
Odborové svazy ve veřejných službách a správě dodnes nedostaly
odpověď na svou výzvu k jednání o navýšení platů v roce 2019,
kterou předaly vládě v polovině března. Proto svolávají na úterý
12. 6. 2018 v 10 hodin do sálu Přítomnost v budově DOS, náměstí
W. Churchilla 2, Praha 3, pracovní poradu zástupců zaměstnanců
veřejných služeb a správy.

Odbory chtějí veřejně deklarovat zájem o vyjednávání
o navýšení platů pro zaměstnance ve veřejném sektoru,
a to plošně pro všechny zaměstnance. „Dodnes jsme neob-
drželi návrh termínu jednání,“ uvedl mluvčí odborových
svazů z rozpočtové a příspěvkové sféry a předseda našeho

odborového svazu Bc. Pavel Bednář. Relevantně se podle něj nejed-
ná ani se zástupci těch profesí, u kterých by premiér o zvýšení platů
uvažoval. „Premiér se v této souvislosti vyjadřuje tak, že si plošně
všichni zaměstnanci ve veřejných službách a veřejné správě zvýšit
platy nezaslouží. Přidat chce pouze některým skupinám, navrhovaná
procenta zvýšení platů se den ode dne liší,“ říká Bednář. Názory
kabinetu v demisi se podle něj často mění. „Nelze přehlédnout, že
premiér v krátkých časových intervalech více či méně upřednostňuje
z jeho pohledu více zasloužilé skupiny zaměstnanců, kterým do médií
vzkazuje, kolik jim možná přidá nebo nepřidá. Můžeme za tím hledat
i snahu nějakým způsobem postavit různé skupiny zaměstnanců ve
veřejných službách a veřejné správě proti sobě.“
(Na straně 2 pozvánka na pracovní poradu s tím, že svoji účast prosím
nahlaste příslušnému pracovníkovi informačního a poradenského centra
v regionu, kontakty na http://statorg.cmkos.cz/menu/kontakty_centra.php)
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Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na we-
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v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete

pokračovat ve čtení textu
přecházejícího na jinou stránku.

Přijďte podpořit vyjednávání odborů o platech

Informační stany Českomoravské konfederace odborových svazů
s pracovněprávní poradnou, informacemi o kolektivním vyjednávání
i zábavným programem v nejbližší době mohou zájemci navštívit
v Přerově - 20. června, v Šumperku - 21. června, na podzim pak 7.
září v Chomutově, 8. září v Sokolově, 7. a 8. listopadu v Praze.

Průměry a mediány, a skutečné platy
Podle údajů Českého statis-

tického úřadu ze 4. června činila
v 1. čtvrtletí 2018 průměrná
hrubá měsíční nominální mzda 30
265 Kč, medián mezd pak byl 25
674 Kč, přičemž muži měli
medián mezd 28 031 Kč a ženy
23 084 Kč. Mzdy vzrostly za
poslední desetiletí nominálně
o více než 40 %, reálně jde
o nárůst 16,4 %. (ČSÚ)

Průměrný plat ve veřejné
správě a obraně byl v 1. čtvrtletí
2018 33 857 Kč, a za posledních
deset let nedosáhl 40% průměrný
nárůst (tabulka Mzdy podle od-
větví).

Mnoha zaměstnancům veřejné
správy ani informace o medi-
ánech, když o průměrech už

vůbec ne, nemohou připadat ja-
ko údaje mající něco společ-
ného s jejich platem. Jde napří-
klad o zapisovatelky u soudů či
státních zastupitelství zařazené
v 7. platové třídě, které většinou
pobírají cca 16 tisíc „hrubého“,
čili 12 až 13 tisíc „čistého“,
a pokud jsou samoživitelkami,
je jejich přežití závislé na sociál-
ních dávkách, nebo o ověřova-
tele nepojistných sociálních dá-
vek Úřadu práce ČR s 9. platovou
třídou po 15leté praxi s hrubým
příjmem 25 510 Kč (čistý 20 600
Kč, osobní příplatek 8 %).

Zřejmě i právě proto se bude
příští týden konat porada odborá-
řů k vyjednávání o platech.

-dě-

Mzdy podle odvětví

Mediánové mzdy podle vzdělání

https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-vzrostly-za-posledni-desetileti-o-vice-nez-40-
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
http://statorg.cmkos.cz/menu/kontakty_centra.php


Soudy

V Praze dne 23. kv tna 2018

Vážená paní p edsedkyn , vážený pane p edsedo,

rádi bychom Vás pozvali, jako zástupce zam stnanc ( lena orgánu odborové organizace), na pracovní
poradu k otázce:

PPrroojjeeddnnáánníí ppoossttuuppuu pp ii vvyyjjeeddnnáávváánníí oo úúpprraavv ppllaatt vvee ssttááttnníí sslluužžbb ,,
vvee eejjnnéé sspprráávv aa sslluužžbbáácchh vv nnáásslleedduujjííccíímm oobbddoobbíí

Cílem této pracovní porady je podpo it vyjednávání o nár stu plat na vládní úrovni. Vzhledem k tomu, že
p edseda Vlády R doposud nereagoval na žádost o stanovení termínu jednání o úprav plat ve ve ejném
sektoru, považujeme za nezbytné úsilí odbor o úprav plat jednozna n podpo it.

Tato pracovní porada se uskute ní v úterý dne 12. ervna 2018 od 10.00 hod. v sále P ítomnost v Dom
odborových svaz Nám stí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3.

Pokud se týká uvoln ní zam stnanc v pracovním pom ru, jedná se o jiný úkon v obecném zájmu dle § 203
odst. 2 písm. a) zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zástupc m zam stnanc p ísluší pracovní volno
s náhradou platu, p ípadn také náhrada náklad na dopravu.

Pro zam stnance ve služebním pom ru platí ustanovení § 141 odst. 3 zákona . 234/2014 Sb., zákona o
státní služb , kde je zakotvena povinnost poskytnout len m odborové organizace služební volno
v nezbytn nutném rozsahu, za dobu uvoln ní p ísluší státnímu zam stnanci plat.

Pro p íslušníky ve služebním pom ru podle zákona . 361/2003 Sb., o služebním pom ru p íslušník
bezpe nostních sbor , platí ustanovení § 68 a budou uvoln ni z d vodu obecného zájmu s poskytnutím
služebního p íjmu.

Ú ast zástupc zam stnanc v co nejv tším po tu považujeme za nezbytný p edpoklad pro p íznivý vývoj
dalšího vyjednávání o platech.

Za spolupráci Vám p edem d kujeme a na setkání se t ší

Josef St edula, v. r.
p edseda MKOS

Bc. Pavel Bedná , v. r.
mluv í OS RoPo
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TI varuje: Vládní čísla nesedí, systemizace zasáhla téměř dvakrát tolik vedoucích pozic ve státní správě
Vláda by se měla snažit o stabilizaci státní správy, nikoliv o její demontáž

Transparency International (TI) dlouhodobě upozorňuje na
problematiku tzv. state capture (privatizace veřejného zájmu),
která v České republice v posledních letech probíhá a nedaří se ji
omezovat. Tomu odpovídá i současná systemizace státní správy.
Počet vyměněných vysokých státních úředníků je vyšší, než uvádí
vláda.

Systemizace státní správy
v číslech

Vláda v prosinci 2017
schválila novou systemizaci
služebních míst ve státní správě
platnou od 1. ledna 2018. Dle
vyjádření vlády mělo být
zrušeno 14 sekcí a 23 služebních
míst v rámci celé státní správy.
TI pro ověření oslovila na za-
čátku roku 2018 všechna minis-
terstva a Úřad vlády, aby po-
tvrdila prezentované údaje.

Ukázalo se, že jen na těchto
oslovených úřadech přestalo
z důvodů systemizace zastávat
svou pozici 37 představených od
úrovně ředitelů odborů výše.
Ministerstva financí a životního
prostředí pak na dotaz neod-
pověděla, resp. z odpovědí neby-
ly změny patrné. Tato čísla
jednoduše nekorespondují s úda-
ji prezentovanými vládou.

V březnu 2018 pak přišla další
vlna systemizace, která je již na
hranici zákonnosti, jelikož se
změna systemizace může dít
v zásadě jednou ročně. Další
změny jsou možné jen při pod-
statné změně okolností, ke
kterým však v takto krátkém
čase objektivně nedošlo.

„Jednotlivé kroky vlády nelze
považovat bez dalšího za ne-
zákonné, ale je nutné se na ně dí-
vat z delší perspektivy. Zjevný
rozpor mezi prezentovanými
údaji a realitou a k tomu druhá
rozsáhlá změna systemizace
v krátkém čase, jasně ukazují
na snahu činit zásadní personální
změny i v demisi a obcházet
zákon o státní službě. Speku-
lacím o dosazování loajálních
osob to pak samozřejmě nahrá-
vá. Vláda by se měla snažit o sta-
bilizaci státní správy, nikoliv
o její demontáž,“ říká Petr
Leyer, právník TI.
Postupně a hlavně nenápadně

Jsme svědky posunu od tra-
dičních forem převzetí veřej-
ného zájmu (nelegálního spon-
zoringu politických stran či
neprůhledného lobbingu), k zá-
sadním obměnám klíčových
pozic ve vedení státních institucí
– od bezpečnostních složek, přes
ministerstva, regulátory až po
vedení státních firem.

A zejména personální změny
probíhající v bezpečnostních
složkách mohou přímo ohrozit
nezávislost institucí zodpověd-
ných za vymáhání principů práv-

ního státu. Tyto složky se podíle-
jí (v různé míře) na zajišťování
bezpečnosti státu, či na vyšet-
řování citlivých kauz, včetně
těch kolem premiéra či jeho
hnutí.

Pokud navíc premiér sám bez
důkazů vyjadřuje závažná po-
dezření, že je možné v České re-
publice si objednat trestní stí-
hání, následné reorganizační
změny v bezpečnostních slož-
kách vytvářejí ideální prostředí
pro koncentraci moci do rukou
úzké skupiny osob.

„State capture se už neděje taj-
ně pod pláštíkem noci, ale jsou
zde překotně rozebírány strate-
gické instituce a organizace pří-
mo za denního světla, a navíc je
to doprovázeno populistickou ré-
torikou odpovědného vládnutí,“
dodává k privatizaci veřejného
zájmu Milan Eibl, analytik TI.

Trend state capture se promítá
i do celkového bodového hodno-
cení ČR v rámci každoročního
„Indexu vnímání korupce“ vydá-
vaného TI, kde naše země pra-
videlně obsazuje podprůměrné
pozice ve srovnání s jinými
zeměmi EU.

Quo vadis, státní správo?
Současná vláda v demisi

oznámila, že chce otevřít slu-
žební zákon, aby státní správu
zefektivnila a odstranila „nevy-
hoditelné“ úředníky, kteří podle
ní svou práci neodvádějí dobře.
TI považuje zákon o státní
službě stále za poměrně nový,
a jakékoliv změny by měly
podléhat hlubší analýze výhod
a úskalí.

Vzhledem k agresivnímu po-
stupu vlády vůči státní správě
je vysoce rizikové novelizovat
služební zákon zkratkovitě a bez
hlubší koncepce. Voláme po ši-
roké diskusi s odborníky, legis-
lativci, úředníky samotnými,
občanskou společností a celým
politickým spektrem, nikoliv po
dílčí a uspěchané úpravě v le-
gislativním shonu.

„Funkčnost služebního záko-
na se pozná až s výměnou vlád-
ních garnitur a současné kroky
vlády považujeme za nebez-
pečné,“ doplňuje k novelizaci
David Ondráčka, ředitel české
pobočky TI a člen Mezinárodní
správní rady TI.
https://www.transparency.cz/ti-
varuje-vladni-cisla-nesedi-sys-
temizace-zasahla-temer-dvakrat-
tolik-vedoucich-pozic-ve-statni-
sprave/

Konec karenční doby? Návrh změny v zákoníku práce do druhého čtení!

Pokud bude návrh v dalším
legislativním procesu schválen,
nemocní od poloviny příštího
roku budou v prvních třech
dnech nemoci dostávat 60 pro-
cent platu, když náklady bude
platit zaměstnavatel, kterému by
se měl o 0,2 % snížit odvod na
nemocenské pojištění. Nyní ne-
dostávají první tři dny nemocní
zaměstnanci nic, a od čtvrtého
do čtrnáctého dne jim zaměstna-

vatel vyplácí 60 procent platu,
poté pobírají dávky nemocen-
ského pojištění.

Návrh na změnu v zákoníku
práce, která by znamenala
zrušení tzv. karenční doby, pro-
jednala 21. března vláda v demi-
di a s výhradami s ním vyslovila
souhlas.

Českomoravská konfederace
odborových svazů dlouhodobě
prosazuje zrušení karenční doby,
když řada zaměstnanců je nuce-
na z finančních důvodů čerpat
na krátkodobou nemoc dovole-
nou nebo i při nemoci pracovat,

což přispívá k šíření infekčních
chorob a má současně nesporně
škodlivý vliv na průběh léčby
nemocného i jeho další zdraví.

Zrušení karenční doby se stalo
i tématem současného vyjed-
návání o budoucí vládní koalici.
Proti zrušení je jednoznačně
ODS a TOP 09 a někteří poslan-
ci KDU-ČSL. Také zaměstna-
vatelé reprezentovaní Svazem
průmyslu ČR a Konfederací za-
městnavatelských svazů jsou
proti zrušení karenční doby,
když argumentují zneužíváním
nemocenských dávek a obhajují
své ekonomické zájmy bez
jakéhokoliv zájmu o dopady na
zdraví zaměstnanců.

Argument o zneužívání ne-
mocenských dávek neuznal už

v roce 2008 Ústavní soud, který
konstatoval, že kvůli naprosto
neurčitému počtu zneuživatelů
postihuje všechny kategorie za-
městnanců. Ústavní soud už
tehdy také upozornil, že v bu-
doucnu může dojít k větším ško-
dám na zdraví a vývoji zdravot-
ních komplikací v důsledku ne-
léčení původního onemocnění.
Tím může dojít k nezanedbatel-
nému zvýšení nákladů na léčení
v případě komplikací.

-dě-
Návrh novely ZP sněmovní tisk 109:
http://www.psp.cz/sqw/historie.s
qw?o=8&t=109

Poslanecká sněmovna ve středu 30. května schválila v prvním
čtení návrh skupiny poslanců ČSSD (Jan Hamáček, Jan Birke,
Kateřina Valachová, Petr Dolínek), na změnu v zákoníku práce,
kterou by se mělo obnovit proplácení prvních tří dnů nepřítom-
nosti v práci z důvodu nemoci.

Další část NOS 12 vyjde
v pondělí 11. června 2018.

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=109
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=109


Zajímá mě, zda může inspektorát práce při kontrole využít
i jiných než předložených údajů od zaměstnavatele (z do-
cházkových karet, z kamer) a zda systém vykazování té jediné
správné (ale upravené) evidence odpracované pracovní doby je
v pořádku, když se ostatní systémy významně časově rozcházejí.
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§ ODPOVÍDÁME §
Kontroly evidence odpracované doby

Na dotaz odpověděla Mgr. Ludmila Hájková
ze Státního úřadu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce
postupuje při kontrole v souladu
se zákonem č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, a kontrol-
ním řádem (zák. č. 255/2012
Sb.). Povinnost kontrolujícího
(inspektora) je, mimo jiné,
požadovat poskytnutí údajů,
dokumentů a věcí vztahující se
k předmětu kontroly nebo k čin-
nosti kontrolované osoby (do-
klady), aby mohl splnit svou
povinnost zjistit skutečný stav
věci, popsat a podklady doložit
zjištěný stav věci v rozsahu
nezbytném ke splnění účelu
kontroly. Protokol o kontrole je
pak výsledným kontrolním
dokumentem zachycujícím zjiš-
těný stav věci v nezbytném roz-
sahu pro dosažení účelu kon-
troly, kdy zachycené kontrolní
zjištění musí být v závislosti na
povaze kontroly doloženo pří-
slušnými podklady.

Zaměstnavatel je povinen vést
evidenci odpracované doby,
nikoliv evidenci docházky, která
je evidencí přítomnosti zaměst-
nance v prostorách zaměstna-
vatele. To ovšem nemusí zname-
nat naplnění ustanovení záko-
níku práce, že pracovní dobou je
doba, kdy je zaměstnanec
připraven na pracovišti vykoná-
vat práci. Nikoliv tedy doba
převlékání, mytí apod. (pokud
zaměstnavatel nestanoví, že tuto
dobu bude započítávat do pra-
covní doby), přestože se zaměst-
nanec v prostorách zaměstna-
vatele pohybuje.

Zaměstnanec má právo na-
hlížet do podkladů k vyúčtování
mzdy, a pokud podklady, např.
odpracované hodiny, nesouhlasí
se skutečným stavem, měl by
vyzvat zaměstnavatele k nápra-
vě. Dle § 276 odst. 9 zákoníku
práce je zaměstnavatel povinen
projednat se zaměstnancem
nebo na jeho žádost s odborovou

organizací nebo radou zaměst-
nanců anebo zástupcem pro
oblast BOZP stížnost zaměst-
nance na výkon práv a povin-
ností vyplývajících z pracov-
něprávních vztahů.

Státní úřad inspekce práce
není vyšetřovací orgán, ale
pouze kontrolní. Doklady před-
kládá kontrolovaná osoba, tudíž
zaměstnavatel. V uvedené sou-
vislosti inspektor požaduje
prokázání splnění zákonné
povinnosti zaměstnavatele vést
evidenci odpracované doby za-
městnanců.

V případě, že podatel podnětu
předloží hodnověrné doklady
(např. výzvu zaměstnavateli k úh-
radě odpracovaných a nezapla-
cených hodin, stížnost adreso-
vanou zaměstnavateli v uvedené
souvislosti) a současně zbaví
kontrolní orgán mlčenlivosti
o podateli podnětu, pak inspek-
tor využívá při kontrole všech
dostupných relevantních infor-
mací. Tudíž i doklady, které
přiloží zaměstnanec k podnětu
a tyto jsou identifikovatelné
jako doklady vystavené zaměst-
navatelem k vedení evidence
odpracované doby, které poža-
duje po zaměstnancích.

Závěrem je důvodné sdělit,
že Státní úřad inspekce práce
a oblastní inspektoráty práce ne-
jsou oprávněny řešit individuál-
ní spory mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem. To přísluší vý-
hradně soudům, neboť pouze
příslušný soud je oprávněn pro-
jednávat a rozhodovat spory
mezi zaměstnavatelem a za-
městnancem o nároky z pracov-
ního poměru.
BOZPINFO
http://www.bozpinfo.cz/kontrol
y-evidence-odpracovane-doby

Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou
Bude mi končit v pořadí třetí pracovní smlouva na dobu urči-

tou, vždy na jeden rok. V žádné ze smluv nebylo uvedeno, že
pracuji na místě matky, která je na rodičovské dovolené. Ta si
nyní požádala o další prodloužení rodičovské dovolené o rok.
Zaměstnavatel prý nemůže se mnou uzavřít smlouvu na další je-
den rok, i když já mám o takovou smlouvu zájem. Matka, kterou
zastupuji, si pracovní poměr nechává přitom jen pro jistotu,
nepočítá s návratem a zaměstnavatel má zájem, abych pro něj
dále pracovala, jak další rok a poté trvale.

Může tedy zaměstnavatel se mnou uzavřít další smlouvu na
dobu určitou?

Váš zaměstnavatel má bo-
hužel pravdu. Problém je řešen
v zákoníku práce § 39 odst. 2)
cituji:

„Doba trvání pracovního
poměru na dobu určitou mezi
týmiž smluvními stranami ne-
smí přesáhnout 3 roky a ode
dne vzniku prvního pracovní-
ho poměru na dobu určitou
může být opakována nejvýše
dvakrát. Za opakování pracov-
ního poměru na dobu určitou se
považuje rovněž i jeho prod-
loužení“.

Jinými slovy, po skončení
prvého pracovního poměru na
dobu určitou lze tento pracovní
poměr opakovat pouze dvakrát.
A je jedno, zda byl uzavřen na
jeden rok nebo na 3 roky Je to
prostě zásada „3x a dost“.

Musíme si uvědomit, že pra-
covní poměr na dobu určitou
řadíme mezi tzv. prekérní pra-
covní poměry, které nedávají
takové ekonomické a sociální
jistoty jako pracovní poměry na
dobu neurčitou. Proto tato
právní úprava nemá za cíl šikanu
zaměstnance. Naopak jej má
chránit před nekonečným řetě-
zením takto pojatých pracovních
poměrů.

Konstatujete, že pracujete na
místě matky, která je na
rodičovské dovolené. Podle
mého názoru byl s vámi uzavřen
pracovní poměr na dobu určitou
pro vás nešťastně, a to vždy na
jeden rok s přesným datem jeho
ukončení. Výhodnější by bylo,
kdyby byl uzavřen do ukončení
rodičovské dovolené zaměst-
nankyně, kterou zastupujete.
Tam by sice byl také tříletý
časový limit pro uzavření pra-
covní smlouvy na dobu určitou,

ale byl by prostor – v případě
potřeby – jej ještě dvakrát prod-
loužit.

Možná však, že jste použila
výraz „požádala o další prod-
loužení rodičovské dovolené
o rok“, kterým se lidově popisu-
je i situace, že žena požádá
po skončení tříleté rodičovské
dovolené o roční neplacené vol-
no do 4 let dítěte. Tříletá ro-
dičovská dovolená se totiž ne-
prodlužuje. Tady by záleželo na
tom, za jakých podmínek bylo
zaměstnankyni neplacené volno
poskytnuto, a zda zaměstnavatel
s ní do budoucna jako se za-
městnancem počítá. A zda - na
základě tohoto předpokladu –
bude zaměstnavatel ochoten
v dohodě s vámi ukončit pracov-
ní poměr na dobu určitou a uza-
vřít s vámi pracovní poměr na
dobu neurčitou.

Stejně tak se může váš pra-
covní poměr změnit na dobu
neurčitou, a to automaticky,
pokud i po uplynutí sjednané do-
by budete s vědomím zaměstna-
vatele dál vykonávat svou práci.
Shrnuto:
• Zaměstnavatel může uzavřít

se svým zaměstnancem pra-
covní poměr na dobu určitou
pouze 3x po sobě.

• Počet těchto opakování
nelze překročit. Ani tehdy,
kdyby byly tyto pracovní
poměry uzavřeny třeba pouze
na jeden měsíc.

• Pracovní smlouvu na dobu
určitou lze změnit na dobu
neurčitou
a) po dohodě zaměstnavatele
a zaměstnance,
b) automaticky ze zákona,
pokud po uplynutí stanovené
doby, na kterou byla uzavře-
na, zaměstnanec se souhla-
sem zaměstnavatele dál
vykonává sjednanou práci.

JUDr. Pavel Sirůček
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