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Ze sekcí Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s přípravou VII. sjezdu Odborového svazu

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

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

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

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

Návrh změn Řádu právní pomoci Odborového svazu státních
orgánů a organizací najdete na straně 6.

Návrh změn Stanov Odborového svazu státních orgánů a or-
ganizací byl zveřejněn v NOS 16-17/2014.

Vláda ve středu 15. října 2014
na své schůzi projednala a
schválila návrh na zvýšení platů
státních zaměstnanců o 3,5 % od
1. listopadu 2014. Úpravou ta-
rifů kabinet předsedy vlády
Bohuslava Sobotky plní svůj zá-
vazek zlepšit odměňování pra-
covníků ve veřejném sektoru.

Mzdy hasičů, policistů, vo-
jáků, učitelů, pracovníků v kul-
tuře nebo například zaměstnan-
cům úřadů práce a finančních
úřadů se už v letošním roce zvýší
měsíčně průměrně o 650 korun.
Jedná se o nejvyšší nárůst platů
zaměstnanců v této oblasti od
posledního (plošného) zvýšení
tarifů v roce 2009. Lepší od-
měňování státních zaměstnanců
souvisí s vládní snahou o rozvoj
kvalitních a všeobecně dostup-

ných veřejných služeb a zároveň
jde o jedno z prorůstových
opatření vlády, které povzbudí
spotřebu domácností a další
hospodářský růst ekonomiky
České republiky. Na schválené
zvýšení poputuje včetně odvodů
necelá 1 miliarda korun. Tato
částka bude pokryta z úspor v le-
tošních původně plánovaných
výdajích. Zvýšení tarifů má
výslovnou podporu odborů a
potvrdila jej i tripartita. Od 1.
ledna 2015 budou dále zvýšeny
platy policistům a hasičům, a to
o dalších 1,5 %. Kabinet premié-
ra Sobotky plánuje další opatření
týkající se zvyšování mezd.
Zaměstnancům ve zdravotnictví
a sociálních službách by se tak
od 1. ledna příštího roku měly
zvýšit mzdy o 5 %.

Vláda: platy státních zaměstnanců se navýší už od 1. listopadu
tisková zpráva 15. 10. 2014Celní správa

Prezident Miloš Zeman vetoval novelu služebního zákona
Prezident Miloš Zeman vetoval novelu služebního zákona. Zákon po-
dle něj vyvolává zásadní ústavněprávní pochybnosti, počínaje ne-
standardní procedurou jeho projednávání až po neurčitá nebo nejasná
ustanovení. O kroku hlavy státu ČTK informoval mluvčí prezidenta
Jiří Ovčáček. Zeman veto již dříve avizoval zejména kvůli takzvaným
politickým náměstkům, které odmítá.
8. 10. 2014

Zástupci odborových organiza-
cí z Finanční správy jednali v rám-
ci porady ředitelů finančních
úřadů a generálního řediteství FS
v Luhačovicích se zaměstnava-
telem. Odboráři informovali o čin-
nosti odborů za uplynulé období,
upozornili na personální a mzdo-
vou situaci ve Finanční správě a
seznámili poradu s pozitivními i
negativními názory na připravo-
vanou reorganizaci formou okres-
ního principu i na situaci po na-
bytí účinnosti služebního zákona.

Diskuse se věnovala zejména
platovým úpravám k 1. 11. 2014 a
k 1. 1. 2015. Platy budou předmě-

tem dalších jednání se zaměstna-
vatelem a Ministerstvem financí.
Vzhledem ke stárnutí zaměst-
nanců ve FS, když nedochází ke
generační obměně zaměstnanců,
odbory navrhují zvýšení platů
nastupujícím „mladým“ zaměst-
nancům a navrhují samostatnou
mzdovou tabulku pro Finanční
správu..

K převodům dovolené bylo za-
městnavatelem sděleno, že k nim
je přistupováno výjimečně a indi-
viduálně. Za členy našeho odborové-
ho svazu z Finanční správy se
jednání konaného 24. 9. účastnili
Ing. Rosenberger a Ing. Jonáková.

Finanční správa

V Orlickém Záhoří se ve dnech
29. září – 1. října 2014 konalo vý-
jezdní zasedání předsednictva
podnikového výboru odborových
organizací Celní správy ČR.

Předseda podnikového výboru
Miloš Lokvenc informoval o po-
radě vedení CS konané 18. září.
Nové generální ředitelství prokla-
muje otevřenost, diskusi, větší za-
pojení ředitelů celních úřadů a
vlastníků jednotlivých procesů,
sladění koncepce se strategií celní
správy.

Rozpočet CS pro rok 2015 ne-
bude snížen, ale naopak se zvýší
o 300 milionů korun.

U zaměstnanců AT k 1. 11.
2014 dojde k průměrnému zvý-
šení o tři platové stupně. S ohle-
dem na zvýšené náklady navrho-
valo vedení CS snížení osobních
ohodnocení, zrušení odměn – po
připomínkování zástupcem odbo-
rů bylo od tohoto záměru upuš-
těno a CS musí požádat minister-
stvo o navýšení finančních pro-
středků).

1. místopředseda OS SOO Bc.
Pavel Bednář informoval o vývoji
v oblasti platových náležitostí,

úpravě nařízení vlády 564/2006
Sb. a navýšení platů příslušníků
k 1. 11. 2014 o 3,5 % a následně k 1.
1. 2015 o dalších 1,5 %. Zvýšení
platů je přímým výsledkem čin-
nosti odborového svazu, podílem
předsedy OS SOO Ing. Jana
Rovenského za významné pod-
pory předsedy ČMKOS Josefa
Středuly. Jedná se prokazatelně
o úspěch odborů při prosazování
zájmů zaměstnanců.

Příděl do FKSP zůstává stejný,
navýšení nebude uskutečněno,
prioritu ve vyjednávání dostaly pla-
ty, dojde mírnému navýšení v dů-
sledku platového vývoje.

P. Bednář dále informoval o pří-
pravě VII. sjezdu OS SOO. Pod-
nikový výbor odborových organi-
zací celní správy navrhuje na
předsedu svazu Bc. Pavla
Bednáře, na místopředsedy odboro-
vého svazu pak Bc. Miloše Lok-
vence a Petra Vydru.

Předseda OS SOO Ing. Jan
Rovenský informoval o jednání
tripartity ohledně platů.

Předseda odborové komise

Pokračování na straně 2
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kolektivního vyjednávání Milan
Uličný informoval o prvním kole
vyjednávání, když bylo projed-
náno 12 stran návrhů k doplnění
kolektivní smlouvy a některé
návrhy nedoporučeny k zapraco-
vání jako nadbytečné (kopírování
stávající právní úpravy). Návrh
KS je zatím tvůrčí materiál,
veškeré připomínky a náměty ke
KS i k FKSP budou vždy projed-
návány na dalším zasedání PV.

Na základě zjištění NKÚ o pro-

tiprávnosti zavedení osobních
účtů z prostředků FKSP je před-
poklad navrácení k předešlému
stavu, když je nutno vyřešit
použití prostředků shromáždě-
ných na účtech. Odborová organi-
zace navrhuje opětovné zavedení
odměn při příležitosti osobních
nebo pracovních jubileí.

Při jednání zástupce PV OO CS
na Ministerstvu financí bude
zahrnut také požadavek na
zvýšení příspěvku na stravné na
aktuální úroveň v rámci minister-
stva financí.

Celní správa

Katastrální úřady

V Praze 18. října tradičně in-
formoval na jednání výboru sek-
ce katastrálních úřadů zástupce
zaměstnanců předseda ČÚZK
Ing. Večeře o situaci v rezortu
geodézie a kartografie.

Jeho vystoupení se týkalo
navýšení rozpočtu na platy, úda-
jů o vývoji platů v posledních
letech s tím, že výhled na rok
2015 je 24 200 - 24 300 Kč.
Snižuje se počet neobsazených
míst na KÚ a zvýší se průměrný
plat v rezortu o cca 1000 Kč.
Původní návrh byl, že po usku-
tečnění digitalizace SGI se sníží
počet zaměstnanců o 200. Po
schválení nového občanského
zákoníku se počítá s postupným
přesunem části zaměstnanců z di-
gitalizace souboru geodetických
informací na zápisy listin. Po
ukončení digitalizace SGI bude
předseda ČÚZK požadovat po-
stupné navýšení kapacit na nové
mapování z 300 zaměstnanců
v krajích na 600.

Pracuje se na návodu na postup
na nové mapování, předpisy se
musí upravit a proškolit zaměst-
nanci. V dohledné době se bu-
dou rušit tři malá katastrální pra-
coviště Telč, Bystřice a Dačice,

která nejsou ve vlastních budo-
vách a mají jen 10 - 12 zaměst-
nanců, což přinese úspory cca 1
mil. Kč ročně.

Nyní je v rezortu 130 neob-
sazených míst z cca 4000 za-
městnanců. Od 1. 1. 2014 byl
snížen počet neobsazených míst
o 120, ale prostředky na platy
zůstaly.

Předsedkyně sekce Ing. Ku-
bátová a předseda OS Ing. Ro-
venský informovali o jednání
o navýšení prostředků na platy
ve státním rozpočtu a přípravě
novelizace vládního nařízení
o platech a o stavu přípravy no-
vely zákona o státní službě. Dále
pak členy výboru sekce sezná-
mili s přípravou VII. sjezdu OS
SOO, který se bude konat 13. -
14. 3. 2014 v hotelu Olšanka
v Praze.

Výbor sekce dále projednal a
schválil rozpočet sekce KÚ,
v roce 2015 se budou konat tři
jednání výboru sekce a 22. ledna
2015 konference celé sekce, zá-
stupci sekce se zúčastní jednání
partnerské sekce na Slovensku.

Výbor vzal na vědomí infor-
mace o rozsahu indispozičního
volna, které je poskytováno na
jednotlivých katastrálních úřa-
dech v různém rozsahu a za růz-
ných podmínek text a foto -pe-

Ze sekcí
Veřejná správa

Pokračování ze strany 1

Zástupci odborových organizací sekce z Benešovska na volební konferenci

V sídle odborového svazu se sešli zástupci odborových organizací sekce z Prahy

Jedním ze zvolených delegátů na
VII. sjezd a konferenci sekce je
Miroslav Jelínek z odborové or-
ganizace pri Městském úřadu
Hořovice

Konference zástupců odboro-
vých organizací sekce Veřejná
správa se postupně konají v re-
gionu příslušném k Informačnímu
a poradenskému centru našeho
odborového svazu pro Prahu a
Středočeský kraj. Na konferen-
cích pro Prahu a okresy Praha-vý-
chod a Praha-západ vystoupili i
zástupci vedení OS, kteří infor-
movali především o aktuální
situaci ohledně vládního nařízení
o odměňování, když upozornili,
že potřebu vyšších prostředků na
platy musí zajistit samosprávné
celky samy, připomněli, že zákon
o státní službě se nebude týkat za-
městnanců samosprávných celků
vykonávajících státní správu a
hovořili o představě o novém ve-
dení svazu. To by se mělo podle
jejich návrhu skládat z předsedy
Bc. Pavla Bednáře a místo-
předsedů Petra Vydry a Ing. Šárky
Homfray.

Účastníci uskutečněných kon-
ferenci zvolili delegáty sjezdu,
delegáty předsjezdové konference
sekce, projednali návrhy na za-
stoupení ve výboru sekce Veřejná

správa OS SOO a ve Výboru OS
Hovořilo se o návrzích na vedení
odborového svazu s tím, že ně-
které regiony sekce Veřejné sprá-
vy navrhují na místopředsedu OS
Ing. Břetislava Dvořáka či Ing.
Alenu Gaňovou, sekce celní
správy pak Bc. Miloše Lokvence.

-dě-

www.odboryplus.cz

www.odboryplus.cz


dobré víno nabije pozitivní ener-
gií a také mě povzbudí, abych
neměl ostych oslovovat kolegy
a motivovat je ke vstupu do od-
borů.

Přestože se jednalo o závěreč-
ný seminář tohoto cyklu, věřím,
že začne nový cyklus a bude

možné se to-
hoto seminá-
ře opět zú-
častnit. Dou-
fám, že příště už tam nebudu
jediný zástupce našeho svazu a
přidáte se ke mně.

Kamil Kloz
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Zaměstnanci veřejné sféry se konečně dočkali
Vláda na svém zasedání dne

15. 10. 2014 schválila novelu
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a
správě. Mezi nejpodstatnější
změny obsažené v novele patří
navýšení platových tarifů o 3,5
% a zásadní úprava znění § 6,
který umožňuje poskytování
platového tarifu v rámci roz-
pětí příslušné platové třídy.

S účinností od 1. listopadu
letošního roku budou platové
tarify navýšeny všem zaměst-
nancům veřejných služeb a sprá-
vy, s výjimkou zdravotnických
pracovníků, jejichž platy jsou
hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění. Opožděná valorizace
tarifních platů většiny zaměst-
nanců ve zdravotnických za-
řízeních je zapříčiněna nedos-
tatkem finančních prostředků, je-
jichž navýšení v průběhu kalen-
dářního roku neumožňuje úhra-
dová vyhláška. Předpokládá se,
že s účinností od 1. ledna 2015
budou tarifní platy této
skupiny zdravotnických pra-
covníků zvýšeny o 5 %, součas-
ná novela nařízení vlády však
navýšené stupnice neobsahuje.

V této souvislosti je vhodné
sdělit, že dochází k poněkud
nepřehledné situaci, která

vyúsťuje v diferencovanou valo-
rizaci platů zdravotnických pra-
covníků a v navýšení počtu stup-
nic platových tarifů z 5 na 8.
(Platové tarify zdravotnických
pracovníků v sociálních služ-
bách a ve zdravotnických za-
řízeních Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra a Vězeňské
služby jsou upraveny v samo-
statných platových stupnicích).

Zaměstnancům veřejné sprá-
vy (státní správy i územních sa-
mosprávných celků) bude pla-
tový tarif určován podle plato-
vé stupnice uvedené v příloze
č. 3 nařízení vlády! Jedná se
o změnu oproti současnému
číslování platových tabulek.

Nové znění § 6 nařízení vlády
se vrací k původní koncepci
vymezení okruhu zaměstnanců,
u kterých může zaměstnavatel
určit platový tarif v rámci rozpětí
platových tarifů stanovených pro
nejnižší až nejvyšší platový stu-
peň příslušné platové třídy.
Jedná se o úpravu platnou před
rokem 2011, kterou byl akcep-
tován opakovaný požadavek
odborů. Od účinnosti schválené
novely budou tedy zaměstnan-
ci opět zařazováni do pla-
tových stupňů podle započi-
tatelné praxe. Výjimku tvoří za-
městnanci zařazení do první až

páté platové třídy, výkon umě-
leckých a sportovních činností a
zajišťování zdravotnických pro-
fesí. Podmínkou pro poskytnutí
platu v rozpětí uvedeným za-
městnancům je sjednání pravidel
v kolektivní smlouvě nebo sta-
novení vnitřním předpisem. Pro
zaměstnance ve zdravotnictví
dále platí, že platový tarif musí
být určený nejméně ve výši
odpovídající zařazení podle za-
počitatelné praxe.

V této souvislosti jsou důležitá
přechodná ustanovení předmětné
novely. V souladu s jejich zně-
ním má zaměstnanec, který byl
podle § 6 nařízení vlády za-
řazen do nižšího platového
stupně, než by odpovídalo jeho
započitatelné praxi, nárok na
přeřazení do platového stupně
odpovídajícímu skutečné délce
započitatelné praxe. Pokud byl
zaměstnanec zařazen do vyššího
platového stupně, než který mu
náležel, zařadí se do platového
stupně s nejbližší hodnotou pla-
tového tarifu. V takto určeném
platovém stupni je až do doby,
kdy dosáhne délky započitatelné
praxe stanovené pro vyšší pla-
tový stupeň.

Dílčí úpravy byly provedeny
také v příloze, která určuje pod-
mínky pro poskytování zvlášt-

ního příplatku. Nejvýznamnější
je začlenění prací, při nichž za-
městnanec provádí kontrolu
odsouzených v rámci výkonu al-
ternativních trestů včetně trestu
domácího vězení do III. skupiny,
ve které je rozpětí výše zvlášt-
ního příplatku 1000 až 4000 Kč.

Rozhodnutím vlády byly
navýšeny také stupnice základ-
ních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů. Nové
nařízení vlády, kterým se stanoví
stupnice základních tarifů pro
následující období, rozděluje
navýšení základních tarifů do
dvou etap. Od 1. listopadu 2014
platí přílohy nařízení vlády č. 1 a
č. 2, ve kterých jsou základní ta-
rify navýšeny pro všechny přís-
lušníky bezpečnostních sborů
o 3,5 %. Nařízení vlády ze dne
15. 10. 2014 zároveň obsahuje
přílohy č. 3 a č. 4, které stanovu-
jí základní tarify pro rok 2015.
V porovnání s přechodnými ta-
bulkami jsou navýšeny o 1,5 %,
takže celkové navýšení základ-
ních tarifů příslušníků bezpeč-
nostních sborů dosáhne od 1.
ledna 2015 výše 5 %.

Uvedená nařízení vlády nabý-
vají účinnosti dnem 1. listopa-
du 2014, ve Sbírce zákonů by
měla být zveřejněna do konce mě-
síce října. Ing. Marie Fabianová

Uprostřed října
se v jihomorav-
ském Pavlově
u s k u t e č n i l
závěrečný semi-
nář z Projektu
P S I / I M PA C T

pro mladé odboráře z odboro-
vých svazů PSI. Pavlov nás
přivítal romantickým západem
slunce nad vodní nádrží Nové
Mlýny. Na semináři se sešlo
okolo 30 účastníků. Asi polovi-
nu tvořili noví a mladí odboráři,
čemuž mé odborářské srdce
zatleskalo. Je vidět, že odbory
nejsou mrtvé, ale žijí a mládnou.

Na semináři nás přivítal Josef
Krejbych z PSI/EPSU a Laco
Kucharský z OSZSP ČR. Na
seminář dorazili také zahraniční
hosté. Z Irska dorazil Denis Ro-
han z IMPACT a ze Ženevy
Cédric Dépollier z PSI. Nejvíce
účastníků bylo tradičně z Odbo-
rového svazu zdravotnictví a so-
ciální péče ČR, dále zde byli dva

Seminář mladých odborářů v Pavlově
zástupci odborového svazu
ECHO, jeden z Odborového
svazu pracovníků kultury a
ochrany přírody, jedna členka
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych slu-
žieb a má maličkost za OS SOO.

Hlavním tématem semináře
byl "Námitkovník" z pera
ČMKOS. Měl by to být manuál
pro získávání nových členů.
Celkově jsme vyzdvihli, že
vznikl. Podrobili jsme ho kon-
struktivní kritice a s podnětnými
připomínkami předali ČMKOS.
Doufám, že finální verze brzy
spatří světlo světa a bude nám
všem ku prospěchu. Proběhla in-
teraktivní přednáška na téma
Kritika, manipulace, motivace.
Poslední den jsme měli odbo-
rářskou angličtinu.

Při koštu vín jsme si vyměňo-
vali zkušenosti z jednání se za-
městnavatelem, s motivováním
kolegů pro vstup do odborů a ze
vzájemné komunikace v rámci
odborů. Na semináři tohoto cyk-
lu jsem byl potřetí a musím říci,
že mě vždy obohatí. Jednak mě
setkání s příjemnými lidmi a



Nedávno se mi
do ruky dostala
Ministerstvem
práce a sociál-
ních věcí nově
vydaná publi-
kace s názvem
„Vývoj vy-

braných ukazatelů životní
úrovně v České republice v le-
tech 1993 – 2013“ , která mapu-
je vývoj některých ekonomic-
kých ukazatelů za posledních 20
let. V předvečer 25. výročí
listopadu 1989, kdy se naše
země zařadila mezi demokratic-
ké evropské státy (což je velice
významná pozitivní událost v mo-
derních dějinách České repub-
liky), dle mého názoru, tento bi-
lanční souhrn velice vhodně do-
plní tu část esejí, článků a zve-
řejněných rozhovorů, které se
budou snažit o zcela objektivní
zhodnocení vývoje naší společ-
nosti za posledních 25 let.
Mimo zásadní politicko spole-
čenské změny, které se odehrály
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Myslím, že
zde nemá
smysl hořeko-
vat nad osu-
dem nového
zákona o stát-
ní službě,
který se již

nevyhnutelně blíží svému přijetí.
Jeví se jako nepochybné, že celá
řada progresivních ustanovení,
které tato norma obsahuje, bude
relativizována zrušením Gene-
rálního ředitelství státní služby.
Lze se nejspíše oprávněně obávat,
že u celé řady institutů, jako např.
systemizace, bude dán prostor
k jejich laxnímu či přímo účelo-
vému aplikování, či snad i ob-
cházení.

Zároveň však tento zákon obsa-
huje některá ustanovení, u nichž
se – bohužel – jejich nenaplnění
očekává tak nějak automaticky, a
do kterých se nikdy ani žádné
naděje nevkládaly. A přestože
každý právní předpis má obsaho-
vat pouze ustanovení norma-
tivního charakteru (nikoli tedy jen
různé deklarace ale pouze zá-
vazná pravidla lidského chování),
existují ustanovení, u kterých
neočekává snad téměř žádný
adresát, že budou naplňována.

Nový zákon o státní službě ob-
sahuje § 79 nazvaný Práva stát-

ních zaměstnanců. Toto usta-
novení bylo koncipováno zřejmě
jako protipól jednak k obsáhlým
povinnostem, jednak k omezením
některých jiných práv. Řekla
bych, že se jedná o poměrně nera-
dostné čtení. Krátký výčet zde
uvedených práv obsahuje jen má-
lo toho, co by snad stálo za
zmínku – dle mého názoru jde jen
o právo na prohlubování vzdělá-
ní a právo na platový postup.
Právo na veřejné užívání služeb-
ního označení státního zaměst-
nance je vzhledem k neutucháva-
jící prezentaci úředníků coby dar-
možroutů, kteří celý den jen stří-
davě pijí kávu a vymýšlejí nové
regulace, spíše pro smích.

Neradostný výčet bylo nutné
doplnit tak, aby alespoň vizuálně
připomínal soubor práv. A tak se
zde dočteme, že máme právo na
vytvoření podmínek pro řádné
plnění služby, že máme právo na
plat, že máme právo odmítnout
plnění úkolů, které nám nepříslu-
ší, a že máme právo zákonným
postupem se svých práv domáhat.
Netušila jsem, že je nutné do
zákona uvádět, že pokud zaměst-
navatel očekává, že v pracovní
době vykonám nějakou práci, tak
bych měla mít k dispozici
kancelář a počítač, papír do
tiskárny, text zákonů, podle kte-

rých mám postupovat, atd. Stejně
tak jsem netušila, že je nutné do
zákona výslovně napsat, že mi za
práci přísluší plat a že nemám
plnit úkoly příslušející někomu
v úplně jiném oboru služby. Kon-
statování, že se mohu domáhat
zákonným způsobem svých práv
vyplývajících ze služebního
poměru, pak již jakoby vypadlo
ze slovníkové definice nadby-
tečnosti.

Nicméně, ze svých zkušeností
a zkušeností ve svém okolí však
moc dobře vím, že tato práva,
respektive jejich naplňování, nej-
sou tak samozřejmá. Známe
všichni jistě úředníky (nejsme-li
jimi sami) kteří jsou nuceni
vykonávat práci, která vůbec
nespadá do jejich platové třídy.
Kteří si pořizují vlastní úplná
znění právních předpisů, neboť
příslušný software má možná ve-
doucí odboru. Kteří plní úkoly za
jiné, „protože přeci víš, že on to
tak nenapíše jako ty a já bych se
musel pořád rozčilovat.“ Stejně
tak jistě známe vedoucí oddělení,
kteří opakovaně své vedení upo-
zorňovali, že na plnění svěřené
agendy nemají dostatečné perso-
nální zabezpečení, aby jim ne-
plnění úkolů stejně bylo vytý-
káno a třeba je i připravilo o mís-
to.

Takže i když si třeba můžeme
říci, že práva státních zaměstnan-
ců uvedená v § 79 zákona o státní
službě jsou natolik samozřejmá,
že v zákoně nemají co dělat, je
nepochybné, že v praxi až tak
samozřejmá nejsou. Když už nám
zákonodárce tedy toto málo
nadělil, zkusme důsledně využít
posledního práva ve výčtu a
zákonným způsobem se svých
práv domáhat. S ohledem na další
ustanovení, která zákon obsahuje,
máme na to v tuto chvíli alespoň
teoreticky nástroje. Odvolání
představeného by mělo být slo-
žitější, zbavení se nepohodlného
referenta účelovou reorganizací
rovněž. Využijme existenci zcela
nové právní úpravy a snažme se
o zlepšení našeho postavení ale-
spoň na úroveň, která by měla být
samozřejmá.

Lze říci, že nejvyšší vedení
ministerstev a dalších úřadů bu-
dou do budoucna představovat
v zásadě stejné osoby, které nám
nadělily tento chabý katalog práv,
domnívajíce se, že nám to stačí.
A bohužel je jasné, že i dodržová-
ní tohoto minima si budeme muset
v podstatě vybojovat. Myslím si –
a snad ne sama - že odbory mají
v této oblasti nezastupitelnou úlo-
hu a spoustu nových úkolů.

Šárka Homfray

Zamyšlení nad právy státních zaměstnanců názor

v listopadu 1989, prošla naše
země ruku v ruce i významnými
změnami ekonomickými. Tyto
však v mnohých případech byly
méně podařené, některé pak na-
prosto zcela negativně ovlivnily
životy obyčejných lidí.

Tato publikace má opravdu
charakter suché statistické ro-
čenky, která se „čte“ velice těž-
ce, nicméně je dobrým zdrojem
zcela přesných a důležitých in-
formací, které mají vysokou vy-
povídací hodnotu o stavu našich
skutečných příjmů a vývoji dal-
ších ekonomických parametrů,
které mají přímý vliv na celko-
vou životní úroveň nás všech.

Z pohledu zaměstnance mě
zajímají především výsledky,
které se týkají průměrných
měsíčních příjmů zaměstnanců a
domácností. Krátce tedy uvedu
pár čísel. Průměrný měsíční pří-
jem domácností zaměstnanců se
v letech 1993 – 2013 zvýšil
téměř čtyřnásobně, ze 3571 na
13 244 korun na jednoho jejího
člena. Tento údaj osobně po-
važuji za velmi důležitý, protože
podle mého názoru, lépe vysti-

huje výši skutečných příjmů než
zcela sice matematicky přesně
spočítaný, ale naprosto zavá-
dějící údaj o průměrné mzdě za-
městnance v národním hospo-
dářství, která v roce 2013 byla
25 078 korun. Bohužel všichni
dobře víme, že na průměrnou
mzdu nedosáhne 75 % zaměst-
nanců v České republice. Z tabu-
lek dále vyplývá, že v roce 2013
vydal člen zaměstnanecké
domácnosti za nákup zboží a
služeb průměrně za měsíc 11 398
korun. Prostým odečtem (13 244
– 11 398 = 1846) nám vychází
průměrná částka, která zbyde
členu zaměstnanecké domácnos-
ti, je to přesně 1846 korun
měsíčně. Nezbyde nám tedy
mnoho. Vzhledem k tomuto
výsledku, by nás nemělo překva-
pit, že zadluženost českých
domácností u bank vzrostla za
hodnocené období 1993 – 2013
více než 10násobně. Dokonce
víme, že se zejména jedná o hy-
poteční a jiné úvěry na bydlení,
opět zásadní investice do základ-
ní životní potřeby.

Závěrem lze konstatovat, že

tato zveřejněná data jasně ukazu-
jí na skutečnost, že mzdová
úroveň českých zaměstnanců je
velmi nízká. Jedním z důvodů je
jistě i to, jak poukazuje prof.
Milan Zelený (aktuálně.cz, 9. 10.
2014), že: „…z těchto nízkých
mezd se dotují tzv. investice
zahraničních podniků do české
ekonomiky“. Je pouze a jenom
na nás zaměstnancích, jak dlou-
ho si toto necháme líbit. Vyso-
ká kvalifikace pracovních sil,
ochota pracovat, dobrá infra-
struktura a stabilní právní pro-
středí v naší zemi, to je velice
dobrá výchozí pozice pro budou-
cí vyjednávání.

A neodpustím si ještě jeden
postřeh z tohoto týdne. V Ně-
mecku se bude opět stávkovat,
tentokrát strojvůdci za vyšší
mzdy a kratší pracovní dobu.
Pokud bychom i u nás stávkovali
s frekvencí jako v Německu,
možná bychom už měli skoro
takové platy jako v Rakousku
(tak jak si to mnozí v listopadu
1989 přáli). Západní ceny zboží
už máme.

Bc. Ondřej Hála

Životní úroveň, aneb jak se (ne)máme dobře



5 NOS 18/2014

§ ODPOVÍDÁME §

Odpověď: V daném případě se
jedná o tzv. „řetězení pracovních
poměrů“. V obecné rovině na
dotaz lze odpovědět zněním § 39
odst. 2):

„Doba trvání pracovního
poměru na dobu určitou mezi
týmiž smluvními stranami nesmí
přesáhnout 3 roky a ode dne
vzniku prvního pracovního
poměru na dobu určitou může
být opakována nejvýše dvakrát.
Za opakování pracovního
poměru na dobu určitou se po-
važuje rovněž i jeho prodlou-
žení. Jestliže od skončení před-
chozího pracovního poměru na
dobu určitou uplynula doba 3
let, k předchozímu pracovnímu
poměru na dobu určitou mezi
týmiž smluvními stranami se
nepřihlíží.“

V praxi to znamená, že pra-

Dotaz: Jak je tomu nyní s opakovaným pracovním poměrem na
dobu určitou?

covní smlouvu na dobu určitou
lze uzavřít až na dobu 9 let od
vzniku prvního pracovního
poměru, tj. pokud by byl prvý
pracovní poměr uzavřen na tři
roky, bylo by možné jej v délce
tří let ještě 2x opakovat.

Na druhé straně pokud bude
pracovní poměr na dobu určitou
uzavřen mezi stejnými smluvní-
mi stranami pouze na jeden
měsíc a následně 2x vždy po
jednom měsíci opakován, pak
k uzavření dalšího pracovního
poměru mezi stejným zaměstna-
vatelem a zaměstnancem může
dojít až po uplynutí 3 let.

Pro úplnost nutno dodat, že od
1. 8. 2013 je účinná novela
zákoníku práce, která znovu
umožňuje opakované uzavírání
pracovních poměrů na dobu
určitou, aniž by byla dodržena
tříletá lhůta od skončení před-
chozího pracovního poměru.
Tato novela je však směrována
především na sezonní zaměst-

ze základních organizací

Do třetice všeho zlého?
V NOS 11/2014 a NOS

15/2014) jsme informovali o za-
ložení odborové organizace v za-
řízení Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy Domu
zahraniční spolupráce (DZS),
o prvních krocích této odborové
organizace, úspěšném semináři
k pracovněprávní problematice a
mezilidským vztahům na pra-
covišti, navázané spolupráci s ob-
čanským sdružením Práce a
vztahy, i o tom, že odboráři za-
čali sbírat podněty ze strany za-
městnanců a připravovali za
odborné pomoci z kanceláře
odborového svazu text kolek-
tivní smlouvy. Zaměstnavateli se
ale podařilo během léta odboráře
„předběhnout“ a předložit svůj
text kolektivní smlouvy. To
zkomplikovalo situaci vyjed-
návání tím, že zaměstnavatel za-
hájil vyjednávání jako první a
základem pro další jednání byl
jeho text, který byl ve srovnání
s návrhem KS odborů poměrně
stručnější, odkazoval se zejména
na interní předpisy a většinou
opisoval zákoník práce a povin-
nosti zaměstnavatele z něj vy-
plývající.

Odbory tu založili mladí za-

městnanci především proto, že
se po delimitaci nechtěli smířit
s pracovními podmínkami, které
podle jejich názoru negativně
ovlivňovali výsledky jejich
práce založené na aktivním a
samostatném přístupu, když cítili
i neadekvátní upřednostňování
formálních postupů před věcný-
mi otázkami. Sedm zaměstnanců
nespokojených s ovzduším na
pracovišti a vnímající podmínky
jako nedůstojné či šikanující
dokonce během posledních
měsíců skončilo ze své vůle pra-
covní poměr.

Napětí mezi odboráři a za-
městnavatelem se spíše vyhroco-
valo, než lepšilo. A úplné zkla-
mání přinesla říjnová něko-
likadenní smršť přihlášek do
odborů, zahrnující i zaměst-
nance, kteří patří k tzv. poradě
vedení neboli k vyššímu mana-
gementu Domu zahraniční
spolupráce. To odboráři po „ak-
tivitě“ zaměstnavatele ohledně
kolektivní smlouvy vzali jako
„převzetí“ odborové organizace.
Na vyvolané schůzi „novými“
odboráři se pak tak stalo doslo-
va, když původní členové a
funkcionáři z organizace vy-

stoupili a své odborové anga-
žování pak ukončili e-mailem
zaměstnancům Domu:

„Milí spolupracovníci, do-
mníváme se, že odbory v organi-
zaci mají být zdravou opozicí
vůči vedení organizace. Naší
snahou při založení odborové or-
ganizace bylo zahájit dialog s ve-
dením DZS, nastavit vzájemné
partnerské vztahy a postupně se
skrze informativní semináře pro
zaměstnance nebo kolektivní
smlouvu pokusit o naplňování
potřeb zaměstnanců. Vzhledem
k vývoji v ZOO v posledních
dnech, kdy se do odborů přihlá-
sila většina zaměstnanců z vyš-
šího managementu (alespoň tak
vnímáme členy porady vedení),
nám připadá, že smysl odborů se
vytrácí. Protože pokud by se mě-
lo jednat o partnerské vztahy
(odbory versus vedení), nedává
smysl, aby vedení jednalo s ve-
dením. Tato skutečnost nás
přivedla k rozhodnutí opustit
odborovou organizaci, neboť se
rozcházíme s novými členy v po-
hledu na fungování odborů a
máme rozdílné motivace. Rádi
bychom tímto poděkovali všem,
kteří nám během našeho pů-

sobení v ZOO DZS vyjadřovali
podporu, účastnili se našich ak-
tivit nebo měli konstruktivní
připomínky ke tvorbě kolektivní
smlouvy.“

Na vedení se pak původní
odboráři obrátili s informací, že
zákon umožňuje fungování více
odborových organizací na jed-
nom pracovišti, a že chtějí za-
ložit další odborovou organizaci.
Praktickou situaci nyní kom-
plikuje odchod již „bývalé“
předsedkyně odborů Martiny
Janské na mateřskou dovolenou,
když po skončení pracovních
poměrů nespokojených zaměst-
nanců – odborářů a díky postu-
pům zaměstnavatele se pováž-
livě zmenšil okruh „odvážných“
zaměstnanců. Přesto by snaha
části zaměstnanců zlepšit at-
mosféru na pracovišti odstra-
něním nejrůznějších projevů
nepřímých postupů, zvýšit pově-
domí zaměstnanců o problema-
tice mezilidských vztahů na pra-
covišti, zahrnout anti-mobbin-
gové ujednání do kolektivní
smlouvy či omezit využívání
pracovních poměrů na dobu
určitou, měla pokračovat.

-dě-

nance, obvykle pracující ve sta-
vebnictví nebo zemědělství.
Ovšem pouze za splnění násle-
dujících určitých podmínek.

Nové znění odst. 4) § 39
zákoníku práce dává zaměstna-
vatelům možnost (v případě
vážných provozních důvodů
nebo důvodů spočívajících v po-
vaze práce) uzavřít s odborovou
organizací dohodu, která umožní
opakovat pracovní poměr
vícekrát.

Písemná dohoda zaměstna-
vatele s odborovou organizací
musí obsahovat:

• bližší vymezení důvodů,
• pravidla jiného postupu za-

městnavatele při sjednávání
a opakování pracovního
poměru na dobu určitou,

• okruh zaměstnanců zaměst-
navatele, kterých se bude
jiný postup týkat,

• dobu, na kterou se tato do-
hoda uzavírá.

V případě, že u zaměstna-
vatele nepůsobí odborová orga-
nizace, je možné písemnou do-
hodu s odborovou organizací
nahradit vnitřním předpisem,
ten však musí rovněž obsaho-
vat náležitosti vyžadované u do-

hody s odborovou organizací.
Určitou výjimkou z hlediska

právního posouzení věci před-
stavuje zákon č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samo-
správných celků. Ten v § 10
odst. 1 stanoví:

„Pracovní poměr se s úřed-
níkem uzavírá na dobu neurči-
tou. Je-li však pro to důvod
spočívající v potřebě zajistit
omezenou správní činnost nebo
nahradit nepřítomného úředníka
zejména v případě jeho mateřské
nebo rodičovské dovolené, pra-
covní neschopnosti u niž lze na
základě lékařského posudku
předpokládat, že bude delší než
3 měsíce … lze uzavřít pracovní
poměr na dobu určitou.“

V praxi to znamená, že zde
není omezení, které stanoví
zákoník práce v § 39. Tato spe-
ciální úprava se však nevztahuje
na zaměstnance územních samo-
správných celků, kteří jsou za-
řazeni v
- jeho organizačních složkách,
- jeho zvláštních organizacích,
- vykazují výhradně manuální

práce nebo výkon takových
prací řídí.

JUDr. Pavel Sirůček
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Návrh novely FINANČNÍHO ŘÁDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI
ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

(dále jen "OS")

Článek 1.

1.1 Člen Odborového svazu (dále jen „OS“) OS má právo na bezplat-
nou právní poradu ve věcech, souvisejících s pracovním nebo
služebním poměrem.

1.2 Člen OS má právo požádat o bezplatné právní zastoupení před
soudem ve sporech vyplývajících z pracovního nebo služebního
poměru, v oblasti sociálního zabezpečení a v občanskoprávních
sporech za podmínky, že přímo souvisí s výkonem práce.

1.3 Člen OS má právo požádat o bezplatné právní zastoupení v trest-
ních věcech, pouze pokud trestní stíhání vyplývá z pracovního
nebo služebního poměru nebo z odborové činnosti a nejde-li
o úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný pod vlivem alko-
holu nebo jiných návykových látek omamných nebo psychotrop-
ních látek.

Článek 2.

2.1 Právní pomoc poskytují zaměstnanci středisek Regionálního
právního poradenství ČMKOS, zaměstnanci OS a ve výjimeč-
ných případech advokáti (dále jen „pověřený právní zástupce“).
Upřesnění textu.

2.2 V trestním řízení podle čl. 1.3 se poskytuje právní zastoupení
prostřednictvím advokáta.

2.3 Podmínkou poskytnutí právní pomoci je, že se žadatel prokáže
platným členským průkazem OS a potvrzením o délce a trvání
členství, vystaveným základní (místní) odborovou organizací
(dále jen „ZO“).

2.4 Podmínkou pro poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu
je šestiměsíční dvanáctiměsíční nepřetržité členství v OS, v jiném
odborovém svazu nebo v jiné odborové organizaci před okam-
žikem podání žádosti.
Změna vyvolána poznatky z praxe, neboť v mnoha případech
dochází k účelovému vstupu do OS.

Článek 3.

3.1 Právní zastoupení před soudem lze poskytnout pouze na základě
písemné žádosti člena OS, obsahující zdůvodnění. Součástí této
žádosti je vyjádření příslušné ZO (MO) žadatele o poskytnutí
právní pomoci. Předseda OS může v odůvodněných případech
žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu zamít-
nout. O případné výjimce z čl. 1 .3 a čl. 2 .4 rozhoduje předseda
OS.
Udělování výjimek nepřispívá k proklamované rovnosti členů OS
dle čl. 6. 1 Stanov.
Proti rozhodnutí předsedy OS se lze odvolat k předsednictvu
VOS.
Postup při poskytnutí a odejmutí právní pomoci zastoupení před
soudem byl komplexně upraven v čl. 4.

3.2 Žadatel je povinen přiložit k žádosti kompletní spisový materiál,

týkající se předmětu sporu a je povinen úplně a pravdivě infor-
movat pověřeného právního zástupce o skutečnostech a
důkazních prostředcích vztahujících se k zajištění právní pomoci.
Žadatel je povinen po celou dobu soudního řízení poskytovat
potřebnou součinnost pověřenému právnímu zástupci.

3.3 Pověřený právní zástupce může navrhnout odborovému svazu
odnětí právní pomoci před soudem, vyjdou-li dodatečně najevo
skutečnosti, pro které by neměla být právní pomoc poskytnuta,
zejména:
- zjistí-li se, že uplatňované požadavky jsou v rozporu s obecně

závaznými právními předpisy,
- zjistí-li se, že žadatel poskytl nepravdivé informace nebo

zamlčel skutečnosti či důkazní prostředky důležité pro výkon
právní pomoci,

- podnikne-li žadatel ve věci soudní nebo mimosoudní kroky
bez vědomí pověřeného právního zástupce,

- přestane-li žadatel v průběhu soudního řízení vědomě posky-
tovat právnímu zástupci potřebnou součinnost,

- neuhradí-li soudní poplatek s výjimkou věci, kdy jsou soudní
řízení od poplatku osvobozena.

3.4 Člen OS, kterému byla poskytnuta právní pomoc prostřednictvím
pověřeného právního zástupce, může odvolat plnou moc tomuto
advokátovi udělenou. O odvolání plné moci je povinen současně
bez zbytečného odkladu písemně informovat OS.
Upřesnění textu.

Článek 4.

4.1.O poskytnutí právní pomoci advokátem podle čl. 2 .1 a 2. 2 rozho-
duje předseda OS. Proti rozhodnutí předsedy OS se lze odvolat
k předsednictvu VOS.

4.2.O odnětí právní pomoci před soudem podle čl. 3. 3 rozhoduje
předseda OS. Proti rozhodnutí předsedy OS se lze odvolat k před-
sednictvu VOS.
O poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu a o jejím odnětí
rozhoduje předseda OS. Předseda OS může v odůvodněných pří-
padech žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením u soudu
zamítnout, případně již udělený souhlas k zastupování u soudu
odejmout. Proti rozhodnutí předsedy OS se lze odvolat k předsed-
nictvu Výboru odborového svazu (dále jen „VOS“).

Článek 5.

5.1 Právní pomoc zastoupením před soudem se poskytuje bezplatně.
5.2 Náklady na právní pomoc zastoupením před soudem hradí OS.
5.3 Soudní poplatky hradí žadatel.
5.4 Znalečné, svědečné náklady sporu přisouzené protistraně nese ža-

datel ze svého. Předsednictvo VOS s přihlédnutím k povaze věci
a sociálním poměrům žadatele, může výjimečně rozhodnout,
které z těchto nákladů a v jaké výši uhradí OS.

Článek 6.

6.1 Zrušuje se Řád právní pomoci OS, který byl schválen VOS dne
26. 4. 2007 28. 4. 2011 a který nabyl účinnosti dne 27. 4. 2007 1.
července 2011.

6.2 Tento Řád právní pomoci OS byl schválen VOS dne ... a nabývá
účinnosti dnem 1. července 2015.

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

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

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

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

Legenda - podtržený text: nový text, přeškrtnutý
text: vypuštěný text, kurzíva: odůvodnění.
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Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy
na dani pro starobní důchodce

Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů
fyzických osob za rok 2013

Telefonní čísla v souvislosti s řešením problematiky starobních
důchodců a uplatňované slevy na poplatníka:
+420 296 85 4277
+420 296 85 2947
Za jaké zdaňovací období lze uplatnit slevu na poplatníka na zá-
kladě nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22.
září 2014, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014
Odpověď: Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013 umožnil
uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 všem starob-
ním důchodcům.

Zaměstnanec
1) Může zaměstnanec (starobní důchodce) dodatečně uplatnit sle-
vu na poplatníka za zdaňovací období 2013 u svého zaměstna-
vatele?
Odpověď: Dodatečně uplatnit slevu na poplatníka u zaměstnavatele
nelze. Pouze v případě, kdy pracující starobní důchodce podepsal
u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013 Prohlášení poplatníka
daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani a bylo mu
provedeno roční zúčtování záloh, avšak zaměstnavatel mu tuto slevu
nezohlednil, pak zaměstnanec nárok na slevu již uplatnil a zaměstna-
vatel mu předmětnou slevu dodatečně přizná.
Pracující starobní důchodce však o slevu nepřichází, v jiných pří-
padech má možnost podat daňové přiznání za rok 2013, kde tuto sle-
vu uplatní.

2) Existuje případ, kdy zaměstnanec již dodatečně slevu na
poplatníka uplatnit nemůže?
Odpověď: V případě, kdy zaměstnanec měl od zaměstnavatele za rok
2013 pouze příjem, který podléhal dani vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně (srážková daň), nelze již dodatečně slevu na
poplatníka uplatnit u zaměstnavatele, ale ani v daňovém přiznání.
3) Hrozí zaměstnanci (starobnímu důchodci) sankce za opožděné
podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013?
Odpověď: V případě, že zaměstnanec (starobní důchodce) neměl
zákonnou povinnost podávat daňové přiznání z jiného důvodu (příjmy
dle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů), nehrozí mu sankce za poz-
dní podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013.

Zaměstnavatel
1) Jak bude postupovat zaměstnavatel v případech, kdy byla
předmětná sleva na poplatníka za zdaňovací období 2013 v pro-
hlášení uplatněna, ale nebyla přiznána?
Odpověď: Pokud zaměstnanec (pracující starobní důchodce) v roce
2013 podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů
ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu
provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstna-
vatelem přiznána, pak zaměstnavatel může provést opravu na dani po-
dle § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů a předmětnou slevu do-
datečně přiznat, jestliže neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období
roku 2013.
Zaměstnavatel v souladu s tímto ustanovením o rozdíl na dani
(vzniklý z titulu přiznání nároku na slevu) sníží nejbližší odvod záloh
správci daně.

Poplatník podávající daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob

1) Jak má poplatník uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací ob-
dobí 2013?
Odpověď: Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zdaňovací
období 2013, může uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období
2013 v opožděně podaném daňovém přiznání.
Poplatník, který podal daňové přiznání za zdaňovací období 2013 a
slevu na poplatníka v něm neuplatnil, případně nebyla správcem daně
zohledněna, má možnost uplatnit předmětnou slevu na dani v do-
datečném daňovém přiznání a použít tiskopis zveřejněný na webové
adrese http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-
danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01.
Výše uvedená podání může poplatník učinit ve lhůtě pro stanovení
daně, která podle daňového řádu činí tři roky, tj. do 1. 4. 2017, pokud
nebude prodloužena. Pro úplnost upozorňujeme, že pokud bude
poplatník (starobní důchodce) slevu uplatňovat prostřednictvím do-
datečného daňového přiznání, měl by je podat do konce měsíce násle-
dujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že jeho daňová povinnost měla
být, v důsledku možnosti uplatnit slevu na dani, nižší.
2) Hrozí poplatníkovi sankce za podání dodatečného daňového
přiznání na daň nižší v důsledku uplatnění slevy na poplatníka za
rok 2013?
Odpověď: Ne, nehrozí, pokud poplatník podá dodatečné daňové
přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvod
pro podání takového přiznání zjistil.
3) Jak má postupovat poplatník, u kterého ve věci slevy na
poplatníka probíhá daňové řízení?
Odpověď: V případě, že v současnosti probíhá daňové řízení, fi-
nanční správa uplatněnou slevu na poplatníka při splnění ostatních
zákonných podmínek zohlední.
9. října 2014
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-
a-odpovedi/casto-kladene-dotazy-sleva-na-dani-pro-starobni-duchodce-5391

Základní sleva na dani za rok 2013
u starobních důchodců

tisková zpráva 7. října 2014
Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS

2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garanto-
vanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní
zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že
ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro
starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.

Fyzické osoby dotčené touto skutečností, u kterých sleva na dani
doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit v následu-
jících řízeních:
• U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v pří-

padě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si
neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.

• Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku
2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.

• Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník
již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.
Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit, je upravena

daňovým řádem a činí tři roky, pokud nebude prodloužena. Podat do-
datečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsí-
ci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední
známá daň.

Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení,
Finanční správa ČR uplatněnou základní slevu na dani při splnění
ostatních zákonných podmínek zohlední.

Nárok na slevu na dani za rok 2013 pracujících starobních důchodců

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/casto-kladene-dotazy-sleva-na-dani-pro-starobni-duchodce-5391
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/casto-kladene-dotazy-sleva-na-dani-pro-starobni-duchodce-5391
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01
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Bez důstojné práce nemohou existovat žádné kvalitní veřejné
služby

7. října proběhl Světový den za důstojnou práci. Celosvětová
odborová internacionála veřejných služeb PSI je sočástí odborového

hnutí, které tak upozorňuje na nezbytnost
důstojné práce pro důstojný život
občanů. Odbory požadují pracovní místa,
která poskytují odpovídající mzdy, so-
ciální jistoty a bezpečné pracovní pod-
mínky. Kvalitní veřejné služby mohou
být poskytovány pouze pracovníky, je-
jichž práva jsou plně respektována. Pro
zdravotnický personál v Guinei, Liberii a
Sierra Leone je toto drsná realita, když
bojuje o poskytování adekvátních zdra-

votních služeb v nepřijatelných podmínkách. PSI odsuzuje stovky
úmrtí zdravotníků, kterým se dalo předejít. Tito zdravotníci zemřeli
v boji se zákeřnou nemocí ebola, ze které se pokoušeli vyléčit své
spoluobčany. Zdravotní personál tak přichází o své pracovníky přede-
vším kvůli nedostatečným nástrojům a vybavení. Od Guatemaly přes
Kamerun až po Jižní Koreu porušují vlády práva pracovníků.
Kriminalizace sociálních konfliktů a rostoucí násilí proti demonstran-
tům je patrné od Severu k Jihu. K tomu se řadí i mezinárodní kampaň
proti právu na stávku, kterou vede Skupina zaměstnavatelů v ILO, a
kterou založily nadnárodní korporace. PSI vyzývá všechny vlády, aby
OSN ve své agendě rozvoje pro roky rok 2015 přestala dávat
neúměrně vysoký důraz na vztahy mezi firemním a veřejným sek-
torem bez jasného veřejného přínosu nebo bez navržené regulace.
Cílem by měl být rostoucí podíl mezd na HDP, uznávání sociálního
dialogu a mezinárodních pracovních standardů. Důstojná práce pro
všechny se může v 21. století stát realitou, ale musíme bojovat pro
radikální změnu politiky, která se bude více orientovat na lidi a bude
založena na respektování lidských práv. Nyní jsou odborová jednota
a solidarita víc než kdy jindy klíčovými elementy úspěchu kampaní a
akcí odborů.

Milán: Další bezvýsledný summit
V komentáři o summitu zaměstnanosti dne 8. října v Milánu

Bernadette Ségolová, generální tajem-
nice Evropské odborové konfederace
(ETUC), uvedla: „Tento summit skončí
tak, jako by se ani nekonal. Nic se
nezměnilo. Výzvy k investičnímu plánu,
který by vedl k udržitelnému růstu a kval-

itní zaměstnanosti, nenašly ze strany národních představitelů žádnou
odezvu. Pracovní reformy a mezinárodní znehodnocování jsou i
nadále dohodnutou mantrou. V době, kdy všechny ekonomické signá-
ly svítí výstražnou červenou a přední ekonomové v čele s MMF vyzý-
vají ke změně politiky, vládní představitelé zůstávají slepě zavázání
současnému směru a tím přenášejí veškerou zátěž na pracovníky a
občany. ETUC nechce další summity, které budou podporovat
neúspěšné praktiky, ale chce vidět jasné kroky k investicím do udrži-
telného rozvoje a kvalitních pracovních míst.“

Boj proti korporacím nabírá na síle
10. říjen 2014

Ekonomický magazín The Economist tento týden poukázal v jed-
nom ze svých článků na problematiku narovnávání sporu mezi inve-
story a státem tzv. ISDS. Tento mechanismus řešení sporů již dlouhou

dobu kritizují odbory. V tomto magazínu
se uvádí, že ISDS je nezřídka zneužíváno
firmami pro svůj vlastní prospěch, když
u něj často dochází ke skandálnímu kon-
fliktu zájmů. V článku se zároveň pojed-
nává o tom, zda tento mechanismus
skutečně slouží k tomu, aby lákal zahra-

niční investice, když Brazílie se dlouhodobě těší vysokému zájmu
zahraničního kapitálu, ačkoliv brazilská vláda vytrvale odmítá pode-
psat smlouvu o zavedení ISDS. The Economist označuje ISDS
dokonce za pohromu a upozorňuje na rostoucí odpor vůči ISDS s tím,
že Jihoafrická republika tento mechanismus opustí a Indie zvažuje to
samé. Zdá se, že se tak konečně začíná projevovat dlouhá a náročná
kampaň odborů proti těmto pravidlům. Rosa Pavanelliová, generální
tajemnice PSI, při své nedávné návštěvě ve Washingtonu řekla: „Je
zde ohromné povědomí o tom, že nová vlna obchodních dohod je víc
než jen o obchodu. Tyto dohody dávají moc do rukou korporací v zá-
ležitostech, které s obchodem souvisí jen okrajově, a tak otevírají
prostor pro liberalizaci, privatizaci a omezují možnosti vládní regu-
lace. Obchodní dohody by nikdy neměly zahrnovat veřejné služby.“

EPSU vítá nová EU pravidla ohledně automatické výměny
daňových informací, ale kdo je bude využívat?
15. říjen 2015

EU rada ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti se jed-
nohlasně dohodla na rozšíření rozsahu směrnice o administrativní

spolupráci, která by měla zlepšit spolu-
práci a výměnu informací mezi daňový-
mi úřady. Rozšíření této směrnice přinese
lepší spolupráci při sdílení informací
o úrocích, dividendách a dalších příj-
mech, stejně jako informace o bankov-

ních zůstatcích a prodejích finančního majetrku. Generální tajemník
Evropské federace odborových svazů veřejných služeb Jan Willem
Goudriaan k tomu řekl: „Toto je vítané rozhodnutí. Souhlasíme, že je
to další krok k ukončení bankovních tajemství. Je to nezbytný nástroj,
po kterém jsme dlouho volali, a který by měl přinést transparentnost
ohledně bilionů eur v podobě nepřiznaného a nezdaněného majetku,
který je z velké části držen občany EU. Avšak aby tento nástroj mohl
být efektivně využíván při potírání daňových úniků, musí být výměna
informací reálně využívána a ne pouze jen předávána.“

Mladí pracovníci popisují zoufalou situaci všem skupinám
Evropského parlamentu
15. říjen 2014

Mladí odboráři pracující v klíčových oblastech evropské ekono-
miky, včetně dopravy, veřejných služeb, potravinářství, maloobchodu
nebo médií, přitáhli pozornost celého Evropské parlamentu (EP), aby
vysvětlili nelichotivé podmínky, které panují na trhu práce pro mladé
lidi. K zvýšení povědomí o kampani „Dost jejich krize – Zpět k naší
budoucnosti“ se v EP sešli mladí pracovníci z celé Evropy. Tito pra-

covníci požadovali od EP a nově zvolené
Evropské komise konkrétní kroky spíše
než jen dobré úmysly. Evropští poslanci
ze všech pěti hlavních politických stran
dali za pravdu mladým odborářům, že
alarmující nezaměstnanost mladých není
chybou mladých lidí, ale je spíše výsled-

kem strukturálních problémů, které je nutno řešit na mikro i ma-
kroekonomické úrovni. Účastníci této přednášky se rovněž shodli, že
překážky, které stojí v cestě při hledání práce mladým lidem v kom-
binaci se špatně placenou a nebezpečnou prací musí být vnímány jako
systematické problémy evropské ekonomiky, které ohrožují systémy
sociální jistoty. Je potřeba okamžitě hledat řešení pro mladé lidi, kteří
jsou vytlačování z trhu místo toho, aby dostali možnost využít
možnost stěhování za prací. Všichni zúčastnění poslanci se zavázali
pokračovat v dialogu s evropskými odborovými federacemi k za-
jištění toho, aby evropské makroekonomické politiky naplnily
očekávání na pracovní úrovni.

P. Mokoš


