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STANOVISKO
k návrhu zákona o státní službě a o změně souvisejících zákonů (zákon o státní službě) –

pracovní verze ke dni 29. 5. 2014
Zákon o státní službě má za cíl zajistit kvalitní výkon státní správy na dlouhé období do budoucnosti. Má eliminovat stávající negativní vlivy
působící ve státní správě. Jedná se zejména o „odpolitizování státní správy“, zajištění její stability a efektivity bez působení vnějších vlivů svy-
plývajících z momentální politické situace, spravedlivý systém odměňování apod. V neposlední řadě má rovněž zajistit „atraktivitu“ státní
správy a zájem pracovat v ní jak pro stávající zaměstnance, tak i pro nové. Zákon by měl představovat jasná a závazná pravidla státní služby,
představovat „bibli“ státní služby, založené na principech kvalitního zabezpečení základních potřeb požadavků ve prospěch občanů České re-
publiky.
Navazujeme na předchozí stanoviska Odborového svazu státních orgánů a organizací z 5. 2. 2014, z 21. 5. 2014 a z 26. 5. 2014.

K jednotlivým paragrafům pracovní verze:

§ 2 odst. 2
„… v bezpečnostním sboru …„ – ve kterém sboru nebo ve všech?
Pokud ve všech, pak lépe vyjádřit „…v bezpečnostních sborech …„

§ 5 odst. 2
Dokud nebude nařízení vlády, stanovující obory služeb, nelze jedno-
značně specifikovat skutečné počty zaměstnanců, kteří budou v re-
žimu tohoto zákona. V přímé návaznosti nelze hovořit ani o sku-
tečných nákladech, resp. finanční náročnosti státní služby.

§ 7 odst. 4
V ustanovení deklarováno, která vzdělání se nepovažují za
vysokoškolská vzdělání. Jak bude naloženo se vzděláním, které bylo
nostrifikováno?

§ 9 odst. 1
Poslední věta – rozumí se tím i osoba, která je ve služebním poměru
podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků ozbro-
jených sborů? Pak je tato věta nadbytečná v kontextu s § 2, odst. 2.
Nebo je tím myšlen voják z povolání mimo složek uvedených v § 2,
odst. 2?

§ 9 odst. 5
Věta druhá – viz připomínka uvedená k § 9 odst. 1.

§ 9 odst. 7
Ustanovení řeší zastupování představeného, kde se říká, že před-
stavený určí jednoho ze svých přímo podřízených. To znamená bez je-
ho souhlasu?
Jedná se o zhoršení postavení státních zaměstnanců oproti ZP (dále
jen „ZP“) – zastupování není možné, pokud nebylo uvedeno v pra-
covní nebo jiné smlouvě.

§ 18
Co znamená „…podstatná změna podmínek…„? V minulosti se
u systemizace pod tímto pojmem schovávala zejména plošná sni-
žování počtu zaměstnanců bez ohledu na zpracovávané agendy, ne-
dostatek finančních prostředků, nekoncepční zasahování z pozic „poli-
tických“ a nikoliv odborných apod.
Nutno pojem přesně vymezit a specifikovat!!!

§ 21
Řetězení služebního poměru na dobu určitou. Není žádné omezení.
Jedná se o zhoršení postavení státních zaměstnanců oproti ZP.

§ 22
Zavádí se „presumpce viny“!!! Podle čeho se posuzuje???
Jedná se o zhoršení postavení státních zaměstnanců oproti ZP.

§ 23 odst. 2
Na jmenování do služby není nárok, což je v přímém rozporu s us-
tanoveními § 188, odst. 1 a § 189 odst. 1 tohoto návrhu.

§ 29 odst. 1
Státnímu zaměstnanci v referentské funkci, který ještě nesložil úřed-
nickou zkoušku, přísluší nejnižší platový tarif v platové třídě, do které
je zařazen. Vedoucímu oddělení, který rovněž nemá úřednickou zkouš-
ku, se praxe nekrátí, sankcí je pouze dočasné nepřiznání příplatku za
vedení (§ 58 zákona). Uvedené ustanovení je jednoznačně diskrimi-
nační.

Současný stav projednávání novely
Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2014

usnesení, kterým přerušuje projednávání sněmovního tisku 71 do
příští řádné schůze ústavně právního výboru. Projednávání novely je
zařazeno na pozvánce na jednání Ústavně právního výboru PS PČR
dne 25. června 2014 a dne 27. června 2014.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh
zákona a vydal 11. 6. 2014 usnesení, kterým 1) stanovuje materiál
„Komplexní pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 71“ jako základ
pro další projednávání sněmovního tisku 71, 2) přerušuje projed-
návání sněmovního tisku, 3) stanovuje termín na podávání pozměňo-
vacích návrhů ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu do 20. červ-
na 2014 do sekretariátu výboru.

Z programu aktuální schůze Poslanecké sněmovny PČR byly
v rámci schvalování programu schůze vyřazeny body, které obsaho-
valy druhé a třetí čtení novely zákona o státní službě.

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=71

KOMPLEXNÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

K TISKU 71 -

SLUŽEBNÍ ZÁKON

(29. 5. 2014) na

http://www.psp.cz/sqw/hp.sq

w?k=4012&z=6540
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§ 29 odst. 2
Zkušební doba uvedena v rozsahu 6 měsíců.
Jedná se o zhoršení postavení státních zaměstnanců oproti ZP (zde
zkušební doba 6 měsíců pouze u vedoucích zaměstnanců).

§ 34 odst. 1, písmeno s)
V současné době jsou zaměstnanci, kteří potenciálně budou spadat pod
tento zákon, v zastupitelstvech zejména obcí 1. a 2. stupně. U těchto
malých obcí je často problém zařadit na kandidátky kvalitní osoby.
Není toto ustanovení diskriminační vůči obcím?

§ 44 odst. 2
Možnost podřízenosti jednoho státního zaměstnance druhému i přesto,
že jsou osoby blízké. Jedná se o nezdůvodněnou výjimku, možnost
nerovného zacházení. Přitom § 100 tohoto návrhu se deklaruje, že na
zákaz diskriminace ve služebním poměru se použije § 16 a § 17 ZP.

§ 46
Stanovená právní úprava vysílání státních zaměstnanců na služební
cestu bez jejich souhlasu, a to i ve dnech pracovního klidu, je
výrazným zhoršením oproti ZP.

§ 48 odst. 1
Možnost přeložení, i proti vůli zaměstnance, na dobu 180 dnů v ka-
lendářním roce. Jedná se o pracovní dny nebo kalendářní dny???
Jedná se o výrazné zhoršení podmínek státních zaměstnanců oproti
ZP (§ 41 ZP je tato možnost max. na 30 pracovních dnů v ka-
lendářním roce! Vzbuzuje dojem „nucených prací – v rozporu s me-
zinárodními úmluvami).

§ 49
Celá dikce odpovídá zákonu 361/2003 Sb., o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů, který má ovšem zcela jiné postavení!

§ 51 a § 52, odst. 2 v obou §
Výběrová komise je jmenována a odvolávána vládou.
Jak je zajištěna nestrannost a odpoutání od „politických vlivů“ na ob-
sazení rozhodujících pozic na Generálním ředitelství státní služby???

§ 55 odst. 2
Výběrová komise má 4 členy a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy výběrové komise, kterého jmenuje státní tajemník z těch
členů výběrové komise, které jmenoval na návrh příslušného ministra
nebo vedoucího Úřadu vlády.
Toto je evidentní snaha o „politizaci“ jmenování náměstka pro řízení
sekce nebo ředitele sekce!!!

§ 62 odst. 1, písmeno b) a c)
Převedení státního zaměstnance na jiné služební místo bez jeho sou-
hlasu.
Zhoršení podmínek pro státního zaměstnance oproti ZP.

§ 63
Výrazné zhoršení podmínek pro státního zaměstnance oproti ZP
(v ZP § 208 upravuje jiné překážky na straně zaměstnavatele, zaměst-
nanci přísluší plat ve výši průměrného výdělku).
Výrazně zhoršení oproti zákonu 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů (zdeje taxativně určen plat ve výši
80 %).

§ 66 odst. 1
Jaké překážky??? Nutno specifikovat, nejlépe odkazem na příslušná
ustanovení zákona.

§ 67 odst. 1
Viz poznámka k § 9 odst. 7.

§ 67 odst. 2
Kdo bude za státního zaměstnance vykonávat práci, když ji nebude
vykonávat v plném rozsahu???

§ 68 odst. 4
Znamená to, že lze zařadit státního úředníka kamkoliv bez jeho sou-
hlasu a za jakoukoliv mzdu bez doplatku v případě jejího snížení???
Výrazné zhoršení oproti stávajícímu pojetí jak ZP, tak i zákonu
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů!!!

§ 72
Poslední věta „… zařadit státního zaměstnance v nižší platové třídě,
lze jen s jeho souhlasem …“. Proč je dikce § 68 odst. 4 (viz předchozí
vyjádření) odlišná???

§ 74 odst. 4
Skončení služebního poměru.
Dikce odst. 4 je nejen zhoršení postavení státního zaměstnance opro-
ti ZP, ale i oproti zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů.

§ 75
Navrhujeme vložit slovo „nejpozději“ do 60 dnů. Takto je taxativně
určeno ukončení služebního poměru na 60 dnů, bez možnosti dohody
mezi státním zaměstnancem a služebním orgánem.

§ 77 odst. 1
Pravomocné rozhodnutí o skončení služebního poměru – jaký orgán
má předkladatel na mysli? Soud, služební orgán nebo jiný orgán?

§ 79 odst. 1, písmeno k)
V iz poznámka k § 9 odst. 7.

§ 79 odst. 1, písmeno l)
Zhoršení podmínek státního zaměstnance oproti ZP.

§ 79 odst. 1, písmeno s)
Pouze v případě, že tento předpis neukládá povinnosti, které jdou
nad rámec zákonem stanovených povinností (viz článek 2, odst. 3 a
článek 4, odst. 1 Listiny základních práv a svobod – služební předpis
není zákon).

§ 85
Krajský úřad přestupek projedná, kdo o něm rozhodne? Také Krajský
úřad?

§ 86 odst. 1
Nejsou odděleny kompetence příslušného člena vlády (vedoucího ÚV)
a příslušného představeného při ukládání, plnění a kontrole služebních
úkolů. V důvodové zprávě se uvádí, že „rozsah pravomoci člena vlády
a vedoucího Úřadu vlády dávat státním zaměstnancům příkazy k vý-
konu služby se nijak nekonkretizuje“. Uvedené znění navozuje před-
poklad přednostního politického řešení služebních úkolů.

§ 87 odst. 1
Proč má na rozpor příkazu s právním předpisem upozorňovat dva-
krát?

§ 89 až 99 (Hlava IV. Kárná odpovědnost)
Zhoršení podmínek státního zaměstnance oproti ZP.

§ 103
Služební pohotovost, nařizuje služební orgán bez jeho souhlasu.
Zhoršení podmínek státního zaměstnance oproti ZP.
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§ 117 odst. 1
Není řešeno odchodné při skončení pracovního poměru v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (ZP v § 67 odst. 2 v tomto
případě přiznává zaměstnanci odstupné ve výši 12násobku měsíčního
průměrného výdělku).
Zhoršení podmínek státního zaměstnance oproti ZP.

Hlava IX – Odměňování státních zaměstnanců.

§ 146 - § 154
Celá dikce této části návrhu zákona staví zaměstnance, kteří by měli
spadat pod jeho účinnost od 1. 1. 2015, do zcela nevýhodné situace
oproti ostatním zaměstnancům ve veřejných službách, jejichž fi-
nanční prostředky na platy jsou definovány ze strany státního
rozpočtu (objem prostředků na platy) a v návaznosti na nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zásadní výhrady jsou zejména k:
§ 147 odst. 1
Výši platových tarifů a způsob jejich určení stanoví vláda nařízením.
V přímém rozporu s požadavkem odborů, který byl vyjadřován od
samého počátku příprav a realizace prací na novele služebního
zákona. Trváme na tom, aby v zákoně byly uvedeny základní, nepod-
kročitelné minimální platové tarify.

§ 147 odst. 2
Katalog prací pro stávající 16třídní systém je v platnosti. Pokud bude
převzato do služebního zákona 12 tříd s tím, že první třída ve služeb-
ním zákoně odpovídá páté třídě stávajícího systému, není nutné vydá-
vat nový katalog. Po přechodnou dobu je dostačující novelizace
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., která zohlední proběhlé legislativní
úpravy dotčených zákonů (v případě nové činnosti, kterou stávající
katalog nepostihuje, jej lze doplnit).

§ 151 odst. 2
Zásadně odmítáme snížení osobního příplatku z důvodu snížení
prostředků na platy. Proč budeme v tomto případě provádět poměrně
náročné, pravidelné hodnocení zaměstnanců, když „škrtem pera“ ve
státním rozpočtu bude přiděleno méně finančních prostředků na
platy!!!

§ 161 odst. 2, písmeno j)
Proč se ustanovení o řízení ve služebních věcech nevztahuje na slu-
žební hodnocení zaměstnance.
Jedná se o zhoršení pozice státního zaměstnance i oproti zákonu
č. 361/2003Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů. Zcela minimalizuje použití opravných prostředků ze strany
zaměstnance v případě, že s výsledky hodnocení nesouhlasí!!!

§ 169
Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí. ZP stanoví v § 148 odst. 2
výši a pořadí srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu.
Jedná se o zhoršení podmínek státního zaměstnance oproti ZP.

§ 170 odst. 3
Jaký je důvod, že odvolání státního zaměstnance nemá odkladný
účinek? V případě pochybení ze strany služebního orgánu, může mít
negativní vliv na postavení státního zaměstnance a jeho rodiny!!!
Zdůvodnění stejné jako u § 161 odst. 2, písmeno j).

§ 180 odst. 2
Není uvedeno, že se ZP neuplatňuje. V tomto případě mohou nastat
kolizní situace při nutnosti dodržování ZP a současně i služebního
zákona.

§ 182 odst. 3
Nesouhlasíme s tím, aby již k 1. 7. 2015 bylo možné provádět změny
schválené systemizace, a to bez stanovení přípustných důvodů a pod-
mínek.

§ 188 odst. 4
I v tomto případě by mělo být poskytnuto odstupné stejně jako v pří-
padě následujícího odstavce 5. Jedná se o zachování principu rovného
zacházení.
Jde opět o zhoršení podmínek státního zaměstnance oproti ZP.

§ 197
Nejsou uvedeny základní principy tzv. „nového systému odmě-
ňování“. Obecné bezobsažné konstatování o změně nevytváří žádnou
perspektivu, pouze zvyšuje již tak značnou nejistotu zaměstnanců
státní správy.

§ 199
Zde se jedná zřejmě o překlep v datu vystavení služebního průkazu?

ZÁVĚR:

Ve stanovisku k pracovní verzi ze dne 29. 5. 2014 jsou uvedeny zá-
kladní připomínky ze strany Odborového svazu státních orgánů a or-
ganizací.

Zejména jsme se snažili poukázat na zásadní odlišnosti oproti
zákoníku práce a zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů.

Ze stanoviska jednoznačně vyplývá, že postavení státních zaměst-
nanců je výrazně omezeno oproti ostatním zaměstnancům ve ve
řejných službách, kteří nebudou spadat pod služební zákon. Navíc
jsou zde ustanovení, která státní zaměstnance zařazené pod tento
zákon přibližují postavení příslušníkům bezpečnostních sborů a
dokonce je v porovnání s nimi v některých případech dále zne-
výhodňují.

Tento stav naprosto odporuje zadání a představě o služebním zákonu
pro civilní zaměstnance spadající pod dikci zákona. Jakým způsobem,
na základě takto postavených podmínek chce předkladatel zkvalitnit,
zatraktivnit a zajistit „příliv“ nových kvalitních zaměstnanců do
úřadů, v nichž budou zaměstnanci pod tímto zákonem?

Na druhé straně nejsou nabídnuty žádné „benefity“ ani systém
odměňování, které by výrazně zvýšené povinnosti a omezení zaměst-
nancům zařazeným pod služebním zákonem alespoň částečně kom-
penzovaly tyto zvýšené nároky.

Odborový svaz státních orgánů a organizací z uvedených důvodů
k pracovní verzi zaujímá následující postoj:

• Stanovit nepodkročitelné minimální platové tarify.
• Příplatek za státní službu, po složení obecné úřednické zkoušky

25% příplatek za státní službu.
• Závazné stanovení nadtarifní složky platu (zejména osobního

příplatku) na základě hodnocení zaměstnance, a to při použití
transparentních kritérií, bez možnosti „manipulace“ a „poli-
tických“ rozhodnutí o výši prostředků na platy.

• Systemizaci počtu zaměstnanců nesmí „ovlivňovat podstatná
změna podmínek“, pokud nebudou tyto jednoznačně speci-
fikovány přímo v zákoně nebo ve služebním předpisu.

Máme opodstatněnou obavu, že v případě přijetí zákona v součas-
né podobě nebudou zajištěny proklamované cíle zvýšeného zájmu
o státní službu.

Odborový svaz státních orgánů a organizací musí s politováním
konstatovat, že „Pracovní verze ke dni 29. 5. 2014“ je v této
podobě nepřijatelná.

V Praze dne 3. června 2014.

Ing. Jan Rovenský, v. r.
předseda odborového svazu



Minulý týden
byla zveřejněna
pracovní verze
návrhu zákona
o státní službě
ke dni 29. 5.
2014. Bohužel
musím říct, že

paragrafové znění, které by mě-
lo být v této podobě předloženo
poslanecké sněmovně ke schvá-
lení, ani zdaleka nenaplnilo mo-
je očekávání. Zřejmě jsem tak,
asi jako většina z nás, po dlouhé
době politických proklamací, jak
je tato právní norma důležitá a
jak je nezbytné ji v co možná
nejkratším termínu schválit,
očekával zpracování kvalitní a
komplexní novely zákona, který
rámcově vymezí povinnosti, ale
i práva nás, úředníků státní
správy. Hluboce jsem se mýlil.

V podstatě můžu říct, že
kromě centralizovaného řízení
výkonu státní správy představo-

vaného nově vzniknuvším ge-
nerálním ředitelstvím státní služ-
by (což je pro správné fungování
státní správy jako celku nezbyt-
né), neshledávám na této pra-
covní verzi žádná jiná pozitiva.
Teda pokud si někdo nezakládá
na služebním označení rada,
odborný rada či vrchní rada.
Celkově by se tak na naše bedra
naložilo více povinností, ale za
daleko méně peněz a dokonce
v případě chudších let, nám
úředníkům bude pružně snížen
plat.

Finanční odměna – plat, jako
hlavní motivační prostředek pro
kvalitní a profesionální výkon
státní služby, je v této pracovní
verzi postaven zřejmě až na třetí
kolej. Jinak si opravdu neumím
vysvětlit, proč novela zákona
o státní službě nepočítá s pří-
platkem za státní službu ve výši
25 %, jako kompenzaci za
„nepodnikání“ (stejně tak tomu
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názorZákon o státní službě – úředníci českých zemí spojte se!

bez peněz se profesionální a
dobře fungující státní správa
nevybuduje. To je skutečnost.
Určitě chápu, že vláda nemá
peněz nazbyt. Nicméně bez
dostatečné odměny za práci stát-
ního úřednictva se jí nemůže po-
dařit naplnit předpoklad prin-
cipu profesionalizace a výkonu
zaměstnanců státního aparátu.
A úkolem vlády je tyto peníze
v rozpočtu najít.

A něco pozitivního na závěr.
Předpokládám, že tak, jak je
psáno i předkladatelem kom-
plexního pozměňovacího návr-
hu novely zákona o státní služ-
bě, jedná se o pracovní verzi,
která v průběhu legislativního
procesu dozná nemalého množ-
ství změn a sporné body tohoto
návrhu budou k oboustranné
spokojenosti odstraněny.

Bc. Ondřej Hála
referent státní správy

bylo i v době fungování okres-
ních úřadů, kdy každý řadový
úředník příspěvek k platu v této
výši pobíral). Možná budeme
překvapeni nově stanovenou
výší platových tarifů, které by
teoreticky mohli toto 25%
navýšení „vstřebat“, ale vzhle-
dem k ust. § 151 odst. 2 návrhu
zákona o státní službě, který pří-
mo legislativně upravuje snížení
nebo odejmutí osobního pří-
platku v případě, že došlo ke
snížení objemu prostředků na
platy státních zaměstnanců, to
nepředpokládám (současně by
mě zajímal názor právníka, zda-
li toto ustanovení není přímo
v rozporu s rozhodnutím ne-
jvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo
1752/2013). Minulá vláda
rozpočtové odpovědnosti s mi-
nistrem Kalouskem v čele by asi
zajásala, tak by to zřejmě ani oni
nevymysleli.

Musíme si upřímně přiznat, že

Na tři desítky fyzických na-
padení a stovky verbálních
útoků zaznamenali během
prvních pěti měsíců letošního
roku zaměstnanci Úřadu
práce ČR (ÚP ČR) po celé
republice. Agresivita klientů
rapidně roste. Výsledkem je
pak mnohdy zbytečný odchod
kvalifikovaných zaměstnanců
ÚP ČR, kteří už nechtějí a ani
nemohou snášet trvalé napětí
a stres na pracovišti.

Bouchání do stolu, kopání do
židlí, shazování počítačů a
prásknutí dveřmi jsou téměř na
denním pořádku na všech
kontaktních pracovištích Úřadu
práce ČR. Nervozita klientů
stoupá i v souvislosti s jejich
špatnou ekonomickou situací.
Spolupráce s nimi pak není ni-
jak jednoduchá. Jejich agresivi-
ta negativně působí na ostatní
a dopad jejich jednání na pra-
covní podmínky a prostředí je
opravdu značný. Řada jiných
klientů, například maminky s ma-
lými dětmi, pak mají strach na
úřad přijít.

Mezi hlavní důvody, které ve-
dou k napadání zaměstnanců ÚP
ČR, patří nespokojenost s vý-
platním termínem, rychlostí
zpracování žádosti a následné

výplaty dávek, s jejich výší či je-
jí nevyplacení v hotovosti, ne-
přiznání dávky či podpory v ne-
zaměstnanosti, vyřazení z evi-
dence uchazečů o zaměstnání,
neochota doložit podklady nutné
pro správní řízení a čím dál více
také alkohol a drogy. Nejčas-
tějšími terči slovního a fyzic-
kého napadání ze strany
klientů jsou pracovníci hmot-
né nouze. Dochází k nim ale i
v oblasti zaměstnanosti a státní
sociální podpory. Z 99 % působí
na těchto postech ženy.

„V porovnání s ostatními
úřady jsou naši zaměstnanci
vystaveni útokům ze strany
agresivních klientů nejčastěji.
Přitom mají nejmenší možnos-
ti se bránit. V tuto chvíli je
pro nás prioritou nastavení
jasných pravidel a opatření,
díky kterým budeme schopni
případným atakům maximál-
ně předcházet. Jednou z cest
by také mohla být zákonná
úprava, která by nám umožni-
la zvýšit ochranu úředníků,“
zdůrazňuje generální ředitelka
Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Přestože většinu útoků na za-
městnance ÚP ČR tvoří slovní
napadení, nezřídka jim takové
chování způsobuje těžkou psy-
chickou újmu, stres a pocit
ponížení, nemluvě o opodstat-
něných obavách z napadení
mimo úřad. Výrazy typu: „Nic
ti nepřinesu, sežeň si to sama, ty

ÚP ČR zavede jasná pravidla pro řešení útoků ze strany klientů
z tiskové zprávy 6. 6. 2014

seš tady pro mě!“, „Rakovinu,
aťmáš v hubě!“, „Počkám si na
tebe a rozkopu ti tvoji držku!“,
„Tak nežer a něco dělej!“, „Kde
mám složenku s penězi?! Jsou to
moje peníze! Okamžitě mi ji dej,
nebo si jdu stěžovat!“ patří mezi
těch pár, které je možné publiko-
vat. Situace bývá často tak
vyhrocená, že jen profesionalita
pracovníků a včasný zásah poli-
cie předejdou tomu nejhorší-
mu. „Jsem velmi ráda, že spo-
lupráce s městskou a repub-
likovou policií v tomto ohledu
opravdu funguje. Průměrná do-
ba příjezdu policistů po nahlá-
šení incidentu se pohybuje mezi
5 – 10 minutami. Většinou jej
vyřeší slovní domluvou. Pokud
je klient hodně agresivní, odve-
dou si ho na služebnu. V ně-
kterých případech jsme už ale
museli podat i trestní oznámení,“
říká Marie Bílková.

Jedním z případů, které
nakonec skončily u soudu, by-
lo napadení úřednice na oddě-
lení nepojistných sociálních
dávek. Klientka dotyčnou nej-
dříve slovně urážela a jak se
stupňoval její vztek a agresivita,
začala jí zcela vážně vyhrožovat
zabitím. Jelikož se dopustila
přečinu výtržnictví a vyhrožo-
vaní, rozhodl soud o udělení
pětiměsíčního trestu odnětí
svobody s odkladem na 15
měsíců.

K zajištění
b e z p e č n o s t i
zaměstnanců
používá ÚP ČR
v současné době v rámci svých
možností několik opatření –
vyšší počet pracovníků v kan-
celářích, přepážková skla,
navzájem propojené místnosti,
SOS tlačítka, bezpečnostní
kamery, ochranné spreje, ostrahu
nebo pravidelné návštěvy měst-
ské a státní policie. Bohužel ne
všude je možné z finančních
důvodů uplatnit všechny ne-
zbytné možnosti ochrany. Za-
městnanci ÚP ČR procházejí
pravidelně školeními, aby vě-
děli, jak jednat s klienty v kon-
krétní situaci a mají k dispozici
manuál, který zohledňuje situaci
právě v jejich regionu. ÚP ČR
zároveň pracuje na přípravě in-
formační kampaně, která by
měla cílit na klienty i samotné
zaměstnance úřadu.

„Povinností úředníka je jednat
v úctě ke klientovi, být milý,
vstřícný, ochotný. To je určitě
v pořádku a já to od svých lidí
také očekávám. Bohužel ale v sou-
časné době zároveň neexis-
tuje žádná účinná obrana
proti zcela nepřípustnému jed-
nání ze strany agresorů, kte-
ří jsou například pod vlivem
omamných látek,“ zdůrazňuje
Marie Bílková.
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Víte, kolik stojí 
studentský

život?

Dle průzkumu stojí rok života průměrného vysokoškoláka na státní 
škole minimálně 60 000 Kč*. Avšak tato částka nezahrnuje celkové 
náklady studenta na toto období.

ERGO Renta – prostředek k zajištění vašeho dítěte s možností volby
  jednorázové výplaty
  5leté renty (vysokoškolská studia)
  10leté renty
  doživotní renty
  doživotní renty s exkluzivním úrazovým zajištěním

Kontakt: inzerce@ergo-procz.cz, +420 731 570 138

ERGO Renta
Pětiletou rentu pro Vaše dítě na dobu např. vysokoškolského studia 
můžete zajistit už za něco málo přes 20 Kč za den**.

* www.FinExpoert.cz
**  Modelový příklad: vstupní věk dítěte 0 let, doba trvání programu 20 let 

Zhodnocení dynamického investičního fondu MEAG ProInvest k 31. 12. 2013 v posledních 10 letech 
činí 8,6 % p. a. Údaje o historickém zhodnocení mají pouze informativní charakter a nejsou zárukou 
budoucích výnosů.

www.ergo-pro.cz
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K placení po-
třebujeme pe-
níze. Anebo
taky ne! Stačí

mít plastikovou  kartičku  a  je po
sta-rostech. Tohle si myslí děti a
my někdy také. Máme ji snad
všichni, ale zdaleka ne všichni
máme  jasno  v  tom,  co  je ten
kousek plastu zač.

Platební karta nám umožňuje
zaplatit bezhotovostně (bez
předávání bankovek a mincí), a
to buď v obchodech, nebo při
nákupu přes internet. S její po-
mocí si také hotovost můžeme
vybrat, a to buď v bankomatu
nebo u pokladny obchodníků
(tzv. CashBack). Můžeme se
setkat i s kartou virtuální, která

je však určena jen k platbám přes
internet a fyzicky ani neexistuje.

Většina z nás má kartu debet-
ní. Ta je přímo spojena s naším
běžným  účtem  a  peníze,  které
s ní platíme nebo vybíráme, jsou
většinou jen naše vlastní peníze,
které máme na účtu k dispozici.
Je ale možné si domluvit např.
kontokorent a půjčovat si od
banky peníze „do mínusu“,
anebo  si pořídit kartu kreditní,
která je na čerpání úvěru přímo
založena.

Podle  toho,  na  jakém  prin-
cipu   karta   funguje,   mluvíme
o kartě elektronické (která má na
zadní straně magnetický
proužek), kartě čipové (která má
v sobě zabudován čip), a do-

nedávna nejvíce rozšířené kartě
hybridní (která má obojí).
Bezkontaktní  karta,   která   se
v poslední době stala hitem, je
také kartou čipovou, anebo hy-
bridní. Čip, který je v ní zabu-
dován, umožňuje do určitého
limitu placení bez zadávání PIN
nebo jiné autentifikace (potvrze-
ní). Karta tak může zůstat scho-
vaná v peněžence či kapse a stačí
ji k platebnímu terminálu u ob-
chodníka jen přiblížit.

Za vydání platební karty často
platit nemusíme, obvyklý je ale
pravidelný roční poplatek za její
vedení. Kromě toho je nutné
počítat s poplatky za případné vy-
dání náhradní karty nebo změnu
některých parametrů karty.

Kreditka, často tak říkáme
téměř jakékoli kartičce z plastu,
kterou   používáme  k  placení
(v obchodech nebo na interne-
tu), nebo k výběru peněz z ban-
komatu. Každá platební karta
však není karta kreditní neboli
kreditka.

Kreditka  je platební   karta,
která nám umožňuje čerpat úvěr.

Ze světa našich financí

„Kreditka“
Jakoukoli částku, kterou s ní
zaplatíme, neplatíme však ze
svých peněz, ale z peněz banky,
která nám je půjčuje. Specialitou
kreditky je to, že s ní platíme
okamžitě a přitom bance bude-
me peníze vracet vždy až  v den,
který je určen jako den zúč-
tování (např. každého 3. nebo
15. v měsíci). V den zúčtování je
třeba bance zaplatit vše, co jsme
si během uplynulého měsíce
půjčili, anebo alespoň stanove-
nou minimální částku.

Pokud si budeme hlídat, kolik
přesně peněz a v jaký den máme
bance zaplatit, může být kredit-
ka velmi výhodná. Banka nám
totiž peníze až do dne zúčtování
poskytuje zdarma, bez jakých-
koli úroků. Ale pozor! Právě jen
do dne zúčtování. Pokud peníze

ve stanoveném termínu vrátit
nestihneme, budou nám k půj-
čené částce připočítány úroky, a
to často poměrně vysoké. Potom
budeme  muset  bance  zaplatit
o hodně víc, než jsme si půjčili.

Kreditka nám může být na-
bídnuta zdarma, anebo za mírný
poplatek za její vydání. Musíme
ale počítat s tím, že za používá-
ní kreditky budeme jednou
ročně platit poplatek. Podle to-
ho, o jakou kreditní kartu se jed-
ná, může poplatek činit několik
stovek, ale někdy až několik
tisíc korun za rok.

Kromě půjčky nám někdy
kreditka nabízí i mnoho dalších
výhod  v  podobě  slev  u ob-
chodníků nebo odměn za
nákupy.  Mluvíme pak o tzv.
benefitech. Opět záleží na typu

kreditky, jaké benefity a v jaké
výši můžeme využívat.

Kreditka tak může dobře slou-
žit především tomu, kdo je
rozhodnut pečlivě si hlídat, ko-
lik s kreditkou zaplatil a kdy je
nutné vrátit bance peníze zpět.
Platí totiž, že kreditka může být
dobrý sluha, ale špatný pán.

Pokud potřebujete informace
přímo o Vaší konkrétní kreditní
kartě, obraťte se na  banku,  či
jinou  instituci,  která Vám  ten-
to produkt poskytuje nebo na-
bízí.

Platební karta

Veškeré bližší podmínky a
konkrétní ceny za služby s kar-
tou spojené, zjistíme u poskyto-
vatele, který nám vydání plateb-
ní karty nabízí. 

Většina z nás používá platební
kartu takřka denně. Při manipu-
laci s platební kartou bychom ale
měli být více než opatrní. Platební
karta je vstupenkou do světa
našich financí. Neměli bychom
dovolit, aby ji místo nás mohl
použít, anebo ještě hůře, zneužít,
kdokoli jiný.
1) Platební karta si zasluhuje naši
pozornost a měli bychom se k ní
chovat alespoň tak, jako se
chováme k penězům v hotovosti.
Víme,  kde je máme a nakládáme
s nimi s přiměřenou péčí a
obezřetností. Platební karta nám
slouží stejně jako naše peníze a
její ztráta nebo zničení nám může
přinést ještě větší finanční škody
a navíc zbytečné náklady.

3) Při placení bychom platební
kartu neměli spouštět nejen z očí,
ale nejlépe ani z rukou. Do ter-
minálu u obchodníka vkládáme
platební kartu sami. Pokud to za
nás činí obchodník, pozorně jej
při provádění transakce sledu-
jeme. Ani při placenív restauraci
by to nemělo být jinak. Číšník
nám terminál k provedení platby
přinese ke stolu, anebo nás vyzve
k tomu, abychom jej následovali a
platbu provedli u pevně nainstalo-
vaného terminálu u pokladny. Po
skončení transakce se ujistíme, že
nám naše platební karta byla vrá-
cena a opět ji uložíme na bez-
pečné místo.
4) PIN nikdy nikomu nesdělujeme
a na klávesnici terminálu nebo
bankomatu jej zadáváme diskrét-
ně a hlavně vždy jen my sami.
PIN bychom správně měli nosit

jen ve vlastní hlavě, ale pokud si
jej  opravdu  musíme  někam po-
znamenat, nikdy nenosíme pozna-
menané PIN společně s platební
kartou!
5) Pravidelná kontrola plateb je
dobrá nejen k tomu, abychom si
udělali přehled o našich výdajích.
Ať již platby kontrolujemena
tradičních výpisech z účtu nebo
prostřednictvím internetového
bankovnictví, měli bychom tak
činit alespoň jednou za měsíc
právě proto, abychom jakékoli
nesrovnalosti v transakcích
uskutečněných platební kartou,
mohli včas reklamovat. Konkrétní
bezpečnostní pravidla pro
používání platební karty zjistíme
u poskytovatele, který nám
platební kartu vydal nebo nám je-
jí vydání nabízí.

Bankovní asociace

Pět pravidel bezpečnosti při manipulaci s platební kartou

2) Platební kartu bychom měli
nosit na nějakém bezpečném
místě u sebe (nebo při sobě) a
nenechávat ji bez dozoru. Tašku
nebo oblečení, v němž máme
platební kartu uloženou, bychom
nikdy neměli odkládat na veřej-
ných místech volně na podlahu
nebo na věšák a ztratit je z dohle-
du.
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§ ODPOVÍDÁME §

Odpověď: Od 1. 1. 2014 byly v zá-
koníku práce provedeny některé
úpravy, a to v souvislosti s počátkem
účinnosti nového občanského zá-
koníku. Změna se však netýkala §
218, který stanoví zásady čerpání do-
volené. Tou první zásadou je, že za-
městnavatel je povinen zaměstnanci
určit dovolenou tak, aby ji mohl
vyčerpat  v  kalendářním  roce,   ve
kterém zaměstnanci právo na dovole-
nou vzniklo, ledaže v tom zaměstna-
vateli  brání  překážky  v  práci   na
straně zaměstnance nebo naléhavé
provozní důvody na straně zaměstna-
vatele.

Překážky na straně zaměstnavatele
zákon logicky nespecifikuje.
Překážky na straně zaměstnance jsou
upraveny v zákoníku práce § 191 až
207. Převedení části dovolené do
dalšího roku kvůli výhodnější sklad-
bě  dovolené  však  mezi  ně nepatří.
§ 218 pak byl včleněn do hlavy XIX,
paragrafu 363 zákoníku práce jako

Dotaz: Je pravda, že od Nového roku lze domluvit se zaměstna-
vatelem, aby převedl část dovolené do následujícího roku, a není
již potřeba k převedení do dalšího roku překážka na straně za-
městnavatele nebo zaměstnance? Je možné možnost převádění
dovolené zakotvit do kolektivní smlouvy?

ustanovení, od kterých se není možné
odchýlit.

Ustanovení § 363 bylo nutné před
1. 1. 2014 vykládat v souvislosti s §
4b, který v odstavci prvém, větě
druhé stanovil, že od ustanoveních
uvedených v § 363 je možné se od-
chýlit jen ve prospěch zaměstnance.

§ 4b byl zrušen zákonem č.
303/2013 Sb. Avšak znění věty druhé
bylo promítnuto do přeformulo-
vaného § 4a) odstavce třetího.

Výkladový problém je tedy stále
stejný jako před 1. 1. 2014. Zda lze
bez splnění požadavku § 218 (tedy
překážek na straně zaměstnance nebo
zaměstnavatele) chápat převedení
části dovolené zaměstnance do násle-
dujícího kalendářního roku jako od-
chylku ve prospěch zaměstnance.
Někteří právní experti se kloní k ná-
zoru, že na základě dohody zaměst-
nance se zaměstnavatelem a ve zcela
výjimečných případech tento přesun
části dovolené do dalšího
kalendářního roku lze akceptovat.
Převažujícím právním názorem však
je, že to možné není. 

Toto  ustálené  stanovisko vychází
z faktu, že § 218 byl vložen do § 363
jako ustanovení, kterými byla zapra-
cována ustanovení Evropské unie do
našeho právního řádu. Dikce § 218 je
pak zcela jasná jako kogentní, tedy
příkazová. Připustit možnost, byť ve
výjimečných případech, dikci zákona
nedodržet by znamenalo řešit otázku
výjimečnosti a zároveň zachovat
rovné zacházení se všemi zaměstnan-
ci pokud se týká jejich pracovních
podmínek, tedy i způsobu čerpání do-
volené.

Přitom do § 363 byly jako kogent-
ní vloženy paragrafy, na jejichž do-
držování je  obecný  zájem  nejenom
v ČR, ale v celé Evropské unii.
Takovým zájmem je i požadavek, aby
zaměstnanec měl možnost plnohod-
notně si odpočinout čerpáním dovo-
lené v roce, kdy mu tento nárok na
dovolenou vznikl. Jedná se o veřejný
zájem, který může jít teoreticky i pro-
ti individuálnímu zájmu některého
zaměstnance. Obdobné  to  je třeba i
u přesčasové  práce. Dá  se snadno
představit, že konkrétní zaměstnanec
by přivítal možnost odpracovat vyšší
počet přesčasových hodin, než umož-
ňuje zákon, protože jistě pokládá za
svůj zájem pomocí mzdy za přes-
časové hodiny splatit dříve např. pro
něho tíživý dluh. Přesto mu to za-
městnavatel nemůže umožnit, protože
by se dostal do rozporu se zákonem.

Povinnost zaměstnavatele uložit

zaměstnanci  čerpání   dovolené  ve
smyslu § 218 není vágní, ale její
porušení je sankcionováno záko-
nem o inspekci práce. Ten v § 29 toto
porušení chápe jako správní delikt na
úseku  dovolené,  za který může být
uložena pokuta až do výše 200 000. -
Kč.

Z výše uvedených důvodů proto
není ani možné, aby se zaměstnava-
tel  zavázal  v  kolektivní  smlouvě
umožnit zaměstnancům čerpat dovo-
lenou způsobem, který připouští au-
tomatické převádění dovolené do
dalšího kalendářního roku bez zákon-
ného důvodu.

Shrnuto: Právní úprava čerpání do-
volené je stejná po novelizaci
zákoníku práce účinné od 1. 1. 2014
jako před tímto datem. Stejná je i
výkladová praxe, přičemž většina
pracovněprávních expertů zastává ná-
zor, že je třeba ustanovení § 218
zákoníku práce dodržovat striktně.

Jistě v praxi nelze vyloučit, že ně-
kterou žádost zaměstnance o převod
části dovolené bude zaměstnavatel
chápat jako „prospěch zaměstnance“.
Stejně tak, že „vypomůže“ převedení
dovolené naléhavými provozními
důvody. V těchto případech je nutné,
aby zaměstnavatel měl k dispozici
dostatečně  silné   argumenty,   které
o oprávněnosti takovéhoto řešení
přesvědčí případnou kontrolu in-
spekce práce.

JUDr. Pavel Sirůček 
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Tunisko: Nominace na Nobelovu cenu pro odbory UGTT
3. červen 2014

Tuniská odborová organizace Fédération Générale de
l´Agricutlture, která je součástí UGTT,
odhalila korupci bývalých vůdců režimu
Bena Aliho. Odborová organizace UGTT,
která v minulosti sehrála klíčovou roli při
odvrácení občanské války v Tunisku, fun-
guje již od roku 1946 a svou nominaci na

Nobelovu cenu si zasloužila za svou dlouholetou činnost.
Představitelé univerzit při rozhodování o nominaci zvážili i přínos
UGTT při řešení politické krize v roce 2013. Za hlavní přednost
UGTT v této krizi byla považována její neutralita v národní politice.

Výzva k solidaritě: Záplavy na Balkáně
3. červen 2014 

Zástupci balkánských odborů požádali Evropskou federaci odbo-
rových  svazů  veřejných  služeb  (EPSU)
o podporu při ničivých záplavách, které
zasáhly stovky tisíc občanů a způsobily
vážné škody v Bosně a Hercegovině, Chor-
vatsku a  Srbsku. Na  9. kongresu EPSU,
který se před nedávnem konal v Toulouse,

delegáti viděli důkazy ničivosti těchto záplav podané zástupci balkán-
ských odborů. Účastníci kongresu vyjádřili soustrast a solidaritu se
zasaženými občany a přislíbili koordinování solidární akce na pomoc,
která umožní místním odborům podpořit své členy a pokračovat ve
své práci. Do organizování pomoci je zapojeno hned několik zemí,
EPSU zde hraje roli koordinátora. Příspěvky můžete posílat na účet
EPSU:
IBAN: BE62437620094261 – BIC: KREDBEBB
Jménem odborů vám všem předem děkují Rosa Pavanelliová, gene-
rální tajemnice PSI, a Willem Goudriaan, nově zvolený generální
tajemník EPSU.

Peru: Současná situace odborového hnutí ve veřejném sektoru
5. červen 2014

V Peru pokračuje boj proti zákonu o veřejných službách, který
vážně omezuje práva pracovníků ve veřejném sektoru. Ústavní soud

odpověděl na jednu ze sedmi petic, které
sepsala celá řada organizací, když odsoudil
druhý paragraf tohoto zákona jako proti-
ústavní. Tento paragraf by totiž odstranil
práva pracovníků ve veřejné administra-
tivě na využití soudu při ochraně svých
práv. Co se týče práva na kolektivní vyjed-

návání,  ústavní  soud  neučinil  rozhodnutí,  pouze  vyzval  kongres
k vytvoření zákonného mechanismu k vyjednávání o mzdách. Akce
odborového  hnutí  a  pochybnosti  o ústavnosti tohoto zákona vedly
k pozastavení spuštění této nové legislativy. Během března a dubna
zorganizovaly odbory dvě protestní stávky. Při zasedání vedení
odborové organizace CNULE byla dohodnuta stávka ve veřejném
sektoru, která již začala 4. června. Zde některé z požadavků odborů:
1. Představení vhodného mechanismu na boj s korupcí.
2. Upravit zákon o veřejných službách s cílem zajištění slušné práce,
férových mezd a penzí, a respektování svobody sdružování.
3. Otevřené vyjednávání s odbory.

Projev tajemnice PSI na Mezinárodní pracovní konferenci (ILC)
6. červen 2014

Z proslovu Rosy Pavanelliové, generální tajemnice celosvětové
odborové internacionály veřejných služeb (PSI), která se zúčastnila
Mezinárodní pracovní konference (ILC). „Přístup ILO, který je za-
ložený na silných právech a na principu, že práce není komodita, jak
se uvádí ve Filadelfské deklaraci, jsou klíčovými pilíři při budování

agendy ILO. Dnes čelíme nejen hospodářské krizi, ale máme i globál-
ní krizi zaměstnanosti, která je charakterizována vysokou nezaměst-

naností u mladých a alarmujícím nárůstem ne-
jisté práce. Nejistou prací jsou nejvíce
ohroženi migrující pracovníci, ženy, mladí
pracovníci a pracovníci s nízkými mzdami a
bez přístupu k sociálním dávkám. Úsporná
opatření a globální konkurence nadále dopada-

jí na pracovní místa a veřejné služby. Nedostatečné financování a
omezený přístup ke kvalitním veřejným službám zvyšují chudobu a
nutí pracovníky k migraci. Ve stejnou chvíli cílové země těchto pra-
covníků zneužívají své postavení a připravují tyto pracovníky o so-
ciální  výhody a  přístup  ke  zdravotní  péči,  vzdělání  a  sociálním
službám. Jako odborová organizace ve veřejných službách jsme
odhodláni chránit občany a uživatele těchto služeb tím, že jim vždy
zajistíme přístup ke kvalitním veřejným službám prostřednictvím re-
gulací základních služeb. Pokud se ale problémy neřeší, mají pracov-
níci pouze jediný demokratický prostředek jak dát najevo svůj názor,
a to je stávka.“

Guatemala musí udělat víc pro ochranu svých odborářů
10. červen 2014

Guatemalský prezident Otto Pérez Molina slíbil pokračování ve
vyšetřování zločinů proti odborovým aktivistům a zároveň jim přislí-

bil vyšší bezpečnost v případě, že budou
ohroženy jejich životy. Pracovníci a jejich
odbory v Guatemale čelí celoplošnému
porušování nejzákladnějších práv. Tento slib
přichází v návaznosti na rostoucí mezinárod-
ní tlak na ukončení beztrestnosti v tomto

středoamerickém státě a vyšetření zabití 73 odborářů v posledních
letech. Guatemala nadále zůstává nejnebezpečnější zemí na světě pro
odboráře. Mnoho odborářů, kteří byli při svých kampaních za lepší
pracovní práva zavražděni, žádalo vládu o ochranu kvůli výhrůžkám.
Žádná ochrana ale poskytnuta nebyla a daní odboráři byli nakonec za-
vražděni. Pod mezinárodním nátlakem vláda v posledních týdnech
připravila ochranné programy, aby zajistila odborářům bezpečnost,
pokud se cítí ohroženi. Mnoho odborářů ale tvrdí, že tento krok sám
o sobě nestačí. Generální tajemník guatemalské odborové organizace
SNTSPG Luis Lara k tomu řekl: „Pořád máme strach, protože pořád
nedošlo k žádným odsouzením. V případě zabití našeho kolegy
Carlose H. Mendozy nedošlo zatím k žádnému odsouzení.“

ILO: Náklady krize v Evropě byly přeneseny na běžné lidi
Mezinárodní organizace práce (ILO) zveřejnila studii, ve které

odhaluje, že chudoba a sociální vyloučení nyní v Evropě zasahuje 123
milionů lidí, co představuje 24 % celkové populace. Mezi zasažený-
mi jsou i děti, ženy, starší lidé a lidé s postižením. Náklady na krizi
byly  převedeny na běžné občany, kteří se musí potýkat se sníženou
nabídkou práce a nižšími mzdami již více než pět let. Osekané příjmy

domácností vedou k nižší domácí spotřebě a
nižší poptávce, což vede ke zpomalení zo-
tavení ekonomiky. Úspěchy evropského so-
ciálního modelu, který výrazně snížil chudobu
v období po druhé světové válce, byly čás-
tečně vymazány krátkodobými reformami.

Generální tajemnice Evropské odborové konfederace (ETUC)
Bernadette Ségolová k tomu řekla: „Organizace zařazená pod OSN
nám ukazuje, že náklady krize v Evropě byly převedeny na obyčejné
lidi. Chyby bankéřů a finančního sektoru byly zaplaceny běžnými
muži, ženami a dětmi, a přesto si včera evropští komisaři pochvalo-
vali, jak jsou spokojeni se svými politikami. Už nechci slyšet žádného
politika hovořit o tom, že krize skončila, dokud se 26 milionů neza-
městnaných nevrátí zpět do práce.“

P. Mokoš




