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Mladí odboráři Odborového svazu státních orgánů a organizací

Vás srdečně zvou na diskuzi (školení)
dne 24. 6. 2015 od 10:00 hod

v zasedací místnosti OSSOO č. 420, 4. patro,
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Bude státní správa ještě lákat mladé?
Dopady zákona o státní službě na mladé zaměstnance státní

správy či zájemce o působení v ní
Host: RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro

státní službu
Za Odborový svaz státních orgánů a organizací Vás srdečně zve

Bc. Pavel Bednář, v. r. předseda OSSOO
Za výbor Mladých odborářů OSSOO Vás srdečně zve

Mgr. Šárka Homfray, v. r.

Registrace do 22. 6. 2015 na
e-mailovou adresu: ossoo@mladiodborari.cz

Účastníci budou uvolněni ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2
písm. c) zákoníku práce.

Z diskuze bude pořízen audiovizuální záznam.https://www.facebook.com/osstatorg

Školení 2. 6. v Ústí nad Labem

Školení k zákonu o státní službě v regionech:
240 zúčastněných

Školení zástupců odborových or-
ganizací OSSOO k zákonu o státní
službě a kolektivnímu vyjednávání
proběhla od poloviny dubna postup-
ně v osmi regionech. Tematicky by-
la věnována především přechodu
stávajících zaměstnanců do služeb-
ního poměru, trvání závazků ze stá-
vajících kolektivních smluv a bu-
doucímu kolektivnímu vyjednávání
ve služebních úřadech.

V úvodu jednotlivých školení vy-
stoupil předseda OS Bc. Pavel Bed-
nář s krátkým souhrnem aktuální
činnosti odborového svazu, která je
v posledním období věnována im-
plementaci zákona o státní službě,
snaze odborů rozpočtové a příspěv-
kové sféry o navýšení prostředků na
platy ve státním rozpočtu na rok
2016 spojeném s odpovídajícím na-
výšením tarifů pro celou veřejnou
správu, dále pak prosazení 25%
navýšení tarifů úředníků státu či
úsilí o navrácení 2% přídělu do
FKSP. Odborový svaz má účast
v pracovní skupině MPSV připravu-
jící systém odměňování státních za-
městnanců od 1. 1. 2017, kde chce
především obhájit zachování senio-
rity. P. Bednář dále informoval o vyš-
ším kolektivním vyjednávání a o do-
stupnosti nových svazových doku-
mentů po sjezdu našeho odborového
svazu.

Samotná školení spojená s prů-
běžným zodpovídáním dotazů vedli
1. místopředseda OS JUDr. Rudolf
Pospíšil a Mgr. Arnošt Odvalil.
Podstatná informace pro zaměst-
nance státu, jejichž stávající pracov-
ní pozice bude v nové systemizaci,
je, že k přechodu vedoucích pracov-
níků pod režim zákona o státní služ-
bě dojde k 1. 7. 2015 automaticky
s následným „přesoutěžením“ ve vý-
běrových řízeních, a že přechod jed-
notlivých řadových pracovníků bude
založen na jejich žádosti podané do

konce srpna nebo v individuálních
případech po odpadnutí překážek
s tím, že rozhodnutí o žádosti slu-
žební úřad vydá do konce roku
2015. Ohledně kolektivních smluv,
které jsou uzavřeny v podstatě na
všech pracovištích, ze kterých byli
účastníci školení, je podstatná
skutečnost, že jejich platnost a ná-
roky z nich vyplývající se s přecho-
dem do služebních poměrů nemění
a trvají i nadále.

R. Pospíšil zodpověděl otázky
ohledně požadavků na dosažené
vzdělání (když dosavadní výjimky
se smazávají), ohledně pracovních a
služebních poměrů na dobu určitou a
neurčitou, částečných úvazků,
zdůraznil, že se vznikem služebního
poměru přechodem současně zů-
stává tarifní plat i všechny nadtarifní
složky v původní výši minimálně do
hodnocení v prvním čtvrtletí příštího
roku. Při překážkách v práci na stra-
ně služebního úřadu bude náhrada
platem namísto stávající náhrady prů-
měrným výdělkem při překážkách
na straně zaměstnavatele. Nezbytné
je získání nového předchozího pí-
semného souhlasu k jiné výdělečné
činnosti vyjma správy vlastního ma-
jetku. Inspekce práce ve služebních
úřadech má pravomoci kontrolovat
pouze otázky spojené se služební
dobou (pracovní dobou), která se se
řídí zákoníkem práce, v ostatních
náležitostech přísluší kontrola do-
držování služebního zákona náměst-
kovi pro státní službu.

R. Pospíšil doporučil sledovat
web MV ČR, kde v části „Státní
služba“ jsou a hlavně budou dostupné
všechny informace. Připomněl také
přípravu zákona o evidenci odboro-
vých organizací a . . ., který má
vyřešit stávající nevyhovující praxi
s rejstříkovým soudem.

Arnošt Odvalil informoval o ko-
lektivním vyjednávání ve služebních
úřadech. Služební zákon je veřejno-
právním předpisem, čili předpisem,
který lze charakterizovat „co není
dovoleno, je zakázáno“. I ve služeb-
ním úřadu je zachováno spoluro-
zhodování o FKSP. K přetrvávání

Na školení v Brně zprava předseda OS Bc. Pavel Bednář, Mgr. Arnošt
Odvalil a 1. místopředseda OS JUDr. Rudolf Pospíšil

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Školení k zákonu o státní službě v regionech:
240 zúčastněných

Školení odborových zástupců k zákonu o státní
službě a ke kolektivnímu vyjednávání v Ostravě

Dne 28. 5. 2015 proběhlo v zasedací
místnosti Domu odborových služeb
v Ostravě školení odborových zástupců
k problematice služebního zákona a
kolektivního vyjednávání, které bylo
určeno pro zaměstnance ze správních
úřadů, kterých se bude týkat vznik slu-
žebního poměru. Školení, které orga-
nizoval náš odborový svaz, se zúčastnil
nově zvolený předseda odborového
svazu Bc. Pavel Bednář, který přítom-
né účastníky školení přivítal a seznámil
se současným stavem přípravy pře-
chodu dosavadních zaměstnanců
správních úřadů do služebního poměru
podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě a s úkoly, které má náš odboro-
vý svaz v novém volebním období před
sebou.

K problematice vzniku služebního
poměru přednášel a na dotazy velmi
rychle a pohotově reagoval JUDr.
Rudolf Pospíšil, nově zvolený 1.
místopředseda našeho odborového
svazu. Upozornil zejména na pravidla
vzniku služebního poměru pro vedoucí
pracovníky, kdy dojde k překlopení do

povinnosti zaměstnanců, kdy např.
pokud dostane zaměstnanec od nad-
řízeného příkaz být členem komise, tak
musí tento příkaz splnit. Dále JUDr.
Pospíšil zmínil i problematiku výkonu
výdělečné činnosti zaměstnanců ve
služebním poměru, kdy musí mít sou-
hlas služebního úřadu, ale také kdy ne-
musí. To se týká příjmu z např.
solárních panelů na rodinném domě,
příjmu člena výboru ve společenství
vlastníků jednotek a další případy.

Dále školení pokračovalo po pře-
stávce přednáškou Mgr. Arnošta Odva-
lila, který seznámil přítomné s pří-
pravou kolektivní dohody vyššího stup-
ně, a dále objasňoval přítomným me-
todiku uzavírání kolektivních smluv,
včetně doporučení, aby neukončovali

odboráři stávající kolektivní smlouvy.
Rovněž Mgr. Arnošt Odvalil otevřel
problematiku fondu kulturních a sociál-
ních potřeb, kdy odbory požadují ales-
poň 2 % (dosud 1 %), protože obce ma-
jí v průměru 3,4 %.

Přítomní účastníci byli s průběhem
školení velmi spokojeni. Podle jejich
sdělení je totiž jejich zaměstnavatelé
téměř vůbec neinformují o problema-
tice aplikace služebního zákona a
vzniku služebního poměru, a tak za-
městnanci stávajících úřadů vzhledem
k stanovené lhůtě 1. červenec 2015, od
kdy mohou podat žádost o přijetí do
služebního poměru, toto školení uvítali
a zaplnili překvapivě téměř celou před-
náškovou místnost v Ostravě.

Ing. Zdeněk Faic

funkce představený, ale potom dojde
ve lhůtě do 3 let k tzv. „přesoutěžení“,
kdy vedoucí zaměstnanec – před-
stavený bude muset obhájit svou pozi-
ci ve výběrovém řízení.

Dále přednášející JUDr. Pospíšil
upozornil na lhůty týkající se dosavad-
ních zaměstnanců, kdy žádost o přijetí
do služebního poměru se podává
písemně v českém jazyce (§ 193 odst. 1
ZSS) ve lhůtě do 31. srpna 2015 [§ 190
odst. 1 písm. c), § 191 odst. 1, § 192
odst. 1 písm. c) ZSS]. V souvislosti
s touto lhůtou JUDr. Pospíšil zmínil
§ 194 odst. 2 ZSS, podle kterého se
u dosavadního zaměstnance, který
nevykonává práci z důvodu překážky
v práci na straně zaměstnance podle
§ 191 až 205 zákoníku práce použije
§ 190 až § 193 obdobně, přičemž lhůty
zde stanovené se namísto ode dne 1.
července 2015 se počítají ode dne
odpadnutí překážky na straně zaměst-
nance. Mělo by se tedy jednat o pří-
pady, kdy dosavadní zaměstnanec
nekoná práci ke dni 1. července 2015 –
pak mu začne běžet lhůta pro podání
žádosti až po odpadnutí překážky.

Současně s vznikem služebního
poměru byly přednášejícím zmíněny

stávajících kolektivních smluv
uvedl, že v případech, kde její plat-
nost končí ještě před možností uza-
vřít novou kolektivní dohodu, by by-
lo vhodné platnost stávající KS
prodloužit (nutno stihnout v období
do 30. 6. 2015), protože stávající
smlouvy se všemi benefity budou
platit do ukončení sjednané platnos-
ti. O kolektivní dohodě lze totiž vy-
jednávat teprve, když budou nej-
méně tři odboráři ve služebním
poměru. Tuto skutečnost doporučil
oznámit příslušnému služebnímu
úřadu, vzor oznámení odborové or-
ganizace obdrželi a je též k dispozi-
ci u IPC. Pokud se bude blížit konec
platnosti stávající kolektivní smlou-
vy, doporučil kolektivní vyjednávání

realizovat bez ohledu na stav pro-
bíhajícího vyššího kolektivního vy-
jednávání. Odborové organizace
mají ke kolektivnímu vyjednávání
ve služebních úřadech k dispozici
metodiku OS.

K nákupu literatury o služebním
zákonu A. Odvalil doporučil žádat
proplacení nákladů na zaměstna-
vateli podle § 277 zákoníku práce
(Zaměstnavatel je povinen na svůj
náklad vytvořit zástupcům zaměst-
nanců podmínky pro řádný výkon je-
jich činnosti, zejména . . a náklady
na potřebné podklady).

Přednášející vyzvali odborové
funkcionáře, aby se s eventuálními
problémy obraceli na OS, který má
možnost řešit problémy s útvarem
náměstka pro státní službu.

-dě-

Školení 4. 6. v Plzni

Školení 9. 6. v Hradci Králové Foto V. Benešová

Školení v Ostravě Foto Z. Faic

Školení 11. 6. v Brně



má představo-
vat prostor
pro diskuzi
mezi členy i
nečleny odborů, u které věříme,
že bude nejméně tak živá, jako by-
la dosavadní diskuze v neveřejné
facebookové skupině Mladých
odborářů. Rovněž chceme touto
cestou zvát nové zájemce na akce
pořádané odborovým svazem či
naší platformou.

Pokud sociální síť Facebook
využíváte, rozhodně se přijďte na
nový profil svazu podívat, dejte
mu like a sledujte jeho obsah.
Profil najdete na adrese
https://www.facebook.com/osstat
org.

Za Mladé odboráře OSSOO
Šárka Homfray3 NOS 12/2015

Katastrální úřady
Ze sekcí

Mladí odboráři OSSOO tento tý-
den spustili facebookový profil
našeho odborového svazu – ko-
munikační a prezentační kanál, po
kterém jsme již nějakou dobu
volali, a který využívají i leckteré
jiné odborové svazy, stejně jako
samotná ČMKOS.

Prostřednictvím tohoto profilu
chceme upozorňovat na aktuality
z našeho svazu i odborového dění
obecně, a to jak v českém, tak
mezinárodním kontextu. Zároveň

https://www.facebook.com/osstatorg

Odborový svaz na sociální síti Facebook

Návrh zákona o obecní policii

Předpisy pro státní službu
V rámci implementace zákona

o státní službě Vláda ČR
schválila 8. června 2015 Naří-
zení vlády, kterým se stanoví
další překážky ve službě, za kte-
ré přísluší státnímu zaměstnanci
plat, Nařízení vlády o systému
služebního hodnocení státních
zaměstnanců a vazbě výsledku
služebního hodnocení na osobní
příplatek státního zaměstnance,
Nařízení vlády o dalších pří-
padech, ve kterých lze přijmout
osobu do služebního poměru na
dobu určitou a Nařízení vlády
o rovnocennosti některých zkou-
šek se zvláštní částí úřednické
zkoušky.(https://apps.odok.cz/dj
v-agenda?date=2015-06-08).
Projednávání první systemizace
služebních a pracovních míst ve
státní správě bylo přerušeno do
příštího jednání. Jako důvod
premiér Bohuslav Sobotka na

V Praze ve čtvrtek 14. května
jednal ýbor sekce katastrálních
úřadů našeho odborového svazu.

Místopředseda a ředitel sekce
zeměměřictví a katastru nemo-
vitostí Českého úřadu zeměmě-
řického a katastrálního Ing. Ka-
rel Štencel v úvodu jednání ho-
vořil k fungování informačního
systému katastru nemovitostí a
o předpokládaném vývoji v re-
zortu geodézie a kartografie
v dalších letech. Ten bude na-
dále nejvíce ovlivněn elektronic-
kými službami. K. Štencel dále
reagoval na upozornění na ně-
které provozní problémy. V rám-
ci uvádění zákona o státní službě
do praxe budou stanoveny kvali-
fikační předpoklady na místa
představených a do konce roku
2015 budou vypsána výběrová
řízení na místa představených
sekce a v roce 2016 budou vy-
psána výběrová řízení na místa
představených odborů a oddě-
lení. K 1. 10. 2015 budou pře-
klopeni zaměstnanci, kteří požá-
dají o přechod do státní služby.
Ohledně finanční situace rezortu
obdrželi přítomní informaci, že
není možné investovat do bu-
dov, obnovy hardware, prostřed-
ky stačí pouze na vymalování a
odstraňování havárií. Průměrný
plat na katastrálních úřadech je
cca 23 780 Kč při plné obsa-
zenosti. Bude ale zřejmě ještě
vyšší, protože je určitá neobsa-

zenost. Zaměstnanci budou v ro-
ce 2016 v služebním poměru,
propuštění či přijetí bude časově
a finančně mnohem náročnější.
Do budoucna bude vhodné uva-
žovat o přerozdělování práce,
více kooperovat činnosti mezi
kraji, což je technologicky mož-
né. Postupně se bez propouštění
ruší čtyři kontaktní pracoviště
s cca 10 zaměstnanci, někteří je-
jich zaměstnanci odešli do dů-
chodu, ostatní mohou dojíždět
pracovat na pracoviště, na která
přešel operát katastrálních úze-
mí rušených kontaktních pra-
covišť.

K aktuálním informacím z od-
borového svazu vystoupila před-
sedkyně sekce Ing. Kateřina
Kubátová, která sdělila, že
odborový svaz spolu s dalšími
odborovými svazy rozpočtové a
příspěvkové sféry žádá pro rok
2016 růst platů o 5 % a návrat
příspěvku do FKSP zpět na 2 %
ze mzdových prostředků a pro
budoucí státní úředníky navý-
šení platových tarifů o 25 %
jako kompenzaci zvýšených po-
vinností. OS má snahu pode-
psat kolektivní dohodu vyššího
stupně do konce roku 2015 s účin-
ností od 1. 1. 2016. 1. místo-
předseda OS JUDr. Rudolf
Pospíšil zodpověděl dotazy
členů výboru sekce ohledně pře-
chodu zaměstnanců do služeb-
ního poměru.

tiskové konferenci po skončení
jednání vlády uvedl, že se zatím
plně nepodařilo ohledně syste-
mizace vypořádat připomínky
rezortů. Sdělil, že předpokládá
schválení systemizace při
příštím jednání vlády. Její pro-
jednání je tedy na programu jed-
nání vlády 15. 6. 2015 stejně
jako Nařízení vlády o výkonu
služby z jiného místa a předpo-
kladech sladění rodinného a osob-
ního života s výkonem služby
(https://apps.odok.cz/djv-agen-
da?date=2015-06-15). -dě-

Ministerstvo vnitra, které je před-
kladatelem novely zákona o obecní
policii, zdůvodňuje navrhované
změny a doplnění zákona potřebou
zpřísnění podmínek bezúhonnosti a
spolehlivosti strážníků, zavedení
povinnosti periodického opakování
výcviku strážníků v používání donu-
covacích prostředků, poskytování
informací významných pro řízení
o odnětí osvědčení strážníka, zpřes-
nění rozsahu některých oprávnění
obecních policií pro efektivnější za-
bezpečování veřejného pořádku,
upřesnění právního postavení stráž-
níka, zpřesnění oprávnění obecních
policií v oblasti blokového řízení,
posílení možnosti spolupráce obcí a
Policie ČR při zajišťování veřejného
pořádku a zpřesnění ustanovení
činících výkladové obtíže.

Návrh novely je od 29. 5. do 26.
6. 2015 v připomínkovém řízení (viz
h t t p s : / / a p p s . o d o k . c z / k p l - d e -
ta i l?p id=RACK9WXE7GRT) .
Připomínkového řízení se prostřed-
nictvím ČMKOS účastní i náš odbo-
rový svaz, a proto k přípravě stano-
viska zorganizoval pracovní setkání
zástupců odborových organizací, kte-
ré sdružují zaměstnance obecních
policií. Celkem 18 zástupců se sešlo
v úterý 10. června v Praze a podrob-

ně diskutovali o všech ustanoveních
zákona a návrzích na jejich změny.
Shodli se na kritice z pracovně-
právního hlediska nejasného posta-
vení vedoucího pracovníka určený
strážník jmenováním, rozdílu vůči
Policii ČR v možnosti být stráž-
níkem až od 21 let (Policie ČR od 18
let), příliš velkých požadavků na
bezúhonnost bez kompenzací výslu-
hami apod. na rozdíl od Policie ČR.
Kritizovány také byly formulace a
požadavky ohledně spolehlivosti,
zdravotní či odborné způsobilosti či
porušení presumpce neviny již v si-
tuaci teprve možné ztráty osvědčení.
Celkově pak především přítomní
hodnotí nároky na zaměstnance
obecní policie jako neadekvátní to-
mu, že se nejedná o služební poměr.
Jednou z cest lepšího ohodnocení
práce zaměstnanců obecní policie by
uvítali dřívější odchod do důchodu a
možnost vyjednat případné benefity
ve vyšší kolektivní smlouvě, když
zatím Svaz měst a obcí o možnost
být zaměstnavatelským svazem
nemá ale zájem.

Části pracovního setkání se
zúčastnil i předseda našeho odboro-
vého svazu Bc. Pavel Bednář a 1.
místopředseda JUDr. Rudolf Pos-
píšil. -dě-

Červnový newsletter
Newsletter Sekce pro státní
službu Ministerstva vnitra:

Co se stane ve státní službě
k 1. červenci 2015
Informační systém o státní
službě
http://www.mvcr.cz/sluzba/cl
anek/cervnovy-newsle t -
ter.aspx

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/cervnovy-newsletter.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/cervnovy-newsletter.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/cervnovy-newsletter.aspx
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9WXE7GRT
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9WXE7GRT
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V posledním
zamyšlení, kte-
ré jsem nazval
Moderní je být
v odborech,
jsem hořekoval
nad mrzkou
mzdou v našich

luzích a hájích a zároveň jsem
upozorňoval na volný prostor,
který zde vytvářejí v odboro-
vých organizacích neregistro-
vaní zaměstnanci, a který je
umně využíván jinými pro tlak
na nižší a nižší mzdy. V jednom
z nejčtenějších českých deníků
iDNES.cz byl 15. 5. 2015 zve-
řejněn článek s názvem: České
mzdy stále pokulhávají, nedo-
sáhnou ani na třetinu němec-
kých. Obsah tohoto článku by

neměl zapadnout do každoden-
ního mediálního balastu.

Autor článku hned v úvodu
konstatuje, že ani po 25 letech
od ekonomické transformace ne-
dosahují průměrné mzdy v české
republice ani 30 % německých
výdělků. Navíc růst našich mezd
je o poznání pomalejší ve srov-
nání s již zmíněným Německem,
ale v dnešní době již třeba i se
Slovenskem. Ve výše zmíněném
článku, který je v tištěné podobě
mnohem obsáhlejší (jak jsem
zjistil při rozhovoru s kolegy
v zaměstnání), tuto situaci ko-
mentuje ekonom Jan Švejnar,
který jasně říká, že v současném
stavu našeho národního hospo-
dářství by mzdy v České repub-
lice mohly být o 30 % vyšší,
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názor
znat, že odbory pracují „s tím co
mají“. Jak by někdo chtěl kolek-
tivně vyjednávat v organizaci,
kde není odborová organizace.
Jak by vypadalo vyhlášení
stávky v organizaci, kde není ani
20 % zaměstnanců členy odbo-
rové organizace. Jaký výsledek
pak můžeme očekávat v případě
tak nízké (nebo mnohde vůbec
žádné) odborové organizo-
vanosti? Je to jednoduché – plat
o 2/3 nižší než v Německu.

Nezbývá než doufat, že si lidé
konečně uvědomí svoji cenu na
trhu práce a pod tlakem i
takových sdělení začnou uvažo-
vat pragmaticky a rozšíří naše
řady.

Bc. Ondřej Hála

Konečně to někdo řekl nahlas v některých oborech i o víc. Pro
lepší představu uvedu příklad –
pokud mám na výplatní pásce 21
tis. Kč hrubého, tak zvýšení o 30
% je plus 7 tis. Kč, tj. na celkem
28 tis. Kč. To už je opravdu vel-
mi značný finanční rozdíl. Dále
Jan Švejnar konstatuje, že
důvodů, proč v České republice
zaměstnavatelé nezvedají mzdy,
je celá řada. Mimo jiné i proto,
že nejsou pod takovým tlakem
odborových organizací, jako v ji-
ných zemích. Problém vidí i ve
špatném nastavení hospodářské
politiky ČR.

Osobně si myslím, že naše od-
borové organizace dělají v rámci
současných možností maxi-
mum. Výsledky jsou hmatatelné
– růst minimální mzdy, zvýšení
platů státních zaměstnanců a
další. Nicméně si musíme při-

Český statistický úřad: Životní podmínky českých domácností

Jak vycházely s příjmy rodiny s dětmi (2014)

Hranice chudoby pro vybrané typy domácností v roce 2014
Hranice ohrožení chudobou

(60 % mediánu)
Jednotlivec 9 901 Kč/měsíc
Dvojice dospělých 14 852 Kč /měsíc
Rodič s dítětem do 13 let 12 872 Kč/měsíc
Partneři s 2 dětmi do 13 let a jedním starším 13 let 20 793 Kč/měsíc

Výsledky šetření Životní pod-
mínky 2014 odráží stav v roce
2013 a v době dotazování, tj. na
jaře 2014. Nominální příjmy
domácností v roce 2013 stejně
jako v předchozím roce rostly a
poprvé od roku 2009 se
meziročně výrazněji zvýšily i
příjmy reálné (o 1,0 p. b.), jejich
reálná hodnota tak dosáhla
úrovně z roku 2008. Průměrný
čistý roční peněžní příjem domác-
nosti v přepočtu na osobu v roce
2013 činil 153,3 tis. Kč. Z hle-
diska postavení osoby v čele
domácnosti se zvýšily příjmy
všem skupinám domácností. Čisté
roční příjmy domácností zaměst-
nanců s vyšším vzděláním činily
v roce 2013 180,8 tis. Kč na oso-
bu, tedy o 4289 Kč (tj. o 2,4 %)
více než v předchozím roce. Růst
zaznamenaly také příjmy domác-
ností zaměstnanců s nižším vzdě-
láním, které v průměru dosáhly
135,9 tis. Kč čistého na osobu za
rok, tedy o 4,3 % více než v roce
2012. Nejvýrazněji se však zvýši-
ly příjmy samostatně činných
(o 4,9 %). Výše jejich čistých
ročních příjmů na osobu dosáhla
170,3 tis. Kč. Nominálně rostly
příjmy samostatně činných již
druhým rokem, reálně zazname-
naly meziroční nárůst poprvé od
roku 2008. Nejpomaleji rostly
průměrné čisté roční příjmy
domácností nepracujících dů-
chodců, a to o 0,6 p. b. Příjmy
těchto domácností se zvýšily
z 138,3 tis. Kč na osobu v roce
2012 na 139,2 tis. Kč v roce 2013.

Zlepšení finanční situace
domácností se odrazilo i na tom,

jak domácnosti vycházely se svý-
mi příjmy. Podíl domácností vy-
cházejících s příjmy obtížně
nebo velmi obtížně mírně po-
klesl z 32,2 % v roce 2013 na
31,2 % v roce 2014 (tj. o 1,0 p.
b.). S velkými obtížemi či s obtí-
žemi vycházelo se svými příjmy
téměř osmdesát procent (79,4 %)
domácností nezaměstnaných, více
než třetina (35,3 %) domácností
důchodců bez ekonomicky ak-
tivních členů, více než čtvrtina
(27,7 %) domácností zaměstnanců
a necelá pětina (18,2 %) domác-
ností samostatně činných. Naopak
snadno či velmi snadno s příjmy
vycházela necelá dvě procenta
(1,7 %) domácností nezaměst-
naných, 5,8 % domácností dů-
chodců bez ekonomicky aktivních
členů, téměř desetina (9,6 %)
domácností zaměstnanců a 13,0 %
domácností samostatně činných.

Výdaje domácností na bydlení
ve srovnání s předchozím rokem
prakticky stagnovaly a činily v prů-
měru 5602 Kč na domácnost a
měsíc. Podíl příjmů, které domác-
nosti v roce 2013 vynakládaly na
bydlení, se meziročně mírně snížil
(z 18,6 % na 18,3 %), a to zejmé-
na v důsledku růstu příjmů
domácností. S tím souvisí i
zlepšení vnímání nákladů na by-
dlení jako zátěže rodinného
rozpočtu. Zatímco v roce 2013
vnímalo náklady na bydlení jako
velkou zátěž 28,7 % domácností,
v roce 2014 to bylo 27,2 %
domácností. Podíl domácností,
které nepovažovaly náklady na
bydlení za zátěž, se oproti tomu
zvýšil, a to ze 7,8 % na 8,9 %.

Nejvyšší podíl na čistých
příjmech domácnosti představují
náklady na bydlení v domácnos-

tech nezaměstnaných, kde výdaje
na bydlení tvoří více než třetinu
jejich příjmů (36,8 %). Meziročně
došlo u těchto domácností k nárůs-
tu nákladů na bydlení o 2,6 %, za-
tímco jejich příjmy se zvýšily
pouze o 1,5 %, což se odrazilo
v jejich zhoršeném vnímání ná-
kladů na bydlení jako zátěže roz-
počtu domácnosti. Jako velkou
zátěž vnímaly v roce 2014 náklady
na bydlení již dvě třetiny domác-
ností nezaměstnaných, v roce
2013 to bylo 59,9 % domácností.
Naopak došlo ke snížení podílu
domácností nezaměstnaných, pro
které náklady na bydlení před-
stavovaly určitou zátěž, a to z 37,1
% v roce 2013 na 32,0 % v roce
2014 a rovněž domácností, které
náklady na bydlení nepovažovaly

za zátěž, a to z 2,9 % v před-
chozím roce na 1,9 % v roce 2014.

Na zlepšení finanční situace
domácnosti poukazují i snižující
se podíly domácností, které si z fi-
nančních důvodů nemohou dovolit
zaplatit dovolenou všem členům
domácnosti, jíst maso alespoň
každý druhý den, dostatečně
vytápět svůj byt či zaplatit neoče-
kávaný výdaj ve výši 9600 Kč.
Podíl domácností, které si nemoh-
ly dovolit zaplatit dovolenou, po-
klesl z necelých dvou pětin (39,8
%) v roce 2013 na 37,8 % v roce
2014, tj. o celé dva procentní bo-
dy. Zatímco v roce 2013 si
nemohlo dovolit zaplatit neoče-
kávaný výdaj 43,2 % domácnos-
tí, v roce 2014 to bylo 42,3 %
domácností (tj. o 0,9 p. b. méně).

Zdroj: Životní podmínky/SILC 2014



„Když udeří stres“ je film o Napovi,
který je možné použít jako neob-
vyklý nástroj sloužící ke zvyšování
povědomí o psychosociálních rizi-
cích na pracovišti, mezi která patří
nadměrné nároky, nízká kontrola,
trvalý tlak, nepřijatelné chování, ne-

dostatek respektu, změny, špatné plánování a protiřečící si instrukce.
Psychosociální rizika při práci lze úspěšně zvládat a řízení rizik zvyšuje
obecnou pohodu pracovníků a zlepšuje výkonnost. Základem je prevence.
Film je vhodný pro všechna pracovní prostředí a jeho posláním je vyvolat
debatu o některých z nejožehavějších problémů, jimž čelí pracovníci, ve-
doucí týmů a manažeři.
h t tp : / /www.napof i lm.ne t /cs /napos-
films/multimedia-film-episodes-listing-
view?set_language=cs&filmid=napo-019-
when-stress-strikes5 NOS 12/2015

Stres na pracovišti a jeho důsledky
Stres je individuální, stresová

reakce je obecná
�Stresová reakce probíhá na
základě vyhodnocení závažnosti
situace – hodnocení je indivi-
duální
�Odpověď organizmu je v prin-
cipu stejná – nezávisí na typu
stresové situace, velikost závisí
na emocionálním hodnocení

Stresová reakce je určena
k zachování života…

�Tělesná reakce zajišťuje
přežití – připraví k útěku nebo
k útoku
�Zrychlení tepu, dechu, stažení
či roztažení cév – zajištění kys-
líku pro svaly
�Zvýšení krevního tlaku –
prokrvení svalů k akci
�Zvýšení srážlivosti krve – při
poranění jedinec nevykrvácí
�Imunitní reakce – zvýšená 3 –
5 dní,

… nyní je stresová reakce
většinou zbytečná

�Příčiny stresu jsou bezpočet-
né, ale většinou neznamenají
akutní ohrožení života.
�Nenastává důvod k proběhnutí
tělesné stresové odpovědi, přes-
to probíhá.
�Nedochází k druhé části těles-
né odpovědi na akutní stres
(„zvítězil v boji nebo utekl“).
�Nedojde k rychlé aktivitě při-
praveného organizmu a násled-
nému uklidnění!

Chronický stres je
nebezpečný!

K riziku chronického stresu
přispívá např. to, že
�stresové situace se často opa-
kují…
�stresové podmínky přesahují
možnosti adaptace…
�stresová tělesná reakce konti-
nuálně probíhá…
�imunitní reakce je naopak po-
tlačena…

Stres na pracovišti prožívá
mnoho pracovníků…

�Práce se stává méně fyzicky
náročnou, přibývá alepsychické
zátěže, odpovědnosti, tlaku na
výkon, zvyšuje se nejistota
�Podle pravidelného průzkumu
Eurofoundation si na pracovní
stres stěžuje průměrně 28 % pra-
covníků v EU
�Příčiny – v podniku, v charak-
teru práce, v pracovním stylu
�Následky pociťuje podnik i
pracovníci
Přitom práce sama má pozitivní
charakter a může být zdrojem
spokojenosti a sebeuplatnění!

Pracovní stres není příčinou
duševní duševní choroby, ale
přispívá k jejímu zhoršení!

�Až 25 % evropské populace
trpí v průběhu života nějakým
duševním problémem – nej-
častěji depresí a úzkostí
�Odhad WHO pro léta po r.
2020 – duševní problémy budou
nejčastější příčinou pracovní
neschopnosti a druhou nej-
častější příčinou předčasného
důchodu
�Jedinci s duševními problémy
– zvláště neodolní vůči stresu a
zvláště vystaveni nebezpečí
stigmatizace a vyřazení ze
společnosti - Práce pro ně před-
stavuje ale možnost opětného
zařazení do života! - Potřebují
citlivý a poučený přístup ze
strany spolupracovníků i za-
městnavatele

Příčiny stresu se dají
identifikovat v podniku…

Podnik vytváří stresové pod-
mínky k práci, když:
�jsou závady v organizaci práce
nefunguje komunikace na stej-
ných i různých úrovních
�nejsou jasné role a rozdělení
odpovědnosti
�hodnocení a odměna neodpo-
vídá vynaloženému úsilí
�pracovní nároky zasahují do
rodinného života

Stresující faktory jsou
součástí pracovní zátěže
u některých povolání…

Např.
�emocionálně náročná povolání
(pracovníci jsou náchylní k vy-
hoření),
�práce s příliš mnoha či příliš
málo podněty,
�práce nepřipouštějící samo-
statné rozhodování,
�noční a směnové práce aj.

Zdrojem stresu může být
nevhodný pracovní styl…

Např.
�neschopnost zorganizovat si
práci,
�zvyk nosit si práci domů,
�žádné přestávky,
�jídlo mezi prací a v běhu, ne-
vhodná skladba stravy,
�žádné kompenzační aktivity
po práci,
�neschopnost relaxovat

Špatné společenské ovzduší
na pracovišti přispívá

ke stresu…
�Atmosféra konkurence a vzá-
jemné nedůvěry – zesiluje v ob-
dobích nejistoty
�Extrémně špatné mezilidské
vztahy mohou vést k šikaně na
pracovišti – násilí fyzické i psy-
chické – může vést k psychické-

mu i fyzickému zničení obětí,
ale poškodí i pachatele a při-
hlížející

Stres se projevuje mnoha
příznaky!

�Tělesně – únava, poruchy za-
žívání, nevolnost, bolesti hlavy,
bušení srdce
�Duševně – nerozhodnost,
porucha soustředění, zhoršení
paměti, pocity neschopnosti,
snížené sebevědomí
�Emocionálně – podrážděnost,
úzkost, přecitlivělost, otupělost
�V chování – poruchy spánku,
nechutenství, zvýšené kouření či
konzumace alkoholu, sexuální
problémy, vyhýbání se přátelům
i rodině

Následky stresu pro podnik
nejsou zanedbatelné!

�První příznaky – zvýšená
nemocnost – zvýšená fluktuace
– zvýšený prezentismus (= pří-
tomnost nemocného pracovníka
s nízkou výkonností na praco-
višti)
�Další projevy – zvýšená úra-
zovost, více chyb, snížení ino-
vací
�Následky – snížená produkce,
snížená kvalita, nedodržení lhůt
(penále), neschopnost konku-
rovat, zhoršení pověsti

Co může proti pracovnímu
stresu udělat podnik?

Průzkum
1. Provést analýzu výsledků

podnikové produkce – snížení
kvality, stížnosti zákazníků i
pracovníků, analýzu nemoc-
nosti, analýzu fluktuace.

2. Provést kontrolu svých pra-
covních procesů a organizace
pracoviště z hlediska psy-
chické zátěže pracovníků
(vysoké tempo, monotonní
práce, práce s nemožností
vlastního rozhodování, poža-
davky na vyšší výkon zbylých
pracovníků po redukci pra-

covní síly, mnoho přesča-
sových hodin, atd.).

3. Zeptat se zaměstnanců na ná-
zory, spokojenost, návrhy ke
zlepšení.
Co může proti pracovnímu

stresu udělat podnik?
Opatření

1. Vytvořit plán postupu, dlou-
hodobý, založený na výpočtu
užitků a nákladů, obsahující
deklaraci cílů.

2. Informovat o problematice
duševního zdraví a zapojit
manažery, zaměstnance, od-
bory, pracovníky podnikové
lékařské preventivní péče.

3. Připravit zlepšující opatření,
naplánovat způsoby a lhůty
hodnocení výsledků a do-
sažení cílů.

Co mohou proti pracovnímu
stresu udělat pracovníci?

1. Požádat zaměstnavatele o in-
formace o problematice du-
ševního zdraví, stresu a jeho
příznacích.

2. Požádat o instruktáž v tech-
nikách zvládání stresu.

3. Všímat si podmínek na pra-
covišti přinášejících stres,
upozorňovat vedení, navrho-
vat změny, úpravy, dodržovat
správné pracovní návyky.

4. Udržovat dobré kolegiální
vztahy, být si oporou, vyslech-
nout kolegu, všímat si du-
ševních problémů spolupra-
covníků.

Podle Stres na pracovišti a jeho
důsledky - Ludmila Kožená,
Státní zdravotní ústav, Národní
kontaktní centrum Evropské sítě
podpory zdraví na pracovišti
European Network for
Workplace Health Promotion
http://www.enwhp.org
http://apps.szu.cz/podpora_zdravi/m
e n t h e a l t h -
work/materialy/stres_na_pracovisti.
pdf
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http://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/stres_na_pracovisti.pdf
http://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/stres_na_pracovisti.pdf
http://apps.szu.cz/podpora_zdravi/menthealthwork/materialy/stres_na_pracovisti.pdf
http://www.napofilm.net/cs/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=cs&filmid=napo-019-when-stress-strikes
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http://www.napofilm.net/cs/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=cs&filmid=napo-019-when-stress-strikes
http://www.napofilm.net/cs/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?set_language=cs&filmid=napo-019-when-stress-strikes


Změna zdravotní pojišťovny je zásadním 
krokem ovlivňujícím váš život, především 
rozsah a kvalitu poskytované zdravotní 
péče. Je proto na místě zvážit všechna 
pro a proti spojená s tímto rozhodnutím. 
Ujasněte si své zdravotní potřeby 
a priority, odpovězte si na otázku, 
co od zdravotní pojišťovny vlastně 
očekáváte, a následně věnujte dostatek 
času prostudování aktuálních nabídek 
a porovnávejte. 
Při svém rozhodování upřednostňujte 
stabilitu, důvěryhodnost, tradici 
a profesionální přístup ke klientům. 
Nebojte se poptat a získat nějaké 
reference. Všímejte si také, jaké jméno 
a pověst vámi preferovaná pojišťovna 
má na veřejnosti, kolik pojištěnců eviduje 
a jak si stojí oproti jiným pojišťovacím 
institucím.

ZP MV ČR myslí 
na celou rodinu

Ačkoliv je to možná tisíckrát omílané 
klišé, není od věci, že je právě zdraví 
při různých příležitostech přáno na 
prvním místě. Bez pevného zdraví, 
které slouží, by totiž přání lásky, štěstí 
a spokojenosti neměla sama o sobě 
takový smysl. Myslet bychom na něj 
měli i v případě, kdy nás žádný neduh 
zrovna netrápí – svědomitá prevence 
je základem úspěchu. Věnujte proto 
pozornost nabídkám preventivních 
programů a jiných bonusů spojených 
s péčí o zdraví.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
ČR nabízí pestrou škálu příspěvků na 
nadstandardní preventivní prohlídky, 
očkování nebo léky a zdravotní pomůcky. 
Jsou navíc zajímavé a využitelné 
pro všechny členy rodiny, od těch 
nejmenších až po dospělé. 
Tato pojišťovna se vám vyplatí také 
v případě, že svou vlastní rodinu teprve 
plánujete. Těhotné ženy mohou čerpat 
příspěvek ve výši 800 Kč na předporodní 
kurz či těhotenská vyšetření, která se 
běžně ze zdravotního pojištění nehradí 

(např. genetické a ultrazvukové), ale 
také třeba na účast otce u porodu nebo 
na odběr pupečníkové krve pro vlastní 
potřebu. Stejnou částku si mohou vybrat 
i ženy kojící – například na poporodní 
cvičení, pomůcky pro novorozence/
kojence a také na jejich očkování, 
nehrazená z veřejného pojištění.

Rodiče odrostlejších dětí ve věku 7–15 let 
spíše ocení příspěvky na dětské tábory 
či školy v přírodě až do výše 500 Kč, děti 
s nadváhou zase může k pohybovým 
aktivitám motivovat stejně vysoký 
příspěvek na sport. Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR také přispívá na 
fixní rovnátka nebo na nákup dietních 
potravin pro děti trpící celiakií.

Zkrátka nepřijdou ani ženy a muži 
v dospělém věku a senioři. Ti mohou 
vybírat z široké nabídky příspěvků na 
mnohá očkování (např. proti klíšťové 

encefalitidě, žloutence, chřipce, černému 
kašli, rotavirům, HPV, pásovému oparu…) 
nebo na speciální vyšetření (pro muže 
vyšetření prostaty či kardiovaskulárních 
onemocnění, pro ženy např. vyšetření 
rizika tromboembolické nemoci při 
užívání hormonální antikoncepce). 
Seniory naopak motivuje k utužování 
zdraví možnost přispění na různé 
sportovní aktivity.

Nezapomeňte, že zdravotní 
pojišťovnu můžete ze zákona změnit 
pouze jednou do roka (nejpozději 
do 30. června 2015), vše tedy pečlivě 
zvažte. Ke Zdravotní pojišťovně 
ministerstva vnitra ČR se můžete přihlásit 
v jednom snadném a rychlém kroku 
z pohodlí domova, a to prostřednictvím 
online formuláře na stránkách 
www.211.cz. Nemusíte se nikam 
trmácet a ušetřený čas tak můžete strávit 
smysluplněji – třeba s vašimi blízkými.

Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR 

přispívá na zdraví 
celé rodiny

Při výběru zdravotní pojišťovny 
se vyplatí sledovat, na jaké 
preventivní programy 
a zdravotní bonusy získáte jako 
klient nárok. Slevy a pomíjivé 
výhody jsou jistě velmi lákavé, 
rozhodovat by však neměly. Místo 
toho se raději ptejte: kde se nejlépe 
postarají nejen o moje zdraví, ale 
i zdraví mých nejbližších?
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§ ODPOVÍDÁME §
Dotaz: Je možné, aby v čele odborové organizace byli jen bývalí
zaměstnanci – důchodci? Jde o ty osoby, které musí být známy za-
městnavateli. Funkcionáři i členové odborů jsou dlouhodobě oso-
čováni, a tak nikdo nechce vykonávat funkce. Máme za to, že by
se naše pozice vůči zaměstnavateli stala o něco jednodušší.
Odpověď: Takto položenou otázku
pokládám za vhodné posuzovat
z více aspektů. Aby odborová orga-
nizace mohla působit u zaměstna-
vatele, musí splňovat základní pod-
mínku stanovenou v § 286 zákoní-
ku práce a to, že alespoň 3 její členo-
vé jsou u zaměstnavatele v pracov-
ním poměru. Teprve tehdy vznikají
odborové organizaci u zaměstna-
vatele práva a povinnosti v pracov-
něprávních vztazích. Tady je třeba
zdůraznit, že se nejedná o jakýko-
liv pracovněprávní vztah. Musí jít
pouze a jen o jeden ze základních
pracovněprávních vztahů, a to o pra-
covní poměr. Jestliže by tedy za-
městnanec pracoval na základě do-
hody o pracovní činnosti nebo do-
hody o provedení práce, nesplňoval
by podmínku, kterou vyžaduje §
286 zákoníku práce.

Další ze zákonných podmínek
je, aby za odborovou organizaci
jednal orgán určený jejími stanova-
mi. Vzhledem k tomu, že základní
organizace má dle stanov právní
subjektivitu a může za ní jednat
závodní výbor, je jistě i tato pod-
mínka působnosti odborové organi-
zace u zaměstnavatele splněna.

Je jasné, že pokud by byla
odborová organizace složena pouze
z důchodců, tak by u zaměstna-
vatele nepůsobila, protože, jak
v konkrétním dotazu uvádíte, tito
důchodci již nejsou zaměstnanci
v pracovním poměru k zaměstna-
vateli.

Otázkou však je, zda přesto ne-
mohou odborovou organizaci za-

stupovat. Prvé dvě podmínky sta-
novené zákoníkem práce pro pů-
sobení odborové organizace u za-
městnavatele - tedy alespoň 3 za-
městnanci v pracovním poměru a
orgán pro jednání určený stanovami
- můžeme pokládat za splněné.

U zaměstnanců, kteří se řídí
zákonem o státní službě č.
234/2014 Sb., je situace řešena v §
132 odst. 6 „Za odborovou organi-
zaci jedná orgán určený jejími sta-
novami.“ a v § 133 odst. 1 „Odbo-
rová organizace působí ve služeb-
ním úřadu a má právo jednat, jen
jestliže je k tomu oprávněna podle
stanov a alespoň 3 její členové
vykonávají ve služebním úřadu
službu ve služebním poměru“.

Členem závodního výboru může
být pochopitelně jen člen odboro-
vé organizace. Proto nyní musíme
obrátit pozornost ke stanovám
odborového svazu.

V článku 3.2 stanoví:
„Právo být i nadále členem
Odborového svazu se zachovává
členům, kteří pro svůj zdravotní
stav nebo věk přerušili či skončili
pracovněprávní vztah nebo služeb-
ní poměr a pobírají důchod a také
v době nezaměstnanosti.“
Článek 6 stejných stanov pak za-
kotvuje zásadu:
6.1 Všichni členové Odborového
svazu jsou si rovni.
6.2 Člen Odborového svazu má
právo:
a) účastnit se členské schůze (kon-
ference) své ZO,
b) účastnit se každého jednání
odborových orgánů, pokud se toto
jednání bezprostředně týká jeho
práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností,

c) volit a být volen do všech
odborových orgánů,
až p)“

V případě, že proběhnou řádné
volby, nic nebrání tomu, aby v čele
odborové organizace stáli její čle-
nové důchodci, kteří tyto volby
vyhrají. Pro zajímavost (dle zave-
dené judikatury), soudu nepřísluší
zabývat se platností volby do
orgánu odborové organizace, a to
ani jejím průběhem ani výsledkem.

Vámi navrhované řešení situace
má však podle mne ještě jednu ro-
vinu – otázku postavení odborové
organizace vůči zaměstnavateli. Být
členem výboru, který vyjednává se
zaměstnavatelem. je podle mne, ve-
dle projevu důvěry členů, i prestižní
záležitost, která vyčleňuje takového
zaměstnance z řady. Vedle množství
povinností to sebou nese i výhody,
a to od včasné informovanosti o zá-
měrech zaměstnavatele až po mož-
nost konkrétní věc při projednávání
ovlivnit, resp. v některých přípa-
dech i výsledek zamýšlený zaměst-
navatelem svým nesouhlasem
zvrátit.

Chápu vaše obavy, protože je
známé, že se odboroví funkcionáři
v některých případech mohou stát
objektem určitého nátlaku ze strany
zaměstnavatele. Na druhé straně
však připomínám, že zákoník práce
v § 61 poskytuje odborovým funk-
cionářům ochranu před výpovědí,
resp. před okamžitým zrušením pra-
covního poměru, po dobu jejich
funkčních období a v době 1 roku
po jejich skončení. A to tím, že za-
městnavatel při skončení jejich
pracovního poměru musí požádat
o předchozí souhlas odborovou or-
ganizaci. Při předpokládaném ne-
souhlasu odborové organizace jsou
výpověď nebo okamžité zrušení pra-

covního poměru neplatné a musí
rozhodovat soud.

Pokud se týká státních zaměst-
nanců, jejichž postavení je uprave-
no v zákoně č. 234/2014 Sb., o stát-
ní službě, tak ten v § 140 odst. 1
přímo stanoví: „Členové odboro-
vých orgánů, členové rady státních
zaměstnanců a zástupci státních za-
městnanců pro bezpečnost a ochra-
nu zdraví při výkonu služby nesmě-
jí být pro výkon své činnosti diskri-
minováni nebo znevýhodněni…“.
Zákon však neukládá zaměstna-
vateli povinnost požádat odborovou
organizaci o předběžný souhlas, aby
mohl s odborovým funkcionářem
skončit služební poměr.

Důvody, pro které může služební
orgán skončit služební poměr s kte-
rýmkoliv státním zaměstnancem,
jsou taxativně stanoveny v § 72
odst. 1. Jako zvláštní ochranu
odborových funkcionářů pak § 140
odst. 2 zákon stanovil: „Služební
poměr nesmí být skončen z důvo-
du výkonu funkce v odborové or-
ganizaci …“

Jsem přesvědčen, že zaměstnava-
tel běžně – pokud nejde o fatální
selhání funkcionáře v pracovní
oblasti - nemá zájem volit tuto kraj-
ní cestu s rizikem nařčení z diskri-
minace odboráře.

Shrnuto: Vámi navrhované řešení
je možné. Otázkou je, zda vaší
odborové organizaci neubere před
ostatními zaměstnanci na důvěry-
hodnosti, jestliže odboráři - zaměst-
nanci - nejsou ochotni sami bránit
přímo svá práva zaručená zákonem.
Navíc každý vnímá, že aktivní za-
městnanci odboráři musí znát své
problémy a možnosti jejich řešení
přeci jen lépe, než důchodci, byť by
to byli bývalí zaměstnanci.

JUDr. Pavel Sirůček

Vývoj mezd v prvním čtvrtletí 2015
Statistické údaje prokazují, že

na oživení ekonomického růstu
pozvolna reaguje i vývoj prů-
měrné mzdy. V prvním čtvrtletí
letošního roku vzrostla průměr-
ná měsíční nominální mzda v ná-
rodním hospodářství ve srovná-
ní se stejným obdobím loňského
roku o 2,2 %. Vzhledem k velice
nízké inflaci, která zůstala na
úrovni jedné desetiny procenta,
se tak po dlouhé době výrazněji
zlepšila koupěschopnost obyva-
tel.

Nominální průměrná mzda
v NH celkem dosáhla v prvním
čtvrtletí výše 25 306 Kč, což je
ve srovnání s předchozím rokem
navýšení o 552 Kč. Na uvede-
ném růstu se více podílela nepod-

nikatelská sféra, kde se projevila
valorizace stupnic platových
tarifů uskutečněná v závěru loň-
ského a na začátku letošního
roku. V rozpočtové sféře se zvýšil
průměrný plat o 2,9 % (707 Kč),
zatímco v podnikatelských sub-
jektech vzrostla průměrná mzda
o 2,1 % (516 Kč). I přes tuto sku-
tečnost však zůstává průměrný
příjem v nominální hodnotě vyšší
u zaměstnanců privátní sféry.

Značně diferencovaný je vý-
voj průměrné mzdy v jednot-
livých odvětvích. V rámci pod-
nikatelské sféry došlo k mírnému
poklesu průměrné mzdy v těžeb-
ním a energetickém průmyslu, ale
i ve mzdově preferovaném odvě-
tví peněžnictví a pojišťovnictví.

I nadále však dosahuje průměrná
mzda v peněžnictví výše 51 139
Kč, což je více než dvojnásobek
průměrné mzdy v ČR a přibližně
tři a půl násobek průměrné mzdy
v nejhůře placeném odvětví. Nej-
vyšší procentní nárůst byl na-
opak zaznamenán v odvětví ob-
chodu, stavebnictví a zpracovatel-
ského průmyslu.

Pokud se jedná o nepodnikatel-
skou sféru, nejvyšší dynamiky růs-
tu průměrného platu bylo dosa-
ženo ve zdravotnictví (3,8 %) a
v odvětví kultury (3,5 %). Ve ve-
řejné správě byl zaznamenán
nárůst o 3,1 %, tj. o 809 Kč.
Naopak nejméně se navýšil prů-
měrný plat ve školství, kde jeho
přírůstek ve výši 538 Kč před-

stavuje procentní zvýšení o 2,3
bodu. Nejvyšší průměrný plat
v absolutní hodnotě 26 975 Kč
byl dosažen ve veřejné správě.

Zajímavý je také pohled na úro-
veň průměrné mzdy dosahované
v jednotlivých krajích. Již tradič-
ně jsou nejlépe odměňováni za-
městnanci v Praze (průměrná
mzda dosahuje částky 33 010 Kč),
i když tempo nárůstu mzdy zpo-
maluje. Následuje Středočeský
kraj s průměrnou mzdou 25 048
Kč. Nejhůře placeni jsou zaměst-
nanci v Karlovarském kraji a Zlín-
ském kraji, kde je průměrná mzda
pod hranicí 22 tis. Kč, což je hod-
nota přibližně o 35 % nižší, než
jaké je dosahováno v rámci Prahy.

Ing. Marie Fabianová
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Ženy v PSI jsou odhodlané vynutit si změnu
25. květen 2015

Ženská komise PSI se 25. a 26. května sešla v Ženevě k jednání, která zahrnu-
la násilí proti ženám, nejistou práci, pracovní migraci, mír a svobodu, nerovnost
mezi pohlavími a strategii pro další roky. Vůbec poprvé se tento roční mítink ko-

nal celkem ve dvou dnech. Ženy jsou čím dál
více slyšet v OSN, kde nyní mají své poradenské
skupiny na regionální, nadnárodní i národní
úrovni, a tak mohou zastávat aktivnější roli.
Ohledně násilí vůči ženám zajímavá čísla před-
stavila Morna Ballantyne z Kanady, která uved-
la, že kanadští zaměstnavatelé přijdou ročně

o 78 milionů kanadských dolarů kvůli domácímu násilí a související pracovní ab-
sencí. Ženy, které jsou obětmi domácího násilí, jsou náchylnější k nejistému za-
městnání a nezaměstnanosti. Ohledně nejistého zaměstnání se diskutovalo v sou-
vislosti s Jižní Koreou, kde odbory bojují proti nejistým pracovním kontraktům
zaměstnanců v sektoru vzdělávání. Zatímco korejský prezident slíbil odstranění
nejistých pracovních kontraktů, umožnil pravý opak v podobě dalšího nárůstu ne-
jisté práce. Korejská odborová organizace KPTU reprezentuje 20 tisíc pracovníků
ze sektoru vzdělávání, že čeho 90 % jsou ženy. Tyto ženy bojují za odhalení vlád-
ní politiky a čekají na rozhodnutí vlády ohledně dalšího rozpočtu, které je
naplánováno na červen. Fatou Diouf ze Senegalu představila hlavní problémy ne-
jen v její zemi, ale v celé Africe, kde kromě nerovnosti mezi pohlavími jsou
velkým problémem mladí lidé, kteří odmítají vstup do odborů. Důvodů je mnoho,
když mezi hlavní patří rostoucí nezaměstnanost, pozdní věk při vstupu do pracov-
ního života a nedostatek mezigenerační důvěry.
Japonské a evropské odborové hnutí se sešlo při jednáních o obchodní dohodě
1. červen 2015

Evropská odborová konfederace ETUC a
Japonská odborová konfederace RENGO se na
své schůzce shodly, že strategické partnerství a
dohody o volném obchodu, o kterých vyjednává
EU a Japonsko, by mohly podpořit růst a
vytvořit nová pracovní místa v EU i Japonsku.
Obě dvě odborové konfederace se shodly na

následujících bodech, které by jednání měla sledovat:
- Vytvoření kvalitních pracovních míst, zlepšování pracovních podmínek a kva-

lity života pro občany EU i Japonska.
- Dohoda by měla být dosažena transparentně se souhlasem odborů, zaměstna-

vatelů a dalších zainteresovaných stran, a se zapojením veřejnosti a získáním si
její podpory.

- Závazky k dodržování pracovních standardů OSN a ILO.
- Dohoda by měla přispět k budování spravedlivých pravidel v mezinárodním

obchodním systému.
Bernadette Ségolová k tomu řekla: „Odboráři podporují partnerství a obchodní

dohody, které vytváří nová a kvalitní pracovní místa na obou stranách“. ETUC a
RENGO budou nadále sledovat vývoj vyjednávání a budou připraveny společně
učinit nezbytné kroky pro dosažení úspěšného výstupu.
Veřejná zloba poroste, pokud zástupci G20 selžou v boji s daňovými úniky
1. červen 2015

Nezávislá komise pro reformu mezinárodního zdanění korporací (ICRICT)
přišla ve své studii k zajímavým závěrům a předáci největších globálních odborů
tyto jejich poznatky okomentovali. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová:
„Naši představitelé riskují eskalaci již tak vysoké veřejné nespokojenosti, pokud
nedokážou zajistit, aby přehnaně bohatí v naší společnosti platili svůj férový
podíl. Nadnárodní firmy se nám všem vysmívají, když si připisují miliardové
zisky a při tom tvrdí, že je v pořádku vyhýbat se daním, protože je to legální.“ R.
Pavanelliová je podle závěrů ICRICT přesvědčená, že technické řešení problému
daňových úniků existují, ale problém zůstává v nedostatečné politické vůli. Dále

se domnívá, že růst nerovnosti vede k extrém-
ním politikám a naši političtí představitelé by za
toto na sebe měli vzít zodpovědnost, pokud se
jim v průběhu roku nepodaří přijít s odpovídající
daňovou reformou. „Politici nebudou uchráněni
před hněvem veřejnosti, pokud budou pokračo-
vat v omezování penzí a veřejných služeb pro li-

di, kteří je potřebují, zatímco těm nejbohatším na světě budou umožňovat vyhý-
bat se placení svého férového podílu.“ Pavanelliová také připomněla několik
velkých daňových skandálů včetně McDonald´s, Google nebo Ikea a potvrdila, že
mocné zájmy profitovaly z toho, že informace o daňové zpronevěře se držely mi-
mo zrak veřejnosti. Na závěr dodala: „Komise otevřela daňovou debatu tím, že do-
dala odpovědi založené na veřejném zájmu, ne na zájmu národním nebo kor-
porátním. Nadnárodní firmy vystupují jako samostatné jednotky, a tak by měly být
i zdaňovány.”
Obrovský únik dokumentů z jednání o TISA potvrzuje bláznovství jejich
zatajování
2. červen 2015

Zatím největší únik informací z vyjednávání o kontroverzní Dohodě o obchodu
ve službách (TISA) jen potvrzuje, jaký hazard je zatajování informací pro uži-
vatele veřejných služeb. Bylo zveřejněno sedmnáct tajných dokumentů včetně
pracovních studií ohledně citlivých sektorů, jako jsou finance, poštovní služby,
domácí regulace, telekomunikace nebo migrace práce. Generální tajemnice PSI

Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Je zcela nepři-
jatelné, aby nám naše demokraticky zvolené vlády
neříkaly o zákonech, které připravují. Co se stalo
s naší demokracií, když se naše společnost musí
spoléhat na Wikileaks, aby zjistila, co naše vlády
dělají naším jménem. Ironií textu, který se neustále
odvolává na transparentnost a důrazně požaduje
transparentnost vlád při dodávání informací, které

využijí podniky, je, že se o něm vyjednává za zavřenými dveřmi při zatajování in-
formací před veřejností, kvůli které se vlastně tato dohoda uzavírá.“ Poslední
úniky informací ukazují, že při vyjednáváních o TISA dochází ke klasické hře
kočky s myší. Ačkoliv již byla zveřejněna spousta informací ohledně podoby
TISA, nadále zde přetrvává obrovská nejistota ohledně skutečných dopadů této
dohody, když pro pochopení úplných implikací je potřeba znát celý text. R.
Pavanelliová dále uvedla: „Jak Evropská unie, tak Spojené státy americké učinily
prohlášení ohledně ochrany veřejných služeb, ale uniklé informace nijak
nepotvrzují dodržování tohoto závazku. Ve skutečnosti rozsah a povaha navržené
liberalizace, kterou nasvědčují tyto úniky, potvrzuje naše obavy.“ Dohoda TISA
omezí právo vlády na regulaci standardů ve prospěch veřejného zájmu. Mimo jiné
ovlivní regulaci životního prostředí, licencování zdravotnických zařízení a labora-
toří, regulaci v oblasti zpracování odpadů, produkci elektřiny nebo u akreditací
škol a univerzit.
Německo: Ver.di zahájil kampaň za přehodnocení pracovních míst v sociál-
ních službách
3. červen 2015

Německá odborová organizace Ver.di, která je členem PSI, zahájila kampaň,
během které chce ukázat na důležitost práce pracovníků v mateřských školkách.

Tato práce musí být podle zástupců Ver.di pře-
hodnocena jak z pohledu jejího významu, tak
z pohledu mezd těchto pracovníků. Je důležité
zdůraznit důležitost jejich role při výchově dětí.
Ver.di přivítala ochotu zaměstnavatelů místní
samosprávy na obnovení vyjednávání ohledně

přehodnocení mezd pracovníků v sociálních službách. Mezi tím se pracovníkům
z toho sektoru podařilo zmobilizovat síly a zorganizovat celonárodní stávku 28.
května a 16tisícovou demonstraci pracovníků ve Frankfurtu a 15tisícovou demon-
straci v Hamburku.
Řecko: EU by měla pomáhat, ne působit další bolest!
4. červen 2015

Generální tajemnice Evropské odborové konfederace (ETUC) Beranadette
Ségolová komentovala poslední vývoj jednání
mezi Řeckem a jeho věřiteli. Řekla: „Řecko už
trpělo dost. EU a MMF by neměly na Řecko
uvalovat další bolestné reformy, které dolehnou
na důchodce a pracující. Začíná to vypadat jako
trest za zvolení vlády proti úsporám. Situace
vyžaduje citlivý kompromis. Zašlapávání tváře

řeckých občanů do špíny není cestou vpřed.“
Pavol Mokoš




