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Předsednictvo VOS

Dočasné uzavření
rekreačního

zařízení Smrk
v Lázních Libverda
Odborový svaz státních
orgánů a organizací infor-
muje, že z důvodu moderni-
zace kotelny bude rekreač-
ní zařízení Smrk v Lázních
Libverda od 1. října 2019 do
25. října 2019 uzavřeno.

Na 4. zasedání se ve čtvrtek 29. srpna sešli členové předsednic-
tva Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Předseda OS Pavel Bednář in-
formoval o stavu členské základ-
ny, její velikost je stabilizovaná.
Úbytek způsobený odchody do
důchodů či rušením pracovních
pozic je nahrazován vstupem
nových členů. Podrobné informa-
ce o složení členů OS obdrželi
členové předsednictva písemně.
Písemně obdrželi také údaje o ná-
vrhu objemu prostředků státního
rozpočtu na platy a počty zaměst-
nanců na rok 2020. P. Bednář dále
informoval o srpnovém jednání
odborových svazů rozpočtové
a příspěvkové sféry, které po-
tvrdily již dříve vyhlášené poža-
davky na růst platů. Předseda
vlády podobně jako na jaře tohoto
roku svolává mimořádnou tripar-
titu k jednání o platech, která se
má konat 9. září. Na jaře byl při-
tom odbory kritizován, že nahra-
zuje přímé dvoustranné jednání
mezi zástupci vlády a odborů jed-
náním za přítomnosti zaměstna-
vatelů z podnikatelské sféry. Od-
bory mají zájem jednat ještě před
mimořádnou tripartitou.

P. Bednář spolu s Karlem Ma-
chem, který se v rámci našeho od-
borového svazu dlouhodobě za-
bývá problematikou obecní poli-
cie, jednali v srpnu s místopředse-
dou ČMKOS Vítem Samkem,
který zástupuje ČMKOS v Komi-
si pro spravedlivé důchody Mini-
sterstva práce a sociálních věcí,
o prosazení možnosti dřívějšího
odchodu strážníků obecních poli-
cií do starobního důchodu.

1. místopředseda OS Rudolf
Pospíšil seznámil přítomné s ko-
náním dalších seminářů organizo-
vaných odborovým svazem bě-
hem podzimu k zákoníku práce
a zákonu o státní službě. Seminá-
ře jsou finančně podporované
státem v rámci posilování sociál-
ního dialogu. Pozvánky obdrží zá-
kladní organizace od informač-
ních a poradenských center OS
v regionech. V nejbližších dnech
také základní organizace obdrží
podrobné informace k účasti na
letošním mítinku ČMKOS Konec
levné práce, který má přispět k pro-
sazování slušné odměny za práci

a ke zkracování pracovní doby
v České republice, která je nyní
jednou z nejdelších v Evropě.

P. Bednář informoval o před-
běžných jednáních o možnosti pro
členy OSSOO sjednávat finančně
výhodnější pojištění odpovědnos-
ti za škodu způsobenou zaměstna-
vateli.

Na základě předchozího usne-
sení předsednictva VOS byla
ustavena pracovní skupina PVOS
k digitalizaci, když odbory při
širším zavádění nové technologie
do veřejné správy chtějí účinně
chránit zájmy zaměstnanců.

Nově bude předsedu OS, který
je členem Rady vlády pro veřej-
nou správu, v případě jeho nepří-
tomnosti v Radě zastupovat 2. mí-
stopředsedkyně OSSOO Alena
Gaňová.

Právní poradenství OS je
jen pro členy!

Vzhledem k opakovanému záj-
mu o právní poradenství OS ze
strany neodborářů, se PVOS jed-
noznačně shodlo na potřebě zdů-
raznit zásadu, že právní pora-
denství Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací je
poskytováno pouze členům
OSSOO, a to po prokázání to-
hoto členství.

Příště se bude zasedání PVOS
konat 17. až 18. října jako dvou-
denní výjezdní spojené s návště-
vou a seznámením se s provozem
komplexu budov s víceúčelovými
kulturními a společenskými pros-
tory a ubytovacími kapacitami
Metropol, který OSSOO spolu-
vlastní.

-dě-
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§ ODPOVÍDÁME §
Státní služba

Pokud je státní zaměstnanec
zařazen mimo výkon služby z or-
ganizačních důvodů, zejména po-
kud v době zrušení jeho služeb-
ního místa nebylo volné žádné ji-
né vhodné služební místo, může
se výběrových řízení na témže ne-
bo jiném služebním úřadu účast-
nit, jeho povinnost to ale není.
Vhodné to může být například
v situaci, kdy výběrové řízení na
některé vhodné služební místo
bylo vypsáno v době před zařaze-
ním konkrétního zaměstnance mi-
mo výkon služby – z takového
důvodu totiž není možné jednou
vypsané výběrové řízení zrušit.
Bylo by možné se i domluvit
u služebního úřadu, u kterého se
nějaké služební místo uvolní, že

bude obsazeno tímto státním za-
městnancem (pokud splňuje před-
poklady), i bez výběrového řízení.

Obecně je ale naopak povin-
ností služebních úřadů, u kterých
se uvolní služební místo, aby
před vypsáním výběrového ří-
zení zkontrolovaly v příslušném
informačním systému, zda mimo
výkon služby není některý státní
zaměstnanec, pro kterého by by-
la služba na uvolněném služeb-
ním místě vhodná. Vaše případ-
ná účast nebo neúčast ve
výběrových řízeních nemá na
přiznání odbytného při skončení
služebního poměru vůbec žádný
vliv.

Šárka Homfray
svazová právnička

Může mě služební úřad nutit, abych se v době zařazení mimo
výkon služby z organizačních důvodů účastnil výběrových řízení?
Pokud na žádné nepůjdu, bude to mít vliv na případné odbytné?

Kolegyně vykonávající stejnou práci jako já půjde na mateř-
skou dovolenou a plánuje ihned po ní se vrátit do práce. Na tak
krátkou dobu zaměstnavatel nemá za kolegyni náhradu, zapraco-
vaného pracovníka. A tak zřejmě budu muset stihnout i práci za
nepřítomnou kolegyni. Může zaměstnavatel se mnou uzavřít na
dobu nepřítomnosti kolegyně nějakou pracovní smlouvu na stej-
ný druh práce, co nyní vykonávám? Nechci se spoléhat na pouze
možnou odměnu za práci navíc a jsem rozhodnuta, pokud nebu-
du vědět, na čem jsem, kolegyni nezastupovat.

Zvažujete, jak po právní
stránce smluvně ošetřit, pokud
byste byla požádána o výpomoc
prací v době, kdy bude kolegyně
na mateřské dovolené.

Zákoník práce řešení smlou-
vou nebo dohodou neumožňu-
je. Zaměstnanec může mít u stej-
ného zaměstnavatele souběž-
ně více pracovních poměrů nebo
dohod o pracích konaných mi-
mo pracovní poměr, zákoník
práce však v § 34 b odst. 2
stanoví, že v dalším základním
pracovněprávním vztahu (tedy
v pracovním poměru a v doho-
dách konaných mimo pracovní
poměr) nesmí zaměstnanec vy-
konávat práce, které jsou
stejně druhově vymezeny. A to
bez ohledu na to, zda jsou tyto
práce vedeny pod odlišným ná-
zvem. Proto zaměstnavatel
s vámi žádnou takovouto pra-

covní smlouvu nebo dohodu
uzavřít nemůže.

Vzhledem k tomu, že náplň
práce vás obou je stejná, mohl
by zaměstnavatel teoreticky část
náplně přesunout na vás (pokud
by to vaše pracovní smlouva
umožňovala), ovšem pouze teo-
reticky, protože zaměstnavatel
vám již v současné době jistě
přiděluje práci v celém roz-
sahu vaší pracovní doby. Pro-
to by musel být pro tuto práci
navíc použit institut přesča-
sové práce. Ta má ovšem svá
omezení. Ve smyslu § 93 záko-
níku práce ji lze nařídit jen
z vážných provozních důvodů,
a to v rozsahu nejvýše 8 hodin
v jednotlivých týdnech a 150
hodin v kalendářním roce. Na
práci ve zbývajících hodinách
do celkového ročního limitu
416 hodin za rok se může za-
městnavatel se zaměstnancem
dohodnout.

JUDr. Pavel Sirůček

Zastupování kolegyně

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.

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
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 X laserové operace refrakčních vad
 X výměny čočky při řešení refrakčních vad
 X plastické operace očních víček

OPERACE  
OČÍ LEVNĚJI
Novinka pro členy BeneFit  Klubu.  
S L E VA 1 5  %  v s í t i  špičkových  
očních kl inik  LEXUM na:

STAŇTE SE KLIENTY VoZP A ZAČNĚTE IHNED VYUŽÍVAT VÝHOD  
BENEFIT KLUBU. ČAS NA PŘIHLÁŠENÍ MÁTE DO 30. ZÁŘÍ.

www.vozp.cz              844 888 888 info@vozp.cz

a dále S L E VA 1 5  %  
na vybrané značky  

zdravých barefoot  bot  na  
w w w. b a r e f o o t m a n i e . c z .

Č l e n ové  Be n e Fi t  Kl u b u  Vo Z P 
n a k u p u j í  l ev n ě j i .  

Všechny slevy na:  
www.vozp.cz/benefitklub
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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. 




