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Velkým problémem jsou nízké platy
civilních zaměstnanců policie

Předsjezdová konference odborových organizací
sdružených v Sekci policistů a zaměstnanců Policie ČR

OSSOO proběhla v úterý 4. října 2018 v Praze

V úterý 18. září se zasedání podnikového výboru odborových organizací České správy sociálního za-
bezpečení zúčastnili jako hosté ředitel pracoviště ČSSZ Brno - bývalý zastupující ústřední ředitel do 31. 8.
2018 Mgr. Pavel Krejčí (druhý zprava), stávající zastupující ústřední ředitel Mgr. František Boháček (třetí
zprava) a vedoucí oddělení ekonomiky práce a mezd Ing. Stanislava Mikulášková (druhá zleva).
Představitelé rezortu a odboráři jednali mj. o neobsazených místech, systemizaci, platové situaci a posud-
kové lékařské službě. -dě-

Ve čtvrtek 27. září v Praze jednalo
předsednictvo Výboru OSSOO a Výbor OSSOO

PVOS
Ve zprávě o činnosti předseda

OS Bc. Pavel Bednář infor-
moval, že se podařilo s vládní
koalicí dohodnout na 5%
navýšení platových tarifů pro
státní a veřejné zaměstnance,
přičemž vládní strana původně
trvala na pouze 4% navýšení.
Příslušníci bezpečnostních slo-
žek budou mít tarify navýšeny
o 2 %, dalších 6 % navýšených
prostředků na platy bude určeno
na zvláštní příplatky, v průměru
by tedy mělo dojít ke zvýšení
platů příslušníků o dva tisíce ko-
run. Zvyšování platů ve školství

i zdravotnictví je předmětem
separátních jednání. Zklamáním
je postoj Asociace samostatných
odborů při jednání o platech,
která se vyhranila proti plošné-
mu navyšování tarifních platů.

Vedení OS jednalo s náměst-
kem MV ČR pro státní službu
Jesefem Postráneckým o prob-
lematice rušení neobsazených
systemizovaných míst, když je-
jich rušení by mělo podle odbo-
rů probíhat uváženě pouze na
základě analýz. Po vypořádání
připomínek k návrhu Kolektivní

Mezi hosty konference byli
mj. náměstek ministra vnitra pro
řízení sekce ekonomiky a pro-
vozu Vilibald Knob, státní ta-
jemník MV ČR Jiří Kaucký,
z Policejního prezidia Policie
ČR pak vedoucí finančního od-
boru Petr Chvístek, vedoucí per-
sonálního odboru Michaela
Hýbnerová a zástupce vedoucí

personálního odboru Leoš Nez-
beda, vedení našeho odborové-
ho svazu předseda Bc. Pavel
Bednář, 1. místopředseda JUDr.
Rudolf Pospíšil a 2. místo-
předseda Ing. Břetislav Dvořák.

Po zahájení bylo zvoleno pra-
covní předsednictvo a pracovní
komise konference, schváleny
jednací a volební řády.

Zpráva o činnosti výboru
sekce

Volební období čtyř let shrnul
ve zprávě o činnosti předseda
sekce Jaroslav Chytrý, když vý-
bor sekce i koordinační výbor se
zabývaly především kolek-
tivním vyjednáváním, novelou
zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních
sborů, novelou zákona o obecní
policii, odměňováním přísluš-
níků a civilních zaměstnanců či
změnami v organizační struktuře
zaměstnavatele. Vedení sekce si
cení spolupráce s vedením
odborového svazu a ČMKOS.
Úspěchem je navrácený 2%
příděl do FKSP, pro civilní za-
městnance je nadějné zrušení
karenční doby nemocenské,
naopak velmi problematický je
počet tarifních stupňů odpovída-
jící odchodu do důchodu v 62
letech, nedobrá situace je ohled-
ně Zdravotnického zařízení MV
ČR a stravování.

https://www.facebook.com/osstatorg
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dohody vyššího stupně pro stát-
ní zaměstnance by mělo dojít ke
schválení dohody vládou. Pokra-
čují jednání o vyšší kolektivní
dohodě pro bezpečnostní sbory,
vedení OS se sešlo s místopřed-
sedou KDU-ČSL Ing. Janem Bar-
toškem na téma strážníků obecní
policie, OS se účastnil význam-
ně mítinku ČMKOS Konec lev-
né práce, hostil delegaci dán-
ských odborů. PVOS vzal na vě-

domí evidenci nové základní or-
ganizace při městském úřadu ve
Vodňanech a schválil jednu mi-
mořádnou sociální výpomoc.

Výbor odborového svazu
Předseda OS Bc. Pavel Bed-

nář shrnul průběh jednání o pla-
tech, vyšší kolektivní vyjednání
pro státní zaměstnance, zaměst-
nance územní samosprávy měst
a obcí a bezpečnostních složek.
KDVS pro státní zaměstnance
by měla řešit pomoc zaměstna-
vatele při případném útoku na

zaměstnance v souvislosti s vý-
konem služby či pracovní pod-
mínky v horkém letním počasí
a krátit poměrně počet dnů
zdravotního volna při nástupu
do služby během kalendářní-
ho roku. OS se aktivně zajímá
o průběh projednávání novely
zákona o státní službě. Současně
je projednávána i novela záko-
níku práce, která by měla přinést
změny např. ohledně minimální
mzdy, dovolené a sdílených pra-
covních míst. Předseda OS se
sešel s novou ministryní práce
a sociálních věcí Janou Maláčo-
vou a upozornil mj. na nutnost

Ve čtvrtek 27. září v Praze jednalo
předsednictvo Výboru OSSOO a Výbor OSSOO

nového systému odměňování,
který zajistí konkurence schop-
nost státní a veřejné správy
získávat kvalitní odborníky.
Členská základna našeho odbo-
rového svazu se v upynulém ob-
dobí obměnila ve výši pět tisíc
členů, většinou jde o zaměstnan-
ce ve věku 40 – 50 let, mladší
pak spíše výjimečně.

Výbor se seznámil s prů-
běžným čerpáním rozpočtu OS
k 30. červnu 2018 a schválil jej.

Výbor jednal o přípravě VIII.
řádného sjezdu odborového
svazu a schválil návrh novely
stanov OS, který bude do konce
října rozeslán k diskusi do všech
základních organizací. Novin-
kou v novele je ustanovení
o „mediační komisi“ jako porad-
ního orgánu PVOS pro řešení
eventuálních sporů mezi více
základními organizacemi na jed-
nom pracovišti či odmítnutí při-
jetí nového člena základní orga-
nizací OS.

Výbor schválil klíč pro volbu
delegátů s hlasem rozhodujícím
na základě evidované členské
základny k 30. 6. 2018, a to
v poměru jeden delegát na 115
členů OS, celkem bude zvoleno
166 delegátů. Delegáty sjezdu
s hlasem rozhodujícím jsou
dále stávající předseda a dva
místopředsedové. Nový Výbor
OSSOO po sjezdu by měl mít 38
členů. Výbor uložil předsedům
sekcí konat předsjezdové kon-
ference, projednat návrhy doku-
mentů předkládaných sjezdu
a zvolit delegáty sjezdu a jejich
náhradníky. Z 38 členů výboru
bylo jednání přítomno 28. -dě-

Delegace 49 zástupců druhého
největšího dánského odborového
svazu HK navštívila v pátek 21.
září sídlo našeho odborového
svazu v Praze. Předseda OS Bc.
Pavel Bednář a 1. místopředseda
OS JUDr. Rudolf Pospíšil se-
známili hosty s historií a fun-
gováním našeho odborového sva-
zu, současnými jednáními o pla-
tech, vyšším kolektivním vyjed-
návání, účasti OS a ČMKOS v le-
gislativním procesu a tripartitním
vyjednávání.

Dánský svaz HK sdružuje 279
tisíc členů a dalších 40 tisíc členů
zaměstnanecké pokladny. Část
svazu HK Kommune pak tvoří
zaměstnanci administrativy sa-
mosprávy a HK Stat sdružuje za-
městnance ve státním sektoru, za-
bývá se platy, kurzy na posílení
dovedností např. v souvislosti

Dánští odboráři navštívili náš odborový svaz

s digitalizací, právním poraden-
stvím, zrovnoprávněním mužů
a žen na pracovním trhu, řádnou
pracovní dobou, důchody, úsek
A-Kasse pak podporou v neza-

městnanosti, možnostmi vzdělá-
vání, pojištěním, slevami a nabíd-
kami členům. Ve svazu funguje
systém důvěrníků a bezpečnost-
ních reprezentantů. -dě-

čtvrtek



3 NOS 16/2018

Velkým problémem jsou nízké platy civilních zaměstnanců policie

Pokračování ze strany 1

Jednání o platech
Předseda P. Bednář v následu-

jícím vystoupení připomněl jed-
nání o platech a tlak odborů na
zvyšování platů ve státní a ve-
řejné správě aktivně podpořený
setkáním 320 odborářů v červnu
v Praze. Výsledkem je 5%
navýšení tarifních platů i pro
civilní zaměstnance policie,
příslušníkům vzroste tarifní plat
sice jen o dvě procenta, ale další
6% navýšení prostředků na platy
je určeno na zvláštní příplatky,
v průměru by příslušníkům plat
měl vzrůst o dva tisíce korun.
Přesto státní a veřejná správa
zůstává nekonkurenční ve vzta-
hu k soukromé sféře a přetrvá-
vají problémy s obsazováním
volných míst. Odborový svaz
nadále prosazuje změny v čer-
pání FKSP, které je příliš
omezené. P. Bednář informoval
o přípravě VIII. řádného sjezdu
OSSOO.

Vystoupení hostů
Vedoucí personálního odboru

PP PČR Michaela Hýbnerová,
která je ve funkci teprve od 1.
září, hovořila o svém odhodlání,
aby civilní zaměstnanci policie
byli spokojeni s pracovními
podmínkami i s ohodnocením
své práce. K problematice ka-
riérního postupu uvedla, že je
žádoucí podporovat zaměst-
nance v jejich profesním růstu.
Nelíbí se jí srovnávání platů se
mzdami v Lidlu a podobně, jed-
ná se o úplně jinou práci, vedle
odměňování je důležité i pra-
covní prostředí či benefity. Zdů-
raznila, že i pracovníci personál-
ního odboru jsou také civilními
zaměstnanci.

Zástupce vedoucí personál-
ního odboru PP PČR Leoš Nez-
beda zdůraznil svůj pozitivní
vztah k odborům a spolupráci
s odborovými funkcionáři, na-
příklad s předsedou koordi-
načního výboru Petrem Pachrem
a předsedou sekce Jaroslavem
Chytrým. Konkrétně ke vzdě-
lávání a kariérnímu postupu
sdělil, že dohoda o vzdělávání je
uzavírána s ohledem na povin-

nost zaměstnavatele přesunout
pracovníka posléze na vyšší
pozici, což znamená, že dohodu
nelze poskytnout každému zá-
jemci.

Náměstek ministra vnitra pro
řízení sekce ekonomiky a pro-
vozu Vilibald Knob upozornil na
nesnadnou pozici ministerstva
ohledně financí, protože vedení
ministerstva po jmenování stá-
vající vlády vniklo v době, kdy
již bylo v podstatě s ohledem na
přípravu státního rozpočtu na
rok 2019 o financích pro rezort
rozhodnuto. Přesto ministerstvo
usiluje o navýšení prostředků
a o navýšení počtu příslušníků
a civilních zaměstnanců PČR,
a to o tisíc příslušníků a sto za-
městnanců ročně.

Státní tajemník MV ČR Jiří
Kaucký upozornil v souvislosti
s přijímáním nových přísluš-
níků a zaměstnanců, že nejde
jen o jejich platy, ale i o zajištění
materiálních podmínek. Hovořil
o potřebném zefektivnění lé-
kařských služeb Zdravotnic-
kého zařízení MV ČR, když
přitom řada lékařů je vyššího
věku. Přetrvává problém stra-
vování.

Na problém stravování v dis-
kusi reagovala předsedkyně
Zákadní odborové organizace
při Krajském ředitelství PČR
Jihočeského kraje Radmila Há-
lová s tím, že uvažovaný 20ko-
runový příspěvek na stravenku
bude zřejmě ekonomicky nevý-
hodný vzhledem k nákladům na
realizaci.

Kritický byl také P. Pacher
ohledně ocenění civilních za-
městnanců, ti stále mají velmi
daleko k průměrné mzdě v ČR,
či J. Chytrý, který uvedl, že při
nízkých platech dělnických pro-
fesí (i pod 20 tisíc korun!) zna-
mená například nemoc upadnutí
do insolvence. V diskusi přítom-
ní upozorňovali především na
celkově špatné ohodnocení ad-
ministrativně spisových pracov-
níků a jejich nesprávné a ne-
stejné zařazování do platových
tříd v rámci republiky. V souvis-
losti s tím upozornil R. Pospíšil,
že zaměstnanec má být zařazen
do třídy podle nejnáročnější čin-
nosti a je povinen provádět prá-
ci jen podle své pracovní náplně.

V další části konference zvo-
lila osmnáct delegátů VIII. sjez-
du OSSOO, do budoucího Vý-
boru OSSOO pak čtyři zástupce,
po jednom do PVOS a revizní
komise OSSOO. Sekce navrhuje
sjezdu OS zvolit předsedou OS
stávajícího předsedu P. Bednáře

a stávajícího místopředsedu R.
Pospíšila.

Konferenci řídil P. Pacher a zú-
častnilo se jí ze 40 pozvaných
delegátů 32, zastoupeno bylo 10
ze stávajících 17 základních or-
ganizací sekce.

-dě-

V Praze se 18. září sešlo ve-
dení Sekce veřejná správa
OSSOO. Předseda OS Bc. Pavel
Bednář informoval vedení o prů-
běhu jednání o platech na rok
2019, došlo k dohodě mezi vlá-
dou a odbory o navýšení ta-
rifních platů od počátku roku
2019 o pět procent. Ohledně ko-
lektivní smlouvy vyššího stupně
pro zaměstnance samosprávy
se Svazem měst a obcí ČR je
očekáváno rozhodnutí Mini-
sterstva práce a sociálních věcí
o zprostředkovateli, když SMO
ČR se dlouhodobě brání uzav-
ření KSVS. P. Bednář infor-
moval o průběhu uskutečněného
mítinku ČMKOS Konec levné
práce.

Vedení sekce poté jednalo
o přípravě VIII. sjezdu odbo-
rového svazu. Již započalo
konání regionálních konferencí
v rámci sekce, na kterých bude
zvoleno celkem 84 delegátů
sjezdu a 41 jejich náhradníků. Ti
všichni pak současně budou
delegáty republikové konference
sekce, která se bude konat 17.
ledna 2019 v sále Přítomnost
Domu odborových svazů v Pra-
ze. Regionální konference sou-
časně s volbou navrhují členy
budoucího výboru sekce a zás-
tupce sekce ve Výboru OSSOO.

Přípravou sjezdu se bude za-
bývat i výbor sekce, který se se-
jde 18. – 19. září 2018 v Pardu-
bicích. -dě-

Vedení sekce veřejné správy
k přípravě sjezdu

ze sekcí

velký
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Odborová akademie 2018 - rozloučení

Tak, a je to tu.
O víkendu v po-
lovině září pro-
běhl poslední
blok Odborové
akademie 2018.
V pátek odpo-
ledne jsme na-

vštívili Dům odborových svazů
na Žižkově. Měli jsme mož-
nost prohlédnout si sál Přátelství
a pak vyšplhat až do nebe, tedy
skoro, navštívili jsme totiž pros-
tor střechy, ze které je nádherný
rozhled do širokého okolí. Když
jsme se dostatečně pokochali
výhledem na pražské paměti-
hodnosti, sestoupili jsme o pár
pater níže a věnovali se historii.

Milý a ochotný archivář
ČMKOS Jiří Pokorný, který s ná-
mi zůstal v pátek v pozdním
odpoledni i přesto, že následně
odjížděl na dovolenou, nám
představil pár klenotů z všeod-
borového archivu, například ča-
sopisy, reklamní letáčky, obráz-
ky malované dětmi k sedmde-
sátinám J. V. Stalina nebo auten-
tické písemné záznamy z jed-
nání v roce 1968. Bylo zajímavé
dotýkat se listin, které byly
vytvořeny před tolika lety.

U obrázků jsme pak hráli tak

trochu soutěž, zda mezi autory
nenajdeme někoho známého. Po
kávě jsme se přesunuli do restau-
race Tržnice v přízemí budovy,
kde jsme čekali na příjezd
předsedy ČMKOS Josefa Stře-
duly, který k nám mířil přímo
z mimořádného jednání tripartity
k rozpočtu na rok 2019. Zde se
mimo jiné jednalo i o navýšení
platů. V rámci besedy jsme ho-
vořili převážně o právě proběh-
lém mítinku Konec levné práce
a samozřejmě i o Odborové aka-
demii. Pak už přišla na řadu ve-
čeře formou rautu, diskuse a zá-
bava.

V sobotu dopoledne jsme se
ještě spolu s bývalými absolven-
ty Odborové akademie zúčastnili
besedy s Janou Maláčovou, mi-
nistryní práce a sociálních věcí.
Paní ministryně se rozhovoři-
la o prioritách jejího rezortu,
o problémech, se kterými se
musí potýkat a poznamenala si
i další podněty k řešení, které za-
zněly od účastníků diskuse. Paní
ministryně byla velmi milá, pří-
jemná a vstřícná, vládla výbor-
nou řečnickou schopností a pro
svá tvrzení měla i dostatečné ar-
gumenty. Bylo to velmi příjemně
strávené sobotní dopoledne.

Po přestávce na kávu k nám
přišel náměstek ministryně práce
a sociálních věcí pro řízení sekce
legislativy JUDr. Jan Horecký,

Ph.D., který se s námi podělil
o právní rámec kolektivního vy-
jednávání.

Po obědě v blízké restauraci
jsme se přesunuli od teorie k pra-
xi, a s naším oblíbeným lektorem
Ladislavem Peterkou jsme se
vrhli na kolektivní vyjednávání
v kompetenční rovině. Získali
jsme nejen nové vědomosti v da-
né oblasti, které se týkaly tech-
nik nátlaku a vyjednávání, pří-
pravy na jednání a preferované
strategie při vyjednávání, ale
v druhé polovině odpoledne jsme
si je i sami vyzkoušeli. Roz-
dělili jsme se do dvou skupin,
jedna procvičovala vyjednávání,
druhá se přesunula do jiného
prostoru a zde si rozšiřovala své
znalosti v oblasti využití sociál-
ních sítí v odborové činnosti s mla-
dým sympatickým lektorem
Janem Novákem. Pak jsme si
role vyměnili. V rámci našeho
simulovaného kolektivního vy-
jednávání jsme si uvědomili, co
všechno jsme se na Odborové
akademii již naučili v dané
oblasti zvládat, a viděli jsme i to,
kde máme stále nějaké rezervy.

Neděle začala diskusí na téma
důstojné mzdy. Hledali jsme
spolu s Markétou Vinkelhofe-
rovou a jejími kolegyněmi z pra-
covní skupiny sestavené právě
za účelem určení výše mzdy, za
kterou se dá důstojně žít. Opět

jsme byli rozdělení na dvě
skupiny. Druhá skupina se opět
věnovala komunikačním doved-
nostem s Ladislavem Peterkou,
kdy se zaměřila na komunikační
typologii. Po dopolední kávě pak
nastalo hodnocení celého projek-
tu, zkusili jsme si metodu hodno-
cení a získání zpětných vazeb
nazvanou „Excelent“ či „Sema-
for“.

No, a najednou to bylo tu.
Vždy báječná Radka Sokolová,
místopředsedkyně ČMKOS,
nám rozdala certifikáty potvrzu-
jící naši účast v projektu a nastal
čas loučení. Všichni jsme však
odcházeli s nadějí, že se bude-
me stále potkávat na dalších od-
borových akcích, a do té doby se
budeme „potkávat“, alespoň
prostřednictvím sociálních sítí.

A co říci závěrem? Díky za
projekt Odborové akademie.
Každý z nás se posunul o velký
kus kupředu. Spousta z nás
získala další motivaci do odbo-
rové práce, někteří se alespoň
částečně zbavili strachu z mlu-
vení před veřejností, všichni
jsme si doplnili spousty informa-
cí a naučili se novým metodám
vyjednávání a sebereflexe. Díky
tomu všemu budeme moci lépe
poznat sebe i protivníka.

Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO OSSOO

KÚSK v Praze
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Sportem k důstojnému stáří -
s tímto cílem uspořádal 53. pluk
průzkumu a elektronického boje
Generála Heliodora Píky se
sídlem v Opavě a Základní škola
ve Štítině branný závod. Celá

akce se konala 13. 9. 2018 se
záměrem vybrat co největší
částku k nákupu speciální IT
techniky pro seniory.

Naše družstvo nejen odborářů
z opavského pracoviště Celního

Sportem k důstojnému stáří

úřadu pro Moravskoslezský kraj
se této charitativní akce zú-
častňuje pravidelně. Letošní roč-
ník byl, co se týká obtížnosti jed-
notlivých úkolů na stanovištích,
ten nejtěžší. Po vyhlášení vý-
sledků následoval program pro
děti, občerstvení z vojenské ku-
chyně a zlatou třešničku zařídili
parašutisté svým přesným do-
skokem na místní fotbalové
hřiště.

Jako každý rok musím vy-
zdvihnout pořadatele a pogratu-
lovat nejlepším družstvům.
První místo získalo Centrum
ISR, druhá skončila Vězeňská
služba a třetí místo obsadilo naše
družstvo.

Výnos sbírky pro Denní
stacionář pro seniory činil
24 683, - Kč, děkujeme všem
dárcům a sponzorům!

Roman Novák

§ ODPOVÍDÁME §

Novela zákona o státní službě
sněmovní tisk 132

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s

2. čtení: návrh zákona prošel na 19. schůzi 2. a 3. 10. 2018 obec-
nou a podrobnou rozpravou. Podané pozměňovací návrhy týka-
jící se např. odvolávání státních tajemníků vládou, možného za-
řazování na služební místa bez splnění požadavků na vzdělání,
časového odstupu služebních hodnocení atd. byly zpracovány
jako tisk 132/3. Návrh zákona má 10. října 2018 projednat
garanční Ústavně právní výbor PS PČR.

Péče o dítě mladší než 15 let a pracovní doba
Starám se sama o 9letého syna a mám problém s pracovní

dobou, když mám 2x v týdnu v úřední dny pracovat až do 17,30
hodin. Je zaměstnavatel povinen umožnit mi konec pracovní do-
by i v úřední dny v 16,30 jako v jiné dny? Školní družina fungu-
je do 17,30, cesta z práce do družiny trvá přes 30 minut, a já
nemohu stále spoléhat na to, že mi budou pomáhat rodiče
spolužáků syna, které různě prosím o vyzvednutí a hlídání syna.

Váš problém je řešen v hlavě
IV zákoníku práce dílu 3, který
upravuje pracovní podmínky za-
městnankyň matek, zaměst-
nanců pečujících o dítě a jiné
fyzické osoby. V paragrafu 241
odst. 1 zákoník práce stanoví:
„Zaměstnavatel je povinen
přihlížet při zařazování zaměst-
nanců do směn též k potřebám
zaměstnankyň a zaměstnanců
pečujících o děti“. Dále pak
v odstavci 2 tohoto paragrafu je
uvedeno: „Požádá-li zaměst-
nankyně nebo zaměstnanec
pečující o dítě mladší než 15
let…o kratší pracovní dobu,
nebo o jinou vhodnou úpravu
stanovené týdenní pracovní do-
by, je zaměstnavatel povinen
vyhovět žádosti, nebrání-li to-
mu vážné provozní důvody.“

V prvém odstavci slůvko
„též“ znamená, že se jedná
jenom o jedno z kriterií, podle
kterých je zaměstnanec zařa-
zován do směn.

V druhém odstavci pak za-
městnanci vzniká přímo právo,
aby se úpravy pracovní doby
domáhal, a zaměstnavateli
povinnost, aby této žádosti vy-
hověl. Bohužel, má to své ale
v podobě vážných provozních
důvodů zaměstnavatele. Vážné
provozní důvody samozřejmě
nejsou a ani nemohou být v zá-
koně nikde definovány. V obec-
né rovině lze vážné provozní
důvody chápat tak, že akceptací
žádosti zaměstnance by byla
vážně ohrožena činnost zaměst-
navatele a byl by ohrožen jeho
řádný provoz oproti situaci,
která vyhovění žádosti před-
cházela. Takto vážné provozní
důvody chápe ve svých rozsud-
cích i Nejvyšší soud.

Přitom nelze argumentovat
tím, že je věcí zaměstnavatele,
aby měl k dispozici dostatek za-
městnanců, kteří by nastalou
situaci – tedy zákonné žádosti
o úpravu pracovní doby –
pokryli. Takto navýšený počet
zaměstnanců by byl – v případě
že by k žádné žádosti o úpravu

pracovní doby nedocházelo –
nadbytečný.

Existence vážných provoz-
ních důvodů se obtížně ze strany
zaměstnance dokazuje. Zda
skutečně existují, o tom může
rozhodnout pouze soud. Což je
ovšem naprosto krajní řešení,
kde i pro zaměstnance kladný
výsledek může být kontrapro-
duktivní. V praxi to tedy zna-
mená nejen o úpravu pracovní
doby žádat, ale ve věci aktivně
se zaměstnavatelem jednat,
nejlépe za podpory příslušné od-
borové organizace. Všichni ví-
me, že pro všechny životní si-
tuace platí, že kdo se snaží vy-
hovět, hledá cestu. A tu cestu

musíte hledat ve spolupráci
a s pochopením zaměstnavatele.

Pokud nedojde k dohodě
o úpravě vaší pracovní doby, pak
nezbývá než plnit úkoly zaměst-
navatele v rámci směn a sta-
novené týdenní pracovní doby.
Shrnuto:
- Na úpravu pracovní doby má

zaměstnanec pečující o dítě
mladší než 15 let právní nárok.

- Zaměstnavatel však má povin-
nost vyhovět pouze tehdy,
pokud mu v tom nebrání
vážné provozní důvody.

- Zda se jedná o vážné provozní
důvody, může rozhodnout jen
soud.

JUDr. Pavel Sirůček

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=132&ct1=3
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s
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S MOBILNÍ APLIKACÍ ZDRAVÍ NA KLIK:
  máte dokonalý přehled o své zdravotní péči i jejích cenách
  vidíte předepsané léky
  naplánujete si lékařské prohlídky
  najdete nemocnici nebo ordinaci lékaře v okolí
  zobrazíte svoji kartičku pojištěnce
  přivoláte pomoc na konkrétní adresu nebo souřadnice

NEŘEŠÍME, JESTLI JSTE HYPOCHONDR NEBO SUPERMAN 
USNADŇUJEME VÁM CESTU  
KE ZDRAVÍ

Aplikace je propojena  
s webovým Klientským portálem 

Vojenské zdravotní pojišťovny  
na adrese www.vozp.cz/portal 

Znamená to snad,  
 

hypochondr?
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Stav Unie opomíjí sociální spravedlnost
12. září 2018

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker při svém projevu
o stavu Unie nedostatečně zdůraznil význam sociální spravedlnosti.
Generální tajemník ETUC Luca Visentini k tomu řekl: „Plně podporuje-
me výzvu předsedy Junckera ohledně Pilíře sociálních práv, který musí
být zaveden do zákonů EU, ale sociální spravedlnost si zasloužila mno-
hem více než jenom pouhou větu v projevu o stavu Unie. Juncker řekl
hodně dobrých věcí, že je nutno budovat silnou a jednotnou Evropu, že je
potřeba otevřít legální cesty pro vstup migrantů do EU a znovu otevřít
hranice uvnitř EU, i že je třeba chránit demokracii a vládu zákona, avšak
zdá se, že plně nechápe, že pracující lidé už mají plné zuby špatně pla-
cené práce, zhoršujících se veřejných služeb a každodenního boje o pře-
žití. Pracující lidé už mají dost sociální nespravedlnosti a chtějí, aby EU
dělala mnohem více, než je pouhé mluvení o ekonomickém zotavení, které
se mnoha lidí vůbec netýká. EU potřebuje přinejmenším zavést Pilíř so-
ciálních práv, který byl schválen minulý listopad.“
Brazílie: Poslední útoky na pracovníky přinesou nižší mzdy a zvýší
počet nehod
13. září 2018

30. srpna hlasoval brazilský vrchní soud v poměru 7:4 ve prospěch
schválení loňských pracovních reforem, které umožňují neomezený out-
sourcing služeb. Předchozí legislativa omezovala outsourcing na vedlejší

aktivity. Toto schválení vrchního
soudu povede k najímání profesio-
nálů v oblasti vzdělávání, zdravotní
péče a kultury bez veřejného tendru.
Za neomezený outsourcing lobbova-
la především nejdůležitější podnika-
telská asociace, která argumentovala

stejnou neopodstatněnou logikou, jakou používají i další zaměstnavatelé
po celém světě. Podle nich totiž úspory v nákladech umožní zaměstnava-
telům najímat více pracovníků, což podpoří hospodářský růst a sníží ne-
zaměstnanost. Realita je ale taková, že nová legislativa umožní zaměst-
navatelům outsourcovat rizika a náklady na ty, kteří si s nimi můžou jen
těžko poradit. Národní institut pro výzkum v pracovní oblasti Dieese tato
rizika a náklady spočítal. Podle analýzy Dieese vydělávají outsourcovaní
pracovníci o 25 % méně, postihuje je o 60 % více nehod a pracují mě-
síčně o 12 hodin více. Z toho je zřejmé, že tato legislativa nebyla zave-
dena k tomu, aby zlepšila životy pracovníků nebo aby zlepšila kvalitu
a dostupnost veřejných služeb.
Deset let po krizi, ICRICT volá po okamžitých regulatorních krocích
14. září 2018

Deset let po globální krizi a pouhých pár bloků od Wall Street se sešla
Nezávislá komise pro reformu mezinárodního korporátního zdanění
(ICRICT), aby zdůraznila potřebu finanční reformy. Ekonom Joseph
Stiglitz uvedl, že korporace tlačí dolů mzdy, proto se jim podařilo pře-
psat globální pravidla v jejich prospěch. Představitelé korporací to samo-

zřejmě vědí a investují nemalé prostřed-
ky do lobby, aby si je udržely. Jediným
lékem jsou požadavky lidí na nastavení
odlišných pravidel. Ačkoliv v globální
krizi sehrála klíčovou roli finanční dere-
gulace, mnoho ekonomů je rozrušeno
kvůli pokračujícímu nedostatku regula-
torních nastavení, které by nás chránily
před budoucí krizí. Účastníci mítinku

upozornili i na to, jak daňová konkurence mezi zeměmi vedla k poklesu
daní a umožnila, aby 10 % globálního hrubého produktu bylo drženo
v daňových rájích. Od svého založení v roce 2015 ICRICT rozšířil své řa-
dy o prominentní ekonomy: Gabriel Zucman, Thomas Piketty a Wayne
Swan. Pan Swan na tomto mítinku komentoval současnou situaci slovy:
„Odstraňování nerovností je zásadním problémem naší doby. Není to jen
otázka dobré sociální politiky. Je to klíčové i pro dobrou hospodářskou
politiku.“

Čtyřdenní pracovní týden pro všechny je reálným cílem pro toto
století, tvrdí odbory
20. září 2018

Pokroky v technologiích znamenají, že čtyřdenní pracovní týden je
realistickým cílem pro většinu lidí do konce tohoto století. Tvrdí to vůd-
čí osobnost odborového hnutí ve Velké Británii Frances O´Gradyová,
která je generální tajemnicí Odborového kongresu (TUC). V 19. století
odbory bojovaly za osmihodinový pracovní den, zatímco ve 20. století
jsme získaly dvoudenní víkend a placenou dovolenou. Postupem času
roste díky novým technologiím produktivita, což pomáhá odborům ve
vyjednávání kratší pracovní doby. Průměrný počet odpracovaných ho-
din v týdnu poklesl od založení organizace TUC z 60 na současnou
téměř polovinu. Pojďme pro 21. století opět zvýšit náš cíl. Domníváme
se, že v tomto století dokážeme získat čtyřdenní pracovní týden při sluš-

ných mzdách pro všechny. Je na čase se začít
dělit o bohatství, které přináší technologie, a ne-
dovolit, aby toto ovoce sklízeli pouze ti nejvýše
postavení. Norská odborová konfederace (LO)
přišla s požadavkem na zavedení různých forem
zkrácení pracovních hodin včetně šestihodi-
nového pracovního dne. Mette Nord, předseda
největší odborové unie v Norsku Fagforbundet,

se domnívá, že díky tomu bude možné udržet vysokou míru zaměstna-
nosti. V budoucnosti bude důležité, aby více lidí mohlo spoléhat na svůj
příjem místo sociálních dávek. Lidé budou muset taky déle pracovat,
spíše než se spoléhat na své důchody. Přinese to větší udržitelnost do
ekonomiky, na pracoviště a také do života lidí.
Postavme se za naše práva!
26. září 2018

Nová skupina sdružující sociální nevládní organizace, odbory, proev-
ropské organizace a další sociální organizace se sešly s poslanci
Evropského parlamentu k společné diskusi o tom, jak přimět vlády a in-
stituce EU k tomu, aby implementovaly Evropský pilíř sociálních práv
do praxe. Tento mítink je první ze série kroků tohoto uskupení, které

chce přitlačit na in-
stituce EU a ná-
rodní vlády, aby
prosazovaly sociál-
ní investice, sociál-
ní práva a sociální

ekonomiku nyní a po evropských volbách v příštím roce. Evropský pi-
líř sociálních práv byl v minulém listopadu přijat na summitu ve švéd-
skému Göteborgu a obsahuje 20 principů a práv pro své občany. Jeho
plné zavedení by představovalo důležitý pokrok pro všechny lidi v EU,
ale přesto zůstává tento Pilíř převážně neznámý pro občany i národní
politiky. Jeho implementace začala zatím pouze v omezených oblastech.
Světový den za důstojnou práci – Změňme pravidla
5. října 2018

Současná Evropská komise a Evropský parlament mají termín do
května 2019, aby změnily pravidla na prosazování důstojné práce.
Evropská odborová konfederace přišla s konkrétním seznamem, co je
třeba udělat:
1. Přijmout Směrnici o rovnováze mezi osobním a pracovním životem.
2. Přijmout Směrnici o transparentních a předpověditelných pracovních
podmínkách. 3. Přimět vlády k souhlasu a implementaci doporučení
ohledně přístupu k sociální ochraně. 4. Založit evropskou pracovní au-
toritu (úřad). 5. Dodat novou legislativu ohledně zdraví a bezpečnosti.
6. Prosadit ministerskou deklaraci o spravedlivé přeměně na prosin-
covém zasedání o klimatu v Katowicích a pokračovat v EU strategii pro
dlouhodobé snižování emisí. 7. Vytvořit partnerství pro mzdy a kolek-
tivní vyjednávání v rámci boje s nerovnostmi jak uvnitř, tak mezi jed-
notlivými členskými státy. 8. Zavést do evropských zákonů silnější
ochranu oznamovatelů. 9. Podporovat integraci migrantů na pracovišti.

Pavol Mokoš




