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Vážené odborářky, vážení odboráři,
jak jsme již informovali v minulých vydáních NOS, v rámci přípravy návrhu

státního rozpočtu na rok 2016 probíhala vyjednávání odborových předáků včetně
našeho odborového svazu o budoucích platech zaměstnanců veřejné správy a
služeb. Shrnutí všech vyjednávání naleznete v čísle 14a NOS.

Poslední vyjednávání proběhlo dne 15. 9. 2015. Výsledkem jednání byla shoda
na zvýšení objemu prostředků na platy ve veřejné správě o 3 % od 1. 11. 2015
s tím, že toto navýšení bude promítnuto do tarifů (to znamená zvýšení platového
tarifu cca o 5 %). Navýšení se týká i zaměstnanců vyšších územních samo-
správných celků a územních samosprávných celků (kraje, města, obce). Úřed-
níkům, kteří již byli přijati do služebního poměru podle zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, bude mimo to navýšen objem prostředků na platy o 2 %
s účinností od 1. 1. 2016, navýšení nebude promítnuto do tarifů – je určeno na
personální a platové dopady při zavádění zákona o státní službě v praxi. Dále měl
být Koaliční radou projednán návrh odborů na zvýšení přídělu do fondu kulturních
a sociálních potřeb na 1,75 %, s účinností od 1. 1. 2016. Tento návrh měl být pro-
jednán též na tripartitě dne 17. 9. 2016.

Na citovaném plenárním zasedání RHSD (tripartita) bylo vládní stranou sdě-
leno, že tvorba FKSP zůstane ponechána na již dohodnutém 1,5 %. Strana odborů
proti tomuto velmi důrazně vystoupila s tím, že bylo slíbeno navýšení na 1,75 %
a že nikdo z vládních činitelů před jednáním RHSD nebyl schopen toto odborům
oznámit. Výsledkem byla ta skutečnost, že 1. místopředseda vlády a ministr fi-
nancí Ing. Babiš sdělil, že o tom se ještě bude jednat a že vláda rozhodne s koneč-
nou platností na svém zasedání.

Dne 23. 9. 2015 Vláda ČR rozhodla následovně (viz tisková zpráva): „Vláda na
svém dnešním jednání schválila navýšení přídělu do FKSP v roce 2016 o 0,5 %
na 1,5 %. V roce 2017 na konečnou úroveň 2 % a také schválila zvýšení platů
státních zaměstnanců o 3 % již od listopadu 2015“.

Odborový svaz v této době velmi intenzivně sleduje vývoj u návrhu zákona
o obecní polici Za účasti zástupců OSSOO proběhlo vypořádání zásadních

připomínek, proběhla jednání na Ministerstvu vnitra ČR a se senátorem Škro-
machem týkající se možných „benefitů“ pro strážníky. Podle informací z MV ČR
návrh zákona o obecní policii by měl být předložen Vládě ČR v měsíci listopadu
2015.

Krátká informace ke kolektivnímu vyjednávání o Kolektivní dohodě vyššího
stupně. Uskutečnila se již 4 neoficiální kola kolektivního vyjednávání včetně dvou
pracovních setkání zástupců odborů a právníků ze sekce státní služby MV ČR.
Dne 29. 7. 2015 Vláda ČR schválila Usnesení vlády č. 625, kterým pověřila mini-
stryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro
ekonomiku a ministrem financí a ministrem vnitra provedením kolektivního vy-
jednávání a předložením návrhu kolektivní dohody. Dne 15. 9. 2015 se uskutečni-
lo jednání na MPSV pod vedením JUDr. P. Šimerky, 1. náměstka MPSV, a za
účasti zástupců MPSV, MV a MF. Za stranu odborů se ho zúčastnili zástupci čtyř
OS – Odborového svazu státních orgánů a organizací, Českomoravského OS civil-
ních zaměstnanců armády, Českomoravského OS pracovníků školství a OS zdra-
votnictví a sociální péče ČR, což jsou smluvní partneři pro Vládu ČR. Dne 25. 9.
2015 byl odeslán oficiální návrh Kolektivní dohody vyššího stupně všem
dotčeným ministrům z Usnesení vlády č. 625 ze dne 29. 7. 2015 – Mgr. Michaele
Marksové, ministryni práce a sociálních věcí, Ing. Andreji Babišovi, 1.
místopředsedovi vlády a ministrovi financí, a Milanu Chovancovi, ministru vnitra.
Společně s průvodním dopisem byl odeslán i konečný návrh Kolektivní dohody
vyššího stupně s tím, že odborové svazy oficiálně zahajují kolektivní vyjednávání
ve smyslu § 8 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Poté návrh bude
předložen do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek
bude předložen Vládě ČR ke schválení. Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2016.

A jaké bylo pro OSSOO letošní léto? Jak z výše uvedeného vyplývá, bylo vel-
mi horké nejenom počasím. A už vůbec nebylo klidné. Odpověď na otázku, jestli
bylo pro odborový svaz úspěšné, to necháme na Vašem hodnocení.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Čtvrté zasedání předsednictva
Výboru OSSOO se konalo 24.
září v Praze. Jak informoval
předseda OS Bc. P. Bednář, od
minulého zasedání se vedení
odborového svazu věnovalo pře-
devším vyjednávání platů s před-
staviteli vlády na rok 2016, im-
plementaci zákona o státní služ-
bě, přípravě vyšší kolektivní do-
hody pro úředníky ve služebním
poměru podle zákona o státní
službě, přípravě nového systému
odměňování ve státní službě od
roku 2017 a přípravě mítinku za
zvýšení mezd v ČR. Předseda
OS se dále účastnil např. jednání
v rámci ČMKOS, setkal se se
starostou města Nové Město na
Moravě k projednání spolupráce
vedení městského úřadu se ZO

a účastnil se mimořádného jed-
nání RHSD k návrhu zákona
o státním rozpočtu ČR na rok
2016. Ohledně státního rozpočtu
na rok 2016 předseda společně
s 1. místopředsedou OS JUDr.
R. Pospíšilem na zasedání před-
sednictva konstatovali částečně
nekorektní jednání ze strany
vlády ohledně navýšení platů a
odvodu do FKSP.

Předsednictvo vzalo na vědo-
mí zprávu o hospodaření svazu
za 1. pololetí 2015 a stanovisko
revizní komise OS k němu, a
doporučilo ji předložit Výboru
OSSOO, který bude zasedat
v prosinci tohoto roku.

R. Pospíšil informoval o pří-

Manifestační mítink ČMKOS
Konec levné práce v ČR

16. září 2015, Aréna Sparta Praha - Odbory nechtějí připustit, aby čeští
zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU. Neodpovídají to-
mu ani dosahované výsledky většiny firem, ani dosahovaná úroveň pro-
duktivity práce u nás. Více z uskutečněné akce na straně 2.

http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_14_15.pdf
http://statorg.cmkos.cz/menu/nos.php
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Vzhledem k tomu, že bylo k datu 30. 6. 2015 zrušeno regionální pracoviš-
tě Odborového svazu státních orgánů a organizací v Olomouci, s tím, že bude
oblast střední Moravy spadat pod regionální pracoviště Ostrava, tak od měsíce
října 2015 budou probíhat konzultace s pracovníkem IPC Ostrava – Ing.
Zdeňkem Faicem pro členy odborových organizací státních orgánů a organi-
zací z regionu Olomouckého kraje v Olomouci na adrese Odborového svazu
KOVO, na ulici Denisova 2, 772 00 Olomouc, v místnosti nacházející se
v 3. patře (podkroví) v níže uvedených termínech a časových intervalech:

6.10.2015 10,00 hod. – 12,00 hod.
22.10.2015 10,00 hod. – 12,00 hod.

3.11.2015 10,00 hod. – 12,00 hod.
19.11.2015 10,00 hod. – 12,00 hod.

1.12.2015 10,00 hod. – 12,00 hod.
17.12.2015 10,00 hod. – 12,00 hod.

Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete předávat
k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení členských příspěvků a další
aktuální požadavky z vašich základních odborových organizací. Odborový
svaz státních orgánů a organizací tímto krokem chce i nadále zachovat kon-
takt odborářů z Olomouckého kraje s pracovištěm Informačního a poraden-
ského centra Ostrava formou tohoto konzultačního místa, které nám poskytl
odborový svaz KOVO v Olomouci. Ke konci roku 2015 bude vyhodnoceno
využívání tohoto konzultačního kontaktního místa odboráři Olomouckého kra-
je. Vzhledem k tomu, že pondělí a středy jsou úředními dny v drtivé většině
pracovišť, tak jsou konzultační dny v Olomouci směřovány na úterky a čtvrtky.

Bc. Pavel Bednář,
předseda odborového svazu

pravě pracovních jednání členů
výborů základních nebo míst-
ních odborových organizací
v regionech k aktuálním pro-
blémům zákona o státní službě a
zákoníku práce, kterých se

zúčastní odborníci sekce státní
služba MV ČR a právníci
ČMKOS.

Část diskuse byla věnována
námětům na úspory v hospo-
daření OSSOO a tématu redak-
ční rada časopisu NOS.

-dě-

Mítink pod heslem: „Konec levné práce v ČR“
Dne 16. září 2015 proběhl

v Praze manifestační mítink
pod heslem: „Konec levné práce
v ČR“. Mítink zaměřený na pod-
poru kolektivního vyjednávání
v roce 2016 byl svolán ČMKOS
do haly Aréna Sparta. Pro jed-
notlivé odborové svazy byly
stanoveny počty účastníků, kteří
měli mít vstup zajištěn vzhle-
dem k omezenému prostoru.
Odborový svaz státních orgánů a
organizací měl určenou kvótu
89 odborářů a odborářek, ale
v průběhu prezence, která
probíhala pro Odborový svaz
státních orgánů a organizací
hned před vchodem do haly, se
počet našich odborářů navyšo-
val tak, že dosáhnul konečného
čísla 150 účastníků. Za to jim
patří dík, protože vysokou účastí
na mítinku podpořili myšlenku,
že si i ve státní správě a samo-
správě přejeme, aby se zvýšily

je, které se dají shrnout, že když
se daří ekonomice, tak ať díky
pozitivnímu vývoji je odměněn
každý pracovník, aby jeho mzda
za práci byla hodna slova mzda
a nikoliv slovu almužna, což se
v mnoha případech děje.

Všichni zaměstnanci ve fir-
mách, ale i ve veřejném sektoru
se setkávají s názorem, že se
mají dobře, že průměrný plat je
tolik a tolik korun, avšak sku-
tečnost je jiná. Jen pár jedinců,
většinou vrcholový management
bere vysoké platy, a pokud není
uváděn tzv. medián platového
ohodnocení, tak prostý průměr
zveřejněných platů nemá vypo-
vídající hodnotu.

Účastníci mítinku se shodli,
že přidáno na platech mají dostat
v dnešní ekonomicky příznivé
době všichni zaměstnanci bez
ohledu na profesi, protože kdy
jindy lze navyšovat odměnu za

platy a mzdy všem zaměst-
nancům napříč všemi profesemi
vzhledem k současné ekonomic-
ky příznivé době. Na mítinku
bylo různými osobnostmi pre-
zentováno, že ČR má v současné
době vzhledem k dosahovaným
ekonomickým výsledkům po-
věst evropského tygra.

Aktuálně je růst české
ekonomiky jedním z nejvyšších
v celé EU. Růst HDP v loňském
roce dosáhl 2 % a letos se oče-
kává dvojnásobek. Dynamika
růstu české ekonomiky ve výši
4,4 % je nejvyšší z celé Evrop-
ské unie. Růst zisku firem jen za
rok 2014 činil 13,3 % a naproti
tomu dynamika růstu mezd jen
3,3 %. Česká republika má nižší
minimální mzdu než např.
Slovensko. Na mítinku byly
uvedeny různé ekonomické úda-

práci než tehdy, kdy se daří eko-
nomice. Po mnoha hubených
letech, kdy spíše zaměstnavatelé
propouštěli a snižovali platy je
tady dnes reálná šance k na-
výšení platů.

Mítink přinesl mnoho zají-
mavých informací, měl se ale
možná více zaměřit na argu-
mentaci pro kolektivní vyjed-
návání, než na prezentaci
předsedů jednotlivých svazů. Ti
svými, byť krátkými vystou-
peními, vzhledem k celkovému
počtu vystoupení, snížili po-
zornost účastníků, která byla
díky dynamickému úvodu na za-
čátku mítinku na vysoké úrovni.
Na závěr mítinku měli účastníci
možnost vyfotit se s předsedou
ČMKOS J. Středulou, což vyu-
žili mimo jiné i někteří členové
našeho odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací (viz.
foto).

Zdeněk Faic

Od úterý 29. 9. 2015 až do odvolání bude telefonicky pra-
covnice východočeského IPC OSSOO Věra Benešová pouze na
mobilním telefonu č. 604 321 518. Důvodem jsou stavební
úpravy prováděné majitelem budovy v kanceláři IPC. E-
mailové spojení nebude přerušeno: benesova.vera@cmkos.cz

Tripartita
Rada hospodářské a sociální dohody na mimořádném zasedání ve čtvrtek 17.

září 2015 projednala návrh státního rozpočtu na rok 2016. Vláda Bohuslava
Soboty tak splnila svůj závazek a stejně jako loni, i letos ještě před schválením
předložila a prodiskutovala návrh rozpočtu se sociálními partnery. Stanovisko
ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a odhad vývoje ekonomiky na:
http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4036-3/stanovisko-cmkos-k-
navrhu-statniho-rozpoctu-na-rok-2016-a-odhad-vyvoje-ekonomiky

Vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2016
Vláda na svém jednání 23. 9. 2015 schválila návrh zákona o státním rozpočtu

České republiky na rok 2016, který připravilo Ministerstvo financí. Příjmy stát-
ního rozpočtu v roce 2016 jsou navrženy v objemu 1 180,9 mld. Kč, výdaje stát-
ního rozpočtu v roce 2016 by měly dosáhnout 1 250,9 mld. Kč. Deficit státního
rozpočtu na rok 2016 je navržen ve výši 70 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu na
rok 2016 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2017 a 2018 zabezpeču-
jí, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP byl v roce 2016 ve výši 1,2 %,
v roce 2017 ve výši 0,8 % a v roce 2018 ve výši 0,6 %. Strukturální deficit vlád-
ního sektoru je 1,4 % HDP v roce 2016, v roce 2017 činí 1,1 % HDP a v roce 2018
činí 0,9 % HDP.

Vláda mj. dále schválila novelu zákona o státní službě, která řeší některé otázky
zahraniční služby.

Odloženo bylo projednávání návrhu zákona o evidenci odborových orga-
nizací a organizací zaměstnavatelů a o změně některých dalších zákonů, a
návrhu nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplat-
nění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

-dě-, zdroj: www.vlada.cz

http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4036-3/stanovisko-cmkos-k-navrhu-statniho-rozpoctu-na-rok-2016-a-odhad-vyvoje-ekonomiky
http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4036-3/stanovisko-cmkos-k-navrhu-statniho-rozpoctu-na-rok-2016-a-odhad-vyvoje-ekonomiky
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Ze sekcí
Veřejná správa

Katastrální úřady
Výbor sekce katastrálních úřadů

jednal 3. září v Praze. Informace
z rezortu geodézie a kartografie
poskytl předseda ČÚZK Ing. Karel
Večeře. Provozní výdaje na rok
2016 budou zhruba stejné jako
letos. Změna právní úpravy exe-
kutorských zástavních práv vedla
k významnému snížení počtu
podání, přibývají postupně jiná
podání. Daří se dodržovat 30denní
správní lhůtu až na ojedinělé
výjimky způsobené např. vyšší
nemocností. Probíhá postupná im-
plementace zákona o státní službě
na úřadech. Postupně jsou vyhla-
šována výběrová řízení na funkce
představených (ředitelů KÚ, KP, ve-
doucích odborů, oddělení). Od října
do prosince 2015 bude probíhat po-
stupné překlápění zaměstnanců pod
zákon o státní službě.

Předseda ČÚZK očekává velké
těžkosti při obsazování služebních
míst lidmi mimo rezort. Už teď je
velmi malý zájem uchazečů, velké
nároky a velmi široký okruh otázek
pro úřednické zkoušky pro sloučený
obor služby zeměměřičství a katastr.
ČÚZK neuspěl se snahou o rozdě-
lení oborů služby na dva, a proto
budou otázky z technických a
právních předpisů společně.

Po ukončení digitalizace SGI bu-
dou zaměstnanci převedeni na re-
vize katastru (nesoulady), nové
mapování (místní šetření, měření)
a na jinou práci.

Každý představený (i vedoucí
oddělení) má mít svého zástupce,
ale někde je zatím mít nebudou.
Existuje na to problematický výklad
ministerstva vnitra, který se už i
měnil. Podle dohody ČÚZK s ře-

diteli KÚ zatím není nutno jme-
novat všechny zástupce, ale mělo
by se k tomu postupně směřovat
z dlouhodobého hlediska. Je to slo-
žité z důvodu nutného příplatku za
vedení, který musí zástupce dostat a
je nutno to řešit na základě fi-
nančních možností KÚ. Na ČÚZK
se složitě a seriózně rozhodlo ještě
před 1. 7. 2015 o určení zástupců
a tím o přiznání příplatku za ve-
dení, zvýšení osobního příplatku
nebo o nezvýšení nadtarifního
platu. Studijní volno v rozsahu 6 dní
v roce není benefit, ale povinnost
zaměstnance, které určuje zaměst-
navatel, který musí určit cíl studia a
kontrolovat jeho splnění.

Předseda OSSOO Bc. P. Bednář

informoval o přípravě kolektivní do-
hody vyššího stupně, jednání o pla-
tech v roce 2016 s cílem promítnout
celý nárůst do tarifů a o přípravě
nového systému odměňování, který
má platit od 1. 1. 2017.

1. místopředseda OSSOO JUDr.
R. Pospíšil vysvětlil účel 6 dní volna
k individuálním studijním účelům
ve služebním zákoně. Dotazy ke
služebnímu zákonu mohou od-
boráři posílat na e-mail: statnisluz-
ba@cmkos.cz.

Dále připomněl, že ZO (i koordi-
nační výbor) působící při státním
úřadu oznámí zaměstnavateli, že

u něj působí dnem, kdy se minimál-
ně 3 členové ZO stanou státními
úředníky a podepíší služební slib.
Pokud je stávající kolektivní smlou-
va dobrá, je vhodné ji zachovat až
do ukončení její platnosti, protože
kolektivní dohoda neumožňuje vše,
co kolektivní smlouva.

Proběhla diskuse o velkých ved-
rech v kancelářích v uplynulém let-
ním období, kdy se teplota pohybo-
vala výrazně nad 30 stupňů Celsia.
Někde se to řešilo umožněním práce
od 5.00 nebo od 5.30 hodin. Byl
schválen návrh rozpočtu sekce na
rok 2016. Petr Heger, -dě-

V úterý 22. září se v Praze
konalo zasedání vedení Sekce
veřejná správa OSSOO. Části
jednání se účastnil předseda
OS Bc. Pavel Bednář, který in-
formoval především o jedná-
ních o platech v souvislosti s pří-
pravou státního rozpočtu na rok
2016. Navýšení prostředků na
platy a jejich promítnutí do tarifů
bude znamenat i změny v odmě-
ňování pro zaměstnance veřejné
správy.

V diskusi k odměňování do-
brovolných funkcionářů sekce
se přítomní shodli, že odměny,
byť malé, jsou výrazem ocenění
drobné práce v regionech. Místo-

předseda sekce Karel Mach in-
formoval o účasti zástupců od-
borářů z obecních policií v při-
pomínkovém řízení ohledně no-
vého zákona o obecní policii.
Největším problémem je opako-
vané přezkušování strážníků.

Vedení na jednání schválilo
program zasedání výboru sekce,
které se bude konat 15. října
v Praze. Jednat se bude napří-
klad o průběhu přípravy zákona
o obecní policii, novele vládního
nařízení o platech a odměňo-
vání, dopadu reorganizace IPC
OSSOO na fungování svazu v re-
gionech a majetkových aktivi-
tách OSSOO. -dě-

Z tiskové zprávy MPSV 1. září 2015
O místo v čele Úřadu práce ČR se uchází devět zájemců - tolik

se jich přihlásilo ve stanoveném termínu do výběrového řízení na
služební místo vedoucího tohoto úřadu. Čtyřčlenná výběrová
komise, která byla státním tajemníkem jmenována podle zákona
o státní službě, vybere z žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspě-
li, tři nejvhodnější žadatele, které doporučí do finálního kola.
Státní tajemník na MPSV následně vybere a jmenuje vítěze, který
obsadí služební místo na Generálním ředitelství ÚP ČR.
Předpokládaný termín jmenování nové generálního ředitele/ky je
začátek listopadu letošního roku.

30. 9. v Praze!



Vážení kole-
gové, vzhledem
k právě proběh-
nuvší akci naší
odborové cen-
trály s názvem
Konec levné
práce v ČR, je-

jíž přínos pro nás zaměstnance
je do budoucna zcela zásadní,
bych rád navázal a doplnil
diskuzi k tomuto klíčovému té-
matu. Minulý týden jsem měl
v rámci výkonu svého povolání
možnost navštívit jeden nejme-
novaný provoz, jehož hlavní
činností je výroba obalového
skla. Mám rád akce tohoto typu,
protože se mi většinou podaří
načerpat mnoho zajímavých in-
formací a vždy se rád inspiruji.

Zde předkládám několik úda-
jů. Společnost, kterou jsem
navštívil, má sídlo ve Švýcarsku
a cca 8 pobočných závodů na-
příč celou Evropou. V roce 1991,
kdy proběhla privatizace pod-
niku, měl závod celkem 1130
zaměstnanců, dnes je to pouze
cca 480 zaměstnanců, ale objem
výroby se od roku 1991 ztroj-
násobil. Mzdové náklady tvoří
v centrále ve Švýcarsku asi 30 %
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názor

Přiznám se, že mne pořád
zaráží, když slyším tyto nebo
obdobné stereotypní představy
o odborářích. Já sama jsem
o nich nikdy tato nepřemýšlela.
Přesněji řečeno, vlastně jsem
o odborech a odborářích nijak
zvlášť nepřemýšlela, dokud jsem
do odborů sama nevstoupila.

Když už jsem na ministerstvu
pracovala skoro dva roky,
oslovil mě tehdejší předseda naší
ZO, zda bych nechtěla do od-
borů vstoupit, že mladí lidé
jsou potřeba, a ti s právnickým
vzděláním obzvlášť. Neroz-
mýšlela jsem se dlouho. Veděla
jsem, že ve státní správě hodlám
pracovat nejspíše dlouhou dobu,
a že nejspíše zůstanu na minis-
terstvu. Chtěla jsem mít nějaký
vliv na to, jak vypadá mé pra-
coviště, a co se na něm děje, a
odbory byly v podstatě jedinou
možnou variantou, když vy-
nechám nadávání po chodbách.
Nedlouho na to jsem dostala
možnost svou činnost posunout
o úroveň výše, když jsem se sta-
la předsedkyní ZO, „užila“ jsem
si koletivní vyjednávání i řešení

personálních otázek s několika
ministry z řad VV, ale i ty pří-
jemnější stránky odborářské
práce, např. při pořádání volej-
balového turnaje O pohár minis-
tra dopravy.

Za těch 6 let, co jsem v od-
borech, jsem se přesvědčila
o tom, že odborářská práce na
úrovní základní organizace má
ten smysl, který jsem od ní
očekávala. Že pokud někde
trávíte nejméně 8 hodin denně
a budujete tam kariéru, není
důvod se aktivně neangažovat.

Odbory pochopitelně nejsou
jen na úrovni jednotlivých pra-
covišť, a jsem velice ráda, že
jsem se mohla účastnit činnosti
na nejrůznějších úrovních, i
když některé aspekty fungování
zejména v nejvyšších patrech
odborů, v ČMKOS, se mohou
vzpírat zdravému rozumu.

Je důležité, že je tady subjekt
zastupující zájmy tak širokého
spektra lidí, jako jsou odbory. Je
důležité vědět, že názory, priori-
ty a postoje na různé otázky,
jako je např. cena práce nebo
úroveň ochrany poskytované

Proč jsme v odborech, když nejsme staří, hloupí a líní?

nápady, zapojit se a změnit
situaci. Třeba v oblasti spra-
vedlivé odměny za práci, rov-
nosti příjmů mezi muži a ženami
nebo diskriminace na trhu prá-
ce... To je důležité!

Leonie Liemich, M.A.,
29 let

Master of Arts (magistr
humanitních věd),

vědecká pracovnice

Sice od června nejsem členem
Mladých odborářů našeho sva-
zu, protože jsem dosáhl krásné-
ho věku 35 let, mladým odbo-
rářem se stále cítím. Mladí za-
městnanci mohou najít v od-
borech potřebnou podporu ke
zvyšování nejen pracovního se-
bevědomí. Odbory jim ukážou,
že se nemusí bát požadovat stan-
dardní pracovní podmínky,
adekvátní množství práce a za ni
odpovídají plat, i když jsou noví
a mladí. Odboráři v jakémkoli
věku nemohou být hloupí a líní,
protože to by ani do odborů
nevstoupili. Když se Mladí
odboráři zakládali, pronesl je-
jich tehdejší koordinátor Daniel
Fadrný slova, která bych pa-
rafrázoval takto: „Dobrý odbo-
rář je především dobrý zaměst-
nanec a své pracovní úkoly si
plní minimálně na 100 %“.

Bohužel na úřadě práce byl
dlouhodobý trend přijímat nové
zaměstnance jen na dobu urči-
tou. To logicky vedlo k tomu, že
se noví mladí zaměstnanci do
odborů nehrnuli, jelikož chtěli
svou pracovní smlouvu mít
prodlouženou. Věřím, že s pří-
chodem zákona o státní službě
se již toto dít nebude a mladí
zaměstnanci nebudou mít strach
do odborů vstupovat. Mladí
odboráři jsou čerstvým, neo-
třelým a někdy i kontroverzním
větrem v plachtách odborů. Bez
nich by odbory napřed zakrněly
a pak vymřely.

Bc. Kamil Kloz,
35 let,

Ostravská univerzita (obor
Sociální pedagogika - prevence

a resocializace),
inspektor sociálně-právní

ochrany
Úřad práce ČR

zákoníkem práce, se nezmění
podle toho, jak dopadnou příští
volby. Pochopitelně, s různými
vládami se různé záležitosti
prosazují s různou mírou
úspěšnosti, nicméně jsem ráda,
že když už někam platím člen-
ské příspěvky, mohu se více-
méně spolehnout na to, co se za
ně bude prosazovat.

Obávám se, že tazateli ne-
odpovím na otázku položenou
v úvodu této úvahy, protože pro
mě nikdy odbory nebyly spoje-
ny s těmito předsudky. Nicméně
jsem za tu otázku stejně vděčná,
protože mne donutila zamyslet
se důkladně nad tím, co pro mě
odbory znamenají, a co od nich
očekávám. Budu optimistkou a
doufat, že i nadále zůstanou má
očekávání víceméně naplněna.

Mgr. Šárka Homfray,
33 let,

právnické vzdělání
vrchní ministerský rada

Třídní boj je passé –
Za spravedlnost!

Můj vstup do pracovního ži-
vota proběhl před třemi roky.
A můj vstup do odborů se
uskutečnil jen dva roky potom.
V té době jsem se naučila hodně
nejen v mém oboru, ale také
jsem nasbírala mnoho zkušenos-
tí týkajících se každodenního
pracovního života. Tato prak-
tická zkušenost ve světě práce se
všemi aspekty od dobrého, přes
ne tak dobré, až po „naléhavě
nutné změnit" utvářela můj ži-
vot. Tří myšlenky s tím mám
spojené:

Za prvé: Protože trávím více
než třetinu mého dne v práci (a
tato doba začala formovat mé
vědomí a přemýšlení o světě),
byla bych hloupá, kdybych si
pro ni nezkusila vytvořit co
nejlepší podmínky.

Za druhé: Z ostatních sfér
mého života, vím, že když chci
něco změnit, musím být sama
aktivní, protože to nikdo jiný za
mě neudělá - s největší
pravděpodobností. Takže je nut-
né, abych byla sama aktivní.

Za třetí: Mohu říci bez váhání,
že se mé hodnoty života dají
přenést bez výhrad do základ-
ních odborových požadavků:
více solidarity, sociální rovnosti
a základní sociální reformy.

Proto nebylo nutné dlouho
přemýšlet o tom, proč bych se
neměla angažovat za lepší pra-
covní prostředí společně s jiný-
mi lidmi v odborech. Říci ne a
brblat může každý... Ale já chci
mít možnost navrhnout vlastní

A jak dál?

z celkových nákladů společnos-
ti, v pobočných závodech v Chor-
vatsku a na Slovensku je to 13,5
%, v České republice 12 % a na
Ukrajině 6,5 %. Průměrná mzda
zaměstnance v rakouské poboč-
ce je o 70 - 80 % vyšší než v čes-
ké divizi. Na těchto jednodu-
chých číslech si každý zaměst-
nanec může udělat představu
o tom, jak na tom opravdu čes-
ký pracující je.

Vyjádření některých zaměst-
navatelů a zástupců nadnárod-
ních korporací k vystoupení
předsedy ČMKOS pana Josefa
Středuly a jejich argumentace,
proč nemůžou podniky zvyšovat
mzdy, je motivována pouze za-
chováním vysoké míry zisko-
vosti jejich společností na úkor
mzdové politiky. Většinou tyto
názory zastávají jedinci, jejichž
faktické příjmy jsou vysoce nad-
průměrné a na účtu jim zůstává
před „výplatou“ více než 350,-
Kč. Jenom společný postup, so-
lidarita napříč oborovými odvět-
vími a vysoká míra odborové
organizovanosti nám zajistí
úspěch ve vyjednávání o vyšší
a důstojnější odměně za vyko-
nanou práci.

Bc. Ondřej Hála



5 NOS 15/2015

Odborová organizace při Ministerstvu práce a sociálních věcí řadu
let pořádá pro zaměstnance ministerstva prodejní výstavu výrobků vy-
braných zařízení sociálních služeb. Pravidelně je zastoupeno některé
z pěti center sociálních služeb přímo řízených MPSV a dále zpravid-
la čtyři až pět zařízení spravovaných kraji, městy i nestátními
neziskovými organizacemi. Akce jsou pořádány několikrát do roka a
těší se veliké oblibě zaměstnanců MPSV.

Mgr. Patricie Holasová
předsedkyně OO MPSV

Prodejní výstavy

Program Young Leaders
Young Leaders Program (YLP) je roční magisterská stáž japonské

vlády (Ministry of Education, Culture, Sport, Science and
Technology, MEXT) pro absolventy vysokých škol, kteří jsou za-
městnanci státní správy nebo samosprávy (dva typy stáží pro zaměst-
nance „Government“ a „Local Governance“).

Cílem programu (viz brožurka - pdf, 3,1 MB) je přispět k vyškolení
budoucích lídrů, tedy osob, které zaujmou vedoucí postavení ve veřej-
né správě, vytvořit síť osobních kontaktů ve vrstvách lídrů z různých
zemí světa, navázat přátelské vztahy mezi zeměmi celého světa včet-
ně Japonska a zdokonalit schopnost vytváření politických postupů
v jednotlivých zemích. Celé studium v rámci této stáže probíhá v an-
gličtině na National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS).

Kromě studia oborů veřejná správa a politická studia je poskytnuta
možnost debaty s politiky, s vysokými vládními úředníky, s vedoucí-
mi osobami z podnikatelských kruhů a s vedoucími představiteli re-
gionálních komunit.

Program je určen pro mladé zaměstnance státní správy, kteří mají
předpoklady vykonávat v budoucnu vedoucí funkce. Japonská vláda
si velice cení osobností, které mají potenciál stát se ve své zemi
vynikajícími lídry, kteří budou hrát důležitou roli v rozvoji své země
a udržovat trvalé přátelské vztahy a vztahy vzájemné důvěry s Ja-
ponskem i s dalšími zeměmi.
Základní podmínky, které musí uchazeč splňovat:
• občan České republiky,
• zaměstnanec státní správy či jiné veřejné instituce,
• praktické zkušenosti s prací ve státním úřadu nejméně 3 roky,
• znalost angličtiny třeba doložit zkouškou TOEFL (iBT minimálně

79 bodů, PBT min. 550 bodů), nebo IELTS 6.0 , v případě jiné
zkoušky je nutné, aby tato odpovídala počtem dosažených bodů
úrovni B2 či C1. Zkouška musí být složena během dvou let před
přijetím ke studiu (říjen 2016),

• věk max. 40 let.
Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, 8. září
2015
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/program-young-leaders.aspx

Příměstský tábor statutárního města Zlín 2015
Odborové organizace ve spolupráci

se statutárním městem Zlín uspořá-
daly letos o prázdninách poprvé v hi-
storii radnice příměstský tábor pro
děti zaměstnanců statutárního města
Zlína. Cílem této akce bylo jednak po-
moci rodičům zajistit hlídání dětí
během prázdnin a jednak pro jejich
děti připravit týden neopakovatelných
zážitků. Ve dnech od 20. – 31. 7. 2015
proběhly dva týdenní turnusy, které
kopírovaly společný program.

Nutno podotknout, že o děti ve
věku 6 – 13 let se po dobu obou tý-
denních turnusů starali v rámci svého
volného času zaměstnanci statutárního
města Zlín, a to členové odborů.

Tábor začal prohlídkou pojízdného
výtahu, tzv. pracovny šéfa firmy
Baťa, a vyhlídkou z terasy mrakodra-
pu, kde se nám věnoval pan Vandík.
Poté následovala návštěva Městského
divadla ve Zlíně „Od půdy do sklepa“
s průvodkyní paní Ambrozovou a
panem Houžvou. Odpoledne se ne-
slo v duchu soutěží na stezce zdraví
v areálu Tlusté hory. Úterý bylo ve
znamení malenovického dopravního
hřiště, kde se o děti postaral koordiná-
tor BESIPu pan Patík a pan
Dřevojánek. Odpoledne pak násle-
dovala prohlídka malenovického
hradu. Středa, kdy začalo vrcholit
parné léto, znamenala dopolední
návštěvu městské policie Zlín včetně
ukázek z její činnosti, odpolední bar-
vení triček a zakončení celého dne
opékáním špekáčků na zahradě reha-
bilitačního stacionáře Nivy. Čtvrtek
měl na programu prohlídku zázemí
Dopravní společnosti Zlín - Otro-
kovice včetně projížďky služebním
autobusem do myčky spojené s ná-
vštěvou dispečinku, Stali jsme se
svědky tzv. přímé akce dispečinku,
kdy se během naší exkurze přehnala
Zlínem bouřka a vyřadila na chvíli
měnírnu na ul. Školní z provozu. Po
dobu exkurze trpělivě odpovídali na
dotazy dětí paní Abrahámová, pan
Nosálek a pan Polách. Odpoledne pak
děti zaměstnala mini zoo v Astře na
Jižních Svazích pod vedením pana
Holuba včetně opravdového pohlazení
hroznýše královského, chameleona či

agamy, želv apod. Pátek znamenal pro
děti vyvrcholení celého horkého týdne
v obou turnusech a připraveno bylo
dopolední koupání v bazénu s mírně
slanou vodou v Nekky na Jižních
Svazích.

Nesmíme zapomenout a poděko-
vat restauraci Rychlý drak, Neonu a
restauraci Pod Hradem v Male-
novicích včetně Vlžanu na Jižních
Svazích, kde nám vždycky ochotně,
včas a s úsměvem připravili výborný
oběd.

Děkujeme všem, kteří se na naší
táborové akci podíleli a o prázdninách
2016 na viděnou!!

Zuzka Růžičková
Magistrát statutárního města Zllín

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/program-young-leaders.aspx
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Jak změnit banku

Účet u banky má snad každý z nás. Možná nám vyhovuje. I když by-
chom v současné nabídce našli něco lepšího, jakékoli změny se bojí-
me. Proces změny banky v dnešní době vůbec nemusí být složitý, 
možná to jenom nevíme. JAK NA TO?
Pokud máme u banky vedený běžný účet (může se jmenovat různě, 
ale jde o ten účet, na který si peníze posíláme a ze kterého platíme 
své výdaje) a nejsme u ní vázáni žádnými dalšími závazky, může-
me využít Kodexu mobility. To je soubor pravidel, který připravila 
a vydala Česká bankovní asociace již v roce 2009. Naprostá většina 
bank poskytujících služby fyzickým osobám (někdy mluvíme o retail 
bankingu) k těmto pravidlům přistoupila a zavázala se tak klien-
tům – spotřebitelům při změně banky pomáhat. 
Pokud o změně banky uvažujeme, musíme si nejprve zjistit, zda 
skutečně nemáme vůči naší stávající bance žádné závazky, např. 
kreditní kartu nebo hypoteční úvěr, který vyžaduje vedení běžného 
účtu u téže banky. Zkontrolujeme si, jestli naše stávající banka 
i banka, kterou jsme si vybrali, přistoupila ke Kodexu mobility. 
Můžeme se rozhodnout, jestli si celý proces změny chceme zařídit 
sami (v takovém případě nejprve kontaktujeme svoji původní banku 
a pak banku novou), anebo necháme vše jen na nové bance, kterou 
musíme navštívit v každém případě. Při téhle jednodušší cestě si nej-
prve stáhneme formulář Žádost o změnu banky.
Formulář můžeme vyplnit sami, anebo si připravíme všechny potřeb-
né údaje:

číslo účtu u stávající banky (ve formuláři a v Kodexu mobility je uvá-
děna jako banka původní)
seznam trvalých příkazů a souhlasů s inkasem vedených u původní 
banky

a zajdeme do nové banky, kde nám s vyplněním rádi pomohou. Dů-
ležité je vzít si s sebou občanský průkaz nebo jiný platný průkaz 
totožnosti! Ten potřebujeme pro otevření nebo zrušení účtu vždy.
Bude-li vše v pořádku, otevřeme si u nové banky účet a banka za nás 
naši žádost vyřídí, zpravidla ve lhůtě 15ti pracovních dní. S největší 
pravděpodobností se pak již ve vztahu k naší původní, ale ani nové 
bance, nebudeme muset o nic více starat. Měli bychom mít ale na pa-
měti, že banky za nás nemohou jednat s dodavateli plynu, elektři-
ny nebo mobilními operátory. To znamená, že změnu čísla účtu 
pro provádění inkasa, jim musíme nahlásit my sami.
Kodex mobility, formulář i aktuální seznam bank, které ke Kode-
xu mobility přistoupily, najdeme na www.czech-ba.cz.

Jak na
změnu
pozor na inkaso
změnu čísla musíme
nahlásit sami!

Když měníme banku

Pokud jsme rozhodnuti změnit banku, můžeme to provést sami, 
anebo s pomocí nové banky, kterou jsme si vybrali. Samozřej-
mě, že podmínkou je, že naše původní i nová banka přistoupily 
ke Kodexu mobility, což si můžeme překontrolovat na stránkách 
www.czech-ba.cz.
Banky nám při tomto kroku pomohou, ale jsou věci, na které je dob-
ré myslet předem. Termín změny banky bychom ideálně měli zvolit 
tak, aby naše trvalé příkazy a inkasa, včetně těch, které jsou prová-
děny službou SIPO, odešly v daném měsíci z původní banky a v mě-
síci následujícím již z banky nové. Zrušení účtu v původní bance by 
mělo být vyřízeno do 15ti pracovních, tzv. bankovních dní. V Žádosti 
o změnu banky určujeme datum zrušení stávajících a nastavení 
nových trvalých příkazů a souhlasů s inkasem sami. Zvolení data 
má však svoje pravidla. Ke zrušení trvalých příkazů a souhlasů s inka-
sem v bance původní může dojít nejdříve po uplynutí 10 bankovních 
dní od předání Žádosti a nové trvalé příkazy a souhlasy s inkasem bu-
dou v nové bance nastaveny do dalších 5 bankovních dní od požado-
vaného data zrušení původních. 
U převodu služby SIPO je postup stejný. Na rozdíl od ostatních inkas, 
která máme zavedena např. pro dodavatele energií či mobilní operá-
tory, kde musíme všechny změny nahlásit sami, v případě SIPA předá 
banka informaci o změně Vašeho čísla účtu České poště sama. Od ná-
sledujícího měsíce bude nová banka provádět inkaso Vašeho SIPa 
z nového účtu. Dejme si ale POZOR NA TO, že nové číslo účtu musí-
me všem, kteří nám peníze posílají, oznámit my sami!
Před zrušením účtu v původní bance budeme muset vrátit debetní 
kartu. Pokud máme kartu kreditní, bude nutné ji nejen vrátit, ale 
také vyrovnat úvěr, který čerpáme (nejspíš budeme muset počkat 
do konce měsíce na vyúčtování všech plateb kartou provedených). 
Podobně tomu bude v případě, kdy čerpáme povolený kontokorent 
nebo jiný spotřebitelský úvěr.  
Co když ale máme vůči bance nějaké další závazky? Je možné, že jsme 
se v rámci dalších smluv, které máme s bankou uzavřeny, zavázali, že 
u ní budeme mít veden běžný účet. Pokud banka nebude ochotna 
z této podmínky ustoupit (třeba u hypotečního úvěru je to celkem 
běžné a pochopitelné), budeme muset se změnou banky zřejmě po-
čkat. Teprve v okamžiku vyrovnání našich závazků u banky (typic-
ky po splacení úvěru nebo jeho re�nancování pomocí úvěru jiné 
banky) bude možné změnu uskutečnit.

Na co 
si dát 
pozor?
 

Zrušení účtu v bance

Ať už chceme banku změnit nebo s ní ukončit spolupráci, aniž bychom 
si otevírali účet jinde, měli bychom vědět, jak máme postupovat a co 
nás všechno může čekat. JAK NA TO? 

Zrušení účtu probíhá zpravidla na pobočce banky a potřebujeme 
k němu platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). 
Pokud bychom účet chtěli zrušit korespondenčně, bude to větši-
nou možné, ale svoji písemnou výpověď musíme doplnit úředně 
ověřeným podpisem. Některé z bank umožňují zrušení účtu i přes 
internetové bankovnictví a některým dokonce postačí e-mailová 
zpráva nebo je možné využít telefonického kontaktu přes info-
linku. 

Měli bychom si tedy nejprve zjistit, jaký způsob výpovědi je mož-
ný u „naší“ banky. Banka má povinnost nám tuto informaci poskyt-
nout, a to nejen tehdy, pokud jsme jejími klienty a účet u ní hodláme 
zrušit, ale již v okamžiku, kdy máme zájem si účet u ní otevřít a tako-
vou informaci požadujeme. 

Důležité je, že výpovědní lhůta by neměla být delší než jeden mě-
síc a že za zrušení běžného účtu u banky by nám neměl být naúč-
tován žádný poplatek. Tohle zákonné pravidlo platí však jen tehdy, 
pokud jsme u banky měli vedený účet déle než 12 měsíců. Pravdou 
ale je, že se nám někdy tak úplně zadarmo od banky odejít nepoda-
ří. V souladu se svými sazebníky, účtují některé banky poplatky např. 
za zrušení platební karty, trvalého platebního příkazu nebo souhlasu 
s inkasem. V některých případech se vyplatí zrušit si tyto služby pře-
dem přes internetové bankovnictví. 

V každém případě bychom si před výpovědí smlouvy o vedení běž-
ného účtu měli zjistit, co všechno nám ještě zbývá zaplatit, respektive 
kolik peněz má být z našeho účtu ještě strženo a ponechat si na 
účtu dostatečnou rezervu na pokrytí těchto posledních plateb 
a nákladů. Ani pracovník na pobočce banky nebo internetové ban-
kovnictví totiž nemusí „vidět“ veškeré transakce, které na zaúčtování 
teprve čekají. Například některé platby kartou jsou účtovány s poměr-
ně velkým zpožděním. Bance při výpovědi předáme zároveň také 
instrukce, kam nám má zaslat částku, která po zrušení účtu zbude. 
S„naší“ bankou jsme tak skončili a co bude dál, záleží už jen na nás.

Výpověď
bance 
jakým způsobem?

V dnešní době se téměř při každém našem kroku potkáváme se
světem financí. Ať již máme peněz více nebo méně, ať již je nám
15 nebo 75 let, ať už je nám to milé nebo ne, žijeme v „době fi-
nanční“. Jenomže, umíme v ní vlastně chodit?

Informací, nabídek i doporučení, kde najít radu, je velmi mno-
ho, zatímco času na to, abychom je všechny přečetli, zpracovali a
vyhodnotili, máme jen málo. I z toho důvodu tým benefitního
portálu ČMKOS Odbory Plus společně s Českou bankovní
asociací, která zaštiťuje a spravuje webové stránky
www.financnivzdelavani.cz, provozují projekt, který vám
pomáhá lépe se v „době finanční“ orientovat a snad i rozhodovat.
Články připravované Helenou Brychovou a doplněné obrázkem
pana Koutského najdete na http://blog.odboryplus.cz/?cat=48

Rozšířit si své znalosti můžete i na www-stránkách projektu,
který sdružuje profesní asociace a další subjekty působící na fi-
nančním trhu v ČR a je podporován Ministerstvem financí ČR:
http://www.financnivzdelavani.cz/ . Osvěta ve finančních záleži-
tostech, kterou si projekt klade za cíl, je šířena prostřednictvím
neziskového vzdělávacího webu a zaměřuje se na přiblížení jak
fungování finančních produktů, tak na přístupy k řešení potřeb,
cílů a situací, které jsou nakonec s penězi vždy nějak spojeny.

http://www.financnivzdelavani.cz/
http://blog.odboryplus.cz/?cat=48
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§ ODPOVÍDÁME §Jak se změní zákoník práce od 1. 10. 2015
V částce 83 Sbírky zákonů byl

publikován zákon č. 205/ 2015
Sb., kterým se mění zákon
262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů,
zrušuje zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměst-
nanců a zrušují nebo mění někte-
ré další zákony. Tato novela
zákoníku práce vyšla ve sbírce
zákonů dne 17. srpna 2015 a její
účinnost byla stanovena na prvý
den druhého kalendářního mě-
síce, to znamená, že se zákon
stává účinným dnem 1. 10. 2015.

Na prvý pohled vzniká dojem,
že zcela nově upravuje řadu
paragrafů zákoníku práce, přede-
vším z oblasti náhrady škody.
Ve skutečnosti se však jedná
o pouhé „překlopení“ úpravy
odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání, která byla
dočasně umístěna v přechodných
ustanoveních zákoníku práce,
zpět do jeho části jedenácté, kam
logicky patří. Do přechodných
ustanovení zákoníku práce byly
tyto paragrafy dočasně začleněny
proto, že musela být pro organi-
zační nepřipravenost odložena
(původně jen o rok) účinnost
zákona č. 266/2006 Sb., o úra-
zovém pojištění zaměstnanců.
Ten měl nabýt účinnost současně
spolu s tehdy novým zákoníkem
práce, tedy rovněž 1. 1. 2007 Sb.

Záměrem zákonodárce při při-
jetí zákona 266/2006 Sb., bylo
přesunout agendu odškodňování
pracovních úrazů a nemocí z po-
volání z oblasti pracovního práva
do oblasti sociálního zabez-
pečení. Pojistné by pak vybírala
Česká správa sociálního zabez-
pečení společně s dalšími od-
vody ze mzdy a poškozeným by
hradila rentu, bolestné a jiné
nároky.

V dalších letech však byla
účinnost zákona o úrazovém po-
jištění zaměstnanců dále odsou-
vána, celkem třikrát, s tím, že na-
posledy měla vstoupit v účinnost
až od 1. ledna 2017. Ukázalo se
však, že toto řešení již nemá
oporu u žádného ze sociálních
partnerů. Proto, ač zákon již byl
součástí našeho právního řádu,
bylo rozhodnuto jako nejprak-
tičtější řešení zákon, který nena-
byl tolik let účinnost, zrušit. Tím
bylo umožněno vrátit zpět do
části jedenácté zákoníku práce
odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání s tím, že

název této části byl přejmenován
z „náhrady škody“ na „náhradu
majetkové a nemajetkové új-
my“. Možnost uplatnit v souvis-
losti s pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání i tuto nema-
jetkovou újmu je novum, které
však koresponduje s novým
občanským zákoníkem.

Přitom při tomto „překlopení“
z přechodných ustanovení zpět
do části jedenáct zákoníku práce
došlo k upřesnění paragrafového
znění formou legislativně tech-
nických změn tak, aby byla ter-
minologie sladěna s terminologií
nového občanského zákoníku.
Případně byl text některých para-
grafů upřesněn.

V zásadě je však možné kon-
statovat, že se práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů,
co se týká odpovědnosti za
náhradu škody od původního
znění, až na malé výjimky, prak-
ticky neliší. Pokud ano, tak se
jedná o úpravu ve prospěch za-
městnance. Jednou z nich je
např. moderační právo soudu,
tedy možnost zvýšit odškodnění
nejenom u bolestného nebo
ztížení společenského uplatnění,
ale i u jednorázového odškod-
nění pozůstalých, nebo sku-
tečnost, že při náhradě škody na
věci se zohledňuje nově, co po-
škozený musel k obnovení nebo
nahrazení funkce věci účelně
vynaložit. Nutno tedy konstato-
vat, že v žádném případě pře-
řazením této problematiky zpět
do zákoníku práce části jedenáct
nedošlo k zhoršení postavení za-
městnance.

I když hlavním záměrem této
novely zákoníku práce bylo
navrátit úpravu odškodňování
pracovních úrazů a nemocí z po-
volání z přechodných ustanovení
zákoníku práce do jeho jedenácté
části, přináší novela ještě další
změny, které prakticky posílily
postavení zaměstnanců a odborů.

Tak v § 1 písm. b) je zdůraz-
něno, že zákon upravuje právní
vztahy kolektivní povahy a pod-
poru vzájemných jednání od-
borových organizací a organi-
zací zaměstnavatelů.

V § 1a odst. 2 je mezi hodno-
ty, které chrání veřejný pořádek,
zařazena i zásada spravedlivého
odměňování zaměstnance.

Zrušený § 76 odst. 5, který
upravoval způsob skončení do-
hod o pracovní činnosti, byl
nahrazen novým odstavcem 4, §
77, kde byly nově sjednoceny
způsoby skončení dohod o pra-
covní činnosti s dohodou o pro-
vedení práce.

Zdůraznění důležitosti sociál-
ního dialogu zákonodárci potvr-
dili zařazením nového § 320a.
Ten stanoví, že náklady vzniklé
činností odborových organizací
a organizací zaměstnavatelů
podporující vzájemná jednání na
celostátní nebo krajské úrovni,
hradí stát na základě dohody
v Radě hospodářské a sociální
dohody.

Další uznání respektu před úlo-
hou odborů při zajišťování pre-
vence pracovních úrazů se
promítlo i do nového znění § 322
odst. 2 s tím, že náklady na
školení k prohloubení kvalifi-
kace svazových inspektorů bez-
pečnosti práce pověřených vý-
konem odborové kontroly, hradí
stát.

Zdůraznění důležitosti sociál-
ního dialogu vyplývá i z nového
§ 324, který stanoví, že „od-
borové organizace a organizace

zaměstnavatelů se považují za
veřejně prospěšné právnické
osoby“. Z tohoto postavení mo-
hou odborovým organizacím vy-
plynout, po uvažovaném přijetí
zákona o statutu veřejné pro-
spěšnosti právnických osob, řady
výhod.

Závěrem nutno konstatovat, že
rozhodnutí zrušit zákon o úra-
zovém pojištění bylo správné
politické rozhodnutí podpořené
společným zájmem sociálních
partnerů. Nebyl však tím odstra-
něn jeden z důvodů, proč se
vůbec o tomto zákoně uvažovalo.
A to, že v tržním hospodářství
jsou zvýhodněny dvě komerční
pojišťovny, a to Česká pojišťov-
na a Kooperativa, u kterých
pouze mohou zaměstnavatelé své
zaměstnance pojistit. Odstranit
tento problém je jedním ze zá-
vazků vůči EU.

JUDr. Pavel Sirůček

Odborový svaz spoluorganizuje v rámci programu na posílení so-
ciálního dialogu financovaného z evropských fondů pracovní jednání
členů výborů základních nebo místních odborových organizací k ak-
tuálním problémům zákona o státní službě a zákoníku práce.

Praha 5. 11. 2015 zákon o státní službě, školitel MV
ČR – státní služba

Plzeň 6. 11. 2015 zákoník práce, školitel právník
ČMKOS

Olomouc 10. 11. 2015 zákon o státní službě, školitel MV
ČR – státní služba

Hradec Králové 26. 11. 2015 zákoník práce, školitel právník
ČMKOS

Zlín 19. 11. 2015 zákoník práce + zákon o státní služ-
bě, školitelé JUDr. R. Pospíšil a
Mgr. A. Odvalil (OSSOO)

Náklady na dopravu (nikoliv cestovné, neboť se nejedná o pracov-
ní cestu) je hrazeno členům výboru základní nebo místní organizace
proti předložení cestovního dokladu zaměstnavatelem - § 277
zákoníku práce a § 141 odst. 2 zákona o státní službě. Ostatní účast-
níci si náklady na dopravu hradí ze svého. Občerstvení zajištěno.

Podrobnosti a přihlášky v Informačních a poradenských centrech
OSSOO.

K zákonu o státní službě a zákoníku práce
v regionech

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS

e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Tel: 234 463 333

na http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poraden-
ska-centra-pro-zamestnance najdete přehled poraden a jejich úřed-
ních hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poradenství pro
členy ČMKOS a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní
pomoci.

http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
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Kanada: PSI a Kanadský pracovní kongres vznesli společnou
stížnost u ILO
14. září 2015

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová vznesla stížnost u Mezi-
národní organizace práce (ILO) jménem 230 000 kanadských pracovníků
ve veřejných službách. Tato stížnost byla společně podána PSI a
Kanadským pracovním kongresem (CLC) v reakci na implementaci le-
gislativy známé jako zákon C-59. R. Pavanelli k tomu řekla: „Kanadská
vláda nemůže jednostranně měnit kolektivní dohodu, která byla vyjedná-
na v dobré víře. Zákon C-59 je jasným porušením ILO konvencí.
„Popravdě řečeno, jsme frustrovaní, že to došlo až takhle daleko“, řekl
předseda kanadské odborové organizace ACFO Milt Isaacs. Odborový
předák z ACFO Scott Chamberlainl: „Jednostranné rozhodnutí o změ-
nách nemocenského pojštění, které bylo kolektivně vyjednáno, je jasným
porušením konvencí ILO, které byly Kanadou ratifikovány v roce 1972.
Bere nám to schopnost reprezentovat naše členy férovým způsobem.“
Reakce EU na uprchlickou krizi je velkým zklamáním
15. září 2015

Vyjadřujeme hluboké zklamání nad selháním Evropské unie, která není
schopná přijít s humánním a trvalým řešením uprchlické krize v Evropě.
Na tomto komentáři se shodli zástupci mezinárodní odborové organizace
PSI a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU)
v návaznosti na mimořádný mítink EU Rady pro spravedlnost a vnitřní
záležitosti, který se konal 14. září v Bruselu. Generální tajemnice PSI
Rosa Pavanelliová: „Je to obrovské zklamání a je velmi znepokojující po-
zorovat země EU, jak ustupují od svých závazků k dodržování lidských
práv a ochraně uprchlíků. Od začátku uprchlické krize voláme po zrušení
Dublinských pravidel, aby byl zajištěn bezpečný průchod uprchlíkům a
co nejrychleji řešena situace v zemích hraničících se státy mimo EU.
Vyzýváme k férovému rozdělování uprchlíků napříč zeměmi EU a k za-
jištění adekvátních veřejných zdrojů a dobře zaškoleného personálu při
poskytování služeb uprchlíkům. Místo toho vidíme snahy o další posílení
„evropské pevnosti“ a přenášení zodpovědnosti na třetí země při před-
stavení uprchlických táborů v Africe a dalších oblastech.“ Před dvěma
dny byly opět zavedeny kontroly na hranicích s Německem, Slovenskem,
Rakouskem a Maďarskem. Maďarská policie zatkla téměř 10 000 lidí,
kteří se zoufale snažili dostat přes maďarské hranice ze Srbska. Stále ve
větší míře jsou zapojovány vojenské síly a hranice jsou posilovány ost-
natými dráty. R. Pavanelliová k tomu dodala: „To, co dělá maďarská vlá-
da, je kriminální čin. Je to nehorázné a v Evropě nepřípustné. Tyto kroky
ohrožují klíčové hodnoty Evropanů a oslabují naše závazky v mezi-
národním uprchlickém právu.“ Jan Willem Goudriaan, generální tajemník
EPSU, k tomu řekl: „PSI i EPSU očekává jasný a konkrétní plán od Rady
ministrů, která se sejde 8. a 9. října. Požadujeme, aby Evropa byla
bezpečným přístavem pro uprchlíky!“
Finsko: Protesty proti útokům na práva odborářů
21. září 2015

Členové finských odborů vyrazili 18. září do ulic, aby protestovali pro-
ti úsporným politikám vlády. Nová finská pravicově orientovaná vláda
totiž jednostranně oznámila škrty v platech a benefitech státních zaměst-
nanců, které byly vyjednány v kolektivní dohodě. Tato navržená legisla-

tiva porušuje základní odborářská práva, konvence
ILO a mezinárodní a evropské standardy o lidských
právech. Navrhované změny zahrnují výrazné snížení
úhrad za přesčasy, víkendy a noční směny, omezují vý-
platu při nemoci a ruší dva placené státní svátky.
Odbory odhadují, že výsledkem by bylo snížení mezd
o 4 - 6 % s tím, že nejvíce zasaženi by měli být ti nej-

zranitelnější, včetně pracovníků na částečný úvazek a žen. V rámci boje
proti tomuto návrhu zorganizovaly odborové organizace SAK, STTK a
Akava masivní demonstrace.
Sociální nespravedlnost a nerovnost je stále hlavní výzvou pro Afriku
a arabské země
24. září 2015

Rosa Pavanelliová otevřela 12. regionální konferenci afrických a arab-
ských zemí (AFRECON) v Botswaně. Při této příležitosti uvedla:

„Africký lid má hrdou historii v boji proti nespravedlnosti, od kolonií po
rasismus. Pokračujte v boji proti dnešním nespravedlnostem a nerovnos-
tem, bojujte za kvalitní veřejné služby, které jsou nezbytným prostředkem
pro demokracii a prosperitu.“ Před více než 200 delegáty z 33 zemí

Pavanelliová konstatovala, že je potěšena, že
podíl žen v osazenstvu poprvé vzrostl téměř
na polovinu. Generální tajemnice PSI komen-
tovala taky pokračující izolaci některých
afrických zemí kvůli vysoce nakažlivé nemo-

ci ebola: „Ebola odhalila nedokonalost zdravotního systému v Africe.
Celému světu ukázala důležitost veřejných investic do zdravotního sek-
toru, slušných pracovních podmínek a výzkumu proti infekcím.“ Šéfka
PSI se domnívá, že hlavním důvodem nedostatečných investic jsou
daňové úniky, korupce a daňové ráje, které jsou rozšířené napříč Afrikou.
V závěru vyzdvihla rostoucí sílu afrických a arabských odborů, které jsou
přidružené k PSI, dále pak zmínila i jejich rostoucí členskou základnu a
zdůraznila potřebu jejich nezávislosti na vládě a důležitost jednoty a soli-
darity mezi pracovníky a odbory.
Zastavte obchod s mauritánskými ženami do Saudské Arábie
24. září 2015

Mezinárodní odborová konfederace (ITUC) přišla s alarmující
zprávou, že do Saudské Arábie bylo tajně převezeno 900 žen z Mauri-
tánie. Mnoho z nich je obětí zneužívání bez jakéhokoliv východiska.
Zatímco má Mauritánie stále problém s tradičním otrokářstvím, objevují
se zprávy o novodobém otrokářství jako je obchod s lidmi. Skoro každý
den dostávají mauritánské odbory stížnosti od žen, které se vrátily ze

Saudské Arábie. Všechny hovoří o tom, jak jim by-
ly slíbeny slušné mzdy za práci jako zdravotní ses-
tra nebo učitelka. Místo toho ale skončily zaměst-
nány v domácnostech s pár dolary na den a byly
jim zabaveny pasy s tím, že bez povolení svého za-

městnavatele nesmí odejít. Mnoho z těchto žen čelilo sexuálnímu
zneužívání a některé byly dokonce bity a zamykány v pokoji bez jídla a
vody po několik dní. Dalším ženám bylo vyhrožováno znásilněním,
pokud si budou stěžovat na své pracovní podmínky. Jejich žádosti o ná-
vrat domů byly zaměstnavatelem zamítány. Tyto ženy jsou jasnou obětí
obchodu s lidmi a navzdory stížnostem od jejich rodin a mauritánských
odborů zůstává mauritánská vláda hluchá a slepá.

Pavol Mokoš

Vítězství pro občany, vítězství pro lidské právo na vodu!
Další milník pro lidské právo na vodu

8. září 2015
Dnešním hlasováním Evropský parlament požaduje, aby Evropská

komise předložila konkrétní legislativní návrhy k uznání lidského prá-
va na vodu a sanitární opatření, tak jak to definuje
OSN. Je to vítězství podporovatelů práva na vodu a
také vítězství demokracie v Evropské únii. Toto hla-
sování podporuje názor 1,9 milionů signatářů
Evropské občanské iniciativy Právo na vodu.
Podporuje to, co už odsouhlasili kandidáti na
předsednictví Evropské komise a podporuje zprávu

Evropského hospodářského a sociálního výboru, tedy všechny ty,
kteří vyzvali Komisi ke konkrétnímu jednání. Evropská komise
nemůže ignorovat požadavek na příslušnou legislativu.

Jan-Willem Goudriaan, viceprezident ECI, k tomu poznamenává:
"Výslovné vyloučení vodohospodářských služeb ze Směrnice o kon-
cesích a ze Smluv o obchodu je náš dlouhotrvající požadavek, který
Evropský parlament nyní podpořil".

Evropská občanská iniciativa Právo na vodu bude i nadále praco-
vat, dokud Evropská unie neuzná vodu a sanitární opatření za lidské
právo.
Více informací ohledně Evropské občanské iniciativy “Právo na vo-
du” www.right2water.eu

www.right2water.eu

