedostatečné vybavení ochrannými pomůckami, nedostatek dezin-
fekčních prostředků apod. Alarmujícím zjištěním je, že 35 %
oslovených pracovníků podniklo v posledních týdnech cestu, která
trvala 12 hodin nebo více, a 21 % oslovených využívá veřejnou dopravu
při cestě do práce. To dále zvyšuje riziko jejich nakažení.
Chorvatsko: EPSU stojí za místními odbory v boji proti zmrazení
mezd pracovníkům v první linii
7. květen 2020

Chorvatské odbory ve veřejných službách odmítly návrh vlády, která
chce zastavit slíbené zvýšení mezd o 2 %, které má proběhnout během
června a října tohoto roku. Evropská federace odborových svazů veřej-
ných služeb (EPSU) podpořila místní odbory, které zastupují pracov-
níky ve zdravotním a pečovatelském sektoru, zaměstnance policie,
vězeňských služeb, státní zaměstnance, učitele a další. Jan Willem
Goudriaan, generální tajemník EPSU, k tomu řekl: „Napříč Evropou
lidé tleskají lidem v první linii a nazývají je po právu hrdiny, protože
udržují společnost v chodu během pandemie, a to často bez dostatečné
ochrany jejich vlastního zdraví. V silném kontrastu je rozhodnutí chor-
vatské vlády, která chce svou „vděčnost“ ukázat zmrazením mezd a úto-
kem na práva pracovníků. Stojíme při chorvatských odborech, které
takové jednání odmítají.“ Pracovníci ve veřejných službách pracují čas-
to přesčasy, aby zajistili základní služby v situaci, kdy mnoho veřejných
služeb nadále trpí kvůli úsporným opatřením uvaleným v reakci na fi-
nanční krizi. Nedostatek pracovních sil a chybějící ochranné pomůcky
ponechávají pracovníky nechráněné vůči infekcím a dokonce vedou
k úmrtím. Je nepřijatelné, aby vláda upírala zvýšení mezd právě těmto
pracovníkům. Peníze k dispozici jsou a dají se nalézt u různých oli-
garchů, investičních fondů a u dalších bohatých jedinců. Prioritou vlád
včetně té chorvatské by měla být redistribuce bohatství, posílení veřej-
ných služeb a opatření pro spravedlivý přechod na zelenou a oběžnou
ekonomiku, která nikoho neopomíjí.

Pavol Mokoš


