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“ČR má šestou nejvyšší míru zisku v zemích EU, ve mzdách je ale
sedmá od konce. Není důvod platit nízkými mzdami.” J. Středula

Manifestační mítink ČMKOS KONEC LEVNÉ PRÁCE
Tisíc tři sta odborářů a odborářek se 17. září 2019 sešlo v Praze

��  ČMKOS na základě odhadů ekonomického vývoje vyhlásila svoji představu o růstu mezd v podnikatelské sféře pro
kolektivní vyjednávání 2020 ve výši 6-7 %  ��  Josef Středula na mítinku představil novou exkluzivní ekonomickou studii
ČMKOS: ŠANCE NA PŘIBLIŽOVÁNÍ ČESKÝCH MEZD VYSPĚLÉ EU

Vláda schválila návrh na státní rozpočet na rok 2020
Zástupci vlády, odborů a za-

městnavatelů se v pondělí 16.
září 2019 sešli na pátém jednání
Rady hospodářské a sociální do-
hody ČR. Sociální partneři na
zasedání diskutovali návrh po-
doby státního rozpočtu na rok
2020 a čerpání evropských fondů.

Došlo ke shodě o zrušení ta-
bulky  č.  1  vládního   nařízení
o platech a profese v ní obsažené
se  přesunou  do  tabulky  č.  2.
a o navýšení  všech tarifních
platů paušální čáskou 1500 Kč.
Otevřena zůstala otázka zvýšení
platů ve školství, zda zvýšit pla-
ty procentně nebo jako u ostat-

ních zaměstnanců nebo kombi-
novat tyto systémy s případným
navýšením nadtarifní části platů.

Za účasti prezidenta Miloše
Zemana  poté  vláda  ČR  taktéž
v pondělí 16. září 2019 projed-
nala  a  schválila  návrh  zákona
o státním rozpočtu České repub-
liky na rok 2020.                  -dě-
https://www.vlada.cz/cz/media-cen-
trum/aktualne/vlada-schvalila-
navrh-rozpoctu-na-rok-2020--poci-
ta-s-narustem-platu--duchodu--rodi-
covskeho-prispevku-i-vydaju-na-o-
branu-ci-investice-176172/
https://www.tripartita.cz/tripartita-
jednala-o-navrhu-statniho-rozpoctu-
na-rok-2020-2/

Požadavek na zvyšování
mezd ČMKOS odůvodňuje mi-
mo ekonomickým růstem také
skutečností,  že  zisky firem ne-
jsou léta spravedlivě přerozdě-
lovány mezi zaměstnance a ma-
jitele. Český zaměstnanec za
svou kariéru odpracuje o jede-
náct let víc než německý, přitom
jen za zlomek peněz, když firmy
působící na českém území na-
vyšují zisky na úkor mezd za-
městnanců. Čeští zaměstnanci
prostřednictvím nevyplacených
mezd fakticky subvencují velmi
vysokou ziskovost firem půso-
bících na českém území, mezi
léty 1991 až 2017 bylo takto
‚přesunuto‘ z mezd do zisku fi-
rem přes 4,5 bilionu korun.

Odbory kladou důraz také na
životní styl, a proto usilují o pě-
titýdenní dovolenou pro všech-
ny zaměstnance a o zákonem
dané zkrácení pracovního týdne
o půl hodiny denně bez snížení
mzdy. K tomu, aby české platy
dohnaly ty zahraniční, je zapo-
třebí vymanit se z modelu nízko-
nákladové ekonomiky a kom-
pletně změnit ekonomický mo-
del, ČMKOS toto tvrzení pod-
kládá novou studií odborů, na
jejíž tvorbě spolupracoval tým
makroekonomů ČMKOS se
zahraničním expertem a českou
socioložkou.

Odbory požadují po politic-
kých stranách a hnutích Národní
dohodu pro ČR, která by měla
přinést udržitelnou vizi ekono-
mického rozvoje naší země.

Mítinku se zúčastnilo také
více než sto členů našeho
odborového   svazu.              -dě-   

Mítink mýma očima 
V úterý 17. září jsem se jako

každý rok zúčastnila mítinku
Konec  levné  práce, ten letošní
tedy byl již můj pátý. Od roku
2015, kdy proběhl mítink
poprvé, se hodně změnilo. Platy
ve veřejné sféře i mzdy v sou-
kromém sektoru začaly zase
růst, pracovní podmínky se
zlepšují, přibývá firem, kde je
pět  týdnů dovolené základním
standardem, narostla i minimál-
ní mzda a starobní důchody.
Stále ale není dobojováno. To si
uvědomujeme my všichni, kdo
se v odborech angažujeme.
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Pokračování ze strany 1

Dočasné uzavření rekreačního
zařízení Smrk v Lázních Libverda

Odborový svaz státních orgánů a organizací informuje, že z důvodu
modernizace kotelny bude rekreační zařízení Smrk v Lázních
Libverda od 1. října 2019 do 25. října 2019 uzavřeno. 

Manifestační mítink ČMKOS KONEC LEVNÉ PRÁCE
Tisíc tři sta odborářů a odborářek se 17. září 2019 sešlo v Praze

Mzdy a platy musí stejně jako
minimální mzda růst pravidelně,
aby nedocházelo k faktickému
snižování příjmů zaměstnanců
ve  vztahu k  inflaci a růstu cen
a aby byla motivace k práci a za-
městnanosti. Je potřeba zlepšo-
vat pracovní podmínky zaměst-
nanců, a to jak v rovině výkonu
povolání, zaměstnání, tak i v čás-
ti odpočinkové. Delší dovolená,
zkrácení pracovní doby i zdra-
vější pracovní prostředí pomo-
hou zaměstnancům odstranit ně-
které zdravotní potíže a dají zá-
klad dobrému sladění profes-
ního (pracovního) a rodinného
(soukromého) života. Toto vše
jsme si dali jako odboráři za cíl.
Každý rok je víc těch, kteří se
chtějí aktivně zapojit do odbo-
rového dění, ne být jen pasivní-
mi členy. Například my, absol-
venti Odborové akademie, spo-
lupracujeme aktivně s ČMKOS
a pomáháme si i navzájem. Při
vypomáhání na mítinku byl cítit
silný kolektivní duch, ochota
podělit se o práci i zkušenosti,
předat si informace a názory.
Zdálo se mi, že mezi námi platí,
že v jednotě je síla. Posíleni
úspěchy jiných odborářů se
každý z nás vrhá do boje za
zlepšení pracovních podmínek
svých „oveček“. 

Mítink Konec levné práce je
pro mě vlastně i takovým výta-
hem. Každý rok si zde připadám

o jedno patro výš. Něco nového,
lepšího  jsme dokázali společně
i samostatně, je čím se pochlu-
bit. Nápad kolegy či kolegyně
nám pak vnukne myšlenku na
to, co dál vylepšovat. A tak se do
toho boje vrhneme znovu s no-
vou energií.  

Vždy po mítinku Konec levné
práce mám větší chuť do od-
borové práce. Motivace přichází
jak z pódia, tak od ostatních
účastníků. Informace poskytnuté
v rámci prezentace předsedy
ČMKOS Josefa Středuly jsou
skvělým základem pro vyjed-
návání. Argumenty jsou skvěle
specifikované, konkrétní, jed-
noznačné. Čísla, grafy, tabulky.
Zkušenosti  kolegů  a   kolegyň
s   kolektivním   vyjednáváním
a jejich úspěchy dávají zase
všem účastníkům pocit, že jejich
práce má smysl, že hodiny věno-
vané často zcela zdarma spo-
lupracovníkům nejsou zmaře-
ným časem. Za sebe mohu jen
říci – díky za mítink, už se těším
na ten příští, šestý.

Dana Laštovičková
předsedkyně ZOO

Krajský úřad 
Středočeského kraje

Foto: Marie Klírová a ČMKOS 
Video z mítinku na:
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/
219/video-mitink-konec-levne-
prace-2019/171929
Fotografie z akce a fakta, která
byla na mítinku představena,
najdete na:
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/
pozadujeme-rust-mezd-o-6-
7/170120
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Stát může přijít o odborníky
Odborový svaz státních orgánů a organizací vnímá se značným

znepokojením přípravu rušení systemizovaných míst ve státní správě.
Před škrty za každou cenu, jež by mohly způsobit nenapravitelné
škody,  a  hrozícím  kolapsem  některých  činností  státních   orgánů
a orgánů samosprávy varuje předseda svazu Pavel Bednář.

Varujete před neuváženými
zásahy do státní správy. Co
konkrétně hrozí?

Dovolte mi, abych citoval usne-
sení Předsednictva Výboru odbo-
rového svazu z 27. června 2019:
„Se znepokojením vnímáme pří-
pravu rušení systemizovaných míst
ve státní správě a vyzýváme vládu
ČR, aby zefektivnění státní správy
realizovala na základě provedených
analýz, a ne na základě politického
rozhodnutí o plošném procentuál-
ním rušení míst.“ Myslím, že toto
usnesení přesně vystihuje naše
obavy. Pokyn snížit počet systemi-
zovaných míst nevychází z žádné
analýzy agend a jejich potřebnosti,
není nám známo, jak důkladně to
mají vyhodnoceny jednotlivé re-
sorty a pokud vůbec k nějakému vy-
hodnocování došlo. Hrozí tlak na
škrty za každou cenu. Může
docházet k zpoždění ve vyřizování
agend a ke snížení kvality a dostup-
nosti činností pro občany, např.
prodloužením čekacích dob na
přepážkách apod. Jakékoli zásahy
se budou velmi těžko napravovat,
stát může přijít o dlouholeté zaměst-
nance-odborníky.

Před časem váš svaz kritizoval
novelu  zákona o  státní  službě,
která ale přesto byla přijata.
Hovořil jste v té souvislosti o tom,
že jde o návrat k politizaci státní
správy. Jak se to projevuje?

Novela dala větší prostor k poli-
tickému ovlivňování obsazování,
ale i uvolňování zejména nejvyš-
ších  pozic  ve služebních úřadech.
S ohledem na krátkou dobu od účin-
nosti novely a přechodná usta-
novení se to konkrétně zatím ještě
výrazně   neprojevilo.  Myslím,  že
v dalším období, možná již ve druhé
polovině roku, se však tato možná
„politizace“  státní  správy projeví.
A toho se velmi bojíme, že nastane
destabilizace státní správy.

A jak hodnotíte změny týkající
se služebního hodnocení, které
zmíněná novela služebního zá-
kona také přinesla?

Ještě je brzy na nějaké objektivní
hodnocení této změny. Musíme si
počkat na budoucí měsíce, možná

že již na podzim budeme mít první
signály této změny. Náš názor je
však v této věci konzistentní –
změny hodnotíme negativně, pro-
tože mohou zkomplikovat cestu za
zlepšením platových podmínek pro
tisíce státních zaměstnanců, kteří
odvádějí kvalitní službu.

Jaké další „neuralgické body“
momentálně Odborový svaz stát-
ních orgánů a organizací a jeho
členy trápí, s jakými problémy se
potýkáte?

Je toho více. Pokud se zaměříme
na zákon o státní službě, pak jsou to
například dopady změny systemi-
zace na rok 2019, kdy řada státních
zaměstnanců, kterým bylo místo
zrušeno, ještě neví, co přesně s nimi
bude. Jsou buď přesouváni z místa
na místo, nebo jsou zařazeni mimo
výkon služby z organizačních dů-
vodů a čekají doma, jestli se jim
ještě naskytne nějaká příležitost,
anebo jejich služební poměr skončí. 

Aktuálním problémem je samo-
zřejmě hlavně vyjednávání o plate-
ch na rok 2020 ve veřejném sektoru
a momentální nečinnost vlády v té-
to věci, s tím spojená nekon-
kurenceschopnost státní a veřejné
správy  vůči  soukromému  sektoru
a  též  tlak  ministerstva financí  na
snižování provozních prostředků
jednotlivých  útvarů  státní správy
až  o 10%. Vyzvali jsme vládu, aby
s  námi  začala  co  nejdříve  jednat
o navýšení platů pro příští rok.
Jediné co známe, je návrh minister-
stva na navýšení platů o dvě pro-
centa. Takový návrh by při stávající
inflaci znamenal pokles reálných
platů. Nemáme důvod své požadav-
ky měnit, požadujeme nárůst o osm
procent. Věříme v rozumný kom-
promis. 

Toto vše včetně propuštění stát-
ních zaměstnanců je spojená nádo-
ba, která může mít za následek ko-
laps při provádění některých čin-
ností státních orgánů a orgánů
samosprávy, v konečném efektu te-
dy daleko horší služby pro občany
České republiky.
Rozhovor byl zveřejněn v magazínu
Sondy Revue č. 10/2019. 
Zveřejňujeme bez redakčních úprav.

přečetli jsme
Dnešního dne se uskutečnilo

setkání členů vedení odborových
organizací, které působí v bez-
pečnostních sborech - NOS PČR
(Milan Štěpánek, Milan Synek,
Josef Malý, Karel Jaroš, Tomáš
Machovič), OSH (Jiří Jílek), UBS
(Zdeněk  Drexler) a OSSOO
(Rudolf Pospíšil).

Cílem schůzky byla diskuze o si-
tuaci kolem státního rozpočtu na
rok 2020 v oblasti služebních
příjmů a platů příslušníků a za-
městnanců bezpečnostních sborů.

Účastníci schůzky se shodli na
základních  myšlenkách, které
formulovali  do  společného pro-
hlášení:

Zástupci největších odboro-
vých organizací v bezpečnost-
ních sborech vyzývají tímto vlá-
du, aby se navýšením finanč-
ních prostředků bezpečnostním
sborům v rozpočtu na rok 2020
jednoznačně zasadila o zvýšení
atraktivity služby jejich přísluš-
níků a personální stabilizaci, a to
jak navýšením služebních příj-
mů nejméně o 8 %, tak zlepše-
ním materiálního zabezpečení.

Proto  tímto vyzýváme vládu
k odpovědnému zabezpečení
bezpečnostních sborů a posílení
bezpečnosti občanů této země.

Tento požadavek se netýká jen
příslušníků, ale i zaměstnanců
bezpečnostních sborů. Jejich
příjmy již mnoho let pokulhá-
vají za zaměstnanci státní sprá-
vy a  samosprávy,  a   to   ze-
jména u těch, kteří jsou odmě-
ňováni podle tabulky č. 1. Proto
požadujeme zrušení této ta-
bulky,  která   je    dlouhodobě
v  rozporu  s  nařízením  vlády
o minimální mzdě.

Všichni přítomní zástupci se
shodli na tom, že navýšení slu-
žebních  příjmů  by  mělo  být
směrováno  do  tarifní stupnice
v souladu s ustanovením § 115
odst.  2  zák.  č.  361/2003   Sb.,
o služebním poměru přísluš-
níků bezpečnostních sborů. Te-
dy souhlasíme  a plně podporu-
jeme návrh pana ministra vni-
tra Jana Hamáčka, rozdělit
získané mzdové prostředky
rovnoměrně v rámci tarifní ta-
bulky aplikací tohoto novelizo-
vaného ustanovení, které tak
bude spravedlivější  než v před-
chozích letech.
Praha, dne 3. září 2019
Za NOS PČR: Milan Štěpánek, 
Za OSH: Jiří Jílek, 
Za UBS: Zdeněk Drexler, 
Za OSSOO: Rudolf Pospíšil

Koordinační schůzka představitelů odborových
svazů bezpečnostních sborů

Od příštího roku vzrostou
platy příslušníkům bezpečnost-
ních  sborů. Všichni  si  polepší
o 1500 Kč měsíčně. Částka při-
tom bude připsána přímo do ta-
rifů. 

Ministerstvo vnitra připravuje
návrh vládního nařízení, podle
kterého se upraví základní tarify
všech příslušníků bezpečnost-
ních sborů.  Nejvíce si tak po-
lepší nováčci či řadoví policisté
a hasiči, kteří nasazují životy při
zajišťování naší bezpečnosti.
„Například pro výjezdového
hasiče nebo strojníka s praxí do
3  let  znamená  zvýšení   platu
o 1500 Kč nárůst přes 6 %. Pro
ně je to dobrá motivace, nám to
zase usnadní o trochu víc nábor
nových příslušníků,“ řekl mi-
nistr vnitra Jan Hamáček

Platy příslušníků bezpečnostních sborů
se zvýší o 1500 korun

Tisková zpráva MV ČR 18. 9. 2019

(ČSSD). To samé platí i u poli-
cistů sloužících na obvodních
odděleních  či  vykonávajících
hlídkovou službu. Jak by měly
nově tarify vypadat, si můžete
prohlédnout v příloze (viz od-
kaz).

Připravované nařízení vlády
upraví základní tarify všech
příslušníků bezpečnostních sbo-
rů tak, jak se dohodla v září
letošního roku vláda. Jde o slu-
žební příjmy příslušníků Policie
ČR,  Hasičského  záchranného
sboru, Celní správy, Vězeňské
služby, Bezpečnostní informační
služby, Úřadu pro zahraniční
styky a informace a Generální
inspekce bezpečnostních sborů,
kteří jsou ve služebním poměru
podle zákona o služebním po-
měru bezpečnostních sborů.

https://www.mvcr.cz/clanek/pla
ty-prislusniku-bezpecnostnich-s-
boru-se-zvysi-o-1500-korun.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/platy-prislusniku-bezpecnostnich-sboru-se-zvysi-o-1500-korun.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/platy-prislusniku-bezpecnostnich-sboru-se-zvysi-o-1500-korun.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/platy-prislusniku-bezpecnostnich-sboru-se-zvysi-o-1500-korun.aspx
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Jednání vedení Sekce veřejné správy OSSOO

Na programu
zasedání výboru sekce bude
kromě kolektivního vyjednávání
o vyšší kolektivní smlouvě pro
úředníky územně samospráv-
ných celků jednání o digitalizaci
veřejné správy. S přípravou na
digitalizaci ve veřejné správě
členy  výboru sekce seznámí
Šárka Homfray, které přijala
pozvání na zasedání. Dalšími
body programu bude seznámení
s výsledky jednání Rady vlády
pro veřejnou správu a průběžné
čerpání rozpočtu sekce za rok
2019. 

Jednání vedení sekce se
zúčastnil předseda OS Pavel
Bednář a 1. místopředseda Ru-
dolf Pospíšil. P. Bednář seznámil
členy vedení s aktuálním stavem

ve vyjednávání o navýšení platů
pro zaměstnance veřejné sprá-
vy. Dne 11. září byla na schůzce
v Poslanecké sněmovně za
účasti ministryně financí a mi-
nistryně sociálních věcí učiněna
dohoda o platech na rok 2020.
Výsledek dohody však není do-
posud zveřejněn, neboť je nutné
doladit některé detaily. Předseda
sdělil, že odbory usilují o zrušení
tabulky č. 1 a o to, aby celé na-
výšení šlo do tarifní složky
platu. R. Pospíšil pak informoval
o mítinku Konec levné práce,
pozval členy vedení na tento
mítink, a dále seznámil s plánem
seminářů cílených na podporu
sociálního dialogu. Semináře bu-
dou probíhat v jednotlivých re-
gionech a jsou připraveny na té-

ma zákoník práce, zákon o státní
službě a kolektivní vyjednávání.
Členové vedení sekce byli se-
známeni se  stavem členské zá-
kladny k 30. 6. a s nárůstem poč-
tu členů u jednotlivých sekcí OS.
Karel Mach podal informaci
ohledně vyjednávání dřívějšího
odchodu do důchodu u strážníků
obecních   a   městských  policií
z důvodu jejich náročnosti práce.

Dana Laštovičková, místopřed-
sedkyně sekce,  informovala o sna-
ze ohledně prosazení rizikového
příplatku pro zaměstnance vy-
konávající přestupkovou agen-
du. Po projednání průběžného
čerpání rozpočtu sekce za rok
2019  se  členové  vedení  sekce
v další diskusi zabývali proble-
matikou důchodového zabez-
pečení.                 Alena Gaňová

ze základních organizacíPodpora participace zaměstnanců:
Odborová organizace pořádá obědové

zaměstnanecké diskuse

Odborová orgnizace  zajistila
občerstvení  a úvodní příspěvek
do diskuse. MZV jako zaměst-
navatel  umožnilo  konání  akce
v pracovní době od 12.00-13.00
hodin v reprezentačním salónku
v Černínském paláci (kapacita
20 osob).

Odborová organizace pozvala
k úvodnímu příspěvku Mgr.
Martina Štěpánka, absolventa
FTVS UK, profesionálního
maséra a jednatele společnosti
TECUM s.r.o., která v tomto
oborou poskytuje poradenství
mnoha předním českým firmám. 

Účastníci zaplnili kapacitu
salónku a rozproudili živou di-
skusi o jednoduchých i nároč-
nějších  opatřeních na podporu
zdravého životního stylu, kom-
penzace převážně sedavého za-
městnání a dalších aspektů pra-
covního  života  s  dopady   na
zdraví zaměstnanců. 

Cílem akce bylo podpořit za-
městnance v jejich aktivním pří-
stupu ke svému zdraví a k pod-
mínkám na pracovišti. Odboro-
vé organizaci přineslo celou řa-
du podnětů k jednání se zaměst-
navatelem a také potvrdilo jako
důležité mnohé body prosazo-
vané odborovou organizací v  pro-
bíhajícím  kolektivním  vyjedná-
vání, např. potřebu zajistit lepší
dostupnost sprch na pracovišti,

potřebu umožnit zaměstnancům
snažší výměnu židlí a podporu
používání kompenzačních po-
můcek při práci (overbally,  ver-
tikální PC myši apod.). 

Z diskuse vyplynula řada
jednoduchých nápadů, např.
rozmístit  po  budově  osvětové
a motivační plakáty o uvolňo-
vacích cvicích při práci s počí-
tačem a  na  podporu  pravidel-
né  fyzické  aktivity zaměst-
nanců v práci a při cestě do
práce, i opatření dlouhodo-
bějšího  rázu,  např. zajistit více
stojanů na kola, umyvadla nebo
alespoň desinfekci při vstupu do
jídelny či vytvořit e-learningové

prostředí či videospoty o kom-
penzačních cvičeních pro pre-
venci bolestí zad při práci s PC. 

V neposlední řadě se zaměst-
nanci vyslovili pro lepší přístup-
nost ordinace závodní lékařské
preventivní péče, např. formou
přednostních termínů pro objed-
návky zaměstnanců,  a pro systé-
mové budování pozitivní atmos-
féry důvěry a vzájemné podpory
na pracovišti tak, aby se zaměst-
nanci např. nebáli využívat při
práci  a  k  jednáním  i  zahradu
a dvůr paláce. 

Petra Ali Doláková
místopředsedkyně OO 

zaměstnanců MZV

Dne  12. září se v Praze konalo zasedání vedení
Sekce veřejné správy OSSOO. Hlavním bodem
programu byla příprava podzimního zasedání
výboru sekce, které se uskuteční ve dnech 10. – 11.
října ve Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad
Orlicí.

Obědová zaměstnanecká diskuse na téma „Zdraví v práci“
proběhla dne 5. 9. 2019 na Ministerstvu zahraničních věcí. Tato
akce  zahájila  každoměsíční cyklus debat zaměstnanců na jimi
zvolené téma.

https://www.odboryplus.cz/
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§ ODPOVÍDÁME §

Státní služba

Zákoník práce dává odborové
organizaci řadu oprávnění, kte-
rými zajišťuje práva zaměstnan-
ců a může pozitivně ovlivňovat
postavení zaměstnanců v práv-
nických osobách, v  kterých pů-
sobí. Kontrola evidence pracov-
ní doby však k těmto opráv-
něním nepatří. 

Povinnost vést evidenci pra-
covní doby jednotlivých zaměst-
nanců je uložena zaměstnavateli
zákoníkem práce č. 262/2006
Sb., v § 96. Součástí evidence
pracovní doby je vyznačení za-
čátku a konce směn, práce přes-
čas, noční práce, doby v době
pracovní pohotovosti.

Jakou váhu zákonodárce při-
kládá vedení takovéto evidence
je patrné ze zákona o inspekci
práce č. 251/2005 Sb. Ten v § 28
pokládá porušení povinnosti tý-
kajících práce přesčas za správní
delikt  na úseku pracovní doby.
V souvislosti s tím může Inspek-
ce práce uložit zaměstnavateli
pokutu – dle druhu přestupku –
od 400 000 Kč až do výše 2 mi-
lionů Kč. 

Také pro zaměstnance je
důležité,  aby  evidenční údaje

o pracovní době zaměstnavatel
vedl přesně a dle skutečnosti.
Proto zákoník práce v druhém
odstavci § 96 ukládá zaměstna-
vateli povinnost umožnit, aby
zaměstnanec nahlédl do účtu
pracovní doby nebo evidence
pracovní doby a měl možnost
pořizovat si z nich výpisky, pří-
padně stejnopisy na náklady za-
městnavatele.

Protože z těchto údajů lze
dovodit jak předpoklady výdě-
lečných možností zaměstnance,
tak  kvalitu  soukromého života
v souvislosti s možností čerpání
osobního volna, lze je pokládat
za osobní údaje, které podléhají
zákonné ochraně. Z těchto dů-
vodů ani není možné, aby k nim
měla přístup třetí osoba. Se svý-
mi osobními údaji však zaměst-
nanec, kterého se to týká, může
nakládat, jak uzná za vhodné.

Pokud by se tedy zájem odbo-
rové organizace kryl se zájmem
jednotlivých zaměstnanců, je
možné, aby po seznámení se se
svými údaji je zaměstnanec
poskytl  odborové  organizaci
k vyhodnocení.

JUDr. Pavel Sirůček

Má právo odborová organizace nahlížet do evidence pracovní
doby? Rádi bychom měli bližší informace kvůli přesčasové práci
a náhradnímu volnu.

Okruh těchto
překážek není
pevně stanoven,
mohou být ve-
lice rozmanité.
Nejedná se o dů-
vody, na které

pamatuje právní úprava jinde
(např. návštěva lékaře nebo účast
na  vlastní  svatbě)  a  nesmí   jít
o  záležitosti,  které může státní
zaměstnanec vyřídit mimo slu-
žební dobu. Služební úřad by měl
státní zaměstnanec uvědomit v do-
statečném předstihu, pokud je mu
překážka známa (např. že půjde
vyřizovat časově náročné záleži-
tosti do banky nebo na úřad),
pokud to není možné, např. v pří-
padě řešení havárie vody v bytě,
pak bez zbytečných průtahů.
Zároveň platí povinnost existenci
překážky, a tudíž důvod čerpání
placeného volna nějak hod-
nověrně prokázat. Pokud budete
mít v bytě např. instalatéra na
havárii, můžete od něj doložit
účtenku, možné je doložit po-

řadový lístek z čekání na vydání
řidičského průkazu apod. Pokud
to nejde jinak, pak čestným
prohlášením. 

Na povolování placeného slu-
žebního volna z důvodu překážek
ve  státní  službě  se  nevztahují
ustanovení  o  řízení  ve  věcech
služby ani ustanovení správního
řádu o správním řízení, a proto tu-
to agendu může služební orgán
přenést svým služebním před-
pisem na představené. V textu
uvedený postup služebního orgá-
nu, resp. postup státního zaměst-
nance vůči služebnímu orgánu,
platí proto i pro představené, byli-
li rozhodováním o povolování
placeného služebního volna po-
věřeni. Využít je možné stano-
visko Sekce pro státní službu do-
stupné zde:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sta
novisko-k-aplikaci-narizeni-vlady-c-
135-2015-sb-o-dalsich-prekazkach-
ve-statni-sluzbe-za-ktere-prislusi-stat-
nimu-zamestnanci-plat.aspx

Mgr. Šárka Homfray

Co vlastně spadá do osobních záležitostí dle nařízení vlády
135/2015 Sb. o dalších překážkách ve státní službě, při kterých je
nárok na 1 den placeného volna a jak to musím služebnímu úřadu
dokládat? 

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/ob
sah/228/pravni-poraden-
stvi-pro-cleny-cmkos
najdete  přehled poraden
a jejich úředních hodin,
Žádanku  o   poskytnutí
služby právního poraden-
ství  pro  členy  ČMKOS
a Žádanku doložení člen-
ství pro poskytnutí právní
pomoci. 

Odborová organizace a nahlížení do evidence
pracovní doby

Překážky ve státní službě s nárokem na 1 den
placeného volna

Profesia Days 2019
Ve  dnech  23. a  24.  října  2019  se  v   PVA   EXPO  PRAHA
v pražských Letňanech uskuteční největší veletrh práce v ČR
Profesia  days  Praha  2019. Těšit  se  můžete  nejen na širokou
nabídku pracovních míst a bohatý program, ale také na stánek
ČMKOS, ve které budou naši právníci připraveni poskytnout
návštěvníkům veletrhu bezplatné právní poradenství v oblasti
pracovního práva.
Zaregistrovat se můžete na: http://bit.ly/profesia_cmkos

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-narizeni-vlady-c-135-2015-sb-o-dalsich-prekazkach-ve-statni-sluzbe-za-ktere-prislusi-statnimu-zamestnanci-plat.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-narizeni-vlady-c-135-2015-sb-o-dalsich-prekazkach-ve-statni-sluzbe-za-ktere-prislusi-statnimu-zamestnanci-plat.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-narizeni-vlady-c-135-2015-sb-o-dalsich-prekazkach-ve-statni-sluzbe-za-ktere-prislusi-statnimu-zamestnanci-plat.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-narizeni-vlady-c-135-2015-sb-o-dalsich-prekazkach-ve-statni-sluzbe-za-ktere-prislusi-statnimu-zamestnanci-plat.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-k-aplikaci-narizeni-vlady-c-135-2015-sb-o-dalsich-prekazkach-ve-statni-sluzbe-za-ktere-prislusi-statnimu-zamestnanci-plat.aspx


 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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Zasedání  EPSU  CEWB: Veřejný dluh,  sdružování  v odborech
a politika EU
9. září 2019

Zasedání EPSU volebního obvodu střední Evropy a západního
Balkánu (CEWB) pro-
běhlo ve dnech 4. a 5.
září v Bělehradu a zú-
častnily se ho země
Bosna a Hercegovina,
Chorvatsko, Česká re-

publika, Srbsko, Kosovo, Maďarsko, Černá hora, Severní Makedonie,
Slovensko  a Slovinsko. Diskuze byla  otevřena  tématem veřejného
dluhu, když podle odborů není tento problém separovaným prob-
lémem, ale je vázaný na změny, ke kterým došlo v globální ekono-
mice během posledních 30 let. Vývoj dluhové krize má devastační
dopad na pracovníky a veřejné služby. Širším cílem odborů je trans-
formace  globální  ekonomiky  v  prospěch našich lidí a naší planety
a ne pokračovat v obsluze zájmů korporací a malé menšiny. Dluhové
krize a  jejich  řešení  útoky na kolektivní vyjednávání a mzdy, priva-
tizace a škrty v blahobytu, stejně jako  nižší daně pro bohaté a korpo-
race  jsou zneužívány pro zájmy bohatých a mocných. Je důležité si
uvědomit, že dluh může být důležitým nástrojem při financování
veřejné infrastruktury, veřejných služeb a sociální ochrany, které tvoří
ekonomiky a státy blahobytu. Pro odbory je důležité vědět, jak veřej-
ný dluh funguje, aby věděly, jak ho mohou ovlivňovat. Dalším té-
matem bylo sdružování v odborech a kolektivní vyjednávání. Srbský
ministr sociálních věcí promluvil o sociálních problémech, kterým
čelí jeho země, a zavázal se k rozvoji sociálního dialogu a posílení
kolektivního vyjednávání.
Nové vedení Evropské komise indikuje sociální progres
10. září 2019

Složení nové Evropské komise dává naději, že EU dokáže realizo-
vat v následujících pěti letech sociální progres. Zástupci ETUC vítají
fakt,  že  nové  složení Komise je genderově vyrovnané a s politiky,
kteří rozumí potřebám pracovníků. ETUC bude velice bedlivě sle-

dovat, jak se činnost jednotlivých
eurokomisařů přemění do ambi-
ciózního programu, který bude
podporovat sociální přístup i život-
ní prostředí, a který zajistí udržitel-
ný růst a kvalitní pracovní místa.
Generální tajemník ETUC Luca
Visentini k tomu řekl: „Složení

nové Komise  nám dává naději, že u sociálních záležitostí může dojít
v následujících pěti letech k pokroku. Zlepšení genderové rovnováhy
je důležitým krokem vpřed a jsme potěšeni, že na klíčových postech
zasednou politici, kteří mají úspěšnou historii při podporování pra-
covníků. Teď ještě potřebujeme vidět detailní plán, který budou
komisaři plnit v následujících pěti letech. Nové složení Komise bude
mít naši plnou podporu, pokud dokáže přinést rovnocennou a udr-
žitelnou ekonomiku, progresivní sociální politiku a spravedlivou
přeměnu na zelenou budoucnost.“
Europoslanci a odbory vyzývají EU k boji za demokracii v práci
11. září 2019

Při příležitosti 25. výročí vzniku Směrnice o radách zaměstnanců
vyzývají  zástupci  ETUC  novou  Evropskou  komisi  a   Parlament
k  posílení  demokracie pracovníků napříč Evropskou unií. Ve svém
stanovisku odbory vyzývají k:
- silnějším evropským radám zaměstnanců,
- posílení práv pracovníků na informovanost a konzultacei ohledně

zásadních změn na jejich pracovišti,
- zastoupení pracovníků na úrovni nejvyššího vedení,
- k většímu zastoupení žen v nejvyšším vedení.

Konfederační tajemnice ETUC Isabelle Schömannová k tomu
řekla: „Participace pracovníků je prá-
vem a je přínosná pro pracovníky, firmy,
veřejné služby i naši společnost. Pomů-
že navíc při řízení změn, které přinese
digitalizace a boj s klimatickými změna-
mi. Pokud chce nadcházející šéfka Ko-
mise Ursula von der Leyenová skutečně
posílit demokracii a demokratickou par-

ticipaci tak, jak říká, musí její Komise přijmout kroky k posílení
demokracie na pracovišti“.
Jihoevropské odbory ve veřejných službách varují před negativ-
ním vlivem americké obchodní komory
18. září 2019

Obchodní komora USA aktivně lobbuje za změny v zákonech v ně-
kolika jihoevropských zemích. U vlád těchto zemí lobbuje za oslabení
ochrany pracovníků a zvýhodnění korporátních zájmů. Mezi jejími
požadavky je například snadnější propouštění nebo zavedení větší
flexibility ve prospěch zaměstnavatelů. Dalším z cílů lobbistů je

zrušení nebo výrazné oslabení pra-
covních inspektorátů. Tento tlak
probíhá  přes   rušení   finančních
zdrojů nebo také přes rozměl-
ňování jejich rolí. Konkrétní případ
uvádí profesor pracovního práva
pan Lungu z Moldavské univerzity.

Pravdu odhaluje přehled chystaných změn pracovních zákonů v Mol-
dávii. Mnoho těchto změn vyplývá z evropských směrnic, ale ame-
rická obchodní komora se snaží tyto zákony oslabit tak, aby nebyly
tak přísné jako jsou evropské standardy. To by umožnilo americkým
korporacím těžit více na úkor pracovníků a domácích občanů.
Předseda Moldavské odborové konfederace Oleg Budza při zasedání
EPSU uvedl, že jeho země čelí nestabilní vládě, tvrdým podmínkám
nadiktovaným Mezinárodním měnovým fondem a náročnému trhu
práce z důvodu velkého odchodu kvalifikované pracovní síly.
Zasedání EPSU volebního obvodu pro jihovýchodní Evropu proběh-
lo 11. a 12. září v moldavském Kišiněvě a kromě Moldávie se týkalo
také Albánie, Ázerbájdžánu, Bulharska, Rumunska a Turecka. 
EPSU podporuje školní stávky a mobilizaci k okamžitým krokům
v boji s klimatickými změnami
19. září 2019

Evropská federace  odborových  svazů veřejných služeb  (EPSU),
která zastupuje 8 milionů odborářů, vyjádřila podporu protestům před
summitem OSN, ve kterých občané požadují okamžité kroky od

svých vlád, Evropské komise a Ev-
ropské rady. Mnoho odborů a od-
borářů se k těmto protestům připo-
jí. EPSU označila klimatické změ-
ny jako největší hrozbu pro součas-
nou i budoucí generaci. K boji s kli-

matickými změnami potřebujeme systémové změny. Je na čase, aby
lidé a naše planeta byli na prvním místě před zisky. Bojujeme za bu-
doucnost nás všech, ne jen pouhé menšiny. 

Pavol Mokoš




