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Premiér Sobotka na sněmu ČMKOS
V úterý 23. května na sněmu

ČMKOS předseda vlády Bo-
huslav Sobotka shrnul kroky
koaliční vlády, které částečně
napravily proti zaměstnancům
mířená opatření minulých pravi-
cových vlád. Byl například
zrušen 2. pilíř důchodového po-
jištění, které bylo spořením pro
bohaté na úkor chudších, zrušeny
byly poplatky ve zdravotnictví,
opakovaně byla navýšena dříve
stagnující minimální mzda.
Kvůli nejednotnosti v koalici
nebyla zrušena superhrubá mzda
a nepodařilo se odstranit tzv. rov-
nou daň. Parlamentní volby bu-
dou o změně daňového systému,
prohlásil Sobotka. Premiér pod-
poruje kampaň ČMKOS Konec
levné práce. Česká republika by
neměla svou konkurenceschop-
nost stavět na levné pracovní síle
a daňovém dumpingu.

Odboroví předáci v úterý vy-
zvali parlament, aby schválili
„slušný zákoník práce“, který
zaručí důstojné pracovní pod-
mínky pro 21. století. Bohužel
přijetí novely ve sněmovně brání
opoziční ODS s TOP 09 a někteří
členové ANO. Na podobě novely

se shodla tri-
partita. Odbory
do zákoníku
navíc prosazují
pět týdnů dovo-
lené pro všech-
ny pracovníky, stejné odmě-
ňování zdravotníků v soukro-
mých zařízeních jako ve státních
nemocnicích a možnost zastavit
výrobu při ohrožení zdraví.
Zaměstnavatelé naopak se pro-
střednictvím poslaneckých návr-
hů snaží prosadit své záměry,
například výpověď bez uvedení
důvodu.

Předseda ČMKOS Josef Stře-
dula ocenil příznivé kroky vládní
koalice jako je například opětov-
né zastoupení zaměstnanců v do-
zorčích radách, úroveň sociální-
ho dialogu, rostoucí minimální
mzdu a zvýšení „nemocenského“
při dlouhodobé nemoci. Nebez-
pečné jsou pro zaměstnance
praktiky agenturního zaměst-
návání domácích pracovníků
i cizinců.

Sněm Českomoravské konfe-
derace odborových svazů přijal
prohlášení, text na straně 3.

-dě-

Semináře pro bezpečnostní sbory

Vzdělávací seminář k aktuál-
ním otázkám současné legisla-
tivy se zaměřením na zákon č.
361/2003 Sb., o příslušnících
bezpečnostních sborů, a na
postavení odborových organiza-
cí jako zástupců zaměstnanců,
proběhl 16. května v Praze v sí-
dle odborového svazu. Pořádal
ho náš odborový svaz pro
funkcionáře ze základních
odborových organizací.

Pracovní jednání moderoval
JUDr. Petr Tomek, který je
uznávaným odborníkem na
problematiku bezpečnostních
sborů. Problémy aplikační praxe
zákona o příslušnících jsou způ-
sobeny jeho „stářím“ a proble-
matickým soužitím se správním

řádem. Jelikož na rozdíl od
zákoníku práce služební zákon
je kogentní právní úpravou,
co není povoleno, je zakázáno,
v praxi vzniká plno nejasností
a ty jsou pak řešeny rozdílnými
způsoby a dokonce, pokud dojde
k soudní při, dochází i na rozdíl-
né rozsudky v obdobných zále-
žitostech. Užití zákoníku práce
je pro bezpečnostní sbory vy-
loučeno až na jedinou výjimku,
kterou je zjišťování průměrného
výdělku.

P. Tomek se ve svém vystou-
pení, a směřovala k tomu i prů-
běžná diskuse, věnoval oblas-
tem, ve kterých jsou v praxi nej-

Po svém vystoupení na sněmu ČMKOS se předseda vlády Bohuslav
Sobotka sešel na brífinku s novináři. Video z brífinku na:
https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-tiskovy-brifink-konany-behem-6-sne-
mu-cmkos/19232

V Praze a Brně se v rámci série seminářů z prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí k sociálnímu dialogu pořá-
daných odborovým svazem konaly vzdělávací semináře.

Zleva ředitel KŘP Brno plk. Ing. Leoš Tržil, předseda ČMKOS Josef
Středula, předseda OSSOO Bc. Pavel Bednář a předseda KOV
Policie ČR Mgr. Petr Pacher na výjezdním zasedání sekce.
Více na straně 3

https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-tiskovy-brifink-konany-behem-6-snemu-cmkos/19232
https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-tiskovy-brifink-konany-behem-6-snemu-cmkos/19232
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Sociální dialog zlepšuje pracovní podmínky

Semináře pro bezpečnostní sbory

významnější problémy. Konk-
rétně šlo o postavení služebních
funkcionářů, personální pravo-
moci, přenesení pravomoci na
jiného funkcionáře, řízení ve
věcech služebního poměru, pro-

blém podjatosti, systemizace,
změny ve výši osobních pří-
platků s ohledem na hodnocení
a nepřípustným ohledem na ne-
dostatek financí, služební místo,
převedení na jiné služební mís-
to, náplň služební činnosti, za-
stupování na služebním místě,

zdravotní způsobilost. Dále pak
propuštění ze služebního pomě-
ru, a to zvláště pro porušení
služebního slibu pokud jednání
má znaky trestného činu, při-
čemž později není trestný čin
prokázán, a mnoho dalších
oblastí, ve kterých jsou pro ne-
jasnost právního předpisu v pra-
xi problémy.

P. Tomek přiblížil účastníkům
semináře navrhované změny
zákona o příslušnících v novele,
která je projednávána posla-
neckou sněmovnou. Mezi nimi
jsou akcelerovaný postup až do
šesté tarifní třídy, omezení
přesčasů či náborový příspěvek.

1. místopředseda našeho od-
borového svazu JUDr. Rudolf
Pospíšil připomněl v diskusi, že
odbory mají zájem o možnost
vyššího kolektivního vyjedná-
vání v rámci bezpečnostních
složek.

Seminář ke stejné problema-
tice se konal o týden později, ve
čtvrtek 25. května. Měl v pod-
statě stejný průběh jako před-
chozí v Praze. Oba semináře
vedl P. Tomek svižně, a pokud
to bylo možné i s vtipem tak, že
se dařilo přes kvantum informa-
cí udržet živý kontakt mezi
účastníky semináře.

-dě-

Seminář pro bezpečnostní sbory v Praze.
Na dolním snímku zleva JUDr. Petr Tomek a 1. místopředseda
OSSOO JUDr. Rudolf Pospíšil. Seminář pro bezpečnostní sbory v Brně.

Na horním snímku zleva JUDr. Petr Tomek a Petr Pacher,
místopředseda Sekce policistů a zam. Policie ČR OSSOO.

Další ze seminářů k sociální-
mu dialogu zaměřený na pra-
covní poměr a službu podle
zákona o státní službě se konal
ve čtvrtek 18. května v Brně.

1. místopředseda našeho od-
borového svazu JUDr. Rudolf
Pospíšil informoval o projedná-
vaném zákoníku práce, schvále-
né novele zákona o státní službě
a o nových administrativních
povinnostech odborových orga-
nizací vůči státu. Dále pak se-
známil přítomné odborové funk-
cionáře základních a místních
odborových organizací se sna-
hou našeho odborového svazu
prosadit v kolektivním vyjed-
návání podobné náležitosti, jaké
jsou obsahem vyšší kolektivní

dohody pro státní úředníky, také
pro zaměstnnace územních sa-
mosprávných celků.

Specialista na kolektivní vy-
jednávání Mgr. Arnošt Odvalil
podrobně vysvětlil nejrůznější
možnosti, které odborové orga-
nizace mohou podle zákoníku
práce, zákona o státní službě,

vyšší kolektivní smlouvy pro
státní zaměstnance a zákona
o kolektivním vyjednávání vyu-
žít pro zlepšování pracovních
podmínek zaměstnanců. Opráv-
nění odborových organizací k in-
formování a projednávání bylo
tématem další diskuse účastníků
podobně jako zřizování fondů

samosprávnými územními celky,
ze kterých jsou zaměstnancům
poskytovány nejrůznější benefi-
ty. Část debaty byla věnována
nezájmu zaměstnanců o vstup do
odborů a současně jejich zájem
o využívání výhod dosažených so-
ciálním dialogem v kolektivním
vyjednávání. -dě-

Mgr. Arnošt Odvalil



Všechny přítomné na zasedání
přivítali předseda sekce Jaroslav
Chytrý a předseda Koordi-
načního odborového výboru
Policie ČR Mgr. Petr Pacher.
Předseda ČMKOS Josef Stře-
dula informoval o vyjednávání
s Vládou ČR o platech na rok
2018. Hovořil o novele zákoníku
práce, který je projednáván v po-
slanecké sněmovně. Předseda
našeho odborového svazu Bc.
Pavel Bednář informoval o vy-

jednávání s vládou o změnách
u platových tříd, kde by mělo v čer-
venci dojít ke zrušení nejnižších
platových tříd v nařízení vlády č.
564/2006 Sb.- rušení tabulek č. 1
a 2 a jejich sloučení s tabulkou
č. 3, a o návrzích odborů na změ-
nu vyhlášky o FKSP. V posla-
necké sněmovně je projednáván
zákon o obecní policii.

1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil seznámil přítom-
né s administrativními povinnost-

Výjezdního zasedání Sekce policistů
a zaměstnanců Policie ČR OSSOO a vedení OSSOO

se účastnil předseda ČMKOS Josef Středula
RZ Riviera KŘP Jihočeského kraje v Podhradí nad Dyjí

24. až 25. dubna 2017
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mi základních odborových orga-
nizací vůči veřejným rejstříkům.

2. místopředseda OS Ing.
Břetislav Dvořák hovořil ke ko-
lektivnímu vyjednávání, dopo-
ručil více se věnovat členské zá-
kladně a oslovovat spoluzaměst-
nance ke vstupu do odborů - je to
důležitý krok pro další vyjed-
návání se zaměstnavatelem.

Mgr. Petr Pacher předal pří-
tomným přehledy o průměrných
platech příslušníků a občanských
zaměstnanců za rok 2017. Infor-
moval o závěrech z porady PP
k R1 a R2. Nábor do řad policie
je problémový, nejsou žádné be-
nefity při náboru do služebního
poměru jako u obecní policie,
celníků, hasičů a vězeňské služ-
by. Naopak demotivující platové
podmínky, rizikovost povolání
policisty, náročné zdravotní i psy-
chologické testy snižují počet
uchazečů.

Jaroslav Chytrý upozornil na
problematiku s čerpáním indispo-
zičního volna, které je v někte-
rých případech zneužíváno a ve-
doucí pracovníci nepostupují po-
dle stanovených podmínek vy-

jednaných v kolektivní smlouvě.
Seznámil všechny s připravo-
vanými organizačními změnami
u Zdravotnického zařízení MV,
zasahují do řad účastkových dok-
torů a při nástupu k Policii ČR je
povinnost provádět prohlídky dle
zákona 361/2003 na základě zři-
zovací listiny MV. Problém řeší
odbory s náměstkyní MV Mgr.
Monikou Pálkovou, MPA. V mě-
síci dubnu a květnu probíhají
kontroly BOZP na pracovištích.

Po krátké přestávce byla zají-
mavá diskuze, dozvěděli jsme se
novinky ze setkání odborů s pre-
miérem Sobotkou, jehož tématem
bylo platové vyjednávání pro
policisty i občanské pracovníky
u ozbrojených složek. Prioritou
rozpočtu premiéra Sobotky pro
rok 2018 je i další zlepšení odmě-
ňování zaměstnanců. Motto:
Konec levné práce.

Organizačně bylo celé setkání
velmi dobře připraveno, za což
můžeme poděkovat Mgr. Petru
Pacherovi. Těšíme se na další vý-
jezdní zasedání v polovině října
t. r., které zajistí Martin Fremr.

Jaroslav Chytrý

Stěžejní pravidelné informace
z rezortu geodézie a kartografie
namísto nemocného předsedy
ČÚZK poskytl výboru ředitel
personálního odboru Mgr. Ota
Kalaš. Významná je pro rezort
novela zákona o státní službě,
očekáváno je další jednání
odborů se zástupci vlády, lídry
koaličních stran o navýšení
platů. Systemizace bude při-
pravována během července
2017, přičemž se nemění počty
zaměstnanců. Pouze pokud ně-
kde zaměstnanec odejde, může
být jeho místo převedeno na jiný
potřebnější úřad. Kraje Vysoči-
na, Jihomoravský a Jihočeský
by měly výhledově snižovat
počty zaměstnanců, tato místa
se časem převedou na jiné kra-
je, kde mají nedostatek zaměst-
nanců, souhlasili s tím všichni
ředitelé KÚ. Cílené rušení míst
není dost dobře možné, protože
je nutno šest měsíců státnímu
úředníkovi platit 80 % platu, což
je dost drahé. ČÚZK provádí na
vysokých školách (např. ČVUT)
propagační akce pro studenty,
k získání nových zaměstnanců.

Bylo upozorněno na problém
se staršími zaměstnanci nad 50
let, kteří dosáhli maximálního
platového stupně ve své třídě
a nemůžou již dále postupovat.
Předseda ČÚZK na poradě ře-
ditelů vyjádřil snahu dorovnat
osobní příplatky, služební hod-
nocení bylo upraveno dle chy-
bějících prostředků na osobní
příplatky. Na personálním oddě-
lení ČÚZK jsou zatím tři stíž-
nosti proti služebnímu hodno-
cení. Do konce května ČÚZK
zpracuje přehled výsledků slu-

ze sekcí

Výbor Sekce katastrálních úřadů OSSOO jednal 4. května v Praze
žebního hodnocení na základě do-
tazníku a předá jej sekci pro stát-
ní službu MV. Přehledy z úřadů
jsou podkladem k eventuálním
změnám vedení služebního hod-
nocení. Při podezření na špatné
zařazení do platové třídy se do-
poručuje nejprve požádat o kon-
trolu zařazení personální útvar.
Při nedostatečné odpovědi je tře-
ba podat stížnost, kterou bude
řešit ČÚZK. Pokud by došlo
k navýšení platové třídy, je třeba
projít výběrovým řízením na to-
to místo, pak je ale možné, že by
se mohl najít jiný „vhodnější“
uchazeč na toto místo.

Úřady se potýkají s velkou
fluktuací, zejména u právníků,
IT specialistů, apod. Zákon
o státní službě zamezil možnosti
kariérního růstu zaměstnanců,
kteří nemají na vyšší třídu po-
žadované vzdělání (např. Bc.).
Došlo k přehodnocení oborů
služby na celém ČÚZK, KÚ, KP
u vedoucích zaměstnanců, sní-
žení počtu oborů služby. Je vel-
mi malá procentní neúspěšnost
u úřednických zkoušek, v rezor-
tu je pouze jeden zaměstnanec,
který neuspěl u obecné části
úřednické zkoušky. Problémy
jsou se zvýšením vzdělání u stá-
vajících zaměstnanců, doplnění
maturity v oboru zeměměřičství.
Podle služebního zákona nelze
proplácet studijní volno na stu-
dium zakončené maturitní zkouš-
kou, protože maturita je před-
poklad pro práci pod služebním
zákonem. Zaměstnanci si takové
studium musí řešit ve vlastní
režii.

Výbor sekce žádá oficiálně
předsedu ČÚZK o přehled vý-
sledků služebního hodnocení na
jednotlivých KÚ.

Petr Heger, -dě-

Prohlášení Sněmu ČMKOS ze dne 23 května 2017
Levná práce není perspektivou pro českou ekonomiku

Důstojné pracovní podmínky pro 21. století
Před dvěma lety zahájila Českomoravská konfederace odborových svazů kam-
paň Konec levné práce.
Záměrem bylo přinést zcela nový impuls pro nejdůležitější nástroj odborů -
kolektivní vyjednávání.
Po dvou letech kampaně můžeme hrdě prohlásit, že jsme dodali odvahu a in-
spiraci tisícům odborově organizovaných zaměstnanců ve firmách a organiza-
cích.
Odvahu prolomit prokletí, na kterém byla před 28 lety postavena ekonomická
strategie ČR - nízká cena české práce.
Varovali jsme, že takto uměle nastavená a udržovaná úroveň mezd a platů
bude pro další generace jednou z velmi obtížně překonatelných překážek.
ČMKOS své argumenty vždy stavěla na odborných základech. Hlavním argu-
mentačním zdrojem kampaně „Konec levné práce“ se stal dokument ČMKOS
„Vize změny hospodářské strategie ČR,“ který je odbornou ekonomickou
obžalobou, proč po 28 letech patří čeští zaměstnanci mezi nejhůře placené
v rámci EU.
Kampaň ČMKOS má výsledky. Odbory se staly vlivnou silou, která skutečně
ovlivňuje růst reálných mezd a vyjednávání s vládou v rámci tripartity přináší
dobrý růst minimální mzdy a platů.
Odboráři zvedli hlavu. Sebevědomě využívají různé formy protestů, včetně
stávky, selžou-li veškeré pokusy o vyjednávání. Děkujeme a oceňujeme
odboráře v Mitasu, IG Watteeuw, Albertu, TPCA, Aircraft Industries, ZDS
Psota, v dopravě, v nemocnicích, ve školství, v průmyslu, v kultuře a další,
kteří za nárůst ostudně nízkých mezd bojovali a bojují. Bez jejich nasazení
a odvahy by současný růst mezd nebyl možný.
Díky kampani Konec levné práce se téma nízkých mezd a platů stalo konečně
tématem politických debat, novinářských článků a diskuzí.
ČMKOS apeluje na politiky a politické strany, aby jednoznačně dali najevo, že
hospodářská strategie ČR už nemůže být postavena na levné práci.
Nejenom mzdy a platy utváří české pracovní prostředí. Základem je dobrý
kodex práce, který reaguje na vývoj na trhu práce a neztrácí svou ochrannou
funkci.
Novela zákoníku práce je nyní v rukách poslanců. Některé jejich návrhy však
usilují o návrat do 19. století.
ČMKOS vyzývá poslance a senátory, aby nedopustili drastické zhoršení pra-
covních práv.
Zaměstnanec není pouhým zbožím na trhu práce.
„Zvedněte ruku pro slušný zákoník práce, který zaručí důstojné pracovní pod-
mínky pro 21. století“.



Všeodborový archiv ČMKOS

se připojuje k akci

Mezinárodní den archivů

a zve širokou veřejnost

na prezentaci svých

fondů z minulého

a předminulého století

Výstava archiválií se bude konat 9. června 2017

od 8. do 16. hodin ve velké zasedací místnosti

Domu odborových svazů

nám. W. Churchilla 2, Praha 3
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Výjezdy do regionů 2017
Stejně jako v minulých letech se i v roce letošním na řadě míst
České republiky setkáváte s propagačními
stany ČMKOS.
V našich stanech informujeme o odborech
a jejich činnosti, o sociálním dialogu.
Součástí týmu jsou právníci ČMKOS a od-
borových svazů, kteří v průběhu akcí poskytují bezplatné právní
poradenství zejména z oblasti pracovního práva. Připravena je
vždy i zábava pro děti.
Jihlava 6. června
Žďár nad Sázavou 7. června
České Budějovice 13. června
Tábor 14. června
Most 8. září
Sokolov 9. září

Jak svému okolí
vysvětlit, že od-
bory není exotika
návratu do minu-
losti, ale dobro-
družství boje za
důstojný a lepší
(pracovní) život?

Jak ukázat, že odbory mohou
být platformou pro poznávání
a setkávání mladých lidí, kteří
chtějí mluvit o svém pracovním
životě a své postřehy chtějí sdí-
let?

Platforma Mladých odborářů
a odborářek OSSOO se rozhodla
po vzoru našich německých ka-
marádů a kamarádek v odborech
organizovat pravidelná Setkání
po práci, neformální setkávání
(mladých) lidí, nejen odborářů
a odborářek, kde se chceme
společně bavit o problémech
a situacích, které sdílíme v našich
pracovních životech a hledat ve
vzájemném rozhovoru způsoby
řešení těchto situací. Chtěli by-
chom se bavit o odborech a je-
jich budoucnosti. Představa set-
kání se však neomezuje jen na
toto – chceme se bavit o všem,
co nás v životě zajímá, baví
a naplňuje. Tento nápad mimo
jiné reaguje na výsledky naší an-
kety z konce minulého roku, kdy
z došlých dotazníku vyplynulo,
že bychom měli organizovat vol-
nočasové aktivity nebo nefor-
mální setkání.

Naše první Setkání po práci
proběhlo 10. května od 17.00
v Ta Kavárně, kterou provozuje
Jedličkův ústav na Vyšehradě.

Setkání po práci
Naše setkání jsme se rozhodli
zorganizovat ve vzájemné spolu-
práci se spolkem Idealisté.cz.
Jaké první setkání bylo?

Máte možnost jako řadový za-
městnanec/zaměstnankyně, kte-
rý je organizován v odborech,
vstupovat do podoby kolektiv-
ního vyjednání skrze připomínky
vašemu výboru? Chodí za vámi
členové nebo členky vašeho
výboru, aby se dozvěděli, co by
se mělo na pracovišti změnit?
Dozvěděli jsme se, že například
u Zdeňka je skvělá odborová or-
ganizace, kde její výbor aktivně
obchází zaměstnance a zaměst-
nankyně a snaží se zjistit, co by
mělo být v kolektivní smlouvě.
Do roka se třikrát organizuje
velké shromáždění členů a čle-
nek základní odborové organi-
zace, na kterém se diskutuje o po-
době kolektivního vyjednávání.

Když jste vstupovali do
nového zaměstnání, byli jste
například drobnou zmínkou od-
kázáni na přítomnost odborů?
Hodně nás v debatě mrzela
sdílená zkušenost, kdy odbory
nejsou od začátku vstupu nového
zaměstnance/zaměstnankyně do
zaměstnání a „vítací den“ v nové
práci probíhá bez přítomnosti
odborů.

Bylo skvělé slyšet Petru nebo
Michaelu, které by chtěly, aby se
odbory nezaměřovaly v rámci
kolektivního vyjednávání pouze
na mzdy nebo platy, ale chtějí,
aby se v kolektivních smlouvách
začalo mluvit o celkové kvali-
tě pracovního života. Benefity
v soukromé sféře jsou o poznání
větší než ve veřejném sektoru.
Ale proč by tomu tak mělo být?

Pokud v soukromém sektoru je
možné zařídit kurzy jógy pro za-
městnance/zaměstnankyně, proč
by to nešlo ve veřejném sektoru.
A přemýšleli jste třeba o karier-
ním růstu a dalším vzdělávání,
protože se chcete zdokonalovat
ve své práci a kreativně se rozví-
jet? Výukové kurzy sady MS
Office nás nebaví. Co nabízejí
odbory pro mladé?

Možná bychom měli více pá-
trat po tom, jak naše odbory na
pracovišti fungují a co dělají.
Zkoušeli jste někdy nalézt zá-
znam z jednání výboru vaší zá-
kladní organizace? A můžete při-
jít?

Příběhů, různých nadšení
a zklamání, nápadů a pochyb-
ností bylo na prvním Setkání po
práci požehnaně. Samozřejmě
jsme se museli bavit také o tom,
jak tato setkání strukturovat do
budoucna. Máme setkání více
řídit a zvát například hosty na
určená témata? Chceme ale orga-
nizovat model setkávání, kde jen
sedíme a posloucháme někoho
jiného? Nebo chceme zkusit zor-
ganizovat jiné podoby setkávání,
která dovolí mluvit, argumento-

vat, diskutovat většímu počtu
lidí? Kamarádka Leo z výboru
Mladých odborářů a odborářek
OSSOO již připravuje návrhy na
možné neotřelé podoby Setkání
po práci.

Naše první setkání proběhlo
a my jsme moc rádi, že jsme ho
mohli uspořádat v „naší“ Ta
Kavárně, která je příjemná jak
obsluhou, tak prostorem pro děti.
Děti? Těch na setkání byla celá
kupa. Pokud se ptáte, zda to šlo,
tak, hm, ano. Chceme přeci, aby
setkání nebyla jen o práci, ale
o celé kvalitě našeho života. A pro
mnohé tato kvalita znamená být
v blízkosti svých dětí. Nepřijít na
setkání, protože nemám hlídání?
Tak prostě přijďte s dětmi, pokud
můžete a chcete. Jste vítání.

Naše druhé Setkání po práci se
uskuteční dne 7. 6. od 17.00 v Ta
Kavárně a všechny zveme.
Pokud budete mít doporučení
nebo přání, jak setkání pořádat
nebo budete chtít vyjádřit svůj
obecný názor, napište nám na náš
mail ossoo@mladiodborari.cz.
Budeme rádi za jakoukoli zpět-
nou vazbu a komunikaci s vámi.

Lukáš Němec



Dne 18. 5. 2017 se v Braunově domě na Karlově náměstí v Praze
uskutečnila konference pod názvem „Genderový rozměr digitali-
zace práce“, kterou pořádala ČMKOS spolu s Friedrich Ebert
Stiftung. Konference se mohla pochlubit jak zajímavým a diverzi-
fikovaným zastoupením přednášejících a panelistů, tak i hojnou
účastí. Není mým cílem zde podat vyčerpávající referát o všech
příspěvcích, což by ani dost dobře nebylo možné, ale spíše upozor-
nit na některé zajímavé body k tomuto dosud ne příliš probádané-
mu tématu, a jaké důsledky z nich lze vyvodit pro naši práci.
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Genderový rozměr digitalizace práce

Předem je nutné zdůraznit
(a učinil tak Josef Středula hned
v úvodu konference), že digita-
lizaci, potažmo čtvrtou průmys-
lovou revoluci, není možné brát
jako nějakou sci-fi z daleké bu-
doucnosti, koneckonců s jejími
projevy se setkáváme v běžném
životě všichni. Koho by ještě
nedávno napadlo, že v obchodě
zaplatí u samoobslužné poklad-
ny, nebo že většinu úkonů na
svém bankovním účtu vyřídí po-
mocí aplikace ve svém mobil-
ním telefonu. Běžně se již dnes
testují různé dopravní prostřed-
ky, které nejsou ovládány řidi-
čem-člověkem, v rozvoji umělé
inteligence se setkáváme již se
schopností učit se ze získaných
podnětů, kromě mobilů, na kte-
ré jsme si zvykli, se rozšiřují
inteligentní brýle, hodinky,
další předměty. Je nepochybné,
že tento vývoj ovlivní každého
z nás, a to zejména v pracovním
životě, dost zásadně.

Do budoucna bude nezbytné
reflektovat skutečnost, že budou
potřeba odlišné znalosti a do-
vednosti. Nevystačíme si se vzdě-
láním absolvovaným v mládí
a praktickou pracovní zkušenos-
tí, své „digital skills“ budeme
muset rozvíjet celoživotně. Na
to by měla být společnost
připravena důmyslným sys-
témem celoživotního vzdělá-
vání, který je u nás na rozdíl od
celé řady jiných států ještě
v podstatě v plenkách. Jak uvedl
XXX, na tuto nezbytnost budou
muset reagovat zaměstnanci, za-
městnavatelé, ale bude muset
dojít i k proměně celé společ-
nosti – nakolik se asi bude ce-
loživotně vzdělávat žena, po-
kud na ní bude stejně jako dnes
i v budoucnu ležet naprostá
většina povinností spojených
s péčí o rodinu a domácnost?
Dostupné údaje ukazují, že dnes
se ženy účastní výrazně méně
různých forem pracovního
vzdělávání než muži. Do bu-
doucna si toto prostě nebudeme
moci dovolit.

Podle zatím různě uváděných

průzkumů a prognóz se jeví, že
lze očekávat určitou proměnu
u cca poloviny dnes existujících
profesí, u některých dokonce
úplný zánik. S ohledem na sil-
nou horizontální genderovou
segregaci na našem pracovním
trhu pak je zřejmé, že u někte-
rých profesí to bude mít dopad
zejména na ženy. Podle Draho-
míry Zajíčkové z Výzkumného
ústavu práce a sociálních věcí se
velké změny očekávají u pozic
často zastávaných ženami, jako
jsou administrativní a podpůrné
pozice. Profese v IT a hi-tech
odvětvích, u kterých je zřejmé,
že se budou rozvíjet, nejsou
v současné době ženami příliš
obsazeny, dokonce podíl žen
spíše klesá.

Filip Pertold z Institutu pro
demokracii a ekonomickou ana-
lýzu IDEA upozornil dále na to,
že vývoj bude jednak umožňo-
vat, jednal tlačit na další a další

flexibilizaci práce, aby byla
méně spojená s konkrétním pra-
covištěm a s konkrétním časem.
I zde je nutné mít na paměti, jak
už dnes možných flexibilních
opatření využívají muži, jak že-
ny, z jakých důvodů a s jakým
zejména výdělkovým dopadem.
Jan Drahokoupil z Evropského

touch“ bude vždy něco, co digi-
tální pracovník nenabídne, bude
ale nezbytné umět ho „prodat“,
aby důsledkem takovéto zvýše-
né poptávky nebyl jen další
mzdový dumping v příslušných
odvětvích.

V ČR se o těchto změnách za-
tím nediskutuje příliš zásadně,

odborového institutu ETUI ve
svém příspěvku k zprostřed-
kování práce platformami uvedl,
že u žen se často jedná o flexi-
bilitu vnucenou, s dopadem ze-
jména na jejich příjmy.

Marieke Richterová z Němec-
ké konfederace odborových sva-
zů ve svém příspěvku k situaci
v Německu uvedla, že jedním
z hlavních pocitů, které zaměst-
nanci prožívají v souvislosti
s nastupující digitalizací, je bez-
mocnost, a zdůraznila, jak je zde
nezbytné spolurozhodování za-
městnanců o situaci u jejich za-
městnavatele.

Zazněly ale i pozitivní prog-
nózy. V souvislosti s rozvojem
tzv. care economy lze např.
očekávat, že i nadále poroste zá-
jem o zaměstnance, kteří budou
disponovat vlastnostmi, které
jsou typicky připisovány že-
nám, např. laskavostí, vstřícnos-
tí, apod. Nepochybně „human

a je skvělé, že právě odbory jsou
u nás tahounem této diskuze.
Pro odbory na všech úrovních,
a zejména v těch sektorech
s vysokým podílem feminizova-
ných profesí (jako je například
náš svaz), je tedy nezbytné se
těmito otázkami zabývat a ana-
lyzovat si, jaký možný vývoj lze
očekávat právě v jejich oblasti.

Průběh a vyznění diskuze
ukázaly ještě jednu zajímavost.
Gender mainstreaming ještě
rozhodně není v takovýchto de-
batách a ve veřejné diskuzi
vůbec zažitým a samozřejmým
prvkem. Stále se ještě asi jaksi
nesluší nahlas hovořit o tom, že
postavení žen v naší společnosti
není zcela rovné s jejich
mužskými protějšky. Že nemá-
me stejné možnosti, stejné vol-
by, že se na nás nekladou stejné
nároky. Nicméně pokud disku-
tujeme o budoucnosti práce,
o vývoji, který nejspíše bude
znamenat zánik řady profesí,
jaké dnes známe, a to rozhodně
ještě za našeho pracovního živo-
ta, nemůžeme předstírat, že se to
všech týká stejně, a že některá
rizika prostě ženám nehrozí více
než mužům. Je nutné vývoj sle-
dovat a připravit se na něj, a je
nutné diskutovat o tom, co to
bude od společnosti vyžadovat.
I zde, stejně jako jindy, platí
nerudovské „Kdo chvíli stál, již
stojí opodál“.

Šárka Homfray

foto Friedrich Ebert Stiftung



Následující článek navazuje na řadu příspěvků k si-
tuaci odborů v Německu doplněná o data, fakta a té-
mata, která jsou v současnosti v oblasti tamější veřejné
správy diskutována. První článek představoval situaci
německé veřejné/státní službě a její specifika. V násle-
dujícím článku se zaměříme na nejdůležitější

odborovou organizaci hájící zájmy zaměstnanců veřejné služby – na
Německou federaci veřejné služby.
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Německá federace veřejné služby – dbb Beamtenbund und Tarifunion
� zastupuje zaměstnance celé sféry veřejné služby (úředníky i státní úředníky tzv.

"Beamte")
� stabilní růst členské základny (oproti roku 1987 nárůst počtu členů o přibližně 40 %),

v roce 2016 1,3 mil. členů
� člení se mj. do sekcí zaměřených na mládež, ženy a seniory
� dbb Jugend (dbb mládež) je největší mládežnická odborová organizace v Německu
� dbb každoročně hájí zájmy svých členů v přibližně 10 tisících soudních sporech
� pestrý systém benefitů pro členy

Struktura
Odbory dbb jsou vrcholovou

odborovou organizací zaměst-
nanců ve veřejných i komerč-
ních službách. Zastupují zájmy
přibližně 1,3 milionů členů
ohledně jejich životních a pra-
covních podmínek, vystupují
na ochranu zaměstnaneckých
a mzdových práv. Působí jako
zastřešující organizace pro 16
zemských svazů a 43 oborových
organizací (12 organizací ve
veřejné správě na spolkové
úrovni nebo v soukromém ob-
služném sektoru a 31 oborových
organizací, v rámci kterých
jsou sdruženi "Beamte" úředníci
a zaměstnanci na základě
(rámcové) kolektivní smlouvy
ve veřejné službě ve spolko-
vých organizacích na komunální
a zemské úrovni. Členem dbb se
zájemce nestává přímo, nýbrž
přes relevantní odborové svazy
či organizace, které fungují při
konkrétních úřadech a praco-
vištích.

Cíle dbb jsou (kromě na-
výšení příjmů zaměstnanců
a udržení pracovních míst):
• výkonná a přívětivá veřejná

správa
• angažovaní státní úředníci

(beamte)
• svobodné vyjednávání o ko-

lektivních smlouvách a pla-
tech

• moderní federalismus namísto
zbytečné egoistické teritoriál-
ní defragmentace (vyjádřené
německým slovem Kleinstaa-
terei)

• odměňování založené na vý-
konu.
Odbory dbb se angažují také

v oblasti zdravotní a sociální
politiky.

Krátce z historie
Odbory dbb byly založeny

v roce 1918 v Berlíně. V roce
1947 se de facto odehrál nový
začátek organizace nejprve v Ko-
líně nad Rýnem a pak v Bonnu.
Z bývalého hlavního města
Německa byla po 50 let úspěšně
koordinována činnost federace
svazu až do roku 2001, kdy bylo

nové sídlo dbb přesunuto do
Berlína, blíže politickému dění
na vrcholové úrovni.

Příklady práce dbb
Federace dbb je otevřena

nejrůznějším typům spolupráce.
Proto hledá nové možnosti

spolupráce s externími partnery.
V tomto ohledu byla důležitým
krokem úspěšná jednání o ko-
lektivních smlouvách od přelo-
mu roku 2007 a 2008 ve spo-
lupráci s ver.di – odborovou
konfederací sdružující pracov-
níky ve službách. Společně ve-
dená komunikační kampaň pod
názvem "Genug gespart! –
Initiative Öffentliche Dienste
(Už dost bylo šetření! –
Iniciativa veřejné služby)
získala v médiích a na veřejnos-
ti silný ohlas. Na tuto akci nava-
zovala další kampaň proti ne-
dostatečnému financování zdra-
votnických zařízení.

Sekce dbb
Federace dbb Beamtenbund

und Tarifunion (Německá fede-
race veřejné služby) má své
ředitelství v Berlíně a je členěna
do zájmových oblastí dbb ju-
gend (dbb mládež), dbb Bun-
desfrauenvertretung (dbb za-
stoupení žen) a dbb Senioren-
vertretung (dbb zastoupení se-
niorů).

dbb Jugend (dbb mládež) -
Německá federace veřejné služ-
by se aktivně angažuje v pod-
poře mladých odborářů a odbo-
rářek. dbb mládež má silný vliv,
protože se svým členstvím
(150 000 členů) je největším
odborovým uskupením mládeže
v Německu. V rámci ddb mládež
se sdružují členové ve věku 16
až 27 let a organizují mnoho
workshopů a školení. Mají vlast-
ní web a měsíčník t@cker, které

společně se sociálními sítěmi
zajišťují dobrou informovanost
svých členů.

dbb Bundesfrauenvertre-
tung (dbb zastoupení žen) -
Rovné příležitosti a spravedlivé
platové podmínky jsou hlavním

cílem dbb zastoupení žen.
V tomto ohledu je zde ještě
mnoho práce, protože rovnost
příležitostí ve veřejné službě
velice často existuje jen na pa-
píře.V rámci této sekce dbb je
zastoupeno 400 000 žen, které
bojují např. za zkrácené úvaz-
ky pro matky i otce. Jednou
z nejdůležitějších akcí pořá-
daných touto sekcí je odborná
konference, na kterou se z ce-
lého Německa sjíždí zástupkyně
politických, ekonomických a ve-
řejných institucí, aby diskuto-
valy aktuální témata v oblasti
rovnosti žen a mužů.

dbbBundesseniorenvertretu
ng (dbb zastoupení seniorů) -
Hlavním mottem této sekce je
"Erfahrung wird gebraucht"
(zkušeností je potřeba), protože
i na všech úrovních a grémiích
dbb je třeba zkušeností seniorů.

Proto jsou senioři integrováni do
mnoha diskuzí, akcí a projektů
na regionální i národní úrovni.
dbb senioři na spolkové i zem-
ské úrovni jsou v tomto ohledu
zodpovědní za hájení svých
požadavků a zájmů včetně

Odbory zaměstnanců veřejné správy: Německá federace veřejné služby (dbb Beamtenbund und Tarifunion)

jiných osob pobírajících důchod.
Centra služeb pro členy dbb

Německá federace veřejné
služby má pět oblastních center
a tři podpůrná centra (dbb
akademie, dbb nakladatelství,
dbb zajištění). Tato centra se za-
měřují na následující služby:
právní poradenství (každoročně
přibližně 10 tisíc případů právní
ochrany), pojištění a sociální
zabezpečení, slevy při online
nakupování (bezplatný online
bonusový program dbb pro čle-
ny a jejich rodinné příslušníky
v rámci dbb shoppingwelt, dbb
autowelt, dbb reisewelt či dbb
finanzwelt – v současnosti slevy
až do 50 %), další vzdělávání
a školení (asi 1200 účastníků za
rok), nákup knih a software,
popř. nákup zájezdů (přes 800
nabídek zájezdů).

Leonie Liemich

18. národní den mládeže dbb - Berlín 12. - 13. květen 2017. Foto -
http://www.dbb.de/td-jugend/artikel/mehr-partizipation-fuer-gew-
erkschaftsnachwuchs.html

http://www.dbb.de/td-jugend/artikel/mehr-partizipation-fuer-gewerkschaftsnachwuchs.html
http://www.dbb.de/td-jugend/artikel/mehr-partizipation-fuer-gewerkschaftsnachwuchs.html
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§ ODPOVÍDÁME §

Odpověď: Návštěvu u lékaře
chápe zákoník práce jako důle-
žitou osobní překážku v práci
na straně zaměstnance. Nařízení
vlády č.590/2006 Sb., pak ve své
příloze stanoví, za jakých pod-
mínek zaměstnavatel poskytne
zaměstnanci při vyšetření nebo
ošetření u lékaře pracovní vol-
no, včetně cesty tam a zpět, s ná-
hradou mzdy. Jednou z pod-
mínek pak je, že vyšetření nebo
ošetření nebylo možné provést
mimo pracovní dobu. Z formu-
lace dotazu lze předpokládat, že
se jedná o návštěvu lékaře, kdy
zaměstnanec navštíví nejbližší
zdravotnické zařízení ve smluv-
ním vztahu s jeho pojišťovnou
a které je nejblíže jeho bydlišti
nebo pracovišti.

Požadavek zaměstnavatele,
aby zaměstnanci spíše absolvo-
vali návštěvy lékaře ve svém
pracovní volnu, je sám o sobě le-
gitimní. Na druhé straně v pří-
padě, že by zaměstnavatel odmí-
tal umožnit zaměstnanci návště-
vu lékaře, přestože vyšetření mi-
mo pracovní dobu nebylo mož-
né vykonat, jednal by v rozporu
s právními předpisy.

Samozřejmě, zaměstnanec je
ve smyslu § 206 odst. 2 záko-
níku práce povinen existenci
překážky v práci prokázat.
Zákoník práce pak zavazuje jak
právnické, tak fyzické osoby,
aby poskytly zaměstnanci po-
třebnou součinnost. Tedy v da-
ném případě, má lékař potvrdit,
že zaměstnanec, byl u něho
vyšetřen. Vzhledem k tomu, že
zákon neupravuje, způsob jakým
má být překážka v práci zaměst-
nancem prokázána, je na každém
zaměstnavateli, aby tento způsob

a podmínky určil např. v pracov-
ním řádu třeba formou potvrzené
propustky.

Průkazným faktorem okolnos-
ti, že zaměstnanec musí navštívit
lékaře v pracovní době, jsou pak
ordinační hodiny ošetřujícího
lékaře. Jestliže se zcela a po celý
týden kryjí s pracovní dobou za-
městnance, pak nezbude, než
aby navštěvoval lékaře v pracov-
ní době. Informace o těchto or-
dinačních hodinách není žád-
ným citlivým údajem, který by
si nemohl zaměstnavatel snadno
zjistit. A následně pak z nich
dovodit, zda v některý den může
zaměstnanec využít k návštěvě
lékaře své pracovní volno. Při-
tom však nelze vyloučit, že ur-
čitý druh vyšetření nebo léčby
lze u zmíněné zaměstnankyně
opravdu provést pouze v inkri-
minovaný pátek.

Možnost zaměstnavatele zjis-
tit oprávněnost těchto návštěv
u lékaře je ale velmi omezená.
Údaj o jeho zdravotním stavu
jako důvodu návštěvy lékaře je
osobním citlivým údajem za-
městnance. Ten není zaměstna-
vatel oprávněn vyžadovat ani
na zaměstnanci, ani jej zjišťovat
u ošetřujícího lékaře

Jak jsem již výše uvedl, bránit
zaměstnanci v návštěvě lékaře
pokud splní zákonem předpoklá-
dané podmínky, by bylo pro-
tizákonné, stejně tak mu určo-
vat, s výjimkou pracovně lékař-
ských prohlídek, ke kterému
lékaři má jít na vyšetření.

Domnívám se proto, že je zde
velký prostor pro odborovou or-
ganizaci, aby zasáhla a pomohla
situaci jednáním obou stran uk-
lidnit. JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Řešíme (odbory) spor mezi zaměstnankyní (uklízečkou),
která velmi často navštěvuje lékaře, téměř každý pátek, a za-
městnavatelem, který jí dal najevo, že pokud bude v častých
návštěvách pokračovat, najde způsob, jak ukončit její pracovní
poměr. Jakou možnost má dotyčná prokázat, že navštěvovat
lékaře v pracovní době musí, respektive jakou možnost má za-
městnavatel ohledně zjištění, zda dotyčná tak časté návštěvy
potřebuje a nejde z její strany o zneužívání volna k návštěvě
lékaře?

Z Parlamentu České republiky
Sněmovní tisk 681 - Novela z. o obecní policii
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=681
Sněmovní tisk 1024 - Novela z. o služeb. poměru příslušníků
bezpečnostních sborů
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1024
Sněmovní tisk 903 - Novela z. - zákoník práce
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=903

Po ukončení nemocenské (nedošlo ke změně zdravotní způso-
bilosti) mi služební orgán sdělil, že mou agendu převzal jiný stát-
ní zaměstnanec, a že mi bude přidělovat jinou práci. Je takovýto
postup v pořádku?
Odpověď: Služební zákon zná
několik situací, ve kterých je
možné dočasně nebo trvale
změnit „náplň práce“ státního
zaměstnance, tedy činnosti,
které vykonává v rámci výkonu
státní služby. Ponechám teď
stranou situace, kdy je státního
zaměstnance nezbytné převést
na jiné služební místo ze zdra-
votních důvodů, apod., a zamě-
řím se na případy, kdy u státního
zaměstnance k žádným takovým
změnám nedošlo.

Rozhodnutí o přijetí do služby
musí mj. obsahovat obor služby,
služební místo, služební úřad
a služební působiště. Zejména
těmito náležitostmi je definován
samotný výkon služby, tedy co,
jak a kde bude státní zaměst-
nanec ve službě dělat. Ke změ-
nám ve služebním poměru může
dojít i bez jeho souhlasu (ten je
vyžadován u těhotných státních
zaměstnankyň nebo u osobo
pečujících o dítě nebo závislou
osobu) např. následovně:

Státní zaměstnanec může být
na dobu nezbytně nutnou vyslán
na služební cestu. Je-li to
nezbytné, je povinen ji nastoupit
i v den pracovního klidu.

Státní zaměstnanec může být
na předem určenou nezbytně
nutnou dobu, nejdéle 60 dnů,
v roce přeložen k výkonu služ-
by v oboru služby, který vyko-
nává, do jiného služebního
úřadu nebo do jiného organizač-
ního útvaru služebního úřadu.
Se souhlasem státního zaměst-
nance lze dobu jeho přeložení
prodloužit, nejdéle však o dobu
60 dnů. Přeložením musí být
naplňována skutečně existující
potřeba zajištění výkonu služby
v jiném úřadu nebo útvaru.

Státní zaměstnanec může ob-
držet příkaz zastupovat před-
staveného nebo státního zaměst-
nance na služebním místě za-
řazeném ve vyšší platové třídě,
a to až na 180 dnů v kalendář-
ním roce (se souhlasem i déle).
V době zastupování nevykonává
v plném rozsahu dosavadní slu-
žební úkoly a zastupuje-li déle
než 4 týdny, přísluší mu plat,
který by mu na zastupovaném
místě náležel.

Zákon o státní službě zná i in-
stitut převedení na jiné služební
místo, ovšem jen z taxativně
vyjmenovaných důvodů.

Je zřejmé, že v případě, že
u státního zaměstnance nedošlo
ke změnám v jeho zdravotní
způsobilosti, bezúhonnosti, ne-
nastala u něj některá z překážek
služebního poměru, atd., může
být „přeřazen k výkonu jiné
služby“ bez svého souhlasu jen
dočasně a za stanovení pod-
mínek. Jsou-li tyto podmínky
naplněny, je povinností státního
zaměstnance příslušné změny
služebního poměru akceptovat.
Mezi povinnostmi v § 77 zákona
o státní službě pak najdeme mj.
i povinnost zastupovat před-
staveného nebo státního zaměst-
nance na služebním místě za-
řazeném ve vyšší platové třídě.
Z formulace § 79 odst. 2 písm. f)
a g) zákona o státní službě pak
vyplývá, že státní zaměstnanec
může odmítnout vyřizovat slu-
žební úkoly pouze pokud nepatří
do jeho oboru služby, nebo po-
kud takový úkol má podle jiného
právního předpisu, služebního
předpisu nebo příkazu splnit
osobně představený; to neplatí
v případě zastupování.

K výše uvedenému dotazu
pak tedy lze shrnout, že ačkoli
různé jednorázově či dlouho-
dobější změny či zásahy do
rozsahu a obsahu jím vykoná-
vané služby je státní zaměst-
nanec povinen strpět, nelze bez
dalšího zcela změnit náplň jím
vykonávané služby, zejména
pokud by tím mělo dojít ke
změně služebního místa. Je tedy
nutné posoudit, zda se nová „ná-
plň práce“ ještě vztahuje ke
stejnému služebnímu místu, či
nikoli. Z formálního hlediska
pak lze připomenout, že s vý-
jimkou vyslání na služební cestu
a zastupování se na rozhodování
o změně služebního poměru
vztahují ustanovení o řízení ve
věcech služby. Proti předmět-
ným rozhodnutím je tedy možné
se odvolat, toto odvolání však
nemá odkladný účinek.

Mgr. Šárka Homfray
svazová právnička

Jednání vlády
Návrh nařízení vlády, kte-

rým se mění nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů
je na programu schůze vlády
dne 31. 5. 2017.



 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
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Argentina: Municipální pracovníci v Buenos Aires bojují za dodržování
zákona o kolektivním vyjednávání
12. květen 2017

Municipální pracovníci v provincii Buenos Aires a členové odborové or-
ganizace CTM vyšli do ulic, aby vyzvali starosty k dodržování zákona o ko-

lektivním vyjednávání tzv. zákon Pari-
taria. Tento zákon nahradil zákon č.
11.757, který umožňoval jednostranně
měnit pracovní podmínky a mzdy vlád-
ních pracovníků, a který byl označen re-
gionálním nejvyšším soudem za neústav-
ní. Zákon Paritaria je důležitým úspě-
chem lokálních a regionálních odborů

a veřejného sektoru v Argentině. Tento zákon zahrnuje záruky ohledně pra-
covních podmínek, mezd nebo placené volno pro oběti násilí. Kolektivní vy-
jednávání bohužel neexistuje ve většině z 2189 municipalit a je alespoň
částečně zavedeno ve 44 ze 135 municipalit v provincii Buenos Aires.
Odboráři spatřují hlavní problém v tom, že starostové jednotlivých částí
nechtějí s municipálními pracovníky dojednat férové podmínky. Po dubnové
generální stávce pořádané federací odborů v jednotlivých regionech pokraču-
jí odbory v dalších akcích jako jsou stávky, demonstrace nebo blokády cest
a municipálních budov. Jednou ze strategií je i zaměření se na municipality,
které nejvíce odmítají kolektivní vyjednávání.
Úvaha Evropské komise ohledně ovládnutí globalizace potřebuje jasnější
ochranu pracovníků a komunit
17. květen 2017

Evropská komise 10. května vydala zprávu ohledně zvládání globalizace.
Tato zpráva si klade za cíl spuštění debaty o tom, jak EU a její členové mo-
hou ovlivňovat globalizaci ve svůj prospěch. Tento nový report je reakcí na
předešlou studii „Obchod pro všechny“ z roku 2015, ve kterém EK uznala, že
přínosy obchodu nejsou férově rozděleny mezi všechny občany. Generální

tajemník Evropské federace odborových
svazů veřejných služeb (EPSU) Jan
Willem Goudriaan k tomu řekl: „S tím,
jak se mnoho pracovníků ptá, jaké jsou
vlastně výhody evropské integrace a glo-
balizace, tato zpráva pomáhá porozumět,
jaká je úloha EU při realizaci spra-
vedlivější globální společnosti. Potřebu-

jeme vidět více konkrétních akcí, abychom se dočkali reálných zlepšení,
jakým je i ochrana odborářských práv. EU by například měla prostřednictvím
rozvojovové pomoci a politiky přestat podporovat projekty PPP.“ (projekty
PPP: Poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného
a soukromého sektoru, pozn, redakce)

Zpráva správně uvádí problematiku korporátních daní: „Velké korporace
mohou využívat mezery v mezinárodních pravidlech a přesouvat své zisky do
daňových rájů místo placení daní v zemi, ve které své výrobky produkují
a prodávají. Tyto strategie okrádají evropské vlády o daňové výnosy a přispí-
vají k neférovosti a podporují názory, že globální integrace je přínosem pouze
pro větší korporace a bohaté občany.“ Očekáváme, že EK a členské státy EU
přestanou podporovat politiky, které mají negativní dopad na globální komu-
nitu. EPSU chce dosáhnout situace, kdy nebudeme mít obvyklý byznys mo-
del, ale že dojde ke skutečnému obratu při budování politik, které mohou pod-
pořit dobré záměry, které jsou v této zprávě vyjádřeny. Takovým obratem by
mohlo být ukončení úsporných politik, modernizace daňových zákonů EU,
které tak budou férovější a progresivnější. Dalším pozitivním krokem by by-
lo ukončení privatizace veřejných služeb, snižování chudoby a nejisté práce,
a navýšení veřejných investic v boji s klimatickými změnami.
Řecko: Generální stávka v Řecku při pokračujícím utahování opasků
17. květen 2017

Členové řecké odborové organizace GSEE a ADEDY stávkovali proti
poslednímu kolu úsporných opatření, které na Řecko uvalili věřitelé z EU
a MMF. Po několika měsících vyjednávání se řecká vláda vzdala a kývla na
požadavky svých věřitelů, mezi kterými jsou další škrty v penzích a sociál-
ních dávkách a zvýšení daní pro běžné pracovníky. V prvním kvartálu tohoto

roku Řecko spadlo zpět do hospo-
dářské recese a téměř čtvrtina pracovní
síly zůstává bez práce. U mladých lidí
je nezaměstnanost dokonce více než
50%. Generální tajemnice Meziná-
rodní odborové konfederace Sharan
Burrowová k tomu uvedla: „Řecká
ekonomika byla a je silně oslabována

tvrdým přístupem mezinárodních věřitelů a utrpení obyčejných řeckých lidí je
každým dnem horší. Řecko je ve skutečnosti pod správou MMF a zástupců
EU, kteří na něj uvalili katastrofální a destruktivní politiku, aniž by se podí-
vali na potenciální silné stránky řecké ekonomiky, a bez jakýchkoliv pozi-
tivních vyhlídek na cestu z této krize. Vláda se de facto vzdala věřitelům, to
vede k dalšímu oslabování pracovních práv, když odbory zůstávají jako jedi-
ná efektivní a věrohodná instituce pro pozitivní budoucnost Řecka.“ První
záchranný balíček pro Řecko od MMF a EU přišel v květnu 2010 s příslibem,
že úrovně dluhu budou drženy pod kontrolou a růst řecké ekonomiky bude
obnoven. Místo toho řecké zadlužení skokově vzrostlo ze 115 % v roce 2009
na aktuálních 180 % a celkový HDP země se propadl o čtvrtinu. K tomu vše-
mu navíc rostla nerovnost v Řecku nejvíce ze všech sledovaných zemích, jak
ukazuje studie Světové banky z minulého října.
ETUC očekává doporučení ohledně mezd, veřejných výdajů a nejisté
práce
22. květen 2017

Cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU, známý
jako evropský semestr, se blíží ke svému vrcholu s doporučeními pro jed-
notlivé země. ETUC podporuje letošní důraz na boj s nerovností a doufá, že
konkrétní návrhy budou zahrnovat specifické kroky, jak s nerovností bojovat.
ETUC v těchto doporučeních očekává především následující:
1. Podpořit zvyšování mezd za účelem zvýšení hospodářského růstu napříč

celou Evropou. Tomu by mělo pomoci navýšení počtu pracovníků, kteří
spadají pod kolektivní dohody.

2. Podpořit navýšení veřejných výdajů alespoň o 0,5 % HDP. To se týká
především Německa, Španělska, Itálie, Portugalska, České republiky, Slo-
venska a Lotyšska.

3. Odradit od uzavírání nejistých pracovních dohod, to by mělo přispět k růs-
tu k produktivity a snížit nerovnosti.
Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Katja Lehto-Komulainenová

k tomu řekla: „Hospodářská politika EU potřebuje řídit hospodářské oživení
tlakem na růst mezd, vyšší veřejné výdaje a zvýšené veřejné i soukromé in-
vestice. Nejlepší cestou k dosažení vyšších mezd je kolektivní vyjednávání.
Hospodářská politika EU musí podporovat kolektivní vyjednávání, pomáhat
šíření benefitu kolektivního vyjednávání pro více pracovníků.“
ETUC vyzývá EP k rozšíření reportingu korporátních daní do všech
zemí
24. květen 2017

Ve výborech Evropského parlamentu se bude 30. května hlasovat o CbCR
(Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých

zemí) ohledně podávání zpráv nadná-
rodních společností. Návrh EK si klade
za cíl zvýšení transparentnosti korpo-
rátních daní u nadnárodních společnos-
tí, které operují v EU. Tyto společnosti
by měly podávat zprávy o zisku, da-

ních, počtu zaměstnanců a další relevantní finanční informace ze zemí, kde
provozují své aktivity. Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Katja Lehto-
Komulainenová k tomu řekla: „EU nesmí promeškat tuto příležitost na zvý-
šení transparentnosti korporátních daní. Návrh EK byl odbory dlouho očeká-
ván a je to krok správným směrem. Lepší informovanost o tom, kde firmy
provozují svůj byznys, pomůže skoncovat s daňovými úniky a zajistit, že zisky
budou zdaněny tam, kde dochází i k jejich generování. Problémem návrhu ale
je, že se vztahuje pouze na aktivity v členských zemích EU a na země, o kte-
rých se teprve rozhodne, zda jsou daňovými ráji, což v sobě nese riziko
vytvoření mezery v systému.“ ETUC dává přednost zavedení povinnosti re-
porting ve všech zemích po celém světě. Pavol Mokoš


