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Pokračování na straně 2

„Základní práva a povinností odborových organizací jako zá-
stupců zaměstnanců ve vztahu k zákonu o státní službě č.
234/2014 Sb., v platném znění “, s tímto tématem se konalo první
ze sedmi podzimních pracovních jednání v regionech, které jsou
financovány v rámci podpory sociálního dialogu Ministerstvem
práce a sociálních věcí a organizovány OSSOO speciálně pro stát-
ní službu a pro zaměstnávání podle zákoníku práce.

V úterý 1. října v Ostravě bylo
jednání vedeno především o ap-
likaci novely služebního zákona
po sedmi měsících účinnosti.
Novela byla připravena ve spě-
chu začátkem roku 2019 a odbo-
ry její podobu kritizovaly pro
porušení původního záměru zá-

kona depolitizovat státní správu
a současně pro neřešení skuteč-
ných problémů například v sou-
vislosti s těžkopádným výběro-
vým řízením. Novelizace pak
přinesla ještě větší nepřehled-
nost podmínek pro státní za-
městnance.

ČMKOS považuje hospodářský
model nízkonákladové ekonomiky
uplatňovaný v České republice od
počátku 90. let minulého století za
model škodlivý, model znemožňu-
jící reálnou konvergenci ČR k vy-
spělým zemím, model závislé
rozvojové země.

Oběť, kterou čeští zaměstnanci
přinesli transformaci české ekono-
miky, byla politickými elitami pro-
marněna. Ekonomické a sociální
reformy vytvořily z ČR závislou
rozvojovou zemi. Po třiceti letech
od zahájení ekonomické transfor-
mace dosahuje úroveň hodinových
mezd jen necelé třetiny úrovně
vyspělých sousedů. Současná hos-
podářská politika nedává žádnou
záruku ekonomické a sociální kon-
vergence ČR k nejvyspělejším ze-
mím Evropské unie v přijatelném
čase. Vyrovnání mzdových úrovní
s nejbližšími vyspělými sousedy by
i při současných tempech trvalo
přinejmenším dalších 80 let, jedná
se o perspektivu natolik vzdálenou,
že její realizace je velmi nepravdě-
podobná.

Ani pokračování současného

Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU

Pracovní jednání odborových funkcionářů - zástupců zaměstnanců v Ostravě

pozitivního trendu mzdové konver-
gence (z let 2014–2017), podpořené
navíc posílením kurzu české koruny
vůči euru o 10–30%, fakticky ne-
nabízí časově srozumitelnou per-
spektivu vyrovnání nákladů práce
s našimi vyspělými sousedy během
jednoho lidského života. Konver-
gence ČR vůči nejvyspělejším
zemím EU nemá v oblasti mezd
(nákladů práce) při současném smě-

ru a struktuře české ekonomiky
smysluplné východisko. Modelové
propočty jasně naznačují, že se
česká ekonomika ocitá v pasti
středního příjmu. Jedinou šancí pro
ČR, jako středně vyspělou zemi
s dlouhou průmyslovou tradicí, je
rychle a zásadně změnit svou hos-
podářskou politiku – svůj hos-
podářský model, jinak v této pasti
zůstane uzamčena natrvalo.

Bezprostředním cílem politiky
ČMKOS je zmírnit negativní
dopady modelu nízkonákladové
ekonomiky (levné práce) v České
republice.

Ze studie představené na mítinku
Konec kevné práce 17. 9. 2019
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/21
9/studie-cmkos-sance-na-priblizo-
vani -ceskych-mezd-vyspe le -
eu/170117

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/studie-cmkos-sance-na-priblizovani-ceskych-mezd-vyspele-eu/170117
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/studie-cmkos-sance-na-priblizovani-ceskych-mezd-vyspele-eu/170117
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/studie-cmkos-sance-na-priblizovani-ceskych-mezd-vyspele-eu/170117
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/studie-cmkos-sance-na-priblizovani-ceskych-mezd-vyspele-eu/170117
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


2 NOS 16/2019

Pokračování ze strany 1

Dočasné uzavření rekreačního
zařízení Smrk v Lázních Libverda

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

Pracovní jednání odborových funkcionářů -
zástupců zaměstnanců v Ostravě

Přítomní si během jednání
především díky vysvětlením ze
strany specialistky OSSOO na
zákon o státní službě svazové
právničky Šárky Homfray ujas-
nili změněný formální průběh
výběrových řízení, odvolávání
představených či změny ve slu-
žebním hodnocení, jehož ter-
míny jsou nyní v rukou jed-
notlivých služebních úřadů, což
může v krajním případě sloužit
i jako prostředek k šikaně.

Vyjasnění si možností oprav-
ných prostředků proti nevy-
hovujícímu služebnímu hodno-
cení, postup při zrušení služeb-
ního místa či postavení mimo
službu byly dalšími okruhy
diskutovaných témat.

Přítomní si připomněli usta-
novení Kolektivní dohody vyš-
šího stupně pro státní zaměst-
nance o informování, projed-
návání a spolurozhodování s od-
borovou organizací, které uklá-
dá služebnímu úřadu povinnost
poskytnout odborové organizaci

Začátkem října jsem se zúčastnil pracovního jednání k zákonu
o státní službě. Musím ocenit skvělou připravenost odborářské
právničky Šárky Homfray. Svou prezentaci k poslední novele zákona
i k chystané systemizaci měla velmi dobře připravenou. Také
bravurně reagovala na další připomínky z pléna nás odborářů ze zá-
kladních organizací. Mé poděkování patří také Zdeňkovi Faicovi
z ostravského IPC za bezchybnou organizaci jednání. Kamil Kloz

Na foto z jednání vpravo Kamil Kloz

Z metodické porady Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra
Pravidelná metodická porada

Sekce pro státní službu Mini-
sterstva vnitra byla dne 26. 9.
věnována primárně přípravě sys-
temizace na rok 2020 a dalším
souvisejícím aktualitám. Pro na-
še organizace lze vybrat někte-
ré informace a přidat k nim ur-
čitá doporučení.

Přípravě systemizace, zejmé-
na rušení služebních míst je
nezbytné věnovat velkou po-
zornost. Po služebních úřadech
se bude vyžadovat poměrně
konkrétní zdůvodnění toho,
proč jsou místa rušena a jak by-
la vybrána právě ta konkrétní
služební místa. Pokud je to

možné, měly by být menší útva-
ry slučovány do větších.

Základní organizace by v té-
to souvislosti měly dbát na řád-
né projednání všech návrhů,
včetně jejich zdůvodnění a vy-
pořádání případných připo-
mínek předem a v písemné po-
době, jak tomu odpovídají
oprávnění ze zákona o stát-
ní službě a kolektivní dohody
vyššího stupně. Nezapomínej-
te i na otázky spojené s množ-
stvím služebních úkolů a slu-
žebním tempem a o průběhu
a závěru projednání informuj-
te všechny státní zaměstnance.

Služební úřady budou v blíz-
ké době rovněž dotazovány na
zkušenosti s novelou zákona
účinnou od 1. 3. letošního roku.
Dosavadní zkušenosti, zejména

se změnami služebního poměru
po předchozích systemizacích,
nejsou bezproblémové. Bylo
apelováno na důslednější postup
zejména při snaze o zařazení na
jiné vhodné služební místo a na
aktivní komunikaci se státními
zaměstnanci. V blízké době bu-
de vydán upravený metodický
pokyn ke změnám služebního
poměru.

Základním organizacím lze

i zde doporučit dbát na důsled-
né uplatnění a využití jejich
práv, zejména i s ohledem na
komplikovaný soudní pře-
zkum při zrušení služebních
míst. Rovněž je důležité si
nový metodický pokyn po jeho
vydání důkladně prostudovat,
jelikož služební orgány v pod-
statě nemohou rozhodovat v roz-
poru s tímto pokynem

Šárka Homfray

pokačování

informace a podklady pro pro-
jednání v dostatečném předstihu
a písemně. Tento závazek je
zvlášť důležitý při v současné
době navrhovaných změnách
v systemizaci, které musí být
s odbory projednány.

V diskusi se objevily obavy
z diskriminace při rozhodování
o osobních příplatcích, když je
velmi těžké tyto obavy rozptýlit
už z toho důvodu, že bývá za-
městnancům protizákonně za-
kazováno hovořit o svém platu.
V souladu s právní úpravou také
nejsou ústní pokyny o nemož-
nosti udělit osobní hodnocení 1.

Řada zaměstnanců vnímá insti-
tut osobního hodnocení ne-
gativně, protože nevede k pro-
fesnímu růstu a často v souvis-
losti s nemožností zohlednit
vyšší výkon zvýšením osobního
příplatku jej zaměstnanci hod-
notí jako demotivující.

V rámci příkladů dobré a špat-
né praxe se objevilo i zdánlivě
humorné připomenutí, že ně-
kteří představení se prezentují
svým negativním postojem k od-
borům, ale čerpání pěti dnů in-
dispozičního volna podle vyšší
kolektivní dohody vyjednané od-
bory jim problém nedělá. -dě-
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Stáž u odborového svazu z pohledu studenta práv
Jako studenti práv máme, ales-

poň v Praze, mnoho možností,
kde si vyzkoušet praxi. Sám
jsem již byl v několika advokát-
ních kancelářích, ale kariéra ad-
vokáta nemusí být pro každého.
Osobně se vidím někde jinde,
a poznat práci odborového práv-
níka bylo něco, co mě zaujalo.
S odbory jsem se naživo poprvé
setkal na jednom Setkání po prá-
ci, akci pořádané ve spolupráci
s Idealisty, na které se mohou
setkat nejen odboráři samotní,
ale i příznivci z řad veřejnosti.
Tam jsem potkal Šárku Hom-
fray, právničku Odborového sva-
zu státních orgánů a organizací,
které patří můj velký dík, jelikož
celou stáž, o které budu psát,
zprostředkovala.

V té době jsem ještě neměl
hotovou zkoušku z pracovního

ze základních organizacíNová předsedkyně Dana Benešová

Do letošního roku byla Dana
Benešová řadovou členkou zá-
kladní odborové organizace při
Okresní správě sociálního za-
bezpečení ve Frýdku-Místku.
Patřila mezi aktivní odboráře,
účastnila se celosvazových akcí,
a vždy se zajímala o otázky pod-
mínek pro výkon státní služby,
kariérní růst, vzdělávání a od-
měňování. A tak nebylo divu, že
po odchodu předsedkyně zák-
ladní organizace na konci roku
2018 převzala tuto funkci právě
ona.

Dana Benešová je vrchní re-
ferentkou v oddělení důcho-
dového pojištění OSSZ Ostrava
a v době převzetí odborové
funkce dokončovala bakalářské
studium na Vysoké škole sociál-
ně správní Havířov, nyní po-
kračuje v magisterském studiu
oboru Veřejná ekonomika a sprá-
va na Ekonomické fakultě VŠB
– Technická univerzita v Ostra-
vě. A k tomu jí nově přibyla
odborová funkce, o jejíž nároč-
nosti neměla předem úplně
přesnou představu. Základní
odborová organizace přitom má
své členy ve Frýdku-Místku,
Ostravě, Novém Jičíně, Brun-
tále, Opavě a Šumperku, ve Frýd-
ku-Místku, Opavě a Novém Jičí-
ně působí místopředsedové,
Bruntál a Šumperk žádného mí-
stopředsedu nemá. Zastupování
tolika pracovišť není jedno-
duché jak věcně, tak organizač-
ně. Osobní kontakty musí být
z velké části nahrazeny elek-
tronickou komunikací a tele-
fonem. Hodně času zabírá nové
předsedkyni zastupování odbo-
rové organizace při úřednických
zkouškách či při kárném řízení,

připomínkování služebních před-
pisů či při přípravě změn v sys-
temizaci.

Hlavní starostí v současné do-
bě je pro vedení základní orga-
nizace vytvoření podmínek k vý-
konu služby s ohledem na sklou-
bení pružné pracovní doby
a úředních hodin, a řádná evi-
dence pracovní doby bez násled-
ných korekcí. Dana Benešová
má za to, že většina úředníků by
potřebovala minimálně dva
neúřední dny v týdnu ke klidné
práci, která by zaručila nižší
chybovost. Jako nerovné vnímá
povinnost sloužit delší úřední
dny, kdy pružnou pracovní dobu
využít nelze. Řešení vidí v pev-
ném rozvrhu pro službu, který
by se týkal vždy určených za-
městnanců.

Dana Benešová pokládá za de-
motivující nezohlednění práce
s klienty rizikovými příplatky.
V podstatě denní kontakt s klien-
ty je vyčerpávající, a pokud není
tato psychicky náročná činnost
součástí náročnosti práce v kata-
logu správních činností a neza-
kládá se na ní zařazení do vyšší
platové třídy, měla by být oceně-
na příplatkem. Odměňování ve
státní službě a v České správě

sociálního zabezpečení nemůže
konkurovat platům ve srovna-
telných pracovních pozicích
v soukromé sféře, a jen částečně
tyto rozdíly srovnává roční
navyšování platů. A tak s po-
vzdechnutím Dana Benešová
připomíná, že pro letošní rok
ČSSZ namísto slíbeného navý-
šení prostředků na mimotarifní
složku o 4,9 % dostala navýšení
jen 1,3 %, v průměru tedy 400
korun na zaměstnance, a to sou-
časně platilo, že osobní příplatek
mají dostat zejména ti, co ho do-
sud neměli. To opravdu s moti-
vací k lepším výkonům služby
nemá nic společného.

Během necelého roku ve
funkci předsedkyně Dana Bene-
šová pokládá i za svůj úspěch
rozšíření počtu členů základní
organizace z 47 na 64, když
důvodem vstupu do odborů byla
důvěra v řešení konkrétních pro-
blémů na pracovištích odboro-
vou organizací vedenou novou
předsedkyní. Cení si jak jejich
podpory, tak podpory kterou
vnímá ze strany pracovníka in-
formačního a poradenského cen-
tra v Ostravě Zdeňka Faice, kte-
rou potřebovala v začátcích
výkonu funkce. -dě-

práva, ale bylo mi nabídnuto, že
jakmile ji získám, budu moci
nahlédnout do tajů odborové
činnosti. Tato zkouška byla
vlastně jedinou formální pod-
mínkou, kterou bylo třeba splnit.
Odborový svaz mi jinak vyšel
velmi vstříc, například co se ča-
sového rozvržení stáže týká.

V průběhu stáže jsem nedělal
jenom asistenta, i když, přičich-
nout si k typické náplni práce
odborového právníka, jako je
například odpovídání na dotazy
členů svazu či připomínkování
legislativy, jsem taky mohl.
Kromě toho jsem se ale setkal se
svazovými odborníky, se který-
mi jsem pohovořil například na
téma BOZP. Stáž nebyla však
omezená jenom na svaz samot-
ný, bylo možné zúčastnit se
například i setkání různých pra-
covních skupin zabývajících se
pracovněprávní problematikou.
Já sám jsem se například mohl

zúčastnit porady týmu expertů
v rámci projektu 22 % K ROV-
NOSTI nebo vzdělávací akce
Výboru ČMKOS pro rovné pří-
ležitosti žen a mužů. Tato set-
kání dávají z mého pohledu prá-
ci odborového právníka takový
trošku vědecký rozměr, přesto
nejsou čistě akademická - smě-
řují k reálným změnám a řeší ak-
tuální problémy.

Na konec ještě přidám takové
menší překvapení, které jsem si
ze svazu odnesl. Překvapilo mě,
jak málo je v něm profesionál-
ních odborářů. Slýchával jsem
zkazky o tom, jak jsou odbory
byrokratický moloch, ale ve
skutečnosti problémy svých cca
20 000 členů, rozmístěných po
celé republice, řeší zhruba 20
lidí i s řidičem. Sečteno, podtr-
ženo, jedná se o flexibilní stáž,
během které lze i v relativně
krátkém období poznat práci
a fungování odborových svazů

a u toho si osvěžit znalosti pra-
covního práva. Doporučil bych
jí každému se zájmem o pracov-
něprávní problematiku.

Jan Líkař
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§ ODPOVÍDÁME §

Může zaměstnavatel (služební úřad) vnitřním předpisem nebo
i jinak určit, že publikační činnost zaměstnance související svým
obsahem s pracovní náplní podléhají souhlasu zaměstnavatele
(služebního úřadu)?

Podle ustanovení § 81 odst. 2
zákona o státní službě publici-
stická činnost patří mezi výjim-
ky ze zákonné povinnosti stát-
ního zaměstnance vykonávat vý-
dělečnou činnost pouze s před-
chozím písemným souhlasem
služebního orgánu – obecně tedy
k této formě výdělečné činnosti
souhlas nepotřebuje. Co se týče
obsahu, pokud úzce souvisí
s činností služebního úřadu,
resp. s agendou dotčeného stát-
ního zaměstnance, je třeba vzít
v úvahu i jiná zákonná ustano-
vení. Konkrétně jde o povinnos-
ti státního zaměstnance uvedené
v § 77 zákona o státní službě,
např. vykonávat službu nestran-
ně, v mezích svého oprávnění
a zdržet se při výkonu služby
všeho, co by mohlo ohrozit dů-
věru v jeho nestrannost, zacho-
vávat mlčenlivost o skutečnos-
tech, o nichž se dověděl při
výkonu služby, a které v zájmu
služebního úřadu nelze sdělovat
jiným osobám, dodržovat slu-
žební kázeň, nebo povinnost
zdržet se jednání, které by moh-
lo vést ke střetu veřejného zájmu

se zájmy osobními, zejména
nezneužívat informací nabytých
v souvislosti s výkonem služby
ve prospěch vlastní nebo jiného,
jakož i nezneužívat postavení
státního zaměstnance.

Za nevhodné by rozhodně
mohlo být považováno komen-
tování konkrétních správních
řízení, ať už v nich jste nebo ne-
jste oprávněnou úřední osobou,
nebo taková publikační činnost,
která by mohla být zaměnitelná
se stanoviskem služebního úřa-
du. Rovněž bych nedoporučo-
vala tímto způsobem vyjadřovat
se k výběrovým řízením, hodno-
cení veřejných zakázek apod.
V jiných věcech souvisejících
například s odbornou nebo me-
todickou činností a nezávazným
výkladem právních předpisů se
domnívám, že je bez dalšího
nelze zakázat ani podmínit před-
chozím souhlasem – zde je nutné
zvážit, zda je takové omezení
přiměřené, a nemohlo by zasáh-
nout do jiných vašich práv,
například svobody projevu.

Šárka Homfray
svazová právnička

Státní zaměstnanec a publikační činnost

Indispoziční volno (sick days) je stále populární!
I po zrušení karenční doby je při lehčích onemocněních pro za-

městnavatele výhodnější indispoziční volno než dočasná pracovní
neschopnost.

V období projednávání
zrušení karenční doby částečně
panovaly představy o následné
zbytečnosti indispozičního vol-
na. Z hlediska zaměstnavatele
je nejdůležitější co nejrychlejší
návrat zaměstnance, který one-
mocněl, do práce, to a neprodlu-
žování nepřítomnosti v práci by-
lo opakovaným argumentem za-
městnavatelů proti zrušení ka-
renční doby! A co nejrychlejší
návrat do práce je nadále umož-
něn díky využívání indispozič-
ního volna čerpaného v podstatě
standardně v rozsahu méně než
5 dnů, na rozdíl od dočasné pra-
covní neschopnosti! Lékař těžko
„uzná“ zaměstnance na dva dny,
když v jednom dni vystaví
„neschopenku“ a další den je
potřeba na kontrolu a ukončení
dočasné pracovní neschopnosti.

Indispoziční volno je nespor-
ně výhodnější také pro zaměst-
nance. Jednak náhrada v prvních
dnech dočasné pracovní neschop-
nosti je často podstatně nižší než
mzda či plat, a také rychlejší
návrat do práce omezí nakupení
nevykonané práce a nutnost
dohnat zmeškané. Zaměstnanec
má tak hned dva důvody být
spokojenější a spokojený za-
městnanec je s ohledem na pra-

covní výkon pro zaměstnavatele
žádoucí. Benefit indispoziční
volno je tak benefitem současně
pro zaměstnance i zaměstna-
vatele. Počet dnů podle Kolek-
tivní dohody vyššího stupně pro
státní zaměstnance, kde jsou tyto
dny čerpány podle Části páté, čl.
10: „2) Služební úřady poskyt-
nou státním zaměstnancům na
základě jejich oznámení o osob-
ních důvodech, bez povinnosti
předložení dokladu o důvodu
nepřítomnosti, indispoziční vol-
no v rozsahu 5 dnů v průběhu
kalendářního roku. 4) Za dobu
čerpání indispozičního volna se
plat nekrátí. Pro stanovení
nároku na dovolenou se indis-
poziční volno považuje za výkon
služby.“ je dobrou inspirací pro
zaměstnavatele i v územní sa-
mosprávě a jinde. Benefit indis-
poziční volno tak pomáhá ke sta-
bilizaci stávajících zaměstnanců
a je lákadlem pro nové tam, kde
je nutno nabídnout mimo plat
i něco navíc, a to NAVÍC navíc
zaměstnavatele nic nestojí.

-dě-

přečetli jsme
Pětitýdenní dovolená pro všechny má mezi

poslanci podporu, kategoricky proti je ale ODS
Zaměstnanci necelé třetiny

českých firem s nárokem jen na
čtyři týdny dovolené si možná
o pět dnů placeného volna
polepší. Přestože vláda ANO
a ČSSD nezaujala k návrhu
novely zákoníku práce z dílny
KSČM žádné stanovisko, ne-
malá část poslanců ANO a všech
patnáct členů klubu sociální
demokracie je pro. Po určitých
změnách by souhlasili i Piráti
a lidovci. Poslanecká sněmovna
zařadila předlohu na program
aktuální schůze, která pokraču-
je tento týden.

Kategoricky proti je ODS.
Hospodářská komora odhaduje,
že uzákonění pětitýdenní dovo-
lené by přišlo zaměstnavatele na
35 miliard korun ročně. Premiér
a šéf ANO Andrej Babiš návrh
komunistů neodmítá. „Ještě to
ale prodiskutujeme na tripartitě.
Každý zaměstnanec je jiný,
každý zaměstnavatel má jiné
možnosti,“ uvedl. Požadavek na
delší volno zopakovala před týd-
nem Českomoravská konfede-
race odborových svazů, s níž bu-
dou vláda a zaměstnavatelé jed-
nat také o zvýšení minimální
mzdy. „Delší dovolenou určitě
podpoříme, ČSSD to navrhuje
už dlouho,“ připomněl předseda
poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Dodal, že většina firem už pět
týdnů dovolené poskytuje. „Bylo
by dobré pracovní podmínky
narovnat,“ podotkl.

Piráti by poskytli podni-
katelům úlevy. „Například v po-
době snížení odvodů těm, kteří
zaměstnancům fond dovolené
navýší,“ nastínila poslankyně
Olga Richterová. Úplně proti
nejsou ani lidovci. „Vnímáme
vcelku logické připomínky
soukromé sféry. Dovedeme si
ale představit verzi zacílenou na
skupiny, které si to skutečně za-
slouží,“ řekl šéf KDU-ČSL
Marek Výborný a zmínil rodiče
s třemi a více dětmi nebo ty, kteří
mají fyzicky nebo psychicky
náročnou práci.

Naopak občanští demokraté
považují návrh za nesystémový.
„Měla by být ponechána mož-

nost prodloužení dovolené jako
benefitu,“ míní poslanec Petr
Beitl s tím, že menší podnikatele
by náklady na proplácení delšího
volna mohly zruinovat. Stejně
argumentuje i Hospodářská
komora. „Největší podnikatelská
organizace zastřešující více než
16 tisíc malých i velkých firem
a 119 asociací, svazů, klastrů či
řemeslných cechů dlouhodobě
apeluje, aby pátý týden dovolené
zůstal zachován jako zaměstna-
necký benefit,“ uvedl mluvčí
HK Miroslav Diro.

23. září 2019

Více na:
https://www.e15.cz/domaci/petit
ydenni-dovolena-pro-vsechny-
ma-mezi-poslanci-podporu-kat-
egor icky-pro t i - je -a le -ods-
1362581

https://www.e15.cz/domaci/petitydenni-dovolena-pro-vsechny-ma-mezi-poslanci-podporu-kategoricky-proti-je-ale-ods-1362581
https://www.e15.cz/domaci/petitydenni-dovolena-pro-vsechny-ma-mezi-poslanci-podporu-kategoricky-proti-je-ale-ods-1362581
https://www.e15.cz/domaci/petitydenni-dovolena-pro-vsechny-ma-mezi-poslanci-podporu-kategoricky-proti-je-ale-ods-1362581
https://www.e15.cz/domaci/petitydenni-dovolena-pro-vsechny-ma-mezi-poslanci-podporu-kategoricky-proti-je-ale-ods-1362581
https://www.e15.cz/domaci/petitydenni-dovolena-pro-vsechny-ma-mezi-poslanci-podporu-kategoricky-proti-je-ale-ods-1362581
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§ ODPOVÍDÁME §
Nepodceňujme nebezpečí vytýkacích dopisů ze
strany zaměstnavatele pro naší práci a jejich

případný dopad na naší profesní kariéru
dává zaměstnanci šanci stávající
situaci změnit. Aby to však bylo
možné, musí zaměstnanec
především vědět, v čem zaměst-
navatel shledává nedostatky
v jeho práci. Proto zaměstna-
vatel musí ve výtce popsat
a konkretizovat příklady špatné
práce. Dále pak musí stanovit
lhůtu a konkrétní termín, do
kdy mají být tyto nedostatky
odstraněny. Stejně tak je důle-
žité upozornění na skutečnost,
že pokud tyto nedostatky budou
přetrvávat, může zaměstnavatel
přikročit k rozvázání pracov-
ního poměru výpovědí. Výtka
musí být samozřejmě písemná
a doručena zaměstnanci do
vlastních rukou.

K vlastní výpovědi pak mů-
že dojít jen, pokud byl zaměst-
nanec zaměstnavatelem v době
posledních 12 měsíců písemně
vyzván nedostatky v práci od-
stranit a on je neodstraní v po-
žadované době a ve stanovené
lhůtě.

Je jasné, že výpovědní důvod
obstojí pouze tehdy, jestliže
lhůta pro odstranění nedos-
tatků bude přiměřená a reál-
ná.

Druhý případ, kdy je zaměst-
nanec varován výtkou, že s ním
může být rozvázán pracovní
poměr, je upraven v § 52 písm.
g). Může k němu dojít pro sous-
tavné méně závažné porušo-
vání povinností vyplývající
z právních předpisů vztahujících
se k zaměstnancem vykonáva-
né práci. Tato dlouhá zákonná
dikce ve své podstatě znamená,
že zaměstnanec porušil pra-
covní kázeň. Podle mne lze ten-
to termín rovněž použít, protože
v těchto souvislostech je chápán
i soudy. Pokud jde o pochopení
soustavnosti, pak Nejvyšší
soud dospěl ke stanovisku, že se
musí jednat o nejméně tři méně
závažná porušení pracovní
kázně, kdy je mezi nimi určitá
časová posloupnost. Není vy-
loučeno, že se jich všech může
zaměstnanec dopustit v průběhu
jediného dne. Přitom je neroz-
hodné, zda se bude jednat o činy
stejné skutkové podstaty. Je také
na zaměstnavateli, zda tento
výpovědní důvod použije i teh-

dy, jestliže se ke dvěma méně
závažným porušení pracovní
kázně přiřadí např. jedno zá-
važné.

Také zde zákon stanoví lhůtu.
Zaměstnavatel může tento vý-
povědní důvod použít, jestliže
byl v době posledních šesti mě-
síců zaměstnanec v souvislosti
s porušením pracovní kázně
písemně upozorněn na mož-
nost výpovědi. Další omezující
lhůta pro zaměstnavatele vy-
plývá z § 58 odst. 1 zákoníku
práce. Podle něho může dát za-
městnavatel výpověď pouze do
dvou měsíců ode dne, kdy se
o důvodu k výpovědi dozvěděl.
Nejdéle však do jednoho roku
ode dne, kdy důvod k výpovědi
vznikl.

Z praxe víme, že ani pro za-
městnavatele není praktické dá-
vat hned zaměstnancům výpově-
di. Proto i při pochybení zaměst-
nanců dochází k tomu, že před
písemnou výtkou zaměstnavatel
prostřednictvím vedoucích za-
městnanců raději nejdříve za-
městnanci vytkne chyby v práci
ústně. Navíc zaměstnavatel
nemá povinnost použít výpověd-
ní důvody, je to pouze jeho prá-
vo. Proto při rozhodování jsou
logicky posuzovány vedle
porušení kázně a jejího možného
dopadu i celková osobnost za-
městnance. Jaký je jeho vztah
k dalším jeho pracovním povin-
nostem, ochota ke spolupráci
s kolegy, a další osobnostní
charakteristiky.

Chtěl bych zdůraznit, že výtku
od zaměstnavatele není třeba
vnímat automaticky jako šikanu.
Zaměstnavatel také musí plnit

úkoly ať již vzhledem k veřej-
nosti nebo smluvním partnerům.
Pokud se tedy nebude jednat
o šikanu, je třeba výtku vnímat
naopak jako šanci nedorozumění
se zaměstnavatelem urovnat.

Přesto se někdy stane, že za-
městnanec má pocit nespravedl-
nosti a jako protest odmítne
výtku převzít. Tento způsob
obrany je nejen neúčinný ale
pro i zaměstnance nevýhodný.
Zaměstnavatel obvykle svědec-
ky snadno dokáže, že zaměst-
nanci byla výtka doručena,
a proto je výtka platná. Naopak
zaměstnanec pak nemá v ruce
žádný dokument, a tak neví, co
je mu vytýkáno a ani jak je výt-
ka formulována. O to je těžší
snažit se své jednání vůči
nařčení obhájit.

Jestliže skutečně došlo k ne-
dorozumění, které vyústilo ve
vytýkací dopis, je nutné se za-
městnavatelem co nejdřív o vě-
ci jednat. Zaměstnavatel podle §
276 odst. 9 je povinen případnou
stížnost projednat na žádost za-
městnance i s odborovou orga-
nizací. Dle § 346 b pak nesmí
zaměstnance postihovat, protože
se domáhá svých práv vyplýva-
jících z pracovněprávních vzta-
hů. Účast odborové organizace
je žádoucí, aby odborová organi-
zace byla o věci včas informová-
na, protože se bude - v případě
výpovědi z pracovního poměru -
k věci vyjadřovat.

Ale především je nutné, aby
se zaměstnanec do budoucna
vyvaroval všech pochybení,
která by umožňovala výše uve-
dené paragrafy použit.

JUDr. Pavel Sirůček

Zákon 262/2006 Sb., zákoník
práce, ukládá řadu povinností
jak zaměstnavateli, tak zaměst-
nancům. Povinnosti zaměst-
nanců jsou (v obecné rovině mi-
mo jiné) uloženy v § 301 až 304
tohoto zákona. Dále tyto povin-
nosti mohou být konkretizovány
v pracovní smlouvě, nebo ve
vnitřních předpisech zaměstna-
vatele.

Porušení těchto povinností
sebou přináší riziko, že zaměst-
navatel již nebude mít zájem
zaměstnance dále zaměstnávat
a že s ním skončí pracovní
poměr výpovědí či okamžitým
skončením pracovního poměru.
Přitom je nutné zdůraznit, že
důvody skončení pracovního
poměru se zaměstnancem jsou
přesně v zákoníku práce
vymezeny. Tyto důvody pak za-
městnavatel nemůže svévolně
rozšiřovat, stejně tak nemůže
měnit důvody jednou ve
výpovědi konkretizované.

Ponechme stranou případy
skončení pracovního poměru
výpovědí pro nadbytečnost, ze
zdravotních důvodů nebo pro
závažné porušení povinností vy-
plývajících z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci a okamžitého
skončení pracovního poměru,
kde je použití výtky nepat-
řičné nebo zbytečné. Soustřeď-
me se na situaci, kdy výtka
adresovaná zaměstnanci je sice
nepříjemná, ale dává mu zá-
roveň šanci, aby své chování,
respektive pracovní nasazení,
změnil, a tím předešel fatálním
následkům ve formě skončení
pracovního poměru výpovědí.
Tyto případy jsou upraveny a §
52 písm. f) a g). § 52 písm. f) ve
své druhé části za středníkem
stanoví, že výpovědním důvo-
dem může být skutečnost, že za-
městnanec nesplňuje bez zavi-
nění zaměstnavatele požadavky
pro řádný výkon práce. Přitom
nesplňování těchto požadavků
spočívá konkrétně v neuspoko-
jivých pracovních výsledcích.
A tady nastává situace, která

Právní poradenství pro členy ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-
pro-cleny-cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních
hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poraden-
ství pro členy ČMKOS a Žádanku doložení členství pro
poskytnutí právní pomoci.

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
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BUĎ AKTIVNÍ I PŘI PRÁCI VSEDĚ

P R O T A H O V A C Í  C V I K Y

Správný (korigovaný) sed
(občas si jej uvědom)
krční páteř protažena
ramena uvolněna
trup vzpřímený
kolena mírně od sebe
chodidla pevně na podložce

Dynamický sed
(střídej polohy vsedě)
Varianty:
– kroužení pánve
– náklon  trupu 

i do stran
– stažení a povolení

hýždí (břicha)
– tlak chodidel do

podložky a uvolnění

Tak nese� !

– prople� prsty
(dlaně směřují ke stropu)

– protáhni paže vzhůru

– ukláněj se s nataženou
paží střídavě 
na obě strany                   

– zaklesni prsty 
za háček

– otáčej trup 
k oběma stranám

U V O L Ň O V A C Í  C V I K Y
– uvolni se            

do předklonu    
– uvolni se opřením

paží o stůl
(při únavě očí dej dlaně
přes oči)

Varianty:
– občas protřepej ruce i celé paže
– občas dej nohy do zvýšené polohy 

Doporučujeme:
– cviky prováděj pomalu a plynule
– dýchej zhluboka, nezadržuj dech
– v dosažené poloze cviku setrvej  3-5 sekund
– dle možnosti se občas postav a projdi

– protáhni se 
s rovnými zády

– opři dlaně o bedra,
plynule a lehce se zakloň

C V I K Y  V S T O J E
– střídej stoj                 

na špičkách a na patách

– paže vytoč zevně 
– prsty roztáhni    
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Pozice ETUC: Reforma WTO by měla prosazovat udržitelný
růst, sociální spravedlnost a důstojnou práci
26. září 2019

ETUC při svém zasedání řídícího výboru 20. září přijal následující
stanovisko: „Pro EU by měly být prioritou multilaterální řešení v kon-

textu Světové obchodní organi-
zace (WTO) v souladu s našimi
požadavky na progresivní ob-
chodní politiku. ETUC důsled-
ně podporuje rovnocenný ob-
chod regulovaný multilaterál-
ními institucemi a vyzývá k užší
spolupráci mezi WTO a ILO.

Vyzýváme EU a její členské státy, aby více přitlačily na WTO kvůli
zahrnutí respektování pracovních standardů ILO do součásti svého
rozhodování a do budoucích multilaterálních obchodních dohod.“
ETUC potvrzuje svůj cíl dosáhnout férovější hospodářské a obchodní
politiky. ETUC věří, že reformy WTO jsou nezbytné nejen kvůli pa-
tové situaci v arbitrážních procedurách, ale také kvůli vybudová-
ní závazku členů WTO k ambicióznějším systematickým změnám
v oblasti pracovních standardů, globálního oteplování, rovnosti
pohlaví, sociální a hospodářské koheze a respektování lidských práv.
WTO musí reflektovat neodmyslitelný vztah mezi obchodem a prací.
Obchodní pravidla a dohody ovlivňují mzdy a pracovní podmínky.
Proto ETUC vyzývá k tomu, aby pravidla WTO posílila ILO agendu
o důstojné práci.
Slyšení Evropské komise: Hlavní otázky, které si kladou pracov-
níci
30. září 2019

Od dnešního dne budou v následujících dvou týdnech europoslanci
interpelovat členy nového týmu Evropské komise, který navrhla
Ursula von der Leyenová. Mezi hlavními tématy mimo jiné budou
udržitelná ekonomika, kvalitní pracovní místa, klimatické změny,
férová minimální mzda, etická digitalizace a férová mobilita a mi-
grace. Zde jsou některé z otázek od obyčejných pracujících lidí:
- Jak budete reformovat hospodářské řízení EU za účelem dosažení

vámi cílené ekonomiky, která funguje pro lidi? Budete navyšovat
veřejné investice, vytvářet nová kvalitní pracovní místa a prosazo-
vat udržitelný hospodářský růst?

- Můžete zajistit, aby byl Evropský pilíř sociálních práv přeměněn do
konkrétní legislativy, která zlepšuje práva pracovníků, včetně
zdraví a bezpečnosti, a bude zahrnovat i navýšení mezd přes větší
pokrytí kolektivním vyjednáváním?

- Poslední volby ukázaly, že sociální dopady deindustrializace jsou
jedním z hlavních motorů protievropských nálad. Zajistíte, aby
Fond na spravedlivou přeměnu šel mnohem dál za pouhé školení
dovedností, a aby v kontextu zelené ekonomiky nebyly opomenuty
žádné regiony a pracovníci?
Generální tajemník ETUC Luca Visentini k tomu řekl: „Paní von

der Leyenová navrhla politiky, kteří v minulosti dokázali plnit své
úkoly na vysokých pozicích, ale osobnosti moc neznamenají při ab-
senci správných politik, a pořád zde zůstává několik otázek ohledně
mandátu, který jim dala. Tato slyšení jsou prvním skutečným testem
upřímnosti ambicí nové Komise a odbory chtějí vědět, zda Komise
skutečně potvrdí, že prioritou pro dalších pět let jsou evropští pra-
covníci. Nová předsedkyně Komise udělala mnoho slibů ohledně udr-
žitelné ekonomiky, kvalitních pracovních míst, klimatických změn,
férové minimální mzdy, etické digitalizace a férové mobility a mi-
grace, ale nyní chceme vědět, jak budou tyto důležité politiky skutečně
implementovány.“

Německá Verdi volila nové vedení – zaměření na růst organizace,
posílení vyjednávání a dobrou práci
1. říjen

Kongres německého odborového svazu Verdi se sešel k diskuzi
o svém dalším směřování v následujících čtyřech letech. Mimo jiné se
jednalo o navýšení minimální hodinové mzdy na 12 euro nebo volbě

nového vedení. Ústředním té-
matem bylo posilování kolek-
tivního vyjednávání, zvyšování
členské základny a volba no-
vého vedení. Zároveň došlo i na
emotivní rozlučku s odcháze-
jícím předsedou Frank Bsir-
kem, který tyto odbory vedl od

jejich založení v roce 2001 a stal se tváří nové a progresivní odborové
organizace. Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU, mu
před zhruba tisícovkou delegátů poděkoval za jeho velký přínos
evropskému odborovému hnutí a řekl: „Potřebujeme více Evropy, ne
méně, abychom mohli čelit mnoha výzvám, které před námi stojí.“ Do
čela Verdi byl nově zvolen Frank Werneke. Dalším velkým tématem
byly klimatické změny, kde delegáti došli k závěru, že musí dojít ke
změnám, které budou férové, spravedlivé a sociálně přijatelné. Verdi
bylo součástí komise, která rozhodla o postupném ukončení
využívání uhlí do roku 2038. Na kongresu se dále debatovalo o sni-
žování pracovní doby nebo o kampani za kolektivní dohody, které by
pokryly pracovníky v oblasti péče o staré lidi.
Odbory musí tlačit na sociálnější Semestr
2. říjen 2019

Dne 1. října se v Bruselu sešlo přes 60 odborových předáků z více
než 22 zemí, aby jednali o Evropském semestru (každoroční proces
EU ohledně koordinace hospodářské a sociální politiky). Účastníci
přiznali, že došlo k určitému přehodnocení hospodářských a sociál-
ních priorit, obzvláště při zavedení Evropského pilíře sociální práv,
jakožto měřítka, se kterým se dá poměřovat výkonnost jednotlivých
členských států EU. Objevily se však obavy, že toto přehodnocení

nebylo dostatečné a že sociální
záležitosti zůstaly podřazené
fiskálním omezením, které ply-
nou z Paktu o stabilitě a růstu.
Evropský semestr, který se zdá
být spíše technickým cvičením,
je ve skutečnosti velice poli-
tickým procesem s významný-

mi dopady na veřejné služby a pracovníky ve veřejných službách. Pro
bližší analýzu bylo vybráno pět zemí – Dánsko, Francie, Irsko, Itálie
a Lotyšsko. V Lotyšsku se jako hlavní problém jeví nutnost vyššího
financování zdravotnictví, zatímco u Dánska závěr spíše poukazuje
na potřebu revize Paktu o stabilitě a růstu. V Irsku zůstává hlavní
výzvou zajištění lepšího zapojení odborů na více úrovních. Ve Francii
jsou odbory konfrontovány širokým spektrem Macronových reforem,
z nichž mnoho koresponduje se strukturální reformou a doporučeními
ze strany Evropské komise. V Itálii došlo k posunu, když 80 %
posledních doporučení od EK je v souladu s plány odborů. Hlavním
problémem zde však zůstávají veřejné finance, kde by případné další
investice mohly brzdit fiskální pravidla. I proto se většina účastníků
na konferenci shodla na potřebě reformy fiskálních pravidel, které by
přinesly skutečný posun v oblasti sociálních záležitostí v rámci
Evropského semestru.

Pavol Mokoš


