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Vážené odborářky, vážení odboráři,
je tu začátek letních prázdnin a ani si možná neuvědomujeme, že je

za námi první pololetí tohoto roku. A také si celá řada z nás asi neu-
vědomila, že se nacházíme již ve druhé polovině volebního období.
A co se za ten první půlrok 2017 událo?

Začneme asi tím nejdůležitějším, a to tím, že od 1. ledna 2017 se
zpět navrátila tvorba FKSP na 2 %. Možná, že si řeknete, že to není
nic významného. Ale opak je pravdou. Ač si to možná celá řada z nás
neuvědomuje, tak FKSP je jedním z významných prostředků, jak dát
zaměstnancům ve státním sektoru nějaký bonus. A kdyby nebylo
odborů a jejich schopnostem toto vyjednat, tak by tvorba FKSP byla
dále na 1 %. Při vyjednávání jsme naráželi na velmi tvrdý odpor ze
strany Ministerstva financí. Jsme rádi, že se to nakonec odborům
povedlo vyjednat a je důležité, že se na tom aktivně podílel i OSSOO.

Začala taky vyjednávání o navýšení platů. Dne 26. 4. 2017 proběh-
lo první kolo vyjednávání o platech na rok 2018 s premiérem
Bohuslavem Sobotkou a ministryní práce a sociálních věcí (viz
tisková zpráva v NOS č. 9). Zástupci odborů předložili svůj požada-
vek na růst platů – navýšení platových tarifů o 10 % od srpna 2017.
Zároveň požadují navýšení minimální mzdy na 12 500 Kč – mini-
mální mzda by neměla být pod hranicí příjmové chudoby a měla by
se přiblížit k minimální mzdě na Slovensku. Představitelé odborů dále
zdůraznili, že jednání o změně Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., tedy
o rušení některých platových tabulek, se vedou již od roku 2014 a že
datum účinnosti od 1. 7. 2017 je nepodkročitelné (odbory nevidí jinou
variantu).

Druhé kolo vyjednávání se uskutečnilo dne 21. 6. 2017 za účasti
předsedů stran vládní koalice, ministra financí a zástupců z MPSV.
Představitelé odborů zdůraznili, že vítají kroky, které Vláda ČR učini-
la ve prospěch odměňování některých zaměstnanců ve veřejném sek-
toru (zvýšení platových tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
a vojáků z povolání a též změna Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
rušení a slučování některých platových tabulek). Odbory též
zdůraznily, že již v minulosti navrhovaly, aby MPSV předložilo nový
systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách.
Delegace odborů opět zopakovala svůj požadavek z minulého jed-
nání, a to navýšení platových tarifů o 10 % od září 2017. Nejzazší ter-
mín pro zvýšení platových tarifů je pro odbory 1. listopad tohoto
roku. Další jednání se uskuteční v průběhu měsíce července (viz
tisková zpráva v tomto čísle NOS, strana 3).

A co se významného stalo v oblasti legislativy? Tak nejprve je
potřeba zdůraznit, že byla přijata novela zákona o státní službě, a to
zákonem č. 144/2017 Sb. (úplné znění zákona o státní službě najdete
ZDE). Do přípravy této novely a v samotném legislativním procesu

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

relativního odpočinku a načerpání nových sil na následující období
roku. Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli všem členům
Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i ostatním zaměst-
nancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější a pohodové
prožití zasloužené dovolené a načerpání sil do dalšího pracovního ob-
dobí. Hezké léto, přátelé!
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Předseda OS Bc. Pavel Bednář
informoval za pomoci video pre-
zentace o činnosti v dvouměsíčním
období od minulého zasedání
předsednictva v dubnu tohoto roku.
Předseda OS, který je řádným čle-
nem Rady vlády pro veřejnou
správu, se účastnil 28. dubna a 22.
června jednání této rady, která se
mimo jiné zabývala výsledky kon-
trol výkonu přenesené a samostatné
působnosti svěřené orgánům obcí,
krajů a hlavního města Prahy za lé-
ta 2014–2016, analýzou optimali-
zace potřebnosti veřejnoprávních
smluv na výkon přenesené působ-
nosti, návrhem systému měření a hod-
nocení veřejné správy, podporou
obslužnosti venkova, dostupností
veřejných služeb či výroční zprá-
vou o stavu veřejné správy za rok
2016.

4. května pak předseda OS za-
stupoval spolu s experty ČMKOS
odbory při jednání se zástupci
Mezinárodního měnového fondu,
když tématem bylo vyjednávání
o platech ve veřejném sektoru,
zvyšování platů ve veřejném sek-
toru a jejich vliv na růst mezd
v sektoru soukromém, dopad mi-
nimální mzdy na pracovní trh,
podíl žen na trhu práce a míra
podílu osob starších 54 let, míra
nezaměstnanosti a problém obsa-
zování volných pracovních míst, ak-
tivní politika zaměstnanosti a vzdě-
lávací systém. Předseda OS P.

Bednář 4. května společně s Mgr.
Karlem Machem jednali se zástup-
ci Ministerstva vnitra a Ministerst-
va práce a sociálních věcí o prob-
lematice zařazování strážníků obec-
ních policií podle katalogu prací.
Ve dnech 11. až 13. května se
předseda OS i 1. místopředseda OS
účastnili jednání výboru Sekce
veřejné správy OSSOO. P. Bednář
dále informoval předsednictvo o za-
sedáních rady ČMKOS a své účasti
na jednáních sekcí našeho odboro-
vého svazu, sjezdu Odborového
svazu pracovníků kultury a ochra-
ny přírody, sjezdu Odborového
svazu KOVO, a coby mluvčího OS
rozpočtové a příspěvkové sféry na
jednání o situaci v Národní kni-
hovně s předsedou vlády. P. Bednář
a předseda sekce finanční správy
našeho odborového svazu Ing.
Vojtěch Rosenberger se 2. června
sešli s předsedkyní partnerského
odborového svazu SLOVES.

Dne 20. června předseda OS,
1. místopředseda OS a právnička
odborového svazu Mgr. Šárka
Homfray jednali s náměstkem mi-
nistra vnitra pro státní službu
RNDr. J. Postráneckým o aplikaci
přijaté novely zákona o státní služ-
bě a příkladech z praxe.

Na Úřadu vlády ČR se 21. červ-
na uskutečnilo jednání zástupců
odborových svazů, představitelů

Ve čtvrtek 29. června se v Praze v sídle našeho odborového
svazu konalo 20. zasedání předsednictva Výboru OSSOO.

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/novela-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_9_17.pdf
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Rekreační zařízení Smrk

V rekreačním zařízení Smrk
v obci Lázně Libverda, jehož
spoluvlastníkem je náš od-
borový svaz, byly provedeny
rekonstrukce sociálních za-
řízení přináležících ke každé-
mu pokoji. Všeobecné nforma-
ce k pobytu v reakreačním za-
řízení byly zveřejněny v NOS
2-3/2017 , a v NOS 12/2017 by-
ly zveřejněny doposud volné
termíny pobytů v letních mě-
sících červenec, srpen a září
2017 pro jednotlivé pokoje.

ČMKOS vyzývá poslance:
Prosaďte důstojné pracovní podmínky zaměstnanců pro 21. století

ČMKOS je velmi znepokojena průběhem projednávání novely zákoníku
práce v Poslanecké sněmovně, neustálé prodlužování ohrožuje přijetí potřeb-
ných změn, které především srovnají standardy ochrany zaměstnanců
soukromého a veřejného sektoru. Novela také zlepší jejich pracovní pod-
mínky a odměňování v souladu s principem flexikurity, který je základem
evropského pracovního práva, na úroveň běžnou ve vyspělých zemích
Evropské unie.

Osud novely je nyní v rukách poslanců. Některé jejich návrhy však usilují
o návrat českého pracovního práva do 19. století.

ČMKOS vyzývá poslance a senátory, aby nedopustili drastické zhoršení
pracovních práv. Zaměstnanec není pouhým zbožím na trhu práce.

„Ukončete průtahy a zvedněte ruku pro slušný zákoník práce, který zaručí
důstojné pracovní podmínky pro 21. století. Podpořte změny, které uvedou do
života požadavky odborů,“ zdůraznil předseda ČMKOS Josef Středula.
V Praze dne 12. 6. 2017

byl Odborový svaz státních orgánů a organizací velmi úzce zapojen
a nápomocen. Zároveň OSSOO sehrál velmi významnou a aktivní roli
v legislativním procesu u novely zákona o obecní policii, který je již
v projednávání v Senátu Parlamentu ČR (senátní tisk č. 157) a ve
kterém jsou zahrnuty všechny významné připomínky a podněty naše-
ho odborového svazu. Zástupci OSSOO se též velmi aktivně podíleli
na přípravě novely služebního zákona příslušníků bezpečnostních
sborů, který je nyní také projednáván Senátem PČR (senátní tisk č.
156). OSSOO též velmi pozorně sleduje legislativní proces u kon-
cepční novely zákoníku práce a u novely zákona o registru smluv,
který má úzký vztah ke kolektivním smlouvám.

Realizuje se snaha vedení odborového svazu uzavřít pro zaměst-
nance územních samosprávných celků kolektivní smlouvu vyššího
stupně. V této věci již probíhají a dále budou probíhat jednání se
Svazem měst a obcí ČR (SMO) a Asociací krajů. První návrh KSVS
již byl zaslán SMO, a tím bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjed-
návání. S Asociací krajů započne kolektivní vyjednávání v nejbližší
době. Bohužel dosavadní jednání byla velmi složitá a před OSSOO
stojí nelehký úkol, přesvědčit citované organizace, že jsou zaměstna-
vatelskými svazy a že jsou oprávněny podepsat kolektivní smlouvu
vyššího stupně.

Závěr této informace je jednoznačný – čeká nás léto plné vyjed-
návání s cílem dotáhnout výše uvedené do zdárného konce. Držte
nám pěsti. Děkujeme.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Pokračování ze strany 1

Informace vedení Odborového svazu
státních orgánů a organizací Předsednictvo VOS

Pokračování ze strany 1

Vlády ČR a předsedů stran vládní
koalice o platech na rok 2018.

Odborový svaz pokračuje v úsilí
o realizaci vyššího kolektivní vy-
jednávání pro zaměstnance územ-
ních samosprávných celků a je v tom-
to směru v kontaktu se Svazem
měst a obcí a Asociací krajů. Záměr
je podporován stanoviskem Mini-
sterstva práce a sociálních věcí, že
obě organizace (SMO a AK) jsou
zaměstnavatelskými svazy z hle-
diska zákona o kolektivním vyjed-
návání.

Na celostátní poradě vedení
ČSSZ první místopředseda OS
JUDr. Rudolf Pospíšil 2. května
vystoupil k zákonu o státní službě,
kolektivní dohodě vyššího stup-
ně, odměňování ve státní správě
a pružné pracovní době. V rámci
delegace ČMKOS se R. Pospíšil
zúčastnil u příležitosti Svátku práce
položení kytice k pamětním

deskám umístěným na Střeleckém
ostrově v Praze. R. Pospíšil infor-
moval předsednictvo o jednání sně-
mu ČMKOS 23. května, kterého
se účastnil premiér Sobotka, a dále
pak o ukončení seminářů financo-
vaných MPSV, kterých se zúčastni-
lo celkem 472 odborářů.

Diskuse a vystoupení jed-
notlivých členů předsednictva se
nejvíce věnovaly problémům od-
měňování, nízkým platům řado-
vých zaměstnanců např. v Úřadu
práce ČR či ČSSZ a také ve stát-
ních podnicích typu státních
zkušeben, snižováním osobních
příplatků, a dále pak problematic-
kému průběhu ročního hodnocení
státních zaměstnanců, jehož vý-
sledky jsou pro řadu zaměstnanců
demotivující.

Do evidence našeho odborového
svazu byly zařazeny dvě nové zá-
kladní organizace a jeden indi-
viduální člen.

-dě-

Náš odborový svaz stejně jako i ostatní odborové svazy sdružené
v ČMKOS podporuje kampaň Evropské odborové konfederace (ETUC)
Europe needs a pay rise - Evopa potřebuje vyšší mzdy. Na snímcích
předsednictvo výboru našeho odborového svazu a rada ČMKOS.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4145
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4145
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4146
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_12_17.pdf
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_2-3_17.pdf
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_2-3_17.pdf
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Dne 21. června 2017 se uskutečnilo jed-
nání zástupců odborových svazů s před-
staviteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní
koalice o platech na rok 2018. Vedle pana
premiéra a předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava
Sobotky se jednání zúčastnili zástupci MPSV
ČR – 1. náměstek ministryně práce a sociál-
ních věcí Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
a JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek pro
řízení sekce legislativy, ministr financí Ing.
Ivan Pilný, Ing. Andrej Babiš, předseda hnutí
ANO, a MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.,
MPA, předseda KDU-ČSL. Delegaci odborů
vedl pan Josef Středula, předseda ČMKOS,
a dále vyjednávali Bc. Pavel Bednář, předse-
da OS státních orgánů a organizací, Bc.
Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravot-
nictví a sociální péče ČR, Mgr. František
Dobšík, předseda ČMOS pracovníků škol-
ství, PhDr. Anna Machová, předsedkyně OS
pracovníků kultury a ochrany přírody, pan
Jiří Jílek, místopředseda OS hasičů, a Ing.
Martin Fassmann, vedoucí makroekono-
mického oddělení ČMKOS. Předmětem
jednání bylo odměňování ve veřejném sek-
toru v roce 2018.

Předseda vlády nejprve zdůraznil, že toto

setkání navazuje na jednání z 26. 4. 2017,
a popsal události, které Vláda ČR od citované
schůzky učinila ve prospěch odměňování za-
městnanců ve veřejném sektoru – zvýšení
platových tarifů pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů a vojáků z povolání a též změna
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (rušení a slu-
čování některých platových tabulek). Toto
vyjednávání má vztah a dopady na budoucí
státní rozpočet pro rok 2018 a možná i pro
stávající pro rok 2017.

Představitelé odborů zdůraznili, že vítají
citované změny, které Vláda ČR učinila ve
prospěch odměňování některých zaměst-
nanců ve veřejném sektoru. Odbory již v mi-
nulosti navrhovaly, aby MPSV předložilo
nový systém odměňování zaměstnanců ve
veřejné správě a službách. Delegace odborů
opět zopakovala svůj požadavek z minulého
jednání, a to navýšení platových tarifů o 10
% od září 2017. Nejzazší termín pro zvýšení
platových tarifů je pro odbory 1. listopad to-
hoto roku.

Ministr financí uvedl, že vítá změny, které
již v tomto roce Vláda ČR provedla.
Navrhované změny mají dopad do stáva-
jícího státního rozpočtu a na vládní rozpoč-

tovou rezervu. Vládní kasa je prázdná,
nicméně je připraven jednat o zvýšení platů
od 1. 11. 2017. Předseda hnutí ANO potvrdil
slova ministra financí a předseda KDU-ČSL
konstatoval, že mu nevadí diferencovaný
přístup navyšování platů ve veřejném sek-
toru.

Zástupci MPSV uvedli, že je připravován
nový systém odměňování a že je zpracován
materiál možného zvýšení platů zaměst-
nancům státní a veřejné správy, který nasti-
ňuje i diferencované zvýšení.

Předseda Vlády ČR závěrem shrnul
diskuzi – vláda je limitovaná rozpočtovými
pravidly, navýšení platů by bylo možné až od
1. 11. 2017, a to plošně nebo diferencovaně
o 8 % až 10 %. MPSV předloží odborům
k připomínkování podklady, které variantně
představí návrhy Vlády ČR ke zvýšení platů.

Obě strany se shodly, že další jednání se
uskuteční v průběhu měsíce července a že je
v zájmu Vlády ČR a představitelů odborů se
na tomto setkání dohodnout o konečné
podobě.

V Praze dne 21. června 2017
Bc. Pavel Bednář

mluvčí OS RoPo

tisková zpráva

Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018

V Praze ke státní službě
Seminář zaměřený na novelu zákona o státní službě vedli
Mgr. Tereza Tichá a Ing. Jiří Tichý z Útvaru sekce pro
státní službu Ministerstva vnitra

Poslední z devíti seminářů or-
ganizovaných naším odborovým
svazem za podpory MPSV se
konal v úterý 20. června v Praze
v sídle odborového svazu. Po
předešlých seminářích, které se
zabývaly tématikou zákoníku
práce, zákona o státní službě,
zákona o příslušnících bezpeč-
nostních sborů a sociálním dia-
logem, byl tento seminář zamě-
řen speciálně na novelu zákona
o státní službě, která nabyla
účinnosti 1. června tohoto roku.

Seminář vedli Mgr. Tereza Tichá
a Ing. Jiří Tichý z Útvaru sekce
pro státní službu Ministerstva
vnitra.

V úvodní části semináře in-
formoval 1. místopředseda od-
borového svazu JUDr. Rudolf
Pospíšil o zahájeném jednání
o platech s tím, že představy
odborů, předsedy vlády a Mini-
sterstva financí o navýšení pro-
středků na platy pro rok 2018
jsou ve chvíli předcházející plá-
novanému dalšímu jednání roz-
dílné.

O setkání vedení našeho od-
borového svazu s náměstkem
pro státní službu RNDr. Josefem

Postráneckým, které proběhlo
bezprostředně před konáním
semináře, pak krátce infor-
movala právnička OS Mgr. Šár-
ka Homfray, a to mimo jiné
o diskusi k služebnímu hodno-
cení, které ne vždy plní svou
úlohu a je předmětem kritiky
a nespokojenosti zaměstnanců.
Zdůraznila, že je potřeba se pro-
ti eventuálním nespravedlnos-
tem bránit individuálně.

Moderátoři semináře střídavě
objasnili jednotlivé oblasti, které
novela služebního zákona ob-
sahuje. Byly to např. prodlou-
žená lhůta pro podání žádosti
o přijetí do služebního poměru
pro tzv. nematuritní zaměstnan-
ce, změny ve výběrových říze-

ních, změny v obsazování slu-
žebních míst či rozhodování ve
věcech služby.

V diskusi se účastníci semi-
náře zajímali i o otázky mimo
novelizaci zákona, a to o syste-
mizaci, nárůst práce, množství
a tempo práce a nestejné pod-
mínky v různých úřadech s ohle-
dem na platy či poskytování
studijního volna.

Odpovědi na mnoho otázek
v souvislosti se službou mohou
státní zaměstnanci nalézt na we-
bu http://www.mvcr.cz/sluzba/
nebo mohou poslat dotaz na stat-
nisluzba@mvcr.cz (odpovědi
mohou trvat až dva měsíce) či
v naléhavých případech volat na
974 818 246. -dě-

http://www.mvcr.cz/sluzba/
http://www.mvcr.cz/sluzba/
http://www.mvcr.cz/sluzba/
http://www.mvcr.cz/sluzba/
http://www.mvcr.cz/sluzba/
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Dne 8. 6. jsem
se na pozvání
pořadatele, kte-
rým bylo Mini-
sterstvo práce
a sociálních vě-
cí, zúčastnila
kulatého stolu

na téma podpory rovnosti žen
a mužů u nás. Cílem této akce
byla jednak reflexe již vyhlá-
šených výzev z Operačního pro-
gramu zaměstnanost 2014 –
2020 (ESF) zaměřených na tuto
oblast, jednak diskuze o ná-
vrzích konkrétních aktivit vhod-
ných k podpoře v rámci dalších
výzev tohoto operačního progra-
mu. Témat bylo pochopitelně
celá řada, jak už tomu v takto
komplexní problematice bývá.
Diskutovalo se o přijímání za-
městnanců na genderově
(ne)stereotypní pozice, o pla-
tové transparentnosti a rovnosti
v odměňování, i o otázkách sla-
ďování rodinného a pracovního
života, tentokrát z pohledu mu-
žů.

V rámci svého příspěvku v pa-
nelové diskuzi jsem se věnovala
otázkám platové transparence.
Ačkoli je platový systém svou
právní úpravou, rozdělením do
několika složek, a konstrukcí
tarifů dáván mzdové sféře jako
„vzor“ cesty, kterou by se mohlo
odměňování ubírat k vyšší trans-
parentnosti, všichni ze své praxe
víme, že tomu tak není beze
zbytku. Místy příliš podrobná
úprava (např. v otázce platových
tříd), místy naopak úprava příliš
vágní (některé složky, u kterých
je stanoveno pouze rozpětí bez
dalších kritérií pro jeho využití)
naopak přináší řadu rizik, díky
kterým může docházet k platové
diskriminaci či nerovnosti, ať už
vědomé či nevědomé. To vše je
v kontextu genderové prob-
lematiky zarámováno tím, že
náš sektor, tedy oblast veřejné
a státní správy, je výrazně femi-
nizován (okolo 60 % zaměst-
nanců jsou ženy, v některých po-
zicích, např. ve správě daní či
oblasti sociálního zabezpečení
se tento podíl pohybuje i okolo
90 %), a rovněž se vyznačuje
poměrně vysokou vertikální
segregací, tedy snižujícím se
podílem žen ve vyšších pozi-
cích.

Obecně v diskuzi zazněla celá
řada zajímavých podnětů, z mé-
ho pohledu zejména k tématu

genderově stereotypních pozic.
Chlapci a děvčata si už během
základní školní docházky a ná-
sledně dalšího studia vybírají
odlišné směry vzdělání, které
následně předurčuje, jakým pro-
fesním směrem se vydají.
Genderově nestereotypní vzdě-
lávání u nás v zásadě absentuje,
stejně jako přístup ke vzdělání
jako k souboru znalostí a do-
vedností, které bychom mohli
v průběhu dalšího života využí-
vat v různých profesích, nikoli
jen v té, ke které jsme se
„vyučili“. Tento přístup by stálo
za to posílit jak na straně za-
městnavatelů, tak na straně
samotných zaměstnanců. Účast-
níci diskuze z řad zaměstna-
vatelů na konkrétních příkla-
dech ze své praxe prezentovali,
že pokud úspěšně zaměstnali
ženu na nějaké u nich „typicky
mužské“ pozici a osvědčilo se
to, bylo to s ohledem na její
osobnostní vlastnosti a měkké
dovednosti. Nedostatek zpravid-
la technického vzdělání a zku-
šenosti bylo možné překlenout
školením, a investice do něj se
zaměstnavatelům v těchto pří-
padech vyplatila. Je zjevné, že
jsou nezbytné koncepční úvahy
o vytvoření a podpoře smyslu-
plného systému celoživotního
vzdělávání, bez kterého to s ohle-
dem na nejrůznějšími způsoby
měnící se svět práce do budouc-
na prostě nepůjde.

Co se týče slaďování rodin-
ného a profesního života z po-

Podpora rovnosti žen a mužů v ČR i v hlavním městě Praze

hledu mužů, kolegové z Ligy
otevřených mužů a Otevřené
společnosti mi v zásadě celkem
potvrdili mou domněnku, že
u nás tak obvyklý model péče
o nejmenší děti, se kterými je
matka několik let za velmi nízký
rodičovský příspěvek doma, za-
tímco otec musí pracovat, a to
i ve více zaměstnáních, mnohem
intenzivněji, aby rodinu uživil,
a děti v týdnu většinou vidí jen
spící, nevyhovuje většinou ani
jednomu z rodičů. Je potřeba
podporovat různé možnosti
dřívějšího návratu matek do za-
městnání, alespoň částečně, ale
i tlačit na zvyšování obecně
nízké výdělkové úrovně u nás,
která v drtivé většině absolutně
neumožňuje mladé rodině dů-
stojně žít z jedné výplaty. Záro-
veň je ale potřeba i nadále praco-
vat na korekci některých stereo-
typů o rodičovství a péči o do-
mácnost. Stále si totiž i řada ak-
tivních otců představuje aktivní
rodičovství zejména jako čas
strávený hrou s dětmi a organi-
zací nejrůznějších rodinných ak-
tivit, a méně už jako např. ná-
vštěvy lékařů a třídních schů-
zek, nákupy oblečení, nebo
nedej bože mytí nádobí a praní
prádla.

Jak jsem už zmínila, celá

diskuze měla poskytnout zejmé-
na zpětnou vazbu a nové nápady
na aktivity k podpoře z Ope-
račního programu zaměstnanost
2014 – 2020. V minulých vý-
zvách dosáhly podpory zejména
projekty orientované na zvy-
šování zaměstnanosti žen, nikoli
na zvýšení kvality jejich zaměst-
nání. Na tuto kvalitativní stránku
práce by bylo vhodné zacílit do
budoucna. Dle mého názoru bu-
dou důležitými projekty ty, které
přispějí k vyšší informovanosti
a vzdělanosti v genderových
otázkách, a aktivity tohoto typu
jsem navrhovala i ve svém pří-
spěvku. Pokud si budou zaměst-
navatelé více uvědomovat, jaká
existují rizika přímé či nepřímé
diskriminace, nebo nakolik je
omezující i pro ně samotné uva-
žovat jen v zajetých šablonách
zvyklostí posledních 20 – 30 let,
možná se s otázkami např.
nerovného odměňování, skle-
něných stropů, či diskriminace
při přijímání do zaměstnání
setkávat méně. A pokud budou
zaměstnanci, a zejména za-
městnankyně, lépe informováni
o svých právech, či o tom, že ne
vše, co se nějak dělá, se nedá
dělat jinak, třeba si toho nechají
i méně líbit.

Šárka Homfray

Senát schválil novelu zákona
o státní sociální podpoře, která
zavádí řadu změn. Rodičovský
příspěvek bude možné čerpat
výrazně rychleji. Zvýší se pří-
davky na děti i okruh rodin,
které na ně budou mít nárok.
Vyšší bude i daňová sleva na
první dítě.

„Dosud mohli rodiče čerpat
maximálně 11 500 korun měsíčně,
nově by mohlo jít až o cca 32 tisíc
korun u pracujících rodin s vyššími
příjmy. Novela tak pomůže ro-
dičům, kteří se chtějí vrátit co nej-
dříve do práce,“ uvedla ministryně
práce Michaela Marksová.

Rodiče se tedy budou moci
rozhodnout, v jaké výši a po jakou
dobu budou příspěvek čerpat. Ce-
lou částku rodičovského příspěvku
ve výši 220 000 korun si budou
moci rodiče vyčerpat za kratší dobu
než v současnosti - v případě nej-

vyšší možné měsíční výše pří-
spěvku již v šesti měsících.

Zavádí se i možnost volit výši
čerpání dávky i pro rodiče, jimž
nelze stanovit denní vyměřovací
základ, jedná se především o stu-
denty, osoby samostatně výdělečně
činné, které si nehradí nemocenské
pojištění a také nezaměstnané. Ti si
budou moci nově volit čerpání
rodičovského příspěvku až do výše
7600 korun a zkrátit si tak dobu
čerpání na tři roky.

Na přídavek na dítě dosáhne více
rodin, zvyšuje se koeficient roz-
hodného příjmu z 2,4 na 2,7ná-
sobku životního minima. Rodinám,
kde rodiče pracují, či čerpají dávky
nemocenského pojištění nebo pod-
poru v nezaměstnanosti, se zvýší
přídavky o 300 korun na 800, 910
a 1000 korun měsíčně podle věku
dítěte.

Rodiče vícerčat budou moci čer-

pat vyšší ro-
d i č o v s k ý
p ř í s p ě v e k ,
n a m í s t o
současných
220 000 ko-
run (celková
částka pří-
spěvku) půjde nově o 330 000 ko-
run. Zvyšuje se rovněž daňové
zvýhodnění na první dítě o 150 ko-
run měsíčně na 15 204 korun ročně.

Změny u rodičovského pří-
spěvku budou účinné od 1. 1.
2018. Možnost změny volby
příspěvku se bude týkat všech
rodičů, tedy i těch, kterým se dítě
narodilo před účinností novely
zákona, a to samozřejmě za před-
pokladu, že budou splňovat pod-
mínky nároku na příspěvek
(pokud např. limit na příspěvek
nevyčerpají ještě před účinností
novely zákona atd.).

tisková zpráva MPSV Praha 8. června 2017
Rodičovský příspěvek půjde vyčerpat rychleji. Zvýší se i přídavky na dítě
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ze základních organizací
Dne 15. června se v obci Štíti-

na u Opavy konal branný závod
pořádaný AČR - 53. plukem
průzkumu a elektronického boje
Generála Heliodora Píky se
sídlem v Opavě a místní zá-
kladní školou téhož patrona. Jak
se již stalo tradicí, i tentokrát si
vojsko připravilo pro diváky
překvapení v podobě seskoku
parašutistů a následného při-
stání helikoptéry na fotbalové
ploše.

Tato sportovní akce za účasti
deseti smíšených mužstev měla
prokázat zdatnost, vytrvalost
a odborné znalosti. Trať o celko-
vé délce 6 km se podařilo zdolat
nejrychleji družstvu velitelské
roty, druhé místo získala rota
logistiky a třetí místo vylovilo
z vod řeky „Opavy“ (po sezná-
mení s její teplotou) družstvo
Celní správy CÚ pro MSK
Ostrava - pracoviště Opava.

Celkovým vítězem se ovšem

Pomoc Domovu pro ženy a matky s dětmi

stal „Domov pro ženy a matky
s dětmi“, kterému byl prostřed-
nictví Armády spásy předán šek
na částku 25 865,- Kč.

Rád bych osobně poděkoval
všem, co finančně přispěli do
sbírky, kterou jsme předali za
opavské pracoviště.

Velký obdiv si zaslouží hlavní
pořadatel akce, především za
personální a technické zajištění.
Vše včetně zajištění sponzorů
zvládl naplánovat naprosto
bezchybně!

Roman Novák
předseda ZO CÚ Opava

Předseda základní odborové organizace Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. David Krmášek DiS.:
Počtem jsme malá, ale rozsahem vyjednaných benefitů pro zaměstnance úspěšná odborová organizace

�� Nerozlišujeme odboráře a neodboráře

Podstatnou část své činnosti
věnuje odborová organizace při
Krajském úřadu Olomouckého
kraje kolektivnímu vyjednávání.
A výsledky jsou opravdu dobré.
Až do střetu kvůli pracovnímu
řádu v roce 2012 odborová orga-
nizace fungovala víceméně for-
málně. V roce 2013 pak ale do-
šlo k radikální změně po volbě
nového vedení odborové organi-
zace, a tak může předseda D.
Krmášek dnes říci: Za posled-
ních pět let se nám podařilo vy-
jednat se zaměstnavatelem
výrazný nárůst počtu benefitů
pro zaměstnance. Postupně do-
šlo k výraznému nárůstu tvorby
sociálního fondu z 3 na 4 pro-
centa. Nárok na čerpání benefitů

vzniká zaměstnancům po uply-
nutí  zkušební  doby. Zaměst-
nanci mají možnost čerpat 4 dny
indispozičního volna s náhradou
platu. Nyní máme příspěvek 50
korun na stravování, širší rozsah
darů k pracovním a životním
výročím, při narození dítěte či po
nabytí nároku na starobní dů-
chod nebo při přiznání plného
invalidního  důchodu.  Z  fondu
jsou hrazeny kulturní, sportovní
a společenské akce pro zaměst-
nance  a  jejich děti k Mikuláši,
sportovní den, zahradní slav-
nost, vánoční večírek.

Společně se zaměstnavatelem
jsme hledali možnost maximálně
spravedlivého způsobu čerpání
benefitů podle individuálních
potřeb  a  priorit   zaměstnanců
a rozhodli jsme se pro posky-
tování zaměstnaneckých benefitů
prostřednictvím systému cafe-
terie.

A jak to probíhá? Pokračuje
dále D. Krmášek: Zaměstnavatel
zřizuje každému zaměstnanci,
novému po uplynutí zkušební do-
by, osobní účet ve výši 8700 ko-
run. Z účtu je možné čerpat
příspěvek na penzijní připo-
jištění, životní pojištění, vol-
nočasové aktivity, dovolenou,
vzdělávání. Přednost systému
spočívá v čerpání příspěvků na
závodní stravování i z osobního
účtu prostřednictvím čipových
karet u 12,5 tisíce nasmlou-

vaných dodavatelů. Přitom ale
zaměstnanci mají možnost v pří-
padě potřeby si zdarma nechat
poslat příspěvek také prostřed-
nictvím papírových poukázek.
Administrativní náročnost pro
zaměstnavatele je minimální. K be-
nefitům patří i možnosti využít
slev na zboží a služby z oblasti
kultury, vzdělávání, péče o zdra-
ví či volnočasových aktivit.

O podmínkách k slaďování
profesního  a  rodinného života
uvádí D. Krmášek: V zájmu
zvýšení efektivnosti práce, lepší-
ho využívání pracovní doby a us-
pokojování osobních potřeb za-
městnanců je stanoveno pružné
rozvržení pracovní  doby  se zá-
kladní pracovní dobou, ve které
je zaměstnanec povinen být na
pracovišti. Benefitem pro rodiče
v  tomto směru je také fungová-
ní  naší  mateřské  školy, která je
v docházkové vzdálenosti od
úřadu a od září bude mít už dvě
třídy.

Zaměstnavatel podporuje zdra-
vý životní styl: Zaměstnanci ma-
jí vyjednánu slevu ve vybraných
sportovních zařízeních a také se
zaměstnanci našeho úřadu už
podruhé účastnili celostátní akce
Do práce na kole, která se koná
každoročně v květnu. Snažíme se
společně se zaměstnavatelem
maximálně tuto akci, a dojíždění
do práce na kole vůbec, pod-
pořit, proto bylo zlepšeno tech-

nické  zázemí  pro  ukládání kol
a  vybudovány  nové sprchy pro
cyklisty. Uvažujeme o obnovení
lyžařských zájezdů.

Informaci o činnosti zdejší
odborové organizace předseda
Krmášek uzavírá: Kolektivní vy-
jednávání se zaměstnavatelem
není jenom o benefitech pro za-
městnance. Na úřadu došlo v po-
slední době k realizaci několika
změn v organizační struktuře
úřadu spočívající v přesunech
některých agend s cílem centra-
lizace a optimalizace. Jsme rádi,
že tato optimalizace neměla do-
posud výrazný vliv na zaměst-
nanost. V současné době byl do
čela našeho úřadu jmenován
nový ředitel. Je pravděpodobné,
že proces  optimalizace činnosti
a přesuny některých agend v rám-
ci úřadu budou pokračovat.
Budeme se snažit být nápomocni
k tomu, že tyto změny budou
probíhat uváženě a citlivě.
Zaměstnanci našeho úřadu si za-
slouží po období realizovaných
změn období stabilizace a klidu
na práci. Cílem odborové orga-
nizace je v rámci kolektivního
vyjednávání se zaměstnavatelem
vyjednat zachování stávajících
benefitů i pro následující období
a podporovat podmínky pro
vyváření profesionálního a pří-
větivého prostředí pro zaměst-
nance našeho úřadu.

-dě-



Následující  článek  je  dalším  v  řadě    příspěvků
k situaci odborů v Německu – postupně jsme disku-
tovali  základní  data  k odborům, jejich strukturu
a společensko-politická témata. V předchozím
článku  jsme  informovali o vnímání veřejné služby
v Německu mladými lidmi. V tomto článku se za-

měříme na konkrétní kampaň podporující zlepšení image práce
ve veřejné službě mezi mládeží. 
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Kampaně pro zlepšování image práce ve veřejné službě mezi německou mládeží 

"Informujeme a radíme lidem ze všech zemí světa. S každým ces-
tovním pasem se člověk dotýká kousku světa." 

Seyhan Dursun, sekretář městského cizineckého úřadu.

"Technika, týmová práce, čerstvý vzduch a konkrétní práce pro re-
gion v dialogu s jeho občany – báječné zaměstnání!" 

Annette Ringlstetter, geodetka.

Kampaň - „Nepostradatelní“
V roce 2013 započal dbb

(Deutscher Beamtenbund und
Tarifunion – Německý svaz úřed-
níků) pod sloganem "Nepostra-
datelní" („Die Unverzichtbaren“)
pětiletou kampaň pro podporu
získání mladých pracovníků pro

městnanci o jejich práci a mo-
tivech pro ni. Dalším prvkem této
kampaně je pracovní list pro
učitele "Veřejná služba", který or-
ganizuje jednu vyučovací jed-
notku pro školáky zaměřenou na
nejrůznější pracovní pozice v sek-
toru veřejné služby. Tento pracov-

práci ve veřejné službě. Na při-
bližně 9000 školách byla prostřed-
nictvím plakátů a pohlednic
propagována  kariéra  ve  veřejné
službě, navíc tato aktivita byla
podpořena webovým portálem
podporující tuto kampaň.  Na tom-
to portálu je představeno přibližně
100 pracovních pozic, kromě toho
je zde možno najít interaktivní
portál pro vyhledání zaměstnání
ve veřejné službě. Prostřednictvím
videí, blogů a sociálních sítí
(Facebook) informují mladí za-

ní list byl ročně distribuován mezi
pedagogy  na  přibližně  5000 škol
v celém Německu. Paralelně ke
kampani byla přijata i PR opatření,
která byla umístěna v metru jako
plakáty i videa, podobně byly
umístěny pracovní inzeráty v pe-
riodicích zaměřených na vzdě-
lávání.

„Jaké jsou předběžné výsled-
ky a zkušenosti po tříapůlletém
běhu kampaně? Na to odpovídá
Britta Ibaldová z dbb:

“dbb je stejně jako před tím
přesvědčen o tom, že je nutná
kampaň zaměřena na mladé za
účelem  jejich získání do veřejné

služby, která by zasáhla plošně
celé území Německa… Počet
nových  kontaktů a zpětná vazba
na kampaň podporuje toto
přesvědčení dbb: přes různé kaná-
ly  jako  Facebook, YouTube, po-
hlednice, plakáty a články dosáhla
přes 10 milionů kontaktů. Přede-
vším pak počet kliknutí a počet
návštěvníků stránek zaměřených
na  mladé  mluví  za vše. Kromě
toho nás od začátku kampaně pří-
mo kontaktovalo několik desítek
mladých lidí, kteří se na jejím zá-
kladě  zajímali o práci ve veřejné
službě. I poptávka učitelů po pra-
covních listech je konstantně
vysoká. O  tom, že kampaň, která
v předchozích letech probíhala jen
v některých regionech na základě
míry aktivity regionálních zástup-
ců dbb, je skutečně úspěšná, vy-
plývá  i  z  tvrzení  některých  zá-
stupců spolkové vlády. Například
spolkový ministr vnitra stabilně
chválí výsledky kampaně, která se

(www.durchstaaten.de). Jeden by
řekl konečně – protože do té doby
přesvědčování mladých v tomto
ohledu bylo paradoxně iniciováno
a vyvíjeno ze strany zaměstnanců
(sdružených  do  dbb) a  nikoli ze
strany zaměstnavatele. Při kon-
cipování této kampaně ze zaměst-
navatelské strany byl dbb nápo-
mocen   při   vytváření    strategie
a značně tak přispěl k její podobě.
Co se týče našich zkušeností, ty
byly dle našeho názoru rozšířeny,
protože jsme si dokázali, že i jako
zastřešující odborová organizace
jsme schopni realizovat dlouho-
dobou kampaň za účelem oslovení
cílové skupiny mladých lidí. 

Můj závěr: dbb se aktivně
podílel prostřednictvím své kam-
paně jako klíčový hráč a nositel
impulsu v podpoře mladých lidí ve
veřejné službě na spolkové úrovni.
Tímto se dbb stal u mladých lidí
dbb nejen kompetentní kontaktní
organizací na poli veřejné služby,

postupně stává impulsem pro další
celonárodní akce podobného
charakteru. Na tomto základě stát,
spolkové  země  i  obce v souladu
s Demografickou strategií spol-
kové vlády z března roku 2017 za-
počali kampaň "durchstaaten.de"

ale také se profiloval jako inicia-
tivní a aktivní partner orgánů ve-
řejné  služby.  Závěrem  je nutné
říci, že dbb je schopen nabídnout
klíčové kompetence v oblasti ví-
celetých kampaní.” 

Leonie Liemich        
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§ ODPOVÍDÁME §

Zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost k vý-

konu služby je jednou ze základ-
ním  podmínek  pro  přijetí  do
služebního poměru. V případě
její změny či dlouhodobého
pozbytí ve vztahu k zastávané-
mu   služebnímu   místu   musí
služební úřad postupovat podle
ustanovení § 61 odst. 1 písm. a)
zákona o státní službě a podle
ustanovení souvisejících, tedy
převést  státního  zaměstnance
na  jiné  vhodné služební místo,
a není-li to možné, zařadit jej
mimo  výkon služby z organi-
začních důvodů, a to až na 6
měsíců, s 80 % platu. Během té-
to doby by měly všechny služeb-
ní úřady při obsazování volných
služebních míst přednostně za-
řazovat tyto státní zaměstnance
na vhodná služební místa. V pří-
padě, že k tomuto nedojde, bude
následně skončen služební
poměr s příslušným odbytným
podle § 72 odst. 2. 

Je otázkou, zda je možné v pří-
padě úplného pozbytí zdravotní
způsobilosti postupovat podle §
72 odst. 1 písm. c), který sta-
noví, že služební orgán roz-
hodne o skončení služebního
poměru, nesplňuje-li státní za-
městnanec bez zavinění služeb-
ního úřadu jiný předpoklad
potřebný k výkonu služby
(podotýkám, že bez odbytného).
V rámci sekce pro státní službu
převládá  názor,  že není možné
v rámci správního řízení ve-
deného u jednoho služebního
úřadu dostatečně posoudit, zda
dotyčný zaměstnanec nebude
moci konat státní službu na žád-
ném z cca 70 000 služebních
míst,  a tento názor je podpořen
i projednávanou novelou záko-
na  o  specifických zdravotních
službách. Podle této novely by
se pracovnělékařský posudek
měl do budoucna vyjadřovat
pouze jen k zastávanému slu-
žebnímu místu, nikoli ke zdra-

votní  způsobilosti k výkonu
státní služby obecně. Vzhledem
k  tomu,  že tento postup je pro
služební úřad výrazně rychlejší
a méně finančně náročný, lze
očekávat,  že  se k němu budou
v praxi klonit. V takových pří-
padech je nezbytná obrana stát-
ního  zaměstnance  v rámci pří-
slušného správního řízení.

Přeložení
Při diskuzi nad konkrétním

případem jsme se shodli, že
přeložení, jako poměrně pod-
statný zásah do situace státního
zaměstnance, musí být použí-
váno poměrně opatrně.  Důklad-
ně musí být zkoumány a hodno-
ceny všechny faktory, zejména
osobní, zdravotní a rodinné po-
měry státního zaměstnance, i po-
kud  by nebyl důvod vyžadovat
s přeložením jeho souhlas.
Rozdílná  situace  bude u úřadů
s hustým územním pokrytím,
kde je možné přeložení absolvo-
vat  při  denním dojíždění, a ji-
ná tam, kde by znamenalo stě-
hování se přes půl republiky. Zá-
sadním faktorem při rozhodo-
vání o přeložení je pak zejména
otázka potřeby zajištění výkonu
služby u služebního úřadu, kam
má být státní zaměstnanec pře-
ložen. Mělo by se jednat zejmé-
na o případy nějakého náhlého
výkyvu v nápadu služebních
úkolů, např. v důsledku hromad-
ného propouštění, apod. Neměl
by být takto řešen spíše dlou-
hodobý podstav, pokud se ne-
projevuje v akutním ohrožení
činnosti úřadu, nadto kdyby
přeložením měl být vyvolán
podstav na úřadu vysílajícím.
Zároveň by si úřad měl dosta-
tečně vyhodnotit, jak ke splnění
služebního úkolu může reálně
přispět  konkrétní   překládaný
služební zaměstnanec (např. při
neznalosti  místního  prostředí,
apod.).

Zastupování
Sekce pro státní službu upo-

zornila, že se odklání od
dřívějšího výkladu, že zastu-
pování představeného podle § 9

odst. 7 končí, pokud odejde
představený.   Je   nezbytné  za-
stupovat v daném rozsahu i na-
dále,  až  do  doby, než bude zá-
stupce této funkce zproštěn.
Nadto kolegové upozornili, že
toto  zastupování  není  vázáno
na nepřítomnost   představeného,
a že ačkoli to zde není uvedeno
výslovně jako v § 66 odst. 2,
vykládají toto ustanovení tak, že
tím, že se považuje za před-
staveného, není možné po něm
vyžadovat plnění úkolů v původ-
ním rozsahu, naopak se očekává,
že jako představený tuto agendu,
nebo alespoň její část, rozdělí
mezi ostatní státní zaměstnance.
Není však zde časové omezení,
jako u zastupování podle § 66,
ovšem náleží zde již od začátku
zastupování příplatek za vedení. 

Přesčasy
V reakci na dotaz ze semináře

si dovoluji uvést některá kon-
krétní omezení pro službu přes-
čas, kterou zákon o státní službě
podrobněji neupravuje, a od-
kazuje zde na zákoník práce.
Službu přesčas je možné konat
jen výjimečně, jen z vážných
provozních důvodů, a musí být
státnímu zaměstnanci písemně
nařízena služebním orgánem.
Nesmí u státního zaměstnance
činit více než 8 hodin v jed-
notlivých  týdnech  a 150 hodin
v kalendářním roce, nad tento
rozsah pouze po dohodě s ním.
Tento rozsah se zprůměruje ve
vyrovnávacím období 26 týdnů
po  sobě jdoucích, kolektivní
smlouvou je možné toto období
prodloužit  až  na  52 týdnů. Za
službu přesčas přísluší příplatek,

případně náhradní volno. V pří-
padě, že tedy jsou státní zaměst-
nanci na některých úřadech
úkolování agendou, kterou ne-
mohou zvládat v běžné služební
době, zejména s ohledem na
neobsazená služební místa v je-
jich útvaru, případně na legisla-
tivní  změny a nárůst agendy, je
z našeho pohledu nezbytné, aby
trvali na nařízení služby přečas.
Zároveň by odborové organizace
měly požadovat projednání ta-
kové situace a informace o při-
jatých a navržených opatřeních,
s  ohledem  na  oprávnění  dané
v čl. 8 odst. 3 Kolektivní dohody
vyššího stupně (cituji: Množství
služebních úkolů a služební tem-
po v jednotlivých útvarech slu-
žebních úřadů budou služební
úřady projednávat s odborovými
organizacemi na základě žádosti
státních zaměstnanců.).

(3) Zaměstnavatel může poža-
dovat práci přesčas nad rozsah
uvedený v odstavci 2 pouze na
základě dohody se zaměstnan-
cem.

(4) Celkový rozsah práce
přesčas nesmí činit v průměru
více než 8 hodin týdně v období,
které může činit nejvýše 26 týdnů
po sobě jdoucích. Jen kolektivní
smlouva může vymezit toto ob-
dobí nejvýše na 52 týdnů po sobě
jdoucích.

(5) Do počtu hodin nejvýše
přípustné práce přesčas ve vy-
rovnávacím  období  podle   od-
stavce 4 se nezahrnuje práce přes-
čas, za kterou bylo zaměstnanci
poskytnuto náhradní volno.

Mgr. Šárka Homfray
svazová právnička

K některým institutům zákona o státní službě
V minulých dnech proběhla jednak pravidelná metodická po-

rada k zákonu o státní službě v Benešově, jednak setkání s ná-
městkem  ministra vnitra pro státní službu RNDr. Postránec-
kým, které vedl předseda svazu Bc. Pavel Bednář za účasti 1.
místopředsedy JUDr. Rudolfa Pospíšila a mne. V tentýž den se
pak konal vzdělávací a diskuzní seminář na téma tohoto zákona.
Dovolím si zde shrnout několik poznatků k vybraným institutům.

Novela zákona o obecní policii
Třetí čtení novely zákona o obecní policii proběhlo 9. 6. 2017 na 57.
schůzi Poslanecké sněmovny PČR. Přihlášeno  bylo  103  poslankyň
a poslanců, pro návrh bylo 93, 7 proti. Zákon byl doručen Senátu PČR
22. 6. 2017, kde nyní jako Senátní tisk č. 157  čeká na projednání.
Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22. 7. 2017. S návrhem nove-
ly se můžete seznámit zde:  Náhled podkladového materiálu. 

Novela zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů

S návrhem novely zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, který po schválení Poslaneckou sněmovnou
čeká na projednání Senátem PČR, přičemž lhůta k projednání končí
dnem 22. 7. 2017, se můžete seznámit zde: Náhled podkladového ma-
teriálu. 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=84520
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=84520
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=84521
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Québec: Odbory bojují proti daňovým rájům
15. červen 2017

O problému daňových rájů se veřejně diskutuje řadu let. Tento
fenomén se výrazně rozšířil během posledních dvaceti let. V návaznos-
ti na nedávnou finanční krizi učinily západní země závazek, že budou
bojovat proti daňovým rájům, ale jak se dalo čekat, ve skutečnosti bylo

provedeno jen pár konkrétních
kroků. Daňové ráje stavějí státní
rozpočty pod ohromný tlak.
Každým rokem bohatí daňoví
poplatníci a obrovské společnos-
ti obcházejí zákony a vyvádějí
své zisky do daňových rájů. To

má zásadní negativní dopad na financování veřejných služeb. Je
naléhavě třeba, aby vlády skutečně bojovaly s tímto problémem a aby
našly řešení k jeho úplnému vymýcení. Vyváděním zisku se v Québecu
otevřeně začal zabývat tucet nevládních organizací  a během posledních
šesti  let  se jim podařilo výrazně zvýšit povědomí o této problematice
a jejich snaha přinesla už několik výsledků:
1. Problematika daňových rájů byla v posledních letech hned několikrát

v centru zájmu médií a hlavního zpravodajství;
2. V letech 2015 a 2016 zasedla  zvláštní  parlamentní  komise  určená

k boji s daňovými úniky;
3. Zpráva této parlamentní komise byla zveřejněna v dubnu 2017 a ob-

sahuje 38 doporučení, jak bojovat s daňovými ráji.
20. červen – Mezinárodní den uprchlíků
19. červen 2017

Při  příležitosti  Mezinárodního dne uprchlíků vyzývají zástupci PSI
k solidaritě s miliony uprchlíků po celém světě s důrazem na kvalitní
veřejné služby, které jsou klíčové pro prosazování jejich lidských práv,

inkluze a integrace do společnosti. Gene-
rální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová:
„Při příležitosti Mezinárodního dne upr-
chlíků vyjadřujeme solidaritu milionům
uprchlíků, ženám, dětem, rodinám, kteří
utíkají z nebezpečných oblastí, kde
dochází k bojům, perzekuci, násilí a dal-

šímu  porušování  lidských  práv. Ačkoliv  uprchlíci utíkají před bídou
a podstupují strastiplné cesty při hledání ochrany a bezpečí, často končí
v chudobě, nucené práci a odloučení, a i se stávají terči násilí a rasizmu.
Zvláštní pozornost vyžaduje situace kolem dětských uprchlíků. Kvůli
nedostatečné sociální ochraně, přístupu k veřejným službám a slušné
práci pro dospělé se dětem uprchlíků nedostává základních lidských
práv jako je zdravotní péče, výživa, slušné ubytování, bezpečí, sociální
péče a vzdělání.“ V současnosti je po světě mimo své domovy přes 65
milionů lidí, co je historicky nejvyšší číslo vůbec. Z tohoto čísla připadá
21,3  milionů  lidí  na  uprchlíky, když jejich většinu tvoří ženy a děti.
R. Pavanelliová  k tomu dodala: „Zatímco uznáváme práci mnoha vlád
i nevládních organizací, které se starají o uprchlíky, jsme svědky i mno-
hých korupčních skandálů v privatizovaných službách, které kradou
cenné zdroje určené pro pomoc uprchlíkům. To je další důvod, proč ne-
smíme snižovat úlohu veřejných služeb při ochraně uprchlíků a při
prosazování jejich lidských práv.“
Daňová spravedlnost pro veřejné služby – globální akční týden
19. červen 2017

V období 19. – 23. června proběhly ve světě akce v rámci kampaně
Daňová spravedlnost pro veřejné služby. Odboráři vyrazili do ulic od Ji-
hoafrické republiky po Tunisko, od Brazílie po Peru, od Vietnamu po

Bangladéš a od Španělska po Ni-
zozemí. Mezi hlavními aktivita-
mi byly různé veřejné akce, work-
shopy, fóra a další. Tato kampaň
je iniciativou Globální aliance za
daňovou spravedlnost a dalších
velkých organizací, jako jsou

PSI, ITUC-Africa nebo Oxfam. Dva hlavní odborové požadavky jsou:

1. Použít daňové výnosy na financování veřejných služeb a sociální
ochrany, které jsou prostředkem na ukončení chudoby a nerovnosti.

2. Zaručit, aby nadnárodní korporace a bohatí platili férový podíl na
daních.

AFT: Trumpův rozpočet je bezohledný k dětem
20. červen 2017

Americká odborová organizace AFT, která je členem PSI, odsoudila
plány americké vlády na rozpočtové škrty ve školství. Prezident Trump
spolu s ministryní školství Betsy DeVosovou plánují zrušit více než 20

různých programů pro školáky
včetně mimoškolních aktivit a let-
ních programů, které slouží 1,6
milionu dětí. Rozpočet bude navíc
negativně zasažen plánovanými
škrty 800 mil. USD ve zdravotním
programu Medicaid, který je klíčo-
vý pro studenty se zvláštními potře-

bami. „Tento rozpočet je krutý vůči dětem“, řekla Randi Weingartenová
v reakci na oznámení plánů Bílého domu. Předsedkyně AFT označila
plán na škrty v celkové výši 10,6 mld. USD za katastrofální pro veřejné
školy a systém vzdělávání a dodala: „Tyto škrty jsou nejen necitlivé, ale
jsou přímo kruté. Budeme proti nim bojovat všemi možnými způsoby.“
PSI slaví Mezinárodní den oznamovatelů
23. červen 2017

Na 23. června připadá Mezinárodní den interních informátorů neboli
oznamovatelů. Jedná se lidi, kteří prokazují velkou odvahu a prokazují
tak službu ostatním pracovníkům, když odhalují nečestné, často zko-
rumpované  zástupce korporací nebo veřejných institucí. Za toto ozná-
mení často čelí výhrůžkám, propuštění z práce, uvěznění nebo dokonce

zabití. V tento den si rovněž připomínáme, kolik práce
ještě máme před sebou, abychom zajistili jejich ochra-
nu a  bezpečnost. Generální  tajemnice  PSI Rosa Pava-
nelliová se domnívá, že ochrana těchto oznamovatelů je
klíčová v boji s korupcí. R. Pavanelliová k tomu řekla:
„Korupce podkopává financování veřejných služeb,
transparentnost a kredibilitu místních vlád. Korupce
vede k menší prosperitě, nižšímu počtu pracovních míst
a horším právům. Nikdy nevyhrajeme boj s korupcí,

pokud nedokážeme chránit ty, kteří proti ní vystoupí!“ PSI při této
příležitosti poděkovala a pogratulovala všem oznamovatelům za všech-
no, co udělali, a co ještě udělají v budoucnu. 
Maďarsko: Pracovníci ve veřejném sektoru potřebují zvýšení mezd
23. červen 2017

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se
připojila k výzvě evropských odborů, která volá po zvýšení mezd napříč
celým veřejným sektorem. Ačkoliv pracovníci v některých veřejných
sektorech zaznamenali zvýšení mezd, plošné zvýšení mezd pro celý
veřejný sektor v Maďarsku neviděli již devět let. Mzdová struktura stát-

ních zaměstnanců se během těchto
let nezměnila a mnoho lidí se tak
propadlo pod národní minimální
mzdu. Generální tajemník EPSU Jan
Willem Goudriaan k  tomu řekl: „Je
zcela nepřijatelné, že pracovníci
maďarského veřejném sektoru musí
zajišťovat stejné množství a kvalitu
práce, zatímco jejich požadavky
státní zaměstnavatelé úplně ignorují.

Veřejné služby potřebují kvalifikované a dobře vyškolené pracovníky,
ale bez lepších mezd a pracovních podmínek nemá takovým pracov-
níkům veřejný sektor co nabídnout. EPSU věří, že maďarská vláda si
tento fakt uvědomí a začne s pořádným a rozumným vyjednáváním se
zástupci odborů.“

Pavol Mokoš


