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Návrh zákona o státní službě, senátní tisk č. 336 na:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=

17.9.2014&O=9&action=detail&value=3577

Výbor odborového svazu Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s přípravou VII. sjezdu Odborového svazu

státních orgánů a organizací, který se koná ve dnech 13. 3. –
14. 3. 2015, rozhodl Výbor odborového svazu na svém
zasedání dne 25. 9. 2014 následovně:

a) Předložit členské základně OS k připomínkám návrh
změn Stanov Odborového svazu státních orgánů a orga-
nizací a Řádu právní pomoci.

b) Připomínky a návrhy změn a doplňků k předloženým
návrhům lze zasílat do 15. 2. 2015 přímo sekretariátu OS
a to elektronicky, faxem nebo poštou.

c) Případné připomínky ze strany členské základny by mě-
ly být projednány na příslušných konferencích sekcí.

Návrh změn Stanov Odborového svazu státních orgánů a or-
ganizací najdete na straně 5 - 13

Návrh změn Řádu právní pomoci bude zveřejněn v příštím
čísle NOS 18/2014, který vyjde 23. října 2014.

Konference Dobré vládnutí
Boj za dobrý služební zákon pokračuje

Ve čtvrtek 25. září 2014 se
v Praze konalo 8. zasedání Vý-
boru Odborového svazu státních
orgánů a organizací. Před jeho
zahájením proběhla schůze
předsednictva VOS, které pro-
jednalo materiály předkládané
výboru, zařazení tří nových zá-
kladních organizací do evidence
OS SOO a jednu žádosti o indi-
viduální členství.

Zpráva o činnosti
Výbor OS se zabýval v úvodu

zprávou o činnosti od minulého
zasedání VOS. Tu doplnil před-
seda OS Ing. Jan Rovenský o ak-
tuální stav vyjednávání ohledně
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších
předpisů, o konání jednání s ná-
městkem MPSV JUDr. Petrem
Šimerkou, společném jednání
odborových svazů rozpočtové a
příspěvkové sféry, jednání legis-
lativní rady ČMKOS a vypořá-
dání připomínek na Ministerstvu
práce a sociálních věcí. Výsled-
kem má být zrušení platů v roz-
pětí a navýšení tarifních platů ve
všech tabulkách o 3,5 %, při-
čemž by novelizované nařízení
vlády mělo vyjít ve Sbírce záko-
nů cca 20. října a vejít v účinnost
by mělo od 1. 11. 2014. Zvýšení
bude platit i pro příslušníky
ozbrojených složek. Finanční
prostředky pro zaměstnance na-
pojené na státní rozpočet budou
převedeny ze státního rozpočtu,
územní samosprávné celky musí
zajistit zvýšení tarifů samy.

Zpráva o činnosti shrnula in-
formace o jednáních RHSD.

Jednání se týkala zájmů zaměst-
nanců rozpočtové a příspěvkové
sféře, projednávány byly základ-
ní parametry státního rozpočtu
na rok 2015, dopady občan-
ského zákoníku platného od 1. 1.
2014 ve vztahu k odborovým
subjektům zejména v oblasti
evidence nových ZO, zániku ZO
apod., současná situace v oblasti
zdravotnictví, kultury apod.,
komplexní pozměňovací návrh
k zákonu o státní službě, infor-
mace o činnosti odborné komise
pro důchodovou reformu. Jedná-
ní tripartity se účastnil předseda
OS SOO Ing. Jan Rovenský.

Zpráva o činnosti dále infor-
movala o jednáních Rady
ČMKOS. V uvedeném období
rada mimo jiné jednala o finan-
cování regionálního právního
poradenství v roce 2015 vzhle-
dem k ukončení projektu, který
byl financován z evropských
fondů.

Další část jednání Výboru OS
SOO byla věnována aktuálnímu
stavu v projednávání služebního
zákona. Zákon nyní po schvá-
lení Poslaneckou sněmovnou
PČR čeká na projednání v Sená-
tu PČR. Výbor po projednání
schválil zprávu o hospodaření
OS SOO za 1. pololetí 2014 do-
plněnou stanoviskem Revizní
komise OS.
Příprava VII. sjezdu OS SOO

Výbor po projednání schválil
návrhy svazových dokumentů
předložených komisemi a dosa-
vadní průběh technicko-organi-
zační přípravy VII. sjezdu OS

Evropské hnutí v ČR pokra-
čuje v pořádání konferencí na
téma „Dobré vládnutí v České
republice“. Poslední konference
se konala ve středu 24. září 2014
v příjemném prostředí auly
Matematicko fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze na
Malostranském náměstí v Praze
1. Předchozí konference se
věnovaly především tříbení ná-
zorů na vymezení rámce dob-

rého vládnutí v podmínkách
České republiky, zkušenostem a
poznatkům z jeho aplikace v ji-
ných zemích a na to, jak má pro
zajištění funkční a efektivní
správy státu vypadat služební
zákon. Poslední konference se
pak zabývala změnami v návrhu
služebního zákona předlože-

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=17.9.2014&O=9&action=detail&value=3577
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ného Senátu PČR oproti kom-
plexnímu pozměňovacímu ná-
vrhu k zákonu 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců
ve správních úřadech a o od-
měňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve správ-
ních úřadech (služební zákon)
projednanému v prvním čtení
v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR. Při jeho přípravě by-
la zcela nevídaná aktivita a ne-
formální spolupráce expertů
vládních institucí, odborů a
nevládních neziskových organi-
zací. Mimořádná síla byla
věnována naplnění zásad, mezi
které patří například omezení
politických zásahů do personál-
ní a platové politiky, vytvoření
kariérního systému a motivace
zaměstnance, což vytvoří pod-
mínky pro profesionalizaci stát-
ní službu podle modelu, který je
funkční v evropských demokra-
ciích, a který je zřejmou pod-
mínkou řádného fungování stá-
tu. Důležité je též vyzdvihnout,
skutečnost, že od roku 1989 se
nepodařilo provést významnější
krok v reformě státní správy,
který by nutně vedl ke změně
kultury vládnutí v naší zemi.
Dobře fungující profesionální
státní správa je podstatná pro
kvalifikovaná politická rozhod-
nutí, která pak nalézají kontinui-
tu pro rozhodování v delším
časovém období, než jsou ob-
dobí střídajících se vlád, ale též
jednoznačně vytváří protiko-
rupční prostředí a výrazně ome-
zuje klientismus. Proč se tedy
mnozí bojí nastavení pravidel,
které jsou v jiných zemích
běžné?

Je velice pozitivní, že na strán-
kách Novin odborového svazu
se těmto otázkám věnuje po-
zornost. Je velice povzbudivé,
že Odborový svaz státních
orgánů a organizací je v mno-
hých směrech jedním z hlavních
tahounů změn směřující k do-
brému vládnutí, které si jistě na-
ši občané zaslouží. Pro Evrop-
ské hnutí v České republice se
tak OS SOO stal přirozeným
spojencem. Pokračuje nastolená
diskuse o řízení státní služby.
Doufejme, že se rozšíří řady
politiků, kteří si začnou uvědo-
movat, že spolupráce s kompe-

tentními státními úředníky je
pro ně velmi přínosná k naplnění
slibů svým spoluobčanům -
voličům.

Konference „Dobré vládnutí
v České republice“ jako vždy
měla mimořádně dobré obsazení
obou panelů. První panel zahájil
pan Martin Potůček, vedoucí
Centra pro sociální a ekonomic-
ké strategie FSV UK v Praze a
snažil se najít kvalifikovanou
odpověď na kruciální otázku
„Jak přimět politiky, aby sloužili
veřejnosti“. Využil k tomu pří-
kladů z průzkumů veřejného
mínění u nás a v zahraničí, ale
též závěrů několika vědeckých
studií. Přímý tah na branku ve
svém vystoupení předvedl pan
Milan Chovanec, ministr vnitra,
který převzal po dohodě koalice
s opozicí gestorství nad služeb-
ním zákonem. Z reakce účast-
níků konference bylo zřejmé, že
po provedené změně směru
kormidla se nově otevřelo mno-
ho dalších praktických otázek
ohledně fungování zákona a
dosažení jeho základních cílů.
Změny v návrhu zákona schvá-
leného Poslaneckou sněmovnou
PČR se snažil poctivě vysvětlit
pan Jiří Kaucký, ředitel odboru
legislativy a koordinace před-
pisů MVČR. Nad funkčností
změn v současném návrhu slu-
žebního zákona a dosažení stra-
tegických záměrů se mnoha
komparacemi reálného stavu
naší státní správy a osobními,
více jak 20letými, zkušenostmi
v kanadské státní správě zabýval
pan Edvard Outrata, bývalý
místopředseda Senátu PČR. Ten
nazval své vystoupení velice
příhodně „Raději malý krok
nebo velký skok?“. Ve stejném
duchu na toto vystoupení
navázal pan Radim Bureš, pro-
jektový ředitel Transparency
International, který šel ve svém
vystoupení „Víme, o čem mlu-
víme? Kde chybí otázky, chybí i
odpovědi“ ještě dál. Rozvedl též
stanovisko Transparency Inter-
national z pohledu naplnění cílů
současného návrhu služebního
zákona.

Druhý panel byl zaměřen na
konkrétní podmínky implemen-
tace služebního zákona. V úvo-
du vystoupil pan Vladimír Špid-
la, bývalý eurokomisař a předse-
da Evropského hnutí v České re-
publice, se zásadními otázkami
k naplnění kritérií a cílů služeb-
ního zákona. Konsolidovaná

profesionální státní správa s hi-
storickou pamětí, odbornost a
kariérní systém, odměňování a
odpovědnost byla témata, která
posluchače jednoznačně zaujala.
Též uváděné příklady naprosto
rozdílných přístupů dlouhodobě
implantovaných politiky a médii
k profesím například lékaře a
úředníka byli inspirativní.
Odmítl též populistické názory,
že úředníkem, i na vyšší pozici,
může být kdokoliv i bez před-
chozí praxe. Vše uváděl na pří-
kladech z vlastního působení eu-
rokomisaře v Bruselu. V mnoha
směrech též zmírňoval obavy
vůči nové verzi návrhu služeb-
ního zákona. Nad praktickým té-
matem „Služba státu a obča-
nům“ se zamýšlela paní Kateřina
Valachová, I. náměstkyně minis-
tra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu, která
byla duší a motorem původního
návrhu služebního zákona před-
loženého do Poslanecké sně-
movny PČR. Na příkladech
z praxe rozvíjela okruhy, které
do služebního zákona nezbytně
patří a ty, u kterých lze za ur-
čitých podmínek učinit ústupky.
Zásadní a konzistentní stano-
visko odborů přednesl pan Jan
Rovenský, předseda Odboro-
vého svazu státních orgánů a or-
ganizací. Ten zdůraznil současný
pohled zaměstnance na návrh
služebního zákona schváleného
Poslaneckou sněmovnou PČR.
Na odstrašujících příkladech
špatných „politických“ rozhod-
nutí z posledních let, jako bylo
drastické rozhodnutí vedoucí ke
snížení systemizovaných míst
u České správy sociálního za-
bezpečení či změnám u Úřadu
práce ČR, která vedla k zásad-
ním poruchám obou systémů,
zdůraznil odpovědnost za jejich
přijetí i přes odmítavá stano-
viska odborníků. Dále se velice
kriticky vyjádřil k dohodě koa-
lice s opozicí, zejména v oblasti
„odpolitizace“ státní správy, sys-

temizace, postupu při výběro-
vých řízeních i o nových „výho-
dách“ pro státní úředníky.
Poslední řečník v panelu pan Jiří
Boudal, garant projektu Rekon-
strukce státu, hovořil o nena-
plnění hlavních kritérií pro efek-
tivní a profesionální výkon státní
služby v aktuální verzi návrhu
služebního zákona vyjádřené též
v kritickém stanovisku nevlád-
ních neziskových organizací
sdružených v Rekonstrukci stá-
tu.

V emotivní diskusi účastníci
konference vyjádřili převážně
kritické připomínky, ale také
náměty na dopracování stáva-
jícího návrhu služebního zákona.
Připomínky směřovaly též k je-
ho nedostatečné vyváženosti,
neboť významně se přidává
povinností (převod bez souhlasu
zaměstnance na jiné pracoviště,
nižší plat v době postavení mimo
službu, než mají podle jiného
služebního zákona jiné skupiny
zaměstnanců, nedořešení pla-
tových poměrů atd.) a současně
nedochází ani ke zlepšení po-
stavení státního úředníka. Přes
uvedená kritická vyjádření je
pozitivní pokračující diskuse,
angažovanost a vysoký zájem na
jejím pokračování. Je společnost
a její politická reprezentace
ochotna k velké změně či pů-
jdeme cestou malých a poma-
lých krůčků? Jaký vliv na naši
konkurenceschopnost bude mít
jen pozvolné přibližování se dob-
rému vládnutí? To byla témata,
na která jsme se snažili najít
odpověď.

Konference byla uspořádána
s podporou partnerů Fridrich
Ebert Stiftung, České spořitelny,
a.s., ČMKOS a Rekonstrukce
státu. Mediálními partnery byl
internetový portál EurActiv a
odborové SONDY.

Ing. Ladislav Říha, CSc.
místopředseda

Evropského hnutí v ČR,
člen Výboru OS SOO

Konference Dobré vládnutí
Boj za dobrý služební zákon pokračuje

Pokračování ze strany 1
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Vážení přítomní, dámy a pánové,
Odborový svaz státních orgánů

a organizací pozorně sledoval
vývoj zákona o „státní službě“
v celém průběhu historie jeho
projednávání. Dovolte mi tedy
malý pohled do této historie.

Diskuse týkající se právní
úpravy postavení zaměstnanců
Ústředních orgánů a správních
úřadů zřízených samostatnými
zákony probíhala od roku 1993.
Byla zpracována řada rešerší a
porovnání v rámci Evropské unie,
jak je tato oblast řešena. Jako zá-
klad pro další úpravy byla v roce
2001 přijata koncepce nazvaná
„Reforma veřejné správy“, která
byla rozdělena do několika etap.
Vyvrcholením těchto jednání bylo
přijetí zákona č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců
ve správních úřadech a o odmě-
ňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve
správních úřadech (služební
zákon). Tento zákon však nenabyl
účinnosti, která byla několikrát
odložena. Proklamovaným důvo-
dem byla „vysoká finanční nároč-
nost“ při jeho realizaci.

V letech 2008 – 2012 bylo
učiněno několik pokusů o „zá-
sadní přepracování“ zákona tak,
aby zachoval stávající možnost
„politického zasahování do struk-
tury zaměstnanců včetně jejich
odměňování“ a současně podoba
zákona „navozovala dojem řešení
stávajícího stavu způsobem
běžným v EU“.

Současná podoba „komplex-
ního pozměňovacího návrhu k zá-
konu č. 218/2002 Sb.“ začala
vznikat v roce 2013 a náš
odborový svaz od samého po-
čátku vyvíjel maximálně možnou
aktivitu při jeho zpracovávání. Na
vzniku příslušné právní úpravy
jsme měli eminentní zájem nejen
z důvodu, že jsme v současné
době jediný stát EU, který obdob-
nou právní úpravu postrádá, ale
zejména z důvodu neustálých per-
sonálních změn po parlament-
ních volbách (často i v průběhu
období mezi nimi), které v mnoha
případech vedli k destabilizaci
funkčnosti těchto úřadů.

Jako „odstrašující“ příklady
mimo jiné uvádíme dva:

V roce 2007 došlo k úpravě vý-
platy nemocenského, kdy v prv-
ních 14 dnech přecházela tato vý-
plata na zaměstnavatele a po této

SLUŽEBNÍ ZÁKON Z POHLEDU ZAMĚSTNANCE
Vystoupení předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací Ing. Jana Rovenského na konferenci Dobré vládnutí 24. září v Praze

době se vracela výplata do režimu
správy sociálního zabezpečení
(SSZ). Na základě této právní
úpravy byla na základě „politic-
kého rozhodnutí“ snížena syste-
mizace (počet zaměstnanců SSZ)
o více než 500 zaměstnanců.

Důsledkem bylo zpoždění výplat
v řádu měsíců. Proto byla a v „ti-
chosti“ podstatná část zaměst-
nanců opět přijata zpět.

V roce 2012 došlo u Úřadu
práce ČR k převzetí výplaty
nepojistných sociálních dávek
z územně samosprávných celků
do jeho kompetence a celkově ke
snížení počtu zaměstnanců o cca
3 tis. (kombinace snížení počtu
převzatých zaměstnanců s vlast-
ním snížením na úřadech práce).
Výsledkem byla degradace úřadů
práce na „sociální účtárny“ bez
možnosti jakékoliv kontroly
oprávněnosti výplaty dávek a je-
jich zneužívání ze strany klientů.
Dnes se tato situace pomalu
napravuje.

Jsme přesvědčeni, že v případě
účinnosti zákona o státní službě
by k těmto „excesům“ nemohlo
dojít nebo minimálně ne v tomto
rozsahu.

Po tomto ohlédnutí zpět
k vlastní podobě nové právní
úpravy, která by měla být účinná
od 1. 1. 2015.

Jednání o konečné podobě
nové právní úpravy probíhala od
druhé poloviny roku 2013 do čer-
vence 2014. Současně se něko-
likrát změnil garant přípravy, a to
následovně: v listopadu 2013 by-
lo rozhodnuto, že odpovědnost za
přípravu bude převedena z MVČR
na MPSV ČR, v únoru byla
příprava převedena z MPSV ČR
na Úřad vlády ČR a konečně
v červenci 2014 zpět na MVČR.
Náš odborový svaz se řady těchto
jednání zúčastnil a zastával shod-
ný názor na základní rámec toho-
to zákona spolu s tehdejšími před-
kladateli, a sice že zákon má za-
jistit depolitizaci státní správy,
zavést jednotnou systemizaci,
zvýšit atraktivnost státní správy a
tím i její stabilizaci a v neposled-
ní řadě nový systém odměňování

s ohledem na zvýšené povinnos-
ti a omezení pro zaměstnance,
kteří budou v režimu tohoto
zákona. V průběhu tohoto období
jsme vydali několik stanovisek
k průběhu jednání a k některým
dílčím závěrům přípravy.

Bohužel „politickou dohodou“
mezi vládní koalicí a opozicí doš-
lo v červenci 2014 k zásadní změ-
ně v zákoně, a sice ke zrušení Ge-
nerálního ředitelství státní služby
a jeho kompetence byly převede-
ny na dvě ministerstva, a to
MVČR a MFČR. Tím byla
vytvořena dvě „super ministerst-
va“, která jsou logicky „nadřa-
zena“ ostatním ústředním orgá-
nům a samostatným správním
úřadům. Tímto krokem, který byl
nazván v našem stanovisku „po-
litickým handlem“ došlo k vý-
znamnému ponížení pojmu „de-
politizace ve státní správě“ i z po-
hledu sestavení a jmenování vý-
běrových komisí na státní tajem-
níky, na vytvoření sekce pro státní
službu na MVČR pod vedením
náměstka pro státní službu (má
oprávnění kontroly ostatních stát-
ních tajemníků na ostatních úřa-
dech) apod.

Pokud se týká systemizace a
s ní úzce spojeného systému od-
měňování, je toto na základě
návrhu jednotlivých správních
úřadů v gesci MVČR v dohodě
s MFČR.

Nový systém odměňování je
opět odložen, bez alespoň „názna-
ku způsobu řešení“ na termín do
1. 1. 2017.

Jenom na základě těchto něko-
lika „zásadních údajů“ lze kon-
statovat, že původně proklamo-
vaných cílů „služebního záko-
na“ nebylo dosaženo a „zůstalo
se stát „cca uprostřed cesty ve-
doucí od stávající praxe ke
skutečnému řešení problému

státní správy a její funkčnosti“.
Zároveň však musíme v rámci

objektivního hodnocení všech
jednání, která probíhala mezi
zástupci odborů na straně jedné
a zástupci Úřadu vlády ČR a
MVČR, konstatovat, že byla vždy
vedena oboustranným zájmem
o nalezení kompromisního sta-
noviska při řešení jednotlivých
ustanovení, za vzájemného re-
spektu a oboustranné snahy o po-
chopení rozdílných pohledů na
řešení. Tato situace byla naprosto
odlišná od jednání, která probíha-
la za předchozích vlád.

Závěrem svého vystoupení
bych chtěl vyslovit přesvědčení,
že další jednání, která se budou
odvíjet po definitivním schválení
„služebního zákona“ v rámci vy-
dávání služebních předpisů, práce
na novém systému odměňování,
systemizaci apod. se budou odví-
jet v intencích dosavadních jed-
nání. Vždy bude rozhodujícím
pohledem zájem zaměstnanců a
stabilní prostředí jejich výkonu
práce. Bude snaha eliminace „po-
litických zásahů do jejich činnos-
ti“, které v minulosti často vedli
k problémům, které se v důsledku
projevily v negativním pohledu ze
strany veřejnosti.

Vláda si musí uvědomit, že bez
kvalitní státní správy nemůže re-
alizovat svoje sliby veřejnosti, a
současně státní správa si je vědo-
ma, že bez „kvalitního politic-
kého rozhodování“ nejsou kvalit-
ní výstupy.

Chci věřit tomu, že přes ne-
gativní hodnocení rozhodnutí
z července tohoto roku budou
naše „obavy“ a „obavy“ ze stra-
ny zaměstnanců rozptýleny a
budeme moci konstatovat v bu-
doucím období, že původní cíle
jsou v převážné míře reali-
zovány.

Konferenci moderoval Ladislav Říha, místopředseda Evropského hnutí
v ČR, který je členem a funkcionářem našeho odborového svazu.
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SOO. Výbor schválil počet
delegátů na VII. sjezd Odbo-
rového svazu státních orgánů a
organizací. Vyšel při tom z poč-
tu členů OS SOO ke dni 30. 6.
2014. Pro stanovení počtu
delegátů s hlasem rozhodujícím
byl použit klíč 1 delegát /115
členů OS SOO sdružených v jed-
notlivých sekcích. Počty de-
legátů: Ústřední orgány státní
správy 20, Veřejná správa 84,
Finanční správa 8, Státní zastu-
pitelství ČR 3, Celní správa 9,
Katastrální úřady 6, Vědecko-
technická základna 6, Statistika
3, Vězeňská služba ČR 1, Sekce
policistů a zaměstnanců Policie
ČR 21, Správy sociálního za-
bezpečení 7 a Úřady práce 6.
Dalšími delegáty s hlasem
rozhodujícím jsou 3 volení

funkcionáři OS SOO, tj. předse-
da a dva místopředsedové OS
SOO, kteří nejsou voleni přímo
v ZO nebo na konferencích
sekcí.

Výbor schválil celkový počet
členů VOS po VII. sjezdu OS
SOO následovně: Ústřední
orgány státní správy 4, Veřejná
správa 14, Finanční správa 2,
Státní zastupitelství ČR 1, Celní
správa 2, Katastrální úřady 2,
Vědecko-technická základna 1,
Statistika 1, Vězeňská služba
ČR 1, Sekce policistů a zaměst-
nanců Policie ČR 4, Správy so-
ciálního zabezpečení 2, Úřady
práce 2, předseda OS + 2
místopředsedové 3, celkem 39.

Výbor uložil předsedům sekcí
OS připravit a svolat konference
sekcí, na konferencích sekcí
uzavřít připomínkové řízení

k novelám svazových dokumen-
tů a zvolit delegáty a náhradníky
na VII. sjezd OS SOO, členy
PVOS a VOS na další volební
období s termínem do 15. 2.
2015.

Předseda OS seznámil pří-
tomné s návrhem vedení OS na
funkce předsedy a místo-
předsedů, které bude volit sjezd.
Na předsedu OS navrhuje Bc.
Pavla Bednáře a na místo-
předsedy Petra Vydru a Mgr.
Šárku Homfray.

Z 38 členů Výboru OS SOO
se jednání účastnilo 31 členů.

-dě-

Výbor odborového svazu

Právní pomoc odborového svazu

Osobní příplatek je fakulta-
tivní složkou platu, která
umožňuje ocenit vyšší než
standardní výkonnost a kvali-
tu páce jednotlivých zaměst-
nanců. Základní podmínky pro
poskytování osobního příplatku
včetně maximálního limitu sta-
novuje § 131 zákoníku práce.

V souladu se zněním uvede-
ného paragrafu zákoníku práce
může zaměstnavatel poskytovat
zaměstnanci, který dlouhodobě
dosahuje velmi dobrých pracov-
ních výsledků nebo plní větší
rozsah pracovních úkolů než os-
tatní zaměstnanci, osobní pří-
platek až do výše 50 % plato-
vého tarifu nejvyššího platového
stupně v platové třídě, do které
je zaměstnanec zařazen. K oce-
nění práce vynikajícího a vše-
obecně uznávaného odborníka
zařazeného do desáté až šestnác-
té platové třídy, může zaměstna-
vatel poskytovat osobní pří-
platek až do výše 100 % pla-
tového tarifu nejvyššího pla-
tového stupně příslušné platové
třídy. Naplnění uvedených pod-
mínek předpokládá srovnávání
pracovních výsledků zaměst-
nance nebo rozsahu jeho pra-
covních úkolů s pracovními
výsledky a rozsahem plněných
úkolů ostatních zaměstnanců.
Pokud má poskytování osobního
příplatku tuto skutečnost napl-
ňovat, musí být zaměstnanci při-
znán až po určité době výkonu

Poskytování osobního příplatku
práce. V současné praxi se
zpravidla poskytuje po ukončení
zkušební doby. Na této pod-
mínce není nutné trvat v případě,
kdy se uzavírá pracovní poměr
s uznávaným odborníkem.

Pro osobní příplatek je cha-
rakteristické, že bez rozhodnutí
zaměstnavatele o jeho přiznání
má povahu fakultativního (ne-
nárokového) plnění. Pokud však
zaměstnavatel vydá v souladu se
zákoníkem práce rozhodnutí
o přiznání osobního příplatku a
jeho výši, je povinen tuto složku
platu zaměstnanci v určené výši
poskytovat.

Zákoník práce podmiňuje
poskytování osobního příplatku
dlouhodobým dosahováním vel-
mi dobrých pracovních výsled-
ků. Výraz "dlouhodobě" zákon
blíže nespecifikuje, rozhodnutí
o době potřebné pro posouzení
výkonu zaměstnance ponechává
tedy na zaměstnavateli. Poskyt-
nutí osobního příplatku však ne-
lze spojovat se splněním jednot-
livého pracovního úkolu. K vý-
jimce z uvedeného principu
může dojít pouze v případě za-
stupování jiného zaměstnance
(např. v době nemoci), kdy za-
městnanec kromě plnění svých
pracovních povinností zajišťuje
v požadovaném rozsahu i práci
za dalšího zaměstnance. Obecně
formulovaná kritéria mohou být
u zaměstnavatele konkretizová-
na v kolektivní smlouvě nebo ve
vnitřním platovém předpisu.

Okolnost, že zaměstnavatel
rozhodl o přiznání osobního pří-

platku a o jeho výši, neznamená,
že nemůže dojít ke zvýšení, sní-
žení nebo odejmutí již přizna-
ného osobního příplatku. Změní-
li se výchozí podmínky, na zá-
kladě kterých byl osobní pří-
platek přiznán, může být změně-
na i jeho výše, případně může
být osobní příplatek zaměstnanci
odebrán. Zaměstnavatel je opráv-
něný posuzovat, zda důvody pro
poskytování osobního příplatku
v nezměněné výši nadále trvají.
Změna předpokládá jednak po-
rovnání výsledků dosahovaných
při plnění pracovních úkolů jed-
notlivými zaměstnanci, jednak
zhodnocení výsledků práce od-
váděné konkrétním zaměstnan-
cem v období od posledního
stanovení osobního příplatku.
Nejvyšší vypovídací schopnost
má pravidelné hodnocení, které
vychází z předem stanovených
objektivních a srovnatelných
kritérií.

Ke snížení nebo odejmutí osob-
ního příplatku přiznaného za-
městnanci, který dlouhodobě
dosahuje nadprůměrných pra-
covních výsledků, může zaměst-
navatel přistoupit pouze tehdy,
když dojde ke změně okolností,
za nichž byl osobní příplatek
přiznán, tj. ke snížení rozsahu
nebo kvality zajišťované pra-
covní činnosti. Tento názor
vyslovil i Nejvyšší soud ve svém
rozhodnutí ze dne 27.2.2013 spis.
zn. 21 Cdo 832/2012 a v rozhod-
nutí ze dne 22.1.2014 spis. zn. 21
Cdo 1752/2013.

V rozporu s principy vyplýva-

jícími z ustanovení § 131 záko-
níku práce by bylo také určení
osobního příplatku na dobu urči-
tou, případně jeho změna na pře-
dem stanovenou dobu (zánik
práva zaměstnance na posky-
tování osobního příplatku ani je-
ho opětovné přiznání nelze
vymezit pouze určenou dobou,
bez posouzení výkonnosti za-
městnance). Změny ve výši osob-
ního příplatku nemohou sloužit
ani jako obdoba kárného opat-
ření, ke kterému by zaměstnava-
tel přistupoval v důsledku po-
rušení pracovní kázně.

K výrazné změně, která se tý-
ká poskytování osobního pří-
platku, má však dojít s účinností
od 1. ledna 2015. V rámci dílčí
novely zákoníku práce zařazené
ve změnovém zákoně, který
v současné době probíhá schva-
lovacím procesem, je v § 131 do-
plněn odst. 3 ve znění: "Za-
městnancům lze osobní pří-
platek snížit nebo odejmout také
z důvodu snížení objemu po-
třebných prostředků v důsledku
zvýšení platových tarifů; úhrn
platového tarifu a osobního pří-
platku však nesmí poklesnout."
Obdobné ustanovení je obsaženo
i v zákoně o státní službě a v no-
vele zákona č. 361/2003 Sb., o slu-
žebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů. V podstatě se
jedná o alternativu postupu, kte-
rý se již v dosavadní praxi použí-
val při nedostatku finančních
prostředků na zajištění nároko-
vých složek platu.

Ing. Marie Fabianová

Předsjezdové konference
sekce Veřejné správy

Konference základních organizací
Královéhradeckého kraje a okresu
Semily a základních organizací
Pardubického kraje a okresu
Havlíčkův Brod sekce Veřejné
správy se konaly ve dnech 18. a 23.
října v Hradci Králové. Účastníci
konferencí zvolili delegáty a náhrad-
níky na konferenci sekce Veřejné
správy, která se bude konat v lednu
2015, a na březnový sjezd našeho
odborového svazu, a navrhli své zá-
stupce do orgánů sekce, orgánů OS
SOO a návrhy na kandidáty na
funkcionáře OS SOO volené sjez-
dem.

V letošním roce náš odborový
svaz poskytl a poskytuje zatím
konkrétní právní pomoc u soudu
a v trestním řízení celkem 73
svým členům. Prostřednictvím

regionálního právního poraden-
ství je to 21 členů, prostřed-
nictvím advokátů 24 členů a sva-
zový právník JUDr. Rudolf
Pospíšil zastupuje letos 28 členů.

Pokračování ze strany 1
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STANOVY
ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A

ORGANIZACÍ

Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
1.1 Název odborového svazu je Odborový svaz státních orgánů a

organizací (dále jen “Odborový svaz”). Odborový svaz je do-
brovolným sdružením především členů, působících ve veřejné
správě. Sídlem Odborového svazu je Praha.
Upřesnění: Veřejná správa je správní činnost související s po-
skytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na
místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném
zájmu. Veřejná služba je obecné označení právního postavení
veřejných zaměstnanců a úprava jejich činnosti. Odborový svaz
sdružuje jak zaměstnance veřejné správy, kteří veřejnou službu
vykonávají, tak i zaměstnance, kteří veřejnou službu nevykoná-
vají (např. obslužné činnosti).

1.2 Úlohou Odborového svazu je ochrana, obhajoba a prosazování
práv a oprávněných zájmů členů, především v oblasti pracov-
něprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, so-
ciální a zaměstnanosti. Odborový svaz prosazuje princip so-
ciálně právního státu, odstranění jakýchkoliv forem diskrimi-
nace, prosazuje právo svobodného sdružování ve smyslu
Listiny základních práv a svobod a mezinárodních smluv, kte-
rými je Česká republika vázána.

1.3 Odborový svaz zastupuje své členy při jednání s Parlamentem,
vládou, státními orgány, orgány samosprávy, odborovými
ústřednami, sdruženími zaměstnavatelů, občanskými sdružení-
mi a dalšími právnickými a fyzickými osobami.

Článek 2
2.1 Odborový svaz je právnická osoba, která je politicky, ekonomicky

a organizačně nezávislá zejména na vládě, orgánech státní
správy a samosprávy, zaměstnavatelích, politických stranách a
hnutích, církvích a náboženských společnostech. Odborový svaz
je vyšším odborovým orgánem ve smyslu právních předpisů.
Doplnění si vyžádala nová legislativa, zejména zák on o státní
službě.

2.2 Orgány a funkcionáři Odborového svazu jsou za svou činnost
odpovědni členům a orgánům, kterými byli zvoleni a jimiž mo-
hou být odvoláni.

2.3 Organizační jednotky Odborového svazu (čl. 7.1) jsou povinny
při plnění úlohy Odborového svazu (čl. 1.2) postupovat
společně a ve vzájemné shodě při respektování svých kompe-
tencí, daných obecně závaznými právními předpisy a
Stanovami Odborového svazu.
Zpřesnění textu.

Část druhá
ČLENSTVÍ V ODBOROVÉM SVAZU

Článek 3
Členství
3.1 Členství v Odborovém svazu je individuální a dobrovolné.

Členem Odborového svazu může být každý zaměstnanec v pra-
covněprávním vztahu nebo služebním poměru, nebo student
bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy
a pohlaví. Individuálním členem Odborového svazu může být
každý zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná,
která nezaměstnává žádného zaměstnance (článek 1.1).

3.2 Právo být i nadále členem Odborového svazu se zachovává
členům, kteří pro svůj zdravotní stav nebo věk přerušili či
skončili pracovněprávní vztah nebo služební poměr a pobírají
důchod a také v době nezaměstnanosti.

3.3 Členové Odborového svazu se sdružují především v základních
pobočných odborových organizacích, kterými jsou základní
odborové organizace, působících zpravidla u jednoho zaměst-
navatele nebo v místních odborových organizacích (dále jen
“ZO”).
Změna terminologie je nutná vzhledem k nové legislativě (NOZ,
Zákon o veřejných rejstřících a novela zákoníku práce).

3.4 Členové Odborového svazu, kteří nejsou organizováni v ZO,
mohou být evidováni u Odborového svazu přímo jako indi-
viduální členové. Kontaktním místem pro tyto členy je pří-
slušné regionální pracoviště Odborového svazu. Pokud na je-
jich pracovišti působí ZO, Odborový svaz si vyžádá stanovisko
této ZO.

3.5 Do doby členství v Odborovém svazu se započítává členství
v jiném odborovém svazu nebo v jiné odborové organizaci.
Tuto dobu je člen povinen doložit.

Článek 4
Vznik členství
4.1 Členství v odborovém svazu vzniká:
a) dnem rozhodnutí předsednictva Výboru Odborového svazu

o evidenci ZO. Právnickou osobou se ZO stává dnem následu-
jícím po dni, kdy bylo oznámení o vzniku ZO doručeno pří-
slušnému rejstříkovému soudu, , tímto dnem se ZO stává
právnickou osobou,
Změna je nutná vzhledem k nové legislativě (NOZ, Zákon o ve-
řejných rejstřících).

b) dnem rozhodnutí předsednictva Výboru Odborového svazu o evi-
denci fyzické osoby, která není organizována v žádné ZO (in-
dividuální člen),

c) dnem rozhodnutí výboru ZO/závodního výboru (dále jen
“VZO”) o přijetí za člena.
Byla vznesena připomínka od jedné ZO, aby z celého textu
Stanov byl vypuštěn výraz „závodní výbor“. Dává se proto ke

Návrh novely STANOV ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s pří-
pravou VII. sjezdu Odborového svazu státních
orgánů a organizací, který se koná ve dnech 13. 3.
– 14. 3. 2015, rozhodl Výbor odborového svazu na
svém zasedání dne 25. 9. 2014 následovně:
a) Předložit členské základně OS k připomínkám

návrh změn Stanov Odborového svazu státních
orgánů a organizací a Řádu právní pomoci.

b) Připomínky a návrhy změn a doplňků k před-
loženým návrhům lze zasílat do 15. 2. 2015 pří-
mo sekretariátu OS a to elektronicky, faxem
nebo poštou.

c) Případné připomínky ze strany členské základny
by měly být projednány na příslušných konfe-
rencích sekcí.

Legenda - podtržený text: nový text, přeškrtnutý
text: vypuštěný text, kurzíva: odůvodnění.

Návrh změn Řádu právní pomoci bude zveřejněn v NOS 18/2014.
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zvážení sjezdu, aby jako nejvyšší orgán odborového svazu o té-
to otázce rozhodl.

4.2 Pokud ZO požádá při svém ustavení nebo později o evidenci
u Odborového svazu, vznikne dnem rozhodnutí předsednictva
Výboru Odborového svazu o evidenci všem členům ZO člen-
ství v Odborovém svazu. Členství v Odborovém svazu rovněž
vznikne fyzické osobě, která požádá o přijetí do ZO, která je
evidována u Odborového svazu, a to dnem rozhodnutí VZO
o přijetí za člena.

4.3 Dokladem o členství v Odborovém svazu je členský průkaz.

4.4 Při evidenci přidělí Odborový svaz ZO evidenční číslo a vysta-
ví jí evidenční list, individuálnímu členovi přidělí evidenční
číslo a vystaví mu členský průkaz. Evidenční číslo není sou-
částí názvu ZO.

Článek 5
Zánik členství
5.1 Členství v Odborovém svazu zaniká:
a) dnem rozhodnutí předsednictva Výboru Odborového svazu

o zrušení evidence ZO pro neplnění povinností dle Stanov a
vnitrosvazových předpisů Odborového svazu nebo, pokud
svým zaviněným jednáním poškozuje dobré jméno Odboro-
vého svazu, tímto dnem přestává být ZO právnickou osobou na
základě Stanov Odborového svazu,

b) dnem rozhodnutí předsednictva Výboru odborového svazu o zru-
šení evidence ZO pro nesplňování předpokladů, stanovených
v čl. 15.310, tímto dnem přestává být ZO právnickou osobou na
základě Stanov Odborového svazu,

c) dnem rozhodnutí předsednictva Výboru Odborového svazu
o zrušení evidence fyzické osoby (individuálního člena), její
členství zaniká dnem doručení oznámení o zrušení evidence,

d) jestliže dnem, kdy členská schůze (konference) ZO rozhodne
o ukončení členství fyzické osoby, sdružené v ZO, pro neplnění
členských povinností, vnitrosvazových předpisů nebo jiné zavi-
něné jednání, které poškozuje dobré jméno Odborového svazu,
její členství zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o ukončení členství
této osobě doručeno,
Stylistická úprava.

e) dnem, kdy ZO oznámí Odborovému svazu, že z Odborového
svazu vystupuje. , ZO přestává být právnickou osobou na zá-
kladě Stanov Odborového svazu dnem, kdy je oznámení
doručeno Odborovému svazu.
Změna nutná vzhledem k nové legislativě.

f) dnem oznámení fyzické osoby, že vystupuje z Odborového sva-
zu, její členství zaniká dnem, kdy je toto oznámení doručeno
Odborovému svazu prostřednictvím příslušného regionálního
pracoviště (u individuálních členů) nebo dnem, kdy je toto
oznámení doručeno ZO (u členů, kteří jsou organizováni v ZO),

g) dnem úmrtí člena.

5.2 Předsednictvo Výboru Odborového svazu rozhodne o zrušení
evidence ZO nebo fyzické osoby, jestliže:

a) ZO nebo individuální člen i přes písemnou výzvu, ve které byl
upozorněn na možné následky svého jednání, neplní své povin-
nosti vůči Odborovému svazu, zejména neodvádí ve stanovené
výši členské příspěvky po dobu delší než 6 měsíců, porušuje
vnitrosvazové předpisy nebo svým zaviněným jednáním

poškozuje dobré jméno Odborového svazu.
Zpřesnění a doplnění textu.

b) ZO přes písemnou výzvu, ve které byla upozorněna na možné
následky svého jednání, neuplatňuje svá práva a neplní své
povinnosti, které pro ni vyplývají z obecně závazných právních
předpisů.
Zpřesnění a doplnění textu.

5.3 Členství fyzické osoby v Odborovém svazu nezanikne, byla-li
ZO vyňata z evidence dle článku 5.2, písmeno a) a b) nebo
zanikla dle čl. 15.10, a jestliže fyzická osoba v ní sdružená do
60-ti dnů od vynětí ZO z evidence požádá o přijetí do jiné ZO
nebo o evidenci jako individuální člen a bude-li o její žádosti
rozhodnuto kladně.

5.4 Dnem zrušení evidence zanikají veškerá práva a povinnosti, vy-
plývající ze Stanov Odborového svazu. Tímto ustanovením ne-
jsou dotčeny závazky, vyplývající z poskytnutých půjček a
dotací.

Článek 6
Práva a povinnosti členů
6.1 Všichni členové Odborového svazu jsou si rovni.

6.2 Člen Odborového svazu má právo:
a) účastnit se členské schůze (konference) své ZO,
b) účastnit se každého jednání odborových orgánů, pokud se toto

jednání bezprostředně týká jeho práv, právem chráněných
zájmů nebo povinností,

c) volit a být volen do všech odborových orgánů,
d) svobodně se vyjadřovat ke všem projednávaným otázkám,

požadovat k nim vysvětlení a podávat návrhy orgánům,
funkcionářům a pracovníkům Odborového svazu,

e) obracet se s připomínkami a stížnostmi na kterýkoliv odborový
orgán, který je povinen o výsledku projednání člena neprodleně
informovat,

f) žádat kterýkoliv orgán Odborového svazu o podporu svých pra-
covních zájmů a práv a o ochranu v případě porušení platných
předpisů v otázkách pracovněprávních, mzdových, bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci, nemocenského pojištění a sociál-
ního zabezpečení,

g) žádat o podporu při stávce organizované v souladu se zákonem,
h) být informován o všech základních otázkách činnosti

Odborového svazu a jeho orgánů,
i) na ochranu před šikanováním a na zabezpečení možnosti obha-

jovat své názory a činy,
j) na ochranu z titulu vykonávané odborové funkce, a to i po je-

jím skončení,
k) na bezplatnou právní poradu poskytovanou odborovými orgány

v pracovněprávních věcech,
l) požádat o bezplatné právní zastoupení před soudem ve sporech

vyplývajících z pracovního nebo služebního poměru, v oblasti
sociálního zabezpečení, v občanskoprávních sporech za pod-
mínky, že přímo souvisí s výkonem práce, v trestních věcech
pouze výjimečně, pokud trestní stíhání vyplývá z pracovního
nebo služebního poměru nebo z odborové činnosti a nejde-li
o úmyslný trestní čin nebo o trestní čin spáchaný pod vlivem
omamných nebo psychotropních látek, bližší podrobnosti sta-
noví Řád právní pomoci Odborového svazu,

m) na poskytování finanční pomoci na základě doporučení výboru

Návrh novely STANOV ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
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VZO v souladu s příslušnými předpisy Odborového svazu,
n) požadovat hmotnou a finanční pomoc v případě nemoci, úmrtí

rodinného příslušníka, narození dítěte a v dalších sociálních
případech v souladu s příslušnými předpisy Odborového svazu,

o) na nahlédnutí do záznamů a archivů Odborového svazu, pokud
se bezprostředně týkají jeho práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností,

p) využívat spolu se svými rodinnými příslušníky kulturní a
sportovní zařízení Odborového svazu a jeho organizací a další
výhody poskytované Odborovým svazem a jeho organizacemi.
Změněno číslování – vypuštěno písmeno ch), text zůstává stej-
ný.

6.3 Všechna práva člena Odborového svazu jsou podmíněna řád-
ným plněním povinností.

6.4 Člen Odborového svazu je povinen:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Odborového svazu,
b) platit měsíční členské příspěvky ve stanovené výši,
c) podle svých možností se aktivně účastnit činnosti Odborového

svazu, veškeré činnosti ZO, u které je evidován, zejména člen-
ských schůzí a konferencí,

d) řádně vykonávat svěřenou funkci v Odborovém svazu a z jejího
výkonu se zodpovídat členům a orgánům Odborového svazu,
kteří ho do této funkce zvolili,

e) při skončení členství vrátit ZO průkaz člena.

6.5 Individuální členové Odborového svazu realizují svá práva a
povinnosti prostřednictvím místně příslušného regionálního
pracoviště Odborového svazu.

Část třetí
STRUKTURA ODBOROVÉHO SVAZU

Článek 7
Obecná ustanovení
7.1 Organizačními jednotkami Odborového svazu jsou:

- základní (místní) odborová organizace,
Zpřesnění textu dle legislativních změn.
- podnikový (koordinační) výbor, je-li ustaven,
- sekce.

7.2 Orgány Odborového svazu jsou:
- sjezd Odborového svazu,
- výbor Odborového svazu (dále jen “VOS”),
- předsednictvo VOS,
- revizní komise Odborového svazu.

7.3 Právnickými osobami jsou Právní subjektivitu mají ZO, pod-
nikové (koordinační) výbory a Odborový svaz.
V právních vztazích vystupují svým jménem a za porušení
svých závazků odpovídají celým svým majetkem.
Upraveno v souladu s platnou legislativou.

7.4 Členství ve volených orgánech Odborového svazu vzniká
pouze volbou. Volené orgány organizačních jednotek
Odborového svazu mohou být doplněny formou kooptace za
člena pouze ve výjimečných případech.

7.5 Jménem Odborového svazu vystupují, jednají a odpovědnost

nesou, v rozsahu a za podmínek uvedených ve stanovách:
- VOS, mezi jeho zasedáními předsednictvo VOS,
- předseda, místopředseda (místopředsedové) Odborového svazu.

7.6 Orgány Odborového svazu jsou usnášeníschopné, je-li přítom-
na alespoň nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí se
přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud
stanovy neurčují jinak. Menšina má právo na zaprotokolování,
případně zveřejnění svého stanoviska.

7.7 Orgán Odborového svazu je povinen pozvat ke svému jednání
člena Odborového svazu či zástupce orgánu Odborového svazu
nebo organizační jednotky, jestliže jedná o jeho osobě či o čin-
nosti příslušného odborového orgánu. S usnesením a jeho věc-
ným zdůvodněním je povinen seznámit ty členy a orgány, jichž
se týká. Ti mají právo požadovat podrobnější vysvětlení a prá-
vo vyjadřovat se k usnesení.
Upřesnění.
Proti rozhodnutí orgánu, nebo organizační jednotky, které se
dotýká práv nebo právem chráněných zájmů člena, vyplýva-
jících ze stanov, má člen Odborového svazu nebo organizační
jednotka právo odvolat se k nejblíže vyššímu orgánu
Odborového svazu, jehož rozhodnutí je konečné. Odvolání
nemá odkladný účinek.
Upřesnění.

7.8 Plní-li příslušný odborový orgán svá oprávnění podle pracov-
něprávních předpisů jako zástupce zaměstnanců, je vždy povi-
nen ke svému jednání přizvat toho zaměstnance, jehož se jed-
nání konkrétně týká.

7.9 Odborový svaz a jeho organizační jednotky mohou navazovat
vzájemné styky jak uvnitř, tak i vně Odborového svazu. To se
vztahuje i na jejich vnitřní organizační stupně.

7.10 Činnost Odborového svazu zabezpečuje Kancelář Odborového
svazu.

7.11 Pro určení počtu delegátů a zástupců podle článků 8.3 a 9.2 a
10.1 je rozhodný den, který stanoví VOS současně se stano-
vením klíče pro volbu delegátů sjezdu Odborového svazu.

7.12 Ve vztazích mezi orgány OS, organizačními jednotkami OS a
členy OS se využívá především služba elektronických komu-
nikací, např. prostřednictvím webových stránek OS, elektro-
nicky vydávaného časopisu NOS a elektronické pošty. Tato ko-
munikace může obsahovat i obchodní nabídky, které svým
členům zprostředkovává OS, jeho orgány nebo organizační jed-
notky.
Uvedenou úpravu si vyžádala potřeba praxe.

Článek 8
Sjezd Odborového svazu
8.1 Nejvyšším orgánem Odborového svazu je sjezd, který svolává

VOS jednou za čtyři roky.

8.2 Mimořádný sjezd Odborového svazu svolává VOS, požádají-li
o to alespoň dvě třetiny ZO nebo v případě jiné mimořádné
situace.

Návrh novely STANOV ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
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8.3 Delegáty sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou členové
Odborového svazu, přímo zvolení v ZO nebo na konferencích
sekcí, a to podle klíče, stanoveného rozhodnutím VOS, přičemž
na 1000 členů připadá nejméně jeden delegát. Delegáty sjezdu
s hlasem rozhodujícím jsou též předseda a místopředseda
(místopředsedové) Odborového svazu.

8.4 Delegáty sjezdu s hlasem poradním jsou členové VOS a revizní
komise Odborového svazu pokud nebyli zvoleni dle článku 8.3.

8.5 Sjezd Odborového svazu:
a) schvaluje Stanovy Odborového svazu, jejich změny a doplňky,
b) schvaluje změny a doplňky přijaté podle článku 23 Stanov

Odborového svazu,
c) určuje programové cíle Odborového svazu při zabezpečování

ekonomických, sociálních a kulturních potřeb členů a stanoví
hlavní úkoly na období do dalšího sjezdu,

d) projednává činnost a hospodaření VOS a jeho revizní komise
v období mezi sjezdy a zveřejňuje jejich výsledky,

e) schvaluje svůj jednací a volební řád,
f) volí a odvolává předsedu a místopředsedu (místopředsedy)

Odborového svazu,
g) rozhoduje o sloučení, rozdělení nebo zániku Odborového svazu,
h) bere na vědomí složení VOS, předsednictva VOS a revizní

komise Odborového svazu podle výsledku voleb, usku-
tečněných v sekcích.

Článek 9
Výbor Odborového svazu
9.1 VOS je nejvyšším orgánem Odborového svazu v období mezi

sjezdy. V období mezi sjezdy řídí činnost Odborového svazu vů-
či Parlamentu, vládě, státním orgánům, orgánům samosprávy,
odborovým ústřednám, sdružením zaměstnavatelů, občanským
sdružením a dalším fyzickým a právnickým osobám.

9.2 VOS je tvořen zástupci všech sekcí, dále předsedou, místo-
předsedou (místopředsedy) Odborového svazu, kteří žádnou
sekci nezastupují. Sekce jsou ve VOS zastoupeny v poměru je-
den zástupce na každých započatých 901 701 členů Odbo-
rového svazu, sdružených v sekci, nejméně pak jedním zástup-
cem. Zástupce volí příslušný orgán sekce.

9.3 Jednání VOS svolává předsednictvo VOS nejméně dvakrát ročně.

9.4 Mimořádné jednání VOS svolá předsednictvo VOS, požádá-li
o to nejméně jedna třetina jeho členů nebo nejméně jedna třeti-
na sekcí nebo v případě jiné mimořádné situace. Předsednictvo
VOS svolá jednání VOS do jednoho měsíce od doručení žá-
dosti.

9.5 VOS může ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu
použít hlasování tzv. per rollam (korespondenčně).

9.6 VOS zejména:
a) svolává sjezd Odborového svazu,
b) schvaluje rozpočet Odborového svazu, jeho změny a doplňky a

projednává výsledky hospodaření,
c) schvaluje vnitrosvazové předpisy, jejich změny a doplňky,
d) schvaluje finanční řád Odborového svazu, jeho změny a do-

plňky,

e) schvaluje statut podpůrného a sociálního fondu, zásady použití
provozního fondu a zásady použití rezervního fondu,

f) rozhoduje o správě majetku Odborového svazu,
g) rozhoduje o vydávání svazového periodika,
h) rozhoduje v době mezi sjezdy o členství Odborového svazu

v odborových sdruženích a o přenesení některých pravomocí
Odborového svazu souvisejících s tímto členstvím na odborová
sdružení (ústředny),

i) rozhoduje o členství Odborového svazu v mezinárodních a
národních organizacích,

j) rozhoduje o přistoupení dalších odborových svazů do
Odborového svazu státních orgánů a organizací,

k) rozhoduje o odvolání předsedy a místopředsedy (místo-
předsedů) Odborového svazu podle článku 13 Stanov Odbo-
rového svazu a volí je na období do konání nejbližšího sjezdu
Odborového svazu,

l) rozhoduje o uvolnění volených funkcionářů Odborového svazu
pro výkon funkce, uvolněný předseda, místopředseda
(místopředsedové) Odborového svazu jsou po dobu výkonu
funkce v pracovním poměru k Odborovému svazu,

m) rozhoduje o počtu, složení a rozmístění zaměstnanců
Odborového svazu,

n) stanoví sekcím klíč pro volbu delegátů na sjezdy a konference
odborových sdružení, jichž je Odborový svaz členem,

o) stanoví klíč pro volbu zástupců Odborového svazu do orgánů
odborových sdružení, jichž je Odborový svaz členem,

p) schvaluje změny a doplnění Stanov v souvislosti s přijetím
nové právní úpravy týkající se odborového sdružování, která by
způsobovala neplatnost některých ustanovení Stanov,

q) rozhoduje o vyhlášení stávky, stávkové pohotovosti či jiné
protestní akci Odborového svazu,

r) rozhoduje o přenesení svých pravomocí na předsednictvo VOS,
s) rozhoduje o uzavření dohody se zahraničními odborovými sub-

jekty.

9.7 VOS dále:
a) projednává výsledky činnosti VOS za uplynulé období a sta-

noví úkoly na budoucí období,
b) stanoví zásady postupu pro stávku,
c) schvaluje volební řád pro volbu předsedy a místopředsedy

(místopředsedů) Odborového svazu v případě jejich odvolání
podle článku 13 Stanov Odborového svazu,

d) schvaluje svůj volební a jednací řád,
e) bere na vědomí složení předsednictva VOS,
f) může podat sekci návrh na odvolání člena VOS, který ji zastu-

puje, pokud se opakovaně neúčastní zasedání orgánů Odbo-
rového svazu, do nichž byl zvolen.

Článek 10
Předsednictvo VOS
10.1 Činnost Odborového svazu mezi zasedáními VOS zabezpečuje

předsednictvo VOS, které je tvořeno zástupci všech sekcí
(předsedy sekcí), předsedou a místopředsedou (místopředsedy)
Odborového svazu, kteří žádnou sekci nezastupují.

10.2 Zástupce jednotlivých sekcí volí příslušný orgán sekce.

10.3 Členové předsednictva VOS jsou zároveň členy VOS.

10.4 Předsednictvo VOS zejména:

Návrh novely STANOV ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ



9 NOS 16 -17/2014

a) hospodaří s finančními prostředky a fondy Odborového svazu
podle zásad hospodaření Odborového svazu (článek 21) v sou-
ladu s vnitrosvazovými předpisy a projednává výsledky tohoto
hospodaření

b) je příslušným vyšším (ústředním) odborovým orgánem ve smys-
lu právních předpisů,

c) schvaluje návrhy dohod Odborového svazu s vládou a stano-
viska k zásadním právním normám, upravujícím pracov-
něprávní a sociální problematiku,

d) koordinuje činnost orgánů a sekcí Odborového svazu, poskytu-
je jim metodickou pomoc, na jejich vyžádání jedná s příslušný-
mi orgány,

e) uzavírá dohody se zahraničními subjekty,
f) rozhoduje o výši mezd uvolněných volených funkcionářů

Odborového svazu,
g) rozhoduje o přenesení svých pravomocí na předsedu,

místopředsedu (místopředsedy) Odborového svazu.

10.6 Předsednictvo VOS dále:
a) ustavuje redakční radu svazového periodika, jmenuje a

odvolává její členy,
b) vydává souhlas ke vzniku pracovního poměru zaměstnance

Odborového svazu a k jeho rozvázání ze strany zaměstnavatele.

Článek 11
Předseda Odborového svazu
11.1 Předseda Odborového svazu:
a) je statutárním zástupcem Odborového svazu a zastupuje

Odborový svaz navenek,
b) zabezpečuje plnění úkolů, stanovených sjezdem Odborového

svazu, VOS, předsednictvem VOS a odpovídá za jejich plnění,
c) je garantem koordinace činnosti sekcí při prosazování zájmů,

týkajících se Odborového svazu,
d) plní úkoly svěřené předsednictvu VOS v případech, kdy

rozhodnutí nesnese odkladu,
e) řídí činnost Kanceláře Odborového svazu a je statutárním

orgánem vůči zaměstnancům Odborového svazu.

11.2 Zastupováním Odborového svazu navenek v konkrétně stano-
vených oblastech může VOS pověřit i další volené funkcionáře.

Článek 12
Místopředseda (místopředsedové) Odborového svazu
Místopředseda (místopředsedové) plní úkoly stanovené VOS a

předsednictvem VOS podle článků 9 a 10. Jeden místopředse-
da musí být zvolen do funkce prvního místopředsedy, který za-
stupuje předsedu Odborového svazu v plném rozsahu práv a
povinností po dobu jeho nepřítomnosti.

Článek 13
Odvolání z funkce
13.1 VOS odvolá z funkce předsedu, místopředsedu Odborového

svazu:
a) jestliže jeho členství v Odborovém svazu skončilo,
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.

13.2 VOS může odvolat z funkce předsedu, jednotlivé místo-
předsedy Odborového svazu:

a) byl-li zvolen do funkce v orgánu politické strany či hnutí,
b) je-li členem organizace zaměstnavatelů,

c) je-li členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob
provozujících podnikatelskou činnost, to neplatí, pokud do
takového orgánu byl vyslán Odborovým svazem,

d) vykonává-li podnikatelskou činnost,
e) pro závažné neplnění usnesení sjezdu Odborového svazu, VOS

nebo předsednictva VOS,
f) z jiných závažných důvodů, zejména pro hrubé porušení

Stanov, vnitrosvazových předpisů nebo jiné zaviněné jednání,
které vážně poškozuje dobré jméno Odborového svazu.

13.3 Vznik překážek pro výkon funkce podle článku 13.1 písmeno
b) a 13.2 písm. a) až d) je povinen funkcionář Odborového sva-
zu oznámit předsednictvu VOS neprodleně.

13.4 Zdůvodněný návrh na odvolání z funkce předkládají členové
VOS na základě rozhodnutí výboru sekce. Pro odvolání z funk-
ce je třeba hlasů nejméně dvou třetin všech členů VOS.

Článek 14
Revizní komise Odborového svazu
14.1 Revizní komise je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem

Odborového svazu, nezávislým na ostatních orgánech
Odborového svazu.

14.2 Revizní komise Odborového svazu má právo vstupu do ZO
k provedení kontroly evidence členů a odvodu stanoveného
podílu členských příspěvků Odborovému svazu, a to i v pří-
padě, že není ZO o kontrolu požádána.

14.3 Revizní komise zejména:
a) kontroluje dodržování stanov, vnitrosvazových předpisů, ze-

jména se zaměřením na porušování odborových práv členů
Odborového svazu,

b) kontroluje hospodaření s odborovými prostředky a s odbo-
rovým majetkem Odborového svazu,

c) zpracovává stanoviska k rozpočtu, k čerpání finančních
prostředků a k návrhům dokumentů vztahujících se k hospo-
daření Odborového svazu,

d) předkládá VOS pololetně stanovisko ke zprávě o hospodaření
Odborového svazu a zprávu o výsledcích kontrol v organiza-
čních jednotkách Odborového svazu,

e) provádí kontroly hospodaření s odborovými prostředky a
odborovým majetkem v ZO, metodicky spolupracuje s revizní-
mi komisemi těchto ZO,

f) upozorňuje VOS na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na
opatření k jejich odstranění.

14.4 Revizní komise je tvořena zástupci sekcí, volí je konference
sekce. Sekce se může zastoupení vzdát.

14.5 Minimální počet členů revizní komise je sedm.

14.6 Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve VOS a
předsednictvu VOS.

14.7 Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který je opráv-
něn účastnit se všech jednání VOS a předsednictva VOS s hla-
sem poradním. Předseda zastupuje revizní komisi navenek.

14.8 Revizní komise má právo kontroly odvodu podílu z členských
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příspěvků Odborovému svazu (článek 21.6) v ZO.

14.9 Revizní komise může vydat vlastní jednací řád.

Článek 15
Základní (místní) odborová organizace
15.1 Základní odborové organizace sdružují zejména členy Odbo-

rového svazu, kteří jsou v pracovněprávním vztahu nebo slu-
žebním poměru k témuž zaměstnavateli, nestanoví-li zvláštní
předpis jinak, při zachování členství dle čl. 3.2 Stanov. Ke
vzniku Základní odborové organizace vznikají na základě je
třeba souhlasného písemného prohlášení nejméně tří osob star-
ších 18 let. které jsou v pracovněprávním vztahu nebo služeb-
ním poměru k zaměstnavateli, u něhož základní organizace
hodlá působit.

15.2 Z hlediska účelnějšího sdružování je možno vytvářet místní or-
ganizace. Ke vzniku místní organizace je třeba souhlasného
písemného prohlášení nejméně tří osob starších 18 let.

15.3 K zajištění funkcí základní organizace se minimální počet členů
nutných k zachování základní organizace stanovuje na tři oso-
by, které jsou v pracovněprávním vztahu nebo služebním
poměru k zaměstnavateli, u něhož působí. K zajištění funkcí
místí organizace se minimální počet členů nutných k zachování
místní organizace stanovuje na tři osoby.
Pokles členů pod stanovený počet je povinna ZO bez
zbytečného odkladu oznámit příslušnému regionálnímu pra-
covišti Odborového svazu.
Ustanovení přesunuto do čl. 15.10.
Hodlá-li základní odborová organizace působit u zaměstna-
vatele, zvláštní právní předpis může stanovit minimální počet
členů v pracovním nebo služebním poměru k tomuto zaměst-
navateli.
Úprava dle platné právní legislativy.

15.4 O členství v Odborovém svazu může rovněž požádat odborová
organizace začleněná v jiném odborovém svazu nebo působící
mimo odborový svaz.

15.5 Písemná žádost o evidenci u Odborového svazu obsahuje:
a) název ZO, který musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o odbo-

rovou organizaci, která je organizační jednotkou odborového
svazu. Název musí mít dostatečnou rozlišovací schopnost pro
její identifikaci, (tuto podmínku musí název splňovat po celou
dobu existence ZO), bližší označení zaměstnavatele, u něhož
působí a sídlo ZO,

b) jméno a kontaktní adresu předsedy VZO, popřípadě osoby, kte-
rá je oprávněna jednat jménem ZO,

c) počet zakládajících členů odborové organizace a počet členů
k datu podání žádosti o evidenci, s uvedením počtu členů v pra-
covním poměru nebo služebním poměru k zaměstnavateli, u ně-
hož hodlá základní organizace působit,

d) přílohou žádosti je zápis a prezenční listina z jednání ustavující
členské schůze (konference).
Úprava na základě platné legislativy.

15.6 Po dobu evidence ZO u odborového svazu je ZO povinna bez
zbytečného odkladu hlásit odborovému svazu, prostřednictvím
příslušného regionálního pracoviště, změny názvu, sídla ZO a

její zánik. ZO je povinna do 15 dnů od evidence u Odborového
svazu oznámit Ministerstvu vnitra název, sídlo a datum vzniku
ZO a v průběhu existence ZO změny názvu a sídla do 15-ti dnů
ode dne, kdy bylo jejími příslušnými orgány ve věci rozhodnu-
to. ZO je povinna též do 15-ti dnů oznámit ministerstvu zánik
ZO. Ohlašovací povinnost u Ministerstva vnitra mají všechny
ZO, které byly evidovány u Odborového svazu po dni 30. 6.
2010.
Úprava dle platné legislativy.

15.7 Vznik členství a další údaje, týkající se členství v Odborovém
svazu, včetně placení členských příspěvků, eviduje ZO na evi-
denčním listu člena.

15.8 Základním finančním zdrojem ZO je zůstatek po odvodu sta-
noveného podílu členských příspěvků Odborovému svazu,
další příspěvky poskytované podle platných právních předpisů,
příjmy z vlastního majetku, případně jiné.

15.9 ZO hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhoduje o jeho
využívání, převodu nebo likvidaci s výjimkou převodu
nemovitého majetku a jeho příslušenství mimo Odborový svaz,
který může být uskutečněn pouze po předchozím projednání
v předsednictvu VOS.

15.10 ZO zaniká:
a) sloučením s jinou ZO, pokud při sloučení není rozhodnuto, že

je nástupnickou organizací,
b) poklesne-li počet jejích členů pod tři osoby. ZO je povinna bez

zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost příslušnému re-
gionálnímu pracovišti Odborového svazu.
Ustanovení přesunuto z čl. 15.3.

15.11 Zaniká-li ZO, převede orgán určený členskou schůzí (konfe-
rencí) zůstatek majetku nástupnické odborové organizaci.
Zaniká-li ZO bez právního nástupce a orgán určený členskou
schůzí (konferencí) ke dni zániku nevypořádá veškerý majetek,
přechází tento majetek do vlastnictví Odborového svazu.
Převod majetku provede likvidátor, určený předsednictvem
VOS.
Upřesnění textu.

15.12 Před zánikem je ZO povinna vydat členovi evidenční list člena
Odborového svazu, totéž platí, pokud z ní člen ZO vystoupí.

15.13 Neplní-li ZO své povinnosti vyplývající z obecně závazných
právních předpisů a z těchto stanov (článek 17.2) ve vztahu
k zaměstnavateli, je Odborový svaz oprávněn vstoupit do jed-
nání se zaměstnavatelem jako příslušný odborový orgán.

15.14 V případě vzniku pochybnosti o legitimitě ZO je tato povinna
doložit prokazatelným způsobem Odborovému svazu údaje
o členské základně, volbě výboru ZO a dalších funkcionářů,
případně jiné nezbytné požadované skutečnosti.
Upřesnění textu.

15.15 ZO má povinnost uchovávat dokumenty o své činnost podle
spisového a skartačního řádu vydaného Odborovým svazem.
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Článek 16
Členská schůze (konference)
16.1 Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze všech členů. Tam,

kde z organizačních důvodů nejsou podmínky pro svolávání
členských schůzí, vykonává působnost členské schůze konfe-
rence delegátů. Klíč pro volbu delegátů stanoví VZO.

16.2 Členskou schůzi (konferenci) svolává VZO nejméně jedenkrát
ročně. Svolá ji vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
ZO nebo navrhne-li to osoba, uvedená v článku 17.5 z důvodu
neplnění povinností podle článku 17.4. Členskou schůzi (kon-
ferenci) má právo svolat předseda nebo místopředseda
Odborového svazu, pokud VZO tuto povinnost, přes písemnou
výzvu, do 30 dnů nesplní. Závodní výbor VZO je povinen in-
formovat příslušné regionální pracoviště Odborového svazu
o konání členské schůze (konference) ZO, a to nejméně 10
kalendářních dnů před jejím konáním. VZO je povinen tomuto
pracovišti bez zbytečného odkladu zaslat výpis ze zápisu člen-
ské schůze, osvědčující volbu nového VZO či změny ve VZO.
Upřesnění textu.

16.3 Členská schůze (konference) je řádně svolána, pokud byli o je-
jím konání uvědoměni všichni členové ZO nebo všichni
delegáti. O konání členské schůze (konference) se účastníci
uvědomují způsobem v místě obvyklým.

16.4 Členská schůze (konference) je usnášeníschopná, je-li přítom-
na nadpoloviční většina všech členů ZO (delegátů) nebo ales-
poň nadpoloviční většina členů ZO (delegátů) v pracov-
něprávním vztahu nebo služebním poměru. Členská schůze se
usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Kolek-
tivní smlouva, nebo kolektivní dohoda, je schvalována hlasy
nadpoloviční většiny členů ZO v pracovněprávním vztahu nebo
služebním poměru (článek 15.1).
Nové ustanovení, protože ve smyslu § 23 a následných zákoníku
práce kolektivní smlouva se uzavírá pouze za všechny zaměst-
nance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli.

16.5 Není-li členská schůze (konference) usnášeníschopná, může
závodní výbor do dvou týdnů svolat novou členskou schůzi
(konferenci), která jedná podle původně navrženého programu
a platně se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Pro
svolání této členské schůze (konference) platí ustanovení
článku 16.3.

16.6 Členská schůze (konference) rozhoduje o všech zásadních
otázkách činnosti ZO, zejména o:

a) sloučení, rozdělení ZO, o její organizační struktuře,
b) evidenci ZO u Odborového svazu,
c) tvorbě a použití finančních prostředků, k nimž má právo

spolurozhodování,
d) zásadách hospodaření ZO a o finančních záležitostech, v nichž

nebyla pravomoc rozhodovat delegována na výbor ZO (závod-
ní výbor),

e) uvolňování funkcionářů pro výkon funkce a o výši jejich mzdy,
f) delegování svých pravomocí VZO nebo jiným orgánům,
g) volbě delegátů na konference a sjezdy Odborového svazu,
h) volebním a jednacím řádu ZO,
i) dispozicích s majetkem,
j) o ustavení revizní komise nebo revizora,

k) o odvolání VZO nebo jeho jednotlivých členů.
Nové ustanovení, vyplynulo z potřeb praxe.

Článek 17
Výbor základní (místní) odborové organizace nebo závodní (míst-
ní) výbor
17.1 VZO je výkonným orgánem ZO, který mezi členskými schůze-

mi (konferencemi) řídí její činnost. Způsob volby členů VZO
stanoví členská schůze (konference). V ZO s nízkým počtem
členů může být na základě rozhodnutí členské schůze pověřen
plněním funkce VZO předseda ZO.

17.2 VZO jedná jménem ZO při uplatnění práva spolurozhodování,
projednávání práva na informace, práva kontroly. Jedná a uza-
vírá jménem ZO podnikové kolektivní smlouvy, nebo kolek-
tivní dohody o jejich uzavření zpracovává statistické údaje,
požadované Odborovým svazem. Navenek jej zastupuje
předseda ZO, který je statutárním zástupcem ZO. Jiný člen
VZO nebo člen komise zřízené ZO může ZO zastupovat na
základě písemného pověření VZO.

17.3 VZO přijímá nové členy Odborového svazu do ZO na základě
jejich přihlášky na nejbližším jednání VZO. V případě nega-
tivního rozhodnutí VZO je žadatel oprávněn se obrátit na
předsednictvo VOS se žádostí o přezkoumání tohoto rozhod-
nutí, a to nejpozději do 15 dnů od doručení písemného rozhod-
nutí VZO o nepřijetí. Žádost bude projednána na nejbližším
zasedání předsednictva VOS. Rozhodnutí předsednictva VOS
o tom, zda je žadatel přijat za člena či nikoliv, je konečné.
Jednání předsednictva VOS se zúčastní žadatel o členství a
pověřený člen VZO. Neúčast uvedených osob není důvodem
pro odklad rozhodnutí. Toto ustanovení se přiměřeně použije i
pro přijímání individuálních členů Odborového svazu.
Požadavek vyplynul z potřeb praxe.

17.4 VZO je povinen plnit veškerá oprávnění, která pro ZO jako zá-
stupce zaměstnanců, vyplývají z pracovněprávních předpisů.
Zejména je povinen v případech, týkajících se většího počtu za-
městnanců, vhodným způsobem seznámit zaměstnance s výsled-
ky jednání mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem. Též je
povinen všechny zaměstnance seznámit s průběhem a výsledky
kolektivního vyjednávání. VZO má povinnost archivovat doku-
mentaci ZO, včetně nepředaných průkazů členů ZO, lhůty sta-
noví spisový a skartační řád Odborového svazu.

17.5 Pokud VZO neplní své povinnosti stanovené v článku 17.4
Stanov Odborového svazu, má právo předseda, místopředseda
Odborového svazu nebo člen předsednictva VOS jím pověřený
zúčastnit se jednání orgánů ZO, přičemž je oprávněn navrhnout
opatření proti nečinnosti VZO. V odůvodněném případě má
právo předseda (místopředseda) Odborového svazu jednání to-
hoto orgánu svolat a navrhnout příslušná opatření.

17.6 VZO se schází podle potřeby. Je řádně svolán, pokud o termínu
jednání byli uvědoměni všichni jeho členové způsobem v místě
obvyklým. VZO je usnášeníschopný, je-li přítomna nad-
poloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba nad-
poloviční většiny hlasů přítomných členů. Pro zajištění své čin-
nosti může VZO vytvářet komise, jejichž vedením pověří
zpravidla člena VZO.
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17.7 ZO lze rozčlenit na dílčí organizace, případně odborové úseky
v čele s výborem nebo s úsekovým důvěrníkem.

17.8 V případě neúspěšného sporu se zaměstnavatelem, v jehož
důsledku hrozí stávka či stávková pohotovost, je povinen infor-
movat bez zbytečného odkladu VZO o celé problematice
Odborový svaz. Tento postup je stejný i v případě stávky nebo
stávkové pohotovosti či jiné protestní akce z jiných důvodů než
sporu o uzavření kolektivní smlouvy.

17.9 VZO je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat
Odborový svaz o vystoupení ZO z Odborového svazu; k ta-
kovému rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou třetin členů
ZO nebo dvou třetin delegátů konference.

17.10 VZO je povinen neprodleně písemně informovat Odborový
svaz o případech porušování odborových práv či jiné diskrimi-
nace.

17.11 Před zánikem ZO je VZO povinen projednat možnost převe-
dení členů ZO do jiné odborové organizace nebo jim nabídnout
individuální členství v regionu pracoviště nebo bydliště člena
prostřednictvím regionálního pracoviště Odborového svazu.

17.12 VZO je povinen vést řádnou evidenci členů ZO dle pokynů
Odborového svazu a stav členské základny hlásit Odborovému
svazu k 30. 6. kalendářního roku. Výkaz o placení členských
příspěvků za příslušný kalendářní rok je povinen zaslat
Odborovému svazu ve stanoveném termínu.

17.13 V případě zániku ZO (dle článku 15.10) nebo vystoupení z Od-
borového svazu (dle článků 5.1 písm. e) a 17.9) je povinen
VZO vrátit členské průkazy členů příslušnému regionálnímu
pracovišti Odborového svazu.

17.14 VZO je povinen přizvat na své jednání zaměstnance, pokud se
toto jednání bezprostředně týká jeho práv, právem chráněných
zájmů nebo povinností.

17.15 V případě, že během funkčního období dojde ke změnám ve VZO,
je povinností VZO zabezpečit protokolární předání agendy čle-
na VZO, kterému končí mandát, buď přímo novému členu VZO,
není-li dosud zvolen, předá se uvedená agenda VZO jako orgánu.

Článek 18
Podnikový (koordinační) výbor
18.1 ZO mohou ustavit jako svůj společný orgán podnikový (koor-

dinační) výbor. Podnikový (koordinační) výbor musí být evi-
dován u Odborového svazu.

18.2 Podnikový (koordinační) výbor zastupuje ZO v rozsahu pravo-
mocí jimi delegovaných. O delegaci pravomocí rozhodují člen-
ské schůze (konference) ZO.

18.3 Zástupce do podnikového (koordinačního) výboru volí členská
schůze (konference) podle klíče, stanoveného dohodou VZO.

18.4 Podnikový výbor navenek zastupuje předseda nebo jiný písem-
ně pověřený člen podnikového výboru, totéž platí o koordi-
načním výboru.

18.5 Pro postavení podnikového (koordinačního) výboru se použije
přiměřeně ustanovení o postavení VZO.
Upřesnění zkratky.
Podnikový (koordinační) výbor se stává právnickou osobou
dnem následujícím po dni, kdy bylo oznámení o jeho ustavení
doručeno příslušnému rejstříkovému soudu.
Změna je nutná vzhledem k nové legislativě.

18.6 Při podnikovém (koordinačním) výboru se ustavuje revizní
komise. Je tvořena delegáty zpravidla podle stejného klíče, po-
dle kterého byl vytvořen podnikový (koordinační) výbor.

18.7 Pro činnost podnikového (koordinačního) výboru a jeho revizní
komisi se použijí přiměřeně ustanovení o VZO a revizní komisi
ZO.
Upřesnění zkratky.

Článek 19
Revizní komise
19.1 Revizní komise ZO dohlíží, aby činnost ZO a jejích orgánů by-

la v souladu se stanovami a ostatními předpisy Odborového
svazu a obecně závaznými předpisy. Zejména dohlíží na to, aby
hospodaření a činnost ZO byla v souladu se zásadami
hospodaření a usneseními schválenými členskou schůzí (kon-
ferencí).

19.2 Pokud VZO nebo jeho orgán jedná v rozporu se Stanovami
Odborového svazu, ostatními předpisy Odborového svazu nebo
obecně závaznými právními předpisy a přes upozornění revizní
komise nesjedná nápravu, je revizní komise oprávněna svolat
členskou schůzi (konferenci).

19.3 Předsedu revizní komise volí buď revizní komise ze svého stře-
du, nebo členská schůze (konference). Předseda má právo
účastnit se s hlasem poradním zasedání VZO a jeho orgánů.
Členové revizní komise mají právo zúčastnit se s hlasem po-
radním konference, nebyli-li zvoleni jejími řádnými delegáty.

19.4 Podmínky svolání, usnášeníschopnosti a platnosti usnesení jsou
stejné jako u VZO.
Upřesnění zkratky.

19.5 Člen revizní komise nemůže být po dobu svého funkčního ob-
dobí členem VZO.

19.6 V ZO může na základě rozhodnutí členské schůze plnit povin-
nosti revizní komise revizor.

Článek 20
Sekce
20.1 ZO určitého odvětví nebo zaměření se sdružují do sekcí. Sekce

projednává a řeší profesní a odvětvové otázky v celém rozsahu
odborové činnosti s příslušnými státními orgány a organizace-
mi. Sekce předkládají návrhy na řešení požadavků a potřeb
členů vyšším svazovým orgánům v případech, kdy řešení pře-
sahuje rámec sekce, nebo když požadují pomoc, součinnost
nebo zastupování.

20.2 Sekce jsou autonomní při obhajování a prosazování potřeb a
zájmů členů. Ve své činnosti se sekce řídí usneseními VOS a
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předsednictva VOS. Na řešení některých problémů mohou
vytvářet dočasné společné orgány.

20.3 Sekce samostatně rozhodují o svém vnitřním členění. Vnitřní
organizační strukturu sekce, orgány a jejich kompetence upra-
vuje statut sekce.

20.4 Sekci lze ustavit, zrušit nebo rozdělit na základě požadavku
příslušných ZO. Sekci lze sloučit s jinou sekcí (sekcemi) se
souhlasem těchto sekcí. Ustavení sekce, její zrušení, rozdělení
či sloučení je povinen výbor sekce oznámit Odborovému svazu.
Sekce je ustavena na první konferenci sekce.

20.5 Nejvyšším orgánem sekce je konference sekce. Delegáti jsou
voleni na členských schůzích (konferencích) ZO sdružených
v sekci podle klíče stanoveného výborem sekce.

20.6 Činnost sekce řídí výbor, který volí ze svého středu předsedu.
Předseda zastupuje sekci navenek.

20.7 Orgány sekcí mají právo svolávat funkcionáře nebo delegáty
ZO v sekci sdružených, odborné aktivy k projednávání
společných otázek, úkolů a způsobu jejich realizace.

20.8 Orgány sekcí rozhodují o uvolňování prostředků, vymezených
v rozpočtu Odborového svazu v souladu se zásadami, platnými
v Odborovém svazu.

20.9 V orgánech sekce jsou zastoupeny všechny zájmové nebo pro-
fesní skupiny, které jsou v rámci sekce vytvořeny.

20.10 Sekce na konferenci volí zástupce z členů sekce do orgánů
Odborového svazu a případně je odvolává podle článku 9.7 pís-
meno f).

Část čtvrtá
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ODBOROVÉHO SVAZU

Článek 21
21.1 Majetkem Odborového svazu jsou věci hmotné a nehmotné, vě-

ci nemovité a movité. (movité i nemovité), majetková práva,
případně hmotné statky. Vlastnické právo vykonává VOS v sou-
ladu s finančním řádem a ostatními předpisy Odborového svazu.
Úprava je nutná v souvislosti s novou legislativou (NOZ).

21.2 Odborový svaz neodpovídá za výsledky hospodaření a případ-
né závazky ZO, podnikových (koordinačních) výborů a
naopak.

21.3 Orgány Odborového svazu odpovídají v rámci své působnosti
za správu majetku Odborového svazu, o který dbají s péčí řád-
ného hospodáře, jeho řádnou evidenci, hospodaření s finanční-
mi prostředky a za jejich správné a účelné využívání. Sekce
odpovídají za hospodaření s finančními prostředky a za jejich
správné využívání v rámci vlastního rozpočtu, jehož objem je
stanoven v rámci schváleného rozpočtu Odborového svazu.

21.4 ZO a podnikové (koordinační) výbory zabezpečují svoji čin-
nost podle rozpočtů schválených vlastními orgány.

21.5 Orgány Odborového svazu a sekce zabezpečují svou činnost
podle rozpočtu, schváleného VOS.

21.6 Všechny ZO odvádějí stanovený podíl z členských příspěvků
na účet Odborového svazu.

21.7 Minimální výše členských příspěvků činí 1 % z čistého platu
nebo mzdy (nebo odměny je nahrazující), z čistého příjmu
z podnikání a z nemocenských dávek. Výši členských
příspěvků u ostatních kategorií členů a způsob odvodu člen-
ských příspěvků individuálních členů stanoví Finanční řád
Odborového svazu. Podíl, který z nich ZO jsou povinny
odvádět Odborovému svazu, činí minimálně 36 %, jeho použití
je stanoveno ve Finančním řádu Odborového svazu.
Požadavek na doplnění je předmětem připomínky jedné základ-
ní organizace.

21.8 Stanoví-li ZO pro své členy vyšší než minimální členské
příspěvky, podíl z rozdílu mezi minimálními členskými
příspěvky a takto stanovenými členskými příspěvky
Odborovému svazu neodvádí.

21.9 Podrobnosti o hospodaření Odborového svazu stanoví Finanční
řád Odborového svazu.

Část pátá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22
Volební období orgánů a funkcionářů Odborového svazu a
sekcí je čtyřleté, organizační jednotky ZO volí své orgány a
funkcionáře na čtyři roky, pokud členská schůze (konference)
ZO nestanoví jinak.
Upřesnění textu.

Článek 23
23.1 Dojde-li v období mezi sjezdy Odborového svazu ke změně

nebo přijetí obecně závazných právních předpisů, které mají
přímý vliv na organizační strukturu Odborového svazu nebo na
postavení jeho členů, je VOS po předchozím projednání návrhu
ve všech sekcích Odborového svazu oprávněn schválit změnu
nebo doplněk Stanov Odborového svazu.

23.2 K přijetí změny nebo doplňku podle článku 23.1 je třeba sou-
hlasu dvou třetin všech členů VOS.

23.3 Změna nebo doplňky přijaté podle článku 23.1 pozbývají plat-
nosti, pokud je neschválí nejbližší sjezd Odborového svazu.

23.4 Výklad těchto Stanov Odborového svazu provádí VOS.

Článek 24
24.1 Ruší se stanovy Odborového svazu státních orgánů a organiza-

cí, schválené sjezdem Odborového svazu v Praze dne 16. 3.
2007.18. 3. 2011.

24.2 Tyto stanovy byly schváleny sjezdem Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací dne …….a nabývají účinnosti dnem
……. a jsou závazné pro odborový svaz, jeho orgány, organi-
zační jednotky a členy.
Upřesnění dikce, potřeba upřesnění byla vyvolána praxí.
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Nezadržitelně
se již přiblížil
podzimní ter-
mín konání ko-
munálních vo-
leb. Voleb, je-
jichž výsledky
se přímo dotý-

kají každého z nás. Voleb, které
většina voličů podle výsledků
agentur zabývajících se prová-
děním statistických průzkumů
veřejného mínění považuje za
nejdůležitější. Komunální volby
z pohledu úředníka vykonávající
přenesou působnost státní správy
v rámci některého z územních
samosprávných celků nebo úřed-
níka samosprávy jsou opravdu
těmi nejdůležitějšími volbami.
Volbami, které přímo ovlivňují
jeho práci. A to především na
úrovni platového zařazení,
poskytovaných benefitů a kvali-

tou a úrovní jeho pracovního
prostředí. Každý zaměstnanec
výše uvedených institucí má se
svým zaměstnavatelem jistě svo-
je zkušenosti, někdo výborné
(a není jich málo), někdo, bo-
hužel ne zcela pozitivní.

Z hlediska platových pod-
mínek a zařazení jednotlivých
zaměstnanců bude v nejbližších
dnech snad dosaženo díky jed-
nání našeho odborového svazu
se současnou vládou vcelku zá-
sadního navýšení mezd valoriza-
cí tabulek. Poprvé od roku 2009.
Vážení čtenáři, to je opravdu za
5 let poprvé, co nám bude v zá-
kladním tarifu (což je vlastně
hlavní a nejdůležitější složka
našich platů) zvýšena mzda!
Pokud by tyto peníze byly
přiděleny jako prosté navýšení
objemu mzdových prostředků,
někteří z nás by přidáno možná

nedostali ani nyní. Je totiž na
rozhodnutí příslušných před-
stavených úřadů a volených za-
stupitelů obcí, kteří schvalují
rozpočet obce, jakým způsobem
a komu se peníze objeví na vý-
platní pásce.

V současnosti je v rámci vý-
konu státní správy na úřadech
obcí s rozšířenou působností ne-
bo krajských úřadech jen mini-
mum pracovních pozic, pro které
je přímo zákonem předepsaná
určitá platová třída. Myslím si,
že služební zákon, který by počí-
tal i s úpravou platových poměrů
všech zaměstnanců vykonáva-
jících státní správu, by mohl
v tomto bodu udělat velký krok
vpřed, jak co se týká přímého
stanovení tabulkových platů, tak
především i jasně daným sys-
témem zařazování do platových
tříd. Pak bychom se nedostávali

Komunální volby se blíží názor

Program je určen pro členy
odborů, byl pro ně vytvořen a
dnes sdružuje téměř 20 tisíc re-
gistrovaných členů. Informace
o programu, jeho výhodách a
možnostech byly mnohokrát
zveřejněny, ale program je živý,
stále se vyvíjí, stále se děje něco
nového. Nabídky stabilních
partnerů jsou aktualizovány, ob-
jevují se noví partneři programu,
kteří mají zájem o spolupráci.

Velmi aktuálním tématem je
regionalita programu Odbory
Plus. Chceme program při-
blížit lidem ve většině regionů
ČR, dát jim možnost se s pro-
gramem seznámit osobně, mít
možnost se zeptat na podrobnos-
ti přímo, případně se do progra-
mu i registrovat. Máme zájem
tímto způsobem také podpořit
spolupráci na regionální úrov-
ni mezi místními firmami, pod-
nikateli a programem. Důleži-
tost tohoto kroku dokládá i map-
ka rozložení členské základny
registrovaných členů programu.

Pokud máte v této oblasti ná-
pady, možnosti jak tuto spolu-
práci ve vašem regionu nastarto-
vat, uvítáme je na adrese podpo-
ra@odboryplus.cz, případně na
telefonním čísle naší infolinky
774 775 959.

Tento podzim jsou zřizována
kontaktní místa pro Odbory
Plus ve většině regionů Čech a
Moravy. Nejprve uvádíme již
fungující kontaktní místa v Třin-

PROGRAM ODBORY PLUS – PODZIMNÍ NOVINKY
ci v Závodní ulici (koksovna) a
v Praze v budově DOS na Žiž-
kově. Od 1. 10. 2014 je nově otev-

řeno kontaktní místo v Ústec-
kém kraji ve městě Most v pasá-
ži U Lva, do konce roku pak bu-
dou následovat Pardubice,
Olomouc a Ostrava.

Další novinky: Odbory Plus
mají nového partnera, firmu
Lion Sport s.r.o., hlavního dis-
tributora značky Adidas v ČR.
Na našich stránkách také ob-

jevíte novinky v oblasti pojiš-
tění, například nabídka unikát-
ního pojištění „Best Doctors“ je
velmi zajímavá. I v této oblasti
plánujeme další novinky, které
jistě osloví naše členy.

Aktuální v oblasti cestování
jsou nabídky na výlety v době
Adventu, návštěvy evropských
metropolí, pobyty v termál-
ních lázních a v neposlední
řadě i Silvestrovské pobyty.
Na našich stránkách najdete i
ozdravné relaxační pobyty, na-
bídku na předplatné magazínu
Sondy Revue s bonusem či na-
bídku masérských služeb.

Je opravdu z čeho vybírat. Tak
neváhejte a navštivte stránky
www.odboryplus.cz

Odbory doporučují vyjednat nárůst mezd o pět procent
Předseda Českomoravské

konfederace odborových svazů
Josef Středula 2. října na tiskové
konferenci v Domě odborových
svazů v Praze oznámil, že
odborová centrála doporučuje
při kolektivním vyjednávání na
rok 2015 žádat navýšení mezd
o pět procent. Požadavek vy-
chází z prognózy inflace, eko-
nomického růstu a očekávaného
vývoje vnějších i vnitřních eko-
nomických a sociálních pod-
mínek. Po období ekonomické
krize, během které klesala za-
městnancům reálná mzda, je

nyní čas posílit spotřebu, která je
významným faktorem růstu
hrubého domácího produktu.

Státní rozpočet pro rok 2015
pozitivními opatřeními v daňové
oblasti a v oblasti sociálních
příjmů podporuje rozvoj spo-
třebitelské poptávky, což v ko-
nečném důsledku vede i k růstu
investic a jako celek vytváří pod-
mínky pro trvalejší ekonomický
vzestup.

„Zvýšení mezd o 5 procent za-
jišťuje spravedlivý podíl zaměst-
nanců na očekávaném vzestupu
hospodářských výsledků firem.

Zvýšení mezd
není neskrom-
ným požadav-
kem odborů
odtrženým od reality. Je ve
skutečnosti logickým vyústěním
současné hospodářské politiky
ekonomického růstu této vlády.
Po letech stagnace a poklesu
dojde k pozitivní změně celkové
atmosféry ve společnosti. Pěti-
procentní růst objemu mezd totiž
reprezentuje pro veřejné finance
zvýšení příjmů o 50 miliard ko-
run,“ zdůraznil předseda
ČMKOS.

do situací, kdy v rámci jednoho
úřadu, dva vysokoškolsky vzdě-
laní lidé na pozici referentů ma-
jí rozdílnou platovou třídu, ale
stejnou zodpovědnost za vyko-
návanou práci.

Dnes, to je 1. 10. 2014, byl
zveřejněn na internetovém
deníku Aktuálně.cz v sekci
Finance článek s názvem Obědy
z domova si nosí do práce téměř
polovina zaměstnanců. Tento
článek začíná větou: „Důvodem
je hlavně snaha nezatěžovat
rodinný rozpočet výdaji za
obědy v restauraci nebo závodní
jídelně.“

Přeji všem zaměstnancům
samosprávy, aby volby v jejich
obcích dopadly tak, aby si ne-
museli nosit do práce obědy
z domova.

Bc. Ondřej Hála

www.odboryplus.cz


covní skupina
min i s t e r s t va
spravedlnosti.
Novela by prav-
d ě p o d o b n ě
měla platit od 1. 1. 2016.

(Sdružení nájemníků ČR SON je
jednotnou organizací působící na
celém území České republiky.

◾PROSAZUJE: oprávněné poža-
davky nájemců a uživatelů bytů a
význam nájemního bydlení pro
občany při jednání s orgány státní
správy a samosprávy

◾PŘEDKLÁDÁ: vlastní návrhy a
náměty řešení v bytové oblasti,
připomínkuje návrhy zákonů, vyhlá-
šek a nařízení

◾ORGANIZUJE: poradny SON
s cílem poskytnout odborné konzul-
tace a pomoc potřebným v bytové
problematice

SON je občanské sdružení a pra-
cuje na principu lidské solidarity a
neziskovosti. V poradnách jsou služ-
by poskytovány pouze členům SON a
po předložení legitimace i členům
odborových svazů, se kterými má
SON uzavřeny dohody o spolupráci.

Náš odborový svaz přispívá fi-
nančně na činnost Sdružení nájem-
níků SON a naši členové mají díky
tomu možnost bezplatně využívat síť
poraden sdružení. Jejich seznam je
na http://www.son.cz/poradna.php.15 NOS 16 -17/2014

§ ODPOVÍDÁME §Dotaz: Mám se po mateřské a rodičovské dovolené vrátit do práce
a zaměstnavatel mi nabízí sdílené pracovní místo. Mělo by jít
o dočasnou podobu mého pracovního poměru a měl by být uzav-
řen dodatek k mé pracovní smlouvě do doby než kolegyně (kte-
rou vůbec neznám) skončí pracovní poměr na dobu určitou. Na co
si mám dát pozor? Mám zejména obavy o spoluodpovědnost.
Odpověď: Budete se vracet po
rodičovské dovolené, kdy je
ochrana zaměstnanců oproti
návratu z mateřské dovolené
poněkud oslabená. Zaměstnanci
nemají zaručený nárok na návrat
na stejné pracoviště, ale stále
zůstává povinnost zaměstna-
vatele zařadit zaměstnance na
práci v souladu s druhem práce
sjednaným v pracovní smlouvě.

Pokud jste naplnila dikci §
196 zákoníku práce a požádala
zaměstnavatele o rodičovskou
dovolenou, jistě jste v žádosti
uvedla, v jakém rozsahu ji bu-
dete čerpat. Zaměstnavatel tedy
musel počítat s tím, že se po je-
jím uplynutí zase k němu do za-
městnání vrátíte. V souladu s tím
pak měl přijmout dalšího za-
městnance jako zástup na dobu
určitou, a to po dobu vaší rodi-
čovské dovolené.

V tomto případě by se jednalo
o pochybení zaměstnavatele a vy
byste měla právo být zaměstná-
na dle pracovní smlouvy na plný
úvazek. Což ovšem nevylučuje,
že sama jste ochotná vyjít za-
městnavateli vstříc změnou své
pracovní smlouvy.

Jiná otázka by byla, pokud jste
si sama návrat z rodičovské do-
volené, oproti původní dohodě,
zkrátila, a tím zaměstnavatele
dostala do složitější situace.

I v tomto případě bude v záj-
mu zaměstnavatele věc vyřešit.
Musí však dojít k dohodě zúčast-
něných stran.

Zaměstnavatel chce řešit
situaci formou sdílení pracov-
ního místa neboli job-sharingem.

Ten se fakticky neliší od práce
na částečný úvazek. Zaměst-
nanci v něm sdílejí náplň práce
připadající na jedno pracovní
místo a poměrně (podle odpra-
cované doby) jim přísluší i mzda
nebo plat a nárok na dovolenou.
Přitom záleží na dohodě zaměst-
nanců se zaměstnavatelem, pro-
tože tento způsob práce není pří-
mo v zákoníku práce upraven.

Přistoupit na tuto formu práce
jistě předpokládá změnu pracov-
ní smlouvy. Především si musíte
předem ujasnit, jakým způsobem
bude sdílená pozice rozdělena.
Zda půjde o dělení týdne napří-
klad tři dny a dva dny, nebo
půjde o dělení směny a v jakém
poměru. Je také nezbytné, abyste
se včas seznámila s podmínka-
mi takovéto práce, ještě než
změnu pracovní smlouvy pode-
píšete.

Součástí vaší práce bude patr-
ně i práce na počítači či jiných
přístrojích. Proto je nutné sta-
novit si formu hmotné odpověd-
nosti, stejně tak jasně vymezit
odpovědnost za plnění konkrét-
ních úkolů. Dále bude důležité
určit, jakým způsobem vám bu-
dou zadávány úkoly a předávány
informace, které budete potře-
bovat ke své práci. Pracovní
smlouva musí jasně stanovit, do
kdy máte být zařazena na sdílené
místo, tedy kdy budete zařazena
zpět na plný úvazek. Pokud
ovšem nebudete mít zájem, aby
toto zařazení na sdílené místo
nebylo dohodnuto na dobu
neurčitou (např. v souladu s péčí
o dítě).

Dotaz: Zaměstnavatel před pár měsíci přijal dva nové pracovníky
a nyní chystá reorganizaci, při které mají být dva lidé propuštěni.
Jde o zaměstnance, kteří vystupovali odvážně proti různým ne-
švarům na pracovišti a touto „fintou“ se jich vedení chce zbavit.
Pokud se budou bránit výpovědi, mají vůbec nějakou šanci proti
zdánlivě čistému způsobu uspět?
Odpověď: Na tuto otázku je
obtížné odpovědět, protože
neznáme všechny souvislosti,
ani není jasné, jak zaměstnavatel
zdůvodní organizační změnu, je-
jímž důsledkem by byla případ-
ná výpověď „neposlušných“
zaměstnanců. Faktem ovšem zů-
stává, že judikatura jednoznačně
stojí na stanovisku, že výběr za-
městnanců, kteří se stanou pro
zaměstnavatele nadbyteční, ne-

mohou soudy přezkoumávat.
Výběr je zcela na zaměstna-
vateli.

Zaměstnavatel totiž může vol-
nost ve vytváření potřebné-
ho pracovního kolektivu za
účelem podnikání opřít o Listinu
základních práv a svobod, která
garantuje právo svobodně pod-
nikat. Na rozhodnutí vycháze-
jícím z konkrétní a aktuální
potřeby zaměstnavatele pak
musí být ponecháno i to, zda, jak
a kdy přistoupí k organizačním
změnám, které se mohou
promítnout i do personálního

obsazení jeho pracovišť.
Nikdo také není oprávněn sta-

novit počet organizačních změn
ani posuzovat, zda tyto změny
byly účelné či nikoliv. Rozho-
dující pouze je, zda organizační
změnu provedl orgán, který k ní
byl oprávněn. Z práva řídit vy-
plývá i právo organizovat práci,
určovat organizační strukturu za-
městnanců včetně jejich počtu a
kvalifikace.

Jediným omezujícím krité-
riem je, aby se zaměstnavatel ne-
dopustil při výběru zaměst-
nanců, kterým dává z organizač-
ních důvodů výpověď, diskrimi-
nace. V případném soudním
sporu o neplatné rozvázání pra-
covního poměru by pak bylo
nutné prokázat, že výpověď
dotčených zaměstnanců souvisí
např. s odborovou činností, pří-
padně s tím, že využívali svého
zákonného práva uplatňovat
stížnosti, které souvisely s prá-
vy a povinnostmi vyplývajícími
z výkonu jejich práce.

Zaměstnavatel má povinnost
při rozvázání pracovních pomě-
rů tyto projednat předem s od-
borovou organizací. Přesto, že

zaměstnavatel není přímo vázán
jejím stanoviskem, při projed-
návání lze řadu sporných názorů
vyřešit. Pokud se jedná o člena
odborové organizace v době jeho
funkčního období a rok po něm,
je nezbytný k výpovědi dokonce
její souhlas.

V případě, že skutečně bude
zaměstnavatel na výpovědi trvat,
je možné žalovat neplatnost
rozvázání pracovního poměru.
Zde však doporučuji, aby se
dotčení nejdříve obrátili o po-
moc s právním zastoupením na
odborovou organizaci. Odboroví
právníci pak na základě všech
podkladů mohou seriózně po-
soudit, zda takováto žaloba má
šanci na úspěch.

Nakonec vždy je tu teoretická
možnost, že by výpověď mohla
být napadena pro formální vady.
Např. byla podána dříve, než
došlo k organizační změně,
nebyla zaměstnanci řádně
doručena, organizační změna
byla vyhlášena orgánem, který
k tomu nebyl kompetentní, za-
městnanec nebyl s organizační
změnou seznámen apod.

JUDr. Pavel Sirůček

Sdružení nájemníků SON pořádalo workshop
V Praze se dne 24. září 2014

konal workshop na téma: Zku-
šenosti se změnami v oblasti by-
dlení zavedené novým občan-
ským zákoníkem a zákonem
o obchodních korporacích - zákon
o službách spojených s bydlením.

V rámci workshopu vystou-
pili náměstek ministryně pro
místní rozvoj ČR Ing. Petr
Smrček, Mgr. Lenka Veselá ze
Sdružení nájemníků ČR, Mgr.
Karolína Smetanová ze Státního
fondu rozvoje bydlení, předseda
Sdružení bytových družstev a
vlastníků jednotek ČR JUDr.
František Lebl, zástupce veřejné
ochránkyně práv JUDr. Stanis-
lav Křeček, náměstek ministra
průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří
Koliba a další odborníci na služ-
by spojené sbydlením.

Na následné tiskové konferen-
ci Petr Smrček a předseda
Sdružení nájemníků ČR Ing.
Milan Taraba uvedli, že velmi
výrazným problémem je mj.
nová povinnost pro bytová druž-
stva zajistit podle nového občan-
ského zákoníku při schvalování
některých změn stanov souhlas
100 % členů. Změna ustanovení
by měla být jednou ze změn,
které zahrne novela občanského
zákoníku, k níž podněty sbírá pra-

 http://www.son.cz/poradna.php
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Guatemala: USA zvýší tlak na zlepšení práv pracovníků
24. září 2014

Organizace PSI přivítala plán Spojených států na podniknutí
právních kroků k vytvoření tlaku na guatemalskou vládu, aby splnila

mezinárodní standardy ohledně pra-
covních práv a pracovních podmínek.
Při podepsání dohody DR-CAFTA se
Guatemala zavázala k posílení vlast-
ních pracovních zákonů a k respek-
tování mezinárodních pracovních stan-
dardů tak, aby zvýšený obchod a in-
vestice vedly k lepším pracovním
místům a ekonomickým příleži-

tostem. K tomu bohužel pro guatemalské pracovníky nedošlo. PSI ve
spolupráci se svými americkými afiliacemi, guatemalskými odbory a
mezinárodním odborovým hnutím opakovaně volala po ukončení
bezpráví a nefungujícího soudního systému v Guatemale. PSI do této
země poslala již dvě delegace k setkání s prezidentem O. P. Molinou,
která vedla k závazku ratifikování ILO Konvence 151. Rozhodnutí
Spojených států k zvýšení tlaku na Guatemalu je jasným signálem, že
respektování práv pracovníků je klíčové pro fungující obchodní a in-
vestiční vztahy.

12. regionální konference PSI pro Afriku a arabské země (AFRE-
CON 2014) byla odložena

“S lítostí oznamujeme, organizace PSI byla nucena odložit pláno-
vanou Regionální konferenci pro
Afriku a arabské země (AFRECON
2014), která se měla konat na kon-
ci listopadu tohoto roku. Bylo nám
oznámeno, že Ministerstvo zdra-
votnictví v Botswaně nyní odmítají
vydávat víza pro občany i z těch
zemí, kde byly zaznamenány pouze
ojedinělé případy eboly. Ačkoliv

pevně věříme, že všechna doporučení Světové zdravotnické organi-
zace musí být implementovány a respektovány, nesouhlasíme s tako-
vým rozhodnutím, které jde až za rozumnou míru opatrnosti. Tak či tak
samozřejmě nemůžeme pořádat konferenci, které by se nemohly
zúčastnit všechny pozvané země. V současnosti bohužel nejsme schop-
ni nabídnout náhradní datum, když pro další vývoj bude klíčové
rozhodnutí botswanské vlády. Jakmile bude známý nový termín,
budeme o něm bezprostředně informovat všechny účastníky a zároveň
to bude uvedeno na stránkách PSI.”

Mladí odboráři sdílejí své zkušenosti s migrací
24. září 2014

Asi 40 mladých odborářů se ve dnech 10. a 11. září 2014 v Ázer-
bajdžánu zúčastnilo Konference výboru pro mládež Panevropské re-

gionální rady (PERC)
ohledně migrace. Tato
konference byla zaměře-
na na problémy spojené
s migrací práce, k analy-
zování návrhů odborů a
vlády a k nastínění plánu
řešení na regionální i
národní úrovni. Během

prvního dne si účastníci konference poslechli prezentaci státního mi-
gračního úřadu o obecných problémech migrace. Cílem bylo identi-
fikovat výzvy, kterým odbory čelí při řešení migračních problémů,
jako jsou stejná mzda za stejnou práci, integrace migrujících pracov-
níků nebo řešení problému jazykové bariéry. Během druhého dne
účastníci předvedli svůj přístup a nejlepší řešení z praxe při ochraně
migrujících pracovníků na regionální, národní nebo sektorové úrovni.

Poslední část konference se týkala skupinové aktivity k identifikaci
kroků, které by mohly odbory implementovat do svých akčních plánů
pro mládež.

Globální odbory stojí při sobě proti Dohodě o obchodu ve služ-
bách
2. říjen 2014

Prvního října se v Ženevě uskutečnilo Fórum Světové obchodní or-
ganizace (WTO). Hlavním té-
matem bylo jednání o Dohodě
o obchodu ve službách (TISA),
když podle odborářů je obchod
klíčový, protože pravidla ovlivňu-
jící služby se promítají do všech
sfér našeho života. Ředitel pro
politiku a řízení PSI Daniel Ber-
tossa k tomu řekl: „Dohoda o ob-

chodu ve službách přinese deregulaci finančních služeb, liberalizaci
veřejného sektoru a omezení demokracie v našich zemích.“ Panelové
diskuse o tom, jak navrhovaná TISA ovlivní všechny občany, se
zúčastnilo přes 100 účastníků. PSI se spolu s globální odborovou unií
UNI a Mezinárodní odborovou organizací pracovníků v potravi-
nářství přidala k organizacím, které se snaží zvýšit povědomí ohledně
rizik plynoucích z TISA. Podle D. Bertossy představuje zacházení
s veřejnými službami jako s obchodovatelnou komoditou naprosté
nepochopení úlohy veřejných služeb. Bertossa k tomu řekl: „Veřejné
služby zajišťují fundamentální liská práva, sociální a ekonomické
nezbytnosti, které jsou univerzálně přístupné na základě potřeby.
Existují, protože trhy tyto výstupy nevytvářejí.“ Např. Šéf UNI
Global Union Post & Logistics Stephen DeMatteo to komentoval
slovy: „Vyjednávání o TISA přinesou neúspěšný model poštovní libe-
ralizace lidem po celém světě bez toho, aby se mohli jakkoliv k této
problematice vyjádřit. Státům musí být umožněno zajistit, aby poš-
tovní služby zůstaly funkční a univerzální veřejnou službou, kterou
byly po celé generace, a aby poskytly všem občanům kvalitní služby
a pracovníkům kvalitní pracovní místa.“

Přestaňte používat násilí proti mírumilovným protestům
3. říjen 2014

Celosvětová odborová internacionála veřejných služeb PSI je
znepokojená rostoucími nepokoji v Hongkongu. Použití síly k po-

tlačení mírumilovného demokra-
tického hnutí začíná nabírat ne-
bezpečných rozměrů a narušuje
životy milionů obyvatel včetně
žen a dětí. Zástupci PSI se obáva-
jí, že daná situace bude mít nega-
tivní dopad na poskytování veřej-
ných služeb v Hongkongu. Vede-

ní PSI sdílí obavy Hongkongské odborové konfederace (HKCTU), že
úřady v Hongkongu naprosto ignorují zájmy pracovníků a nezávislost
odborů. Legislativa ohledně kolektivního vyjednávání, standardních
pracovních hodin a univerzální sociální ochrany byla zablokována.
Nezávislí odboráři jsou diskriminováni svými zaměstnavateli.
Představitelé PSI stojí při HKCTU, která vidí jasnou potřebu veřej-
ných politik, slušné práce, pracovních podmínek a znovu nastolení
politické demokracie. PSI tak vyzývá hongkongskou vládu k okam-
žitému zastavení veškerého násilí proti mírumilovným demonstran-
tům, a zajištění bezpečnosti občanů a pracovníků. PSI rovněž vyzývá
vládu k odvolání srpnového plánu na politické volby a k zavázání se
k férovému, svobodnému a skutečnému volebnímu procesu v zemi.

P. Mokoš


