
Praha
21. září 2020

Ročník 65

15 http://statorg.cmkos.cz

facebook.com/osstatorg

Pokračování na straně 2

S NÁMI, PRO VÁS!

Jednání Podnikového výboru odborových or-
ganizací OSSOO působících při ÚP ČR .str. 2

Zmrazit hrubé platy státních zaměstnanců
výměnou za nižší daň z příjmu . . . . . . . . .str. 3

Setkání zástupců zaměstnanců sekce veřejné
správy středních Čech . . . . . . . . . . . . . . .str. 3

Doporučení vlády pro úřady k přijímání
opatření proti šíření onemocnění COVlD-19 . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 4

§ ODPOVÍDÁME § . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 5

Příručka k FKSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 6

Zrušení výjezdního zasedání sekce VS.
Činnost v jednotlivých regionech

neustále probíhá
Vedení sekce
Veřejné správy
OSSOO s ko-
nečnou platnos-
tí zrušilo vý-
jezdní zasedání
výboru sekce,

které se mělo uskutečnit ve
dnech 10. - 12. září 2020, a to
jako náhrada za neuskutečněné
jarní zasedání v měsíci květnu.
Výjezdní zasedání bylo zrušeno
z důvodu nárůstu případů koro-
navirové nákazy a s tím spojené
obavy o zdraví členů výboru
a jejich blízkých.

I když se v letošním roce čle-
nové výboru sekce veřejné
správy zatím osobně nemohli
setkat, jejich činnost v jed-
notlivých regionech neustále
probíhá. V době vyhlášeného
nouzového stavu činnost odborů
na jednotlivých obecních, měst-
ských a krajských úřadech měla
nezastupitelnou roli především
při řešení problémů ohledně
ochrany zdraví zaměstnanců.

Předsednictvo podnikového výboru odborových organizací
Celní správy České republiky jednalo 9. října v Praze

V úvodu předseda PV Miloš
Lokvenc informoval o událos-
tech, které se odehrály od po-
sledního zasedání předsednict-
va. Upozornil na opatření zave-
dená vládou ČR v souvislosti s ná-
kazou Covid – 19 a na opatření
vedení celní správy, dezinfekce,
roušky při jednání s veřejností,
hlášení o případech nákazy ro-
dinných příslušníků nebo osob,
s kterými jsme přišli do kon-

Jsem členkou odborové orga-
nizace při PSSZ a velice mě
mrzí, že o práci zaměstnanců
ČSSZ se vůbec nepíše jako o ji-
ných zaměstnancích různých
úřadů a institucí v době koro-
navirové krize.

Stejně tak jako v úřadech
práce a finančních úřadech i za-
městnanci České správy sociál-
ního zabezpečení museli a muse-
jí vynaložit dostatek sil a flexi-
bility k plnění služebních úkolů
během stálé koronavirové situ-
ace. Od měsíce dubna museli za-
městnanci ČSSZ vynaložit veš-
keré síly na vyplácení nemocen-
ských dávek včetně oddělení,
kde výplata nemocenských dá-
vek do jejich náplně práce vůbec
nepatří a běžná práce musela jít
stranou.

Množství nemocenských dá-
vek znamenalo naučit se nové
věci pro zaměstnance jiných
oddělení i v době, kdy na úřa-
dech, a to především v Praze, bo-
jují s neúplným obsazením
služebních míst. Po dohodě se
zaměstnavatelem zaměstnanci

vykonávali práci přesčas o ví-
kendech a svátcích. Do tohoto
období spadalo i čerpání dovo-
lených. V dnešní době mají stá-
le zaměstnanci x hodin navíc,
které nemají kvůli množství
služebních úkolů možnost si
vyčerpat. Veškerá činnost je ve-
dena snahou proplácet nemocen-
ské dávky včas, bohužel chy-
bovost a neúplné vyplnění žá-
dostí zvyšují časovou náročnost
vyřízení.

Ani v následujících měsících
nelze očekávat úbytek práce, je-
likož se nemocenské dávky opět
navyšují z důvodu přibývání
nemocných klientů a upřednost-
něnému programu Antivirus C.
Následky koronavirové situace
a programu Antivirus C budou
zaměstnanci ve svých služeb-
ních úkolech do budoucna zpra-
covávat v řádech měsíců.

Za odvedenou práci nejsou
zaměstnanci ČSSZ adekvátně
ohodnocení a hrozba zmrazení
mezd je pro zaměstnance velice
demotivující.

Vlasta Bedrnová

Koronavir a ČSSZ: Především v Praze bojují
s neúplným obsazením služebních míst

Řešilo se dostatečné zabez-
pečení ochrannými pomůckami,
možnosti využívání práce z do-
mova, úprava pracovní doby při
styku s veřejností. Dotazy smě-
řovaly i k nárokům na stravo-
vání při práci z domova, k ošet-
řovnému na děti apod.

Informace jsou předávány
především prostřednictvím e-
mailové korespondence. Konk-
rétní problematiku v jednotli-
vých úřadech je možné konzul-
tovat s vedením sekce telefo-
nicky, popřípadě prostřednict-
vím emailu.

Další plánované setkání členů
výboru sekce by se mělo usku-
tečnit 22. října 2020 v Praze.
Těžko lze v současné době před-
vídat, jaká opatření a omezení
do té doby mohou nastat.
Stanovy OS umožňují i kore-
spondenční hlasování, což je
poslední a nejzazší varianta,
kterou je možné při schvalování
dokumentů využít.

Alena Gaňová

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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předseda

Předsednictvo podnikového výboru odborových organizací
Celní správy České republiky jednalo 9. října v Praze

taktu, využití videokonferencí
a případné zavedení home of-
fice. Dále přednesl informace
z porady generálního ředitelství
cel – poděkování generálního
ředitele za zvládnutí první fáze
epidemie Covid -19, informace
o odchodu a nástupu zaměst-
nanců CS za období srpen a září
2020, požadavek na úspory, in-
formace o snížení nespotřebo-
vaných finančních prostředků na
platy v návaznosti na rok 2021,
snížení objemu finančních
prostředků na investice a běžné
výdaje o 10 %, snaha o snížení
výdajů na platy.

Předseda PV se dále ve svém
příspěvku zaměřil na organizač-
ní záležitosti: nabídka rekreač-
ního objektu Kletečná k od-
prodeji, schválení požadavku na
navýšení finančních prostředků
na sport, jednání o rekreačním
objektu Thámovy boudy, návrh
na prodloužení platnosti platné
KS pro rok 2019-2020 o jeden
rok s ohledem na zhoršení epi-
demiologické situace a riziko
nemožnosti řádného vyjedná-
vání, návrh pro vypracování
dokumentu - pravidel pro kores-
pondenční hlasování neboli
rozhodování způsobem per rol-
lam především v době, kdy se
PV OO CS nebude moc sejít.

Jednání se zúčastnil také
předseda OSSOO Pavel Bednář,
který přítomné informoval o vy-
jednávání o platech pro rok 2021
a o jednání s ministryní práce
a sociálních věcí Janou Malá-
čovou dne 16. 7. 2020. Paní
ministryně byla seznámena s po-
žadavky OS - navýšení platů
o 15 % pro zdravotníky, o 9 %
pro pedagogické pracovníky
a o 7 % pro příslušníky bez-
pečnostních sborů. Dále P. Bed-
nář přednesl informace z jednání
rady ČMKOS. Podle vyjádření
ministryně Maláčové její minis-
terstvo prosazuje navýšení platů
pracovníkům v sociálních služ-
bách, zrušení všech platových
tarifů pod úrovní minimální
mzdy a zrušení superhrubé

mzdy, zavedení sazeb 15 a 20 %,
což způsobí ztrátu příjmů stát-
ního rozpočtu ve výši až 15 mi-
liard korun; ministryně financí
Schillerová v případě zrušení
superhrubé mzdy avizuje snahu
o zmrazení růstu platů u státních
zaměstnanců. Proti zrušení su-
perhrubé mzdy se již vymezil
prezident republiky Miloš Ze-
man, který navrhuje progresivní
zdanění platů. Propad na straně
příjmů státního rozpočtu může
s sebou přinést snahu o získání
finančních prostředků formou
privatizace části veřejného sek-
toru spolufinancováním zdravot-
nictví, privatizací pojišťoven.

Předseda také upozornil na
novelu zákoníku práce, kdy se
nově počítá dovolená na hodiny.
Informoval o tom, že OS se sna-
ží realizovat semináře OS –
vzhledem ke stávající epidemio-
logické situaci bude realizován
průzkum zájmu, dále se vyjádřil

k navrhovanému stravenkovému
paušálu - OS s návrhem zave-
dení tohoto paušálu nesouhlasí,
chce zachovat možnost řádného
stravování a současně usiluje o za-
chování zaměstnanosti v závod-
ních stravovacích zařízeních.
Pavel Bednář také poukázal na
nový benefit odborové organi-
zace v podobě karty Sphere.

V následné diskusi byla pro-
jednávána témata: vyjednávání
o platech, současná situace
kolem nemoci Covid -19 na jed-
notlivých úřadech, když bylo
konstatováno, že na jednotlivých
pracovištích nejsou žádné zásad-
ní problémy s touto pandemií
v souvislosti se zdravotním sta-
vem příslušníků a občanských
pracovníků, se zabezpečením
ochranných pomůcek a plněním
úkolů požadovaných po celní
správě; prodloužení platnosti
platné KS pro rok 2019 - 2020
o jeden rok s ohledem na zhor-

šení epidemiologické situace
a riziko nemožnosti řádného vy-
jednávání. Bylo upřesněno, že
se toto musí projednat v jed-
notlivých odborových organiza-
cích celní správy a případné
zásadní změny KS by se řešily
dodatkem ke stávající KS.

Projednávalo se také téma
výstroje – možnost reklamace
dodaných výstrojních součástek
a stav při objednávání nových
výstrojních součástek, modré
polokošile, softshelové kalhoty,
možnost přímého nákupu u vý-
robce, potažmo u dodavatele –
v návaznosti na zvýšený zájem
o předmětné výstrojní součást-
ky, jedná se o příslušníky, kteří
jsou oprávněni je v rámci výko-
nu služby používat.

Na závěr jednání předseda
Podnikového výboru odboro-
vých organizací Celní správy
ČR Miloš Lokvenc rozdal úkoly
jednotlivým členům předsed-
nictva do dalšího zasedání, po-
děkoval za účast a bylo schvále-
no usnesení z tohoto jednání.

Jaroslav Žbánek

Pozvání na jednání přijali Vik-
tor Najmon, pověřený zastu-
pováním GŘ ÚP ČR, Kateřina
Csillagová, od 1. 9. 2020 ředitel-
ka odboru personálního a vzdě-
lávání GŘ ÚP ČR a Jaroslav
Dvořák, vedoucí oddělení vzdě-
lávání GŘ ÚP ČR.

Pro některé z nás se jednalo
o první setkání s vrcholnými
představiteli ÚP ČR. V nepo-
slední řadě se jednání tradičně
zúčastnil předseda OSSOO Pa-
vel Bednář, který všechny pří-
tomné informoval zejména
o probíhajících jednáních o na-
vyšování platů pro rok 2021,
úpravy platových stupňů, zkrá-
cení pracovní doby, nově vychá-
zejícím zákoníku práce s výkla-
dem či alternativě za v letošním
roce zrušený mítink „Konec lev-
né práce!“

Vzhledem ke zrušení dvou
posledních jednání podnikového
výboru seznámil předseda PV
Jan Dudek přítomné se změna-
mi, které se udály v průběhu

první poloviny letošního roku.
Mezi úspěchy patří zejména na-
výšení nominální hodnoty stra-
venek na 90 Kč pro zaměstnance
ÚP ČR nebo přijetí služebního
předpisu k zvláštním příplatkům,
kdy se ve spolupráci se zástupci
GŘ podařilo dosáhnout shody
a zajistit potřebný objem fi-
nančních prostředků z FKSP či
provozních zdrojů. Poděkování
si zaslouží zejména členové pra-
covní skupiny, která se v uply-
nulých měsících intenzivně za-
bývala problematikou stanovení
výše zvláštních příplatků a pří-
slušností jednotlivých skupin za-
městnanců dle vykonávaných
agend. Dále došlo např. k díl-
čím úpravám kolektivní dohody
a kolektivní smlouvy v otázce
přiznání odměny při dosažení 70
let věku či zvýšení maximální
částky v případě sociální vypo-
moci. Za částečný neúspěch lze
považovat problematiku zřízení
osobních účtů/benefitních karet,
tzn. cafeterie, kdy jednání s po-

skytovateli služeb v červnu 2020
nepřinesla kýžený efekt.

V následné dvouhodinové
diskuzi bylo možné vznést na
přítomné hosty nejrůznější
dotazy. Tradičně se probíraly ze-
jména personální otázky, sys-
temizace, složitost obsazování
služebních míst, pracovní vytí-
žení, plánovaná opatření v sou-
vislosti s koronavirem, pořizo-
vání ochranných pomůcek, elek-
tronická komunikace s klienty,
homeoffice či provozní záleži-
tosti, vzdělávání sociálních pra-
covníků, realizace veřejných za-
kázek, nasazení nového infor-
mačního systému na ÚP ČR,
sehrání statistik, přičemž pří-
tomní hosté se ve vzájemné
spolupráci snažili zodpovídat
jednotlivé dotazy. Dle vlastního
vyjádření je zastupující generál-
ní ředitel Najmon připraven vést
vzájemná jednání se zástupci OS
i PV a vítá i jednotlivé podněty
z území.

Michal Tuček

Dne 3. září 2020 se navzdory současné pandemické situaci
uskutečnilo první letošní jednání Podnikového výboru
odborových organizací OSSOO působících při ÚP ČR
Po dlouhé době se zúčastnili také zástupci GŘ ÚP ČR
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společné

V Praze se 9. září 2020 v sídle našeho odborového sešli zástup-
ci zaměstnanců z veřejné správy Středočeského kraje na pracov-
ním jednání na téma „Základní práva a povinnosti odborových
organizací, jako zástupců zaměstnanců, ve vztahu k zaměstna-
vateli.“

Na téma základní práva a po-
vinnosti odborových organizací
s uváděním konkrétních případů
hovořil 1. místopředseda OS
Rudolf Pospíšil. Především se-
známil s koncepční novelou
zákoníku práce, která přináší
v oblasti pracovněprávních vzta-
hů řadu změn. Účinnost novely
je od 30. července 2020, zčásti
pak až od 1. ledna 2021 (zejmé-
na sdílené pracovní místo, změ-
na pravidel počítání dovolené,
pracovní volno s náhradou mzdy
pro vedoucí táborů, vychovatele,
instruktory apod.). Na setkání
byla nejvíce diskutována prob-
lematika počítání výpočtu dovo-
lené od ledna 2021 a tvorba

a čerpání sociálního fondu. S vy-
hodnocením kolektivních smluv
ze zasílaných dotazníků ISSP
seznámil přítomné Arnošt
Odvalil. Z dotazníků mimo jiné
vyplynulo, že průměrná tvorba
přídělu do sociálního fondu
z plánovaného objemu prostřed-
ků na platy činí 4 % a průměrná
absolutní částka na jednoho za-
městnance je 9949 Kč.

V další části pracovní porady
vystoupila 2. místopředsedkyně
OS Alena Gaňová, aby infor-
movala o jednání PVOS, které se
uskutečnilo dne 27. 8. 2020.
Podala informaci, že dne 16. čer-
vence začalo vyjednávání o pla-
tech, kdy ministryně práce a so-

ciálních věcí Jana Maláčová při-
jala zástupce odborových sva-
zů ROPO spolu s předsedou
ČMKOS Josefem Středulou.
Odborové organizace požadují
na příští rok navýšení mzdových
prostředků o 15 % pro zdravot-
níky, 10 % pro učitele a 7 %
navýšení pro hasiče, policisty,
úředníky a ostatní. Dále pak A.
Gaňová dále informovala o sta-
vu členské základny k 30.
červnu 2020.

V závěru jednání zúčastnění
zástupci odborových organizací
schválili nového člena do vý-
boru sekce veřejné správy za re-
gion střední Čechy Jaroslava
Pateru, předsedu OO OSSOO
při Městském úřadu v Příbrami,
který byl navržen po rezignaci
Mgr. Františka Žána na funkci
člena výboru sekce VS v měsíci
květnu 2020.

Alena Gaňová

Setkání zástupců zaměstnanců sekce veřejné správy
na pracovním jednání

Zmrazit hrubé platy státních zaměstnanců výměnou za nižší
daň z příjmu, žádá Schillerová

Vládní koalice se koncem srp-
na shodla na zrušení superhrubé
mzdy a zavedení dvou sazeb
daně z příjmu fyzických osob:
základní 15 procent a pro
měsíční příjmy nad 140 tisíc ko-
run pak 23 procent. Nyní činí
efektivní zdanění pro zaměst-
nance 20,1 procenta. Záměr
chce nyní koalice předložit sně-
movně a zvládnout celý proces
tak, aby vše začalo platit od led-
na 2021.

...
„Zavedení sazby 15 procent

prezentuje zvýšení o sedm pro-
cent hrubého, pět procent čis-
tého. A já se domnívám, že v do-
bě, kdy se nacházíme skutečně
v bezprecedentní hospodářské
krizi, že to je dostatečný růst
mezd ve veřejném sektoru,“
řekla Schillerová.

Ministryně proto navrhuje pro
příští rok zmrazit hrubé platy
státním zaměstnancům, včetně
policistů či hasičů. Výjimku by
měli učitelé, kterým vláda hodlá
v příštím roce bez ohledu na
snížení daní přidat zhruba devět
procent. A to tak, aby jejich
průměrné platy dosáhly 45 tisíc
korun hrubého.

...
„Ten pojem zmrazení mezd

bude působit velmi negativně na
všechny stávající i eventuálně
budoucí zaměstnance kterého-
koli státního úřadu,“ uvedla za-
městnankyně Úřadu práce a člen-
ka Odborového svazu státních
orgánů a organizací Věra Pro-
kopová. A to i v případě, že by jí
po zrušení superhrubé mzdy
vzrostl čistý plat o 1600 (nyní
bere 32 tisíc korun hrubého).

Schillerová s tím ale nesou-
hlasí. Argumentuje, že kvůli
plánovaným nižším daním vzros-
tou státním zaměstnancům čisté

platy dostatečně. I proto chystá
zmrazení hrubých mezd také pro
policisty, hasiče, celníky a další
části ozbrojených složek.

Odborářka Prokopová argu-
mentuje rovněž tím, že pokud
stát chce kvalitně řídit repub-
liku, tak musí mít kvalitní insti-
tuce s kvalitními zaměstnanci
a musí ty kvalitní zaměstnance
umět ocenit.

Schillerová naopak přípomí-
ná, že průměrný plat ve státní
sféře je dnes vyšší než v té sou-
kromé. „Musíme také zohlednit,
jak nám porostou mzdy v sou-
kromém sektoru. Takže nemů-
žeme pokračovat v rozevírání
nůžek mezi soukromým a veřej-
ným sektorem.“

Odbory zaměstnanců státní
správy ale požadují, aby jim vlá-
da zvýšila hrubé platy minimál-

***
Předseda OSSOO: Pavel

Bednář: „Není korektní, že
ministryně financí vzkazuje
prostřednictvím sdělovacích
prostředků, že bude navrhovat
zmrazení platů ve veřejném
sektoru. Pro odbory zastupující
zaměstnance veřejných služeb
a správy je toto nepřijatelné.
Zrušení superhrubé mzdy
dopadne na všechny zaměst-
nance, i ty ze soukromé sféry.
Celá řada firem ale svým za-
městnancům navýší mzdy.
Proč velmi výrazný výpadek
příjmů do státního rozpočtu
musí "odnést" zaměstnanci stá-
tu a samosprávy? A co výše in-
flace, stabilita a kvalita veřej-
ných služeb a správy paní mi-
nistryně? Váš návrh je demo-
tivující. Pojďme jednat!!!“

***
Předseda ČMKOS Josef Stře-
dula: „Někteří zaměstnavatelé
už vysílají signály, že zrušení
superhrubé mzdy je příležitost,
jak svým zaměstnancům nezvy-
šovat mzdy, protože to za ně
udělal stát. Považujeme za vel-
mi nebezpečné a nepřijatelné,
aby vyjednávání o růstu mezd
zaměstnavatelé blokovali s vý-
mluvou na zrušení superhrubé
mzdy,“

Zmrazit hrubé platy státních zaměstnanců plánuje pro příští
rok ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Za to by se
jim však měla – po chystaném zrušení superhrubé mzdy – snížit
daň z příjmu. Na účet by jim tak chodilo „v čistém“ až o několik
tisíc korun měsíčně navíc. To ministryně považuje za dostatečný
růst. Proti tomuto záměru se již postavily odbory zaměstnanců
státní správy. Se stále mocnějším odporem se však potýká
i samotný zánik superhrubé mzdy, od něhož se vše odvíjí.

ně o dalších sedm procent, bez
ohledu na výši daní.

...
S odbory naopak souhlasí ko-

munisté, kteří vládu tolerují.
Požadují, aby stát v roce 2021
zvýšil hrubé platy státním za-
městnancům minimálně o tři
procenta. „Bylo by férové vůči
zaměstnancům zohlednit infla-
ci,“ uvedla předsedkyně rozpoč-
tového výboru Miloslava Vostrá
(KSČM).

Předseda KDU-ČSL Marian
Jurečka se také domnívá, že
nárůst platů by měl pokrývat in-
flaci, „protože v ten okamžik by-
chom mohli postihnout rodiny,
mámy samoživitelky“.

O tom, jaké platy budou v příš-
tím roce pobírat policisté, hasiči,
úředníci a další státní zaměst-
nanci, bude jednat na Úřadu
vlády tripartita (zástupci vlády,
zaměstnavatelů a odborářů) 21.
září. Konečné slovo bude mít vlá-
da. Rozhodnout by měla v říjnu.
https://ct24.ceskatelevize.cz/eko
nomika /3178011-zmraz i t -
hrube-platy-statnich-zamestnan-
cu-vymenou-za-nizsi-dan-z-pri-
jmu-zada

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3178011-zmrazit-hrube-platy-statnich-zamestnancu-vymenou-za-nizsi-dan-z-prijmu-zada
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3178011-zmrazit-hrube-platy-statnich-zamestnancu-vymenou-za-nizsi-dan-z-prijmu-zada
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3178011-zmrazit-hrube-platy-statnich-zamestnancu-vymenou-za-nizsi-dan-z-prijmu-zada
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3178011-zmrazit-hrube-platy-statnich-zamestnancu-vymenou-za-nizsi-dan-z-prijmu-zada
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3178011-zmrazit-hrube-platy-statnich-zamestnancu-vymenou-za-nizsi-dan-z-prijmu-zada
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Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVlD-19
Vláda České republiky svým usnesením č. 909 ze dne 7. září

2020 schválila materiál "Doporučení pro úřady k přijímání
opatření proti šíření onemocnění COVlD-19".

Cílem materiálu je informovat členy vlády, vedoucí ostatních
ústředních orgánů státní správy, hejtmany, primátora hlavního
města Prahy, primátory a starosty a jejich prostřednictvím pří-
slušné úřady o doporučených možných postupech úřadů
bránících vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci a bránících
tomu, aby případná karanténa/izolace části zaměstnanců ohrozi-
la plnění úkolů těchto úřadů.
S ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19
vláda
1. doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygie-

nických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými
opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti
Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany;

2. doporučuje, aby úřady v závislosti na aktuální epidemiologické situaci
v místě sídla úřadu přijaly tato opatření bránící vzniku a přenosu infekce
mezi zaměstnanci a bránící tomu, aby případná karanténa/izolace části za-
městnanců ohrozila plnění úkolů úřadu:
2.1. Vydání doporučení zaměstnancům, aby se pohybovali a pobývali

v prostorách úřadů výhradně s použitím ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s výjimkou uza-
vřených prostor (kanceláří), ve kterých jsou současně přítomni pouze
ti zaměstnanci, kteří jsou v nich usazeni. V souvislosti s uvedeným se
také doporučuje, aby úřady, je-li to možné, vybavovaly zaměstnance
ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfekčními prostředky,
zaměstnance na pracovištích přijímajících dokumenty v listinné
podobě jednorázovými ochrannými rukavicemi, pracoviště stojany
pro dezinfekci rukou a prováděly zvýšená hygienická opatření v místě
provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek vý-
tahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně
sdíleného počítačového a kancelářského vybavení).

2.2. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s dalšími osobami na
nezbytně nutnou úroveň, a to zejména:
2.2.1. preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční

(telekonference, videokonference, chat, hlasování per rollam)
formě před přímým osobním kontaktem, avšak při současném
zachování možnosti osobního kontaktu s klienty/veřejností
v úředních hodinách
• Při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se do-

poručuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení
osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klient-
ských pracovištích vybavených objednávkovým systé-
mem a přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným
upozorněním klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat
veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím
ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost do-
držování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty/veřejností
navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také
mezi klienty/veřejností a zaměstnanci.

• Při přímém osobním kontaktu s ostatními zaměstnanci
úřadu nebo se zaměstnanci jiných úřadů a orgánů veřejné
moci se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily
omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na
pracovištích k tomu určených, na nichž jsou dodržována
zvýšená hygienická opatření, se současným doporučením
co nejnižšího počtu účastníků a co nejkratší doby jednání
a přijetí takových opatření, aby případná karanté-
na/izolace účastníků jednání následně neohrozila plnění
úkolů úřadu.

2.2.2. preferencí přijímání dokumentů v elektronické podobě před
listinnou podobou, avšak při současném zachování možnosti
přijímání dokumentů v listinné podobě
• Přijímání dokumentů v listinné podobě se doporučuje ze-

jména prostřednictvím pracovišť podatelny a v rámci
úřadů pak prostřednictvím pracovišť sekretariátů útvarů.
O způsobu přijímání dokumentů doporučuje informovat
vhodným způsobem na úřední desce a na internetových
stránkách úřadu a ve vstupních prostorách pracovišť.

2.3. Střídání oddělených skupin zaměstnanců v rámci pracoviště zohled-
ňujících nejen zařazení zaměstnance do organizačního útvaru, ale
i umístění v kancelářích a používání kuchyňských a sociálních za-
řízení (tak, aby jednotliví zaměstnanci mezi skupinami nepřecházeli,
přičemž mezi odchodem jedné a příchodem druhé skupiny by měl
být dostatečný čas na provedení dezinfekce pracoviště), při dodržení
stanovené týdenní služební/pracovní doby u jednotlivých zaměst-
nanců, zejména za využití
• institutu alternativního rozvržení služební/pracovní doby,
• institutu výkonu služby/práce z jiného místa.

2.4. Střídání oddělených skupin zaměstnanců v rámci závodního stra-
vování (tak, aby jednotliví zaměstnanci mezi skupinami nepřecházeli,
přičemž mezi odchodem jedné a příchodem druhé skupiny by měl
být dostatečný čas na provedení dezinfekce prostor, kde probíhá
závodní stravování) a vytvoření podmínek pro dodržování odstupu
osob alespoň 2 metry ve stravovacích prostorách.

2.5. Zvýšená ochrana zaměstnanců, kteří čestně prohlásili, že spadají do
rizikové skupiny obyvatelstva1.

2.6. Zabránění shlukování osob a vytvoření podmínek pro dodržování
odstupu osob alespoň 2 metry v prostorách úřadů.

2.7. Úprava usazení zaměstnanců v kancelářích, při němž bude minimali-
zován osobní kontakt s dalšími osobami.

2.8. Úprava umístění nábytku v prostorách úřadů.
1 fyzické osoby nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami a lidé s chronickým
onemocněním, mezi které patří: chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné
a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou, např. hypertenze, porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě
(steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo
kostní dřeně, těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2), farmakologicky léčený diabetes me-
llitus, chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou pod-
poru/náhradu funkce ledvin (dialýza), onemocnění jater (primární nebo sekundární)
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/doporuceni-pro-urady-k-prijimani-opa-
treni-proti-sireni-onemocneni-covld-19.aspx

Elektronizace jako priorita
Ministerstvo vnitra se už po dvanácté účastnilo konference k elektronizaci stát-

ní a veřejné správy eGovernment 20:10. Dvoudenní setkání proběhlo v Mikulově
8. a 9. září 2020 tradičně pod záštitou ministra vnitra Jana Hamáčka a s Minis-
terstvem vnitra jako jedním z odborných partnerů.

Zástupci Ministerstva vnitra se letos konference neúčastnili osobně. Vzhledem
k aktuální hygienické situaci se do programu zapojili formou telekonference
prostřednictví webového rozhraní Webex z budovy Ministerstva vnitra v Praha na
Letné. Konferenci opět zahájil náměstek ministra vnitra pro ICT Jaroslav
Strouhal, který se věnoval především rostoucímu množství uživatelů
eGovernmentu, který se projevil i během koronavirové krize. "Nárůst lidí, kteří
využívají možnosti elektronizace, není náhodný a bude pokračovat. Vliv na tom
mají i fungující projekty jako portál občana nebo datové schránky," uvedl mi-
mo jiné náměstek Strouhal.

V této souvislosti chystá Ministerstvo vnitra na podzim mediální kampaň na
sociálních sítích i televizi. Základem bude propagace nové podoby rozcestníku
online služeb veřejné správy gov.cz, přes který se uživatelé jednoduše dostanou
ke službám portálů občana a veřejné správy, datových schránek nebo Czech
POINTu.

Zatímco portál občana nabízí po dvou letech fungování 130 služeb státu a ve-
řejné správy, které lze pohodlně využívat, aktivní elektronické občanské průkazy
pro přístup k elektronickým službám vlastní cca 300 tisíc lidí. V souvislosti se
zavedením bankovní identity však Ministerstvo vnitra počítá s tím, že příští rok
dojde k zásadnímu nárůstu uživatelů eGovernmentu díky zapojení bank a jejich
klientů. "Naše systémy jsou na masivní nárůst uživatelů připravené," ubezpečil
ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra Roman Vrba
https://www.mvcr.cz/clanek/elektronizace-jako-priorita-ministerstvo-vnitra-
se-opet-zucastnilo-konference-k-egovernmentu-v-mikulove.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/elektronizace-jako-priorita-ministerstvo-vnitra-se-opet-zucastnilo-konference-k-egovernmentu-v-mikulove.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/elektronizace-jako-priorita-ministerstvo-vnitra-se-opet-zucastnilo-konference-k-egovernmentu-v-mikulove.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/doporuceni-pro-urady-k-prijimani-opatreni-proti-sireni-onemocneni-covld-19.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/doporuceni-pro-urady-k-prijimani-opatreni-proti-sireni-onemocneni-covld-19.aspx
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poslední

§ ODPOVÍDÁME §
Pracovní hovory i mimo pracovní dobu - NE!

To zaměstnavatelé dělají čas-
to, protože operátoři jim dají
různé slevy a různé paušály a je
pak jedno, zda se volá v pracov-
ní době nebo v noci. Pro zaměst-
navatele je to výhodné, protože
může zajišťovat služby nejen
v pracovní dobu. Ale tak tomu
samozřejmě není. Zaměstnanec
je odměňován za práci vykona-
nou v pracovní době (nebo za
práci přesčas) a ne za práci v do-
bě svého volna (nepřetržitého
odpočinku v práci). To by byla
skrytá (neodměňovaná) práce.
Za určitých okolností by to moh-
lo být považováno za pracovní
pohotovost, za tu se ale poskytu-
je odměna, a ne v žádném pří-
padě odměna formou paušálu na

telefonní hovory (který má mi-
mo jiné cenu 300 – 500 Kč
měsíčně, a to jak za hovory pra-
covní i za hovory nepracovní).
Na toto téma již toho bylo v od-
borných článcích hodně napsáno
a závěr je vždy jeden – zaměst-
nanec má právo v době svého
nepřetržitého odpočinku v prá-
ci nepřijímat pracovní hovory
a vypnout telefon. Samozřejmě,
když vám zaměstnavatel služeb-
ní telefon přidělí, tak s ním pra-
covat musíte, ale můžete ho po
pracovní době vypnout nebo
jednoduše pracovní hovory
nepřijímat, za to vás zaměstna-
vatel nemůže nijak trestat.

JUDr. Eva Dandová
ČMKOS

Budu mít služební telefon s tím, že budu muset přijímat
pracovní hovory i mimo pracovní dobu. Musím na to přistoupit?
Zaměstnavatel mne k tomu chce přimět tím, že mi nabídl využí-
vat telefon i k soukromým účelům.

Odpověď na vaší otázku je
jednoznačná a pro vás příznivá.
Zaměstnavatel nemá právo vás
v době vaší rodičovské dovolené
omezovat ve vaší pracovní ak-
tivitě. To znamená, že jej ne-
žádáte o souhlas, stejně mu ne-
sdělujete žádná fakta, jako
kde bude přivýdělek realizován
a jaké je vaše finanční ohodno-
cení. Výjimku tvoří logicky jen
situace, kdy máte zájem tuto
činnost provozovat v rámci
současného zaměstnavatele.

V každém případě je však nut-
né, aby i na tento přivýdělek by-
la uzavřena pracovní smlouva,
případně dohoda o provedení
práce či dohoda o pracovní čin-
nosti, protože jak jsem pochopil,
bude se jednat o práci závislou.

Samozřejmě za předpokladu,
že se nerozhodnete podnikat
jako osoba samostatně výdě-
lečně činná.

Práce při rodičovské dovolené
Jsem na rodičovské dovolené a mám možnost opakované

krátkodobé práce, musím žádat zaměstnavatele o svolení k ta-
kové práci?

Musíte však počítat s jiným
omezením. Rodičovský příspě-
vek je jednomu z rodičů posky-
tován za předpokladu, že se
odpovídajícím způsobem stará
o dítě, na které mu rodičovský
příspěvek je poskytován. V pra-
xi to znamená, že jste povinna
zajistit nad svým dítětem do-
statečný dohled v době, kdy
s dítětem v rámci své pracovní
aktivity nebudete. Zákon neur-
čuje, kdo je oprávněn takový do-
hled zajistit. Mohou to být přá-
telé, rodiče nebo jiní příbuzní,
nebo osoba, která se takovouto
péčí živí výdělečně. Podmínkou
je, že se jedná o osobu zletilou.
Pokud takovouto možnost ne-
máte, nutno hledat řešení v před-
školních zařízeních, které tako-
véto možnosti poskytují. Ať již
je to školka, mateřská škola či
jiné obdobné zařízení.

V souvislosti s těmito za-
řízeními však platí, že děti do
dvou let věku zde nesmí být
„odloženy“ na dobu převyšující
92 hodin v kalendářním měsíci.

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení, pracuje
na principu lidské solidarity a neziskovosti. Služby členům od-
borových svazů, se kterými má uzavřené dohody o spolupráci, tedy
i členům našeho odborového svazu, jsou poskytnuty po před-
ložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové
organizace zdarma.

SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať
už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo byd-
lení ve vlastním bytě.
Okruhy poskytovaných informací
 Bytové spoluvlastnictví. 
 Bytové družstvo. 
 Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího pod-

nikání, nebytové prostory, pacht. 
 Problematika služeb spojených s užíváním bytu.
Kontakty na poradny na https://www.son.cz/poradna.php

Předseda OSSOO Pavel Bednář: "Na Slovensku se v těchto
týdnech konají protesty za práva zaměstnanců, které vyvo-
laly vládní snahy o snížení mezd a sociálních standardů.
Odborový svaz státních orgánů a organizací slovenské kole-
gy a kolegyně jednoznačně podporuje!"

V případě, že by se prokázal ne-
dostatečný dohled nad dítětem,
nebo že délka pobytu ve výše
uvedených zařízeních přesahuje
dobu 92 hodin měsíčně,
rodičovský příspěvek by vám
mohl být odebrán. Podle § 62
odst. 1 věty prvé zákona
č.117/1995 Sb. o státní sociální
podpoře se přeplatek na ro-
dičovském příspěvku nevrací,
pokud jeho chybnou výplatu
nezpůsobil rodič sám. 

ALE!. Věta  druhá tohoto od-
stavce stanoví, cituji: „Jestliže
byl rodiči vyplacen rodičovský
příspěvek a nebyly přitom spl-
něny podmínky nároku na tento
příspěvek, je rodič povinen vrátit
krajské  pobočce Úřadu práce
ČR vyplacené částky rodičov-
ského příspěvku, které mu nená-
ležely“.

Jiná situace je ovšem v pří-
padě služebního poměru podle
zákona o státní službě. Státní za-
městnankyně nebo zaměstnanec,
kteří jsou zařazeni mimo výkon
služby z důvodu mateřské nebo
rodičovské dovolené, zůstávají

ve služebním poměru, a proto se
i na  ně vztahuje omezení vý-
konu jiné výdělečné činnosti po-
dle  § 81 odst. 2 zákona o státní
službě.  Pokud  bude  mít zájem
o přivýdělek, musí nejprve pí-
semně požádat o souhlas služeb-
ního orgánu. Toto omezení se
nevztahuje na činnost vědeckou,
pedagogickou, publicistickou,
literární nebo uměleckou, na čin-
nost znalce nebo tlumočníka a na
činnost v některých poradních
orgánech. Porušení tohoto ome-
zení, a tedy přivýdělek bez sou-
hlasu, by představoval kárné
provinění se všemi důsledky z to-
ho plynoucími.
Shrnuto:
• Přivýdělek  k rodičovské do-

volené se zaměstnavateli ne-
hlásí.

• V případě služebního poměru
je naopak nezbytný předchozí
písemný souhlas.

• Čerpání tohoto přivýdělku je
omezeno formou péče o dítě. 

JUDr. Pavel Sirůček
Šárka Homfray

svazová právnička

https://www.son.cz/poradna.php


Nepřehlédněte,
již vyšla nová publikace o FKSP 

�Exkluzivní výklad s praktickými příklady jak nově využívat  FKSP 

�Osvědčený tým autorek z Ministerstva financí ČR, ČMOS školství  
a ČMKOS vás připraví na všechny změny platné k  1. 1. 2020

Publikaci, která se nově vztahuje i na státní podniky, můžete  
výhodně hradit právě z prostředků FKSP
Objednávky zasílejte již nyní na adresu Sondy, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3,
e-mailem: sondy@cmkos.cz, telefonicky na číslo 234 462 319 nebo na www.e-sondy.cz
Předplatitelé Revue Sondy mají slevu 15 % v případě, že uvedou fakturační číslo. 
K ceně se připočítává poštovné.

PRÁVNÍ STAV K 1. 1. 2020

Mgr. MARKÉTA SEIDLOVÁ, 
Českomoravský odborový svaz školství

Ing. HELENA ČORNEJOVÁ,
Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. VĚRA ZDENKOVÁ, 
Ministerstvo financí ČR

Mgr. HELENA PETEROVÁ,  
Ministerstvo financí ČR

AKTUALIZOVÁNO

Pro veřejnou sféru a státní podniky

Jak
Jak

FKSPsprávně vytvářet  
a využívat 

postupovat při poskytování 
příspěvku na stravování
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EPSU: Během Dne mládeže požadujeme, aby mladí pracovníci
nenesli hlavní tíhu současné krize
12. srpen 2020

Jak už to často bývá v době ekonomické krize, i v recesi způsobené
pandemií Covid-19
vidíme nejtvrdší do-
pad na mladé pracov-
níky   a  na  mládež
hledající práci. Mezi-
národní organizace
práce    ILO     přišla
k zjištění, že na celém
světě je jeden z šesti
mladých lidí bez

práce, a že pandemie znamená pro mladé lidí hned trojitý šok.
Nejenže to ničí jejich zaměstnání, ale dochází také omezování školení
a vzdělávání a přináší to nové překážky pro lidi snažící se vstoupit na
pracovní trh nebo změnit zaměstnání. Tato analýza vyžaduje adekvát-
ní reakci. Potřebujeme ekonomické zotavení, které nabízí perspektivu
a jistotu pro mladé lidi. Odbory musí zaujmout jasnou pozici: Veřejný
sektor  musí  hrát  důležitou  roli  při  překonáván krize. Pro udržení
a  rozšíření  dodávek kvalitních veřejných služeb nesmí být najímání
a školení mladých lidí během krize omezováno. Při vyjednávání zo-
tavení, které podporuje mladé lidi,  je  potřeba  zapojit  různé spolky
a sítě mladých. Síť mladých EPSU Youth Network podporuje jejich
roli prostřednictvím debaty a výměny zkušeností. 
Silné veřejné služby a sociální bydlení jsou klíčem k zastavení
globální pandemie
21. srpen 2020

PSI vydala nový report ohledně fundamentální role silných veřej-
ných služeb
a sociálního
bydlení při
boji se sou-
časnou glo-
bální pan-
demií a při
ochraně ve-
řejného zdra-
ví. Tyto služ-
by musí být

znovu získány a zařazeny mezi klíčové nástroje vlád při zajišťování
sociálního bezpečí a veřejného zdraví pro všechny. Více než 3,9 mi-
liardy lidí musely zůstat doma kvůli zastavení šíření nákazy Covid-
19. Jak ale může taková domácí karanténa reálně pomoci zastavit
šíření nákazy, když více než 1,8 miliardy lidí po celém světě nemá
adekvátní bydlení, více než miliarda žije v neformálních usedlostech,
150 milionů lidí je bez domova a dalším milionům hrozí, že o svůj do-
mov přijdou? Pandemie Covid-19 odhalila nový stupeň vzájemné
závislosti,  která  jde  napříč  sociálním  statusem a propojuje zdraví
a blahobyt nás všech, když neschopnost některých z nás jít do karan-
tény může vést k nakažení a úmrtí jiných lidí. Zvyšováním zranitel-
nosti a tvrdším zasažením těch nejzranitelnějších členů společnosti,
pandemie plně odhalila škody způsobené sociální nerovností, jejichž
hlavní součástí je i globální krize bydlení. 
Demonstrace za lepší zdravotnictví a péči pokračují
1. září 2020

Odbory se nadále mobilizují v mnoha členských státech EU v boji
za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky pro pracovníky ve zdravot-

ním  a pečovatelském sek-
toru. Nizozemská odbo-
rová konfederace (FNV)
vstoupila do nového mě-
síce celonárodní týdenní
akcí. Členové FNV dou-
fají v dosažení lepšího
uznání práce pracovníků
ve zdravotním a pečova-

telském sektoru. Odboráři konkrétně žádají o vyšší mzdy, nižší pra-
covní vytíženost, větší nezávislost pracovníků a také zajištění širšího
personálu kvůli rostoucí druhé vlně Covid-19. Tři italské odborové
federace ve veřejných službách organizují 16. září stávku, aby
vyjádřily svůj odmítavý postoj vůči soukromým zdravotnickým za-
městnavatelům Aris a Aiop, kteří nechtějí dostát podmínkám dohody
z června tohoto roku. Jednalo se o první dohodu za 14 let a přibližně
100 000 pracovníkům ve zdravotnictví by přinesla zvýšení mezd o 4,2
% a také lepší pracovní podmínky v oblasti pracovní doby, dovolené
a školení. Soukromí zaměstnavatelé odmítají pracovníkům jejich za-
sloužené  zvýšení  mezd. EPSU tyto akce podporuje a zcela souhlasí
s tím, že tito pracovníci by měli dostat odměnu a uznání, které si za-
slouží. Mnoho dalších akcií probíhá například v Belgii, Irsku nebo
Francii. 
Požadavky  EPSU  na  německého předsednictví v oblasti zdraví
a sociálních služeb
15. září 2020

Německé předsednictví EU bude hrát důležitou roli při rozvoji
evropské politiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb, obzvláště

ve světle pandemie Covid-19.
Zástupci EPSU zaslali své
požadavky vůči německému
předsednictví, které začalo 1.
července. “Uvědomujeme si,
že primární zodpovědnost za
organizaci a dodávku zdravot-
ních a sociálních služeb mají

samotné členské státy, ale EU hraje klíčovou roli při doplňování a ko-
ordinaci národních zdravotních služeb a podporování spolupráce.
Toto má obzvláště váhu v době pandemie, kdy je evropská spolupráce
důležitější než kdy jindy. Zdravotní fond EU4Health je nejlepším
způsobem, jak tuto spolupráci posílit. EPSU vítá tento fond, který
zlepší  odolnost  zdravotního  sektoru a přinese užitek pracovníkům,
kteří jsou pro naši společnost nezbytní. Zároveň je ale jasné, že při
80% škrtech proti původnímu návrhu Evropské komise, tento fond
dané cíle nesplní. EPSU proto vyzývá Evropskou radu a Evropský
parlament, aby tyto škrty zrušily. Dále chceme upozornit na současné
strukturální deficity, které vedly k vysokým mírám nákazy a úmrt-
nosti v pečovatelských domech. Nedostatek financí a personálu, ros-
toucí orientace na zisk a nedostatečné hygienické protokoly přispěly
k této tragédii, která ovlivnila především pracující ženy a staré
občany. Nedostatek srozumitelného partnerství na mnoha místech,
obzvláště u soukromých zaměstnavatelů odmítajících kolektivní do-
hody, tuto situaci jenom dále zhoršil. Spolu s německým odborovým
svazem Ver.di a dalšími odbory bude EPSUbojovat ze lepší financo-
vání  zdravotních  a sociálních služeb, za lepší koordinaci národních
strategií a za efektivní implementaci práv pracovníků v oblasti
bezpečnosti práce.”

Pavol Mokoš


