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Na základě usnesení Výboru OSSOO z 12. prosince 2020 se náš
odborový svaz zapojil do věrnostního programu Sphere. Každý člen
OSSOO obdrží jako poděkování za členství a práci v odborovém
svazu jednu Sphere kartu s logem odborového svazu a zároveň
k ní i další Sphere kartu pro rodinného příslušníka. Obě tyto
karty mají platnost do 30. 6. 2023.
Věrnostní program Sphere:
�� Největší věrnostní program svého druhu v České a Slovenské

republice.
�� Výhody a slevy u obchodních partnerů v rozsahu cca 5 až 30 %.
�� S kartou Sphere máte 10 000 možností výhodných nákupů v celé

ČR a  SR v  širokém spektru oborů zboží a služeb.

�� Výhody věrnostního programu Sphere můžete
využít ve více než 800 e-shopech.

�� Slevy máte možnost uplatnit u obchodníků buď
přímo  prostřednictvím  slevové karty,  nebo za použití mobilní
aplikace ve vašem telefonu (Android i iOS).

Veškeré podrobnosti k používání karet a seznam obchodů, kde
můžete  slevy uplatnit, najdete v informační brožuře, kterou obdržíte
s kartami, nebo na www.sphere.cz. Mobilní aplikace vám pak ukáže
obchody přímo ve vašem okolí, kde lze slevy uplatnit.

Karty Sphere jsou v současné době distribuovány do odborových
organizací prostřednictvím pracovníků Informačních a poradenských
center OSSOO.

Karty Sphere – univerzální věrnostní program pro členy OSSOO

Společné jednání - seminář členů orgánů
odborových organizací sdružených

v podnikovém výboru - Sekce Finanční správa
OSSOO proběhlo v úterý 23. června

v kongresovém sále pražského hotelu Olšanka
Hosty konference byli státní tajemník Ministerstva financí ČR

Petr Bejček, náměstek MF pro daně a cla Stanislav Kouba, gene-
rální ředitelka GFŘ Tatjana Richterová, ředitelka personální
sekce GFŘ Lada Taxová, předseda Českomoravské konfederace
odborových svazů Josef Středula a předseda našeho odborového
svazu Pavel Bednář. V první části semináře vystoupili hosté, kteří
v následné diskusi odpovídali na dotazy delegátů.

P. Bejček ocenil fungování
Finanční správy během období
mimořádných opatření v souvis-
losti s epidemií koronaviru, kdy
úřad zvládl úkoly ukládané mu
rozhodnutími vlády a parlamen-

tu. Je předpoklad, že bude zruše-
na daň z nabytí nemovitosti, je-
jíž výběr nyní zajišťuje 500 za-
městnanců FS. Podklady ke stát-
nímu rozpočtu na rok 2021 mají

Další informace o programu Sphere na stranách 6-9

Vážená odborářko, vážený odboráři,
vážená kolegyně, vážený kolego,

je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na ob-
dobí relativního odpočinku a načerpání nových sil do následující ob-
dobí roku. Doba, kterou jsme si od března tohoto roku prožili, se do-
tkla  každého  z  nás,  každý  z nás musel změnit své zaběhlé praktiky
v tomto období, někdo více, někdo méně.

Toto období, které jsme si všichni prožili, nebylo vůbec
jednoduché. Proto nám dovolte, abychom Vám všem poděkovali za
osobní statečnost a přístup, jak jste zvládali svůj občanský i pracovní
život. 

Vám, členům OSSOO, jako poděkování za Vaše členství v od-
borech  přísluší zapojení se do věrnostního programu Sphere, jehož
karty jste již obdrželi nebo obdržíte. Jedna karta s logem odborového
svazu patří Vám a druhou můžete věnovat další Vám spřízněné osobě.
Obě karty Sphere mají platnost do 30. června 2023.

Velké poděkování patří Vám, odborovým funkcionářům. Bez Vaší
dennodenní odborové práce by na Vašich pracovištích nepůsobila
odborová organizace a neměli by zaměstnanci různé benefity, které
jste se svým zaměstnavatelem dojednali, mnohdy doslova vyhádali,
nad rámec zákonů. Je   jen škoda, že  drtivá  většina  Vašich  kolegů
a  kolegyň,  tedy  ostatních  zaměstnanců   ve   veřejných   službách
a  správě,  se  pouze „veze“, využívá všech dojednaných výhod, ale
do odborů vstoupit odmítá.

Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli všem členům
Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i ostatním za-
městnancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější a pohodové
prožití  zasloužené  dovolené a načerpání sil do dalšího pracovního
období. Hezké léto, přátelé!
Bc. Pavel Bednář JUDr. Rudolf Pospíšil Ing. Alena Gaňová 

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Předsednictvo Výboru OSSOO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 3
Nabídka pokojů Libverda
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být známy k 15. srpnu, zatím
není předpoklad škrtů. P. Bejček
při vědomí jistot státních za-
městnanců očekává jejich poko-
ru ohledně odměňování.

T. Richterová také poděko-
vala zaměstnancům za obětavou
práci v uplynulém období, kdy
některé agendy úřadu byly poza-
staveny a naopak byly zajiš-
ťovány  jiné úkoly v souvislosti
s dopady opatření proti šíření
koronaviru. I nyní čekají za-
městnance FS nové úkoly,
například připravovaná paušální
daň OSVČ, digitální daň, reali-
zace EET, zrušení daně z nabytí
nemovitosti či výstavba daňo-
vého portálu. K dopadům zru-
šení daně z nabytí nemovitosti
do personální oblasti správy
uvedla, že většina z 500 zaměst-
nanců, kterých se změna bude
týkat, bude převedena během
příštího  roku  na  nové agendy.
S propouštěním zaměstnanců se
zatím nepočítá. T. Richterová
zmínila  péči  o   zaměstnance,
která zahrnuje pružnou pracovní
dobu, 5 týdnů dovolené, osobní,
studijní a indispoziční volno či
čerpání FKSP.

S. Kouba vyřídil pozdrav od
ministryně financí, která se měla
původně semináře účastnit, na
stejný termín 23. 6. ale byla
svolána mimořádná schůze
Poslanecké sněmovny k řešení
schodku státní rozpočtu. Podě-
koval za práci během koronavi-
rové krize, hovořil o nových
úkolech v souvislosti s očekáva-
nými změnami v legislativě a pře-
devším pak v souvislosti s digi-
talizací. Nepůjde o náhlé změny,
ale o postupný proces jak v pro-
vozu, tak v personální oblasti.

J. Středula kritizoval opaku-
jící  se útoky na státní úředníky
a nepříznivé dopady do státního
rozpočtu zrušením daně z nabytí
nemovitosti a zavedením stravo-
vacího paušálu, paušálním vy-
plácením podpor a další paušál-
ní podporou v souvislosti s ko-
ronavirovou krizí i těch, kteří
podporu nepotřebují. Konkrétně
zmínil  štědrou  podporu OSVČ
a podporu plátců daní v daňo-

vých rájích.  Kritizoval i zásah
do příjmů sociálního pojištění
odpouštěním odvodů. Nebez-
pečné dopady bude mít řetězené
uplatnění daňových ztrát tzv.
carry  loss  back.   Na   druhou
stranu léta není valorizována ne-
zdanitelná částka příjmu, je
nízká podpora v nezaměstnanos-
ti a  nízké  dávky nemocenské,
které  jsou  navíc  vypočítávány
z nízkých příjmů. Kvůli nízké
nemocenské  lze  očekávat,   že
i při přítomnosti nákazy koro-
navirem   budou    zaměstnanci
z existenčních  důvodů chodit
při příznacích onemocnění do
práce. Je předpokládán výrazný
propad ekonomiky a nárůst ne-
zaměstnanosti, Odbory proto
zdůrazňují význam zachování
domácí spotřeby obyvatel k pře-
konání krize. J. Středula ostře
kritizoval neprojednání paušálu
na stravování v Tripartitě a ne-
chuť některých přítomných
hostů z vedení rezortu k zvy-
šování tarifních platů a proplá-
cení odměn za mimořádnou prá-
ci.

L. Taxová informovala o vý-
voji systemizace v minulém ob-
dobí. Jen části zaměstnanců se
podařilo najít po zrušení jejich
míst nové uplatnění v rámci stát-
ní správy, a tak 108 zaměst-
nanců je postaveno mimo službu
s 80 % platu a bude jim vypla-
ceno cca 55 milionů korun od-
bytného. Průměrný věk zaměst-
nanců FS je 47,9 let. Průměrný
rozpočtovaný plat řadového za-
městnance pro rok 2020 je 37
498 Kč a představeného pak 63
521. Opatření proti šíření koron-
aviru měla ve FS významný do-
pad na přítomnost na pracovišti,
a to z důvodu nařízených karan-
tén  po  návratu  z   dovolených
v cizině a ošetřování dětí při za-
vřených školských zařízeních.

Předmětem diskuse po vystou-
peních hostů byly odměny za
odvedenou práci v době mimo-
řádných  opatření   a   finanční
ohodnocení při výkonu služby
při neobsazených systemizo-
vaných místech a při zaučování
nových zaměstnanců, vázání
prostředků na platy za neob-
sazená místa, navyšování tarif-
ních platů. K problému  odmě-
ňování  zkušených pracovníků
se  středoškolským  vzděláním

sdělila L. Taxová, že FS prosadi-
la možnost zařadit středoško-
láky s 4letou praxí a dvěma po
sobě jdoucími vynikajícími hod-
noceními  do  10.  platové třídy
a možnost zařazení do 12. třídy
při bakalářském vzdělání. K prob-
lému návaznosti osobního pří-

platku a hodnocení pak uvedla,
že je s ohledem na prostředky na
platy malý prostor k zohlednění
tohoto vztahu, platí ale, že za-
městnanci vykonávající stejnou
práci při stejném tarifním zařa-
zení a se shodným hodnocením
mají mít shodný osobní pří-
platek.

V diskusi zaznělo i povzdech-
nutí nad proplácením kompen-
začního bonusu daňovým dluž-
níkům. K obavám zaměstnanců
pracujících doposud v úseku
daně z nabytí nemovitosti opa-
kovali ředitelka Richterová i ná-
městek Kouba, že Finanční sprá-
va nechce přijít o zkušené pra-
covníky a  většina z nich najde
uplatnění v jiných agendách,
když předpokladem je zájem za-
městnanců učit se nové věci.

Předseda Sekce Finanční sprá-
vy OSSOO Vojtěch Rosenberger
poděkoval zaměstnancům za
práci ve ztížených podmínkách
mimořádných opatření, zaměst-
nanci osvědčili svou schopnost
zajistit rychle bez přípravy nové
úkoly. Při zavádění nových agend
a digitalizace je třeba mít v per-
sonální politice na zřeteli, že
zkušeným daňovým úředníkem
se stává zaměstnanec až po

několika letech praxe a je proto
třeba využívat zkušeností stáva-
jících osvědčených zaměst-
nanců.

V druhé části - samostatném
jednání odborové organizace
vystoupil předseda OS P. Bed-
nář. Kritizoval státního tajemní-

ka MF za nezájem o zvyšování
platů a především o nezvyšová-
ní tarifní složky platu. Pro odbo-
ry  je  zásadní  věcí  při jednání
o platech na rok 2021 udržet
reálnou výši platů, navýšení
prostředků na platy proto musí
rozhodně akceptovat inflaci.
Obnovena byla činnost poli-
ticko-odborné pracovní skupiny
k odměňování státních zaměst-
nanců, nyní již se zaměřením na
odměňování všech veřejných
zaměstnanců. Pozitivní je, že je
ze strany MF zájem řešit na-
výšení počtu platových stupňů
vzhledem k prodlužování doby
pracovního života kvůli zvyšo-
vání věku na nárok na starobní
důchod.  P.  Bednář   vyslovil
zklamání nad změnou vyhlášky
FKSP, když odbory očekávaly
větší volnost použití prostředků
FKSP,  podobnou  jako tomu je
u sociálních fondů podniků či
obcí. Informoval dále o distribu-
ci karet Sphere, které odborový
svaz zakoupil pro všechny své
členy.

K činnosti podnikového vý-
boru  vystoupil  jeho  předseda
V. Rosenberger. Zástupci za-

Pokračování na straně 3
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městnanců jednali v období od
loňské konference s generálním
ředitelstvím a Ministerstvem fi-
nancí především o platech a změ-
nách v systemizaci, konkrétní
kroky kvůli rušení systemizo-
vaných míst pak byly projed-
návány na příslušných praco-
vištích, a to ne vždy se stejným
postupem. Podnikový výbor
vedl   kolektivní    vyjednávání
s výsledným uzavřením kolek-
tivní dohody a kolektivní smlou-
vy a zásad čerpání FKSP.
Podařilo se zajistit 40korunový
příspěvek na stravenku z pro-
středků zaměstnavatele. Dlou-
hodobě výbor usiluje o adekvát-

ní ohodnocení zaměstnanců při
práci za neobsazená služební
místa, při zastupování a při za-

je, patří zřízení kuchyněk na
všech pracovištích. 

Konference se zúčastnilo ze
zvolených 73 delegátů z 29 zá-
kladních organizací 50 delegátů
z 20 ZO. Delegáti uložili pod-
nikovému výboru jednat se za-
městnavatelem  o  změnách  sys-
temizace v souvislosti se zruše-
ním daně z nabytí nemovitosti,
jednat o rozpočtu na platy roku
2021, o vázání prostředků za ne-
obsazená místa, o odměňování při
zastupování a zaškolování, o pří-
spěvku zaměstnavatele na stra-
vování v roce 2021 při zacho-
vání minimálně stejné částky
jako v roce 2020 a do konce mě-
síce září 2020 zahájit kolektivní
vyjednávání pro rok 2021.   -dě-

Předsednictvo VOS

V rámci shrnutí činnosti odbo-
rového svazu během posledního
měsíce informoval předseda OS
Pavel Bednář o společném jedná-
ní  odborových svazů rozpočtové
a příspěvkové sféry, ze kterého
vyplynul jednoznačný požadavek
na růst platů v roce 2021, který
musí zaručit zachování jejich re-
álné hodnoty. Zvýšení prostředků
na platy pro rok 2021 pak musí
sloužit k procentuálnímu navýšení
tarifů, nepřijatelné je navýšení
paušální částkou. 

V diskusi k růstu platů členové
předsednictva poukázali na sou-
časnou velkorysou paušální pod-
poru podnikům a OSVČ, kdy není
posuzována potřebnost takové
podpory a podpora se dostává do-
konce subjektům, které léta neod-
vádí daně. Tyto výdaje jsou kryty
daněmi zaměstnanců, není proto
žádný důvod ostýchat se trvat na
příslušném zvýšení platů veřej-
ných zaměstnanců. Odbory již po-
žádaly ministryni práce a sociál-
ních  věcí o zahájení vyjednávání
o platech na rok 2021. Ohledně
odměňování ve státní správě je
problémem vázání prostředků za
neobsazená systemizovaná místa,
což znamená omezení prostředků
na odměny. Odbory odsuzují za-
hrnutí tzv. stravovacího paušálu

do daňového balíčku předložené-
ho parlamentu (návrh zákona na
https://apps.odok.cz/veklep-de-
tail?pid=KORNBMCM4YA7) bez
projednání se sociálními partnery,
byť k jednání vládu vyzvaly dopi-
sem z 5. června. Od daně osvobo-
zený paušál bude znamenat ztrátu
pro státní rozpočet ponížením od-
vodů daní a sociálního pojištění,
nebude také zřejmě možné sou-
běžně přispívat na stravování z pro-
středků FKSP. 

P. Bednář připomněl povinnost
základních organizací do 19. čer-
vence odeslat aktualizované údaje
o členské základně. Ohledně di-
stribuce karet Sphere sdělil, že ta
byla zpožděna kvůli epidemiolo-
gickým opatřením a nyní již z vět-
ší části proběhla. 1. místopředseda
OS Rudolf Pospíšil upozornil na
mobilní aplikace Sphere, ve kte-
rých jsou vidět možnosti použití
karty v okolí. Karty obdrží všich-

společné

ni  stávající  členové  OS  a  jsou
k dispozici po vstupu do OS také
všem novým členům.

Delší diskuse na jednání PVOS
byla věnována aspektům home of-
fice, když mezi členy PVOS je
shoda, že nejde o benefit pro za-
městnance, ale o formu práce s vý-
hodami pro zaměstnavatele a za-
městnance založenou na jejich
vzájemné dohodě při dodržování
práv a závazků z pracovního či
služebního poměru.

R. Pospíšil  stručně informoval
o novele zákoníku práce, která by
měla být tématem sedmi podzim-
ních seminářů k posilování sociál-

ního dialogu. Nový bude výpočet
dovolené podle hodin stanovené
pracovní doby, což je významné
pro zaměstnance s nepravidelně
rozloženou pracovní dobou, zá-
sadní novinkou je sdílené pracov-
ní místo.

Někteří členové PVOS infor-
movali o mimořádném pracovním
úsilí  při  výplatě  různých  dávek
k snížení ekonomických dopadů
opatření proti šíření koronaviru,
když toto úsilí není patřičně oce-
něno. PVOS diskutoval o možnos-
ti   zlepšit   pracovní    podmínky
v  prostorách OS během letních
tropických teplot.                    -dě-

V Praze se ve čtvrtek 25. června konalo
10. zasedání předsednictva Výboru OSSOO

školování nových zaměstnanců.
Mezi zlepšování pracovních
podmínek, které výbor prosazu-

https://www.odboryplus.cz/
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBMCM4YA7
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBMCM4YA7


Vláda 15. 6. 2020 jmeno-
vala s účinností od 1. červen-
ce 2020 nového náměstka
ministra vnitra  pro státní
službu. Na základě výsledků
výběrového řízení a rozhodnu-
tí předsedy vlády se jím stane
JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.,
dosavadní náměstek na Mini-
sterstvu práce a sociálních
věcí. Jmenován je na šest let. 

Z vlády
Vláda 15. 6. 2020 schválila imple-

mentační plány programu Digitální
Česko pro rok 2021. Schválený
rámec investic na digitalizaci je
bezmála 2,5 miliardy korun nad
rámec rozpočtů jednotlivých úřadů.
„Priority směřují především  do
oblasti   digitalizace   služeb státu tak,
aby byl občan schopen vyřídit maxi-
mum svých záležitostí bez nutnosti
navštívit úřad. Takže hodně investu-
jeme do propojení dat mezi rezorty,
abychom měli předvyplněné for-
muláře, jak to požaduje na počátku
tohoto roku schválený zákon o právu
na digitální služby. Tento zákon před-
pokládá digitalizaci všech služeb pro
občany a firmy v horizontu pěti let,“
uvedl premiér Babiš.

Potřeba urychlené digitalizace se
významně projevila i v době epidemie
koronaviru, kdy v rámci preventiv-
ních opatření byl styk občanů s úřady
po několik týdnů povolen pouze
prostředky vzdáleného přístupu. 

Vláda 15. června schválila také
návrh na takzvané náhradní výživné.
Díky němu samoživitelé a samoži-
vitelky, kterým jejich partner či part-
nerka nepřispívá na dítě, nezůstanou
bez peněz. Ve chvíli,  kdy totiž selžou
veškeré dostupné  nástroje k vymá-
hání výživného, nastoupí stát. 

V Česku se o této formě pomoci
diskutovalo 15 let. Současná vláda se
k němu zavázala ve svém progra-
movém prohlášení. Zákon nyní popu-
tuje do Poslanecké sněmovny.
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přečetli jsme

Nabídka volných pokojů OSSOO v rekreačním středisku SMRK Lázně Libverda
červenec, srpen 2020

termín pokoj číslo (lůžka) cena při 3 cena při krátkodobém 
a více nocích pobytu 1-2 noci

červenec 
11. 7. – 18. 7. 2020 p. č. 3, 4 a 5 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
srpen
15. 8. – 22. 8. 2020 p. č. 3 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
22. 8. – 29. 8. 2020 p. č. 3 a 4 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
V měsíci září a mimosezoně jsou volné všechny pokoje OSSOO a to ve všech termínech.
Ceny a další informace byly zveřejněny v NOS č. 2-3/2020 a jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách OSSOO http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá pí. Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474,
e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz 

vyplacení náhradního  výživného ve
stejné výši, v jaké ho stanovil druhé-
mu rodiči soud. Maximální částka
náhradního výživného bude zastro-
pována na 3  tisíce  Kč. Pokud  druhý
z rodičů platí výživné jen částečně,
stát samoživiteli či samoživitelce do-
platí soudem stanovenou částku.

Karanténa mění firmy. Téměř
třetina zaměstnanců byla

doma efektivnější než
v kanceláři

Několikatýdenní karanténa,
způsobená pandemií nového ty-
pu  koronaviru,  změnila život
mnohým firmám i zaměstnan-
cům. U některých podniků zna-
menala jejich definitivní konec.
Jinde ale předznamenala uspí-
šení inovací v samotném pod-
niku v oblasti komunikace, ho-
me office a dalších. Uvádí to prů-
zkum České asociace start-upů.
Tomu,  že  uplynulé  tři měsíce
znamenaly pro podniky a firmy
velkou zatěžkávací zkoušku,
nasvědčovaly již první odpovědi
představitelů firem s více než
250 zaměstnanci. Více než 80
procentům firem koronavirová
doba v jejich podnikání nepo-
mohla. Zcela kladně na otázku,
zda koronavirus jejich podni-
kání prospěl, odpovědělo pou-
hých 4,5 procenta dotazova-
ných.  Průzkum ukázal, že fir-
mám krize víceméně pomohla
urychlit digitalizaci a že se v bu-
doucnu budou vracet ke skupi-
novým videokonferencím. To
uvedlo celých 91 procent dotá-
zaných. Česká asociace start-
upů uvádí, že právě větší
využívání videokonferencí je
tou největší inovací, která z kri-
zového období vzešla.  Nejpou-
žívanější službou pro konání

videohovorů se stal program
Microsoft Teams. Ten využívalo
přes 72 procent dotázaných. Ná-
sledoval Zoom, Skype Business
či WhatsApp.  Firmy však záro-
veň zatím neplánují zvyšovat fi-
nanční  prostředky  na zavádění
inovací. Průzkum uvedl, že
rozpočty na nové produkty, služ-
by a na inovace zůstávají ve
většině společností netknuté. Pro
zvýšení rozpočtu na nové tech-
nologie, které by v budoucnu po-
mohly firmám lépe přečkat nou-
zové stavy, se zatím rozhodlo ne-
celých pět procent z nich. Ne-
dávná krize však přinutila spo-
lečnosti více přemýšlet o mož-
ných rizicích, která z ní mohou
plynout. V polovině případů bu-
dou tedy společnosti dávat v bu-
doucnu na inovace daleko větší
důraz než nyní. Zajímavá data
vzešla  z  otázek  ohledně  práce

z domova. Nadpoloviční většina
respondentů totiž odpověděla, že
při home office byla stejně efek-
tivní jako v kanceláři. Téměř tře-
tina respondentů dokonce tvrdi-
la,  že  zaměstnanci  byli  doma
efektivnější než v kanceláři. Mé-
ně efektivních než v kanceláři
bylo podle průzkumu lehce přes
27 procent zaměstnanců.  Na
otázku, zdali budou společnosti
k home office benevolentnější,
odpovědělo kladně téměř 73 pro-
cent respondentů. 
https://www.e15.cz/koronahelpdesk-
e15/pruzkum-karantena-meni-firmy-
temer-tretina-zamestnancu-byla-do-
ma-efektivnejsi-nez-v-kancelari-
1370591

Hotelové vouchery jsou
pryč

Plán na vouchery pro cestovní
ruch se rozplynul. Poukázek v hod-
notě 10 tisíc korun, které měli

podpořit domácí turistiku, se to-
tiž Češi nedočkají. Vláda je „skrou-
hla“ o šest tisíc a zúžila jen na
lázně. Ministerstva teď s hote-
liéry hledají jiný způsob, jak je
podpořit – jedná se třeba o fixní
dotaci na pokoj. 
https://www.idnes.cz/ekonomika/do
maci/podpora-voucher-ubytovani-
h o t e l -
lazne.A200622_111311_ekonomika
_svob?utm_source=twitter&utm_m
edium=sharecm

"Opět jen vládní sliby a skutek
utek! Už těch veletočů z dílny
majoritního koaličního partnera
bylo fakt až až. Když to jde na
Slovensku, proč to nejde u nás?
Voucher by pomohl nejenom
lázním, ale i hotelům a pen-
zionům v Česku a také zaměst-
nancům," reaguje předseda naše-
ho odborového svazu Pavel
Bednář.

Kdo bude mít na náhradní výživné
nárok? Dosáhnou na něj ti samo-
živitelé a samoživitelky, kteří svou
situaci aktivně řeší. To znamená, že je
podán návrh na exekuci kvůli dlužné-
mu výživnému.

Pokud rodič splňuje podmínky
nároku, obrátí se na úřad práce. Ten
mu poskytne potřebné formuláře a in-
formace a následně celou situaci
posoudí a rozhodne nejpozději do 30
dní. Rodič následně každé 4 měsíce
dokládá neplnění vyživovací povin-
nosti. Samoživitel či samoživitelka
můžou náhradní výživné pobírat až
24 měsíců. Vyplacená částka je po-
tom vymáhána státem skrze krajské
úřady práce, které se připojí do již
běžícího exekučního řízení s dluž-
níkem.

Samoživitelé budou mít nárok na

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podpora-voucher-ubytovani-hotel-lazne.A200622_111311_ekonomika_svob?utm_source=twitter&utm_medium=sharecm
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podpora-voucher-ubytovani-hotel-lazne.A200622_111311_ekonomika_svob?utm_source=twitter&utm_medium=sharecm
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podpora-voucher-ubytovani-hotel-lazne.A200622_111311_ekonomika_svob?utm_source=twitter&utm_medium=sharecm
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podpora-voucher-ubytovani-hotel-lazne.A200622_111311_ekonomika_svob?utm_source=twitter&utm_medium=sharecm
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podpora-voucher-ubytovani-hotel-lazne.A200622_111311_ekonomika_svob?utm_source=twitter&utm_medium=sharecm
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/podpora-voucher-ubytovani-hotel-lazne.A200622_111311_ekonomika_svob?utm_source=twitter&utm_medium=sharecm
https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/pruzkum-karantena-meni-firmy-temer-tretina-zamestnancu-byla-doma-efektivnejsi-nez-v-kancelari-1370591
https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/pruzkum-karantena-meni-firmy-temer-tretina-zamestnancu-byla-doma-efektivnejsi-nez-v-kancelari-1370591
https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/pruzkum-karantena-meni-firmy-temer-tretina-zamestnancu-byla-doma-efektivnejsi-nez-v-kancelari-1370591
https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/pruzkum-karantena-meni-firmy-temer-tretina-zamestnancu-byla-doma-efektivnejsi-nez-v-kancelari-1370591
https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/pruzkum-karantena-meni-firmy-temer-tretina-zamestnancu-byla-doma-efektivnejsi-nez-v-kancelari-1370591
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
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poslední

§ ODPOVÍDÁME §
Dojíždím do práce hromadnou dopravou a po delší dobu kvůli

opravám bude zřízena náhradní doprava. Já se dostanu cca o 10
minut později na pracoviště. Máme elektronickou evidenci pra-
covní  doby, a tak vůbec nevím, jak mohu tuto situaci řešit. Déle
v práci zůstávat nemohu kvůli dopravě.

V tomto případě vás asi nepo-
těším. Základní povinností za-
městnance podle § 38 ZP je
povinnost zaměstnance konat
osobně  práce podle pracovní
smlouvy v rozvržené týdenní
pracovní době a dodržovat po-
vinnosti,   které   mu   vyplývají
z pracovního poměru.

Jeden z definičních znaků
závislé práce je skutečnost, že
výkon práce probíhá v pracovní
době. Obecně platí, že pracovní
doba se rozvrhuje zpravidla do
pětidenního  pracovního  týdne
a při rozvržení pracovní doby je
zaměstnavatel povinen přihléd-
nout pouze k tomu, aby toto roz-
vržení nebylo v rozporu s hle-
disky bezpečné a zdraví neohro-
žující práce. Zaměstnavatel je
zejména povinen dbát dodržo-
vání přestávky na jídlo a oddech,
případně bezpečnostních přestá-
vek, Zaměstnavatel není na dru-
hé straně povinen upřednostňo-
vat rovnoměrné před nerovno-
měrným rozvržením pracovní
doby, není ani povinen přihlížet
k zabezpečení plynulé dopravy
zaměstnanců do zaměstnání, zá-
sobování elektřinou, plynem,
topnou párou, zájmům obyvatel-
stva, a aby nebyla narušena čin-
nost navazujících zaměstna-
vatelů, jak mu to ukládal starý

zákoník práce. Proto je povin-
ností zaměstnance být v práci
včas a odcházet z ní až po skon-
čení pracovní doby. 

Za určitých okolností je mož-
né přerušení dopravního provo-
zu nebo zpoždění hromadných
dopravních prostředků klasifiko-
vat jako jinou důležitou osobní
překážku zaměstnance v práci
podle nařízení vlády č. 590/2006
Sb.,  kterým  se  stanoví   okruh
a rozsah jiných důležitých osob-
ních překážek. Podle bodu 3 pří-
lohy k tomuto nařízení vlády se
poskytne zaměstnanci pracovní
volno bez náhrady mzdy nebo
platu na nezbytně nutnou dobu
pro nepředvídané přerušení do-
pravního provozu nebo zpoždění
hromadných dopravních pro-
středků, nemohl-li zaměstnanec
dosáhnout včas místa pracoviště
jiným přiměřeným způsobem.
Tato překážka v práci se vztahu-
je na nepředvídané přerušení do-
pravního provozu, o kterém za-
městnanec předem nevěděl. Ur-
čitě ji ale nelze použít v případě,
kdy zaměstnanec předem o vý-
luce v dopravě věděl a kdy by ke
zpoždění mělo docházet pra-
videlně. V takovém případě je
jeho povinností zařídit si cestu
do zaměstnání tak, aby byl v prá-
ci včas.

Dodržení pracovní doby při pravidelném
zpoždění dopravy

Rehabilitace je důležitá osobní překážka
Mám absolvovat deset půlhodinových návštěv na rehabilitaci

ve zdravotnickém zařízení jako součást léčby po operaci kolene.
Spolu s cestou to znamená zhruba více než 1,5 hodiny nepřítom-
nosti na pracovišti. Zaměstnavatel trvá na tom, že mám na reha-
bilitaci chodit mimo pevnou část pružné pracovní doby. Je tomu
opravdu tak?

Rehabilitace je důležitá osob-
ní překážka v práci, podle
nařízení vlády č. 560/2006 Sb.,
kterým se stanoví okruh a rozsah
jiných důležitých osobních
překážek v práci spadá pod
překážky v práci z důvodu
vyšetření nebo ošetření.  

Pro  čerpání překážek v práci

Každý z nás někdy slyšel při
posezení v restauraci, na auto-
busové zastávce nebo třeba i ve
frontě v obchodě stěžování si lidí
na sociální systém České repub-
liky. Je zcela běžné, že pokud jde
o někoho, kdo po studiu nastou-
pil  hned  do pracovního procesu
a není z oboru, tak mnohdy vůbec
neví o tom, že některé typy so-
ciálních dávek existují. Pokud jde
o lidi v důchodovém věku, kteří si
stěžují, tak přestože pracovali
celý život, paradoxně na dávky
již většinou nedosáhnou.  

Další skupina stěžujících jsou
naopak ti, kteří do státního
rozpočtu nepřispívají, pouze čer-
pají, ale stěžují si na to, že dostá-
vají málo.

Modelový příklad 2 rodin.
V první rodině je pracující otec

s čistým příjmem 21 000,- Kč/
měsíčně, manželka po čerpání
PPM nyní na rodičovském
příspěvku ve výši 10 000,- Kč/
měsíčně a 2 děti (2 a 7 let).
Příspěvek na bydlení 3200,- Kč.
Náklady na bydlení v nájemním
bytě  jsou  (nájemné  8000,- Kč,
služby + energie 3000,- Kč a vy-
tápění 1500,- Kč). Životní mini-
mum rodiny činí 11 140,- Kč.
Nárok na přídavky na děti,
příspěvek na živobytí a doplatek
na bydlení této rodině nevznikl.
Celkový  příjem rodiny měsíčně
tedy činí 34 200,- Kč.

V druhé rodině je otec dlou-

hodobě nezaměstnán v evidenci
uchazeče o zaměstnání na ÚP ČR
bez nároku na podporu v neza-
městnanosti. Je také v dočasné
pracovní  neschopnosti, kterou
mu lékař opakovaně prodlužuje.
Matka pobírá rodičovský pří-
spěvek ve výši 7600,- Kč, bez
předchozího zaměstnání. V do-
mácnosti jsou také 2 děti (3 roky
a 17 let). Starší dítě nestuduje, je
v evidenci uchazeče o zaměstnání
na ÚP ĆR. Životní minimum
rodiny činí 11 490,- Kč.  Přídavky
na děti jsou ve výši 1200,- Kč.
Starší dítě, i když nestuduje ani
nepracuje, je do 18 let bráno jako
nezaopatřené. Náklady na bydlení
v nájemním bytě jsou (nájemné
8000,- Kč, energie a služby
3000,- Kč, vytápění 1500,- Kč).
Příspěvek na bydlení ve výši
9053,- Kč rodina pobírá. Příspě-
vek na živobytí je přiznán a vy-
plácen ve výši 5330,- Kč. Na
dávku doplatek na bydlení nárok
nevznikl. Celkový příjem rodiny
činí 23 183,- Kč.

Druhá rodina má navíc mož-
nost zařadit se do programu obě-
dy do škol (obědy zdarma), ne-
hradit regulační poplatek u lékaře
na pohotovosti, ve většině pří-
padů nehradit poplatek za pobyt
dítěte v mateřské škole, větší
pravděpodobnost pro přiznání
dávky mimořádné okamžité po-
moci (školní pomůcky, lednice,
pračka, postele atd.).            BTF

u zaměstnanců při pružném
rozvržení pracovní doby existu-
je v ustanovení § 97 odst. 1 ZP
speciální právní úprava. Podle ní
platí,  že  překážky  v  práci  na
straně zaměstnance při pružném
rozvržení pracovní doby se po-
suzují  jako  výkon   práce   jen
v rozsahu, ve kterém zasáhly do
základní pracovní doby. Z uve-
deného  vyplývá,  že  překážky
v práci (bez ohledu na to, o jaké

překážky se jedná, zda o osobní
překážky či překážky z důvodu
obecného zájmu, školení apod.)
se posuzují jako výkon práce
pouze  tehdy,  zasahují-li do zá-
kladní pracovní doby. Zasáh-
nou-li do  pracovní  doby volitel-
né, jako  výkon práce se nepo-
suzují a neposkytuje se za ně
náhrada mzdy nebo platu. 

Z toho důvodu má zaměstna-
vatel samozřejmě přirozenou
tendenci usilovat o to, aby doba
této překážky nezasahovala do
vaší pevné pracovní doby.  Podle
mne  to ale je stejné jako v pří-
padě návštěvy jiného zdravot-
nického zařízení – zubař vás také
jednou objedná tak, že návštěva

u něj nezasáhne do pevné pra-
covní doby a podruhé vás objed-
ná tak, že do ní nezasáhne a vy to
neovlivníte, protože zdravot-
nické zařízení má svůj plán a ne-
může objednávat výhradně dle
přání pacientů. Vy můžete pouze
– abyste ukázala dobrou vůli –
požádat, jestli by vás objednali
tak, aby celá doba (1,5 hodiny
nepřítomnosti na pracovišti)
nezasahovala do vaší pevné pra-
covní doby, ale to je tak všechno,
co můžete udělat. Příslušné za-
řízení vás objedná dle svých
možností a ne dle přání vašeho
zaměstnavatele.

JUDr. Eva Dandová
ČMKOS

Co běžně občan neví



Vážená paní/Vážený pane, 
právě jste obdrželi promokód na elektronickou kartu 
plnou výhod věrnostního programu Sphere. 

Věrnostní program Sphere poskytuje 
10 000 možností výhodných nákupů
ve vybraných obchodech nebo e-shopech v Čechách i na Slovensku.

Kartu můžete použít ve všech obchodech označených nálepkou Sphere nebo v e-shopech 
s informací o možnosti využití našeho věrnostního programu. V nákupním košíku e-shopu 
napište 13 místný EAN kód ze zadní strany karty do prostoru určeného pro slevový kód.

PROMOKÓD

www.sphere.cz

výhody a slevy
5 až 30 %

10 000 možností 
výhodných nákupů

365 dní v roce 7 dní 
v týdnu 24 hodín denně

největší věrnostní 
program v ČR a SR

Vyplňte registrační
 formulář a potvrďte

8 Následně se Vám objeví
elektronická podoba karty

9

Návod na registraci elektronické karty 
Sphere prostřednictvím promokódu

Stáhněte si aplikaci
Sphere vyhledávač 
výhod

1

V aplikaci rozbalte menu
v levém horním rohu

2 Klikněte na položku
Moje karty

3

V dolní části displaye 
klikněte na Přidat kartu

4 Do políčka Mám promokód Sphere 
vložte Váš promokód

5

Zobrazí se Vám náhled karty 
s dobou její platnosti

6

Pokud nejste zaregistrovaní
ve věrnostním programu Sphere 
nebo  přihlášeni v aplikaci. Je nutné 
se přihlásit. Klikněte na Přihlásit se 

7



VŠE PRO DĚTISPORT A VOLNÝ ČAS

KRÁSA A ZDRAVÍAUTO-MOTO

ELEKTRO CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

BYDLENÍ GASTRONOMIE A POTRAVINY

KULTURA A VZDĚLÁVANÍ MÓDA A DOPLŇKY

PRO MLADÉ VIP

Potřebujete poradit?
Více informací naleznete na webu www.sphere.cz nebo zavolejte na naši zákaznickou linku +420 241 710 502.



Největší věrnostní program v České a Slovenské republice

Věrnostní karta

10 000 
možností výhodných 
nákupů v ČR a SR

výhody a slevy

5 až 30 %

Nakupujte výhodně

UŠETŘENO -1 950 Kč / měsíc 
DÍKY NAKUPOVÁNÍ S KARTOU SPHERE

15 000 Kč

VÍCE NEŽ

ROČNĚJA
KO

 4
 Č

LE
N

N
Á 

RODINA MŮŽETE UŠETŘIT

-67 Kč
permanentka do fitness

-251 Kč
mobilní telefon

-150 Kč
dárek (kniha, šperk, parfém)

-62 Kč
vstupenka do divadla

-125 Kč 
rodinná večeře v restauraci

-985 Kč
horské kolo

-310 Kč
lyžařská bunda

odměny

za body



Oblasti

OBCHODY 
JSOU OZNAČENÉ 
NÁLEPKOU

GASTRONOMIE
večeře, víno, bio potraviny

ELEKTRO
mobil, notebook, 
lednička, mikrovlnka, 
PC game

MÓDA
A DOPLŇKY
šperky, oblečení, boty

CESTOVÁNÍ
A UBYTOVÁNÍ
cestovní kanceláře, 
hotely, lázně

KRÁSA A ZDRAVÍ
parfémy, brýle, opalovací 
krémy, léky

AUTO-MOTO
autosklo, servis, taxi

KULTURA
A VZDELÁVANÍ
knížky, lístky do divadla, 
kina, zoo

SPORT
A VOLNÝ ČAS
kola, lyže, sportovní bunda

BYDLENÍ
Kytky, lampa, nábytek, 
dekorace

HOBBY
A VŠE PRO DĚTI
hračky, kočárky, 
autosedačky

Partneři věrnostního programu

WEB E-NEWS

ONLINE KATALÓG PARTNERŮ NALEZNE VÝHODY  VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

MOBILNÍ APLIKACE

NOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝHODY 
DO VAŠEHO E-MAILU

Kompletní katalog partnerů na www.sphere.cz
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Návrat k vlastnictví municipalitami zajistí silnější veřejné služby
– budování silnějšího světa po pandemii
16. červen 2020

Zástupci PSI s radostí oznamují, že se podíleli na zveřejnění nové
knihy „Budoucnost patří veřejnosti“. Globální pandemie zvyšuje
důraz na náš vzkaz, že veřejné instituce musí být posíleny, abychom

mohli lépe společně čelit výzvám, které jsou před
námi. Kniha je načasovaným nástrojem v době,
kdy se snažíme zkoumat dopad 40 let trvající de-
strukce státu, všeho kolektivního a veřejných slu-
žeb. Musíme znovu vybudovat naší společnost.
Vzít veřejné služby zpět do našich rukou,  odmít-

nout neoliberální  politiky, vzít si naši kolektivní budoucnost zpět.
Kniha mapuje více než 1400 úspěšných převzetí veřejných služeb
zpět ze soukromého vlastnictví. Návrat do majetku obcí se ve srov-
nání s dobou před 3 lety navýšil o 67 %. Opětovné nabytí služeb do
rukou municipalit je trendem, který ukazuje pragmatickou a politic-
kou reakci místních samospráv, které potřebují zajistit univerzální
přístup ke spolehlivým službám jako jsou pitná voda, energie, vzdě-
lání, zdravotní péče, sociální služby, bydlení, veřejné prostory a další.
Zmiňovaná kniha představuje případy pracovníků a odborů, kteří spo-
jují  své  dovednosti  a  znalosti  ve  spolupráci  s místními aktivisty
a  zvolenými politiky  při  hledání  nových cest, jak budovat veřejné
služby, které jsou dostupné a posilující pro místní komunity. 

Zajistěte uprchlíkům právo na zdraví a jejich zahrnutí do veřej-
ných zdravotních systémů
20. červen 2020

Virus Covid-19 přinesl pohromu do rozvojových zemí tak, jak se
mnoho lidí obávalo. To má katastrofální dopady na obyčejné lidí včet-
ně lidí vyhnaných nebo utíkajících z domova. V jižní Asii infekce
narůstá, když v Indii zaznamenali za 24 hodin nárůst nových případů

o 12 881. Zdravotníci v Bang-
ladéši se snaží odvrátit zdravot-
ní krizi poté, co se koronavirus
rozšířil do uprchlických táborů
v oblasti Cox´s Bazaar, kde se
nalézá půl milionu uprchlých
Rohingyů.  Virus  se  šíří  taky

v Africe, kde mu padlo za oběť již 7000 lidí, avšak hlavním prob-
lémem je nyní latinská Amerika a Karibik, které byly WHO prohláše-
ny za nové epicentrum nákazy. V tomto regionu se nachází obrovské
množství uprchlíků včetně 4,5 milionu Venezuelanů, kteří nyní po
Syřanech představují největší uprchlickou skupinu na světě. Nemocní
migranti a žadatelé o azyl nemají přístup k léčbě. Generální tajemnice
PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Při příležitosti Světového dne
uprchlíků vyzýváme vlády po celém světě, aby zajistily uprchlíkům
právo na zdraví, a aby je zahrnuly do veřejných zdravotních systémů.
S tím, jak se epidemie rozšířila do chudších zemí, ve kterých se
nachází 85 % světových uprchlíků, veřejné zdravotní služby zůstávají
nejlepší a jedinou cestou k záchraně životů. Musíme zajistit, aby tyto
služby byly dostatečně financovány, měly dostatek zaměstnanců a by-
ly přístupné pro každého.“

Kéž by plány na zotavení z koronavirové krize přinesly novou éru
veřejných služeb pro všechny
22. červen 2020

Krize spojená s Covid-19 nám ukázala, že dobře financované veřej-
né zdravotní systémy jsou nejlepší obranou proti jakékoliv zdravotní

krizi. V roce 2002 Valné shromáždění OSN prohlásilo den 23.črvna za
Mezinárodní den veřejných služeb s cílem zdůraznit význam veřej-
ných služeb v procesu rozvoje. Pandemie Covid-19 dokázala víc než
kdy jindy, jak důležité veřejné služby jsou, a jak devastující dopad má

jejich privatizace a nedostatečné fi-
nancování. Pracovníci, kteří dodávají
veřejné služby: zdravotníci, pečova-
telé, pracovníci starající se o neustálý
přístup k energiím, pitné vodě a po-
hotovostním záchranným službám,

pracovníci ve školství, zpracování odpadu a ti, kteří udržují v chodu
samosprávu,  národní  vlády a úřady, vyzývají vlády, aby v tento vý-
znamný den přislíbily plány na zotavení, které přinesou novou éru
veřejných služeb pro všechny. Zde jsou hlavní body, ke kterým pra-
covníci vyzývají vlády:
- Masivně navýšit financování veřejných služeb.
- Zrušit  omezení  v  oblasti zaměstnávání pracovníků ve veřejných

službách tak, aby země mohly zaměstnávat více zdravotních sester,
doktorů, pečovatelů  a dalších pracovníků v základních veřejných
službách.

- Transformovat daňové systémy na národní i mezinárodní úrovni
tak, aby nadnárodní korporace a bohatí platili svůj férový podíl na
daních.

- Zrušit dluhovou službu pro MMF a regionální rozvojové banky,
aby země mohly investovat hned teď!

ITUC index globálních práv 2020
22. červen 2020

Report Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) přináší
znepokojivé výsledky, když ukazuje, že porušování pracovních práv
je na nejvyšší úrovni za posledních sedm let. Ačkoliv Evropa zůstává
z  pohledu dodržování pracovních práv na prvním místě, došlo i zde
v minulém roce k několika zatčením a trestním stíháním odborářů.
Sedmé vydání ITUC globálního indexu pracovních práv, který hod-
notí 144 zemí podle úrovně respektování pracovních práv, odhaluje
rozpad sociální dohody. Trend v podobě omezování práv pracovníků
ze strany vlád i zaměstnavatelů se zhoršil díky rostoucímu počtu
zemí, které zakazují registraci odborů. Na druhé straně stupnice se
mezi 10 nejhoršími zeměmi nachází například Kazachstán nebo
Turecko. Ve čtyřech zemích (Kazachstán, Bělorusko, Turecko a Ukra-
jina), které se počítají k Evropě, bylo shledáno, že zde neexistuje žád-
ná garance pracovního práva. V roce 2020 čelí pracovníci v Turecku
zatýkání a omezování svobody projevu. Omezování pohybu musí
čelit odboráři v Bělorusku a Kazachstánu. Problémy se ale nevyhýba-
jí ani vyspělým západním zemím, když k násilným potlačením
protestů a zatýkání odborářů došlo i ve Francii, a k jejich následnému
trestnímu stíhání došlo v Belgii a Holandsku. Pohled na celý evrop-
ský region vypadá následovně:
- Pracovníci byli zatčeni a vězněni v 26 % evropských zemí.
- 38 % zemí omezovalo pracovníky v jejich právu na založení nebo

vstupu do odborů.
- 56 % zemí porušilo právo na kolektivní vyjednávání.
- 72 % zemí porušilo právo na stávku.

Sociálně ekonomický dopad pandemie Covid-19 vyzývá k novému
modelu pro celou globální ekonomiku. Je to příležitost pro nový zá-
vazek k pracovním právům. 

Pavol Mokoš




