
Dne 24. června
2015 uspořádali
Mladí odboráři
OSSOO další
setkání s ná-
městkem mini-
stra vnitra pro
státní službu

Josefem Postráneckým, ten-
tokrát diskuzi o přitažlivosti
státní správy v režimu služeb-
ního zákona pro mladé, zejména

pro absolventy
škol. Diskuze se
zúčastnil i předse-
da odborového svazu Pavel
Bednář, který účastníky mj.
seznámil s aktuální situací ve
vyjednávání o platech a o ko-
lektivní dohodě vyššího stupně.

K akci jako takové mohu říci,
že se setkala s poměrně velkým
zájmem, což nás pochopitelně
těší, a budeme věřit, že i další
aktivity, které chystáme, najdou
alespoň srovnatelný ohlas. Z an-
ketních lístků jsme se dozvěděli
nejen o tématech, která jsou za-
jímavá, a na která bychom se
mohli zaměřit příště, ale i něko-

Praha
29. června 2015
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Předsednictvo VOS
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Náměstek ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef Postránecký se podruhé

setkal s mladými odboráři:

Vážená kolegyně, vážený kolego,
od VII. sjezdu OSSOO uběhlo více jak čtvrt roku. Nabízí se tedy otáz-

ka, co vlastně odborový svaz a jeho vedení za tuto dobu dělal ve prospěch
odborářů a zaměstnanců ve veřejné správě a službách.

V této době je pro náš OS jednou z největších priorit zavádění zákona
o státní službě v praxi, tzv. jeho implementace. Od 1. ledna 2015 je
služební zákon pro státní zaměstnance účinný a do 30. 6. 2015 se
nacházíme v tzv. přechodném období. Pod zákonem o státní službě je
nyní pouze několik vrcholných zaměstnanců státních úřadů, ale pro
drtivou většinu stávajících zaměstnanců ve státních orgánech bude tím
rozhodným dnem 1. červenec 2015, kdy budou moci do 31. 8. 2015 požá-
dat o služební poměr. Proč zmiňujeme přechodné období – protože je to
období, kdy se připravují a schvalují doprovodné právní akty (nařízení
vlády a vyhlášky), kdy náměstek ministra vnitra pro státní správu vydává
postupně služební předpisy a metodické pokyny, bez kterých by fun-
gování v rámci služebního poměru a pod zákonem o státní službě nebylo
dost dobře možné. OSSOO proto musel a musí být velmi bystrý a přede-
vším aktivní v připomínkových řízeních tak, aby dopady implementace
zákona o státní službě byly na budoucí státní zaměstnance, tedy i na Vás
odboráře, co nejméně citelné.

Zákon o státní službě umožňuje OSSOO uzavřít s Vládou ČR tzv.
Kolektivní dohodu vyššího stupně. První návrh jsme předali MV ČR dne
27. 3. 2015. Pokud se podíváme na tento služební zákon, tak v něm ne-
najdeme prakticky žádné významné výhody či benefity. Spíše v něm na-
jdeme řadu omezení práv a zvýšených povinností pro státní zaměstnance
oproti zákoníku práce. Je tu tedy prostor pro kolektivní vyjednávání.
Kolektivní dohoda vyššího stupně by mohla alespoň částečně kompenzo-
vat tyto „nevýhody“. Bohužel neustále narážíme na stanovisko MF, že
implementace zákona o státní službě musí být finančně neutrální. Jsme
přesvědčeni a stále věříme, že Kolektivní dohoda vyššího stupně přinese
alespoň nějaké výhody pro státní zaměstnance. Vždyť je to i v zájmu
vlády, aby měla stabilizovanou státní správu.

V těchto dnech se již velmi intenzivně připravuje návrh státního
rozpočtu na rok 2016. Proto se v pondělí dne 22. 6. 2015 uskutečnilo jed-
nání zástupců odborů s panem premiérem, ministrem financí a ministryní
práce a sociálních věcí. Odbory za účasti předsedy OSSOO vznesly jed-
noznačný požadavek na zvýšení objemu mzdových prostředků min. o 5
% (vládní koalice se zatím dohodla na 3 %). Dále odbory požadují návrat
tvorby FKSP na 2 %. Předseda OSSOO doplnil požadavek též na na-
výšení platových tarifů pro státní zaměstnance min. o 25 % tak, jak se do-
hodly OS RoPo, které zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných
službách a správě (viz Prohlášení OS RoPo ze dne 29. 4. 2015).
Výsledkem tohoto jednání je dohoda, že se nadále bude vyjednávat na
úrovni náměstků ministrů (MF a MPSV) a zástupců odborů tak, aby vy-
jednávání o platech a o FKSP bylo dořešeno do 27. 7. 2015, kdy se koná
plenární schůze RHSD (tripartity).

Odborový svaz v této době velmi intenzivně sleduje vývoj u dvou
návrhů zákonů – návrhu zákona o státním zastupitelství a návrhu zákona
o obecní polici. K oběma návrhům OSSOO zaslal velmi obsáhlá stano-
viska, která převzala i ČMKOS.

A jaké bude pro OSSOO letošní léto? Jak z výše uvedeného vyplývá,
bude asi velmi horké, ale určitě nebude vůbec klidné. Přejme si, abychom
po jeho skončení mohli konstatovat, že bylo pro odborový svaz úspěšné!
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Ve čtvrtek 25. června 2015 se
v Praze konalo 2. zasedání
předsednictva VOS. V rámci bo-
du informace o činnosti OSSOO
od minulého zasedání PVOS
předseda Bc. Pavel Bednář shrnul
mj. účast svou a dalších funk-
cionářů a zaměstnanců OSSOO
na nejrůznějších akcích a jed-
náních. 27. dubna to byla účast na
Mezinárodním dnu za oběti pra-
covních úrazů, když v roce 2014
si smrtelné úrazy v práci v ČR
vyžádaly 105 obětí a bylo evi-

dováno více než 41 tis. pracov-
ních úrazů s pracovní neschop-
ností. Bez odborových inspek-
torů by počet úrazů byl daleko
vyšší. Důležité bylo jednání
odborových svazů rozpočtové a
příspěvkové sféry, které společně
prosazují navýšení prostředků
státního rozpočtu na platy a jejich
promítnutí do platových tarifů.
Odborový svaz byl zastoupen na
celostátní poradě vedení České

Vážená kolegyně odborářko, vážený kolego odboráři,
je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na

období relativního odpočinku a načerpání nových sil na násle-
dující období roku. Dovolte nám, abychom alespoň touto ces-
tou popřáli všem členům Odborového svazu státních orgánů a
organizací, ale i ostatním zaměstnancům ve veřejné správě a
službách, co nejklidnější a pohodové prožití zasloužené dovo-
lené a načerpání sil do dalšího pracovního období.

Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Bude státní správa ještě zajímat mladé?

Nabídka zbývajících volných
pokojů OSSOO

v rekreačním středisku SMRK
Lázně Libverda v letních

měsících – červenec a srpen
2015 na str. 4
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Největší odborová centrála ČMKOS se začala
připravovat na cíle a záměry kolektivního vyjed-
návání pro rok 2016.

Chce velmi důrazně nejen zaměstnavatelům, ale i
široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR za-
číná být vážným ekonomickým problémem.
Vyplynulo to z dnešního jednání Rady ČMKOS, která
se shodla na tom, že je třeba dále seznamovat veřej-
nost s nezávislými analýzami ČMKOS o tom, kam
může vést dlouhodobá politika nízkých mezd v ČR.

Předsedové odborových svazů dnes také rozhodli,

že je třeba aktivizovat a podpořit ty odboráře, kteří
budou sehrávat hlavní roli ve vyjednávání o růstu
mezd a platů. ČMKOS nechce připustit, aby čeští za-
městnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU.
Neodpovídají tomu ani dosahované výsledky větši-
ny firem, ani dosahovaná úroveň produktivity práce
u nás.

ČMKOS proto svolává 16. září do Prahy velký
manifestační mítink odborů pod heslem „Konec lev-
né práce v ČR“.
V Praze dne 15. 6. 2015

KONEC LEVNÉ PRÁCE V ČR
ČMKOS SVOLÁVÁ VELKÝ MANIFESTAČNÍ MÍTINK

Kontakty Informačních a poradenských center
Odborového svazu státních orgánů a organizací od 1. 7. 2015
Informační a poradenská centra: telefon: mobil. tel.:
Praha + Středočeské
Mgr. Arnošt Odvalil 224 142 275 739 534 662
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz
Jihočeské
Ivana Jochová 386 359 264 724 594 591
e-mail: jochova.ivana@cmkos.cz
Západočeské
Daniela Bečvaříková 377 226 046 731 609 454
e-mail: becvarikova.daniela@cmkos.cz
Severočeské
Eva Vovesová 475 209 118 731 609 455
e-mail: vovesova.eva@cmkos.cz
Východočeské
Mgr. Věra Benešová 495 523 267 604 321 518
e-mail: benesova.vera@cmkos.cz
Jihomoravské
Jaroslav Svoboda 542 213 188 731 609 457
e-mail: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
Severomoravské
Ing. Zdeněk Faic 596 104 187 731 622 932
e-mail: faic.zdenek@cmkos.cz

Předsednictvo VOS

Tříprocentní růst mezd ve stát-
ní zprávě pro příští rok odborům
nestačí. Podle jeho názoru by
nárůst platů pro rok 2016 měl
být pět procent a to bez ohledu
na to, jestli se jedná o státní za-
městnance nebo zaměstnance
placené ze státního rozpočtu.

Růst ekonomiky podle něj
vytváří dostatečné zdroje, aby na
to mohla vláda reagovat vyšším
růstem platů. Navrhuje též růst
platů u ústavních činitelů o 6,6
procenta.

S odbory teď budou jednat
náměstci ministerstev financí a

práce a sociálních věcí až do 27.
července, kdy bude vláda o roz-
počtu jednat s odbory a zástupci
zaměstnavatelů.
23. 6. 2015
http://www.odbory.info/obsah/5/
rust-platu-muze-zpusobit-velk-
ou-dynamiku-rustu-hdp/3778

Růst platů může způsobit velkou dynamiku růstu HDP
Řekl před jednáním tripartity šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula

správy sociálního zabezpečení,
kde vystoupil předseda OS. Ten
se také zúčastnil vzpomínkové
akce připomínající účast přísluš-
níků Finanční stráže při Praž-
ském květnovém povstání a ně-
kolika jednání sekcí odborového
svazu. V období od minulé schů-
ze předsednictva se uskutečnil
Sněm ČMKOS, který podpořil
požadavky svazů rozpočtové a
příspěvkové sféry, proběhlo vy-
rovnání připomínek k návrhu
zákona o státním zastupitelství,
když náš OS odmítá rušení vrch-
ních zastupitelství a zcela neor-
ganické a nesystémové zavedení
nové instituce Speciálního státní-
ho zastupitelství. Velkou akcí by-
la školení k zákonu o státní služ-
bě a kolektivnímu vyjednávání
konaná v regionech, kterého se
celkem účastnilo 240 odborářů.
Dále proběhlo jednání k imple-
mentaci zákona o státní službě
v podmínkách ministerstva za-
hraničních věcí a jednání ve
Francouzském institutu ohledně
řádného sociálního dialogu. Zá-
stupci OS se účastnili konference
Elektronická evidence tržeb:
zkušenosti a očekávání. Probíhají
jednání ohledně navýšení platů
v roce 2016 a nového odměňo-
vání v rámci zákona o státní služ-
bě od roku 2017. Zprávu doplnili
Ing. V. Rosenberger (Územní fi-

nanční orgány), JUDr. N. Bro-
zová (Státní zastupitelství) a Mgr.
Zdeňka Balcarová, Ph.D.(ČSSZ).

K problematice implementace
zákona o státní službě se předsed-
nictvo shodlo na vytvoření pra-
covního týmu, který bude shro-
mažďovat poznatky a připo-
mínky z realizace, které budou
sloužit k dalšímu jednání OS v té-
to oblasti. K tématu bude zřízena
speciální e-mailová adresa. Svaz
pomohl rozšířit Metodický pokyn
č. 1 útvaru státní služby MVČR
jeho rozesláním do příslušných
odborových organizací. V čer-
venci bude pokračovat jednání
ohledně kolektivní dohody vyš-
šího stupně, když vyjednávací
tým za odbory tvoří P. Bednář, R.
Pospíšil, A. Odvalil (všichni
OSSOO), J. Šebková (ČMOSA)
a I. Břeňková (OSZSP ČR)

Další pracovní tým OSSOO
byl vytvořen k projednávání no-
vely zákona o obecních policii,
když OSSOO odmítá především
příliš vysokou četnost zkoušek
odborné způsobilosti.

Předsednictvo dále jednalo o při-
pravovaném mítinku na podporu
zvyšování mezd, vzalo na vě-
domí informace o činnosti Mla-
dých odborářů OSSOO, volbách
do orgánů Zdravotní pojišťovny
MV ČR, jmenovalo členy Komi-
se pro nenárokové podpory z PSF
OSSOO a diskutovalo o ustavení
a činnosti redakční rady sva-
zového periodika.

Předseda sekce celní správa
OSSOO Bc. Miloš Lokvenc in-
formoval, že sekce podporuje
Petici za zrušení zdanění výslu-
hových příspěvků. -dě-

Petr Tachecí, dlouholetý před-
seda Sekce policisté a zaměstnan-
ci Policie ČR našeho odboro-
vého svazu a člen PVOS, se na
jednání PVOS ve čtvrtek 25. 6.
rozloučil s jeho členy a popřál
kolegům odborářům úspěchy v je-
jich nelehké práci. Uvedl do
funkce nového člena PVOS za
sekci Jaroslava Chytrého. Před-
sednictvo poděkovalo panu Ta-
checímu, který odchází do dů-
chodu, za jeho práci ve prospěch
odborů a zaměstnanců.

Petr Tachecí

OSSOO v médiích
ČRo Plus: Nové úřednické benefity jen rozdělují společnost a budí
závist, 15. 6. 2015
http://m.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/kambersky-nove-ured-
nicke-benefity-jen-rozdeluji-spolecnost-a-budi-zavist--1501535
Český rozhlas: O volnu pro státní úředníky mluvili předseda
Odborových svazů státních orgánů a organizací Pavel Bednář a
ekonom Jiří Schwarz, 8. 6. 2015
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/statni-urednici-
dostanou-vic-volna-nez-bezni-zamestnanci-rozhodla-vlada--1499244
Rozhovor na aktuální téma s předsedou OSSOO, Bc. Pavlem
Bednářem, 22. 6. 2015
http://blog.odboryplus.cz/?p=2988

http://blog.odboryplus.cz/?p=2988
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/statni-urednici-dostanou-vic-volna-nez-bezni-zamestnanci-rozhodla-vlada--1499244
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/statni-urednici-dostanou-vic-volna-nez-bezni-zamestnanci-rozhodla-vlada--1499244
http://m.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/kambersky-nove-urednicke-benefity-jen-rozdeluji-spolecnost-a-budi-zavist--1501535
http://m.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/kambersky-nove-urednicke-benefity-jen-rozdeluji-spolecnost-a-budi-zavist--1501535
http://www.odbory.info/obsah/5/rust-platu-muze-zpusobit-velkou-dynamiku-rustu-hdp/3778
http://www.odbory.info/obsah/5/rust-platu-muze-zpusobit-velkou-dynamiku-rustu-hdp/3778
http://www.odbory.info/obsah/5/rust-platu-muze-zpusobit-velkou-dynamiku-rustu-hdp/3778
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Náměstek ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef Postránecký se podruhé

setkal s mladými odboráři

lik praktických připomínek k or-
ganizaci – na dalších diskuzích
tak plánujeme mj. sběr dotazů
předem e-mailem a některé další
drobnější inovace, které snad
zpříjemní společně strávený čas
a hlavně zvýší přínos akce pro
jednotlivé účastníky i organizá-
tory.

Samotných diskutujících, kte-
ří se skutečně diskuze aktivně
zúčastnili, ať už svými názory či
dotazy, mohlo však být více.

městnance, bude nutné již v prv-
ních letech účinnosti právní
úpravu sledovat a její dopady
hodnotit. Zároveň je nepochyb-
né, že s ohledem na absenci
jiných motivačních faktorů bude
vyvíjen tlak zejména na zvýšení
prostředků na platy a vytvoření
podmínek pro zajímavé a efek-
tivní platové ohodnocení.

Dalším diskutovaným té-
matem byl obraz státních za-
městnanců v médiích, kdy se
jeví, že po v nedávné době téměř

úředníků. Je samozřejmě nezbyt-
né, a tak to hodnotí jak náměstek
Postránecký, tak předseda naše-
ho odborového svazu, abychom
na pozitivní image úřednictva

pracovali i my sami. Za sebe to-
to vnímám jako jeden ze zají-
mavých a aktuálních úkolů naše-
ho odborového svazu.

Šárka Homfray

Budou mladí
lidé usilovat o to,
aby mohli pra-
covat ve státní
správě po za-
vedení zákona
o státní službě,
nebo se zatím

spokojí s pracovním místem a
s myšlenkou, že časem odejdou
do soukromého sektoru s nějakou
praxí? Jelikož jsem byla před
čtyřmi roky čerstvým absolven-
tem vysoké školy a toto téma se
mne týká, hledala jsem odpověď
na otázku v diskuzi s panem
RNDr. Josefem Postráneckým.

Jednou z hlavních výhod stát-
ní služby má být větší jistota pra-
covního místa. Všeobecně se má
za to, že stabilita pracovních
míst ve státní správě je vyšší
oproti soukromé sféře. Větší jis-
tota stálosti pracovního místa je
pro mladého člověka, a nejen pro
mladého, jistě velice pozitivní.
Další výhodou má být více dnů
volna. Volný den je příjemný, ale
opravdu má pro mladého člově-
ka takový význam? Navíc oproti

současnému stavu je těch nových
volných dnů minimum, nemluvě
o tom, že tak úplně „volné“ také
nejsou.

Pozitivně bych hodnotila po-
vinnost zajištění dalšího vzdělá-
vání, ale bohužel jsem z diskuze
nezjistila, jakou formou bude
další vzdělávání zajištěno. Nej-
hlavnější význam státní služby
shledávám v tom, že pokud bude
pracovník stále hodnocen nejlep-
ším hodnocením a bude na zákla-
dě hodnocení i štědře odměňo-
ván a výsledky práce pak dlou-
hodobě nebudou odpovídat hod-
nocení, představený bude muset
nést důsledky za to, že hodnotil
nejlepšími výsledky pracovníka,
a při tom nejsou úkoly hotové.
Pevně věřím, že se takto zamezí
„klientelismu“ a šanci na dobré
hodnocení budou mít i jiní pra-
covníci, kteří nejsou u před-
stavených tak oblíbení. Myslím
si, že toto by mohlo vést k lepší
motivaci pracovníků, ovšem nej-
spíše jen tehdy, bude-li hodno-
cení skutečně spojeno s dostateč-
nými platovými prostředky.

Do diskuze jsem žila v pře-
svědčení, že pro mladé pracov-
níky bude zajímavá i možnost,
přihlášení se do výběrového
řízení na vedoucí pozice, pří-
padně očekávat poměrně rychlý
karierní růst z pozic nástupních.
Ale z diskuze vyplynulo, že ne-
jen že řada vedoucích funkcí
je mladšími lidmi již obsaze-
na, ale pokud se stávajícím ve-
doucím pracovníkům podaří ve
výběrovém řízení pozici ob-
hájit, budou do budoucna šance
na karierní postup mnohem slab-
ší.

Mé dojmy z diskuze jsou
celkem rozpačité. Pokud bych
nyní byla čerstvým absolventem
a stála bych před rozhodnutím,
zda nastoupit na pracovní pozici
ve státní sféře nebo na pozici
v nadnárodní společnosti, asi
bych těžko vybrala státní sféru.
Pevně věřím, že i dalšími dis-
kuzemi a prací odborového sva-
zu se nám podaří státní sféru
více zatraktivnit a udržet zájem
mladých lidí o práci v ní.

Romana Kaiserová

Myslím, že i pan náměstek
Postránecký očekával trošku po-
drobnější zpětnou vazbu co do
přípravy na aplikaci služebního
zákona na jednotlivých úřadech.
Využijme toho, že s námi ochot-
ně komunikuje, a ptejme se a in-
formujme ho o tom, co naše ko-
legy na úřadech trápí, či co
naopak oceňují.

Z diskuze byl pořízen au-
diovizuální záznam, který po
nezbytných úpravách bude v co
možná nejbližší době zveřejněn.
Z něj se dozvíte mj. i něco o tom,
co si pan náměstek myslí např.
o využitelnosti služebního hod-
nocení, o prostupnosti státní sprá-
vy podle nové právní úpravy, i
odpovědi na některé konkrétní
dotazy k aplikaci služebního
zákona, které v diskuzi padly.

Dojmy účastníka této diskuze
shrnula Romana Kaiserová z na-
ší platformy Mladých odborářů.
Za sebe musím konstatovat, že
mě potěšila (i když nepřekvapi-
la) konzistentní upřímnost pana
náměstka co do hodnocení slu-
žebního zákona. Je nepochybné,
že lákadel a benefitů obsahuje
služební zákon minimum, a
pokud budeme chtít udržet ales-
poň určitou míru atraktivity stát-
ní služby pro nové i stávající za-

unifikované ofenzivě označující
úředníky za příživníky, kteří jen
pijí kafe a vymýšlí regulace, se i
v mainstreamových médiích
občas objeví komentář, který
pozitivně hodnotí potřebu kva-
litní státní správy a kvalitních

Mé dojmy z diskuze o státní službě
Foto 1x Romana Kaiserová, 2x -dě-



v tomto nároč-
ném a zásluž-
ném povolání
nejsou vůbec
lehké. Přesčasy, agresivní paci-
enti nebo arogantní přístup za-
městnavatele jsou problémy,
které trápí zaměstnance ve zdra-
votnictví. Opět neříkám nic
nového, když zdůrazním, jak je
důležité se stýkat i na takových-
to méně formálních akcích s od-
boráři z jiných svazů. Hodnota
výměny informací a zkušeností
je nevyčíslitelná.

Těším se na další setkání na
podzim, kde se setkám s kolegy
z jiných svazů a dozvím se na
seminářích užitečné informace,
které budu moci využít ve své
odborářské práci.

Stanislav Dvořák
Ministerstvo dopravy

člen koordinačního výboru
Mladých odborářů OSSOO
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Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník
práce a úpravu pracovněprávních vztahů

Ve dnech 12. - 14. 6. 2015 se
uskutečnil seminář organizovaný
EPSU (European Federation of
Public Service Unions) a Odbo-
rovým svazem zdravotnictví a
sociální péče ČR v hotelu Iris
v krásném prostředí Pavlova na
jižní Moravě. Seminář byl za-
měřen na mladé odboráře, kteří
se tam sešli v rekordním počtu
43. Sešli se jak odboráři, kteří
jsou členy déle, ale i úplní
nováčkové ze všech koutů České
republiky a Slovenska.

Celá akce byla moderována
panem Ladislavem Kucharským,
který vtipně a zajímavě provázel
celým seminářem. Dokázal tak
udržet dobrou náladu všech, a to
i navzdory vysokým teplotám,
které v té době panovaly na jižní
Moravě. Informace o meziná-
rodních iniciativách odborářů a

seznámení s PSI (Public Ser-
vices International) a EPSU, glo-
bálnější pohled na akce odborů a
i informace za zákulisí poskytli
hosté, paní místopředsedkyně
Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR Ivana Břeň-
ková a pan PhDr. Josef Krej-
bych za EPSU a PSI.

Tématem semináře bylo shr-
nutí minulých setkání, jejich vý-
sledků a stanovení nových témat
a cílů. Účastníci se rozdělili do
skupin, ve kterých za metodic-
kého vedení pana Kucharského,
stanovovali a prioritizovali nová
témata na základě svých zkuše-
ností z pracovišť. Protože mož-
ných témat bylo hodně, shodli se
účastníci semináře na zhruba
dvou základních skupinách té-
mat. První skupina, řekněme
obecně teoretická, obsahovala

základní balíček vědomostí, jako
jsou základy pracovního práva,
organizace odborů, práva a po-
vinnosti odborářů. Druhá skupi-
na obsahovala témata praktická,
která navazují na první skupinu,
jako například komunikace se
zaměstnavatelem, slovní sebeo-
brana a nejenom nábor nových
členů, ale i práce se členy stáva-
jícími, jejich udržení a aktiviza-
ce. Závěrem se účastníci shodli,
že vše by mělo být vysvětlováno
na příkladech z praxe od zkuše-
nějších odborářů, a to třeba i jak
se některé věci dělat nemají.

Díky tomu, že většina účastní-
ků byli zaměstnanci ve zdravot-
nictví, dozvěděl jsem se mnoho
zajímavých informací o pracov-
ních podmínkách ve zdravotnic-
tví. Neřeknu nic nového, když
řeknu, že pracovní podmínky

Nabídka zbývajících volných pokojů OSSOO v rekreačním středisku
SMRK Lázně Libverda v letních měsících – červenec a srpen 2015

termín pokoj číslo = kapacita cena za pokoj/noc
11.7. – 18.7. 2015 p.č. 5 = (2 + 1) 490,-Kč/noc
18.7. – 25.7. 2015 p.č. 5 = (2 + 1) 490,-Kč/noc
1.8. – 8.8. 2015 p.č. 3 = (2 + 1) 490,-Kč/noc

p.č. 4 = (2 + 1) 490,-Kč/noc
8.8. – 15.8. 2015 p.č. 3 = (2 + 1) 490,-Kč/noc

p.č. 5 = (2 + 1) 490,-Kč/noc
15.8. – 22.8. 2015 p.č. 3 = (2 + 1) 490,-Kč/noc

p.č. 4 = (2 +1 ) 490,-Kč/noc
p.č. 5 = (2 + 1 ) 490,-Kč/noc

22.8. – 29.8. 2015 p.č. 4 = ( 2 + 1) 490,-Kč/noc
p.č. 6 = ( 3 + 1) 610,-Kč/noc

Podrobné informace k ubytování v RS SMRK Lázně Libverda by-
ly zveřejněny v NOS č. 2-3/2015, http://statorg.cmkos.cz
Kontaktní osoba: Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474 nebo
e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Seminář EPSU pro mladé odboráře

Děkujeme
Během jarních měsíců ukončili své působení v řadách zaměstnanců
našeho odborového svazu Pavel Mörtl z IPC České Budějovice,
Ludvík Chovanec z IPC Ostrava, Jarmila Kuncová z IPC Olomouc
a Eva Sauková z IPC Praha a Středočeský kraj, a odešli do důchodu.
Všichni se dlouhá léta podíleli aktivně na odborové činnosti, nebyli
jen zaměstnanci, ale i opravdoví odboráři. Zvlášť pro naši sekci
veřejné správy vykonali mnoho iniciativní práce nad své povinnos-
ti. Děkujeme.

Ing. Alena Gaňová, předsedkyně Sekce veřejné správy OSSOO

V rámci projektu Nový občanský
zákoník ve vazbě na zákoník práce a
úpravu pracovněprávních vztahů financo-
vaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu České republiky diskutovalo
o důsledcích rekodifikace soukromého prá-
va pro pracovněprávní vztahy na celkem
239 diskusních fórech 4816 osob.
ČMKOS, předkladatel projektu, uspořá-
dala v průběhu projektu celkem 63 diskus-
ních fór, partneři projektu, Svaz průmyslu
a dopravy České republiky 60, Konfede-
race zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR 60 a Asociace samostatných
odborů 56 diskusních fór. Fór ČMKOS
v regionech se zúčastnila i řada odborových
funkcionářů z našeho odborového svazu.

Závěrečná konference projektu pak
konstatovala, že rekodifikace soukromého
práva představovaná zejména přijetím
občanského zákoníku významně ovlivnila
podobu úpravy pracovněprávních vztahů.
V mnoha ohledech se potvrdily obavy so-
ciálních partnerů, že rekodifikace bude pro
smluvní strany pracovněprávních vztahů a
jejich zástupce znamenat růst právní nejis-
toty a vznik výkladových a aplikačních
komplikací. Účastníci konference vyzýva-
jí, aby byly v rámci připravované novely
občanského zákoníku zodpovědně vzaty
do úvahy i zjištěné negativní dopady do
oblasti pracovněprávních vztahů. Změny
v občanském zákoníku by měly být prove-
deny na základě pečlivého prozkoumání
předkládaných požadavků vycházejících
z reálných aplikačních zkušeností. Do
přípravy novelizace občanského zákoníku,
případně zákoníku práce, musí být zapo-

jeni sociální partneři, a to způsobem, který
respektuje skutečnost, že v každodenních
záležitostech zastupují hlavní aktéry pra-
covněprávních vztahů a disponují proto
nezkreslenými poznatky o důsledcích
současné podoby právní úpravy. Jejich
návrhy by měly být do novely občanského
zákoníku a zákoníku práce zapracovány při
nejbližší příležitosti.

Konkrétní okruhy nezbytných změn
• Přijetí zvláštní úpravy evidence

odborových a zaměstnavatelských organi-
zací, zakotvení zvláštního režimu mimo
zákon o veřejných rejstřících. Zvláštní
režim musí respektovat autonomii odboro-
vých a zaměstnavatelských organizací, sle-
dovat hledisko co nejnižší formální a ad-
ministrativní zátěže a fungovat nezávisle
na správním řádu. Musí být také postaveno
na jisto, že se na odborové organizace ne-
vztahuje úprava pobočných spolků. V sou-
vislosti s uvedenými návrhy je třeba ještě
do občanského zákoníku doplnit, že odbo-
rové organizace a organizace zaměstna-
vatelů jsou veřejně prospěšné právnické
osoby.

• Revize koncepce nicotnosti právního
jednání v pracovněprávních vztazích, opuš-
tění následku nicotnosti pro případ nedo-
držení písemné formy jednostranného
právního jednání, směřujícího k rozvázání
pracovního poměru, a změna pravidel
doručování písemnosti do vlastních rukou.

• Opuštění institutu okamžitého zrušení
pracovního poměru zákonným zástupcem
nezletilého, přepracování podmínek
svéprávnosti zaměstnance směrem k na-
vrácení stavu, který se uplatňoval před
rekodifikací, umožnění tzv. souběhu funkcí
člena statutárního orgánu obchodní korpo-
race a pracovního poměru a změna
pravidel rodinného závodu tak, aby při je-
ho uplatňování byly respektovány základní
zásady pracovněprávních vztahů.

• Odstranění nejasností v oblasti
odškodňování pracovních úrazů, zejména
ve vztahu k poskytování náhrady za vytrpě-
nou bolest a ztížení společenského uplat-
nění.

• Doplnění pravidel počítání času, pro-
mlčení a prekluze tím směrem, aby v pra-
covněprávních vztazích nedocházelo k pro-
dlužování krátkých prekluzivních lhůt o do-
bu 6 měsíců v případě odpadnutí překážky
běhu lhůty.

• Odstranění nejasností v oblasti vzniku,

změn, zániku a zajištění závazků ve vztahu
k pracovněprávním vztahům (zejména ve
vztahu k institutům srážky ze mzdy,
směnky, postoupení pohledávky, převzetí
dluhu a dalších). Nad rámec výše uve-
dených společných bodů požadují partneři
na straně odborů (bez souhlasného sta-
noviska partnerů na straně zaměstnavatelů)
vyloučení možnosti započtení proti zaměst-
nancovu právu na mzdu.
h t t p : / / w w w. c m k o s . c z / l i d s k e - z d r o -
je_nove/projekt-esf-novy-obcansky-zakonik

http://www.cmkos.cz/lidske-zdroje_nove/projekt-esf-novy-obcansky-zakonik
http://www.cmkos.cz/lidske-zdroje_nove/projekt-esf-novy-obcansky-zakonik
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ze základních organizací

Odborová organizace při
Okresní správě sociálního za-
bezpečení Kladno v uplynulém
měsíci uspořádala sbírku oble-
čení a také finanční sbírku na
Nepál postižený zemětřesením.
Sbírky se zúčastnili všichni za-
městnanci OSSZ Kladno. Shro-
máždili velké množství oblečení
(dle přiložené fotografie), které
odvezli pracovníci Červeného
kříže. Sbírku museli převážet
dodávkou dvakrát. Finanční sbír-
ka vynesla 3705,- Kč. Přispělo
28 zaměstnanců. Dalších 1000,-
Kč poslali z odborové organi-
zace při OSSZ Nymburk. Chari-
tativní organizaci Člověk v tísni
na účet určený pro Nepál tak obě
odborové organizace odeslali
částku 4705,- Kč.

Další akcí, kterou odborová
organizace při OSSZ Kladno us-
pořádala společně se všemi za-
městnanci, je sběr plastových
víček. Sbírka je určena pro
Občanské sdružení Korálek při

speciální a praktické škole v Pa-
řížské ul. na Kladně. Časově
neomezená sbírka bude použita
na rehabilitační pobyty pro děti.

Od června bude odborová or-
ganizace při OSSZ Kladno také
přispívat do projektu Dobrý
anděl, každý měsíc částkou 10,-
Kč za každého člena. Při počtu

66 členů (v tom započteno i 6 za-
městnanců OSSZ Rakovník a 3
zaměstnanci PSSZ) tak bude
odborová organizace měsíčně
zasílat 660,- Kč. Některým za-
městnancům se tento obnos zdá
malý, a proto budou pomáhat
vyšší částkou.

Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.

Sbírka pro Nepál a další

Tomáš Lubovský, předseda
odborové organizace našeho
odborového svazu při Kanceláři
prezidenta republiky a Správě
Pražského hradu, řadu let
spolupracuje se sbírkami PET
víček pro Kristýnku, ne-
funkčních mobilů pro Nelinku a
brýlí pro Afriku. I díky jeho
propagaci v rámci našeho
odborového svazu se podařilo
rozšířit sbírky také do Minister-
stva průmyslu a obchodu a
Ministerstva zdravotnictví. Pro
další zájemce uvádíme kontakt:
tomas.lubovsky@hrad.cz

Netypická místní odborová
organizace našeho odborového
svazu sdružující a zastupující
zaměstnance z veřejné i státní
správy působí na Rakovnicku už
od zrušení zdejšího okresního
úřadu. Základem je bývalá orga-
nizace právě ze zrušeného okres-
ního úřadu, když největší část
jeho zaměstnanců byla delimito-
vána na městský úřad v Rakov-
níku, a ostatní přešli do dalších
šesti institucí. Původní předsed-
kyně organizace po přemístění
na nové pracoviště už nechtěla
funkci vykonávat a vypadalo to
na ukončení existence organi-
zace. Na nátlak tehdejší před-
sedkyně odborového svazu Ale-
ny Vondrové organizace zůstala
zachována a od té doby je její
předsedkyní Alena Gaňová. Ona
sama přešla z okresního úřadu
na rakovnické detašované pra-
coviště ministerstva vnitra, které
před čtyřmi lety bylo přemístěno
do Prahy, kam nyní denně do-
jíždí. Přesto dál zůstala rakov-
nické organizaci věrná a vede ji
dál. Mimo to je druhé volební
období předsedkyní Sekce veřej-
né správy našeho odborového
svazu.

Místní organizace, v současné
době s 89 členy (25 důchodců),
prošla za dobu své existence

Z výletu na Zámek a pivovar Chyše

když neobvyklého složení,
odpovědně vykonává pravomoci
dané zákoníkem práce ohledně
zastupování a informování všech

zaměstnanců, projednává orga-
nizační změny, případné výpo-
vědi či převedení na jinou práci
apod. -dě-, foto: archiv MO

změnami. Ubyli například za-
městnanci pozemkového či kraj-
ského úřadu, naopak se přidali
z okresního soudu či z s.r.o.
Údržba městských komunikací.
Odborová organizace má uzav-
řeny se všemi zaměstnavateli
svých členů kolektivní smlouvy,
a to na dobu neurčitou. U ÚZSVM
a Úřadu práce ČR je tomu tak
prostřednictvím delegování pra-
vomoci vést kolektivní vyjed-
návání na podnikové výbory při
těchto institucích, kde je sociál-
ním partnerem ústřední orgán.
V současné době pak běží ze
strany odborů výpověď ze smlou-
vy s městem Rakovník s cílem
uzavřít novou smlouvu obsahu-
jící indispoziční volno, a která
bude platit i pro městskou
policii.

Čerpání ze sociálních fondů,
případně FKSP, je převážně za-
měřeno na stravování, životní
pojištění či penzijní připojištění,
a na dary k životním výročím.
Kulturní a společenská činnost,
výlety či návštěva divadel jsou
hrazeny z vlastních prostředků
organizace, z členských příspěv-
ků.

Organizace nefunguje úplně
vždy bez problémů. Bylo i obdo-
bí, kdy se jeden ze zaměstna-
vatelů, „snad“ z neznalosti zá-
koníku práce, pídil neoprávněně
po jmenovitém členství v od-
borech. Odborová organizace, i

Solidární sbírky

Místní organizace na Rakovnicku



Výhodné cestovní pojištění

Zdraví na cestách

www.zpmvcr.cz

Speciální nabídka pro pojištěnce ZP MV ČR
• sleva 20 % v případě rodinného pojištění
 (minimálně 1 dospělý a 1 dítě, z toho min. 1 pojištěn u ZP MV ČR)
• sleva 10 % pro členy Klubu pojištěnců ZP MV ČR
• sleva 10 % pro skupiny 5 a více osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou
 (z toho min. 1 pojištěn u ZP MV ČR)

Cestovní pojištění je možné uzavřít i online na www.211.cz.  
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§ ODPOVÍDÁME §Princip pružné pracovní doby je za-
kotven v § 85 zákoníku práce. Pružná
pracovní doba je určena dvěma
časovými úseky – základní pracovní
dobou a volitelnou pracovní dobou.
Délku základní pracovní doby, její
počátek a ukončení, určuje zaměstna-
vatel a je vložena mezi dva úseky vo-
litelné pracovní doby. Základní pra-
covní doba je pak časový úsek, ve kte-
rém zaměstnanec musí být na pracoviš-
ti k dispozici zaměstnavateli. U volitel-
né části pracovní doby si zaměstnanec
sám stanoví počátek a konec pracov-
ních směn. To znamená, že zbývající
část stanovené pracovní doby (po
odpracování její základní části dle
určení denní, týdenní nebo měsíční),
může odpracovat v době, kterou si sám
určil. Přitom je důležité zdůraznit, že
zaměstnanec směnu nemůže zahájit
nebo ukončit mimo rozsah doby, pro
kterou zaměstnavatel určil konkrétní
časový úsek pro obě dvě pracovní do-
by. Např.: pokud je začátek volitelného
úseku určen na 6.00 hod, pak dřívější
nástup zaměstnance do práce nemá na
splnění rozsahu odpracování stanovené
týdenní pracovní doby vliv.

Moderní způsob rozvržení pracovní
doby má své příznivce i odpůrce jak
mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstna-
vateli. Někteří zaměstnanci vítají, že
jim pružná pracovní doba umožní lépe
organizovat soukromý život. Někteří
zaměstnavatelé zase vítají, že zaměst-
nanec je povinen vyřizovat si své osob-
ní věci ve svém volném čase, jiní za-
městnavatelé ale pokládají za nezbytné,
aby všichni jejich zaměstnanci byli
k dispozici po celou jimi stanovenou
týdenní pracovní dobu.

V případě zaměstnanců, na které se
vztahuje služební zákon č. 234/2014
Sb., je situace jednoznačnější. § 116 to-
hoto zákona přímo stanoví: „Služební
úřad vytváří podmínky pro sladění
rodinného a osobního života státních
zaměstnanců s výkonem služby, zejmé-
na rozvržením služební doby včetně
stanovení začátku a konce služební do-
by a pružného rozvržení služební do-
by…“. Dále pak - nebrání-li tomu řád-
né plnění úkolů služebního úřadu -
bude pružné rozvržení služební doby
povoleno státnímu zaměstnanci peču-
jícímu o dítě na prvním stupni základní
školy, osamělým zaměstnancům s péčí
dětí do 15 let a pro státní zaměstnance,
kteří dlouhodobě pečují o závislé osoby
v II až IV stupni.

Tak jako tak, zda bude u zaměstna-
vatele pružná pracovní doba zavedena,
závisí čistě na zaměstnavateli. Zaměst-
navatel může přitom pružnou pracovní
dobu umožnit jak jednotlivcům, tak i
určitým kolektivům. V žádném případě
však není vázán – pokud se sám takto
nerozhodne - zavést jí plošně pro
všechny zaměstnance. Stejně tak ji
může zavést, po projednání s odboro-
vou organizací, naopak zcela nově. Zde
je třeba zdůraznit, že odborová organi-
zace se k věci pouze vyjadřuje a nemá
právo veta.

Zároveň je však nutno podotknout,
že i při aplikaci pružné pracovní doby
existují situace, kdy se pružné
rozvržení pracovní doby neuplatní. Ze
zákona je to dle § 85 např.
- při pracovní cestě zaměstnance,
- při nutnosti zabezpečení naléhavého

pracovního úkolu ve směně, jejíž za-
čátek a konec je pevně stanoven,

- brání-li jejímu uplatnění skutečnost,
že zaměstnanec pobírá náhradu
mzdy nebo platu v důsledku nemoci
nebo karantény,

- jestliže to neumožňují provozní
úkoly.
Zákon nestanoví, jak má být základ-

ní pracovní doba dlouhá. Záleží na
potřebě zaměstnavatele, v kterém ča-
sovém úseku a na jak dlouho požaduje
mít své zaměstnance k dispozici, aby
mohl firmu, respektive úřad, efektivně
řídit. V zásadě je třeba dodržet zákonný
požadavek, aby směna nepřesáhla 12
hodin a týdenní nebo měsíční součet
základní a volitelné pracovní doby
naplnil počty stanovené pracovní doby.

Pokud se týká přesčasové práce při
pružné pracovní době, pak ta je řešena
v § 98 zákoníku práce: „Práce přesčas
při uplatnění pružného rozvržení pra-
covní doby se zjišťuje vždy jako práce
nad stanovenou týdenní pracovní dobu
a nad základní pracovní dobu.“

Přesčas nad základní pracovní dobu
musel být v zákoníku práce zdůrazněn,
neboť v některých případech si zaměst-
nanec v konkrétní den nemusí určit vo-
litelnou pracovní dobu. O práci přes-
čas při pružné pracovní době nejde,
jestliže zaměstnanec konal práci nad
stanovenou týdenní pracovní dobu a
nad základní pracovní dobu, kterou mu
zaměstnavatel jako práci přesčas ne-
nařídil ani k ní nedal souhlas.

Den, kdy zaměstnanec čerpá dovo-
lenou, se posuzuje jako odpracovaný
v celém rozsahu, není to jen pevná část
pružné pracovní doby. Pokud se jedná
o zástup za kolegu, který má pružnou
pracovní dobu, je rozhodující, v jakém
pracovním režimu konkrétní zastupu-
jící zaměstnanec pracuje. V žádném pří-
padě na něj automaticky, z titulu zástu-
pu, pružná pracovní doba nepřechází.

Přes nesporné výhody je však třeba
vnímat, že pružné rozvržení pracovní
doby ovlivňuje i oblast překážek
v práci na straně zaměstnance, přede-
vším pak způsob jejich úhrady. Přitom
rozdělení pracovní doby na základní a
volitelnou je pro posouzení rozsahu
překážek v práci na straně zaměstnance
a zaměstnavatele klíčové. Zákoník
práce v § 97 stanoví totiž odchylky, jak
jsou při pružné pracovní době překážky
v práci posuzovány. Cituji odstavce 1 –
4 výše uvedeného paragrafu:
Odst. 1: „ Překážky v práci na straně
zaměstnance při pružném rozvržení
pracovní doby se posuzují jako výkon
práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly
do základní pracovní doby. Věta první
neplatí v případě dočasné pracovní
neschopnosti, kdy se zaměstnanci
poskytuje náhrada mzdy nebo platu.“

Jinými slovy: jestliže je základní
pracovní doba stanovená např. od 9
hod. a zaměstnanec byl u lékaře od 7
hod. do 11 hod., bude mít proplacenou

jako nepřítomnost v práci pouze dobu
od 9 hod. do 11 hod., tedy 2 hodiny.
Doba od 7 hod. do 9 hod. je pak omlu-
vená absence, z které nevzniká nárok
na mzdu nebo plat. Obdobný režim je
v případech jiných důležitých osobních
překážek v práci dle přílohy nařízení
vlády č. 590/2006 Sb., kdy je spojena
nezbytně nutná doba nepřítomnosti za-
městnance v práci s náhradou mzdy
nebo platu. Jedná se např. o převoz
manželky nebo družky do zdravotnic-
kého zařízení a zpět, při narození dítěte,
doprovodu rodinného příslušníka při
náhlém onemocnění nebo úrazu a k pře-
dem stanovenému vyšetření do zdravot-
nického zařízení.

V případě pracovní neschopnosti se
pružné rozvržení pracovní doby neu-
platní a zaměstnanec má nárok na
náhradu mzdy nebo platu případně
následně peněžité dávky podle předpisů
o nemocenském pojištění. Z tohoto
důvodu je nutné, aby zaměstnavatel
pro tento účel, zároveň při rozhodnutí
o pružné pracovní době, ihned též
rozvrhl pracovní dobu do předem sta-
novených pracovních směn.
Odst. 2 „Při překážkách v práci na
straně zaměstnance při pružném rozvr-
žení pracovní doby, vymezených přes-
nou délkou nezbytně nutné doby, po
kterou přísluší zaměstnanci pracovní
volno nebo jde-li o činnost zástupců za-
městnanců, se posuzuje jako výkon
práce celá tato doba.“

Jinými slovy: přesná délka nezbytně
nutné doby je daná např. v příloze
nařízení vlády č. 590/2006 Sb., a to pří-
mo na celé dny. Jmenovitě je takto up-
ravena důležitá osobní překážka jakou
je vlastní svatba, svatba dítěte, nebo
úmrtí rodinných příslušníků a to v roz-
mezí 2 nebo jednoho dne v závislosti na
vztahu zaměstnance k zemřelému. Za 1
den se pro tyto účely považuje doba
odpovídající průměrné délce směny,
vyplývající ze stanovené týdenní pra-
covní doby nebo kratší pracovní doby.
O překážku vymezenou přesným rozsa-
hem se také jedná např. při úkonech
v obecném zájmu dle § 203. Konkrétně
pak odstavce 2:
písm. c) - účasti zaměstnanců na
školení pořádaném odborovou organi-
zací v rozsahu 5 pracovních dní v ka-
lendářním roce,
písm. d) - činnost dárce při odběru
krve (pouze v případě, že skutečně k od-
běru došlo) – jinak náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku jen
za prokázanou nezbytně nutnou dobu
nepřítomnosti v práci,
písm. e) – činnost dárce dalších biolo-
gických materiálů (pouze v případě, že
skutečně k odběru došlo) – jinak náhra-
da mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku jen za prokázanou nezbytně
nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Překážka v práci v důsledku čin-
nosti zástupců zaměstnanců se jako
výkon práce posuzuje celá bez ohledu
na to, zda připadne do základní nebo
i volitelné pracovní doby.
Odst. 3: „Překážky v práci na straně za-
městnavatele při pružném rozvržení
pracovní doby se posuzují jako výkon

práce, jestliže zasáhly do směny za-
městnance, a to za každý jednotlivý den
v rozsahu průměrné délky směny.“
Jinými slovy: Není rozhodující, zda
překážka na straně zaměstnavatele způ-
sobená poruchou zařízení, nebo ne-
dostatkem surovin, energie nebo i z ji-
ných důvodů zasáhla do volitelné nebo
základní části zaměstnancovy směny.
Doba, po kterou bylo zaměstnanci
znemožněno vykonávat práci, se za-
počítá jako odpracovaná doba v plném
rozsahu.
Odst. 4: „Za dobu 1 dne se považuje
pro účely odstavců 1 až 3 doba odpoví-
dající průměrné délce směny vyplýva-
jící ze stanovené týdenní pracovní doby
nebo z kratší pracovní doby.“
Jinými slovy: I v případě, že by zástup-
ce zaměstnanců vedl jednání se zaměst-
navatelem (např. o kolektivní smlouvě)
v daný den i víc než 10 hodin, bude mu
jako odpracovaná doba započtena doba
odpovídající průměrné délce směny za-
městnance.

Vedle jiných důležitých osobních
překážek v práci na straně zaměstnance
pamatuje zákoník práce i na překážky
v práci z důvodů obecného zájmu
(§ 200), výkonu veřejné funkce (§ 201),
výkonu občanských povinností (§ 202)
nebo jiné úkony v obecném zájmu
(§ 203 odst. 2 výjimky viz výše). Tyto
povinnosti plní zaměstnanci obvykle
především ve svém volném čase, pokud
výjimečně budou zasahovat do pracov-
ní doby, poskytuje jim zaměstnavatel
pracovní volno v nezbytně nutném
rozsahu. Přitom se posouzení těchto
překážek při pružné pracovní době řídí
stejnými principy, které jsou stanoveny
v § 97 zákoníku práce.

Jak již bylo výše zmíněno, státní za-
městnanci se řídí služebním zákonem
č. 234/2014 Sb. Tento zákon v případě
pružné pracovní doby buď přímo na
zákoník práce odkazuje, nebo přejímá
jeho filozofii.

Podle § 100 může pružné rozvržení
služební doby povolit služební orgán.
Dále pak v odst. 2 je přímý odkaz na
zákoník práce – „Bylo-li pružné
rozvržení služební doby povoleno, řídí
se § 85, 97 a 98 zákoníku práce.“

Na zákoník práce služební zákon od-
kazuje i § 102 - Služba přesčas a služba
v noční době se řídí § 93 a 94 zákoníku
práce. Oproti zákoníku práce však služ-
bu přesčas státnímu zaměstnanci na-
řizuje služební orgán písemně.

Podle § 104 posuzování překážek ve
službě na straně státního zaměstnance
se řídí zákoníkem práce a jsou dle pra-
covněprávních předpisů placeny.

Podle § 106 při překážkách ve služ-
bě na straně služebního úřadu náleží
státnímu zaměstnanci vždy plný plat.

Závěrem lze konstatovat, že institut
pružné pracovní doby, stejně jako další
flexibilní způsoby řešení pracovního
poměru budou stále u zaměstnavatelů
častěji využívány tak, jak tomu ostatně
je ve „starých“ státech Evropské Unie.
Praxe si to vynutí, tak jako si dříve
vynutila již pouhým zavedením pružné
pracovní doby.

JUDr. Pavel Sirůček

Jak to je s pružnou pracovní dobou
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Mission impossible: Rozvoj bez veřejných služeb
Od finanční krize uběhlo již sedm let a je jasné, že úsporné politiky ne-

fungují. Škrtání veřejných výdajů naopak přineslo vyšší nezaměstnanost,
chudobu a nerovnost. Ve stejnou dobu za-
znamenali bankéři, finančníci a korporace
obrovský nárůst zisků, zatímco tolik
potřebné zdroje pro financování veřej-
ných služeb jsou schovávány v daňových
rájích. 23. červen je Světovým dnem
veřejných služeb a při této příležitosti ge-
nerální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová

řekla: „Všichni musíme platit daně, tak proč by neměly platit nadnárodní
firmy? Globální odborové hnutí a partnerská občanská sdružení jsou
odhodlány ukončit globální taktiky daňových úniků, které okrádají země po
celém světě o miliardy na daňových výnosech. Tyto zdroje by přitom mohly
být využity při financování kvalitních veřejných služeb pro všechny, včetně
zdravotní péče, vzdělávání, vody a odpadů, které jsou klíčové pro sociální
rozvoj.“ Odborové hnutí dlouhodobě odsuzuje nespravedlivá daňová
pravidla, která si nadnárodní firmy chtějí pojistit vyjednáváním obchodních
dohod jako jsou TPP, TTIP a TISA. Cílem těchto dohod jsou podmínky pro
generování zisků mimo národní regulaci. Čelíme výzvám obrovských
rozměrů a rok 2015 představuje historickou příležitost ke změně současné
globální reality. V polovině července se vlády sejdou v Etiopii na třetí
Mezinárodní konferenci o financování rozvoje, aby zde diskutovaly o fi-
nancování rozvoje v nadcházejících desetiletích. Všechny země od severu
po jih, ne pouze ty nejbohatší, by měly mít rovnocenné místo u stolu při
rozhodování o mezinárodních daňových pravidlech. Vedení PSI je
přesvědčeno, že rozvoj bez veřejných služeb není možný, a proto bojujeme
za to, aby reforma korporátního zdanění byla hlavní prioritou.“
PSI požaduje zavedení nadnárodního daňového dozoru, který by koordino-
val daňovou politiku a její implementaci ve prospěch všech, transparentní
infromace o ziscích a daních, které firmy platí v každé zemi, kde provozují
svůj byznys.

Návrh Komise ohledně korporátního zdanění postrádá jasné kroky
17. červen 2015

Evropská komise vydala nový akční plán s názvem „Férovější korporát-
ní daňový systém v EU“. Evropské odbory samozřejmě podporují férovější
a efektivnější režim zdaňování korporací, který by omezil daňové úniky,
díky kterým korporace okrádají naši společnost o miliardy euro. Evropské
komisi ale chybí jasné kroky, jak toho dosáhnout. EK například říká, že
firmy musí platit daně tam, kde dochází ke generování zisku a zároveň musí
firmy přestat s přesouváním peněz do daňových rájů například přes balíčky
patentů na duševní vlastnictví. B. Ségolová: „Plán EK nabízí dobrý a jasný
rozbor situace, ale nenabízí žádný okamžitý výhled pro sjednání nápravy.
Komise se zdá být odhodlána ukončit korporátní daňové úniky, ale k tomu
musí být nejdřív vydána dvě klíčová opatření v podobě mandatorního
běžného korporátního konsolidovaného daňového základu (CCCTB) a re-
portingu na bázi jednotlivých zemí.“ Generální tajemník EPSU Jan Villem
Goudriaan: Zdravotní sestry, sociální pracovníci, daňoví inspektoři, hasiči
budou nadále poslouchat, jak si mají utahovat opasky kvůli nedostatku ve-
řejných financí, zatímco ziskové nadnárodní firmy Ikea, Google, Amazon,

Starbucks, Fiat nebo McDonald´s platí na
daních méně než procento ze svých astro-
nomických zisků.“ „Jediným konkrétním
opatřením, které je nyní na stole, je obec-
ný seznam 30 daňových rájů, u kterých již
dlouho vyzýváme, aby se jim vyhýbalo,

ale návrh neobsahuje žádné odstrašující sankce a nijak nezmiňuje notoricky
známé přátelské daňové režimy přímo v srdci EU“, dodala B. Ségolová.

Deklarace ETUC ohledně „Lepší regulace“
18. červen 2015

Balíček s názvem „Lepší regulace“, který publikovala Evropská komise
19. května by podle jeho tvůrců měl zajistit lepší, jednodušší a méně za-

těžující regulaci EU. Evropská odborová konfederace tento cíl podporuje.
Chceme dobrou regulaci k ochraně pracovníků, která bude snadno apliko-

vatelná i vymahatelná.
Legislativa by se měla vy-
hnout zbytečné byrokracii a
nákladům. Legislativa EU
může být efektivnější, po-
kud nahradí legislativu v 28
členských zemích. Ve sku-

tečnosti ale návrh Lepší regulace staví na první místo zájmy podnikové
sféry, mění minimální požadavky na maximální požadavky, přiřazuje špat-
nou váhu možným dopadům regulace, přináší delší, dražší a více byrokra-
tickou proceduru, která zvyšuje riziko zpoždění sociálního progresu, insti-
tucím EU komplikuje možnost měnit návrhy EK a může také podlomit prin-
cip, kdy se právo EU aplikuje na všechny stejně.

Stanovisko PSI k onemocnění MERS v Koreji
19. červen 2015

Celosvětová odborová internacionála
veřejných služeb PSI byla šokována,
jakým způsobem korejská vláda reaguje
na propuknutí nebezpečného koronaviru
MERS. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová vyzvala korejskou vládu,
aby přijala všechna nezbytná opatření
k ochraně veřejného zdraví a zdraví pra-

covníků ve veřejném zdravotnictví: „Korea není Libérie, není to Sierra
Leone a není to ani Guinea. Korea má dostatek zdrojů nejen na ochranu
svých lidí a pracovníků, kteří stojí v první linii, ale i na ochranu pracovníků,
kteří jsou zodpovědní za přijímání cestujících ze zahraničí, pracovníků ve
veřejné dopravě a v dalších službách, na jejichž výkonech závisí lidé ve
svém každodenním životě. Krátkozraké zaměření vlády na škrtání zdrojů
pro zdravotní sektor stojí životy mnoha lidí. Privatizace služeb zdravotní
péče se potvrzuje jako hrozba pro pacienty a pokus o zničení odborů
ohrožuje ochranu pracovníků.“

14. června 2015 bylo izolováno 4856 lidí s tím, že u 145 byl potvrzen ko-
ronavir MERS a 14 lidí na následky této nemoci zemřelo. Korejské zdra-
votnické odbory KHMU již 30. května varovaly, že vláda nezvládá situaci,
a žádaly, aby vláda zveřejnila seznam nemocnic a okresů, které byly za-
saženy MERS. Korejská vláda však místo splnění těchto požadavků
oznámila, že kdokoliv bude šířit nepodložené zprávy, bude potrestán. S tím,
jak přibývalo případů s touto nemocí, a pod tlakem veřejné kritiky, vláda
nakonec tento seznam nemocnic zveřejnila dne 7. června. K tomuto došlo
bohužel až 90 dní poté, co se objevil první případ této zákeřné nemoci. To
jen dokazuje selhání vlády při její první reakci a její přístup během od vy-
puknutí krize, který tuto situaci jenom zhoršil.

Odbory a zaměstnavatelé by měli jednat o mzdách
22. červen 2015

Generální tajemnice Evropské odborové konfederace Bernadette Ségo-
lová komentovala zprávu “Pěti předsedů” (předseda
Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda euro-
summitu Donald Tusk, předseda Euroskupiny Jeroen
Dijsselbloem, prezident Evropské centrální banky Mario
Draghi a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz)
k prohloubení hospodářské a měnové unie počínaje 1. čer-
vencem 2015 a způsob jejího dokončení nejpozději do
roku 2025.. „Neexistuje, aby odbory akceptovaly orgán

oddělený od sociálních partnerů, který by dával poradenství ohledně mzdo-
vých vyjednávání. To by byl recept na velký konflikt. Nastavování mezd
je úlohou nezávislých sociálních partnerů. Není divu, že občané přicháze-
jí o iluze a zdá se, že EU je přestává zajímat.“

Pavol Mokoš




