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Předsednictvo VOS

Milé odborářky, milí odboráři,
milí přátele, milé přítelkyně,

srdečně vás zveme na šesté
setkání po práci dne 31. října od
17:30 do 20:30 hod. v restauraci
Mlsná kavka (nedaleko od
Florence) Sokolovská 29, 186 00
Praha 8 - Karlín.

Co vás čeká?
Kromě kávy, neformálního

setkání a mladých lidí, se za-
měříme tentokrát na téma:
"Když se mění vedení, lítají
třísky. Nebo ne?" Ať už se vedení
mění po volbách nebo třeba změ-

nou majitele, na zaměstnance
obvykle čeká řada změn, pře-
sunů nebo i výpovědí. Jaká je
právní úprava v těchto situacích,
na co se připravit a je opravdu
nutné se bát?

Setkání je organizováno pra-
videlně, tentokrát se sejdeme po
šesté. Na jeho organizaci se
podílejí mladí odboráři státních
orgánů a organizací a Idealisté.

Přiveďte s sebou přátele, part-
nery i děti (kavárna je baby-
friendly).

Těšíme se na Vás, Leonie

V úvodu jednání se členové
PVOS seznámili s provozem
a správcem objektu SMRK.
Objekt vlastní společně odbo-
rový svaz a odborová organiza-
cí při Ministerstvu financí.

V rámci informace o činnosti
předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář především zhodnotil
letošní dlouhé a složité vyjed-
návání o platech završené při-
jetím vládních nařízení, která
znamenají významné navýšení
platů. Zejména dosáhnout ploš-
ného navýšení bylo obtížné,
když ministr financí a posléze
bývalý ministr financí Andrej
Babiš prosazoval, když už na-
výšení, tak ne plošné, ale do po-
hyblivých složek platů. Vytrvalý
a koordinovaný postup v rámci
odborových svazů rozpočtové
a příspěvkové sféry, jejichž
mluvčím je P. Bednář, spolu s pod-
porou ČMKOS umožnily dosáh-
nout výsledného navýšení. Set-
kání odborářů ROPO na konci
srpna, mítink Konec levné práce
s velkou účastí členů našeho sva-
zu a stávková pohotovost význam-
ně podpořily úsilí o navýšení
platů.

Zasedání rozpočtové komise

a revizní komise konané 12. říj-
na potvrdila co největší úspor-
nost v hospodaření odborového
svazu.

Předseda P. Bednář se v uply-
nulém období účastnil zasedání
Rady ČMKOS, Tripartity, spolu
s předsedkyní Sekce veřejné
správy OSSOO Ing. Alenou Ga-
ňovou mezinárodní konference
Zvyšování kvality veřejné sprá-
vy na místní a regionální úrovni,
dále pak rady vlády pro veřejnou
správu, politicko-odborné pra-

covní skupiny pro řešení prob-
lematiky odměňování ve státní
službě, spolu s 1. místopředse-
dou OSSOO JUDr. Rudolfem
Pospíšilem a příslušnými za-
městnanci svazu se pak 17. října
sešel s náměstkem ministra pro
státní službu RNDr. J. Postrá-
neckým. Během září a října se
konala jednání sekcí celníků,
veřejné správy, policistů a za-
městnanců PČR, katastrálních
úřadů, soudů a státních zastupi-
telství, statistiky a vězeňské
služby.

PVOS vzalo na vědomí čer-
pání rozpočtu OS za 1. pololetí
2017. V průběhu listopadu se
v Ostravě a Praze uskuteční
setkání zástupců základních or-
ganizací k problematice bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci

Diskuse byla věnována přede-
vším problematice odměňování,
možnostem kolektivního vyjed-
návání a setkávání funkcionářů
základních organizací v rámci
projektů financovaných z evrop-
ských peněz a státního rozpočtu.

-dě-

V rekreačním zařízení SMRK v Lázních Libverda se ve dnech 26.
a 27. října konalo 22. zasedání předsednictva Výboru OSSOO.

Texty nových vládních nařízení přijatých vládu 25. září:
https://www.mpsv.cz/cs/28265
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Vzkaz ČMKOS budoucí vládě
NEDOPUSŤTE DESTRUKCI DŮCHODŮ, ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ A BEZPEČNOSTI

NA CO NESMÍ NOVÁ VLÁDA ZAPOMÍNAT
Přesně před čtyřmi lety v říjnu 2013 před parlamentními volbami do
Poslanecké sněmovny zveřejnila Českomoravská konfederace
odborových svazů svoje požadavky, doporučení a náměty, které by
neměly být lhostejné budoucím politikům, chtějí-li překonat sociální
a ekonomickou krizi, nastartovat ekonomický růst ČR a zlepšit život-
ní úroveň českých zaměstnanců. Dnes můžeme objektivně konstato-
vat, že většina našich návrhů byla novou vládou akceptována a reali-
zována. Nebylo to rozhodně lehké období. Je proto velmi důležité
znovu zdůraznit, že současná koalice přebírala zemi v podmínkách
vleklé ekonomické krize, doprovázené extrémní nezaměstnaností,
srovnatelné snad jen s obdobím velké hospodářské krize. Naším
klíčovým požadavkem proto bylo za každou cenu obnovit ekonomic-
ký růst. Je neseriózní, že většina médií i „analytiků“ zásluhu vlády na
nastartování ekonomiky nespravedlivě přehlíží.
Současná vládní koalice velmi zodpovědně přistoupila i na další
doporučení ČMKOS:
• obnovila opravdový sociální dialog mezi vládou, odbory a za-

městnavateli,
• minimalizovala skutečné nebo hrozící škody způsobené „refor-

mami“ předchozích vlád (zrušení jednotného inkasního místa, pri-
vatizace důchodů),

• zahájila intenzívní boj proti daňovým únikům (zavedení EET,
kontrolního hlášení, majetkových přiznání),

• postupně zvyšovala minimální mzdu, která byla dlouhých osm let
zmrazena.

ČMKOS dnes s velkými rozpaky sleduje probíhající volební kampaň,
úroveň diskuse a relevantnost nastolovaných témat, která bohužel
i degradují velké úspěchy této vlády. Vnímáme velmi negativně řadu
signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru vývoje české
společnosti. Neslyšíme „trávu růst“. O důvodnosti našich obav nás
přesvědčují nejen volební programy politických stran kandidujících
do Poslanecké sněmovny, ale i každodenní vystupování jejich lídrů ve
sdělovacích prostředcích. ČMKOS se proto obdobně jako před čtyř-
mi lety obrací na vládu, která vzejde z nových parlamentních voleb
a předkládá zásadní doporučení ke klíčovým sociálním a ekonomic-
kým otázkám:
1. Za zásadní úkol nové vlády ČMKOS považuje další rozvoj so-

ciálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Sociální
dialog je důležitou cestou k udržení sociálního smíru a tolik
potřebného společenského konsenzu. Ovlivňuje významně i udr-
žení sociální soudržnosti. Současná vládní koalice předvedla so-
ciální dialog na velmi vysoké úrovni a odrazilo se to na dobrém
klimatu ve společnosti. Je s podivem, že až na pár výjimek se bo-
hužel k sociálnímu dialogu žádná politická strana programově
nehlásí.

2. Připravit strategický plán na podporu ekonomického růstu a posí-
lení konkurenceschopnosti české ekonomiky i v souvislosti s ná-
stupem digitální ekonomiky, která nemá podle odborů budoucnost
bez sociálního rozměru. Tento plán by měl rozvíjet národní
hospodářský zájem, aby se Česká republika stala zemí slušně pla-
cených zaměstnanců a příjmy občanů České republiky a životní
úrovní se přibližovala nejvyspělejším zemím EU.

3. K realizaci tohoto záměru ČMKOS doporučuje připravit a velmi
rychle realizovat komplexní projekt odstranění legislativních i ne-
legislativních bariér bránících realizaci klíčových veřejných in-
vestic. Jde zejména o infrastrukturu spojenou s budováním digi-
tálních sítí, dopravních staveb – železnice, dálnice, silnice, vodní
cesty, o nájemní bydlení, vodovody, kanalizace. (EIA, zákon o za-
dávání veřejných zakázek, stavební zákon, zákon o liniových stav-
bách, stavební nepřipravenost, nevykoupené pozemky apod.)

4. ČMKOS považuje stabilní systém veřejných služeb a sociálních
transferů za klíčový k zachování sociální soudržnosti společnosti.
Jednoznačně odmítá návrhy nejrůznějších politických stran a us-
kupení na hluboké zásahy do daňového a odvodového systému
v řádu stovek miliard korun. Představa, že plošné snížení daní

pomůže ekonomice a všem lidem, je iluzí. Snížení daní skutečně
pomůže jen nejbohatším skupinám a zůstane po něm destruovaný
veřejný sektor. Plošné snížení daní, zavedení školného, doplatků
ve zdravotnictví či redukce důchodů a sociálních dávek jsou dvě
strany jedné mince. Veřejné služby je nutno zefektivnit a ne zničit.
ČMKOS proto zásadně odmítá zavedení školného a poplatků ve
zdravotnictví.

5. ČMKOS zásadně odmítá snahy o výrazné snížení sociálního
a zdravotního pojištění. Záměr snížit pojistné platby z důvodů
podpory „nárůstu mezd a platů“ považujeme za nebetyčnou dr-
zost, licoměrnost a pokrytectví těch, kteří nás svými „reformami“
zavedli mezi země s nejnižšími mzdami v Evropě. Takzvané
„zvýšení mezd“ prostřednictvím snížení sociálního a zdravotního
pojištění nám kupní sílu našich platů a mezd nezvýší. Povede totiž
k destrukci, privatizaci a zpoplatnění zdravotnictví a důchodo-
vého systému.

6. Hlavním problémem daňového systému ČR je podle ČMKOS je-
ho nespravedlivost! Umožňuje vybrané daňové poplatníky zdaňo-
vat výrazně méně než jiné. Daňová reforma v České republice
musí začít tím, že se přijmou opatření, která zajistí rovnoměrné
rozložení daňového břemene mezi všechny daňové poplatníky.
Rozvoj podnikání musí být postaven za zdravém základě růstu
konkurenceschopnosti včetně pomoci a podpory státu domácím
firmám a ne na lži nerovného zdanění a daňových výjimek, na
které většina společnosti doplácí.

7. Čeští zaměstnanci jsou daňoví soumaři. Jsou nejvíce daňově a od-
vodově zatíženi a je třeba zajistit jejich daňovou spravedlnost
zvláště v oblasti daně z příjmu. I oni totiž nesou nemalé náklady
na zajištění a udržení svého zaměstnávání – ty však na rozdíl od
jiných společenských skupin nejsou v jejich zdanění vůbec
zohledňovány. Stejně tak jsou zaměstnanci největšími přispěvateli
do sociálního a zdravotního pojištění a hlavními nositeli solidari-
ty v těchto systémech. Prostředky potřebné na zajištění důchodů,
nemocenských dávek a zdravotních služeb musí být výrazně
spravedlivěji rozloženy na všechny daňové poplatníky. Eko-
nomicky aktivní občané ČR musí do pojistných systémů odvádět
ze stejného příjmu stejné částky.

8. ČMKOS od samého počátku byla a stále je zastáncem všech ná-
strojů a postupů vedoucích k boji proti daňovým únikům. Z toho-
to důvodu podporuje další rozšíření EET, kontrolního hlášení
a aktivnější využívání majetkového přiznání při daňových kon-
trolách. Platit daně považujeme za normální a vyhýbání se placení
daní musí být nejen trestně, ale i společensky odsouzeno. Osoby
a jiné subjekty, které v České republice neplatí daně a prostřed-
nictvím nejrůznějších „kejklí“ provádějí daňovou optimalizaci,
nemají podle názoru ČMKOS morální právo rozhodovat o věcech
veřejných.

9. ČMKOS zásadně požaduje a bude prosazovat zachování do-
sažené úrovně pracovněprávní ochrany zaměstnanců na základě
uznávaných mezinárodních standardů. Dnes platná právní úprava
zákoníku práce a pracovněprávní legislativy zahrnuje všechny
prvky flexibility a jistoty v míře, která v žádném případě nebrání
rozvoji ekonomiky a neomezuje konkurenceschopnost zaměstna-
vatelů působících v ČR. ČMKOS však současnou pracovněprávní
ochranu zaměstnanců nepovažuje za dostačující (např. agenturní
zaměstnávání, nemocní zaměstnanci) a bude usilovat o její zlep-
šení a prohloubení.

10. ČMKOS bude zásadně bránit snahám o rozšiřování možností
přílivu laciné pracovní síly z tzv. třetích zemí na trh práce v ČR.
Bude podporovat maximální využití vnitřních zdrojů pracovní sí-
ly. Nelze snižovat roli aktivní politiky zaměstnanosti snižováním
objemu prostředků v rozpočtu na tuto oblast. Pro ČMKOS je
neakceptovatelné zaměstnávání cizích státních příslušníků, kteří
jsou lákáni do ČR a odměňováni na hranici chudoby. ČR nemůže
vystupovat proti sociálnímu dumpingu a zároveň ho tolerovat.
Neřízená pracovní migrace je nebezpečným faktorem vedoucím
k destabilizaci trhu práce, sociálnímu dumpingu a zastavení pozi-
tivního vývoje v růstu mezd.

Zveřejněno: 16.10.20172 NOS 17/2017
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Konec levné práce a začátek
volného času - to byl titul do-
tazníkového šetření, které pro-
běhlo v rámci odborářského set-
kání Konec levné práce v září
2017. Dotazníkové šetření na-
vrhli a provedli mladí odboráři
OSSOO a zástupci sdružení
Idealisté. V rámci šetření mělo
být zjištěno, jaké jsou postoje
návštěvníku mítinku k poskyt-
nutí více volného času ze strany
zaměstnavatele. Například byla
řešena otázka zkrácení pracovní
doby na 35 hodin týdně, zákaz
přidělování pracovních úkolů po
skončení pracovní doby a zvý-
šení počtu dnů dovolené za rok.

I přesto, že se dotazníkového
šetření zúčastnilo pouze 23 re-
spondentů, jsou některé závěry
jednoznačné. Zaprvé, všichni
dotazovaní souhlasí se zkrá-
cením pracovní doby o 5 hodin
v týdnu. Zadruhé, všichni dota-
zování s výjimkou jedné osoby
hlasovali pro zákaz přidělování
úkolů ze strany zaměstnavatele
zaměstnanci po skončení pra-
covní doby. Zatřetí, většina do-
tázaných (18), má za to, že počet
dnů dovolených je možno zvýšit
dle finské předlohy z 20 na 30
dnů.

Výchozí otázkou pro šetření
byly nepřestávající diskuze v ji-
ných evropských zemích – např.
v Nizozemsku či ve Švédsku –
zaměřující se na flexibilní utvá-

ření pracovního času. To by
mohlo domácí zaměstnavatele
podnítit k hledání nových pra-
covních modelů, které už třeba
byly aplikovány v zahraničí. Pod
sloganem Práce – Svoboda – Bu-
doucnost se například v Němec-
ku setkávají zástupci odborů,
vědy a ministerstva práce, aby
tato témata diskutovali.

Při utváření nových pracov-
ních modelů hrají silnou roli in-
formační a komunikační tech-
nologie. Tyto technologie dovo-
lují práci odevšad a v kterýkoliv
okamžik. To vytváří šance pro

zaměstnance pro flexibilní výběr
místa práce, čímž mohou lépe
kombinovat rodinný a pracovní
život. Na druhou stranu neustálá
dostupnost přes mobilní tele-
fony, přibývající pracovní vytí-
žení pracovníka a rozšíření aty-
pických pracovních forem před-
stavuje obrácenou stranu těchto
technologií, kterou je rovněž
nutné řešit.

Zatímco v mnoha evropských
zemích již existují modely pro
flexibilitu a zkrácení pracovní
doby, představa českých pracov-
níků je zatím uvězněna v klasic-

kém modelu daném pracovním
zákonem (40 hodin týdně, 20
hodin dovolené apod.). Výsled-
ky šetření však naznačují, že je
možno otevřít cestu novému
způsobu myšlení a jeho případné
institucionální podpoře. Z tohoto
se dá vyvodit otázka – jakou roli
mají v této diskuzi převzít od-
bory? Jaké by měly být první
kroky pro nastartování veřejné-
ho dialogu? Po úspěšné kampa-
ni "Konec levné práce" se tedy
nabízí "Po konci levné práce
přichází boj o více volného ča-
su". Leonie Liemich

Konec levné práce a začátek volného času?

https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm

Solidarita a jednotný postup
odborových svazů přinesly výsle-
dek v podobě dohody s vládou
o růstu platů ve veřejné sféře
o 10 % a u učitelů o 15 % již od
1. listopadu. Vnímáme to jako
výrazný úspěch odborových sva-
zů a doufáme, že to učitelé a za-
městnanci veřejné sféry náležitě
ocení. Jako mluvčí OS ROPO jsem
byl pověřen poděkovat předse-
dovi ČMKOS Josefu Středukovi,
který náš postup organizoval
a spolu s předsedy a předsed-
kyněmi svazů jednal s premiérem
a ministry, pomáhal s vyhláše-
ním stávkové pohotovosti a sta-
ral se o mediální prezentaci.

Srdečně děkuji odborovým sva-
zům ve výrobní sféře za vyjádře-
nou podporu. Rovněž svazy z ve-

řejné sféry jsou připraveny kdy-
koliv podpořit požadavky kole-
gů z průmyslu.

Společný postup a dosažené
výsledky přivedly do našich řad
v uplynulém období 1300 nových
členů. Ne všichni nám ale přejí.
Slovo úředník se stalo takřka na-
dávkou, a mohou za to politici,
kteří se za úředníky nikdy nepo-
staví. To dělají pouze odbory.
Proto posíláme z mítinku politi-
kům vzkaz: Přestaňte konečně
slovně střílet do úředníků. Oni
pouze vykonávají práci, kterou si
vymysleli a prosadili právě po-
litici. Pokud žádáte po úřední-
cích kvalitní práci, tak se musíte
postarat o to, aby byla kvalitně
zaplacená. A když ne vy, tak se
o to postarají odbory.

Z vystoupení předsedy našeho odborového svazu Bc. Pavla
Bednáře na mítinku:

https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
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Slaďování profesního a rodinného života aneb jak vše zvládnout a neuhnat se
V tomto článku bych se s vá-

mi ráda podělila o své dojmy
z účasti na mezinárodní konfe-
renci nazvané „Zkracování pra-
covní doby a slaďování rodin-
ného a pracovního života“, kte-
rou pořádala dne 25. 9. 2017 v ho-
telu Olšanka v Praze ČMKOS.
Na konferenci zazněly zkuše-
nosti z různých zemí - Švédska,
Nizozemí, Belgie, Německa,
Maďarska či Slovenska, a samo-
zřejmě i ty naše, některé pozi-
tivní, jiné zaměřené spíše na
problémové oblasti, ale všechna
vystoupení byla velmi zajímavá
a inspirující. Řešily se otázky
možného zaměstnávání matek
na mateřské či rodičovské dovo-
lené, možnost práce z domova
pro rodiče malých dětí, zaklá-
dání dětských skupin. Nechy-
běla ani zamyšlení nad nutností
více příjmů v rodinách, zajištění
většího uplatňování žen na trhu
práce a zlepšení jejich platových
a mzdových podmínek či fi-
nančně dostupné podpory služeb
pro domácnost. Jednotliví vystu-
pující i diskutující se v podstatě
shodli na tom, že se u nás a i ve
spoustě evropských zemí málo
využívá flexibilních forem práce
– zkrácené úvazky, sdílená pra-
covní místa, pružné rozvržení
pracovní doby a home office.
Slaďování profesního a osobní-
ho života bylo označeno za klí-
čovou aktivitu odborů. Role od-
borů by podle Lenky Formán-
kové ze Sociologického ústavu
AV ČR měla spočívat hlavně
v zajištění většího pocitu kon-
troly zaměstnanců nad svojí pra-
covní dobou, čímž by docházelo
k menší míře konfliktů a vyšší
míře sladění práce a rodinného
života. Jaromíra Kotíková z Vý-
zkumného ústavu práce a so-
ciálních věcí pak mimo jiné pou-
kázala na skutečnost, že ženy
v České republice žádají o sní-
žený pracovní úvazek jen zřídka
a jen o malé procento, proto-
že nemohou přijít o větší část
platu či mzdy, navíc i při sní-
ženém úvazku práci musí vyko-
nat v plném rozsahu. Dalibor
Holý z ČSÚ přišel vystoupit na
konferenci i přesto, že čerpal
řádnou dovolenou. Účastníkům
konference přiblížil statistiky
z trhu práce, ze kterých bylo jed-
noznačně zřejmé, že podniky
statisticky málo vychází vstříc
flexibilním pracovním úvazkům
a flexibilní pracovní době, což

dokládá fakt, že jen 44 % lidí si
může v ČR zvolit začátek pra-
covní doby. Účastníci konferen-
ce se dále seznámili s tím, že je
u nás jiná struktura pracovních
pozic z hlediska mužů a žen, že
čím je žena vzdělanější, tím má
delší pracovní týden a tím i méně
potomků, že pracujeme kvalitně
a lacino (vysoká produktivita
práce a nízké výdělky), proto
je u nás nízká nezaměstnanost
a velká poptávka po pracovní
síle, avšak nabídka versus pop-
távka po pracovní síle je vyvá-
žená pouze co do počtu, ale ni-
koli strukturálně. Závěrem bylo
shrnuto, že v ČR buď práci máš
a musíš podávat 100% výkony,
nebo ji nemáš, nic mezi tím ale
neexistuje, a co se týká naší kou-
pěschopnosti, pohybujeme se na
úrovni cca 59 % EU.

Z vystoupení zahraničních
hostů pak vyplynula hlavní sna-
ha odborů v oblasti slaďování
profesního a osobního života za-
městnanců, a to zkracování pra-
covní doby – Nizozemí na 32
hodin týdně, Švédsko na 6 hodin
denně a Belgie stažení pracov-
ního týdne na 4 pracovní dny v tý-
dnu bez navýšení počtu hodin
denně. Každá země má své prob-
lémové oblasti a své výhodné
podmínky pro zaměstnance, ni-
kde není nic jen černé nebo bílé.
Není možné zde popsat vše, ale
alespoň prezentace jednotli-
vých vystupujících je možno
nalézt a stáhnout si na stránkách
ČMKOShttps://www.cmkos.cz/
obsah/755/mezinarodni-konfer-
ence-c-1-zkracovani-pracovni-
doby-sladovan/20379

Bohužel jinak pozitivní dojem
z konference mi narušilo (na-
štěstí hned na počátku, takže

jsem si stihla během dalších vy-
stoupení spravit náladu) vy-
stoupení náměstka ministryně
práce a sociálních věcí Petra
Hůrky (který mimochodem při-
pravoval velkou novelu záko-
níku práce). Jeho vystoupení by-
lo hezkým hereckým vystou-
pením, ale nemohla jsem s jeho
názory zrovna souhlasit. Nejvíce
mne rozladilo jeho tvrzení, že
není zapotřebí upravovat týdenní
pracovní dobu jejím zkracová-
ním, že lze i nyní využít v mno-
ha firmách a organizacích již ny-
ní tzv. stažený týden. V tako-
vémto režimu zaměstnanec v tý-
dnu odpracuje celých 40 hodin,
ale jen v rozpětí 4 pracovních
dnů. Takový zaměstnanec je tedy
4 dny v týdnu v zaměstnání 10
hodin + povinná přestávka, pátý
den má volno. Pan Hůrka se nad
tímto způsobem rozvržení pra-
covní doby doslova rozplýval. Já
v tomto režimu žiji s manželem
již několik let a nic úžasného
v tom nevidím. Manžel odchází
do práce v půl sedmé, vrací se
kolem půl sedmé večer, a to jen
díky tomu, že jezdí autem, pro-
tože i když bydliště i pracoviště
má na územní Prahy, s MHD by
jeho „pracovní den“ trval ještě
o hodinu a půl déle. Je to za-
příčiněno nejen několikerým
přesedáním a zastavováním, ale
i tím, že s ohledem na dobu jeho
návratu domů, musí během dne
ještě zajet „na otočku“ vyvenčit
našeho čtyřnohého mazlíka. Kdy-
by pracoval jen 8 hodin, mazlík
by v klidu vydržel do jeho
návratu domů. No, a když se tak
podíváte výše, vidíte, že man-
želovi času pro soukromý život
opravdu moc nezbývá. Když by-
ly naše děti malé, v podstatě je

viděl jen při koupání a ukládání
do postýlek. Nyní, kdy jsou z na-
šich dětí teenageři v deváté třídě
a potřebovaly by manželovu
podporu v technických předmě-
tech, které nejsou mojí domé-
nou, se výuka odehrává v pozd-
ních večerních hodinách, kdy
jsou dcera i syn již unavení a hů-
ře se soustřeďují. V pátek, kdy
má manžel volno, jsem já v prá-
ci, děti ve škole. Tak si ho užije
alespoň ten náš pes, ale že by se
nám nějak dařilo více sladit pro-
fesní a rodinný život, to tedy ne-
pozoruji. Byť tím neříkám, že
náš Blacky není členem rodi-
ny..., ale myslím, že téma bylo
myšleno spíše na ty dvounohé
členy rodiny. Pan Hůrka si tuto
„výhodu“, jak sám přiznal, na
vlastní kůži nikdy nevyzkoušel.
Na konferenci tvrdil, jak on by
tuto možnost velmi uvítal, ale
bohužel s ohledem na svoji pra-
covní funkci nemůže. Já si po
vlastní zkušenosti myslím, že by
se brzy rád vrátil k systému pěti
pracovních dní. Dle mého ná-
zoru totiž výše popsaná úprava
pracovního týdne naopak vy-
hovuje spíše těm, kteří rodinu
nemají, chtějí cestovat, studovat,
bavit se a nevím co ještě. Těm
prodloužený víkend jistě vyho-
vuje, a pokud by si mohli sjednat
se zaměstnavatelem tuto úpravu,
určitě by jim byla užitečná, ale
rodinám, zvláště s dětmi, spíše
přivodí potíže, jako nám. Jak
jsem naštěstí na konferenci za-
znamenala, nejsem s tímto ná-
zorem rozhodně sama, a tak se
snad názor pana Hůrka nestane
realitou.

Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO OSSOO

KÚ SK v Praze

Délka obvyklé týdenní pracovní doby v EU27 v hlavním zaměstnání, 2012 (v hod.)

http://www.statistikaamy.cz/2014/05/v-delce-pracovni-doby-patrime-mezi-rekordmany/

http://www.statistikaamy.cz/2014/05/v-delce-pracovni-doby-patrime-mezi-rekordmany/
https://www.cmkos.cz/obsah/755/mezinarodni-konference-c-1-zkracovani-pracovni-doby-sladovan/20379
https://www.cmkos.cz/obsah/755/mezinarodni-konference-c-1-zkracovani-pracovni-doby-sladovan/20379
https://www.cmkos.cz/obsah/755/mezinarodni-konference-c-1-zkracovani-pracovni-doby-sladovan/20379
https://www.cmkos.cz/obsah/755/mezinarodni-konference-c-1-zkracovani-pracovni-doby-sladovan/20379
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Na jaře letoš-
ního roku jsme
vás informovali
o tom, že odbo-
ry budou poža-
dovat změnu
zařazení přes-
tupkářů do vyš-

ší platové třídy a přiznání zvlášt-
ního příplatku všem oprávněným
úředním osobám vykonávajícím
přenesenou působnost na úseku
přestupkového řízení. Naší žá-
dostí se rozjela jednání nejprve
na Celostátní komisi pro hodno-
cení prací a tvorbu katalogu
prací konaném ve dnech 6. až 8.
března 2017 v Praze.

Z komise šel jasný výsledek:
„7.2 Zavedení zvláštního pří-
platku pro zaměstnance vy-
konávající práce v přestup-
kovém řízení a práce zkušeb-
ního komisaře

Komisi bezprostředně nepří-
sluší posuzovat míru neuropsy-
chické zátěže a rizika ohrožení
života a zdraví při výkonu prací
ve veřejných službách a správě.
Proto dospěla k závěru, že po
předběžném posouzení těchto
vlivů u prací v přestupkovém
řízení lze předpokládat jejich
zvýšenou míru působení s mož-
ným uplatněním zvláštního pří-
platku nejméně v rámci rozpětí
1. skupiny.

Naopak u prací zkušebního
komisaře je přiměřená míra neu-
ropsychické zátěže a rizika
ohrožení života a zdraví běžnou

součástí výkonu práce zhodno-
cenou v zařazení této práce do
platové třídy. Uplatnění zvlášt-
ního příplatku proto nelze do-
poručit.“

„8. Práce v přestupkovém
řízení

Podle § 111 odst. 1 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, musí
mít úřední osoba oprávněná na
základě vnitřního předpisu správ-
ního orgánu nebo pověření ve-
doucím správního orgánu k pro-
vádění úkonů správního orgánu
v řízení vysokoškolské vzdělání
nejméně v magisterském studij-
ním programu v oboru právo na
vysoké škole v České republice.
Nemá-li podle uvedeného usta-
novení oprávněná úřední osoba
toto vzdělání, musí mít vyso-
koškolské vzdělání v bakalář-
ském studijním programu v jiné
oblasti a prokázat odbornou způ-
sobilost zkouškou provedenou
u Ministerstva vnitra.

Práce a správní činnosti s tou-
to předpokládanou kvalifikační
náročností jsou zařazeny nej-
méně do 10. platové třídy. Ko-
mise podle toho dospěla k zá-
věru, že do této platové třídy by
měly být zařazeny práce a čin-
nosti spočívající v projednává-
ní a komplexním vedení řízení
o přestupcích s výjimkou přes-
tupků projednávaných na místě
(příkazový blok). Zákon o odpo-
vědnosti za přestupky a řízení
o nich požaduje uvedenou kvali-

fikaci pro provádění jakýchkoliv
úkonů v řízení o přestupku s vý-
jimkou osob projednávajících
přestupek na místě. S gestorem
zákona je nutné projednat, zda se
plnění uvedené kvalifikace bude
požadovat od všech osob prová-
dějících pouze jen dílčí a příprav-
né úkony v řízení o přestupku
(dosud v 8. platové třídě). Stejně
tak bude nutné zvážit náročnost
některých dalších úkonů v řízení
o přestupku (nové rozhodnutí,
přezkumné řízení).“

Na základě těchto doporučení,
která nás opravdu potěšila, jed-
nání pokročila, a v pátek 26. 5.
2017 v devět hodin dopoledne
jsme se sešli na MPSV, již za
účasti zástupců MV ČR. Z toho-
to jednání jsem odcházela spolu
s Vlaďkou Samkovou plná opti-
mismu, neboť se v podstatě jen
ladily detaily, rozhovory se ved-
ly v jednoznačném duchu, že
změna zařazení přestupkářů z 8.
třídy na třídu 10. a v daných pří-
padech i 11. a příplatek v prvním
stupni bude určitě, ale mohl by
být i ve stupni druhém. Na zá-
kladě tohoto jsme učinili doho-
du, že jak odbory, tak MV hned
v pondělí ještě posílí argumen-
taci a tuto pošle na MPSV. Hned
ráno jsem tak svolala svoje kole-
gy na krajském úřadu a dávali
jsme dohromady logickou a věc-
nou argumentaci. Vlaďka Sam-
ková pak vše předala příslušným
místům.

Jaké pak bylo moje překva-

pení, když jsem 24. srpna dosta-
la mail od Vlaďky, ve kterém mi
posílala naskenované navrho-
vané znění bodu 5 v rámci při-
pomínkového řízení, kde za text:
„Práce, při nichž zaměstnanec
přichází do styku se zadrženými,
obviněnými, obžalovanými nebo
odsouzenými osobami“ bylo do-
plněno „v rámci trestního řízení“.
Skvělé, že? Pravý opak toho, co
jsme požadovali, odargumento-
vali a co bylo doporučeno všemi
zúčastněnými.

Na jednání vlády šel tento bod
s rozporem, zásadním rozporem,
a opětovnou argumentací, proč
by oprávněné úřední osoby za-
jišťující výkon přenesené působ-
nosti na úseku přestupkového
řízení měly mít přiznán rizikový
příplatek druhého stupně. Vláda
však dne 25. 9. 2017 zajistila, že
příplatek je fuč, když odsouhlasi-
la rozporované znění předpisu.
Ale my se vzdát nehodláme
a spolu s předsedou Odborového
svazu státních orgánů a organi-
zací se s Vlaďkou Samkovou
znovu příští rok pustíme do boje.
Tak nám držte palečky, ať tam
bude tentokrát někdo, kdo nám
bude naslouchat.

Co se týká nového zařazení
přestupkářů do platové třídy 10,
respektive 11, tam to vypadá
mnohem nadějněji, i když bych
to nerada zakřikla.

Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO
KÚ SK v Praze

Příplatek pro přestupkáře

Ministr vnitra ocenil konstruktivní spolupráci resortních odborů při rozvoji bezpečnostních sborů

Ministr vnitra Milan Cho-
vanec se ve středu 11. října set-
kal se zástupci odborových sva-
zů resortních bezpečnostních
sborů. Poděkoval jim za kon-
struktivní spolupráci v uplynu-
lých čtyřech letech a shodl se

s nimi, že je bezpodmínečně
nutné v nastaveném rozvoji
hasičského i policejního sboru
pokračovat i nadále.

„Diskuse s odbory byla vždy
tvrdá, občas i vzrušená, ale
pokaždé korektní a profesionál-
ní. Za to všem odborářům re-
sortních bezpečnostních sborů
děkuji. Bylo vidět, že jim, stejně

jako nám, jde skutečně o rozvoj
hasičů i policistů. Za poslední
čtyři roky se nám společně mno-
ho věcí povedlo, např. spra-
vedlivé dorovnání platů nebo
rozvoj investic, v mnohém je
však nutné pokračovat i do bu-
doucna,“ uvedl ministr vnitra
Milan Chovanec.

Odborné diskuse s ministrem

vnitra se účastnili také předseda
Sekce policistů a zaměstnanců
PČR OSSOO Jaroslav Chytrý
(na foto z jednání první zprava)
a předseda Koordinačního
výboru odborových organizací
PČR Mgr. Petr Pacher (na foto
z následného setkání s novináři
druhý zprava).

Foto: mvcr.cz
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K vybraným institutům zákona o státní službě
Jedním z proklamovaných cílů zákona o státní službě měla být
i stabilizace státní správy. Zákonodárce se pokusil vytvořit insti-
tuty, které by mimo jiné zabránily razantním výměnám velké
části personálního obsazení úřadů při změnách vedení. S ohledem
na krátkou dobu účinnosti tohoto zákona lze očekávat, že v násle-
dujícím období dojde k zatěžkávací zkoušce této úpravy. V této
souvislosti považujeme za účelné vyzdvihnout některé relevantní
otázky.

porušoval služební kázeň dlou-
hodobě, svým jednáním způso-
bil zvlášť závažný následek
nebo jednal ze zavrženíhodných
pohnutek. Odvolat předsta-
veného je rovněž možné na jeho
písemnou žádost.

Ke zrušení služebního místa
představeného může dojít pouze
změnou systemizace (viz výše).
Co se týče služebního hodno-
cení, zde je nezbytné upozornit
na několik souvislostí. Nejbližší
služební hodnocení bude pro-
váděno v prvním čtvrtletí ka-
lendářního roku 2018 za rok
2017. Z dosavadní metodické
a rozhodovací praxe Sekce pro
státní službu vyplývá řada poža-
davků na samotné služební hod-
nocení a jeho podklady, zejména
pokud má být jeho výsledkem
to, že se státní zaměstnanec ne-
osvědčil. Takové služební hod-
nocení by muselo být důkladně
provedeno a podloženo konkrét-
ními důkazy, ze kterých by bylo
možné učinit závěr o závažných
nedostatcích ve vykonávané
službě, u kterých navíc nešlo
o ojedinělé incidenty. Proti slu-
žebnímu hodnocení může státní
zaměstnanec podat stížnost, pří-
padně se odvolat proti rozhod-
nutí o platu či rozhodnutí o od-
volání ze služebního místa před-
staveného, pokud by byly v ná-
vaznosti na služební hodnocení
vydány.
Skončení služebního poměru

“pro nadbytečnost”
Služební poměr může skončit

pouze v zákonem stanovených
případech. V této souvislosti je
možné upozornit jednak na
úpravu tzv. “nadbytečnosti”.
V případě, že z určitých důvodů
– zde v důsledku zrušení služeb-
ního místa z důvodu změny sys-
temizace, případně odvolání ze
služebního místa představeného
– nemůže státní zaměstnanec
vykonávat službu na dosavad-
ním služebním místě, převede se
na jiné služební místo. Toto
služební místo pro něj musí být
vhodné. Kritéria, podle kterých
se vhodnost posuzuje, jsou po-
drobně popsána v metodickém
pokynu náměstka ministra vni-
tra pro státní službu č. 1/2016,
a jsou jimi zejména zdravotní
hledisko a zdravotní způsobi-
lost, požadované vzdělání a kva-
lifikace na služebním místě ve
vztahu k dosaženému vzdělání
a kvalifikaci státního zaměst-
nance, schopnosti státního za-
městnance a jeho dosavadní
zkušenosti, obor/obory služby,
stejný nebo jiný služební úřad,

Organizační změny
Zákon o státní službě výrazně

reguluje podobu vnitřního uspo-
řádání služebního úřadu, včetně
jeho průběžných změn. Syste-
mizace vychází ze závazných
pravidel pro organizaci služeb-
ních úřadů tak, aby byl zajištěn
řádný výkon působnosti služeb-
ního úřadu, a stanoví pro každý
služební úřad zejména počty
služebních míst rozdělených
zejména mezi představené a os-
tatní státní zaměstnance, kdy
tato služební místa jsou klasi-
fikována platovými třídami,
a objem prostředků na platy
státních zaměstnanců. To, jak
má systemizace vypadat, co je
obsahem systemizovaných mist,
jak velké mají být organizační
útvary, apod., upravuje zejména
nařízení vlády č. 92/2015 Sb.,
o pravidlech pro organizaci slu-
žebního úřadu. V současné době
mají služební úřady stanovenou
a schválenou systemizaci, jejíž
změny mohou být prováděny
pouze v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o státní
službě.

Na každý následující kalen-
dářní rok schvaluje systemizaci
vláda na základě návrhu vypra-
covaného Ministerstvem vnitra
v dohodě s Ministerstvem finan-
cí, kdy podkladem jsou návrhy
jednotlivých služebních orgánů.
Není-li systemizace schválena
do 31. prosince, použije se pro
následující kalendářní rok dosa-
vadní systemizace. Služební
místa a finanční prostředky na
platy státních zaměstnanců po-
dle schválené systemizace nelze
použít pro jiný účel. Systemi-
zace pro rok 2018 již byla vládě
ke schválení předložena.

V jiném, než tomto řádném
termínu, jsou možnosti změn
systemizace poměrně omezené.
Pokud by jejím důsledkem měla
být změna počtu služebních
míst, objemu prostředků na
platy státních zaměstnanců nebo
změna platové třídy státního za-
městnance o více než jednu třídu
dolů nebo o dvě třídy nahoru, je

změna systemizace přípustná,
jen dojde-li ke změně působnos-
ti správního úřadu nebo k pod-
statné změně podmínek, za kte-
rých byla systemizace schválena
– zde bude zajímavé sledovat
vývoj obsahu tohoto pojmu.
Takováto změna musí být před-
ložena vládě ke schválení postu-
pem obdobným u pravidelné
systemizace.

Podle systemizace musí slu-
žební orgán zpracovat návrh or-
ganizační struktury služebního
úřadu nebo jeho změny. Pokud
by v důsledku těchto organi-
začních změn mělo dojít ke
skončení služebního poměru
nebo odvolání ze služebního
místa představeného, má služeb-
ní orgán povinnost předložit
návrh organizační změny Mi-
nisterstvu vnitra k vyjádření.
Nedojde-li k těmto důsledkům,
schvaluje organizační strukturu
nebo její změnu státní tajemník
nebo služební orgán v nadří-
zeném služebním úřadu, a není-
li nadřízený služební úřad, ve-
doucí služebního úřadu.
Odvolání ze služebního místa

představeného
Zatímco zákoník práce umož-

ňuje odvolat vedoucího zaměst-
nance z jeho pracovního místa
kdykoli, a to bez důvodu, zákon
o státní službě obsahuje pro
odvolání ze služebního místa
představeného speciální právní
úpravu a konkrétní důvody. Ten,
kdo představeného na dané slu-
žební místo jmenoval, jej z toho-
to služebního místa odvolá, jen
pokud došlo ke zrušení služeb-
ního místa představeného, slu-
žební hodnocení obsahuje závěr
o tom, že ve službě dosahoval
nevyhovujících výsledků, před-
stavený přestal splňovat před-
poklad zdravotní způsobilosti
nebo požadavek spočívající ve
způsobilosti seznamovat se
s utajovanými informacemi,
nebo pokud byl zproštěn výkonu
služby z důvodu vazby. Odvo-
lání ze služebního místa před-
staveného by dále mohlo být
jedním z kárných opatření ulo-
žených kárnou komisí v kárném
řízení, ovšem pouze za zvlášť
závažné kárné provinění, zejmé-
na pokud státní zaměstnanec

služební působiště, resp. místo
výkonu služby, zařazení do pla-
tové třídy a přístup státního za-
městnance k převedení. Pokud
žádné vhodné služební místo
není volné, zařadí se státní za-
městnanec mimo výkon služby,
nejdéle však na 6 měsíců.
Během této doby činí plat stát-
ního zaměstnance 80 % mě-
síčního platu a služební úřad by
se měl aktivně snažit o nalezení
vhodného služebního místa, na
které by jej bylo možné zařadit.
Až v případě, že tato lhůta
marně uplyne, je dán důvod pro
skončení služebního poměru
rozhodnutím služebního orgánu.
V takovém případě přísluší stát-
nímu zaměstnanci odbytné ve
výši troj až dvanáctinásobku
měsičního platu v závislosti na
době trvání služebního poměru.
Další možné změny ve vztahu

ke státním zaměstnancům
V této souvislosti je dále

vhodné upozornit na některá
další pravidla zákona o státní
službě. V rámci existujících
služebních poměrů zákon ome-
zuje možnosti jejich změn,
různých přesunů, změn náplně,
apod. V zásadě ve všech pří-
padech musí být vedeno správní
řízení, ve kterém státním za-
městnancům přísluší řada obran-
ných prostředků, zejména stíž-
nosti a odvolání. Rovněž mož-
nosti úpravy platu a jeho složek
jsou omezené, zmiňme zde ze-
jména vázanosti osobního pří-
platku na služební hodnocení
a déle roční maximální výši
udělených odměn. Zároveň je
dobré mít v souvislosti s pří-
chody nových státních zaměst-
nanců na paměti, že zákon
o státní službě obsahuje jako
zásadní pravidlo pro obsazování
služebních míst (včetně před-
stavených) podrobně upravené
výběrové řízení, a pro obsazení
služebního místa bez jeho
provedení zakládá pouze něko-
lik málo výjimek.

Odbory
Pokud ve služebním úřadě pů-

sobí odborová organizace, za-
jišťuje mimo jiné informování
a projednání vůči všem státním
zaměstnancům. Služební úřad je
povinen informovat státní za-
městnance o pravděpodobném
vývoji zaměstnanosti ve slu-
žebním úřadu, početním stavu
a struktuře státních zaměstnanců
ve služebním úřadu, základních
podmínkách výkonu služby a je-
jich změně.

Pokračování na straně 7
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Odpověď: Plně chápu váš po-
cit, že je zde omezována mož-
nost vašeho rozhodování stran
oblékání. Ale tomuto celosvě-
tovému trendu, kdy si firmy
vytvářejí svůj „dress code“, lze
již obtížně čelit. Obávám se, že
v daném případě je požadavek
zaměstnavatele oprávněný. Tedy
pokud se jedná o úřední dny,
a vy máte kontakt s veřejností,
ať již přímý nebo se pohybujete
v místech stejně jako klienti,
kteří se na úřad obrací se žádostí
nebo stížností. Navíc např. do-
mácí obuv by patrně odporovala
požadavkům bezpečnosti a och-
raně zdraví při práci a povin-
nosti zaměstnavatele odstraňo-
vat bezpečnostní rizika na pra-
covišti.

Požadavek na vhodnost oble-
čení může zaměstnavatel jed-
noznačně vymezit v pracovním
řádu, nemusí ale být přesně
takto stanoven. Jedná se vlastně
o kulturu odívání. Stalo se běž-
nou normou, že zaměstnanci
v bankách nebo vedoucí zaměst-
nanci velkých podniků nebo
úřadů chodí na jednání v oble-
cích nebo ženy v kostýmcích, se
silonovými punčochami a s obu-
ví na podpatcích s uzavřenou
špičkou.

Nastává otázka, jak bude za-
městnavatel reagovat, pokud se
jeho požadavku nepřizpůsobíte.
Zaměstnavatel by mohl svůj
požadavek pokládat za zásad-
ní vzhledem k pracovní pozici,
kterou v úřadě zastáváte. V pří-
padném soudním sporu lze
těžko odhadnout výsledek. Na
druhou stranu osobně bych
nepokládal předmět sporu za tak
zásadní, aby musel být řešen tak
radikálním způsobem. Obávám

Dotaz: Pracuji v malém úřadu, a tak máme problém s WC, který
je přístupný nejen pro zaměstnance, ale i pro veřejnost (leckdy
i tu, co si nepřišla nic vyřizovat!). Máme nárok na zaměstnanecké
WC a odděleně pro ženy a muže?

Odpověď: Z vaší otázky nevy-
plývá, jakého charakteru váš
úřad je, jaké služby zajišťuje, ale
především, kolik má stálých za-
městnanců v jedné směně. Ná-
roky na charakter a velikost
sociálního zařízení, které musí
zaměstnavatel pro své zaměst-
nance zajišťovat, jsou uprave-
ny v Nařízení vlády č. 361/
2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při
práci. Rozhodující pro počet
sanitárních zařízení je vedle
počtu zaměstnanců, také složení
dané pohlavím.

Zpravidla se záchod zřizuje
jako kabinkový splachovací, a to
v každém podlaží, v němž je
pracoviště určené k trvalé prá-
ci. Zásadně se zřizuje odděleně
podle pohlaví. Výjimku tvoří
pouze pracoviště do pěti za-
městnanců celkem, kdy může
být zřízen jen jeden společný zá-
chod.

Pokud je na podlaží více než 5
zaměstnanců, zaměstnavatel má
ve smyslu nařízení vlády zajistit
provoz oddělených kabinek
pro muže i ženy. V obecné ro-
vině pak platí, že počet záchodů
se stanoví podle nejpočetněji za-

stoupené směny takto u žen
a) 1 sedadlo na 10 žen
b) 2 sedadla na 11 až 30 žen,
c) 3 sedadla na 31 až 50 žen,
d) na každých dalších 30 žen 1
další sedadlo,
u mužů pak
e) 1 sedadlo na 10 mužů,
f) 2 sedadla na 11 až 50 mužů,
g) na každých dalších 50 mužů 1
sedadlo.

Nařízení vlády č. 361/2007
Sb., možnost používat hygienic-
ká zařízení veřejností neřeší.
Otázka možnosti přístupu veřej-
nosti k hygienickým zařízením
v budovách jako jsou stavby
občanského vybavení, závisí na
charakteru této stavby, jak byla
kolaudovaná, a na možnostech
její úpravy. Tak např. v typic-
kých budovách občanského vy-
bavení jako jsou pošty, naráží
možnost použití hygienických
prostor veřejností na otázku
bezpečnosti provozu. Stejně
tak není povinnost umožnit ten-
to přístup v marketech, které
stojí sólově, bez návaznosti na
obchodní centra. Norma ČSN
73 4108 Hygienická zařízení
a šatny již s přístupem veřejnos-
ti na hygienická zařízení ve stav-
bách občanského vybavení po-
čítá. Platí však u změn do-
končených staveb a změn v uží-
vání staveb. U stávajících sta-
veb, je rozhodující právní stav
v době kolaudace. Jiné řešení
by vyřadilo z provozu převáž-
nou většinu stávajících budov
občanského vybavení.

Přístup veřejnosti je třeba
řešit operativně a s ohledem na
možnosti úřadu a oprávněné
zájmy zaměstnanců, kteří zde
pracují.

JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Zaměstnavatel nás nutí, abychom v úřední dny nenosili
v úřadu domácí obuv a ani sportovní, např. tenisky, respektive,
aby ženy nosily společenskou obuv, která je pro mnohé z nás
nepohodlná, má zaměstnavatel právo toto na nás vyžadovat?

§ ODPOVÍDÁME §
se, že i případné vítězství za-
městnance by bylo ono klasické
Pyrrhovo vítězství, které naruší
vztahy na pracovišti. Přijít jako
úřední osoba na jednání s ob-
čanem nebo klientem v domácí
obuvi nebo teniskách se mi jeví
příliš neformální. Mohlo by to
i u občana vzbudit dojem ne-
dostatečné úcty k jeho osobě,
a to bez ohledu na projevenou
vstřícnost úředníka. Navíc se
domnívám, že zaměstnavatel
nebude požadovat nošení bot na
nesmyslně vysokých podpat-
cích. Uzavřená bota na např. 2
cm podpatku zdůrazní u žen
dostatečně respekt ke klientovi
a jeho kauze. Zároveň uspokojí
zaměstnavatele, že je respek-
tován alespoň jeho základní
„dress code“ a navíc působí víc
esteticky než domácí obuv.
Přitom je třeba vzít v úvahu, že
požadavek zaměstnavatele se
týká jen úředních hodin.

Pokud je důvodem nemožnos-
ti nosit zaměstnavatelem poža-
dovanou obuv důvod zdravot-
ní, a ne pouhé nepohodlí, pak se
domnívám, že je zde seriózní
možnost zaměstnavateli své
stanovisko vysvětlit a obhájit si
jej. A to i za pomoci příslušné
odborové organizace.

JUDr. Pavel Sirůček

Pokračování ze strany 6

Odborová organizace je pak
oprávněna zejména projednat
a zaujmout stanovisko k pod-
kladům potřebným k sestavení
organizační struktury služeb-
ního úřadu, dostat zprávu o oso-
bách nově přijatých do služeb-
ního poměru, projednat a zauj-
mout stanovisko k návrhům
rozhodnutí týkajících se změn

a skončení služebního poměru,
a další záležitosti. Návrhy ve
věcech systemizace služebních
úřadů je služební orgán povinen
s odborovou organizací projed-
nat. Služební orgány jsou povin-
ny zajistit, aby odborové organi-
zace mohly vykonávat oprávnění
podle tohoto zákona. Pravdivé
a úplné informace a podklady,
je povinen poskytovat včas, na
požádání písemně, ke stano-
viskům odborů je povinen při-

hlížet. Odbory pak musí vhod-
ným způsobem informovat stát-
ní zaměstnance o své činnosti
a o obsahu a závěrech informací
a projednání se služebním úřa-
dem. Podrobnosti k informování
a projednání jsou obsaženy jak
v kolektivní dohodě vyššího
stupně, pak v jednotlivých ko-
lektivních dohodách na služeb-
ních úřadech.

V souvislosti s individuálními
kroky státních zaměstnanců, pak

je důležité upozornit, že členové
odborů mohou požádat o právní
poradenství včetně zastupování.
Státní zaměstnanci nečlenové
pak jsou oprávněni odborovou
organizaci požádat o pomoc s ře-
šením své stížnosti, a to také
v případě, že služební hodnocení
státního zaměstnance bude obsa-
hovat závěr, že státní zaměst-
nanec ve službě dosahoval nevy-
hovující výsledky.

právní oddělení OSSOO

K vybraným institutům zákona o státní službě

Dosavadní předseda Sekce
soudů a státních zastupitelství
OSSOO Mgr. Jan Žáček z Měst-
ského soudu v Brně se zasedání
předsednictva Výboru OSSOO
(konaného v Libverdě, o jednání
více na straně 1) účastnil na-
posledy. Z důvodu přechodu do
nového zaměstnání mimo resort
justice končí ve své odborářské
funkci. Nový předseda (předsed-
kyně) sekce bude zvolen v nej-
bližší době výborem sekce.
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Dne 11. listopadu proběhla
v hotelu Olšanka v Praze 3 me-
zinárodní konference. „Perspek-
tivy sociální ochrany zaměstnan-
ců v Evropě“. Konference byla
rozdělena na tři panelové bloky.
První blok se zabýval „Sociální-
mi aspekty pracovněprávní ochra-
ny zaměstnanců v souvislosti
s agendou digitalizace a Prů-
myslu 4.0“. V rámci panelu ho-
vořila Karin Zimmermannová
z rakouských odborů ÖGB a Voj-
tech Tkáč z VŠ zdravotníctva Slo-
venské republiky. Pokud vám je-
ho jméno „něco říká“, nemýlíte
se (Vojtech Tkáč byl v letech
1987-1990 vedoucím oddělení
na Ústřední radě odborů v Pra-
ze, od roku 1990 vedoucím le-
gislativního oddělení České a slo-
venské konfederace odboro-
vých svazů). Karin Zimmerman-
nová hovořila o tom, že digitali-
zace probíhá a nelze ji zastavit.
V souvislosti s ní vznikají nové
kompetence, musí se však ošet-
řit, aby v důsledku automatizace
výroby a digitalizace nenastal
nárůst nezaměstnaných osob, je
nutné zajistit nové kvalifikace
a také v souvislosti s novými
kompetencemi nové odměňová-
ní. Vojtech Tkáč nejprve zavzpo-
mínal na své působení v ROH
a poukázal na skutečnost, že v ČR,

jako jediné postkomunistické ze-
mi, došlo k přerodu ROH na
novou odborovou organizaci
včetně převedení veškerého ma-
jetku. Dále popsal, že na Slo-
vensku je mnoho lidí bez za-
městnání a na hranici chudoby,
lidé nemají peníze, aby si mohli
spořit na dobu nezaměstnanosti
či důchodu. Hovořil o skutečnos-
ti, že stále roste tlak na zaměst-
nance na delší výkon práce a vět-
ší pracovní výkon v celém vy-
spělém světě, čímž dochází k vy-
soké míře přepracovanosti a v dů-
sledku toho k navyšování počtu
civilizačních chorob a i úmrtím
v důsledku přepracovanosti,
jakož i k vyššímu počtu těch za-
městnanců, kteří pro zvládnutí
pracovního vytížení (tedy spíše
přetížení) sahají po stimulujících
lécích určených např. pro léčbu
ADHD. Závěrem daného panelu
promluvil k účastníkům konfe-
rence Vít Samek z ČMKOS,
který shrnul problematiku posta-
vení odborů v ČR, nastínil téma-
ta, která budou brzy aktuální
k jednání, a poukázal na sku-
tečnost, že žádná z kandidujících
stran do parlamentu ČR nemá ve
svém programu řešení větší
ochrany zaměstnanců.

Panel druhý se věnoval pro mě
nejzajímavějšímu tématu, a to

otázkám pracovních neschop-
ností, pracovních úrazů, chorob
z povolání a jejich odškod-
ňování. V rámci tohoto bloku
vystoupil jako první Tomáš Ma-
chanec z MPSV, který hovořil
o současném systému posky-
tování náhrad v době pracovní
neschopnosti a o dalších dáv-
kách poskytovaných z nemocen-
ského pojištění, tedy peněžité
pomoci v mateřství, ošetřovném
a vyrovnávacím příspěvku v tě-
hotenství a mateřství. Následně
popsal systém nově zaváděných
dávek, a to dávky otcovské a dlou-
hodobého ošetřovného. Závěrem
své prezentace upozornil na
změny v systému dávek vyplá-
cených z nemocenského po-
jištění, které vstupují v účinnost
k 1. 1. 2018.

Na vystoupení pana Machance
navázal Vojtech Tkáč informací
o systému pojištění zaměstnanců
na Slovensku, kdy zvláště
poukázal na systém přelévání fi-
nančních prostředků mezi jed-
notlivými pojišťovacími fondy,
což se mu jeví jako problema-
tické. Zajímavé bylo i vystou-
pení poradce prezidenta sloven-
ské odborové ústředny KOZ
Michala Němce ze Slovenska,
který mimo jiné přiblížil účast-
níkům konference systém finan-

cování prevence pracovních
úrazů a chorob z povolání prost-
řednictvím úrazového pojištění.
Michal Němec poukázal na to,
že jeden pracovní úraz na
Slovensku vyžaduje náklady stá-
tu v průměrné výši cca 1650 eur.
KOZ SR proto navrhuje vytvo-
ření speciálního fondu pro finan-
cování preventivních opatření na
předcházení pracovních úrazů
a nemocí z povolání, kam by by-
lo vloženo 15 % finančních
prostředků z přebytků základ-
ního fondu úrazového pojištění
(celkem se jedná o přebytky ve
výši cca 100 milionů eur). K této
změně by bylo třeba upravit
pouze čtyři zákony. KOZ se pro-
to domnívá, že by zde neměla
být žádná velká překážka bránící
realizaci.

Po všech výše popsaných vy-
stoupeních se rozproudila živá
diskuse. Bohužel z časových
důvodů jsem se musela po vy-
stoupení Michala Němce vzdálit,
nicméně jednotlivé prezentace si
lze stáhnout na stránkách ČMKOS
https://www.cmkos.cz/obsah/77
3/mezinarodni-konference-per-
spekt ivy-socialni-ochrany-
zamestna/20381.

Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO OSSOO

KÚ SK v Praze

Perspektivy sociální ochrany zaměstnanců v Evropě

Šikana na pracovišti, soustav-
né pronásledování zaměstnance
ze strany vedoucího pracovníka,
kolegy či podřízeného, bývá
těžko dokazatelná. Tyto problé-
my označované také jako bos-
sing, mobbing či staffing mají
zaměstnanci nejen v soukromém
sektoru, ale i ve veřejné správě.
Pomoc přinese projekt Důstojné
pracoviště ve veřejné správě, kte-
rý realizuje Fond dalšího vzdě-
lávání v úzké spolupráci s Mini-
sterstvem práce a sociálních
věcí, Státním úřadem inspekce
práce a Kanceláří veřejného
ochránce práv.

Účinná obrana v případě skry-
té šikany zaměstnance je mno-
hem komplikovanější než jiné,
zjevnější typy porušování pra-
covněprávních předpisů, napří-
klad v oblasti bezpečnosti práce.
Cílem projektu je podpořit kom-
petence nejméně 578 pracov-
níků z 85 organizací veřejné
správy (státní správy a samo-

správy) v oblasti jejich ochrany
před násilím na pracovišti.
Vzdělávací aktivity jsou určeny
personalistům, vedoucím i řado-
vým pracovníkům. Všechny tyto
osoby totiž mohou být obětí či
svědkem násilí na vlastním pra-
covišti, popřípadě mají přímo
v popisu práce zajistit ochranu
svých kolegů.

Kurzy dále na základě speci-
fických metodik proškolí pra-
covníky resortu práce a sociál-
ních věcí, tj. Státního úřadu in-
spekce práce, Ministerstva práce
a sociálních věcí a pracovníky
Kanceláře Veřejného ochránce
práv jako ty, kteří jsou zodpo-
vědní za tvorbu a udržení systé-
mu ochrany před násilím na pra-
covišti a dohledem nad ním.
Projekt tím reaguje na potřeby,
které vyplývají i z aktuální Kon-
cepce Ministerstva práce a sociál-
ních věcí a navrhované novely
zákoníku práce a vnáší do nich
„punc“ dobrovolného přijetí na-
bízených řešení. „Podobný pro-
jekt nebyl doposud v České re-
publice realizován, přináší mno-

„Důstojné pracoviště“ pomůže s obranou proti šikaně v zaměstnání

ho nového a zároveň všem zapo-
jeným poskytne možnost snadno
a nenásilně zavést do své organi-
zace to, co by se do budoucna
mělo stát povinností pro všech-
ny,“ dodává Richard Ščerba,
ředitel Fondu dalšího vzdělá-
vání.

To, že je nutné se danou prob-
lematikou více zabývat, potvrzu-
je i Michaela Švejdová z Mob-
bing Free Insitutu, z.ú.: „Jsem
velmi ráda, že byl tento projekt
podpořen a budou proškoleni
právě pracovníci veřejné správy,
kteří se s šikanou ve státní
správě a samosprávě podle naší
zkušenosti setkávají nejčastěji.

Do projektu by se mělo dobro-
volně zapojit více než 80 organi-
zací z celé České republiky,
účastnit se jej mohou obce, kraje
či orgány státní správy a jejich

zaměstnanci. Ohlas a vůle zapo-
jit se do projektu mezi dosud
oslovenými organizacemi převy-
šuje veškerá očekávání. V sou-
časné době však stále existuje
možnost se do projektu zapojit.

Projekt Důstojné pracoviště
ve veřejné správě je realizován
od srpna 2017 do července 2020
ve Fondu dalšího vzdělávání,
příspěvkové organizaci Mini-
sterstva práce a sociálních věcí.
Je financován pomocí ESF
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR. V rámci projektu
bude podpořeno minimálně 578
osob z 85 organizací veřejné
správy

tisková zpráva
Praha, 2. 10. 2017

http://www.fdv.cz/dustojne-pra-
coviste

http://www.fdv.cz/dustojne-pracoviste
http://www.fdv.cz/dustojne-pracoviste
https://www.cmkos.cz/obsah/773/mezinarodni-konference-perspektivy-socialni-ochrany-zamestna/20381
https://www.cmkos.cz/obsah/773/mezinarodni-konference-perspektivy-socialni-ochrany-zamestna/20381
https://www.cmkos.cz/obsah/773/mezinarodni-konference-perspektivy-socialni-ochrany-zamestna/20381
https://www.cmkos.cz/obsah/773/mezinarodni-konference-perspektivy-socialni-ochrany-zamestna/20381
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To nejlepší na závěr aneb Poslední letošní setkání Odborové akademie
Víte, kdo jsou vaši tři největší „žrouti času“?
Nebo co nesmí obsahovat správná kolektivní
smlouva? Umíte si nastavit „priority a strate-
gii prosazení vašich oprávněných požadavků“
při dojednávání kolektivní smlouvy? Věděli
byste, jak nastavit neveřejnou komunitní
skupinu pro rychlé sdílení informací s vašimi
kolegy z odborové organizace na internetu

v aplikaci Facebook? Zkusili jste si někdy vyjednávat kolektivní
smlouvu za zaměstnavatele? Tušíte, jaký je procentuální rozdíl
v odměňování mužů a žen na stejné pracovní pozici v České re-
publice a jinde ve světě? Na tyto a další otázky jsme my, účastní-
ci letošního čtvrtého a závěrečného setkání Odborové akademie,
hledali 13. až 15. října společně odpověď.

Naše setkání začalo tentokrát
páteční odpolední diskusí se zá-
stupci nevládních organizací
a hnutí. Dozvěděli jsme se díky
tomu několik překvapivých fak-
tů. Například, že rozdíl v odmě-
ňování žen a mužů v České re-
publice činí 22,5 procenta. Rozdíl
mezi průměrným platem ženy
a průměrným platem muže činí
téměř 7000 korun měsíčně. Kvůli
platovým rozdílům přicházejí
rodiny v průměru o více než 80
tisíc korun ročně. V mezievrop-
ském srovnání je Česká republika
v otázkách odměňování druhá
nejhorší z celé Evropské unie.

S Michaelou Hadravovou a An-
nou Dumont ze spolku Idea-
listé.cz jsme rozebírali situaci
daňové zátěže pracujících občanů
v České republice a daňových
rájů sloužících k vyvádění daní
z České republiky. Skrze nasta-
vení mezinárodních pravidel pro
pracovní trh a společných stan-
dardů ve výrobním procesu je
možné využít proces sjednoco-
vání EU i probíhající globalizaci
současného světa, plného moder-
ních technologií, také k tomu,
aby platil princip „za stejnou
práci stejná odměna”. Alespoň
v rámci EU.

V hlavní roli rodina
Sobotní dopoledne jsme strá-

vili přednáškou a diskusí s Janou
Maláčovou, ředitelkou odboru
rodinné politiky a stárnutí na
Ministerstvu práce a sociálních
věcí. A tak jsme si mohli jen
potvrdit výstupy z nedávné kon-
ference „Zkracování pracovní do-
by a slaďování pracovního a ro-
dinného života“, kterou 29. září
uspořádala ČMKOS.

Jaké jsou tedy známé prob-
lémy současné české rodinné
politiky? Vidíme je všichni ko-
lem sebe. Je to nízká sňatečnost
(stát nedostatečně podporuje
tradiční model rodiny), vysoká
rozvodovost (až 50 % sezdaných
párů se s první větší krizí roz-

vádí) a nízká porodnost (vysoká
míra stresu a pracovní zátěže
vede k tomu, že každý čtvrtý pár
v ČR je neplodný). Proto jsou na
pořadu dne témata daňového
zvýhodnění rodin s dětmi, flexi-
bilní formy práce, umožňující
potlačení stresu v práci i v rodině
s cílem skloubit všechny životní
role, kterými po čas našeho ži-
vota procházíme. Napomoci to-
mu může právě větší flexibilita či
zkrácení pracovní doby a lepší
platové ohodnocení.

K tomu všemu by mohly při-
spět v ČR zatím velmi málo
využívané prostředky, jako je
práce z domova, částečné úvazky
či pružná pracovní doba. Zde
můžou sehrát svoji významnou
roli odborové organizace při vy-
jednávání kolektivních smluv se
zaměstnavatelem. Ukazuje se, že
ve Skandinávii, kde je pokrytí za-
městnanců kolektivními smlou-
vami mnohonásobně vyšší než
v ČR, je nesrovnatelně vyšší také
využití moderních forem práce
a kont pracovní doby. A mno-
honásobně vyšší je ve Skandi-
návii i ocenění práce spolu s vyš-
ším využitím částečných úvazků,
což vede k lepšímu skloubení
rodinného a pracovního života.
Jak se vypořádat se stárnutím

populace
Dalším zajímavým tématem

pro odbory je také stárnutí popu-
lace. Zatímco letos tvoří starší
lidé ve věkové skupině nad 65 let
18 procent obyvatel, v roce 2030
to bude již čtvrtina a v roce 2050
již plná třetina. Jak roste prů-
měrná délka dožití, budou se mě-
nit i pracovní požadavky a pod-
mínky pro déle pracující zaměst-
nance. Zároveň poroste potřeba
a nároky na zabezpečení celé
řady nových, cenově dostupných
služeb pro rodiny.

První vlaštovkou z dílny Mini-
sterstva práce a sociálních věcí je
takzvané dlouhodobé ošetřovné,
kdy pracující člen rodiny může
odejít ze zaměstnání až na tři mě-
síce a získat placené volno. V té
chvíli bude pobírat 60 procent

platu ze svého nemocenského po-
jištění, jako by byl sám nemocný.
Nárok na ošetřovatelské volno
mají podle letos schválené nove-
ly manželé, nebo registrovaní
partneři ošetřovaného člověka,
sourozenci a druzi, nebo družky
žijící s ošetřovaným ve společné
domácnosti. Volno by si mohli
vzít lidé na péči o člověka, který
strávil alespoň týden v nemocni-
ci. Stát takto umožňuje rodinám
starat se o své blízké, propuštěné
z nemocnice do domácí péče,
aniž by ztratily po dobu až tří
měsíců převážnou část svého
příjmu.

s naším lektorem notorické
„žrouty času“, kterými jsou
nezřídka telefonická vyrušení,
neohlášené návštěvy, zbytečná
e-mailová korespondence, kuřá-
ci, neefektivní diskuse, sociální
sítě se spoustou neověřených
zpráv, chorobný sklon vše odklá-
dat, změny priorit a cílů, nejasně
stanovené cíle a úkoly, dezorga-
nizace a hledání poznámek a pod-
kladů, atd. Věřím, že byste do-
kázali vyjmenovat další osobní
žrouty času, které vás okrádají
o čas, a způsobují vám tak ztráty.

Abychom dnes čas ušetřili,
třeba dlouhými přesuny mezi

Umění kompromisu
O tom, že je kolektivní vyjed-

návání „uměním kompromisu“,
není pochyb. Nicméně žádná
kolektivní smlouva nesmí obsa-
hovat ustanovení upírající za-
městnancům práva daná záko-
níkem práce. Naopak, dojednané
kolektivní smlouvy zpravidla ob-
sahují více výhod pro zaměst-
nance, než zaměstnavatelům zá-
koník práce ukládá. Jinak by pod-
pis a vyjednávání kolektivní
smlouvy postrádaly smysl. Při
kolektivním vyjednávání se vy-
platí využívat analytické materiá-
ly ČMKOS. Už proto, že odbo-
rová organizace při vyjednávání
se zaměstnavatelem zastupuje
všechny zaměstnance.

V rámci závěrečného setkání
účastníků, a nyní již absolventů
naší Odborové akademie, jsme
měli možnost si pod vedením
zkušeného lektora Ladislava
Peterky vyzkoušet a analyzovat
kolektivní vyjednávání, včetně
přípravy na vyjednávání, za
využití metod pro stanovení pri-
orit, cílů a postupů. Dozvěděli
jsme se také něco o efektivním
využití času. Neboť, jak známo,
„čas plyne a je cenný“.

Odhalili jsme tedy společně

jednotlivými pracovišti, učíme se
k efektivní komunikaci využívat
různé sociální sítě. S Janem No-
vákem jsme si proto v rámci zá-
věrečného setkání na místě zku-
sili založit facebookovou uzavře-
nou diskusní skupinu. Nakonec
i předseda ČMKOS Josef Stře-
dula má na Facebooku profil, kde
je možné s ním diskutovat. Profil
na této sociální síti má i pořadatel
Odborové akademie Friedrich-
Ebert-Stiftung v Praze.

A můj osobní dojem po absol-
vování letošní Odborové akade-
mie? Odbory jsou v České repub-
lice silným a společensky uzná-
vaným aktérem pro sociální dia-
log a vyjednávání hájící práva za-
městnanců. Aby tomu bylo i na-
dále, je potřeba se neustále vzdě-
lávat a vzájemně informovat. Od-
bory mají, díky Odborové akade-
mii, mezi sebou členy, kteří jsou
navíc ochotni sdílet své získané
zkušenosti s ostatními. A za to or-
ganizátorům této speciální aka-
demie, jmenovitě Kateřině Smej-
kalové z Friedrich-Ebert-Stiftung
a Radce Sokolové z ČMKOS,
patří (nejen) můj dík.

Václav Götz
účastník a nyní již absolvent

II. ročníku Odborové akademie



10 NOS 17/2017

Akce Do práce na kole láká soutěžící i zaměstnavatele

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. a Prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc. byli letošními mediálními tvářemi akce Do
práce na kole

Soutěž Do práce na kole
pořádá spolek Auto*Mat sice
až v květnu (registrace se
otevírají v březnu), ale právě
teď je ideální čas se na ni
připravit. A nejde jen o fyzič-
ku, ale také o podmínky, které
vytvoří zaměstnavatel pro své
zaměstnance ohledně cesto-
vání do práce. Jedna ze sou-
těžních kategorií se totiž jme-
nuje „Cyklozaměstnavatel“
a přihlíží se zde k celoročnímu
úsilí.

Cyklozaměstnavatel roku
Titul pro rok 2017 získala

firma EY (dříve Ernst &
Young), jejíž zaměstnanci
tráví většinu pracovní doby
u počítače. Právě proto si řada
z nich dává pravidelně do těla
při sportovních aktivitách.
„Sport je nejen skvělým pro-
středkem pro teambuilding,
ale také důležitou součástí
našich projektů společenské
odpovědnosti a ochrany život-
ního prostředí. Soutěž Do
práce na kole je pro nás
skvělou příležitostí, jak do-
pravu na vlastní pohon v EY
rozšířit,“ popisuje Tomáš
Němec z vedení společnosti,
kde navíc letos uspořádali vni-
trofiremní i kreativní soutěž.

A co že mají zaměstnanci té-
to auditorské společnosti vlast-
ně k dispozici? „Naši cyklisté
mohou využít kolárnu, sprchy
a šatny, aby pro ně byla dopra-
va na kole co nejpohodlnější.
Máme tu i zásuvky na elek-
trokola,“ dodává Němec.
Jak podporují cyklisty jinde

U loňského cyklozaměst-
navatele Continental Barum
z Otrokovic mají kromě bez-
pečné kolárny, šaten a sprch
také bicykly a koloběžky
na dopravu po areálu firmy.
V pražském Mibconu zase
dostane ručník z biobavlny
každý klient, který do firmy

dorazí na kole. Nutno dodat,
že se každoročně zvyšuje
i procento soutěžících, kterým
startovné na akci platí právě
zaměstnavatel. V roce 2017
využilo této možnosti 60 %
účastníků. Zaměstnavatelé si

pak pochvalují lepší náladu
svých podřízených, aktivnější
přístup a také stmelení kolek-
tivu. Zaměstnanci zase oceňují
možnost podpořit prostřed-
nictvím zaměstnavatele dob-
rou myšlenku a přispět ke
zlepšení prostředí, ve kterém
pracují.

Týmové úsilí
Soutěž Do práce na kole ale

není určená jen kovaným spor-
tovcům. Cílem je především
jezdit pravidelně, i když na
kratší úseky. Účastníci na ní
pak nejvíce oceňují týmový
přesah. Kromě společného
sbírání ujetých cest mohou
kolegové v soutěžních tričkách
zajet po práci zdarma na kávu
nebo zmrzlinu nebo se třeba
podívat do hladomorny. Každé
ze zapojených měst nabízí
účastníkům řadu akcí „na
triko“, při kterých lze ještě
lépe probrat týmovou taktiku.

Za lepší cyklostezky
To, že jsou cyklisté stále

více vidět i slyšet, se projevilo
také při aktuálních protestech
proti plánovanému omezení
jízdy na kole v centru Prahy.
Organizátor soutěže Do práce
na kole, spolek Auto*Mat,
nasbíral víc než 2500 podpi-
sů pod elektronickou výzvu
a přes 1500 podpisů pod svou
papírovou petici. Díky tomu se
problematika projedná na
celopražském zastupitelstvu.
A cílem není jen udržet
současný stav, ale především
podmínky pro cyklisty dále
zlepšovat. Aby se lidé na kole
nemuseli bát kličkovat mezi
tramvajemi a zároveň nemu-
seli vjíždět na chodník. A aby
do práce přijížděli pozitivně
naladění a s čerstvou hlavou.

Více o soutěži najdete na
www.dopracenakole.cz

(Akce Do práce na kole se
již 2x účastnili zaměstnanci
Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje - viz NOS č.
13/2017)

Do práce na kole jezdí po celé republice čím dál více lidí.
Jde jim o zdravější životní styl i prostředí, a leckdy také
o úsporu času. Když se ve městech tvoří dlouhé kolony aut
i vozů MHD, tak cyklisté dojedou na čas. A právě motivo-
vat zaměstnance, aby si zkusili každé ráno vytáhnout bi-
cykl nebo běžecké boty, má každoroční soutěž Do práce na
kole. Té se letos na jaře účastnilo téměř 13 000 lidí.

http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_13_17.pdf
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_13_17.pdf
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Vláda musí dostát svému slibu ohledně pracovních míst a respektovat
práva pracovníků
5. říjen 2017

Mezinárodní odborová konfederace (ITUC) vyzvala indickou vládu
k přijetí 12 požadavků odborů ke zrušení plánů na zavedení série restrik-

tivních dodatků k pracovním záko-
nům. Na mítinku indické organizace
INTUC v Díllí generální tajemnice
ITUC Sharan Burrowová vyzvala in-
dickou vládu k zastavení útoků na
největší indické odbory a k otevření
dialogu: „Indičtí pracovníci jsou ig-
norováni zdejší vládou, která ne-
dokázala dostát svému slibu na

vytváření 10 milionů pracovních míst ročně. Místo toho jsou pracovní mís-
ta rušena a pracovníci musí sledovat pokles nebo stagnaci svých příjmů.
Indie potřebuje navýšit mzdy pracovníků nejen pro dobro pracujících lidí,
ale i pro stimulaci ekonomického růstu. ITUC volá po navýšení minimální
měsíční mzdy na 18 000 rupií a indexaci mezd. Taková mzda by představo-
vala 277 dolarů, co je bez problémů dosažitelné pro zaměstnavatele,
a zároveň by taková mzda lidem zajistila důstojnější život. ITUC solidárně
stojí při pracujících v celé Indii.“

Předseda INTUC Sanjeeva Reddy to komentoval slovy: „V minulém
roce INTUC a další centrální odbory zorganizovaly největší stávku v his-
torii, které se zúčastnilo přes 100 milionů lidí. Vláda už nemůže ignorovat
rostoucí nespkojenost a pobouření kvůli nerovnostem.”
Stávka s evropskými rozměry – solidarita s francouzskými pracovníky
ve veřejných službách
11. říjen 2017

Během 10. října protestovalo ve více než 100 francouzských městech
a vesnicích přes 400 tisíc pracovníků proti vládním návrhům na propuštění
120 tisíc státních zaměstnanců, zmrazení mezd nebo zrušení placené nemo-
censké za první den nemoci. Do ulic vyrazili zdravotníci, pracovníci míst-
ních samospráv a mnoho dalších. Demonstrací se účastnil i generální

tajemník EPSU, který tímto chtěl
vyjádřit, že stejným problémů čelí pra-
covníci napříč celou Evropou. Mnoho
evropských odborů vyjádřilo svou so-
lidaritu s francouzskými kolegy.
Stávka proběhla v belgické pobočce
EPSU CGSP/ACOD, zatímco neměc-

ká ver.di demonstrovala kvůli nízkému počtu zdravotního personálu a pra-
covníků ve veřejných službách. Ve stejný den proběhlo i několik dalších
odborových demonstrací v evropských zemích. Španělské odbory mobili-
zovaly síly na ochranu pezijního systému a požadovaly důstojné penze.
Odbory ve veřejných službách napříč celou Evropou jsou sjednocené ve
svých požadavcích za kvalitní veřejné služby, potřebu vyšších veřejných
investic a nutnost zvýšit mzdy po dlouhých letech úspor.
Kongres norských odborů Fagforbundet vzkazuje lídrům EU: Sociální
práva jsou na prvním místě
17. říjen 2017

Stovky delegátů na kongresu norských odborů Fagforbundet ukázaly, že
podporují silnější práva pracovníků i jejich odborů v Evropě. Delegáti
vyjádřili solidaritu se svými kolegy v Turecku a v mnoha dalších zemích,
kde odboráři čelí represím. Podořili kampaň s názvem Sociální práva na
prvním místě, kterou spustily evropské odbory za účelem vyvážení rozdílů
mezi Evropskou unií a eurozónou a jejich vztahů s ostatními zeměmi
a k zajištění toho, aby ekonomické svobody neomezovaly práva pracov-

níků a odborů. Předsedkyně Fagfor-
bundet a zároveň viceprezidentka
EPSU Mette Nordová na tomto kon-
gresu zdůraznila důležitost nabírání
nových členů a sdružování pracovní-
ků k dosažení co nejhlasitějšího slova
na pracovištích. Norským odborům

se v poslední době daří v boji za kvalitnější veřejné služby, proti privatizaci
a při snaze o navrácení některých služeb zpět do rukou veřejnosti. Rozví-
jení blahobytu přes dobrou péči a služby pro všechny je pro odbory klíčo-
vou záležitostí.
Před tripartitním sociálním summitem vyzývají odbory k větší mzdové
konvergenci napříč EU
19. říjen 2017

Zástupci Evropské odborové konfederace vyzvali představitele vlád
a zaměstnavatelů, aby na tripartitním sociálním summitu zapracovali na

konvergenci mezd mezi zeměmi EU.
Tripartitní summit se konal ve dnech 19.
a 20. října. Pracovníci v mnoha zemích
střední a východní Evropy nedostávají
férové mzdy a nejsou odměňování na
základě produktivity práce. Odbory dále
požadují učinit pokrok ohledně Pilíře so-
ciální práv a podepsání deklarace o pod-

poře tohoto pilíře vládami a evropskými institucemi. ETUC ve spolupráci
s Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU)
zdůraznily, jak je důležité respektovat výsledky sociálních dialogů a dohod,
kterých bylo dosaženo mezi zaměstnavateli a odbory. Takovéto dohody pak
musí být transformovány do zákonů EU. 9 milionů pracovníků ve vládních
úřadech čeká od Evropské komise návrh dohody ohledně investic do veřej-
ných služeb a veřejné infrastruktury. Mnoho pracovníků ve veřejných služ-
bách se obává nedostatku pracovníků a zdrojů a nedostatečného respektu
jejich práce, když vláda neposkytuje za jejich práci adekvátní mzdy.
PSI požaduje závaznou smlouvu na ochranu lidských práv před kor-
porátním zneužíváním
24. říjen 2017

V ponděli 23. října začalo třetí sezení pracovní skupiny zabývající se
nadnárodními korporacemi s ohledem na respektování lidských práv
(OEIGWG). Během jednoho týdne se v Ženevě sešli experti, aktivisté

a zástupci vlád a odborů, aby diskutovali
o možnosti přijetí závazné dohody o nad-
národních korporacích. První a druhé
setkání OEIGWG v roce 2015 a 2016 byly
věnovány definování obsahu, rozsahu, po-
vaze a formě instrumentů, které by měly
být regulovány. Třetí seance by měla stavět
na těchto základech a využít je pro další
vyjednávání. Během posledních let převza-

la PSI aktivní roli v tomto procesu, když úzce spolupracuje s organizacemi
jako ITUC nebo ITF.
Austrálie: Policejní razie v kancelářích odborů
24. říjen 2017

Zástupci ITUC jsou šokováni policejní razií v kancelářích australské
odborové organizaci AWU a odsuzují toto hanebné počínání zdánlivě
demokratické vlády. Generální tajemnice ITUC Sharan Burrowová k tomu
řekla: „Média byla zřejmě vládou s předstihem informována o chystajícím
se zátahu, aby byla maximalizována publicita. Tyto razie jsou zjevně o ob-
vinění, že odbory poskytly finanční podporu progresivní skupině „Get up“
spolu s politickými kandidáty před více než dekádou. Toto je zneužití moci
vládou, která zaostává v předvolebních průzkumech, a snaží se získat hlasy
útokem na odbory. Na takové praktiky jsme zvyklí v diktaturách, ale ne
v demokratických zemích.“ Podobně se k této razii vyjadřovali i zástupci
australských odborů, kteří to vidí jako šokující zneužití vládní moci. Do té-
to razie bylo zapojeno hned několik tuctů policistů a nařízení k tomuto
kroku přišlo ze strany Komise pro registrované organizace, která vznikla
teprve před půl rokem, a která by měla být nezávislým regulátorem
odborových a zaměstnavatelských organizací. S. Burrowová dodala:
„Roční globální index ITUC ohledně práv zaznamenává více než 50 zemí,
které porušují demokratické prostředí včetně omezování práva na sdru-
žování a svobodu slova. Bylo by tragickým svědectvím situace v Austrálii,
kdyby se země na tento seznam dostala.“

Pavol Mokoš


