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Případným autorům
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg

Vážená odborářko, vážený odboráři,
Vláda ČR dne 19. 10. 2015 schválila:
1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, a

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014
Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.
Tímto rozhodnutím vlády dochází ke zvýšení platových tarifů

o 3 % jak pro zaměstnance ve veřejné správě a službách, kteří se řídí
zákoníkem práce, tak i pro zaměstnance pod gescí zákona o státní
službě, a to od 1. 11. 2015. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů od
1. 11. 2015, bude vláda ještě projednávat na nejbližším zasedání.

K problematice zvýšení platů ve veřejné správě a službách
vydal Odborový svaz státních orgánů a organizací dne 2. 10. 2015
stanovisko, které bylo zveřejněno v čísle 16 NOS a ve kterém vyjádřil
nesouhlas s jednostranným rozhodnutím vlády na zvýšení platových
tarifů o 3 %, protože předmětem jednání mezi zástupci vlády a odborů

bylo zvýšení objemu prostředků na platy o 3 %, což znamená zvýšení
platových tarifů cca o 5 %. Toto stanovisko bylo zasláno panu pre-
miérovi, ministryni práce a sociálních věcí a ministru financí.

Své znepokojení též vyjádřily ostatní odborové svazy v RoPo, tedy
ty odborové svazy, které zastupují zaměstnance ve veřejných službách
a správě. Ve svém Prohlášení ze dne 14. 10. 2015, které najdete na
jiném místě tohoto vydání NOS, mimo jiné požádaly předsedu Vlády
ČR, aby v nejbližším možném termínu svolal schůzku zástupců vlády
a odborů k dalšímu jednání o navýšení platových tarifů o 2 % od 1. 1.
2016.

Odborový svaz státních orgánů a organizací zašle předmětná
nařízení vlády do všech ZO a MO, až budou zveřejněna ve Sbírce
zákonů. Zároveň je připraven společně s ostatními OS v RoPo vést vy-
jednávání se zástupci Vlády ČR o dalším zvýšení platových tarifů od
1. ledna 2016.
S úctou
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky

PROHLÁŠENÍ
k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejné správě a službách,

státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů
Vážený pane premiére,
dne 14. října 2015 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů
RoPo, které sdružují zaměstnance veřejných služeb a správy. Zástupci
OS RoPo vyjádřili své znepokojení nad tím, jaký byl předložen návrh
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, a návrh nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních za-
městnanců.
OS RoPo se shodly na následujícím prohlášení:
1. Konstatují,
že při vypracování textu výše uvedených návrhů nařízení vlády neby-
ly zcela respektovány dohody mezi zástupci Vlády ČR a zástupci
odborových svazů.
Výsledkem jednání zástupců OS a zástupců vlády byla shoda na tom,
že navýšení platů se uskuteční ještě v letošním roce. Odborová dele-
gace ustoupila ze svých požadavků na navýšení platů a konečná kom-
promisní shoda obou stran byla v tom, že se navýší objem prostředků
na platy pro zaměstnance ve veřejné správě a službách o 3 % a pro
státní zaměstnance o další 2 %. Odbory požadovaly, aby toto navýšení
bylo celé zahrnuto do platových tarifů, s čímž vládní strana vyslovila
souhlas. Zároveň odborová delegace navrhla jako kompromisní řešení
za své ústupky, aby k navýšení platů došlo od 1. října 2015. To vlád-
ní strana odmítla.
Výsledek z jednostranného rozhodnutí vlády je však následující: od 1.
listopadu 2015 dojde ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, kteří jsou uvedeni v § 5 odst. 1, 3, 4, 5 a
7 citovaného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 3 %, dále pak od 1.
listopadu 2015 ke zvýšení platových tarifů státních zaměstnanců

v obou stupnicích o 3 % (viz návrh změny nařízení vlády č. 304/2014
Sb.) a dále dojde ke zvýšení objemu prostředků na platy státních za-
městnanců o 2 % od 1. ledna 2016, které nebude realizováno prostřed-
nictvím platových tarifů, ale tyto mzdové prostředky budou určeny na
dopady implementace zákona o státní službě.
S těmito závěry OS RoPo nemohou souhlasit. Vždy bylo předmětem
jednání zvýšení objemu prostředků na platy o 3 %, a nikoliv zvýšení
platových tarifů o 3 %.
2. Požadují,
aby Vláda ČR bez zbytečného odkladu zahájila jednání s odborovými
svazy RoPo o dohodnutých platových úpravách (zbývající 2 % do pla-
tových tarifů) s tím, že tyto úpravy by měly nabýt účinnosti dnem
1. ledna 2016.
3. Plně podporují
požadavek odborových svazů na zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V tabulce č. 1, která
se týká např. zaměstnanců z oblasti kultury, je ze 190 platových tarifů
30 tarifů pod úrovní minimální mzdy a ze 190 platových tarifů plných
147 pod úrovní mediánu průměrných mezd (22.230 Kč) a 168 pod
úrovní průměrné mzdy za I. pololetí 2015 (25.810 Kč). Na základě
uvedeného proto OS RoPo požadují zrušit tabulku č. 1 a přeřadit
dotčené zaměstnance přinejmenším do tabulky č. 2.
4. Vyslovují znepokojení
nad skutečností, že ČMKOS nebyl, jako připomínkovému místu,
předložen k připomínkám návrh nařízení vlády, kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů od
1. 11. 2015. Přesto, že má nařízení vlády nabýt účinnosti od 1. 11.
2015, není zařazeno na pořad příštího jednání vlády dne 19. 10. 2015.
5. Žádají
předsedu Vlády ČR, aby v nejbližším možném termínu svolal schůzku
zástupců vlády a odborů ke shora uvedené problematice.
V Praze dne 14. října 2015.

Bc. Pavel Bednář
mluvčí OS RoPo

http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Stanovisko%20OS%20SOO%20k%20n�vrh�m%20NV,%20kter�mi%20se%20m�n�%20NV%20o%20platov�ch%20pom�rech.pdf
http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Stanovisko%20OS%20SOO%20k%20n�vrh�m%20NV,%20kter�mi%20se%20m�n�%20NV%20o%20platov�ch%20pom�rech.pdf
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Předsednictvo VOS

Výbor sekce veřejné správy
Ze sekcí

V rámci informace o činnosti
svazu od minulého zasedání PVOS
předseda OS Bc. Pavel Bednář in-
formoval o zářijovém jednání Rady
vlády pro veřejnou správu, která
projednala materiály „Analýza sou-
časného stavu personálních procesů
ve správních úřadech“ a „Návrh zá-
kona o řízení a kontrole veřejných
financí“, a kterou zástupce GFŘ ČR
informoval o odstoupení od záměru
zrušit 23 územních pracovišť.

Dále předseda informoval o me-
zirezortním připomínkovém řízení
k návrhu nařízení vlády, kterým
se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a
správě, a k návrhu nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č.
304/2014 Sb., o platových pomě-
rech státních zaměstnanců. V rámci
řízení odborový svaz 2. října 2015
vydal kritické stanovisko s ohledem
na to, že vždy bylo předmětem jed-
nání zvýšení objemu prostředků na
platy o 3 %, a ne zvýšení platových
tarifů o 3 %! Na toto stanovisko
reagoval pouze I. místopředseda
vlády a ministr financí Ing. Andrej
Babiš dopisem z 19. října:

„V reakci na Vámi zaslané sta-
novisko uvádím, že v roce 2015 se
v souladu s Přílohou č. 2 k usnesení
vlády č. 748/20145 navyšuje celý
objem prostředků na platy v jed-
notlivých kapitolách státního roz-
počtu o 3 %, nikoliv pouze tarifní
část objemu prostředků na platy.

V roce 2016 taktéž dochází k na-
výšení celého objemu prostředků na
platy (tedy složek tarifních i mimo-
tarifních) o 3 %, nad to dochází
k 3% navýšení objemu prostředků
na ostatní platby za provedenou
práci a ostatní osobní náklady a
na dopady implementace zákona
o státní službě byla zařazena další
2 % z objemu prostředků na platy
státních zaměstnanců.“

Předseda OS dále informoval
o jednání vlády, která 19. října
schválila nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě a nařízení
vlády o platových poměrech stát-
ních zaměstnanců, které znamená
3% růst platových tarifů.

Ústní zpráva předsedy OS o čin-
nosti doplněná videoprezentací
pokračovala informací o účasti
předsedy OS a předsedy Sekce cel-
ní správy OSSOO 5. až 7. října na
jednání Sekce celní správy
SLOVES na Slovensku. Hlavním

písemný materiál o využití počtu
lůžek svazové rodinné rekreace
v roce 2015 a návrh zabezpečení
lůžek na rok 2016 s tím, že navrhu-
je vzhledem k reálnému využití na
příští rok uzavřít smlouvy na nižší
počet lůžek.

R. Pospíšil ve svém vystoupení
upozornil na judikáty ohledně
fiktivních organizačních změn a
k problému stejné odměny za rov-
nocennou práci s tím, že budou
zveřejněny v dohledné době v pe-
riodiku NOS. K očekávanému
zákonu o evidenci odborových or-
ganizací sdělil, že jeho návrh vláda
zamítla a nyní odbory očekávají, že
zákon bude navržen v rámci posla-
necké iniciativy a jeho přijetí bude
podpořeno konkrétní argumentací,
když odbory poskytnou příklady
problémové evidence z praxe. R.
Pospíšil informoval také o jednání

k etickému kodexu pro zaměstnance
státu, když řada kritérií kodexu je
subjektivních.

Členové předsednictva si
vyměnili zkušenosti ohledně imple-
mentace zákona o státní službě,
když systemizace byla navrhována
a provedena v úřadech zřejmě s roz-
dílným přístupem, a i to má vliv na
skutečnost, že řada zaměstnanců ne-
splňuje požadavek vzdělání s matu-
ritou, do státní služby nemohou pře-
jít a jejich pracovní poměr se stal
nejistým.

Ohledně redakční rady sva-
zového periodika se přítomní
shodli, že o problematice bude jed-
nat PVOS v lednu na základě
námětů ze sekcí OS. Předsednictvo
schválilo finanční dotaci odborové
organizaci důchodců při IPC
Ostrava a seznámilo se s početním
stavem členské základny. -dě-

Pracovní jednání členů
výboru Sekce veřejné správy
OSSOO jako zástupců zaměst-
nanců a pracovníků Infor-
mačních a poradenských center
OSSOO se konalo ve čtvrtek
dne 15. října v Praze v sídle
odborového svazu. Po zahájení
vystoupil předseda OSSOO Bc.
Pavel Bednář s informací o čin-
nosti OS. Ta se týkala především
jednání o platech, když novela
nařízení vlády bude znamenat
zvýšení tarifních mezd, které bu-
dou realizovat územní samo-
správné celky již v tomto roce.
Hovořil o rozporech v jednáních,
kdy pouze 3% navýšení tarifů je
pro odbory zklamáním a protestu-
jí proti tomu. Dále předseda ho-
vořil o pracovním týmu k novele
zákona o obecní policii, názoru
odborů na problematickou přípra-
vu transatlantických obchodních
dohod TTIP a CEFTA, výjezdech
ČMKOS do regionů a manifes-
tačním mítinku ČMKOS v Praze
k nízkým mzdám v České repub-
lice, o přípravě rozpočtu odbo-
rového svazu a o eventuálním
zřízení redakční rady svazového
periodika.

I. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil informoval o no-
vele zákoníku práce a vzhledem
k některým obavám z nekorektní-
ho postupu při zvyšování tarif-
ních mezd o nepřípustnosti snižo-
vat osobní příplatek z důvodu
celoplošných úspor.

II. místopředseda OS Ing. Bře-
tislav Dvořák informoval o inicia-
tivě odborového svazu ve vztahu
ke Svazu měst a obcí a Sdružení

tajemníků městských a obecních
úřadů.

Bodem jednání byla informace
o majetkových aktivitách OS.

Dále místopředseda sekce Mgr.
Karel Mach, MSc., MBA, infor-
moval o připomínkovém řízení
k novele zákona o obecní policií
s tím, že by mělo být dosaženo
prodloužení kritizovaného 3leté-
ho intervalu přezkušování stráž-
níků. Ohledně kolektivního vy-
jednávání v obcích, které se týká
zaměstnanců úřadů i strážníků je
lépe podle Mgr. Arnošta Odvalila
z kanceláře OSSOO vyhnout se
možným úskalím samostatnými
kolektivními smlouvami. A. Od-
valil informoval o kolektivním
vyjednávání v samosprávě, když
nejvíce prostředků sociálních
fondů je věnováno na stravování,
penzijní a životní pojištění, dále
pak na rekreaci, odměny k pra-
covním a životním výročím. Prů-
měrný příděl do sociálních fondů
je podle informací OSSOO 3,4 %.
Diskutována byla v souvislosti
s kolektivním vyjednáváním
otázka výhodnosti členství v od-
borech.

Dále bylo na jednání projed-
náno čerpání rozpočtu sekce VS
za 1. – 9. měsíc 2015, které je
v souladu s rozpočtem a projed-
nán návrh rozpočtu sekce VS na
rok 2016 ve stejném objemu jako
pro rok 2015. Jarní výjezdní
zasedání výboru sekce veřejné
správy bude ve dnech 26. - 28. 5.
2016 v Karlovarském kraji.
Jednání vedla předsedkyně sekce
Ing. Alena Gaňová.

-dě-

Ve čtvrtek 22. října se v Praze konalo 5. zasedání
předsednictva VOS.

tématem jednání byla zkušenost
slovenských kolegů se sloučením
celní správy a daňové správy do
jednoho úřadu – Finanční správy
SR, dále pak oblast kolektivního
vyjednávání, pravomoci a kompe-
tence celních orgánů a jejich reali-
zace v praxi, spolupráce s kolegy
s daňové správy a jinými státními
úřady, problematika FKSP (resp.
sociálního fondu na Slovensku) a
s tím spojené „benefity“ pro pří-
slušníky a zaměstnance.

Předseda Bednář dále hovořil
o účasti své a 1. místopředsedy
OSSOO JUDr. Rudolfa Pospíšila na
konferenci Dobré vládnutí a Česká
republika, která proběhla 13. října
v Praze a o společném jednání zá-
stupců odborových svazů, které
sdružují zaměstnance veřejných
služeb a správy 14. října. Zástupci
OS projednali aktuální informace
z vypořádání připomínek k nařízení
vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., a shodli se
na kritickém prohlášení k platovým
poměrům zaměstnanců ve veřejné
správě a službách, státních zaměst-
nanců a příslušníků bezpečnostních
sborů, ve kterém žádají Vládu ČR
bez zbytečného odkladu zahájit jed-
nání s odborovými svazy o pla-
tových úpravách, které by měly na-
být účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předseda a 1. místopředseda
OSSOO 15. října přijali na základě
žádosti Velvyslanectví Kosovské
republiky v Praze delegaci Svazu
nezávislých odborů Kosova v rámci
projektu podpořeného Evropskou
komisí s cílem čerpat ze zkušeností
s odborovou reformou a spolupra-
cí mezi odborovými organizacemi
v ČR.

Předseda OS se 19. října účastnil
jednání Rady ČMKOS, která pro-
jednala mj. návrh změn statutu
ČMKOS, zprávu o naplňování sys-
tému rozvoje lidských zdrojů
ČMKOS včetně realizace projektů
a informaci k návrhu zákona o evi-
denci odborových organizací.

K projednávání kolektivní do-
hody vyššího stupně P. Bednář
sdělil, že 16. 10. skončilo vnější
připomínkové řízení a nyní by mělo
dojít k vypořádání připomínek a
poté podle sdělení ministryně práce
a sociálních věcí bude odborovým
svazům zasláno stanovisko MPSV.

V období od minulého zasedání
PVOS se konala jednání sekcí fi-
nanční správy, celní správy, správ
sociálního zabezpečení a veřejné
správy.

Po diskusi k činnosti OS
předsednictvo VOS dále projednalo
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Dobré vládnutí a Česká republika - konference Aktuální stav implementace služebního zákona
Evropské hnutí v České republice a

zastoupení Fridrich Ebert Stiftung v Čes-
ké republice s podporou ČMKOS uspořá-
daly v úterý 13. října 2015 již 5. konfe-
renci „Dobré vládnutí a Česká republika“
na téma „Aktuální stav implementace slu-
žebního zákona“. Konference v jed-
notlivých letech reagovala na aktuální
nosné otázky: od názorů, že zákon o stát-
ní službě není třeba, po názor, že zákon
by měl mít jen nezbytný rámec, aby byl
splněn dosud nenaplněný závazek České
republiky při vstupu do Evropské unie
podle hesla „raději několik krůčků než je-
den skok“, po konkrétní diskutabilní
body, jak by měl zákon vypadat (co musí
být závazně stanoveno) až po aktuální
otázky jeho implementace. V rozsáhlé
diskusi k jednotlivým tématům je vidět
zřetelný posun názorů. Žádný diskutující
již nezpochybňoval, zda zákon o státní
službě je či není potřebný ke zlepšení dob-
rého vládnutí v České republice. Je zřej-
mé, že byl všeobecně společností akcep-
tován. Ukázala to i rozsáhlá diskuse na té-
to konferenci, která směřovala k ob-

hem předvídat, jednak získat k jejich
řešení souhlas společnosti. Je tedy nutné
definovat výzvy, operační reakce, a z nich
zvolit ty, které je společnost ochotná ak-
ceptovat. Aby tyto předpoklady fungo-
valy, je třeba jemně rozeznávat úroveň
politickou (strategická funkce) a úroveň
úřednickou (operační). Tyto dvě úrovně
nemohou být sloučeny v jedné osobě, re-
spektive v jednom systému. Právě tento
model byl bohužel v minulosti pro Čes-
kou republiku typický. Příčinou byl para-
doxně rok 1989. V rámci rušení politic-
kých struktur byla sloučena strategická a
operativní úroveň. Důsledkem byl
neefektivní systém, který z dlouhodobého
hlediska znamená pro stát a společnost
větší ztráty než případy nahodilé korupce.
Tato východiska Vladimír Špidla dokla-
doval na příkladech, podpořených zku-
šenostmi s vládnutím na úrovni institucí
Evropské unie. Rozdělení strategické a
operační fáze vládnutí je názorné napří-
klad v rámci fungování kabinetu evrop-
ského komisaře, v celém institucionálním
a administrativním rámci Komise.

svazu státních orgánů a organizací, se
věnoval kritickým poznatkům z imple-
mentace zákona o státní službě: od plnění
harmonogramu jeho realizace až po
otázky odměňování a dodržování příslibů
ze strany vlády.

V další části konference se Rudolf
Pospíšil, I. místopředseda Odborového
svazu státních orgánů a organizací, věno-
val otázkám přípravy kolektivní dohody
vyššího stupně, návrhům odborových
svazů a stavu vyjednávání s vládou.
Konstatoval mírný optimismus, že před-
jednané návrhy budou do kolektivní do-
hody vyššího stupně zahrnuty. Přijetí
kolektivní dohody vyššího stupně se
stane průlomové v kolektivním vyjed-
návání. Dále se zabýval kroky její imple-
mentace na úrovni konkrétních státních a
odborových organizací.

V návazném vystoupení personální
ředitelka Sekce pro státní službu
Ministerstva vnitra Iva Hřebíková se ten-
tokrát věnovala problematice služebního
hodnocení. To je ukotveno v § 155 a 156
zákona o státní službě a v dalších us-

jasňování dílčích implementačních
kroků. Blíže na www.dobrevladnuti.cz

Vladimír Špidla při zahájení konferen-
ce uvedl základní premisy zákona o stát-
ní službě. Zdůraznil, že je třeba rozlišovat
mezi termíny řídit a vládnout. Je třeba si
uvědomit, že vláda společnost neřídí,
nýbrž spravuje. Cílem vládnutí je schop-
nost strategicky rozeznat výzvy a příleži-
tosti a vhodným způsobem se na ně
připravit. Vláda musí být schopna jednak
možné problémy s dostatečným předsti-

Stav implementace zákona o státní
službě přiblížila personální ředitelka
Sekce pro státní službu Ministerstva vni-
tra Iva Hřebíková. Ta jednak připomněla,
co je hlavním cílem zákona o státní služ-
bě, a podrobně uvedla jeho reálné
naplňování v oblasti:
• profesionalizace
• stabilizace
• depolitizace
• zvýšení efektivity státní správy.

Dále se věnovala jednotlivým fázím
implementace. Částečně se zaměřila i na
často diskutované body návrhu zákona,
jako jsou výběrová řízení. Podle harmo-
nogramu vydání rozhodnutí o přijetí
dosavadních zaměstnanců do služebního
poměru bude dokončeno do 31. 12. 2015.
Uskutečnila se výběrová řízení na pozice
státních tajemníků, probíhají výběrová
řízení náměstků pro řízení sekce a postup-
ně i dalších představených. Připomněla,
že od 22. 9. 2015 je zpřístupněn infor-
mační systém o státní službě. Detailní in-
formace o implementaci je možné najít na
internetových stránkách státní služby
(www.statnisluzba.cz) a v měsíčním news-
letteru Státní služba (příloha časopisu
Veřejná správa). Závěrem se věnovala prů-
běhu monitoringu implementace zákona a
o jednáních s Evropskou komisí ohledně
zákona o státní službě. Připomněla též
přípravu kolektivní dohody vyššího stup-
ně, která je ve stádiu mezirezortního
připomínkového řízení, a bude uzavřena
mezi vládou a odborovými svazy.

Pavel Bednář, předseda Odborového

tanoveních (nařízení vlády 134/2015 Sb.,
služební předpis náměstka pro státní služ-
bu). Podrobně hovořila o jednotlivých
krocích evaluace státního zaměstnance
formou služebního hodnocení. To provádí
nadřízený zaměstnance v součinnosti se
služebním orgánem. Hodnocení probíhá
jednou ročně, a to zpravidla v prvním
čtvrtletí. Zákon umožňuje i další termíny
hodnocení, kdy například státní zaměst-
nanec přechází na jiný služební úřad. Po-
kud zaměstnanec získá opakovaně nega-
tivní hodnocení své činnosti, může to být
důvod k ukončení služebního poměru.

Podrobně se zabývala základními
oblastmi a konkrétními kritérii hodno-
cení:

I. znalosti a dovednosti
II. rychlost a samostatnost
III. dodržování služební kázně
IV. výsledky vzdělávání.
Na výsledku hodnocení se nejvíce

podílí druhá položka, tedy schopnost
rychlé a samostatné práce. Služební hod-
nocení obsahuje také stanovení indi-
viduálních cílů, tedy konkrétní vytyčení
oblastí a priorit, kterým by se měl za-
městnanec v budoucnu věnovat. Od osob-
ního hodnocení se odvíjí i výše osobního
příplatku.

Radim Bureš, programový ředitel
Transparency International, se věnoval
etickému rozměru státní služby a součas-
né podobě „etického kodexu“ úředníka.
Etický kodex po přijetí zákona o státní
službě přestal být formálním doku-
mentem, naopak se stal důležitým nástro-

jem pro jednání státního úředníka.
Stanovuje striktně pravidla a současně
státního úředníka chrání před neodůvod-
něným napadením. Vystoupení doplnil
konkrétními hraničními příklady, kdy již
dochází k porušení etického kodexu a kdy
je chování úředníka v jeho souladu.
Například státní zaměstnanec musí
odmítnout každý dar, který by mohl
ovlivnit výkon jeho služby. Je jím po-
važován dar, jehož hodnota je vyšší než
300 Kč. O jeho přijetí musí provést
písemný záznam. V případě drobných
reklamních a propagačních materiálů se
úředníci nemusí obávat dalších pracov-

ních povinností, neboť tyto předměty se
za dary nepovažují. Dalším diskuto-
vaným tématem je střet zájmů. Aby se mu
státní zaměstnanec vyhnul, musí před-
cházet situacím, které by mohly ohrozit
důvěru v jeho nestrannost, nezávislost a
spravedlivost. Protěžováním osobního
zájmu se rozumí jakákoliv případná
výhoda pro daného zaměstnance, jeho
blízké osoby, nebo fyzické a právnické
osoby, se kterými má pracovník obchod-
ní, pracovní či politické vztahy. Závěrem
se pan Bureš věnoval také problematice
lobbingu. Pokud se státní zaměstnanec
účastní setkání, o kterém se může dopře-
du domnívat, že na něm může být lob-
bován něčí zájem, musí toto setkání vést
pouze v úředních prostorách a za přítom-
nosti dalšího spolupracovníka. Je zřejmé,
že i v této oblasti bude třeba mnohé
udělat.

Ing. Ladislav Říha, CSc.
místopředseda Evropského hnutí v ČR a

člen výboru OSSOO

Pavel Bednář, předseda OSSOO

Personální ředitelka Sekce pro stát-
ní službu Ministerstva vnitra Iva
Hřebíková

Rudolf Pospíšil, I. místopředseda
OSSOO

Vladimír Špidla
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názorSvět je plný zkratek. MMF,
WB, WTO, OSN, EU, EHS, ES,
ER, EK, MŽP, OPŽP, SFŽP,
EIA, SEA, AOPK, KPÚ, ÚSES,
CHKO, NBÚ, GIPS, NKÚ, OB-
SE, OPEC, NAFTA, TPCA,
HDP, DPH, BRIC, AIIB, TPP,
TTIP.

Všechno se zkracuje. A v zá-
plavě zkratek se normální občan
pomalu ztrácí a jaksi mu mi-
moděk uniká pravý význam or-
ganizací a procesů, které se za
zkratkami skrývají. A to je ško-
da, protože v některých pří-
padech si svým nezájmem může
způsobit nemalé problémy.

TTIP je v poslední době velmi
často zmiňovaná transatlantická
dohoda o obchodu a investicích,
o jejímž skutečném obsahu
ovšem máme zoufale málo in-
formací. Mainstreamová média
nás zásobují pouze několika sta-
tistickými údaji, o jejichž vali-
ditě, by se dalo úspěšně pochy-
bovat a celkově spíš „prodávají
zajíce v pytli“, místo objek-
tivního informování veřejnosti.

Víceméně tajným vyjed-
náváním je nám podsouván
dokument, který by zřejmě mohl
ovlivnit naše životy víc, než se
na první pohled může zdát.
Mohlo by se stát, že geneticky
modifikované potraviny by se
stali běžnou součástí našeho

jídelníčku, aniž
bychom si to
přáli. Postupné
snižování eko-
logických stan-
dardů a tlak na
nižší mzdy za-
městnanců ve
prospěch vyšších zisků nad-
národních korporací se jeví jako
další krok.

V průběhu měsíce září 2015
provedla společnost CVVM
výzkum veřejného mínění, kdy
zjišťovala, zda občané pojem
„Transatlantické obchodní a in-
vestiční partnerství“ či často
užívanou zkratku TTIP vůbec
zaznamenali a zda vědí, o co se
jedná. Předpokládal jsem, že
v tak zásadní věci, která by se
opravdu dotkla každého z nás,
budou občané orientovaní.
Bohužel 61 % občanů podle
vlastního vyjádření o smlouvě
TTIP doposud neslyšelo a 21 %
občanů o této smlouvě sice sly-
šelo, ale neví, čeho se týká. Bylo
by velmi smutné, kdyby naši
občané četli pouze akční letáky
supermarketů, tam o TTIP nic
nepíšou. A pokud by tomu tak
bylo, pak se nedivím našim
nízkým mzdám, my si je vlastně
zasloužíme.

Já v otázce TTIP mám jasno,
vím, o co se jedná a jsem zásad-
ně proti uzavření této dohody.

Bc. Ondřej Hála

Víte co to je TTIP?

Řadu let kritizujete nerovné
podmínky v postavení městských
a obecních strážníků ve srovnání
s příslušníky Policie ČR, čeho se
týkají nejvíce?

Nejvýraznější nerovností mezi
strážníky a policisty je neexistence
výsluhy, žádný benefit v kolektivní
smlouvě ji nemůže nahradit. Dále je
to neexistence kariérního řádu, nižší
tarifní platy a zejména pak povinnost
přezkušování strážníků každé tři
roky před komisí MV ČR. Může se
tak stát, že strážník celý profesní ži-
vot slouží na stejné pozici. Neexis-
tence možnosti vyššího kolektivního
vyjednávání způsobuje, že platy
strážníků jsou napříč ČR velmi
rozdílné, a protože jde o náročnou
práci, kterou nelze leckdy odvádět až
do důchodového věku, jsou strážníci
nuceni si ve vyšším věku hledat
novou práci. Proto se snažíme vyví-
jet tlak zejména v legislativní ob-
lasti, aby se tímto problémem začali
zabývat odpovědní představitelé

MV ČR a následně politici zařazeni
v odborných výborech parlamentu
ČR.
Jaké jsou šance, že připravovaná
novela zákona o obecní policii při-
nese zlepšení?

Podobu připravované novely
zákona chceme ovlivnit ve prospěch
strážníků, proto jsme k tomu vy-
tvořili i pracovní skupinu odborářů
zaměstnanců obecních policií. A byť
na to bylo málo času, shromáždili
jsme připomínky z terénu a prostřed-
nictvím ČMKOS se účastníme legis-
lativního procesu přípravy tohoto
zákona. Co se týká ověřování od-
borné způsobilosti, šli jsme do jed-
nání s návrhem 3x a dost, konkrétně,
že „Osvědčení vydává ministerstvo
strážníkovi na dobu 5 let, pokud
úspěšně vykonal zkoušku. Po třetí po
sobě jdoucí úspěšné zkoušce na MV
ČR, se pak osvědčení vydá na dobu
neurčitou. Za následné školení
strážníků odpovídá obec, která za-
jistí jednou ročně proškolení v ak-

reditovaném středisku MŠMT v roz-
sahu 5 výukových dní. Rozsah
školení bude upraven prováděcí vy-
hláškou, která bude součástí tohoto
zákona.“ Vždyť policisté skládají
pouze jednu základní kvalifikační
komisionální zkoušku, zda má pří-
slušník znalosti potřebné pro zařa-
zení do služebního poměru na dobu
neurčitou.

V návrhu novely byl původně
opět zapracován MV ČR tříletý in-
terval, ale nyní po jednáních v mezi-
rezortních řízení to vypadá na čás-
tečný úspěch, prodloužení intervalu
zkoušek ze tří let na pět. Co se týká
výsluh, jsou jednání na toto téma
prozatím beznadějná. Jakákoli snaha
o změnu vždy skončí na argumentu,
že obce mohou strážníkům již v sou-
časné době spořit na důchod. Ale
z které kapitoly mají obce alokovat
potřebné finanční prostředky na toto
zajištění, vám nikdo neporadí. Je po-
třeba, aby byla narovnána dispropor-
ce, která vzniká tím, že velká část
práce strážníků je vykonávána jako
přenesená působnost státu na obce,
ale žádný příspěvek státu obcím již
tyto aktivity nehradí. Obdobný je
stav i u požadavku na věkové
zvýhodnění strážníků při odchodu do
starobního důchodu. Osobně si ne-
dovedu představit 64letého strážníka
v přímém výkonu služby, horníka,
pilota letadla nebo baletku. Tzv. ka-
tegorizace, která tyto profese dříve
zvýhodňovala, měla jistě i svoje
opodstatnění. Určitá mlhavá naděje

ohledně výsluh se přesto rýsuje.
Slovenské odbory žalovaly v rámci
slovenské soudní soustavy stát kvůli
diskriminaci strážníků oproti poli-
cistům v otázce výsluh. Spor dospěl
až k Evropskému soudu pro lidská
práva ve Štrasburku, a tak pokud bu-
dou slovenští kolegové úspěšní,
budeme i my v rámci jednotného
práva EU ve stejné pozici.
Otázku výsluh či nějakého finanč-
ního vylepšení při odchodu do dů-
chodu je zřejmě možné řešit jen
v kolektivním vyjednávání?

Bohužel nemáme partnery pro
vyšší kolektivní vyjednávání, jde
vždy o vyjednávání na základní mu-
nicipální úrovni. A tak vedle rozdíl-
ných mezd mají strážníci i velmi
rozdílné sociální programy a mož-
nosti např. vyjednávat předdůcho-
dové programy, které mohou řešit
převedení strážníka vyššího věku na
lehčí práci s kompenzací mzdy. My
odboráři z obecních policií doufáme,
že se vedení odborového svazu po-
daří najít partnera pro vyšší kolek-
tivní vyjednávání, což by mohl být
Svaz měst a obcí. Je pro nás, zaměst-
nance, v tomto směru nevýhodou vel-
ká samostatnost obcí daná zákonem.
Je tak těžké zajistit pro strážníky
srovnatelné podmínky s Policií ČR.
Novela zákona podle znění návrhu
zrovnoprávní alespoň nejnižší věk
pro přijetí. Ten je nyní pro obecní
policii 21 let na rozdíl od Policie ČR,
kde je 18!

-dě-

Zlepší nový novela zákona postavení obecních a městských strážníků?
O zájmech strážníků obecních policií hovoří Mgr. Karel Mach, MSc., MBA, 1. místopředseda Sekce veřejné správy OSSOO

Odborový svaz spoluorganizuje v rámci programu na posílení so-
ciálního dialogu financovaného z evropských fondů pracovní jednání
členů výborů základních nebo místních odborových organizací k ak-
tuálním problémům zákona o státní službě a zákoníku práce.

Praha 5. 11. 2015 zákon o státní službě, školitel MV
ČR – státní služba

Plzeň 6. 11. 2015 zákoník práce, školitel právník
ČMKOS

Olomouc 10. 11. 2015 zákon o státní službě, školitel MV
ČR – státní služba

Hradec Králové 26. 11. 2015 zákoník práce, školitel právník
ČMKOS

Zlín 19. 11. 2015 zákoník práce + zákon o státní služ-
bě, školitelé JUDr. R. Pospíšil a
Mgr. A. Odvalil (OSSOO)

Náklady na dopravu (nikoliv cestovné, neboť se nejedná o pracov-
ní cestu) je hrazeno členům výboru základní nebo místní organizace
proti předložení cestovního dokladu zaměstnavatelem - § 277
zákoníku práce a § 141 odst. 2 zákona o státní službě. Ostatní účast-
níci si náklady na dopravu hradí ze svého. Občerstvení zajištěno.

Podrobnosti a přihlášky v Informačních a poradenských centrech
OSSOO.

K zákonu o státní službě a zákoníku práce
v regionech
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V říjnu zorgani-
zovala Friedrich
Ebert Stiftung
ve spolupráci
s Radou vlády
pro udržitelný
rozvoj a Česko-

moravskou konfederací odboro-
vých svazů a pod záštitou
ministryně práce a sociálních
věcí v Lichtenštejnském paláci
v Praze konferenci o budouc-
nosti práce.

Úvodní slova přednesli ředi-
telka Friedrich Ebert Stiftung
v ČR Anne Seyfferthová,
předseda ČMKOS Josef Středu-
la, ministr Jiří Dienstbier a Šte-
fan Dubáň z MPSV. Poté jsme
vyslechli úvodní přednášku his-
toričky Andrey Komlosyové
z Univerzity Vídeň o historii a
budoucnosti práce. V diskuzi na
téma Digitalizace a budoucnost
práce vystoupili panelisté Zde-
něk Kudrna, ekonom z Univer-
sity Salcburk, Henning Meyer
z London School of Economics
and Political Science a šéfredak-
tor magazínu Social Europe
Journal, Bettina Schattatová ze
Spolkového ministerstva práce a
sociálních věcí SRN a Josef
Středula. Panelisté diskutovali
o přínosu vědecko-technické
revoluce pro usnadnění práce.

H. Meyer vidí riziko v tom,
že dnes už stroje nahrazují lidi i
v kognitivní práci. Je důležité si
uvědomit, že práce není jen o za-
jištění výdělku ale i o sociální
interakci. Právě v omezení so-
ciálních vztahů vidí nebezpečí i
J. Středula.

Podle Z. Kudrny může digi-
talizace práce vést k nerovnosti
ekonomické i politické.

B. Schattatová popsala pro-
ces Práce 4.0, resp. Průmysl 4.0,
o němž se nyní diskutuje v Ně-
mecku. Jedná se o dialog ex-
pertů, dialog politický a dialog
společenský, který je ve formě
online platformy.

Po takovém dialogu volá J.
Středula a požádal B. Schatta-
tovou o zapojení ČMKOS do to-
hoto dialogu. Rozhodnutí uči-
něná v Německu, budou mít
velký dopad i na ČR. Zároveň je
rád, že se tento dialog začíná
vést i u nás. Je potřeba, aby byl
založen na stejných základech
jako v Německu.

B. Schattatová také uvedla, že
digitalizace práce bude v rukou

Budoucnost práce
kapitálu. Zdůraznila, že se při
digitalizaci práce nesmí igno-
rovat sociální zodpovědnost.
Klíčem ke zvládnutí digitalizace
práce je celoživotní vzdělávání,

aby se zaměstnanci mohli
připravit na nový systém. Je
potřeba se mít na pozoru před
flexibilitizací. Není přípustné,
aby zaměstnanec byl neustále
k dosažení telefonicky či elek-
tronicky.

Odpoledne konference pokra-
čovala čtyřmi paralelními ku-
latými stoly s tématy Práce a je-
jí spravedlivé rozdělení a ohod-
nocení, Prekarizace práce a důs-
tojná práce, Nízkouhlíková
ekonomika a pracovní trh a
Budoucí trh práce a vzdělávací
systémy. Konferenci modero-
vala Kateřina Smejkalovou
z FES, která konferenci organi-
zovala, za což ji patří velký dík.

Jsem rád, že jsem se této kon-

ference zúčastnil. Bylo to pří-
nosné jednání v příjemné atmos-
féře s lidmi, kteří vědí, o čem
mluví. Těším se na další dílčí
konference o práci.

FES také vydala publikaci
Eseje o práci, na kterou se
můžete podívat zde
http://bit.ly/1R6Iz9G.

Kamil Kloz
foto FES

http://bit.ly/1R6Iz9G
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Neslevujme ze svých představ

Výhodný nákup! Využijte jedinečné nabídky! Právě teď nejvýhodněji, 
jen teď a jen u nás! 
Kdo by se nezastavil a nešel to alespoň obhlédnout? Jenže než to udě-
láme, určitě se vyplatí pohled do zpětného zrcátka. I pokud zrovna 
neřídíte, nejspíš víte, že v autě je to právě tenhle pohled, který nám 
velmi pomáhá. Ukazuje nám, co se k nám blíží, nebo se na nás řítí. 

Teď právě novoroční, příště zase velikonoční, potom letní a pak před-
vánoční. Sleva tam a sleva skoro všude. Střídají se skoro jako čtyři 
roční období. Lákají nás a my se jim celkem dobrovolně podřizujeme. 
Přiznejme si ale, že s nimi zatím neumíme pracovat. 

Děláme vlastně jen to, co po nás obchodníci chtějí. Vyhlásí slevu 
a my alou do obchodu. A tam se začneme chovat jako by právě 
tahle sleva byla první a poslední zároveň! S vidinou výhodného 
nákupu si pořizujeme zbytečnosti a utrácíme peníze, které by nám 
mohly posloužit jinak. 
Nic proti tomu slev využívat! To bychom dělat určitě měli a často se 
i vyplatí na ně počkat. Zvlášť když víme, co a proč chceme a jakou 
cenu za to rádi zaplatíme. Neslevujme však jen kvůli slevám ze 
svých představ. 

Úmyslem obchodníků vždycky bylo, je a bude prodat. A pokud možno 
prodat ještě více. My spotřebitelé, ale chodíme do obchodů řešit 
úplně jiné problémy a nejsme tam v žádném případě proto, aby-
chom obchodníkům pomáhali zbavit se starých zásob.

Některé modely se okoukají a jiné budou nahrazeny lepšími, nověj-
šími, funkčnějšími. Nepořizujme si je jen proto, že na nás někdo tlačí. 
Slevy jsou přirozenou součástí obchodního života a tak s nimi může-
me celkem pravidelně počítat, i když nám reklamy tvrdí něco jiného. 
My jsme ale tím, kdo si vybírá a platí. A zase jen my bychom měli být 
tím, kdo určuje rychlost jízdy a také to, jestli dnes vůbec někam po-
jedeme.
Po jedné slevě přijde jiná, a pak zase další. To, jestli pro nás bude 
nákup výhodný, můžeme vyhodnotit jen my sami. Nikdo, ale do-
opravdy nikdo jiný, to posoudit nemůže a už vůbec ne předem. 
A tak než příště skočíme na lep všem těm lákavým sloganům, stojí 
určitě za to podívat se nejdřív do zpětného zrcátka. 

SLEVA!!! 
výhodný nákup???
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Aktuální nabídky
http://vyhody.odboryplus.cz/

§ ODPOVÍDÁME §

Velmi zajímavé a zábavné
odpoledne uspořádali odborové
organizace při Statutárním měs-
tu Zlín a hráči airsoftové střelby
pro děti zaměstnanců statu-
tárního města Zlína v sobotu 3.
10. 2015 odpoledne v areálu bý-
valého zahradnického komplexu
Skleníky Malenovice.

Dětem se na místě samém
věnovali aktivní hráči Airsoftu
z airsoftových týmů Black dog,
AT Morava a Contractors.
Všichni návštěvníci, a to nejen
děti, ale i jejich doprovod -
rodiče či babičky a dědečci, si
v rámci akce mohli vyzkoušet
praktickou střelbu z airsofto-
vých zbraní všech typů a v krát-
ké přednášce se dozvěděli i něco
málo z historie tohoto moder-
ního military sportu. Účastníci
byli po příchodu zapsáni u pořa-
datele a rozděleni do tří skupin

Zdařilé podzimní sobotní odpoledne
dle věku. Jednotlivým skupi-
nám se na určených střeleckých
a ukázkových stanovištích
nepřetržitě věnoval team
zkušených hráčů airsoftu. Na
závěr bylo připraveno malé
občerstvení formou opékání

špekáčků u ohně. Odměnou pro
nás, pořadatele, byly spokojené
a nadšené tváře dětí s otázkou
„A že se sejdeme zase příští
rok?!“

Zuzka Růžičková
Magistrát statutárního města Zllín

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2013
21 Cdo 832/2012

Odnětí či snížení osobního příplatku
Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci,
který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků,
může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému
zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množ-
ství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku
v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí. Okolnost, že za-
městnanec při plnění svých pracovních úkolů porušuje povinnosti vy-
plývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci,
ani míra jeho schopností a dovedností potřebných k výkonu práce ne-
jsou – neprojeví-li se ve výsledcích práce zaměstnance posuzovaných
podle množství a kvality – z hlediska důvodů pro snížení nebo odnětí
osobního příplatku významné.
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=J21Cdo832_2012

Slovy Nejvyššího soudu ČR 3 cdo 2811/2007: Došlo-li v soudní
rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikaturnímu ustálení
právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů
tento posun ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že
takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi pečlivě vyložené argu-
mentace konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písem-
ného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého nos-
ného důvodu nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním
základem s předmětným judikátem ztotožnit.

Seznamte se s judikáty

Dotaz: Byla jsem v pracovní neschopnosti a během té doby má ve-
doucí kvůli hledání pracovních materiálů otevřela můj zamčený
pracovní stůl, ve kterém mám i nějaké své osobní věci. To se mi
nelíbilo a ohradila jsem se proti takovému jednání. Byla jsem
odbyta, že v práci nemám mít žádné osobní věci a že musí být vol-
ný přístup k pracovním materiálům. Je to skutečně tak?

Odpověď: Listina základních
lidských práv a svobod v článku
10 garantuje právo zaměstnance
mimo jiné na zachování lidské
důstojnosti, osobní cti, dobré
pověsti, na ochranu svého jména
a na ochranu před neopráv-
něným zasahováním do soukro-
mého života.

Tento princip byl promítnut
částečně do § 316 odst. 2 zá-
koníku práce, který stanoví –
cituji „zaměstnavatel nesmí bez
závažného důvodu spočívajícího
ve zvláštní povaze činnosti za-
městnavatele narušovat sou-
kromí zaměstnance na praco-
vištích a ve společných prosto-
rách zaměstnavatele tím, že po-
drobuje zaměstnance otevřené-
mu nebo skrytému sledování,
odposlechu a záznamu jeho tele-
fonických hovorů, kontrole elek-
tronické pošty nebo kontrole lis-
tovních zásilek adresovaných
zaměstnanci."

Soukromí zaměstnance je nut-
né tedy ctít i na pracovišti. Aby
tomu tak mohlo být, je nezbytné,
aby měl zaměstnanec zaměstna-
vatelem vymezen konkrétní
prostor, který může používat
pouze on sám. Mám na mysli
samostatnou uzamykatelnou
část pracovního stolu nebo ales-
poň jednu uzamykatelnou zá-
suvku stolu, malou skříňku nebo
část skříně apod. Bude samo-
zřejmě záviset na volbě a
možnostech zaměstnavatele a na
možnosti vhodně kancelář uspo-
řádat.

Důležité však je, aby takto
vymezený prostor byl přístupný
pouze danému zaměstnanci. Ten-
to požadavek není možné chápat
jen úzce v souvislosti s § 145
zákoníku práce, který ukládá za-
městnavateli zajistit bezpečné
uložení svršků a osobních před-
mětů, které zaměstnanci obvyk-
le nosí do zaměstnání.

Zde se jedná o ryze soukromé
místo zaměstnance, kde si může
ukládat věci, ke kterým má
osobní a intimní vztah a mohou
být vyjádřením kontaktu s rodi-
nou nebo přáteli, případně jsou

nezbytné pro osobní život za-
městnance (například hygie-
nické a toaletní potřeby, léky
apod.). Pokud by byly výše uve-
dené podmínky splněny, nemělo
by se stát, že budou do tohoto
prostoru odkládány služební vě-
ci.

Jestliže již k takovéto situaci
došlo a soukromé věci zaměst-
nance se nacházejí v prostoru
spolu se služebními, které za-
městnavatel okamžitě potřebuje
ke své další činnosti, bude nutné
věc řešit korektně a zároveň cit-
livě. V prvé řadě je nutné kon-
taktovat dotčeného zaměstnance
a požádat jej, aby prostor, kde je
dokument uložen, přišel otevřít.
Pokud by hrozilo nebezpečí z pro-
dlení, a tím i pracovní kompli-
kace, lze stůl otevřít komisionel-
ně za účasti tří zaměstnanců (po-
kud možno za účasti zástupce
odborů) a informovat o tom bez
prodlení dotčeného zaměstnan-
ce. Po vyzvednutí potřebného
dokumentu je třeba o vzniklé si-
tuaci vyhotovit protokol a znovu
pracovní stůl řádně zabezpečit.

Tato opatrnost v konání je
nutná. Nikdo samozřejmě ne-
předpokládá, že po otevření
cizího stolu si budou spolupra-
covníci odtud neoprávněně brát
věci, které jim nepatří. Jde však

o to, že mezi osobními věcmi za-
městnance mohou být i takové,
které mohou vzbudit u nezasvě-
ceného úsměv, posměch či po-
horšení a tím poškodit lidskou
důstojnost, osobní čest nebo
dobrou pověst dotyčného za-
městnance.

Z vašeho dotazu vyplývá, že
postup vašeho vedení nebyl
zcela v souladu s výše uve-
deným.

Shrnuto: obecně platí, že
všechny služební materiály a
dokumenty musí být stále k dis-
pozici zaměstnancům, aby na
nich mohli dále pracovat, na
druhé straně nesmí být porušeno
soukromé právo zaměstnance.
Mezi toto právo lze počítat i prá-
vo na uzamykatelný prostor,
kam si může bez rizika ukládat
své osobní věci.

JUDr. Pavel Sirůček

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=J21Cdo832_2012
http://vyhody.odboryplus.cz/
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Veřejné služby a jejich odbory jsou klíčové pro podporu úspěšného
místního hospodářského rozvoje
15. říjen 2015

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová se 14. října přidala k or-
ganizacím UCLG, ILO, UNDP, Caritas a dalším při otevřené panelové
diskusi se zástupci místních samospráv. Tato diskuse proběhla v Turíně
v rámci třetího Fóra o místním rozvoji, na kterém se sešlo přes 2300

lidí. Forum LED si klade za cíl demon-
straci a propagaci klíčové role, kterou ma-
jí místní rozvojové strategie a pracovníci
místní samosprávy při efektivní imple-
mentaci nedávno spuštěného Rozvojo-
vého programu OSN Post-2015, který ob-
sahuje výzvu k poskytování základních
služeb a dosažení cílů ohledně chudoby,

nedostatku potravin, vody, vzdělávání a zdravotní péče. Na otázku,
jestli partnerství veřejného a soukromého sektoru může zlepšit místní
rozvoj, Rosa Pavanelliová odpověděla: „Projekty soukromého sektoru
v oblasti základních služeb jsou výsledkem liberálních politických
rozhodnutí a jsou dárkem nadnárodním korporacím a podnikům. Často
vedou k daňovým únikům, vyšším cenám a k horším službám pro
občany a místní komunity. Čistě veřejné projekty a investice do kvalit-
ních veřejných služeb jsou tou správnou cestou k dosažení udržitel-
ného, sociální složku zahrnujícího, rozdíly stírajícího a na pracovní
místa bohatého místního hospodářského rozvoje tak, jak dokazuj pří-
klady z více než 200 měst, včetně Paříže a Barcelony, kde se rozhodli
k návratu vodohospodářských služeb do veřejných rukou.“
Kanada: Pokračující boj proti mzdovým nerovnostem
15. říjen 2015

Boj kanadských odborů za mzdovou rovnost mezi muži a ženami je
jedním z nejdůležitějších mezníků v boji za rovnost mezi muži a žena-
mi v práci. Mezinárodní odborové hnutí uznává tento kanadský příklad
legislativy a nejlepší praktiky při ohodnocení pracovních míst a
odměňování za práci. Nicméně útoky, kterým musí kanadští pracovní-

ci čelit při využívání svého práva na kolek-
tivní vyjednávání, ohrožují úspěchy, kterých
bylo dosaženo. Kanadská odborová organi-
zace PSAC zaslala Výboru expertů pro ap-
likaci konvencí a doporučení komentáře
ohledně implementace ILO Konvence 100
dokument, který zhodnocuje, jak kanadská

vláda dodržuje konvence ILO. To je jeden z příkladů, jak využít kon-
trolních mechanismů ILO ke zvýšení tlaku na vlády a zvýšit mezi-
národní tlak na ochranu kolektivního vyjednávání a rovnosti v práci.
Mzdová rovnost je v Kanadě lidským právem od roku 1977 a chrání ho
Kanadská charta práv a svobod. Navzdory této ochraně zůstává boj za
zajištění a posílení mzdové rovnosti pokračujícím problémem pro
kanadské ženy a jejich odbory. PSAC stála v čele tohoto boje již v roce
1977 a stojí doteď.
Bombové útoky v Turecku: Útok na pracující! Útok na mír! Útok
na demokracii!
19. říjen 2015

V návaznosti na bombové útoky v Ankaře dne 10. října zaslalo ve-
dení PSI solidární dopis, na který obdrželo odpověď od turecké
Konfederace pracovníků ve veřejných službách (KESK). Předseda
KESK k tomu uvedl: „Uprostřed Ankary došlo k masakru. Dvě bomby
explodovaly ve velmi krátkém sledu. Policie brzdila přístup záchran-
ných služeb ke zraněným.“ K explozím došlo blízko vlakového ná-
draží, kde se právě v tu dobu sešlo přes 100 000 lidí na shromáždění
pořádaném tureckými odbory ve veřejných službách. Zatímco lidé
umírali na ulicích, policie bránila průjezdu sanitek. Následující den po
tomto útoku policie bránila truchlícím a pozůstalým v položení věnců
na místě tragédie. Nebylo jasné, zda se jednalo o sebevražedné útoky.
Tento útok přichází několik týdnů před volbami, které se konají 1.
listopadu. V dopisu pro turecké odbory DISK a KESK vyjádřila R.

Pavanelliová podporu národní stávce ve
dnech 12. a 13. října, která umožnila za-
stavení veřejných služeb a uspřádání
shromáždění na uctění památky obětí
útoků: „Vyzýváme tureckou vládu, aby
poskytla okamžitou pomoc obětem
bombových útoků v Ankaře a zastavila

všechny útoky na kurdskou populaci. Včera byla udělena Nobelova ce-
na Tuniskému národnímu dialogu včetně odborů UGTT. Toto je pří-
klad, kterého by se měla držet i turecká vláda. Otevřený dialog s odbo-
ry a demokratickými organizacemi k zastavení spirály násilí a diskri-
minace, která otravuje celou zemi. PSI vyjadřuje svou nejhlubší sou-
strast a solidaritu s tureckým lidem, který vede boj za svobodu, mír a
lidská práva. I nadále budeme stát solidárně při těch, kteří bojují proti
násilí, represi a korporátní chamtivosti.“ Cíle těchto útoků byly podle
R. Pavanelliové zjevné. Šlo o útok na pracující, mír a demokracii!
Peru: Federální univerzity odmítají vládní snahy o zákaz kolek-
tivního vyjednávání
19. říjen 2015

Peruánské odbory v čele s Národní federací univerzit v Peru (FENT-
UP) nadále bojují proti pokusům vlády o zrušení kolektivního vyjed-
návání. Zástupci FENTUP zastávají názor, že navržená vládní opatření

jsou protiústavní. Vrchní soud zatím
potvrdil, že vládní snahy jsou proti
právu mezinárodních konvencí ILO
a zároveň porušují i články 28 a 42
ústavy Peru. Tato rozhodnutí soudu
jsou klíčovým krokem v boji peruán-
ských odborů za udržení pracovních

práv. FENTUP dále bojuje za návrh rozpočtu pro rok 2016, který umož-
ní zvýšení mezd pro pracovníky ve veřejném vzdělávacím sektoru.
Regionální rada globálních odborů zveřejnila deklaraci na obranu
demokracie v Brazílii
20. říjen 2015

Deklaraci „Ochrana demokracie v Brazílii a v regionu“ podepsali
přední odboroví předáci latinské Ameriky, kteří tak vyjadřují hluboké
znepokojení ohledně posledních událostí, které ohrožují demokracii
v Brazílii. Prezidentské volby jsou reflexí suverenity a projevu lidské
vůle. Ta se odrazila ve výsledku voleb, které ukázaly na vítězství Dilma
Rousseff s 54,5 milionem hlasů, co by mělo být respektováno všemi
stranami včetně opozičních skupin, které byly poraženy ve volbách
v roce 2014. V Brazílii a dalších okolních zemích visí demokracie na
vlásku, když je neustále ohrožována zájmy mezinárodních finančních
trhů a nadnárodních společností. V latinské Americe a v karibských
zemích jsou demokraticky zvolené vlády neustále a často i násilně na-
padány mocnými menšinami, které ovládají ekonomiku a chtějí dosáh-

nout nesmyslné izolace. Tyto menšiny
k dosažení svých cílů a destabilizaci
vlády často používají i legislativních a
soudních mechanismů. Oligopolní
(dominující celému trhu) média jsou
hlavními strůjci těchto nedemokratic-
kých a reakcionářských praktik cíle-
ných proti zájmům většiny. Neexistuje
žádná omluva pro to, aby ultra reak-

cionářské skupiny, které byly poraženy u voleb, chtěly dosáhnout stej-
ného výsledku v Brazílii a dalších latinskoamerických státech, k jaké-
mu došlo v posledních letech v Hondurasu nebo Paraguayi. Naše orga-
nizace jsou pevně odhodlány bránit demokracii, kterou se nám podaři-
lo získat díky obrovským obětem. Demokracie a svoboda slova, stejně
jako pracovní práva a rozdělení příjmů, jsou základními požadavky pro
budování férovější Brazílie a férovějšího kontinentu.

Pavol Mokoš


