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Předsednictvo VOS Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací
k současné situaci v projednávání služebního zákona

Odborový svaz státních orgánů a organizací velmi pozorně sleduje vývoj
„politických“ jednání o podobě zákona o státní službě, který po nabytí účin-
nosti ovlivní postavení, výkonnost a v neposlední řadě stabilitu úředníků,
kteří budou „zastřešeni“ tímto zákonem.

Z uzavřené dohody ze dne 6. 8. 2014 mezi zástupci vládní koalice a před-
staviteli pravicové opozice vyplývá, že dochází k výraznému odklonu jak od
původního zákona o státní službě, který je schválený a dosud nenabyl účin-
nosti (zákon č. 218/2002 Sb.), tak i od komplexního pozměňovacího návrhu,
předloženého skupinou poslanců v roce 2014 (sněmovní tisk 71/8).

Jedná se zejména o to, že nebude zachováno Generální ředitelství státní
služby v současné či upravené podobě. Náš názor a postoj je jednoznačný a
konzistentní. Generální ředitelství státní služby v navržené podobě, event.
jako součást Úřadu vlády ČR se zachováním jeho kompetencí, jsme vždy
považovali za potřebné, pokud má být zachována proklamovaná depoliti-
zace státní správy, jednotná systemizace, jednotný systém odměňování a sta-
bilizace výkonu státní správy.

Nemůžeme souhlasit se zrušením Generálního ředitelství státní služby a
jeho kompetence převést na Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo financí
ČR. Pokud bude garantem zákona MV ČR, pak si musíme položit otázku,
na základě jakých kompetencí by měl být záměr realizován. MV ČR nemá
s výkonem státní správy přímou souvislost. Úsek pro veřejnou správu a le-
gislativu má v kompetenci pouze na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, gesci
nad územním členěním státu, koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné
správy svěřené orgánům územní samosprávy a koordinační úlohu pro infor-
mační a komunikační technologie. Rovněž převedení některých kompetencí
do rezortu MF ČR (např. rozhodování o systemizaci a odměňování), je
naprosto nepřijatelné na základě dosavadních zkušeností.

Převedení kompetencí na jakékoliv ministerstvo či ministerstva zapříčiní
vznik „superministerstva“ a jednoznačně popře proklamovanou depolitizaci
státní správy. Právě prostřednictvím těchto „superministerstev“ budou i
ostatní pod politickým vlivem, byť nepřímým.

V neposlední řadě dochází k hrubému porušení dohod v rámci RHSD (tri-
partita), kde byl postoj ke služebnímu zákonu opakovaně sociálními part-
nery projednáván a na žádném jednání nezazněly hlasy a požadavky na tak-
to významné změny v návrhu služebního zákona. Dohody sociálních part-
nerů koaliční vláda jednostranně mění, což může narušit sociální stabilitu a
smír!

Vzhledem k těmto skutečnostem je současný posun v „politických“ jed-
náních z pohledu ochrany zájmů zaměstnanců, na které se bude služební
zákon vztahovat, naprosto nepřijatelný a navíc porušuje významným způ-
sobem jak dosavadní výsledky jednání, tak i postoj vládní koalice k dosud
projednaným závěrům a dohodám, uzavřeným v průběhu jednání o kom-
plexním pozměňovacím návrhu.

Vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací jednoznačně
odmítá politické „handly“ u návrhu tak závažného právního předpisu, který
ovlivní životy tisícům státních úředníků, kteří právě na základě rozhodnutí
politické reprezentace plní úkoly státní správy a tato rozhodnutí realizují
v praxi!!!
V Praze dne 7. srpna 2014.

Ing. Jan Rovenský, v. r. Bc. Pavel Bednář, v. r. Petr Vydra, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Tisková zpráva ČMKOS
Opozice se bojí nepolitické státní správy

Způsob, jakým opozice blokuje projednávání služebního zákona, je po-
dle předsedy ČMKOS Josefa Středuly výraz politického ignorantství.
TOP 09 si jako záminku pro své obstrukce, kterými chce zabránit přijetí
služebního zákona, vybrala zřízení Generálního ředitelství státní služby,
které prý vytvoří nepropustný systém pro odborníky. Jde o laciné matení
veřejnosti, zviditelnění před volbami a zakrývání vlastní neschopnosti
služební zákon přijmout, na který měly opoziční strany, když byly u mo-
ci, sedm let. Na odpolitizování státní správy a její stabilizaci nikdy nemě-
ly zájem. Proto jsme také jediný stát EU, který tento zákon nemá. Kdyby
služební zákon platil, nemohlo by v minulosti docházet k takovým ex-
cesům, které se odehrávaly ve státní správě v minulém období, jako bylo
například rozložení úřadů práce.

Nyní, když je naděje, že Česko konečně splní svůj závazek přijmout
služební zákon a vyhne se možným sankcím ze strany EU, začala opozice
vládu vydírat nelogickými, nesystémovými požadavky, zdůrazňuje Josef
Středula.
V Praze dne 5. 8. 2014

Ve čtvrtek 28. srpna se v Pra-
ze konalo 26. zasedání předsed-
nictva VOS státních orgánů a or-
ganizací. Předseda OS Ing. Jan
Rovenský informoval o dohodě
vládní koalice s opozicí ohledně
novely zákona o státní službě.
Dohoda znamená podstatnou
změnu novelizovaného zákona,
opuštění původního záměru de-
politizace výkonného aparátu
státní správy a popření závěrů
jednání o podobě novely v Tri-
partitě.

V současné době je připra-
vován nový komplexní pozmě-
ňovací návrh, který především
převede kompetence původně
navrhovaného Generálního ředi-
telství státní služby na útvar
Ministerstva vnitra. Odborový
svaz přijal za podpory Česko-
moravské konfederace odboro-
vých svazů k této politické do-
hodě odmítavé stanovisko.

Předseda OS se v následují-
cích dnes zúčastní jednání s mi-
nistrem vnitra, předsedou Sená-
tu PČR, Tripartity a dalších
setkání s cílem, aby do nového
komplexního pozměňovacího

návrhu byla převzata původně
dohodnutá ustanovení zaručující
nepřekročení povinností úřed-
níků nad rámec povinností pří-
slušníků ozbrojených složek.
Předseda informoval o tom, že
novela zákona s účinností od 1.
1. 2015 bude s největší pravdě-
podobností schválena i přes
předpokládané veto prezidenta.
Nakladatelství Sondy vydá
brožuru obsahující text zákona
s komentářem JUDr. Antonína
Kottnauera. Předsednictvo schvá-
lilo zakoupení této brožury pro
předsedy sekcí, část zaměst-
nanců odborového svazu a podle
požadavků sekcí pro ty funk-
cionáře sekcí, kterých se zákon
týká. Předsednictvo se v diskusi
shodlo, že dohoda koalice s opo-
zicí ohledně novely služebního
zákona nepřispěje ke stabilizaci
a lepšímu fungování státní
správy. Diskutující hovořili také
o otázce odměňování státní
správy, která má být nově řešena
do dvou let.

Předseda Rovenský dále in-

http://statorg.cmkos.cz


V sobotu 28. 6.
2014 v 7:00 ho-
din ráno jsem
s manželkou
sledoval odstřel
šesti výrobních
budov zkracho-
valého oděv-

ního gigantu OP Prostějov.
Uzavřela se tak kapitola nej-
většího textilního výrobce své
doby ve střední Evropě, kde v do-
bách největší slávy i s pobočný-
mi závody pracovalo celkem 10
tisíc lidí. Každý si jistě dovede
představit nevyčíslitelnou ztrátu
pracovních míst v regionu, který
se poslední tři roky potýká s cca
8% nezaměstnaností., když po
krachu OP Prostějov zůstalo za-
městnáno ve výrobě měřenko-

vých obleků pouze asi 280 za-
městnanců (pro srovnání počtu
pracovních míst, nyní v celé au-
tomobilce Škoda auto pracuje
cca 25 000 zaměstnanců). Jeli-
kož se 18hektarový areál OP
Prostějov nachází v průmyslové
zóně, je nanejvýš pravděpodob-
né, že uvolněné plochy budou
opět sloužit výrobě, zřejmě však
již nenabídnou takové množství
pracovních míst, jako tomu bylo
v době fungování Oděvního
podniku Prostějov.

V době, když jsem pracoval
jako zprostředkovatel na Úřadu
práce v Prostějově jsem zažil
několik vln hromadného pro-
pouštění podniku OP Prostějov.
Opakovaně jsme evidovali
propuštěné zaměstnance přímo

2 NOS 14/2014

Předsednictvo VOS
Pokračování ze strany 1

Tak nám páni
poslanci a dámy
p o s l a n k y n ě
změní znění slu-
žebního záko-
na. Když po-
mineme tvrzení,

že služební zákon po nás žádá
Evropská unie, jaké jsou důvody
pro zavedení služebního záko-
na? Řekl bych, že cíle služeb-
ního zákona jsou především
odpolitizování státní správy, její
profesionalizace a transparent-
nost.

Jak poslouchám ve sdělova-
cích prostředcích, nové znění
služebního zákona má zajistit
politickou kontrolu státní sprá-
vy. Tím padá první cíl služeb-
ního zákona.

Co znamená profesionální
státní správa? Myslím, že profe-
sionální státní zaměstnanci jsou
odborníci s několika letou praxí
a také nově příchozí zaměstnan-
ci s novými vizemi a plní ener-
gie, kteří umí a mají zájem
zlepšovat státní správu, ať jsou
v přímém kontaktu s občany
nebo připravují důležité podkla-
dy. Ovšem očekávají za profe-
sionálně odvedenou a mnohdy
psychicky náročnou práci adek-
vátní odměnu. Jsem přesvědčen,
že adekvátní odměna není plat
ve výši minimální mzdy a po
mnohaleté praxi ani plat okolo
15 tisíc korun. Domnívám se, že
plat profesionálního státního za-
městnance by měl být v součas-
né době minimálně 20 až 25 tisíc
korun. Jelikož neočekávám, že

… a zase služební zákon

názor

Prázdninová zastavení v areálu OP Prostějov a stále si
pamatuji zoufalství a beznaděj
těch, kteří byli poprvé v životě
v roli nezaměstnaného. A upřím-
ně musím říct, že se jednalo o li-
di, kteří opravdu chtěli pracovat.

Nedá se nic dělat, doba jde
dopředu a my se jí musíme
přizpůsobit. Někteří z propuš-
těných nová pracovní místa
našli, některým se podařilo ně-
jakým způsobem překlenout
dobu nezbytně nutnou a nastou-
pili do řádného starobního dů-
chodu, ale jsou i tací, kteří vhod-
né pracovní místo stále hledají.

Nedávno jsem se dozvěděl
o případu paní, která po delší
době strávené v evidenci úřadu
práce, kdy jí ze strany úřadu
práce nebylo zprostředkováno
vhodné zaměstnání, se z eviden-
ce úřadu práce po poradě se
svým manželem dobrovolně od-
hlásila. A to jenom proto, že již
nechtěla dále podstupovat „poni-
žující“ schůzky na úřadu práce.
Do předčasného důchodu jí chy-
bí ještě 12 měsíců. Její manžel,
dělník u strojírenské firmy s pod-
průměrným platem, za ni hradí
zdravotní i sociální pojištění.

V ostrém kontrastu pak vní-
mám informaci z tisku (25. 8.
2014www.novinky.cz/ekonomik
a) “Piloti Lufthansy budou opět
v září stávkovat”, kde se dozví-

dáme několik zajímavých a
zásadních věcí. Například, že pi-
loti Lufthansy žádají zvýšení
platů o 10 % (!) se zpětnou plat-
ností od roku 2012 (!!!) (nutno
dodat, že vedení firmy nabídlo
odborům zvýšení mezd na dané
období „pouze“ o 5,2 % a jed-
norázovou platbu ve výši 2000
eur). Dále odbory společnosti
Lufthansa trvají na zachování
kolektivní smlouvy, která umož-
ňuje pilotům odejít předčasně do
důchodu v 55 letech se zacho-
vání 60 % platu až do zákonného
důchodového věku. Pro českého
zaměstnance něco nepřed-
stavitelného – žádat zpětně o 2
roky zvýšení platu a odejít o 10
let předčasně do důchodu. Piloti
společnosti Lufthansa mají
samozřejmě náročnější povolání
a jinou vyjednávací pozici než
běžný český úředník, ale neza-
pomeňme, že nás také čeká jed-
nání o navýšení tabulkových
platů o 3,5 % na rok 2015, ze
kterého bychom neměli slevit,
neboť s ohledem na české pod-
mínky a platy pracovníků ve
státní sféře (záměrně neuvádím
žádné konkrétní profese) jsme
my úředníci poslední, kterým
dosud nebylo na základní složce
platu přidáno.

Bc. Ondřej Hála
referent státní správy

od Nového roku dojde k takto
vysokému zvýšení platů státních
zaměstnanců, profesionalizace
státní správy jako celku bude
značně pokulhávat. Profesio-
nálně za neadekvátní plat budou
pracovat jen státní zaměstnanci,
kteří mají profesionalitu zarytou
pod kůží. Ostatní budou dělat
jen to, co budou muset a nebu-
dou mít potřebu ani motivaci
chtít něco vylepšovat.

A transparentnost? Transpa-
rentnost v rámci služebního
zákona vidím především v jasné
a na aktuálních potřebách stát-
ního rozpočtu nezávislé syste-
matizaci. Tato meta také vzala
za své, když služební zákon
umožňí měnit výši osobního pří-
platku dle dostupných financí.

Sečteno a podtrženo nové
znění služebního zákona je koza
pro Evropskou unii. Teď je
otázkou, zda evropské orgány
tuto kozu zbaští či s ní omlátí
hlavy našich milých poslanců a
poslankyň.

Nechme se překvapit reakcí
EU. Co ale uděláme my, státní
zaměstnanci? Co uděláme my,
odboráři? Necháme si nadále
kálet na hlavy? Zatneme zuby a
budeme dřít do úmoru za al-
mužnu? Pokud ano, je to naše
chyba a nemáme tím pádem prá-
vo si kdekoliv stěžovat. Mož-
ností, jak ovlivnit znění služeb-
ního zákona, je několik, od jed-
nání s evropskou odborovou
centrálou až po stávku. Co jsme
ochotni pro naši budoucnost
udělat? To je otázka pro naše
svědomí… Kamil Kloz

formoval o jednáních ohledně
platů a novely nařízení vlády č.
564/2006 Sb. Podle závěrů jed-
nání by k 1. 11. 2014 mělo být
novelou nařízení vlády zrušeno
platové rozpětí v jednotlivých
třídách. Po novele zákoníku
práce by od 1. 1. 2015 mělo do-
jít i ke zrušení institutu smluv-
ních platů. Vzhledem k slíbe-
nému 3,5% navýšení objemu
prostředků na platy ve státním
rozpočtu na rok 2015 odbory
usilují, aby byly odpovídajícím
způsobem změněny platové ta-
bulky vládního nařízení tak, aby
zvýšené prostředky byly použity
v nárokových složkách platu.

První místopředseda OS Bc.
Pavel Bednář informoval o při-
jetí představitelů jednotlivých
odborových svazů sdružených
v ČMKOS prezidentem republi-
ky Milošem Zemanem ve čtvr-
tek dne 21. června 2014. Za OS
SOO se tohoto setkání zúčastnil
1. místopředseda Bc. Pavel
Bednář. Jedním z hlavních pro-
jednávaných témat byl služební
zákon. Podobu dohodnutou

koalicí s pravicovou opozicí jak
prezident, tak zástupci zaměst-
nanců kritizují.

Dále byla projednána příprava
VII. sjezdu OS SOO, který se
bude konat v březnu roku 2015.
Podle harmonogramu přípravy
zasedání VOS 25. září 2014 pro-
jedná návrhy novel svazových
dokumentů, které připravily pra-
covní komise. Návrh novelizo-
vaných stanov bude v termínu
říjen 2014 předložen členské
základně k diskusi prostřed-
nictvím periodika NOS. Výbor
schválí na tomto zasedání klíč
k volbě delegátů s tím, že sjezdu
by se mělo účastnit 170 až 180
delegátů.

Předsednictvo vzalo na vědo-
mí informaci o stavu členské
základny a evidenci dvou no-
vých základních organizací a tří
individuálních členů. Předsed-
nictvo schválilo harmonogram
přípravy rozpočtu OS na rok
2015 a rozpočtovou komisi ve
složení, Ing. Jan Rovenský, Ing.
Jaroslav Maděra, Petr Vydra,
Renata Strnadová a delegovaný
člen Revizní komise OS SOO.

-dě-



Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
jménem Rekonstrukce státu se na Vás obracíme

ve věci zákona o státní službě, kde středeční koa-
liční dohodou došlo k zásadní změně základních
parametrů.

Jakkoli zapojení opozice do přípravy důležitých
zákonů považujeme za důležité, středeční dohoda,
soudě podle mediálně dostupných informací,
přináší oproti návrhu komplexního pozměňovacího
návrhu sněmovního tisku č. 71 velmi problema-
tické změny ve dvou důležitých oblastech:

Oddělení politických a úřednických funkcí.
Výsledek včerejší dohody ponechává současný

stav politických a tzv. odborných (nepolitických)
náměstků a je pravděpodobné, že političtí náměst-
ci, jmenovaní ministrem bez výběrového řízení, bu-
dou řídícím stupněm. Návrh tedy ponechává
možnost obsáhlých personálních obměn úředníků
na ministerstvech po příchodu nového ministra,
čímž resignuje na depolitizaci, kterou zákon o stát-
ní službě předpokládá a požaduje ji i Evropská
komise.

Zrušení Generálního ředitelství státní služby.
Ke splnění požadavku vymezení a fungování

zvlášť politických a úřednických funkcí musí exis-
tovat nadresortní koordinační orgán, který meto-
dicky sjednocuje aplikaci zákona, kontroluje jeho
dodržování a je odvolacím místem. Zda takový
orgán nazveme Generální ředitelství státní služby,
či jinak, je podružné. Převedením některých kom-

petencí (koordinační ani kon-
trolní není vůbec určena)
Generálního ředitelství na
Ministerstvo vnitra dochází ke zcela zmatené
situaci – buď se bude jednat o posílení jednoho
resortu nad resorty ostatní, nebo se bude jednat
o „metodické oddělení“ bez reálných pravomocí
vůči jiným úřadům. Lze si jen těžko představit, jak
náměstek bude kontrolovat ostatní náměstky z ji-
ných ministerstev nebo státní tajemníky, jak do-
držují "jeho" metodické pokyny ke služebnímu
zákonu. Snad je zřejmé, že takový postup nemůže
fungovat. Převedení koordinačního orgánu pro
celou státní správu na ministerstvo nezajistí potřeb-
nou stabilizaci státní správy.

Dále si dovolujeme upozornit, že návrh neplní
ani další parametry zákonné úpravy pro státní úřed-
níky uváděné Evropskou komisí například ve
Zprávě o boji proti korupci v EU, konkrétně
nepřináší reformu odměňování, neobsahuje pravid-
la ochrany oznamovatelů nekalých jednání, ani
nepodporuje vymahatelnost odpovědnosti úředníků
za špatná rozhodnutí. Pokud by byl zákon přijat
v tomto znění, nesplňoval by parametry Prohlášení
o podpoře Rekonstrukce státu.
8. 8. 2014
S pozdravem za Rekonstrukci státu
Lenka Petráková, ředitelka Oživení
Radim Bureš, programový ředitel Transparency
International - ČR
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Aktuální závažnost jednání
o novém služebním zákonu, která
pokračují na ministerstvu vnitra,
si vyžádala mimořádné řešení.
Ministr Dienstbier povolal z do-
volené svou náměstkyni Kateřinu
Valachovou, aby se za Legisla-
tivní radu vlády zúčastnila včerej-
šího rokování odborníků a poli-
tiků.

"Je nutné i u nás vytvořit kvalit-
ní zákon o státní službě s jedním
místem, které zastřešuje státní
službu s kompetencemi, které
zabrání potenciálnímu budoucímu
ovlivňování úředníků ze strany
politiků," vysvětluje Valachová.

Ministr Jiří Dienstbier s týmem
legislativců úřadu vlády za tímto
účelem poskytují skupině, která
na ministerstvu vnitra pracuje
na úpravě novely zákona o státní
službě, maximální součinnost.

„Již ve čtvrtek ráno, hned po
středeční večerní dohodě koalice
s opozicí na dalším postupu, jsem
předal na Ministerstvo vnitra
všechny shromážděné informace a
zpracované podklady za pět
měsíců práce, které se týkají
zákona o státní službě,“ řekl k to-
mu Jiří Dienstbier.

A doplnil: „Současně jsem
vyčlenil z legislativního odboru
vlády dva odborníky, kteří se pří-
mo zúčastní prací na revizi novely
zákona. Tito legislativci se po-
díleli již na vzniku původního
návrhu služebního zákona a mají
s tvorbou této normy dostatek
zkušeností.“

„Naším záměrem je spolupra-
covat na finalizaci textu zákona
s ministerstvem vnitra a opozicí
tak, aby mohla být jeho imple-
mentace dokončena dle plánu.
Mým hlavním cílem vždy byl a je
kvalitní zákon o státní službě,“
potvrdil Jiří Dienstbier, který již
na tiskové konferenci v pátek 8.
srpna poskytl novinářům informa-
ce a veškeré potřebné podklady
k aktuálnímu stavu prací a činnos-
ti jeho odboru.
Kompetence střechového orgánu

státní služby v EU
Centralizace a jednotnost předpisů

V drtivé většině zemí
Evropské unie je státní služba
řízena nezávislým orgánem, který
řídí, určuje, koordinuje a kon-
troluje procesy ve stání službě a
mnohdy ve veřejné správě jako
celku.

Organizační podřízenost bývá
dle historické praxe různá: nej-

Z tiskové zprávy 13. 8. 2014
Rozmělněné kompetence mohou oslabit státní službu

Vyjádření k projednávání služebního zákona

častěji jde o generální ředitelství
při Úřadu vlády (Rakousko,
Polsko, Slovensko, Malta, Velká
Británie), někde jde o přímou
součást specializovaného minis-
terstva pro veřejnou správu
(Francie, Chorvatsko, Itálie,
Řecko, Lucembursko, Rumunsko,
Maďarsko), nejméně často spadá
pod ministerstvo vnitra (Bulhar-
sko, Litva, Lotyšsko).

Střechové orgány pro státní
službu jsou zřizovány napříč kon-
tinentem zpravidla za stejným
účelem:
• tvorba koncepcí a metodik pro

státní službu, potažmo celou
veřejnou správu;

• tvorba návrhů a úpravy systemi-
zace, dozor a kontrola nad jejich
dodržováním;

• příprava tvorba služebních
předpisů, dozor a kontrola nad

jejich dodržováním;
• organizace a zajištění výběro-

vých řízení pro státní zaměst-
nance;

• správa personalistických data-
bází, sběr dat ohledně státních
zaměstnanců;

• koordinace vzdělávání státních
zaměstnanců;

• funkce odvolacího orgánu ve
věcech služby (v různých ze-
mích různé instance);

• vedení kárných a disciplinár-
ních řízení.
V čele střechových orgánů stojí

v drtivé většině úředníci jmeno-
vaní na pevně dané období, pří-
padně politicky dosazení státní
tajemníci, kteří fungují jako spojo-
vací článek mezi politickou a
úřednickou úrovní. V případě, že
střechový orgán spadá pod některé
z ministerstev, politickou odpo-

vědnost nese příslušný ministr,
nicméně samotný střechový orgán
je řízen odborně.

Střechový orgán v rámci
Ministerstva vnitra

Pouze ve třech státech Evropské
unie spadá státní služba přímo do
kompetencí organizační jednotky
ministerstva vnitra: v Bulharsku,
Litvě a Lotyšsku. Částečně je to-
mu tak i v Německu, kde ovšem
strategická a koncepční rozhod-
nutí pro spolkovou úroveň při-
pravuje Spolkové kancléřství
(úřad vlády). Jako samostatný
úřad nebo agentura s velkou mírou
autonomie funguje střechový or-
gán při ministerstvu vnitra v Ni-
zozemsku a Dánsku.
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-
uradu-vlady/ j i r i -dienstbier / t iskove-
zpravy/rozmelnene-kompetence-mohou-
oslabit-statni-sluzbu-121844/

Důstojná práce je koncept,
který poprvé představila a za-
vedla Mezinárodní organizace
práce v roce 1999. Jde o takovou
práci, která probíhá v pod-
mínkách svobody, spravedlnosti,
jistoty a lidské důstojnosti, při
které jsou chráněna práva pra-
covníků a za niž dostávají od-
povídající odměnu spolu se so-
ciálním zabezpečením.

Mezi práva pracovníků patří
například svoboda organizovat
se a kolektivně vyjednávat o pod-
mínkách své práce včetně od-
povídající odměny. Patří sem i
právo na ochranu proti diskrimi-
naci, proti nucené práci či proti
zneužívání dětské práce. Dů-
ležitá je také mzda pokrývající
základní životní potřeby, která je
jedním z principů důstojné

práce. Znamená to, že mzda a
další mzdové složky za stan-
dardní pracovní dobu musí stačit
k pokrytí základních životních
potřeb zaměstnanců a jejich
rodin – například výdajů na by-
dlení, oblečení, jídlo, lékařskou
péči a vzdělání. Zároveň by ale
měla stačit i na volné využití
části finančních prostředků
(např. k vytváření úspor).

7. říjen - Světový den za důstojnou práci

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/rozmelnene-kompetence-mohou-oslabit-statni-sluzbu-121844/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/rozmelnene-kompetence-mohou-oslabit-statni-sluzbu-121844/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/rozmelnene-kompetence-mohou-oslabit-statni-sluzbu-121844/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/rozmelnene-kompetence-mohou-oslabit-statni-sluzbu-121844/


Sjednání 
1. Prostřednictvím formuláře na internetové adrese http://OSSOO.DEKPOL.CZ 
2. Zasláním elektronické zprávy na adresu Podpora@DEKPOL.cz 
3. Pokud by první dva způsoby selhaly, pak telefonicky na čísle +420 721 502 812
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i n s u r a n c e

o d p o v ě d n o stio d p o v ě d n o sti
DEKPOL s.r.o. ve spolupráci 
s Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG 
připravily speciální nabídku pojištění pro členy 
Odborového svazu státních orgánů a organizací. 

 Jedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnance 
 za škodu způsobenou zaměstnavateli 
 Územní platnost EVROPA 
 Limity úpjistného plnění od 150 000 Kč do 300 000 Kč 
  Spoluúčast 10% 
  Sleva na pojistné až 40%. Konkrétní kalkulace na webowé stránce
 Pojištění se může vztahovat i na odpovědnost 
 za škodu způsobenou v souvislosti s řízením 
 dopravního prostředku 

Dále jsme pro členy připravili zvýhodněné smlouvy 
pro pojištění vozidel a pojištění domácností. 



 

"Kucha řka" pro sjednávání 
Pojišt ění odpov ědnosti zam ěstnance za škodu zp ůsobenou zam ěstnavateli od OS SOO

VSTUP ČLENA OS SOO DO POJIŠTĚNÍ
• Probíhá prostřednictvím Přihlášky  (formuláře) na internetové adrese http://OSSOO.DEKPOL.CZ
• Tímto formulářem zašlete potřebná data společnosti DEKPOL s.r.o.
• Pokud by tato možnost selhala, pak pokračovat viz. Technická pomoc.
• Po odeslání formuláře obdržíte zpět potvrzení o přijetí přihlášky.

PLATNOST POJIŠTĚNÍ
• Pojištění vzniká dnem doručení přihlášky společnosti DEKPOL s.r.o.
• Pojištění trvá jeden kalendářní rok a automaticky se prolonguje. (prodlouží na další období). Před koncem 

pojistného období Vám bude včas zaslán podklad pro platbu pojistného na další období.

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ
Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, 

telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:
Kooperativa pojiš ťovna, a.s., VIG

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Brn ěnská 634, 664 42 Mod řice

Tel.: 841 105 105, E-mail: podatelna@koop.cz, fax: 547 212 602, 547 212 561
V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez 
zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, 
kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojištěným na adresu uvedenou výše.

PLACENÍ POJISTNÉHO
• Pojistné se platí jednou ročně
• Platba se provádí převodem nebo vkladem na účet číslo
• Po připsání platby na účet obdržíte potvrzení elektronickou poštou

Peněžní ústav: Raiffeisen BANK

Majitel účtu: DEKPOL s.r.o.

Číslo účtu: 202 630 / 5500

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo (bez lomítka)

VYSTOUPENÍ Z POJIŠTĚNÍ
• Zasláním zprávy elektronickou poštou (kontakty níže)
• Telefonicky (kontakty níže)

TECHNICKÁ POMOC A DOTAZY
• Zasláním elektronické zprávy na adresu Podpora@DEKPOL.cz
• Pokud by první dva způsoby selhaly, pak telefonicky na číslo +420 721 502 812

•

 KONTAKT

DEKPOL s.r.o.
IČ: 29416884
Hennerova 227/7, 150 00 Praha Motol

Tel: +420 721 502 812
e.mail: Podpora@DEKPOL.NET

  REGISTRACE ČNB

Typ: Pojiš ťovací agent
Reg. číslo: 200694PA
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Česko
Základní charakteristika země
Charakteristika rodinné politiky v
ČR a plánované reformy
Flexibilní formy práce v ČR
Ekonomická aktivita žen v ČR a
český trh práce. Co s tím? Návrhy
opatření směřující k zvyšování za-
městnanosti žen s malými dětmi
Německo
Základní charakteristika země
Charakteristika německého sociál-
ního modelu a reformy
Německý trh práce
Flexibilní formy práce v Německu
Rodina a rodinná politika v Ně-
mecku
Opatření vedoucí k lepšímu propo-
jení práce a péče o malé děti
Aktivní politika zaměstnanosti –
příkladný přístup Německa
Švédsko
Základní charakteristika země

Charakteristika sociálního modelu
Aktuální problémy švédské
společnosti
Mocný sociální stát – Švédsko jako
vzor?
Reforma státu blahobytu – blíže real-
itě a konkurenceschopnosti
Rodinná politika
Mateřská a rodičovská dovolená
Ukazatele ekonomické aktivity žen
Podmínky slaďování
Polsko
Základní charakteristika země
Charakteristika polského sociálního
modelu a reformy
Polský trh práce
Flexibilní formy práce v Polsku
Rodina a rodinná politika v Polsku
Mateřská a rodičovská dovolená
Opatření vedoucí k lepšímu propo-
jení práce a péče o malé děti.
Aktivní politika zaměstnanosti –
současné kroky Polska

Zajímají vás flexibilní formy práce a jejich aplikace v zemích
Evropské unie?

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE V EVROPSKÉM KONTEXTU
- srovnávací studie je dostupná na

http://www.fitforflexi.cz/downloads/studie.pdf

Z obsahu studie:

Lidé sami určí, co s penězi
z fondů důchodové reformy, kte-
rou prosadila vláda Petra Nečase,
se dohodla odborná komise při
ministerstvu práce a sociálních
věcí. Lidé sami určí, jak naloží
s penězi, které do fondů vložili.
Budou je moci vrátit státu do
průběžného systému, nechat si je
nebo si spořit v třetím pilíři se stát-
ním příspěvkem.

"Druhý pilíř odsál loni 212 mi-
lionů korun a letos by to bylo 700
milionů. Neprospíval většině
občanů,“ řekla ministryně práce a
sociálních věcí Michaela Markso-
vá Tominová z ČSSD.

Jak konkrétně má rušení
druhého důchodového pilíře vypa-
dat, vysvětlil člen komise Martin
Potůček. Lidé podle něj budou mít
tři varianty, jak naložit s penězi,
které vložili do soukromých pen-
zijních fondů. Všechny vycházejí
z toho, že vložené peníze dostanou
zpět.

„Budou si je moci nechat poslat
na osobní účet v bance, vrátit je
zpět do průběžného systému, nebo
je převést do třetího pilíře,“
vysvětlil Potůček. Tedy převést je
do systému, kde si lidé spoří ze
svých peněz na penzi se státním
příspěvkem, ale nekrátí se tím je-
jich povinný odvod na sociální po-
jištění.

Podle Potůčka dostane vláda na
stůl dvě varianty, kdy má druhý
pilíř skončit - buď od roku 2016,
nebo 2017. A bude na politicích, ke
kterému datu se přikloní. Minis-
tryně Marksová iDNES.cz řekla,
že bude chtít, aby byl dodržen ter-

mín 2016, který prosadila do koa-
liční dohody sociální demokracie.
Není ale vyloučeno, že politici bu-
dou ještě způsob rušení druhého
pilíře modifikovat.

Druhý důchodový pilíř prosadi-
la bývalá vláda Petra Nečase proto,
aby snížila zátěž pro státní roz-
počet při vyplácení penzí vzhle-
dem ke stárnutí obyvatelstva. Lidé
dostali šanci převést 3 procenta ze
svých povinných odvodů na so-
ciální pojištění do soukromých
penzijních fondů na svůj vlastní
účet, pokud k tomu přidají další 2
procenta ze svého.

Levice i odbory proti tomu od
začátku protestovaly, podle nich to
mohlo ohrozit i vyplácení penzí
státem, kdyby se takto zachovalo
příliš mnoho lidí s vyššími příjmy
a tím i většími odvody do
průběžného systému penzí. ČSSD
již před volbami avizovala, že
druhý důchodový pilíř bude chtít
za každou cenu zrušit, a po vol-
bách to prosadila i do koaliční
smlouvy s ANO a s KDU-ČSL.

I vzhledem k tomu se do tohoto
systému přihlásilo jen 83 tisíc lidí.
Bývalé vládní straně TOP 09 se
totiž také nepodařilo prosadit, aby
si lidé takto na část své penze
museli spořit povinně. Nesouhlasil
s tím totiž ani bývalý premiér Petr
Nečas.
31. července 2014
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-
marksova-o-zruseni-druheho-duchodoveho-
p i l i r e - p n x - / e k o n o m i -
ka.aspx?c=A140731_162727_ekonomika_kop
#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richte
xt&utm_content=top6

Zaměstnanec podepsal u zaměst-
navatele Prohlášení poplatníka daně
z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti (dále jen „prohlášení
poplatníka“) na zdaňovací období
2014 a neuplatnil základní slevu na
dani z důvodu pobírání starobního
důchodu. Jak má nyní postupovat?

Za předpokladu, že zaměstnanec
(starobní důchodce) má zájem uplatnit
základní slevu na dani již pro výpočet
měsíční zálohy na daň, oznámí tuto
skutečnost svému zaměstnavateli for-
mou vyznačení změny v prohlášení
poplatníka. V tomto prohlášení poplat-
níka vyznačí datum změny, jež je
rozhodné pro plátce daně, který tuto
základní slevu zohlední při výpočtu
zálohy na daň.

K vyznačené skutečnosti plátce
daně přihlédne počínaje kalendář-
ním měsícem následujícím po měsíci,
v němž mu zaměstnanec tuto sku-
tečnost oznámil způsobem výše uve-
deným. Finanční správa bude akcepto-
vat poskytnutí základní slevy na dani
poprvé i za kalendářní měsíc srpen,
v němž byl nález Ústavního soudu dne
4. 8. 2014 vyhlášen ve Sbírce zákonů
č. 162/2014 v částce 66, což je ve
prospěch poplatníků a zohledňuje ar-
gumenty Ústavního soudu vyjádřené
v nálezu.

Na zdaňovací období 2014 za-
městnanec (starobní důchodce) po-
depsal u zaměstnavatele prohlášení
poplatníka a uplatnil základní slevu
na dani, avšak plátce daně tuto sle-
vu při výpočtu záloh na dani ne-
zohlednil. Musí tento zaměstnanec
opětovně žádat o tuto slevu nebo ji
plátce daně zohlední sám?

Základní slevu na dani plátce daně

Konec Nečasovy důchodové reformyNález Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní důchodce
Tisková zpráva - 30. 7. 2014

Dne 30. července 2014 vyhlásil
Ústavní soud nález, přijatý plénem
Ústavního soudu dne 10. července
2014, jímž rozhodl o neústavnosti
dosavadní regulace slevy na dani
v případě pracujících starobních dů-
chodců. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS
31/13 Ústavní soud vyhověl skupině
senátorů a ke dni vyhlášení svého
nálezu ve Sbírce zákonů zrušil
právní úpravu, která neumožňovala
uplatňovat slevu na dani ve výši 24
840 Kč starobním důchodcům, kteří
k 1. lednu příslušného kalendářního
roku pobírali starobní důchod.

Ministerstvo financí a Finanční
správa České republiky budou ak-
ceptovat závěry uvedené v nálezu
Ústavního soudu zveřejněného dne
30.7.2014 ve věci uplatnění základní
slevy na dani pro poplatníky pobíra-
jící starobní důchod. Z textu nálezu
vyplývá, že pracující starobní dů-

chodci si budou moci po zveřejnění
tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů
uplatnit základní slevu na dani již za
zdaňovací období roku 2014 bez
ohledu na to, zda byli či nebyli k 1.
lednu roku 2014 pobírateli starob-
ního důchodu. Slevu na dani si
poplatník může uplatnit prostřed-
nictvím svého zaměstnavatele -
plátce daně anebo v daňovém
přiznání za zdaňovací období roku
2014, a to podle zákona o daních
z příjmů, v platném znění.

Uvedenou úpravu, tj. znovu zave-
dení slevy na dani pro pracující sta-
robní důchodce, již Ministerstvo fi-
nancí navrhlo, a to v novele zákona
o daních z příjmů, kterou v současné
době projednává Parlament ČR (sně-
movní tisk č. 252).
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tisko
ve-zpravy/2014/nalez-ustavniho-
soudu-ke-sleve-na-dani-p-18658

Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy
na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob

zohlední při výpočtu záloh na dani
sám (nárok byl již uplatněn), a to počí-
naje kalendářním měsícem následu-
jícím po měsíci, v němž byl nález
Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce
zákonů. Finanční správa bude akcep-
tovat poskytnutí základní slevy na
dani poprvé i za kalendářní měsíc
srpen, v němž byl nález Ústavního
soudu dne 4. 8. 2014 vyhlášen ve
Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66,
což je ve prospěch poplatníků a
zohledňuje argumenty Ústavního
soudu vyjádřené v nálezu.

Zaměstnanci náleží základní sle-
va na dani za celý rok 2014. Jakým
způsobem je možné uplatnit část
základní slevy vztahující se k období
od počátku roku?

V případě, že má zaměstnanec
(starobní důchodce) příjmy ze závislé
činnosti a u plátce daně podepsal
prohlášení poplatníka k dani na zdaňo-
vací období 2014 a uplatnil základní
slevu na dani, požádá následně za-
městnavatele o provedení ročního zúč-
tování záloh za zdaňovací období
2014 v termínu do 15. února 2015.

V rámci výpočtu daně (v termínu
do 31. března 2015) plátce daně zá-
kladní slevu na dani zohlední a násled-
ně zaměstnanci vrátí přeplatek na
dani. V případě, že v průběhu roku
2014 tuto slevu zaměstnanec neuplat-
nil, má možnost si ji uplatnit do-
datečně v žádosti o roční zúčtování
záloh za zdaňovací období 2014, popř.
ji může uplatnit v daňovém přiznání.

Má zaměstnanec (starobní dů-
chodce) nárok na základní slevu na
dani i za zdaňovací období 2013?

Ne, nemá.
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-po-

jistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-s-
deleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zaklad-
ni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/nalez-ustavniho-soudu-ke-sleve-na-dani-p-18658
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/nalez-ustavniho-soudu-ke-sleve-na-dani-p-18658
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/nalez-ustavniho-soudu-ke-sleve-na-dani-p-18658
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-o-zruseni-druheho-duchodoveho-pilire-pnx-/ekonomika.aspx?c=A140731_162727_ekonomika_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-o-zruseni-druheho-duchodoveho-pilire-pnx-/ekonomika.aspx?c=A140731_162727_ekonomika_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-o-zruseni-druheho-duchodoveho-pilire-pnx-/ekonomika.aspx?c=A140731_162727_ekonomika_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-o-zruseni-druheho-duchodoveho-pilire-pnx-/ekonomika.aspx?c=A140731_162727_ekonomika_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-o-zruseni-druheho-duchodoveho-pilire-pnx-/ekonomika.aspx?c=A140731_162727_ekonomika_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-o-zruseni-druheho-duchodoveho-pilire-pnx-/ekonomika.aspx?c=A140731_162727_ekonomika_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://www.fitforflexi.cz/downloads/studie.pdf
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Odpověď: Zákoník práce v § 279
a § 280 ukládá zaměstnavateli
řadu povinností o čem má za-
městnavatel zaměstnance infor-
movat. Zaměstnavatel může tyto
povinnosti plnit ve smyslu § 276
odst. 1 prostřednictvím odborové
organizace. Další povinnosti jsou
zaměstnavateli uloženy ve vztahu
k odborové organizaci a to v §
287 odst. 1. Výčet všech těchto
povinností je dlouhý a není prak-
tické je – vzhledem k jejich snad-
né dohledatelnosti v zákoníku
práce – všechny vypočítávat.

Je třeba zdůraznit, že infor-
mováním se ve smyslu § 278
rozumí poskytnutí nezbytných
údajů, z nichž je možné jedno-
značně zjistit stav oznamované
skutečnosti, popřípadě k ní zauj-
mout stanovisko. Zaměstnavatel
je povinen poskytnout informace
v dostatečném předstihu a vhod-
ným způsobem, aby je odborová
organizace mohla posoudit, po-
případě se připravit na projednání
a vyjádřit své stanovisko před
uskutečněním opatření.

Podávání těchto informací ne-
lze chápat jako jednorázovou
akci, ale průběžnou spolupráci
mezi zaměstnavatelem a odboro-
vou organizací.

Přes přesnou zákonnou formu-
laci povinností, uvedených v cito-
vaných paragrafech není nikde
stanoveno, v jakém časovém hori-
zontu mají být tyto informace
poskytovány. Prakticky to také
ani není možné. Z tohoto důvodu
je nutné, aby tato pravidla byla
jasně určena buď v kolektivní
smlouvě, nebo nějaké jiné do-
hodě mezi zaměstnavatelem a
odborovou organizací. Přitom je
třeba zohlednit a vzít v potaz, o ja-
ké informace se jedná, a samo-
zřejmě, v jaké situaci a za jakých

okolností je informace podávána.
Jistě informace o ekonomické

a finanční situaci zaměstnavatele,
jeho činnosti a jejich pravdě-
podobném vývoji a o právním
postavení zaměstnavatele je ak-
ceptovatelná jednou za rok v pří-
padě, že se v průběhu roku
nemění. Oproti tomu třeba infor-
mace o vývoji mezd a platů,
o průměrné mzdě a platu a jejím
členění dle kategorií, bude jistě
odborovou organizaci zajímat
častěji, dle dohody třeba pololet-
ně nebo čtvrtletně.

Jiná situace zase může nastat
při plnění povinnosti zaměstna-
vatele informovat např. o nabídce
volných míst na dobu neurčitou,
která by byla vhodná pro zaměst-
nance pracujících v jiném režimu,
základních otázkách pracovních
podmínek a jejich změnách, opat-
řeních, kterými zaměstnavatel za-
jišťuje rovné zacházení se zaměst-
nanci a zaměstnankyněmi a zame-
zení diskriminace, nebo o BOZP.
Zde je nutné, aby oba sociální
partneři reagovaly pružně a sta-
novily si jasná pravidla kdy a
s jakým předstihem budou tyto
informace poskytovány. Podob-
ně, jako dle § 38 odst. 3 informa-
ce o nově vzniklých pracovních
poměrech, nebo informace o skon-
čených pracovních poměrech ve
smyslu § 61 odst. 5 zákoníku
práce.

Závěrem: Na pravidlech
poskytování informací požado-
vaných zákoníkem práce se musí
korektně zaměstnavatel s odbo-
rovou organizací dohodnout a
stanovit si jasná pravidla. Ne-
plnění zákoníku práce na tomto
úseku totiž sankcionuje zákon č.
251/2005 Sb., o inspekci práce ve
svém § 23 jako správní delikt.

JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Mám pracovní poměr na dobu určitou do konce kalen-
dářního roku a mám jít v říjnu na operaci, po které rekonvales-
cence může trvat i více než půl roku. Kdy skončí můj pracovní
poměr, může ho zaměstnavatel ukončit v době mé nemoci?
Odpověď: Jestliže zaměstnavatel
se zaměstnancem uzavřel pracov-
ní poměr na dobu určitou, potom
tento pracovní poměr končí up-
lynutím doby, na kterou byl uzav-
řen. Tato doba může být určena
datem jako ve vašem případě, ne-
bo jiným jasným určením, např.
u zástupu - návratem ženy z ma-
teřské nebo rodiče z rodičovské
dovolené - nebo na dobu konání
určitých prací.

Ve smyslu § 65 zákoníku práce
může pracovní poměr na dobu
určitou skončit – v jeho průběhu
- rovněž ostatními zákonnými
důvody, tedy dohodou, výpovědí,
okamžitým zrušením a zrušením
ve zkušební době. V době dočas-
né pracovní neschopnosti za-
městnance však nelze použít
pro skončení pracovního pomě-
ru výpověď.

Jak je z výše uvedeného patrné,
pracovní poměr na dobu určitou
skončí v důsledku uplynutí sjed-

nané doby automaticky. Pro jeho
skončení proto nemusí zaměstna-
vatel činit žádný další právní
úkon, např. dávat zaměstnanci
výpověď.

Ve vašem případě to znamená,
že váš pracovní poměr skončí
automaticky dnem 31. 12. 2014.
Z této skutečnosti vyplývá, že
vám sice zaměstnavatel do 31. 12.
2014 - tedy v době vaší dočasné
pracovní neschopnosti - nemůže
dát výpověď, ale po tomto datu
ani nemusí, protože váš pracovní
poměr již skončí uplynutím doby.
Na tomto faktu nemění nic ani
skutečnost, že budete nadále v do-
časné pracovní neschopnost. Po
31. 12. 2014 tedy zaměstnavatel
nemá vůči vám žádné povinnos-
ti.

Pokud bude vaše dočasná pra-
covní neschopnost trvat dále,
budete finančně kryt dávkami,
které vyplácí Česká práva sociál-
ního zabezpečení.

Dotaz: Kolegyně dostala okamžitou výpověď, protože na pracovišti
ukradla úklidové prostředky asi za 500 Kč, což bylo patrné ze zá-
znamu kamery. Připadá mi to dost drastické opatření, žije sama,
má děti a nyní nemá ani nárok na podporu v nezaměstnanosti. Měla
by se soudit o neplatnost výpovědí?
Odpověď: Z vašeho dotazu lze do-
vodit, že nešlo o výpověď, ale s vaší
kolegyní byl okamžitě zrušen pra-
covní poměr. Tento způsob skon-
čení pracovního poměru je pro za-
městnance „drastický“ a má obyčej-
ně pro něj vážné existenční dopady.

Proto zákonodárce v § 55 odst.
1) zákoníku práce jasně stanovil,
že zaměstnavatel může takto
skončit pracovní poměr jen
výjimečně:
a) jestliže byl zaměstnanec pra-

vomocně odsouzen pro
úmyslný trestní čin k nepod-
míněnému odnětí svobody na
dobu delší než 1 rok. U trest-
ného činu při plnění pracov-
ních povinností nebo v přímé
souvislosti s nimi na 6 měsíců.
Nejedná se tedy o nedbalostní
trestné činy, nebo o dobu vaz-
by,

b) porušil – li zaměstnanec povin-
nost vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem.
Dikce písmene b) je ale výkla-

dová, a proto termín porušení
povinností zaměstnance „zvlášť
hrubým způsobem“ je nutné po-
suzovat případ od případu.

Zákon nikde nestanoví, co je

porušení kázně zvlášť hrubým
způsobem. Soudní judikaturou
obecně uznávané porušení pra-
covní kázně zvlášť hrubým způ-
sobem, které mohou být důvo-
dem pro okamžité zrušení pra-
covního poměru, je např. dlou-
hodobá neomluvená absence za-
městnance v práci, soustavné ne-
plnění příkazů nadřízených,
slovní nebo fyzické napadení
spolupracovníků, nadřízených
nebo zákazníků, zvláště jestliže
došlo ke zranění napadených, při-
jímání úplatků, pití alkoholic-
kých nápojů nebo požívání omam-
ných látek v pracovní době, které
vedlo k ohrožení zdraví nebo
bezpečnosti práce, nebo krádeže
majetku zaměstnavatele apod.

V případném soudním sporu
bude soud posuzovat osobnost
zaměstnance, který se tohoto
porušení dopustil, a hlavně okol-
nosti, za kterých k tomuto poru-
šení došlo. Při svém rozhodování
bude přihlížet k tomu, zda se jed-
ná o výjimečný exces nebo zda
jde o zaměstnance, u kterého je
takovéto porušování pracovní
kázně běžné.

Z výše uvedeného je patrné, že
bez podrobné znalosti situace je
obtížné odhadnout úspěch, jaký
by měla případná žaloba na
zrušení neplatného rozvázání
pracovního poměru. Především je

ale nutné zvážit, zda by takovéto
podání žaloby mělo ještě smysl.
Úspěšně žalovat lze ve lhůtě dvou
měsíců, která se začne počítat ode
dne písemného doručení o skon-
čení pracovního poměru zaměst-
nanci.

Jedná se o lhůtu prekluzivní,
tak zvaně propadnou, to znamená,
že případná žaloba již musí být
v této lhůtě podána u soudu.
Nestačí ji pouze předat provozo-
vateli poštovních služeb. Jestliže
je tato dvouměsíční lhůta zmešká-

na, dochází ke ztrátě nároku a
soud se žalobou nemůže zabývat.
Zároveň je nutné bez zbytečného
odkladu písemně zaměstnavateli
oznámit, že zaměstnanec trvá na
tom, aby byl nadále zaměstnáván
dle pracovní smlouvy.
Závěrem: Proto doporučuji, aby
se kolegyně okamžitě obrátila na
odborového právníka, případně
na advokáta a s ním podrobně
probrala celou situaci, vysvětlila
jim podnikovou praxi a řídila se
jejich doporučením.

Doraz: Jak často mají zaměstnanci právo prostřednictvím
odborové organizace vyžadovat od zaměstnavatele informace o důle-
žitých otázkách, které se jich týkají? Náš zaměstnavatel má za to, že
svou povinnost dostatečně plní vystoupením vedení na schůzi jed-
nou do roka.
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Velká Británie: Pracovníci ve veřejném sektoru stávkovali za lepší
mzdy a proti vládní politice
10. červenec 2014

Ve Velké Británii se 10. července přes milion pracovníků ve veřejném
sektoru zúčastnilo 24hodinové stávky.
Pracovníci protestovali proti návrhu vlády na
zvýšení mezd pouze o jedno procento a proti
vládní politice. Jakožto výsledek zmrazení
mezd a důchodové politiky došlo od nástupu
vlády v roce 2010 k reálnému poklesu mezd
o 20 %. Generální tajemník Unison Dave
Prentis k tomu uvedl: „Tito lidi se starají o pen-

zisty, čistí naše ulice, krmí a vzdělávají naše děti a drží v chodu kni-
hovny, ale za svou práci nedostávají žádné finanční uznání. Jedná se
především o špatně placené ženy, které pracují pod velkým stresem a za-
slouží mnohem víc od svých zaměstnavatelů a od své vlády. Právě ony
tvoří skupinu, která nejvíce odnesla zátěž vládních úsporných politik.“
Národní zástupce GMB Brian Strutton to komentoval slovy: „Členové
GMB, kteří pracují ve školních jídelnách, čistí ulice, vysypávají popel-
nice, starají se o penzisty, o děti, a slouží občanům v mnoha dalších
klíčových oblastech, už mají dost toho, že jsou ignorováni a podhod-
noceni. Jejich mzdy se od roku 2010 zvýšily jen o jedno procento, v říjnu
se dokonce i národní minimální mzda dostane nad mzdový sazebník mu-
nicipálních pracovníků.“ Generální tajemník PCS Mark Serwotka se
vyjádřil k dané problematice: „Ministři slovně oceňují pracovníky ve
veřejných službách za jejich tvrdou práci a jejich oddanost, ale zároveň
jim výrazně snižují jejich životní standardy. Místo sladkých slov potře-
bují tito pracovníci zvýšení mezd. Politici ze všech stran jen neustále
opakují, že na to nejsou peníze, když příjmy domácností jsou nejníže za
posledních více než 10 let. Je tak zřejmé, že takzvané hospodářské
oživení nepociťují všichni.“
Rezoluce Evropského parlamentu ohledně mladých pracovníků je pouze
prvním krokem, ne konečným řešením
18. červenec 2014

Evropské odborové federace (ETUFs), které sjednocují přes 30 mi-
lionů pracovníků v kampani „Dost jejich krize – zpět k naší budoucnos-

ti“, ocenily, že nově zvolený Evropský parla-
men stanovil problém nezaměstnanosti mla-
dých jako svou hlavní prioritu a vyslal vítaný
signál tím, že přijal rezoluci o zaměstnanosti
mladých. Zástupci ETUFs vítají zavedení

iniciativy Evropská záruka pro mládež a snahu EP o navýšení financí pro
tento důležitý projekt stejně, jako vítají i plán rozšíření tohoto projektu
na všechny lidi pod 30 let. Přesto některé aspekty, které byly v této re-
zoluci zahrnuty, s sebou nesou žalostné vyhlídky pro mladé pracovníky,
a tak zůstává vážná obava z toho, zda je EP schopen přijít s opravdovým
řešením tohoto problému. Hrozbu vidíme v návrzích na další zvyšování
tlaku na vyšší mobilitu a flexibilitu mladých pracovníků, případně tla-
čení mladých rodin do závazku na pokrytí svých výdajů v případě neza-
městnanosti. Místo toho by členské státy EU a podnikatelé měli přijít
s návrhy na usnadnění přístupu na trhy práce, zajištění kvalitních pra-
covních míst a různých školících programů. Proto posuzuje ETUFs krok
EP pouze jako první krok na začátku dlouhé cesty.
PSI vyzývá své pobočky k boji za práva mladých pracovníků a jejich
duševní zdraví
12. srpen 2014

Tématem Mezinárodního dne mládeže, který se konal 12. srpna bylo
„Mládež a duševní zdraví“. Odborová organizace PSI vyzvala mladé,
aby se zapojili do odborového hnutí. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelli uvedla: „Pohledy, nápady a účast mladých lidí jsou nepostra-
datelné pro dosažení náročných výzev dnešního globalizovaného světa:
nejistá práce, rostoucí nezaměstnanost a rostoucí nerovnosti. Nejistoty,
kterým čelí mladí lidé, se musí řešit jako priority, jinak u mladých lidí
nemůže dojít k rozvoji profesních a osobních životů. Diskriminace
mladých lidí na pracovišti je často navíc násobená diskriminací na zá-

kladě sexuální orientace, pohlaví nebo migračního sta-
tusu, to často vede ke stresovému zaměstnání a
zhoršeným životním podmínkám, které mohou ohro-
zit duševní zdraví. Mladí lidé duševně trpí i kvůli
různým geopolitickým konfliktům, když probíhající
konflikty jsou často v zemích s velkým počtem mla-

dých lidí. Mnoho z nich kvůli těmto konfliktům opouští svou zemi a hle-
dá azyl. Někteří mladí lidé se rovněž stávají obětmi obchodu s lidmi.“
Nezaměstnanost mladých se týká téměř 50 % mladých pracovníků a je
hlavním zdrojem sociálního vyloučení. Mnoho mladých lidí souhlasí
s nejistou prací při neférových podmínkách radši, než by zůstali dlou-
hodobě nezaměstnaní. Odbory mají významnou roli, aby zajistily, že
tato zvýšená konkurence na pracovním trhu nepodlomí práva pracovníků
a nepovede ke ztrátě těžce nabitých práv. Ve stejné době dochází k ome-
zování veřejných služeb po celém světě a zdravotní služby se stávají
stále méně dostupné pro mladé lidi. Globální trend, který upřednostňuje
selektivní peněžní transfery za sociální služby v kombinaci s privatizací
místo zajišťování univerzálně přístupných kvalitních veřejných služeb
přispívá k dalšímu zhoršování sociální soudružnosti.
USA: Přesvědčivá dohoda ukončuje osmitýdenní stávku
18. srpen 2014

Pracovníci veřejných služeb v Pittsburghu ratifikovali odborovou do-
hodu, která zahrnuje solidní ochranu pro
pracující rodiny, a ukončili tak osmitýdenní
stávku 150 odborářů v okrese Pittsburgh.
Nový kontrakt vrací podmínky pro vyjed-
návání na předchozí úroveň, když manage-

ment navrhoval uvolnění dlouholeté ochrany pracovních míst, a také
zkoušel významně snížit benefity zaměstnanců na nemocenské.
Předseda místní odborové organizace UWUA Local 537 Kevin Booth
k tomu řekl: „Oběti, které členové UWUA v Pittsburghu podstoupili
během posledních 60 dní, se očividně vyplatily a přinesly přesvědčivou
pracovní dohodu, která bude chránit pracovní místa. Nyní se můžeme
vrátit ke své práci a poskytovat nezbytné veřejné služby svým
zákazníkům, aniž bychom se museli obávat, že management rozbije naše
rodiny zrušením pracovních míst prostřednictvím neférového zadávání
práce subdodavatelům.“ Tento nový kontrakt je první svého druhu za
poslední tři roky, když předchozí dohoda vypršela již v květnu 2011.
Krize v Gaze: Výzva k solidaritě a k humanitární pomoci
22. srpen 2014

Celosvětová odborová internacionála veřejných služeb PSI je hluboce
znepokojena krizí v oblasti Gazy a obnovenými boji v této oblasti, které

přinášejí mnoho civilních obětí. Během šesti
týdnů při bojích zahynulo více než 200
Palestinců, dalších 9563 bylo zraněno a více
než 400 tisíc lidí zůstalo bez domova.
Zástupci PSI obdrželi zprávu od svých
poboček v Gaze, která ukazuje na alarmující
počet mrtvých a na vážné škody na místní

ekonomice a infrastruktuře. Podle zprávy odborů z veřejného sektoru
v Gaze byly bombardovány i nemocnice, to vedlo k úmrtí desítek lidí ze
zdravotního personálu. Vážné škody hlásí i policejní stanice, školy a
vzdělávací zařízení, průmyslová a komerční centra a další místa, kde
pracovalo přibližně 15 tisíc lidí. Útok na elektrárnu vedl k výpadku
dodávek elektřiny. Obyvatelé Gazy potřebují naši podporu a solidaritu.
Pobočky PSI vyhotovily seznam nejpotřebnějších věcí. Tento seznam
zahrnuje dočasné přístřeší, potraviny, oblečení nezbytné potřeby pro li-
di, kteří přišli o svůj domov. V tomto seznamu jsou ale i léky a zdravot-
ní pracovníci nebo dělníci nezbytní pro rekonstrukční práce, jakou jsou
elektrikáři, instalatéři nebo natěrači. PSI pro tyto nezbytnosti uvolní 20
tisíc dolarů ze svého záchranného fondu a zároveň vyzývá všechny své
pobočky, aby svým dílem přispěly k obnově válkou zničených oblastí
v Gaze.

P. Mokoš




