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„S vázáním prostředků na
platy za neobsazená služební
a pracovní místa a jejich případ-
ným jiným využitím podle roz-
hodnutí vlády zásadně nesouhla-
síme, a nesouhlasili jsme s tímto
návrhem už ve chvíli, kdy šel do
připomínkového řízení. Místa
jsou zřizována k zajištění konk-
rétní agendy, zpravidla stano-
vené zákonem. Jedná se o čin-
nosti, které úřady musí zabez-
pečit. Pokud je v nějakém období
dané místo neobsazené, agendu
plní stávající zaměstnanci, a ne-
čeká se až na obsazení služeb-
ního nebo pracovního místa,“
uvedl k tomu předseda Odboro-
vého svazu státních orgánů a or-
ganizací Pavel Bednář.

Neobsazených míst je mini-
mum

Podrobná úprava systemizace
ve služebních úřadech a její ap-
likace do značné míry odbouraly
„účelové“ vytváření neobsazo-
vaných míst, ze kterých byly us-

pořené prostředky použity na
odměny ostatních zaměstnanců.
Takových míst je nyní naprosté
minimum. „Naopak se setkává-
me s nedostatečným obsazením
některých útvarů, případně s až
chronickým podstavem tam, kde
o státní službu či jiné působení
ve veřejné a státní správě není
zájem,“ poznamenal předseda
odborového svazu.

V této situaci je vázání dalších
prostředků, které by mohly být
využity na kompenzaci zvýšené-
ho objemu práce státních za-
městnanců a zaměstnanců „su-
plujících“ neobsazená místa, ne-
logický krok, který prohloubí
špatnou konkurenceschopnost
státu jako zaměstnavatele a zhor-
ší kvalitu státní a veřejné správy
a služeb.

Není jisté, že se ušetří
Ministryně financí tvrdí, že

důsledně řeší problém černých
duší, a to i škrtáním služebních
míst. Podle nás je však předčas-

Kroky vlády neřeší problém „černých duší“, ani nezaručují úspory
Vláda na svém zasedání schválila novelu zákona o rozpoč-

tových pravidlech, která odebírá slu-
žebním úřadům část platových
prostředků pro situace, kdy služební
místo není obsazeno. Ministerstvo fi-
nancí tvrdí, že dosavadní právní úpra-
va nahrává kumulaci prostředků namísto rušení neobsazených
míst. To odbory odmítají.

né o úsporách mluvit. Nebyly
totiž ještě vypořádány všechny
služební poměry touto změnou
dotčené, včetně odbytného, které
podle zákona může činit až 12
platů. Dosud nebyly vyhodnoce-
ny finální dopady letošních
škrtů, zejména finální počet
dlouhodobě neobsazených míst,

a ani neproběhla analýza agend,
které by mohly být redukovány.

„Kroky vlády a Ministerstva
financí jsou jen škrty bez řádné
přípravy s dopadem na zajištění
všech vykonávaných správních
činností a jejich dostupnost
občanům,“ dodal Pavel Bednář.

tisková zpráva OSSOO

Jednání o růstu platů
Odborové svazy rozpočtové a příspěvkové

sféry vyzvaly 13. srpna vládu k jednání o na-
výšení platů pro příští rok, když potvrdily poža-
davky navýšení pro učitele o 15 procent, pro
neučitelské profese a zdravotníky o deset procent
a pro ostatní o osm procent. Ministerstvo financí
navrhuje zvýšení platů učitelům o deset procent
a ostatním o dvě procenta.

Česká národní banka přitom
vydala v srpnu prognózu, podle
které by příští rok ekonomika
měla růst o 2,9 procenta,
spotřebitelské ceny o 2,3 procen-
ta a průměrná mzda o 5,5 pro-
centa. Ministerstvo financí v čer-
venci odhadovalo pro rok 2020
růst HDP o 2,3 procenta, růst
mezd o 5,9 procenta a inflaci 2,2
procenta.

České noviny o výzvě k jed-
nání uvedly: „"Žádáme vládu
o co nejrychlejší jednání o pla-
tech. Jsme připraveni se dohod-
nout, to ale není možné bez used-
nutí k jednacímu stolu. Kom-
promis se dá hledat, rozhodně se
ale nepřibližuje navrhovaným
dvěma procentům. Při takovém
navýšení by výdělky reálně kles-
ly," řekl Středula.

Podle mluvčího odborových
svazů veřejného sektoru a šéfa
úřednických odborů Pavla Bed-
náře odboráři nemají důvod své
požadavky měnit. "Bylo dohod-

nuto, že vyjednávání o růstu
platů na rok 2020 proběhne po
červencové makroekonomické
predikci Ministerstva financí. Ta
byla zveřejněna 31. července,"
podotkl Bednář. Dodal, že ter-
mín jednání s vládou odboráři
nemají. Předáci věří, že by se
schůzka mohla uskutečnit po
vládních prázdninách, které ten-
to týden končí.

. . . Odbory vládu k jednání
o navýšení platů vyzvaly v dub-
nu. Kabinet s nimi zatím nejed-
nal. Premiér Andrej Babiš
(ANO) koncem května ke zvýšení
výdělků svolal tripartitu. Za-
městnavatelé a podnikatelé ná-
vrh Ministerstva financí podpo-
řili. Kvůli rozpočtu, který bude
zahrnovat i růst výdělků, se so-
ciální partneři sejdou 16. září.“
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/odbory-verejneho-sektoru-
vyzvaly-vladu-k-jednani-o-rus-
tu-platu/1786753

-dě-
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Údajný revo-
luční návrh mi-
nistryně financí
Aleny Schi-
llerové, prezen-
tovaný v roz-

hovoru pro MF DNES, totiž za-
vést tzv. finanční paušál pro za-
městnance jako alternativu ke
stravenkám, nepovažujeme za
moudrý. Je to opakovaná snaha
Ministerstva financí bombardo-
vat funkční, zavedený a oblíbe-
ný systém. Rád bych připomněl,
že stravenky fungují jako alter-
nativa tam, kde zaměstnavatel
nemůže zřídit firemní kantýnu
nebo jídelnu, ale zároveň je
ochoten přispívat zaměstnan-
cům na jídlo během pracovní
doby.

Je v zájmu státu, aby se za-
městnanci v pracovní době
stravovali, neboť v dlouho-
dobém měřítku má nepravi-
delná strava negativní dopad
na zdraví člověka. Právě proto
vznikla daňová podpora pří-
spěvků na stravování.

Pokud by pro zmíněný fi-
nanční příspěvek mělo platit
daňové zvýhodnění, stejně ja-
ko platí pro stravenky, pak
stát bude logicky chtít proká-
zat, že takto vynaložené pro-
středky byly utraceny v sou-
ladu se zákonem. Nechápu po-
tom, jak může paní ministryně
hovořit o zmírnění administra-
tivy, neboť zaměstnavatelé bu-
dou zahlceni účtenkami za jed-
notlivé obědy zaměstnanců pro
případnou kontrolu finanční
správy. Jestliže by stát toto ne-
kontroloval, tak nedává smysl,
aby cokoliv dotoval.

Obávám se, že paní minist-
ryně nesměřuje k ničemu jinému
než k celkovému zrušení pod-
pory stravování, tedy včetně
úplného zrušení stravenek. Ar-
gumentovat výší provize pro
stravenkové společnosti je
irelevantní, protože jde o zá-
ležitost svobodného trhu.

Považuji za nezdvořilé ozna-
movat takto zásadní plány bez
projednání se sociálními part-
nery. Mohu ujistit, že odbory

Ministryně Schillerová směřuje k destrukci systému podpory stravování, odbory jsou zásadně proti
Josef Středula, ČMKOS: Stravování zaměstnanců v ohrožení

budou rozhodně bojovat za za-
chování stávajícího systému
podpory stravování. Plán mi-
nistryně Schillerové není re-
voluční, naopak je destrukční
a proti zájmu zaměstnanců.

V Praze, 8. 8. 2019
Stanovisko Unie

zaměstnavatelských svazů ČR:
Tento způsob stravenkové

revoluce zdá se být poněkud
nešťastný

Ministerstvo financí ČR
navrhuje „stravenkovou revolu-
ci“. Z pohledu firem ale ne-
přináší nic dobrého. Překvapivé
je také načasování na období do-
volených a žádná diskuze se so-
ciálními partnery, tedy zaměst-
navateli a odbory.

Zaměstnavatelé nechápou,
proč se Ministerstvo financí
snaží bořit systém zaměstna-
neckého stravování, který fungu-
je, jsou s tím spokojeni zaměst-
nanci i zaměstnavatelé a je pro
stát fiskálně pozitivní. Funkce
stravenek je klíčová k podpoře
zdravého životního stylu za-
městnanců. Když dá firma za-

městnanci stravenky, tak mu tím
vlastně každý den říká: „Zajdi si
na oběd. Dej si přes poledne
pauzu a pořádně se najez“.
Pokud bychom tento jasně
účelový nástroj nahradili ho-
tovostí, zaměstnanci by už za pár
dnů vůbec nevěděli, že nějaký
příspěvek na stravování dostáva-
jí a postupně by na obědy přestá-
vali chodit.

Ministerstvo financí také ná-
vrh obhajuje tím, že zjednoduší
administrativu. K tomu snad jen
jedna doplňující otázka: „Je
jednodušší administrovat jeden
systém nebo dva?“

A neodpustím si ještě adreso-
vat už poněkud ohraný argument
o obrovských maržích a miliar-
dových ziscích stravenkových
firem. I kdyby byly marže stra-
venkových firem oněch 6 %
z každé stravenky (což nejsou),
je to hodně? Každá firma musí
z něčeho platit své náklady,
mzdy zaměstnanců, rozvoj no-
vých služeb, nájmy, investice,
atd. A mít výnos v řádech jed-
notek procent opravdu není

mnoho. Většina firem je má
a musí mít mnohem vyšší, aby
mohla existovat.

Bc. Vít Jásek,
výkonný ředitel UZS ČR

(Unie zaměstnavatelských
svazů ČR je jedním z největších
zaměstnavatelských svazů v Čes-
ké republice. Sdružuje a zastupu-
je 57 zaměstnavatelských svazů
s bezmála 10 500 organizacemi
a jejich téměř 730 000 zaměst-
nanci. Mezi všemi zaměstnavatel-
skými svazy má dominantní po-
stavení v oblasti veřejných služeb
a moderní energetiky. V oblasti
veřejných služeb jsou to sektory
školství, zdravotnictví, sociálních
služeb, kultury a neziskových or-
ganizací. V oblasti moderní ener-
getiky jsou to sektory obnovitel-
ných zdrojů akumulace, kogene-
race a chytrých sítí. V neposlední
řadě Unie sdružuje významné or-
ganizace v sektorech finančních
služeb, bankovnictví, průmyslu
a veřejné správy.)

https://www.esondy.cz/obsah/110/
josef-stredula-cmkos-stravovani-
zamestnancu-v-ohrozeni/111946

Vyšší platy i delší dovolená. Odboráři vystupňují tlak na Babišovu vládu
Český zaměstnanec odpracu-

je za život skoro o 10 let víc než
ten německý, pro to není důvod,
říká předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů
Josef Středula. Po vládě bude
na podzim žádat i další zvýšení
platů státních zaměstnanců.

Zatímco hnutí ANO čeká ostrý
boj s ČSSD o miliardy navíc pro
ministerstva vedená sociální
demokracií, odboráři na podzim
plánují vyrukovat s dalšími poža-
davky. Ty můžou ještě víc zahý-
bat s dosud plánovaným čtyřiceti-
miliardovým schodkem pro
rozpočet na rok 2020.

„Budeme žádat pro učitele růst

platů o 15 %, pro nepedagogické
pracovníky o 10 %, u ostatních
zaměstnanců o 8 %,“ vypočítává
předseda největší odborové cen-
trály v Česku, s čím půjde po
vládních prázdninách za mini-
stryní financí Alenou Schille-
rovou.

Odboráři také budou tradičně
chtít, aby se příští rok zvýšily
mzdy i v soukromé sféře. Neu-
stupují ani od požadavku na pět
týdnů dovolené, na kterou teď
mají podle zákona nárok jen stát-
ní zaměstnanci.

„Je to anomální situace, když
zaměstnanci v privátní sféře ne-
mají garantovaných pět týdnů do-

přečetli jsme
volené. Mělo by to být stejné,“
míní Středula. ČMKOS bude také
trvat na zkrácení délky pracovní
doby na 7,5 hodiny denně.

„Za čtyřicet let ekonomicky
aktivního života český zaměst-
nanec odpracuje skoro o deset let
více než německý. Pro to není
důvod,“ míní Středula.

Podívejte se na celý pořad
Výzva s Josefem Středulou.
https://www.seznamzpravy.cz/cla
nek/vyssi-platy-i-delsi-dovolena-
odborari-vystupnuji-tlak-na-
babisovu-vladu-76722
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Vláda schválila návrh zákona měnící rozpočtová pravidla

Návrh na změnu zákona č.
218/2000 Sb., obsahuje nové
ustanovení:
„§ 25a
(1) Organizační složky státu jsou
povinny vázat prostředky státní-
ho rozpočtu na služební příjmy,
služební platy nebo platy, včetně
pojistného na sociální zabezpe-
čení, pojistného na veřejné zdra-
votní pojištění a přídělu do fon-
du kulturních a sociálních po-
třeb, které odpovídají volným
místům
a) státních zaměstnanců odmě-
ňovaných podle zákona o státní
službě,
b) zaměstnanců odměňovaných
podle zákoníku práce,
c) příslušníků bezpečnostních
sborů odměňovaných podle zá-
kona upravujícího služební po-
měr příslušníků bezpečnostních
sborů a
d) vojáků z povolání odměňo-
vaných podle zákona o vojácích
z povolání.
(2) Vázání prostředků státního
rozpočtu podle odstavce 1 orga-
nizační složka státu provede, by-
lo-li příslušné místo podle od-
stavce 1 volné všechny kalen-
dářní dny v kalendářním měsíci;
prostředky státního rozpočtu
podle odstavce 1 se však nevážou
za kalendářní měsíc, tomuto
kalendářnímu měsíci bezpro-
středně předcházející, ve kterém
bylo příslušné místo podle
odstavce 1 rovněž volné všechny
kalendářní dny.
(3) Za volné místo se pro účely
tohoto zákona
a) považuje místo, které lze obsa-
dit státním zaměstnancem, za-
městnancem, příslušníkem bez-
pečnostního sboru nebo vojákem
z povolání a které je rozpočtově
zabezpečeno,
b) nepovažuje místo neobsazené
z důvodu dočasné pracovní
neschopnosti, karantény, dočas-
né neschopnosti k výkonu služby
nebo neschopnosti ke službě.
(4) Vázání prostředků státního
rozpočtu podle odstavce 1 orga-
nizační složka státu provede do

patnáctého pracovního dne v mě-
síci, který následuje po skončení
kalendářního čtvrtletí. Vázání za
měsíce říjen a listopad se pro-
vede do patnáctého pracovního
dne v prosinci. Za měsíc pro-
sinec se vázání neprovádí.
(5) Vázání prostředků státního
rozpočtu organizační složka stá-
tu provede podle odstavce 1
písm. a) až c), a to ve výši odpoví-
dající prvnímu platovému stupni
platové třídy odpovídající volné-
mu místu. U volných míst podle
odstavce 1 písm. d) provede or-
ganizační složka státu vázání
prostředků státního rozpočtu na
služební platy odpovídající
druhému nejnižšímu služební-
mu tarifu stanovenému vládou
podle zákona o vojácích z po-
volání.
(6) Vázané prostředky uvedené
v odstavci 1 mohou být použity
na základě rozhodnutí ministra
financí na jiné účely, než byly
původně rozpočtovány. Vázané
prostředky podle odstavce 1 roz-
počtované na služební příjem,
služební platy nebo platy sou-
visející s financováním pro-
gramů nebo projektů spolufi-
nancovaných z rozpočtu Evrop-
ské unie, dalších výdajů spolufi-
nancovaných z rozpočtu Evrop-
ské unie a výdajů spolufinanco-
vaných z finančních mechanis-
mů mohou být použity na zák-
ladě rozhodnutí ministra financí
i na účely, na které byly původně
rozpočtovány.“

ČMKOS v připomínkovém
řízení s vázáním prostředků
na platy zásadně nesouhlasila:

„S vázáním prostředků na
platy za neobsazená služební
a pracovní místa a jejich případ-
ným jiným využitím podle roz-
hodnutí vlády zásadně nesou-
hlasíme. Při systemizaci těchto
míst a plánování finančních
prostředků na odpovídající platy
vychází úřady z objemu a druhu
agendy, v naprosté většině jim
uložené právní úpravou. Jedná
se o činnosti, které úřady musí
zabezpečit. Pokud je v nějakém
období dané místo neobsazené,
agendu plní stávající zaměst-
nanci a státní zaměstnanci,

nečeká se až na obsazení služeb-
ního nebo pracovního místa.

Podrobná úprava systemizace
ve služebních úřadech a její
aplikace do značné míry odbou-
raly „účelové“ vytváření neob-
sazovaných míst, ze kterých byly
uspořené prostředky použity na
odměny ostatních zaměstnanců.
V současné době i po poslední
systemizaci je takových míst na-
prosté minimum, naopak se set-
káváme s nedostatečným obsa-
zením různých útvarů, případně
s až chronickým podstavem tam,
kde o státní službu či jiné půso-
bení ve veřejné a státní správě
není zájem. V této situaci je vázá-
ní dalších prostředků, které by mo-
hly být naprosto důvodně a oče-
kávatelně využity na kompenzaci
zvýšeného objemu práce státních
zaměstnanců a zaměstnanců
„suplujících“ neobsazená místa,
nelogický krok, který přispěje
k prohlubování špatné konkuren-
ceschopnosti státu jako zaměst-
navatele a zhoršení kvality státní
a veřejné správy a služeb.“

V připomínkovém řízení
k zákonu ČMKOS doporučila
nad rámec návrhu zařadit do
HLAVY XIII HOSPODAŘENÍ
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK
STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ ustanovení týka-
jící se FKSP: „Fond je také
tvořen pro zajištění činnosti
zástupců zaměstnanců.“

Tento návrh nebyl akcepto-
ván s tím, že: “Navrhované řeše-
ní je nekoncepční a nevhodné.
Dané doplnění (navazuje na obec-
né požadavky ČMKOS na zave-
dení povinného přídělu z FKSP
na činnost odborových organiza-
cí) významným způsobem mění
smysl a účel fondu, u něhož je
dle záměru zákonodárce základ-
ním posláním zabezpečování so-
ciálních a kulturních potřeb za-
městnanců. Zajištění činnosti zá-
stupců zaměstnanců se tomuto
účelu vymyká. Nastavení role, po-
stavení a financování odborových
organizací jakožto zástupců za-
městnanců v pracovněprávních
vztazích a kolektivním vyjednání
je předmětem úpravy jiných práv-
ních předpisů a s fondem kul-
turních a sociálních potřeb bez-
prostředně nesouvisí. Finanční
potřeby odborových organizací ne-
lze řešit nástrojem jako je FKSP.

Již současné znění § 13 vy-
hlášky o FKSP, umožnuje posky-
tovat určitá plnění odborové or-
ganizaci, i přesto, že se nejedná
o typické uspokojování kultur-
ních a sociálních potřeb zaměst-
nanců. Pokud by měla být zva-
žována změna, pak jí může být
i kompletní zrušení ustanovení.“

Pokud jde o navrhované us-
tanovení § 25a zákona č.
218/2000 Sb. o vázání prostřed-
ků na platy za neobsazená mí-
sta, v připomínkovém řízení
i další připomínková místa,
a zejména pak Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí, nesouhla-
sila s razantním vázáním.

MPSV mj. uvedlo: „Opatření
nijak nezohledňuje personální
změny, ke kterým průběžně bě-
hem kalendářního roku dochází,
a které vyžadují flexibilitu při
nakládání s prostředky na platy
a souvisejícími výdaji. Je značný
rozdíl mezi místem dlouhodobě
neobsazeným a místem, které se
krátkodobě uvolní z různých per-
sonálních důvodů.“ a dále pak:
„Navrhovaná úprava si na slu-
žebních úřadech vyžádá zvýšené
výdaje na úpravy mzdových pro-
gramů a zajištění vstupních úda-
jů. Připomínáme, že meziročně
dojde ke snížení průměrných pla-
tů, a tím i ke snížení konkuren-
ceschopnosti služebních úřadů
na trhu práce, zejména ve velkých
městech a průmyslových aglome-
racích. Již dnes služební úřady
jen s obtížemi nachází zaměst-
nance disponující odpovídající
znalostí, dovedností a motivací.
. . . . Systemizace byla zavedena
jako jeden z nástrojů účelně vy-
konávané státní správy správní-
mi úřady jako služby pro občany.
Z tohoto důvodu je prvořadý dů-
raz kladen na výkon činností na
každém služebním nebo pracov-
ním místě, nikoliv na úsporu fi-
nančních prostředků.“

Datum nabytí účinnosti
zákona se navrhuje stanovit na 1.
ledna 2021 tak, aby se stihly
upravit všechny dotčené infor-
mační systémy, které budou
spolupracovat s rozpočtovým in-
formačním systémem pro-
gramového financování.
Více na:
https://apps.odok.cz/veklep-de-
tail?pid=KORNB8PM3P5G

-dě-

Vláda na svém zasedání 30. července schválila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB8PM3P5G
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB8PM3P5G
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Ve dnech 30. a 31. července
se uskutečnil další z výjezdů
Českomoravské konfederace
odborových svazů s informační-
mi stany. Tentokrát to bylo do
Náchoda a Jičína. Výjezdy do
regionů jsou prezentací nejen
ČMKOS, ale také členských
odborových svazů.

Náš svaz zastupovala Mgr.
Věra Benešová z Informačního
a poradenského centra OS
v Hradci Králové. Na místě by-
lo možné získat informace

o tom, jak založit odborovou
organizaci, jak funguje odboro-
vá centrála i jednotlivé odbo-
rové svazy, a bylo také možné
využít právní poradenství. V Ná-
chodě se zájemci potkali s před-
sedou ČMKOS Josefem Stře-
dulou.

Připraven byl program pro
malé i velké účastníky a zájem
veřejnosti o tuto akci byl i v par-
ném letním počasí poměrně
velký.

-be-

1. Poradit s právníkem se přišli i strážníci Městské policie v Ná-
chodě
2. Věra Benešová s předsedkyní ZO při MěÚ v Náchodě Evou
Zákravskou (vlevo)
3. V Jičíně stan ČMKOS navštívil i předseda ZO při MěÚ v Jičíně
Pavel Hlaváč

§ ODPOVÍDÁME §Státní služba
Od ledna je nás na oddělení méně a všichni dostáváme více úkolů

za zrušená služební místa. Prý je letos možné zažádat si o služební
hodnocení a zvýšení osobního příplatku mimo pravidelný termín?

Novela zákona o státní službě
účinná od 1. března letošního
roku umožňuje, aby služební
úřady nehodnotily všechny stát-
ní zaměstnance do konce prv-
ního čtvrtletí za předchozí ka-
lendářní rok, ale zvolily si vlast-
ní interval, v délce jednoho, dvou
nebo tří let. Pokud mimo tento
pravidelný interval dojde u jed-
noho nebo více státních zaměst-
nanců ke změně objemu služeb-
ních úkolů nebo kvality jeho
služby, je možné, aby jeho hod-
notitel provedl mimořádné slu-
žební hodnocení, případně aby

si o jeho provedení státní za-
městnanec sám požádal. Na pod-
kladě takového služebního hod-
nocení by bylo možné přiznat
vyšší osobní příplatek. Je ale ne-
zbytné uvést, že ani nadále nej-
sou stanoveny minimální hrani-
ce osobního příplatku podle vý-
sledku služebního hodnocení,
a návrhem hodnotitele není
služební orgán vázán. Zejména
pokud nebude mít dostatek pla-
tových prostředků, nemusí být
vyšší osobní příplatek přiznán
ani v takovéto situaci,

Pokud by takové zvláštní
služební hodnocení mělo být
využito pro tzv. „žabičkování“,
tedy postup podle nařízení vlády

č. 301/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců,
kdy se pro účely zařazení do pla-
tového stupně připočte k započi-
tatelné praxi 5 let, je nutné mít
na paměti minimální rozestup
mezi jednotlivými hodnoceními.
Podmínkou jsou alespoň dvě za
sebou jdoucí služební hodnocení
s vynikajícími výsledky a vý-
počtem 4 body. Součet hodno-

cených období musí činit ales-
poň dva roky, to znamená, že me-
zi těmito hodnoceními musí být
alespoň rok odstup bez ohledu
na to, jestli to druhé služební hod-
nocení bude pravidelné nebo mi-
mořádné. Pokud by takového slu-
žebního hodnocení bylo dosa-
ženo, bude postup v platovém ta-
rifu nárokový.

Šárka Homfray

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS,e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-
pro-cleny-cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních
hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poradenství
pro členy ČMKOS a Žádanku doložení členství pro poskyt-
nutí právní pomoci.

Odbory v regionech

�

� �

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
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Říkáme ne zdím a Itálii mimo Schengen. Chceme volný pohyb osob
5. červenec 2019

ETUC podporuje Slovinskou meziregionální odborovou radu
a italské a slovinské občanské sdružení v jejich boji proti uzavření
společných hranic. Generální tajemník ETUC Luca Visentini apeloval

na italského prezidenta Sergio Mattarellu,
aby ukončil propagandistické spekulace
ministra Salviniho ohledně uzavření hranic
mezi Itálií a Slovinskem a zavedení fyzic-
kých bariér k zastavení migrantů. L. Visen-
tini k tomu řekl: „Většina migrantů, kteří se

do Itálie dostanou přes Balkán, přichází obvykle jen proto, aby se pře-
sunula do dalších zemí, a navíc se jedná o uprchlíky hledající azyl
před válkou, perzekucí a totalitními režimy. Proto je povinností tyto li-
di zaregistrovat a chránit je, než se přesunou dál podle dohod s další-
mi evropskými zeměmi, včetně těch z Visegrádské čtyřky, které se ka-
marádí s tímto italským ministrem, a které doteď odmítají přijmou
jediného uprchlíka. Zrušení Schengenské dohody ohledně volného
pohybu osob bez prověřování dokumentů je možné, ale musí vy-
cházet z mimořádných okolností, které se nyní rozhodně na této hrani-
ci nedějí. Zrušení Schengenu by nepřineslo žádné řešení ohledně
uprchlíků hledajících azyl, kteří jsou už nyní prověřováni hraniční
policií, která dělá skvělou práci při nedostatku pracovníků a zdrojů,
jak správně upozornily policejní odbory. Ministr Salvini navíc ne-
navrhl krátkodobé zrušení Schengenu, ale samotný výstup z této do-
hody. Ve výsledku by to vedlo k izolaci Itálie.”
Studie Evropské komise naznačuje další tlak na privatizaci
6. srpen 2019

Výzkumný report ohledně veřejných aktiv, který zveřejnila Evrop-
ská komise, zachycuje roli veřejných aktiv v nerealistické podobě ne-
jen ve společnosti, ale i v ekonomice. Tento report je navíc pouze
omezený a nepokrývá všechny aspekty. Chybí zde srovnání s prak-
tikami soukromých společností, které poškozují ekonomiku a naši
společnost. Jedná se o daňové úniky nebo dopad na zdravotní

prostředí a pracovní podmínky. Komise by
se měla zaměřit na otázku, kdo vlastní
Evropu. Profesorka ze španělské univerzity
v Kantábrii Judith Cliftonová tento report
kritizuje následujícími slovy: „Tento výzkum

se až příliš koncentruje na finanční rizika, zatímco téměř opomíjí
další vnitřní hodnoty těchto aktiv. Zatímco privatizace těchto nefi-
nančních aktiv by mohla snížit veřejné zadlužení a fiskální zátěž,
zároveň by snížila potenciál samotné společnosti a ekonomiky.“
J. Cliftonová dále kritizuje i metodologii tohoto výzkumu, protože ten
neustále přeceňuje hodnotu veřejných aktiv, obzvláště v zemích vý-
chodní Evropy, a nelíbí se jí také volba slov, která záměrně zhoršují
pohled na veřejná aktiva a zároveň malují soukromé společnosti
v lepším světle, než je tomu ve skutečnosti. Za šokující považuje
Cliftonová kladení za příklad řecký fond HRADF, který je silně kon-
troverzní entitou, která byla uvalena na Řecko tzv. Trojkou v ná-
vaznosti na řeckou dluhovou krizi. HRADF je totiž spojován s velmi
ponižujícími způsoby privatizace.
ETUC vyzývá novou předsedkyni Evropské komise k budování
demokratické aliance v Parlamentu a zahrnutí sociálních part-
nerů při plánování pracovních programů
16. červenec 2019

„Vzhledem k minimální většině, kterou Ursula von der Leyenová
v Parlamentu získala, vyzýváme novou předsedkyni Evropské komise
k budování aliance pouze s demokratickými stranami a znovu-
potvrzení cordon sanitaire (společné obrany) proti ultrapravicovým

stranám“, uvedl generální tajemník Evropské odborové konfederace
(ETUC) Luca Visentini a pokračoval slovy: „Jestli má jako předsed-

kyně Komise uspět, musí obnovit důvěru, která
byla narušena rozhodnutími Komise. Musí bojo-
vat za více demokratickou Evropskou unii.
ETUC chce s novou předsedkyní spolupracovat,
chce přispět k dosažení pozitivních cílů jejího
programu, a doufá, že její víra v sociální dialog
s odbory vyústí v dobrou spolupráci a solidní

legislativní návrhy. Očekáváme, že sociální partneři budou ihned za-
pojeni do diskuzí o pracovním programu, což by dalo jasný signál, že
nová předsedkyně chce budovat podporu pro svou politickou agendu.“
ETUC uvítal její následující ambiciózní cíle a závazky:
- Více sociální férovosti včetně férové minimální mzdy, která umož-

ňuje slušné živobytí, podpora kolektivního vyjednávání a sociál-
ního dialogu, akční plán na plnou implementaci Evropského pilíře
sociálních práv, závazné opatření na mzdovou transparentnost
a kroky k rovnosti mezi pohlavími;

- Evropská zelená dohoda, která uzákoní cíl dosažení neutrálního
klimatu do roku 2050, a zavedení Fondu na spravedlivou přeměnu
a Udržitelného investičního plánu;

- Bezpečné a etické hranice digitalizace a umělé inteligence.
Na druhé straně ETUC vyčítá předsedkyni následující nedostatky, chybí:
- Jasnější plán na spravedlivou přeměnu s konkrétními opatřeními,

která by zaručila, že nikdo nebude opomenutý;
- Přiznání potřeby rozšířit práva a ochranu pro nestandardní zaměst-

nance a osoby samostatně výdělečně činné;
- Návrhy ohledně zdraví, bezpečnosti a demokracie v práci;
- Plán na integraci migrantů do práce;
- Závazek přijmout konkrétní opatření k posílení pracovních stan-

dardů v obchodních dohodách. Pavol Mokoš

Úředníci mladoboleslavské-
ho magistrátu mají jednou za
dva týdny volné pátky. Vedení
města se tak rozhodlo reago-
vat na mzdovou situaci v re-
gionu. Zatímco základní mzda
dělníka ve Škoda Auto, která
ve městě zaměstnává kolem 25
tisíc zaměstnanců, činila ke
konci roku 2018 40 557 korun,
průměrný plat úředníka ve
Středočeském kraji byl ale po-
dle Českého statistického
úřadu (ČSÚ) ve stejném obdo-
bí o 13 tisíc nižší. Podle magis-
trátu se jedná o benefit, který
má práci zatraktivnit. Jak
připomíná mluvčí města, za-
městnanci v Mladé Boleslavi
chybějí i v dalších klíčových
státních institucích. Město se
potýká s nedostatkem poli-
cistů, zaměstnance obtížně
shání i zdejší nemocnice.

Magistrát nabídl úředníkům volné pátky, aby je
při současných platech udržel

přečetli jsme
Mladoboleslavský magistrát se

rozhodl k netradičnímu kroku
přistoupit na konci roku 2018
a zavedl pro všechny zaměst-
nance magistrátu tzv. studijní
volno, a to jednou za dva týdny.
V praxi to funguje tak, že se na
odděleních úřadu zaměstnanci
o pátcích střídají tak, aby byl
zajištěn chod magistrátu a služ-
by pro občany. „Řekli, že nám
v současné době přidat nemů-
žou, proto máme alespoň částeč-
ně volné pátky,“ řekla deníku
Echo24 jedna z úřednic pod
podmínkou zachování anonymi-
ty.
https://www.echo24.cz/a/SdUm
u/magistrat-nabidl-urednikum-
volne-patky-aby-je-pri-soucas-
nych-platech-udrzel

https://www.echo24.cz/a/SdUmu/magistrat-nabidl-urednikum-volne-patky-aby-je-pri-soucasnych-platech-udrzel
https://www.echo24.cz/a/SdUmu/magistrat-nabidl-urednikum-volne-patky-aby-je-pri-soucasnych-platech-udrzel
https://www.echo24.cz/a/SdUmu/magistrat-nabidl-urednikum-volne-patky-aby-je-pri-soucasnych-platech-udrzel
https://www.echo24.cz/a/SdUmu/magistrat-nabidl-urednikum-volne-patky-aby-je-pri-soucasnych-platech-udrzel
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poskytovaná prostřednictvím 
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Program
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 je u 211 a ví proč 
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Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani 
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112. 


