
Praha
10. srpen 2020

Ročník 65

14a http://statorg.cmkos.cz

facebook.com/osstatorg

Pokračování na straně 2

S NÁMI, PRO VÁS!

ČMKOS opět v regionech . . . . . . . . . . .str. 2

Konzultační dny v Olomouci . . . . . . . . .str. 2

Mladí odboráři: Po koronaviru se
nechceme vrátit do normálu . . . . . . . . .str. 3

V rovnosti jsme třetí nejhorší v Evropě
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 4

Co přináší novela zákoníku práce . . . . .str. 5

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

Nabídka volných pokojů OSSOO v rekreačním zařízení
SMRK Lázně Libverda, září a říjen 2020

Odbory žádají růst
tarifů platů o 15,
10 a 7 procent dle

profesí
Odbory požadují pro pracov-

níky veřejného sektoru pro příští
rok růst platových tarifů podle
profesí o sedm, deset a 15 pro-
cent. Patnáctiprocentní navýšení
od ledna prosazují pro zdravot-
níky, desetiprocentní pro učitele
a sedmiprocentní pro hasiče,
policisty, úředníky a ostatní.
ČTK to po jednání s ministryní
práce Janou Maláčovou (ČSSD)
řekl předák Českomoravské
konfederace odborových svazů
(ČMKOS) Josef Středula. Mini-
sterstvo práce požadavky neko-
mentovalo.

Dnešní schůzkou začalo vy-
jednávání odborů s vládou o pla-
tech pro příští rok. Maláčová bu-
de připravovat návrh vládního
nařízení, které růst výdělků
upraví. V příštích týdnech se
budou konat pracovní jednání
k propočtům možných variant
navýšení. Setkání členů kabine-
tu a odborových předáků by se
pak mělo uskutečnit podle
Středuly po vládních prázd-
ninách, které začnou na začátku
srpna.

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Konzultační dny v Olomouci
Vážené odborářky a odboráři,

do konce roku 2020 budou probíhat konzultace s pracovníkem
IPC Ostrava – Ing. Zdeňkem Faicem pro členy odborových orga-
nizací státních orgánů a organizací z regionu Olomouckého kra-
je v Olomouci na adrese Odborového svazu KOVO, na ulici
Denisova 2, 772 00 Olomouc, v místnosti nacházející se v 3.
patře (podkroví, zvoňte na zvonek ubytovna) v dále uvedených
termínech a časových intervalech: 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6.
10., 20. 10., 3. 11., 2. 12., 15. 12. Vždy od 10.00 do 12.00 hod.

Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete
předávat k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení člen-
ských příspěvků a další aktuální požadavky z vašich základních
odborových organizací. Odborový svaz státních orgánů a orga-
nizací tímto krokem chce i nadále zachovat kontakt odborářů
z Olomouckého kraje s pracovištěm Informačního a poradenského
centra Ostrava formou konzultačního místa, které nám poskytl
odborový svaz KOVO v Olomouci. Vzhledem k tomu, že pondělí
a středy jsou úředními dny v drtivé většině pracovišť, tak jsou
konzultační dny v Olomouci směřovány na úterky.

Bc. Pavel Bednář, předseda odborového svazu

Odbory na severu Čech 2020

Právní porady poskytovali od-
boroví odborníci 21. 7. a 22. 7.
zájemcům v Teplicích a v Ústí
nad Labem. Na červený stan
Českomoravské konfederace od-
borových svazů bylo možno nara-
zit v centrech obou měst. Počasí

"Jednak zohledňujeme inflaci.
Ale hlavně - jestliže si stát přeje
restartovat ekonomiku, je potře-
ba, aby lidé měli peníze. Bez
spotřeby obyvatel restart možný
není," zdůvodnil požadavky
Středula.

Podle čtvrtletní zprávy infor-
mačního systému o průměrném
výdělku v prvním kvartále pra-
covalo ve veřejném sektoru 711
200 lidí. Průměrný plat činil 37
082 korun. Meziročně se zvedl
o pět procent. Polovina pracov-
níků veřejného sektoru vydělá-
vala víc než 34 938 Kč. Ceny
v červnu za poslední měsíc
vzrostly o 0,6 procenta. Mezi-
ročně se zvedly o 3,3 procenta.

Naposledy výdělky ve veřej-
ném sektoru rostly v lednu.
Učitelům se tarif zvýšil o osm
procent, tedy o 1084 až 3534
korun. Další peníze mají dostá-
vat v odměnách. Většina ostat-
ních pracovníků si polepšila
o 1500 korun bez ohledu na
pozici, zkušeností a vzdělání.
Víc dostali přidáno jen zaměst-
nanci v kultuře, nezdravotnické
profese a technický personál,

Odbory žádají růst tarifů platů o 15, 10 a 7 procent dle profesí
a to o 1830 až 3180 korun. Po
zrušení nejnižší platové tabulky
se totiž přesunuli do tabulky
s vyššími částkami.

ČMKOS jako největší odbo-
rová centrála v zemi zastřešuje
32 svazů. Stejně jako v minu-
lých letech usiluje pro příští rok
o procentní navýšení. Podle
Středuly letošní plošné přidání
vedlo ke "zploštění tabulek".
Stejný růst výdělků pro všechny
naopak prosazovala v minulých
letech Asociace samostatných
odborů jako druhá největší cen-
trála. Loni s návrhem uspěla.

Opozice několikrát zmínila
to, že by se stát v krizi neměl jen
zadlužovat, ale měl by také začít
šetřit. Poukazovala na možné
úspory provozních výdajů.
Kritizovala přibývání počtu za-
městnanců státu v posledních
letech. Středula uvedl, že vládní
strana zatím případné škrtání
míst odborům neavizovala.

"Musíme si ve vládě ujasnit,
v jakých mantinelech (rozpočtu)
se pohybujeme," řekl před
nedávnem ČTK k vyjednávání
o platech vicepremiér a ministr
vnitra Jan Hamáček (ČSSD).
Podle něj by se rozhovory

s předáky měly konat v srpnu
a září. "Určitě stojíme o to, aby
byl proces hladší než v loňském
roce," dodal. Odbory loni něko-
likrát vládu k jednání vyzývaly.
Na růstu platů učitelů nebyla
shoda ještě na konci října. Škol-

ské odbory pak uspořádaly za-
čátkem listopadu stávku.
16. 7. 2020
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/odbory-zadaji-rust-tarifu-
platu-o-15-10-a-7-procent-dle-
profesi/1913113

přálo, zájem byl veliký. V Tep-
licích i v Ústí pomáhal zájemcům
svou radou předseda konfederace
Josef Středula.

V léře se konají ještě další set-
kání s červnými stany ČMKOS,
a to 11. 8. v Hradci Králové a 12.
8. v Pardubicích.
https://www.esondy.cz/obsah/11
0 /odbory-na-severu-cech-
2020/267105

https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-na-severu-cech-2020/267105
https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-na-severu-cech-2020/267105
https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-na-severu-cech-2020/267105
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-zadaji-rust-tarifu-platu-o-15-10-a-7-procent-dle-profesi/1913113
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-zadaji-rust-tarifu-platu-o-15-10-a-7-procent-dle-profesi/1913113
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-zadaji-rust-tarifu-platu-o-15-10-a-7-procent-dle-profesi/1913113
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-zadaji-rust-tarifu-platu-o-15-10-a-7-procent-dle-profesi/1913113
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společné

Mladí odboráři: Po koronaviru se nechceme vrátit do normálu
Ve čtvrtek 18. 6. se v pražském Café Kampus konalo další

Setkání po práci organizované Mladými odboráři OSSOO.
Účelem akce nazvané „Úředník za časů koronaviru“ bylo sdílet
nedávné pracovní zkušenosti z koronavirové krize a naformulo-
vat požadavky z těchto zkušeností vyplývající.

Nejskloňovanějším pojmem
diskuse byl bezpochyby home
office. Zatímco před koronavi-
rovou krizí většina zaměstnanců
veřejné správy pracovala z do-
mova jen výjimečně, se za-
čátkem krize v polovině března
byli téměř všichni posláni domů.
Často se tak stalo velmi zma-
tečně jenom pár dnů poté, co za-
městnanci od svých předsta-
vených slyšeli, že práce z domo-
va není možná. Druhou vše-
obecně sdílenou zkušeností z ko-
ronavirové krize byla skoková
digitalizace práce na úřadech.

Většina účastníků setkání si
možnost práce z domova po-
chvalovala. Jako její výhody
účastníci uváděli například
snazší slaďování pracovního
a osobního života, lepší využití
pracovního času bez nutnosti
dojíždět, bezpečné pracovní
prostředí a časovou flexibilitu
při zpracovávání dlouhodobých
úkolů. Poukazovali přitom na
to, že částečný přechod na práci
z domova chod jejich úřadu
nijak neochromil, ale naopak
jim umožnil se během koronavi-
rové krize soustředit i na práci
nad rámec svých běžných úkolů
(např. call centra ministerstev,
dobrovolnictví). Zazněly i pozi-
tivní příklady, kdy se úřady na
změny pracovních postupů
adaptovaly, konzultují změny se
svými zaměstnanci a chystají se
práci z domova zaměstnancům
dlouhodobě umožňovat.

Významným tématem diskuse
o home office byla nedůvěra ze
strany zaměstnavatelů. Nadří-
zení, kteří mnohdy home office
nikdy nevyužívali, byli z jejího
rychlého zavedení často ner-
vózní, zadávali zbytečné úkoly
jenom, aby se pracovalo, a své
zaměstnance chtěli přehnaně
kontrolovat pomocí různých in-
dikátorů výkonnosti. Padlo také
několik příkladů, kdy nadřízení
zadávali nejasné pokyny, ve
kterých na jednu stranu home

office povolovali a na druhou
naznačovali, že za jeho využití
budou zaměstnanci penalizo-
váni. Tento příklad ilustroval
význam jasné a časté komu-
nikace v rámci týmu. Ta byla
důležitá i pro zamezení sociální
deprivace, se kterou se řada za-
městnanců během koronavirové
krize potýkala.

Jako další podmínku pro efek-
tivní fungování home office
účastníci diskuse uváděli odpo-
vídající technické vybavení.
Mnoho účastníků diskuse totiž
během home office využívalo
vlastní počítač a internetové
připojení a postrádalo potřebné
vybavení (např. tiskárny, pra-
covní stoly), problémem bylo
i nedostatečné zabezpečení pra-
covních účtů.
Požadavky pro nový normál

Zkušenosti s koronavirovou
krizí jsou dobrou příležitostí
k diskusi o tom, které novinky
v pracovních postupech fungují
a měly by se i po koronaviru za-
chovat. Účastníci diskuse se
shodli, že by podmínky nového
normálu neměly být stanoveny
jednostranně zaměstnavateli, ale
že by se do jejich vyjednávání
měli zapojit také zaměstnanci
a jejich odborové organizace.

Mezi koronavirem prověřené
nástroje patří zejména home of-
fice, který úřady i přes jeho za-
kotvení ve služebním zákoně
dosud pojímaly spíše jako
výjimku a privilegium. Práce
z domova by se přitom mohla
využívat minimálně v přípa-
dech, kdy se zaměstnanci necítí
dobře, ale jsou schopni praco-
vat. I s ohledem na potenciální
druhou vlnu nákazy korona-
virem by bylo vhodné, aby za-
městnanci i nadále zůstávali na
home office kdykoli, kdy by
mohli v práci někoho nakazit.

Pro efektivní fungování ho-
me office by bylo vhodné za-
městnance vybavit potřebným
technickým vybavením, k če-
muž by mohlo pomoci nahra-
zení stolních počítačů pracovní-
mi laptopy. Úřady by také svým
zaměstnancům mohly poskyt-

nout paušál na práci z domova,
ze kterého by zaplatili například
internet nebo jiné pracovní vy-
bavení. Důležité je také obecně
zvyšovat povědomí zaměst-
nanců i zaměstnavatelů o tom,
co home office znamená a jak
může efektivně fungovat. Účast-
níci diskuse zároveň zdůrazňo-
vali, že by bylo vhodné se pos-
tupně odpoutat od dojmu, že
práce z domova je benefit, za
který by zaměstnanci měli být
zaměstnavatelům vděčni. Tomu

by mohlo pomoci zakotvení
nároku na home office buď pří-
mo do pracovního práva, nebo
aspoň do kolektivních dohod
a smluv.

V neposlední řadě by si úřady
měly připravit krizový scénář
pro situace podobného typu tak,
aby nevznikaly zmatečné a po-
tenciálně i nebezpečné situace
jako na počátku koronavirové
krize.

Za Mladé odboráře OSSOO
Klára Votavová
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V rovnosti jsme třetí nejhorší v Evropě
Česká republika má v Evropě jeden z největších rozdílů

v odměňování žen a mužů. Zároveň ženy nemají prakticky šanci
zjistit, jestli mají srovnatelnou mzdu či plat se svými kolegy. To
a mnohé další zaznělo v úterý 21. července v čítárně Kampusu
Hybernská, kde se konala akce Ženské (s)právy s názvem
„Gender pay gap aneb zaslouží si ženy méně?“.

Panelová diskuze proběhla
v přátelském a neformálním
duchu, kdy účastnicemi diskuze
byla Lenka Simerská, sociolož-
ka a genderová expertka z pro-
jektu 22 % k rovnosti na
Ministerstvu práce a sociálních
věcí, a Monika Šamová,
právnička působící v Kanceláři
vládního zmocněnce pro zastu-
pování ČR před Evropským
soudem pro lidská práva na
Ministerstvu spravedlnosti. Dis-
kuzi vedla Petra Kalenská, ve-
doucí oddělení sekretariátu Ra-
dy vlády pro rovnost žen a mužů
na Úřadu vlády.

V úvodu diskuze vystoupila
s prezentací Kateřina Mihok
z oddělení státní služby na
Ministerstvu zemědělství, která
představila pojem „gender pay
gap“ a seznámila účastníky
a účastnice diskuze se základní-
mi údaji. Mezi ty bezpochyby
patří informace, že v České re-
publice dosahuje v současné do-
bě gender pay gap (tedy prů-
měrný rozdíl ve výdělcích mužů
a žen) úrovně 20,1 % (ve veřej-
ném sektoru 13 %). Tato hodno-
ta nás řadí na třetí nejhorší příč-
ku v rámci celé EU (po Estonsku
a Německu).

V rámci diskuze poté měli
účastníci možnost blíže se sez-
námit s projektem 22 % k rov-
nosti. V diskuzi došlo i k objas-
nění pojmů jako „skleněný
strop“, „skleněný výtah“ nebo
„skleněný útes“. V rámci debaty
zároveň zaznělo, že mezi nej-
větší výzvy, kterým Česká re-
publika v současné době v sou-
vislosti s gender pay gap čelí,
patří nedostatečná transparent-
nost v odměňování (a tedy ne-
možnost zjistit přehledně mzdo-
vou či platovou úroveň a způso-
by odměňování u zaměstna-
vatele) a převládající stereotypy
v české společnosti. Ženy, na je-
jichž ramena stále dopadá
nerovnoměrné rozdělení úloh

v odměňování úspěšnější. Dis-
kuze se věnovala například
Islandu, který legislativně za-
kotvil pravidelné genderové au-
dity pro jednotlivé zaměstna-
vatele. Příkladem pro nás může

v domácnosti a při péči o děti
nebo stárnoucí rodiče, se v rám-
ci pracovního procesu stále musí
potýkat s přesvědčením, že muž
jako „živitel rodiny“ by měl mít
nárok na vyšší výdělek a snazší
kariérní postup. Přitom Česká
republika má možnost inspi-
rovat se od progresivnějších stá-
tů, které jsou v boji s nerovností

ženy v České republice vlivem
nedostatku míst v zařízeních
předškolní péče bohužel často
nemají a nedobrovolně zůstávají
doma až do 3 let věku dítěte
nebo i více. Možnost volby se
tak v tomto případě ukazuje jako
stěžejní.

Závěrem diskuze dostali účast-
níci a účastnice i doporučení, jak
mohou přispět ke zlepšení situ-
ace i oni sami. Ženy by se měly
co nejvíce sdružovat, upozorňo-
vat zaměstnavatele na jednotlivé
problémy, aktivně se domáhat
svých práv a hlavně se nebát
hovořit o svém platu. Výše pla-
tu je totiž osobní údaj každého
z nás, a je jen na nás, zda se
odhodláme ho někomu sdělit
a přispět tím tak k větší transpa-
rentnosti v odměňování.

Akce se konala za finančního
přispění odborové organizace
Úřadu vlády Straka.

(Ženská (s)práva je neformál-
ní platformou, která se snaží
sdružovat a podporovat ženy
pracující ve veřejném sektoru.
Za tímto účelem pořádá různá
setkání a diskuze, kde se snaží
o osvětu na poli rovného za-
cházení.)

Petra Kalenská
foto Kateřina Fleknová

být i Slovinsko, které má vhod-
ně zabezpečeny institucionální
podmínky kombinace placené
práce a péče, a to prostřed-
nictvím sítě předškolních za-
řízení. Ženy ve Slovinsku se tak
mohou samy svobodně rozhod-
nout, kdy se vrátí do práce, což
je pozitivně vnímáno i ze strany
zaměstnavatelů. Tuto možnost

Předseda ČÚZK Karel Večeře
informoval zástupce zaměst-
nanců o situaci v rezortu geo-
dézie a kartografie. I při nou-
zovém stavu bylo zachováno
poskytování základních služeb
katastru nemovitostí, při ome-
zení úředních hodin se tvořily
fronty. Některá kontaktní pra-
coviště v prvních dnech úplně
zavřela, což nebylo dobře, pro-
tože veřejnost má právo na za-
chování základních služeb.

Práce z domova se rozšířila
během března a dubna, od květ-
na se pak omezila. Problémem
při práci z domova jsou licence
a bezpečnostní politika rezortu.
Bylo by možné využívat vyšší
formy home office i při revizích
katastru. Lze ho použít pouze
pro zcela samostatné pracovníky,
kteří nepotřebují porady a ve-
dení. Dobře se osvědčilo střídání
zaměstnanců po dnech nebo po

týdnech, lidé se snažili za
omezený čas udělat stejnou prá-
ci. Home office má řadu úskalí,
nefunguje přenos zkušeností, za-
učování, porady, apod. Je za-
váděna jednotná otevírací doba
pro všechna KP v celé republice,
musí být zajištěna plná ob-
služnost.

Předseda ČÚZK děkuje všem
zaměstnancům v rezortu za
zvládnutí krizové situace v re-
zortu v souvislosti s korona-
virem. Je možný převod až 5
dnů dovolené do dalšího roku,
musí to být jednotné v celé stát-
ní správě dle platné kolektivní
dohody vyššího stupně. Na
ČÚZK je snaha udržet jídelnu,
spíše jsou tendence udržet stra-
venky než přejít na stravenkový
paušál.

Zatím nejsou žádné informace
k rozpočtu ČÚZK ani k počtu
zaměstnanců v rezortu na rok

2021. Bude se připravovat až
v polovině měsíce srpna 2020.

Předseda našeho odborového
svazu Pavel Bednář informoval
o blížícím se vyjednávání o pla-
tech, když OSSOO bude pro-
sazovat nárůst platů ve státní
a veřejné správě. Musí se zacho-
vat kupní síla, a tím i výkonnost
ekonomiky. OSSOO a ČMKOS
chtějí zachovat stravenky, jsou
proti stravenkovému paušálu.
Informoval také o nekorektním
postupu na KP Ostrava, kde nu-
tili zaměstnance vybírat si indis-
poziční volno, ošetřovné a do-
konce i dovolenou kvůli koro-
naviru.

Členové výboru sekce se se-
známili se seznamem ZO neod-
vádějících včas odvod 36 % na
účet OSSOO.

Další jednání výboru sekce se
uskuteční 22. září v budově
VÚGTK ve Zdibech. -he-

Katastrální úřady jednaly v červnu Praze
ze sekcíNa terase zasedací místnosti ČÚZK 4. června proběhlo jednání výboru

Sekce katastrálních úřadu OSSOO
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Co přináší novela zákoníku práce
Zásadní novela zákoníku práce, která byla vyhlášena pod

číslem 285/2020 Sb., obsahuje řadu menších i větších změn.
Některá ustanovení nabyla účinnosti již 30. července 2020, ně-
která budou účinná až k 1. lednu 2021. V tomto textu se zaměřím
na změny, které již účinnosti nabyly, a které jsou relevantní pro
zaměstnance působící v rámci našeho odborového svazu. Přehled
změn účinných od 1. ledna příštího roku, včetně nové úpravy do-
volené, pak bude obsahem některého z dalších čísel novin
odborového svazu.

Praktický průvodce státní službou
Rádi upozorňujeme na novou publikaci, která vznikla pod au-

torským vedením právničky našeho odborového svazu Šárky
Homfray.

Průvodce je určen jak státním zaměstnancům, tak odborovým or-
ganizacím, personalistům a dalším zájemcům o problematiku. Na
desítkách praktických příkladů se přehlednou formou dozvíte téměř
vše o tom, s čím se ve státní službě můžete setkat.

Publikaci, kterou vydalo nakladatelství Grada, si můžete objednat na:
https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-
LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ

Doručování písemností
Možnosti doručování písem-

ností zaměstnanci patří k jedním
z citlivých a ne vždy jasných
otázek zákonné úpravy. S ohle-
dem na závažné důsledky, které
se s doručováním pojí, je potřeba
změněné úpravě věnovat patřič-
nou pozornost. Novela opouští
dosavadní jednoznačnou prefe-
renci doručování osobně zaměst-
nance, ať už na pracovišti nebo
mimo něj. Podle nové úpravy si
zaměstnavatel může zvolit, zda
nepřítomnému zaměstnanci pí-
semnost doručí osobně nebo ji-
ným způsobem (nejčastěji poštou
nebo např. datovou schránkou).
Doručování datovou schránkou
je jako nově taxativně uvedený
způsob doručování mezi zaměst-
navatelem a zaměstnancem po-
měrně zajímavé, jelikož prvotním
účelem datových schránek bylo
zjednodušení komunikace v rám-
ci veřejnoprávních vztahů (ze-
jména s orgány veřejné správy),
a zde se přenáší do vztahu čistě
soukromoprávního. Nejde však
o povinnost doručovat písemnos-
ti datovou schránkou, pokud ji za-
městnanec má.

Pokud zaměstnavatel bude do-
ručovat písemnost jinam než na
pracoviště (zejména tedy domů),
tak podle nové právní úpravy
bude písemnost doručována na
poslední adresu, kterou zaměst-
nanec zaměstnavateli sdělil. Je
tedy v zájmu zaměstnance, aby
zaměstnavateli sdělil skutečnou
adresu, kam by měly být písem-
nosti doručovány, a aby tuto
adresu v případě změny aktuali-
zoval.

Přechod práv a povinností
z pracovněprávních vztahů
Zákoník práce upravuje situaci,

kdy dochází ke změně v osobě
zaměstnavatele při trvání původ-
ního pracovního poměru. Je tomu

tak například v důsledku sloučení
či rozdělení právnických osob
nebo v souvislosti s převodem
činnosti zaměstnavatele na něko-
ho jiného. V případech stano-
vených zákonem zde dojde k pře-
chodu zaměstnanců při zachování
pracovních poměrů, které tedy
není nutné ukončovat a znovu
sjednávat. Novela jednak upra-
vuje podmínky, za kterých k to-
muto přechodu dojde, jednak
upravuje možnosti zaměstnance,
který za nových podmínek nebu-
de chtít v pracovním poměru zůs-
tat. Oba zaměstnavatelé mají in-
formační povinnost 30 před pře-
chodem o opatřeních zaměst-
nance informovat, a pokud za-
městnanec dá z důvodu přechodu
výpověď do 15 dnů od splnění
informační povinnosti, nebude
muset dodržet celou výpovědní
dobu, protože jeho pracovní po-
měr skončí dnem předcházejícím
dnu převodu. Novela řeší i situ-
aci, kdy informační povinnost ne-
bude splněna.

Změny v platovém
odměňování

Novela přináší také drobná
zpřesnění a změny v otázce pla-
tového odměňování. V § 127
odst. 1 zákoníku práce se doplňu-
je vymezení rozsahu náhradního
volna, na jehož poskytnutí namís-
to platu za práci přesčas se může
zaměstnavatel se zaměstnancem
dohodnout. Toto náhradní volno
nově přísluší zaměstnanci ve stej-
ném rozsahu, jaký činila vyko-
naná práce přesčas, shodně jako
je to upraveno ve mzdové oblasti.
Dále se zpřesňuje § 127 odst. 3,
týkající se odměňování práce
přesčas zaměstnanců, kterým pří-
sluší příplatek za vedení. Těmto
zaměstnancům bude muset být
vždy poskytnut plat nebo náhrad-
ní volno za práci přesčas, konají-
li tuto práci v noci, v den pracov-
ního klidu nebo v době pracovní
pohotovosti. Výjimkou jsou pou-
ze vedoucí zaměstnanci, kteří
jsou statutárními orgány nebo ve-

doucí organizační složky státu
nebo územního samosprávného
celku, v jejichž platu je přihlédnu-
to k veškeré práci přesčas. Zpřes-
ňuje se rovněž ustanovení o pří-
platku za rozdělenou směnu.

Další změny
Novela zpřesňuje dosavadní

úpravu odvolání z pracovního mís-
ta vedoucího zaměstnance a vzdá-
ní se tohoto místa, ale pouze u ve-
doucích zaměstnanců, kteří ne-
jsou uvedeni v § 33 odst. 3 záko-
níku práce. V takových případech
se možnost odvolání vědoucího
zaměstnance poměrně výrazně
zužuje. Pro vedoucí zaměstnance
ve výše uvedeném ustanovení
uvedené, tedy v podstatě působí-

cí v rámci veřejné a státní správy,
se tyto možnosti nemění.

Dalšími změnami jsou trans-
poziční úpravy přeshraničního vy-
sílání zaměstnanců, omezení vy-
dání tzv. zápočtových listů při skon-
čení vztahů založených dohodami
o pracích konaných mimo pra-
covní poměr, úpravy běhu někte-
rých lhůt a nové vymezení více-
směnného režimu, které nahradilo
dosavadní režim třísměnný, a po-
jímá širší okruh možných uspo-
řádání. Jak již bylo uvedeno výše,
změny, jejichž účinnost nastane
až v lednu příštího roku, budou
představeny v některém z dalších
čísel novin odborového svazu.

Šárka Homfray, svazová právnička

https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ
https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ


Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova

Vhodně volit zaměstnance, kterým bude práce z domova
umožněna, a to s ohledem na jejich fyzické, ale i psychické
vlastnosti.
Zaměstnance řádně školit s ohledem na informace získané
o podobě domácího pracoviště (například z checklistů, případně
na základě svolení zaměstnance k provedení prohlídky
domácího pracoviště, vhodné je zaměstnance přímo pověřit
provedením analýzy rizik).
Zaměřit se na vhodné umístnění pracovního místa v bytě.
Vybavit pracovní místo vhodným pracovním stolem a pracovní
židlí.
Zajistit ergonomické uspořádání obrazovky a klávesnice.
Poučit zaměstnance o dodržování vhodných parametrů teploty,
osvětlení, větrání a dalších faktorů pracovního prostředí.
Poučit zaměstnance o důležitosti rozvržení pracovní doby
a přestávek na jídlo a oddech.
Proškolit zaměstnance o rizicích pracovních úrazů.
Ujednat možnost zaměstnavatele k provádění prohlídek místa,
kde bude práce konána, popřípadě způsob zajištění
fotodokumentace tohoto pracoviště zaměstnancem.
Sjednat, zda zaměstnanec může používat při výkonu práce své
vlastní zařízení či nástroje a vyhotovit místní provozně
bezpečnostní předpis, kontrolní seznamy a jinou vhodnou
dokumentaci BOZP.
V pracovní smlouvě, případně v jejím dodatku upřesnit pracovní
místo a rozvržení pracovní doby, kterou si zaměstnanec sám
určí, a to včetně bezpečnostních přestávek a přestávky na jídlo
a oddech s doplněným způsobem informování nadřízeného
o změnách v rozvržení pracovní doby.

Požadovat po zaměstnanci informace o práci
rozvržené zaměstnancem do noční doby (například
čestné prohlášení).
Smluvně zajistit, že zaměstnanec bude dodržovat
nepřetržitý 12hodinový odpočinek mezi dvěma
směnami a 35hodinový nepřetržitý odpočinek
v týdnu (např. doplněním pracovní smlouvy).

DOPORUČENÍ PRO MINIMÁLNÍ POŽADAVKY
NA DOMÁCÍ PRACOVNÍ MÍSTO A VYBAVENÍ

PŘI PRÁCI Z DOMOVA
Domácí pracoviště by mělo být:
• umístěno tak, aby bylo možné vykonávat práci

nerušeně;
• temperováno na teplotu v rozmezí 20 – 27 °C;
• klidné s hlukem nepřekračujícím 65 dB;
• vybaveno lékárničkou;
• vybaveno ideálně pracovním stolem s polohovatel-

nou výškou pracovní desky pro možnost střídání
práce vstoje a vsedě. Minimálně však s výškou
pracovní desky 72 cm;

• vybaveno vhodným pracovním sedadlem, které
odpovídá antropometrickým parametrům zaměst-
nance, minimálně s nastavitelnou výškou sedadla,
sklonem zádové opěrky a vybaveno vhodně
nastavitelnými područkami;

• vybaveno takovou technikou, která umožní práci
ve vhodné fyziologické poloze (mimo jiné např.
nastavitelný monitor, ergonomická klávesnice
a myš, podložka pod myš, podložka pod nohy).

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE

Podporujte zdravý životní styl zaměstnance cílenou osvětou či poskytováním vhodných benefitů (například vstupenky
na sportoviště).
Pomocí vhodného software vybízejte zaměstnance k pravidelným přestávkám, protažení a k dodržování pitného režimu.
Berte ohled na individuální potřeby zaměstnance, především s ohledem na soulad osobního a pracovního života.
Respektujte právo zaměstnance na nedostupnost a mimo smluvené časy jej neúkolujte (to znamená, nedávejte mu
úkoly například o svátcích).

20-27°C<65dB25 min

PRÁCE Z DOMOVA JE JEDNOU Z ALTERNATIVNÍCH FOREM VÝKONU PRÁCE

Pokud nezajistí zaměstnavatel výše uvedené sám,
je vhodné plnění uvedeného doložit například

čestným prohlášením zaměstnance.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

• výkon práce je možný i na
jiném dohodnutém místě než
je pracoviště zaměstnavatele
(tedy i z domova);

• na těchto místech si pracovní
dobu rozvrhuje sám zaměst-
nanec;

• za práci přesčas nenáleží za-
městnanci náhrada mzdy;

• zaměstnavatel musí zajistit
požadavky z oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP).

Zákoník práce uvádí, že: Dále je důležité, že:
• práci z domova nelze nařídit;
• do obydlí je zapovězen vstup
cizích osob, a to bez souhlasu
obyvatel, což může ztěžovat
kontrolu zajištění BOZP.

• Metodika řízení práce prováděné
formou home office

• Základy aplikovaná ergonomie

• Ergonomické stresory pod kontrolou
aneb Ergonomie – jak na to

• Ergonomické stresoryD
al
ší
in
fo
rm

ac
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en
í

https://www.mpsv.cz/documents/20142/650267/Rizeni_prace_provadene_formou_home_office.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/650267/Rizeni_prace_provadene_formou_home_office.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/zaklady-aplikovane-ergonomie.pdf
http://projekty.vubp.cz/ergonomicke-stresory/TB03MPSV008-priloha-2-kniha-ergo-stresory-pod-kontrolou.pdf
http://projekty.vubp.cz/ergonomicke-stresory/TB03MPSV008-priloha-2-kniha-ergo-stresory-pod-kontrolou.pdf
http://ergonomie.vubp.cz/book
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• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 

z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských center

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Více než 27 000 lékařů 
a zdravotnických zařízení po celé ČR

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

všem
Díky

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí 

od 1. července do 30. září.

Kveta
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Stanovisko sociálních partnerů státní správy zemí EU ohledně
Covid-19
9. červenec 2020

Sociální partneři státní správy zemí EU a zástupci odborové fede-
race EPSU, vydali společné
prohlášení ohledně situace kolem
Covid-19. Stanovisko vzdává poc-
tu pracovníkům ve veřejném sek-
toru, kteří během pandemie ne-
přestali poskytovat veřejné služby
občanům, ať už v první linii nebo

prací z domova. Sociální partneři ve svém stanovisku vyjádřili uznání
veřejnému sektoru a jeho pracovníkům a přislíbili, že veřejný sektor
zůstane klíčovým bodem v pokračujících evropských plánech na zo-
tavení. Dále vyzývají k větším investicím do personálu ve veřejném
sektoru, který prokázal význam pro demokratický stát blahobytu.
Pandemie ještě neskončila, a proto nesmíme zapomínat na ochranu
pracovníků, kteří pracují s veřejností, obzvláště na ty, kteří jsou
nejvíce exponováni na koronavirus. Prioritou musí zůstat prevence
před možnou druhou vlnou pandemie tak, aby mohly být postupně
obnoveny bezpečné sociální a ekonomické aktivity. Důležitá je i pod-
pora dostatečných kapacit ve veřejných službách tak, abychom se vy-
hnuli krizovému managementu založeném na nedostatku materiálu
a lidských zdrojů. Velmi důležitý zůstává efektivní sociální dialog
a dodržování odborářských práv.
Globální odbory odsuzují potlačování demokratických práv na
Filipínách
21. červenec 2020

Ve společném prohlášení se Rada globálních odborů (CGU) připo-
jila k filipínskému odborovému hnutí a odsoudila pokračující vládní
útoky na demokratické instituce a vytrvalé potlačování demokratic-
kých práv filipínských pracovníků. Bijeme na poplach kvůli schválení
protiteroristického zákona. Tento zákon by totiž mohl být snadno zne-

užitelný. Zatímco lidská bezpeč-
nost, která je i předpokládaným cí-
lem tohoto zákona, je skutečným
problémem, neměla by být vynu-
cována nedemokratickými pro-
středky. Zákon oslabuje standardní

zatýkací proces, když posiluje práva výkonné moci při identifikaci
teroristů a možnost jejich zatčení bez soudního příkazu alespoň na 14
dní. Ve svém odsouzeníhodném porušování lidských práv v rámci bo-
je proti drogám během posledních čtyř let Filipíny nepotřebují další
právní nástroj na legitimizaci ilegálních zatčení a mimosoudních za-
bití. Podle Reportu ITUC 2020 jsou Filipíny na seznamu 10 nej-
nebezpečnějších zemí pro pracovníky. Situace pracovníků na Fi-
lipínách je více než děsivá. Útoky na pracovní místa a životy pracov-
níků musí skončit. Je příliš mnoho nevysvětlených zmizení a zabití
odborových lídrů a aktivistů. Proti pracovníkům byla zneužita
i současná pandemie, když zaměstnavatelé snižovali náklady a dále
zvyšovali flexibilitu práce.
Globální odbory obviňují Bolsonara z genocidy a ze zločinů proti
lidskosti před mezinárodním tribunálem
27. červenec 2020

Zástupci zdravotního sektoru s podporou PSI a UNI Global vznes-
li stížnost před Mezinárodním trestním soudem v Haagu, ve kterém
obviňují brazilského prezidenta z nedbalosti a lhostejnosti k pan-
demii, která již vedla k 2 milionům nakažených a téměř 100 000
mrtvých v této jihoamerické zemi. V 64stránkovém dokumentu odbo-

ry ve zdravotnictví, národní odborová centra a brazilská sociální hnutí
odsuzují brazilského prezidenta Jair Bolosonara za jeho přístup, který
přinesl katastrofální následky pro zdravotní služby, které nedokázaly
často poskytnout ani minimální podmínky pro pomoc občanům, což
vedlo k nekontrolovaným úmrtím. Jocelio Drummond, regionální
tajemník PSI, k tomu řekl: „Rozdíl mezi touto a jinými stížnostmi pro-

ti špatnému řízení Bolsonara
spočívá v tom, že je vedena odbory
sdružující zdravotní profesionály.
Je nepřijatelné, že 60 % zdravot-
ního personálu nemá osobní
ochranné pomůcky nebo adekvátní

školení na boj s pandemií. To nás dovedlo do situace, kdy jsme mezi
třemi zeměmi s nejvyšším počtem úmrtí zdravotníků na světě.“ Marcio
Monzane, regionální tajemník UNI Americas, k tomu dodal: „Celá
administrativa prezidenta by měla být zodpovědná za svou bezohled-
nou reakci na pandemii a za odmítání nutnosti chránit zdravotní per-
sonál a brazilský lid, kterému přísahali ochranu. Otevření případu
před mezinárodním soudním tribunálem je drastickým opatřením, ale
Brazilci čelí extrémně nebezpečné situaci, kterou způsobila
Bolsonarova rozhodnutí.“
Rosa Pavanelliová: Musíme se sdružovat jako nikdy před tím
29. červenec 2020

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová v otevřeném dopise
vyzývá k znovu budování veřejných služeb a k ochraně našich komu-
nit. Musíme prolomit zvrácenou alianci financí a extrémní pravice. Po
následcích pandemie Covid-19 stojíme na hraně. Pokud se nezmobi-
lizují progresivní síly ke spolupráci napříč hranicemi tak, jako nikdy
před tím, náklady krize opět tvrdě dopadnou na ty, kteří si to mohou
dovolit nejméně. Pracovníci a veřejné služby již strávili minulou
dekádu placením za globální finanční krizi, kterou způsobili nezod-
povědní a chamtiví finančníci. Zatímco bankéře zachránily vládní
záchranné balíčky a daňové úlevy, pracovníci trpěli zmrazením mezd,
propouštěním a brutálním škrtáním koncových služeb. Ve stejnou
dobu úsporné politiky a nerovnost podpořily zneužívání strachu a fa-
lešných slibů k posílení pravicových populistů, což posunulo extrém-
ně pravicové lídry k moci na mnoha místech světa. Abychom dokáza-

li zabránit opakování tohoto scénáře, musí-
me si uvědomit, že extrémní pravice a fi-
nančníci se v pozici vítězů neocitli náhodou.
Efektivní mezinárodní sdružování korporát-
ních lobbystických skupin, politických sku-
pin a miliardářů, jako například Robert
Mercer, hrálo klíčovou roli při tvarování

politik a ovlivňování veřejného mínění. Například finanční sektor ko-
ordinoval přes 700 organizací za účelem ovlivnění hospodářské regu-
lace EU, čímž překonal počty občanských sdružení a odborů více než
sedminásobně. Světové ekonomické fórum, které je sponzorováno
více než 100 velkých bank a investičních společnosti, se stalo nejvíce
vlivnou událostí v rámci globálního politického kalendáře. Naše ve-
řejné služby jsou zatížené nad únosnou míru. Nedostatek zaměst-
nanců a finančních zdrojů vedly k zbytečnému úmrtí mnoha pracov-
níků v první linii. Privatizované pečovatelské služby, které jsou často
ždímány finančními skupinami, se staly základnami pro infekci a úmr-
tí. Úsporné politiky a rozpočtová pravidla EU vedly například
v italském zdravotnictví v minulé dekádě ke škrtům ve výši 30 mi-
liard eur. Tyto kroky vedly k podkopání kredibility sociálního pilíře
a podporují euro skeptiky.

Pavol Mokoš




