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Případným autorům
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.
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Prezident Miloš Zeman přijal
včera na Pražském hradě pře-
dáky Českomoravské konfedera-
ce odborových svazů (ČMKOS).
Při asi hodinovém jednání se
s odboráři shodl na nutnosti růs-
tu reálných mezd v soukromém
sektoru. Rozdílný názor měli na-
opak na zvýšení životního mini-
ma. Prezident Zeman rovněž
podporuje růst starobních dů-
chodů a v této souvislosti se vy-
slovil pro změnu zákona tak, aby
zajistil trvalý růst důchodů.
Předáky odborových svazů při-
jal prezident už potřetí.

Odboráři se s prezidentem
shodli na potřebě zvyšování re-
álných mezd v době růstu ekono-
miky, a to i v soukromém sekto-
ru. Se Zemanem se odbory sho-
dují i v pohledu na intervence
České národní banky. Předáci
udržování slabého kurzu koruny
dlouhodobě kritizují.

Prezident se kriticky, ale přá-
telsky, jak uvedl, vyjádřil k úbyt-
ku členů v odborech. „Přeji od-
borům trvalý příliv nových čle-
nů, více kolektivních smluv vy-
ššího stupně a především, aby
rostly mzdy zaměstnanců v pod-
nikatelském sektoru,“ uvedl pre-
zident Zeman.

Prezident byl naopak kritický

k nabírání nových pracovníků ve
veřejné správě. "Pan prezident se
nevyjádřil pozitivně k našim po-
žadavkům na zvýšení životního
minima. My jsme vysvětlili, že
z našeho pohledu to je stejný
cíl, to znamená udělat vše pro to,
aby bylo více motivační praco-
vat, ale my k tomu volíme jinou
metodu, ne zastavení růstu život-
ního minima, ale výrazné zvýše-
ní mezd," řekl Středula novi-
nářům na tiskové konferenci.

Josef Středula poděkoval pre-
zidentovi za jeho mimořádnou
podporu růstu mezd, kterou pro-
jevuje při návštěvách regionů a
krajů i za to, že při návštěvách
firem jedná nejen s manažery,
ale i s odboráři.

„Prezidentovi jsme předali no-
vou ekonomickou studii týkající
se třeba odborářského pohledu
na produktivitu práce a nabídli
mu k ní odbornou konzultaci.
Pan prezident nabídku přijal.
Sejdeme se určitě v dohledné
době po oficiálním zveřejnění
studie 19. listopadu," řekl Josef
Středula novinářům na tiskové
konferenci.
kráceno
http://www.e-sondy.cz/aktualne/5189-
3/zeman-prijal-na-hrade-predaky-od-
borovych-svazu

Prezident přijal 10. listopadu na Hradě předáky odborových svazů

Ze sekcí
Sekce vědecko - technické základny OSSOO

Informace o průběhu vyššího kolektivního vyjednávání
Dne 12. 11. 2015 proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí projed-

nání návrhu kolektivní dohody vyššího stupně (dále jen „KDVS“), která se
má vztahovat na státní úředníky podle zákona č.234/2014 Sb., o státní službě.

Prvotní návrh KDVS byl v březnu 2015 předán náměstkovi pro státní služ-
bu Ministerstva vnitra ČR RNDr. Josefu Postráneckému. Navrhovateli a
současně smluvními stranami KDVS jsou Odborový svaz státních orgánů a
organizací, Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády,
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Českomoravský odborový
svaz pracovníků školství. Druhou smluvní stranou je vláda ČR. KDVS má
sloužit ke zlepšení podmínek výkonu služby tím, že upraví práva státních za-
městnanců, jakož i práva a povinnosti stran této dohody. Navrhovaná účinnost
KDVS je od 1. 1. 2016.

K obsahu KDVS proběhla v měsících dubnu až srpnu 2015 řada jednání se
zaměstnanci sekce státní služby MVČR a MPSV, jejichž cílem byly formální
i obsahové úpravy textu za účelem dosažení konsensu smluvních stran na
podobě KDVS. Vláda ČR vydala dne 29. 7. 2015 usnesení, jímž pověřuje
ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády
pro ekonomiku a ministrem financí a ministrem vnitra provedením kolek-
tivního vyjednávání s odborovými svazy, které jsou uvedeny výše, za účelem
předložení dojednaného návrhu KDVS vládě ČR. První jednání k návrhu
KDVS ve složení zástupců MPSV, MF, MV a odborových svazů proběhlo dne
15. 9. 2015. Obě smluvní strany vyjádřily svou vůli k přípravě konsensuál-
ního textu KDVS, jakož i k dodržení navrženého termínu účinnosti. Na
základě tohoto jednání odborové svazy předložily dne 25. 9. 2015 ministryni
práce upravený návrh KDVS. Vládní strana návrh KDVS zaslala do připo-
mínkového řízení služebním úřadům. Následovalo vyrovnání připomínek
vládní stranou.

Dne 12. 11. 2015 se uskutečnilo jednání obou smluvních stran s cílem do-
hodnout konečný text návrhu KDVS pro předložení vládě. Dohodnuta byla
podstatná část textu KDVS. Spornými zůstala tři ustanovení (otázka kom-
penzace státním zaměstnancům za rozšíření povinnosti při přechodu do slu-
žebního poměru, otázka odměn při životních výročích a otázka délky indis-
pozičního volna). V této podobě bude návrh KDVS předložen vládě. Odbory
v závěru jednání uvedly, že vítají míru jednáním dosažené shody, že jsou
KDVS připraveny podepsat, nikoliv však u sporných ustanovení v libovolné
podobě.

JUDr. R. Pospíšil
1. místopředseda. Odborového svazu státních orgánů a organizací

http://www.e-sondy.cz/aktualne/5189-3/zeman-prijal-na-hrade-predaky-odborovych-svaz
http://www.e-sondy.cz/aktualne/5189-3/zeman-prijal-na-hrade-predaky-odborovych-svaz
http://www.e-sondy.cz/aktualne/5189-3/zeman-prijal-na-hrade-predaky-odborovych-svaz
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Výbor základní organizace OSSOO při MPSV pořádá nejen pro
zaměstnance ministerstva u příležitosti vánočních svátků ve čvrtek
26. 11. 2015 v Klubu MPSV v přízemí od 10.00 do 13.00 hodin
(před “píchačkami”) prodejní akci výrobků klientů zařízení sociál-
ních služeb Domov Laguna Psáry, Jedličkův ústav Liberec, Ústav
sociální péče Snědovice, Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec a Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Zbůch.

College of Europe je prestižní evrop-
ská univerzita, která již přes 50 let nabízí
postgraduální studium zaměřené na pro-
blematiku Evropské unie a evropské in-
tegrace. Pro College of Europe je cha-
rakteristická intelektuální nezávislost,
bilingvismus (angličtina a francouzšti-
na), rozmanitost akademického sboru a
multikulturní prostředí. College of Eu-
rope je tvořena dvěma univerzitními pro-
story, z nichž jeden se nachází v belgic-
kých Bruggách a druhý v polském Natolinu.

Akademické studijní programy
V Bruggách je akademický program

vytvářen v propojení na čtyři katedry
evropských studií, katedry práva, ka-
tedry ekonomie, katedry mezinárodních
vztahů a diplomacie a katedry politiky a
veřejné správy. Student se zapisuje vždy
jen na jeden z hlavních oborů, v průběhu
studia však absolvuje i kurzy v rámci
evropských všeobecných a interdisci-
plinárních studií. Univerzitní prostor
v Natolinu vznikl s cílem umožnit post-
graduální vzdělání v oblasti evropské in-

Studium na College of Europe
tegrace a Evropské unie především pro
uchazeče ze střední a východní Evropy a
nabízí interdisciplinární studium.

Studijní program zahrnuje přednášky,
výzkumné semináře, simulační cvičení,
víkendové workshopy a setkávání s po-
zvanými specialisty, které jsou pravidel-
ně vytvářeny tak, aby vyučované před-
měty odrážely vývoj Evropy. Studijní
program, který se překrývá s jedním aka-
demickým rokem (začátek září - konec
června), je přednášen v anglickém a fran-
couzském jazyce. Velká vážnost je při-
kládána aktivní účasti studentů a jejich
soustavné přípravě. Úspěšné zakončení
studia vede k získání titulu „Master of
European Studies“. Podmínkou pro
získání titulu je úspěšné vykonání ústní a
písemné zkoušky na konci každého se-
mestru a vypracování diplomové práce.

CoE využívá široké škály kontaktů
s evropskými institucemi, mezinárodní-
mi organizacemi, evropskými univerzita-
mi i významnými osobnostmi. Během
studia v Bruggách se studenti mají
možnost seznámit blíže s institucemi EU
v Bruselu, studenti v Natolinu usku-
tečňují návštěvy okolních zemí (v loň-

ském roce navštívili studenti Pobaltí, je-
den týden strávili v Bruselu a navštívili i
Bruggy a Lucemburk).

Poplatek za studium pro akademický
rok 2016/2017 bude v kampusu Bruggy
činit 24 000,- EUR a v kampusu v Na-
tolinu 24 000,- EUR a pokrývá školné,
připojení na internet, ubytování na koleji
a stravování v menze ve dnech školní
výuky (pondělí až sobota).
Podmínky pro přijetí

Uchazeči o postgraduální studium na
College of Europe musejí mít ukončené
vysokoškolské vzdělání v příslušném
oboru, dobrou znalost angličtiny a fran-
couzštiny (jeden jazyk min. na úrovni B2
a druhý min. B1 podle Společného
evropského referenčního rámce), výjim-
ka u studentů EU International Relations
and Diplomacy (angličtina na stupni C1,
francouzština B1/B2).
Výběrové řízení

MŠMT ve spolupráci s CoE organizu-
je výběrové řízení, jehož termín určují
zástupci CoE. Ti také vedou celý po-
hovor s uchazeči v anglickém a fran-
couzském jazyce (cca 20 minut) za pří-
tomnosti zástupce ČR ve správní radě

CoE, zástupce MŠMT, Ministerstva vni-
tra a Úřadu vlády. Uchazeči uvedou ve
své přihlášce obor, na který se přednost-
ně hlásí a druhý jako náhradní. Konečné
rozhodnutí kolik studentů a na jaký obor
bude přijato, záleží na rozhodnutí CoE.
Podmínky udělení stipendia

Vláda ČR každoročně poskytuje cca
2-3 stipendia (finální počet závisí na ob-
jemu vyčleněných finančních prostředků)
pro úspěšné uchazeče z řad zaměstnanců
ve veřejné správě.

Podmínkou pro udělení stipendia je
vedle úspěšného zvládnutí výběrového
řízení i rozhodnutí služebního orgánu
o povolení zvýšení vzdělání vysláním ke
studiu na CoE u státních zaměstnanců,
které obsahuje závazek státního zaměst-
nance setrvat 5 let po ukončení studia ve
služebním poměru. Zaměstnanci územ-
ních samosprávných celků uzavírají kva-
lifikační dohodu, která obsahuje závazek
setrvat po ukončení studia u zaměstna-
vatele (doporučuje se sjednat tento zá-
vazek také na 5 let).
Více na:
http://www.mvcr.cz/clanek/studium-na-
college-of-europe.aspx

Pod názvem „Pracovní právo se
zaměřením na implementaci zákona
o státní službě – konkrétní poznatky
z praxe“ se v rámci projektu na
posílení sociálního dialogu financo-
vaného z evropských fondů konalo
pracovní jednání členů výborů zá-
kladních a místních odborových orga-
nizací z oblasti severní Moravy.

O aktuálních problémech státní
služby z hlediska podmínek pro za-
městnance odboráři diskutovali s pra-
covníky Sekce pro státní službu
Ministerstva vnitra ČR Mgr. Terezou
Tichou a Ing. Jiřím Tichým 10.
listopadu v prostorách Krajského
úřadu Olomouckého kraje. V úvodu
oba odborníci doporučili v případě
potřeby obracet se s dotazy na Sekci
(http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/po
lozit-dotaz.aspx) s tím, že odpovědi
pak mají oficiální povahu. Upozornili,
že pracovní záležitosti jsou pro za-
městnance ve státní službě vyřizovány

O konkrétních poznatcích z praxe implementace zákona o státní službě
kompenzaci za širší rozsah povinností,
které navíc i zasahují do nepracovního
života zaměstnanců ve státní službě.
Za určitých okolností lze za benefit
považovat až 6měsíční zařazení mimo
výkon služby z organizačních důvodů,
institut odbytného, když ale zatím není
jasné, zda se za dobu služby bude
počítat i práce ve státní správě před
vstupem do státní služby. Širší diskuse
byla také k 6 dnům studijního volna za
rok, k prvnímu hodnocení státních za-

městnanců podle zákona o státní
službě, když je již jisté, že v některých
úřadech proběhne již v příštím roce a
v některých až v roce následujícím.
Diskuse naznačila obavy ze snižování
osobního příplatku z důvodu ne-
dostatku prostředků na odměňování,
přičemž moderátoři diskuse T. Tichá a
J. Tichý upozornili na judikát, který
zamítl tento důvod při soudním jed-
nání o sporu příslušníka Policie ČR.

-dě-

Ve čtvrtek dne 12. listopadu
proběhla v Praze konference
delegátů základních odborových or-
ganizací Sekce vědecko-technické
základny OSSOO. Po volbě pracov-
ních komisí konference vystoupil se
zprávou o činnosti nejmenší sekce
svazu její předseda David Hubálek a
s aktuálními informacemi pak
předseda OSSOO Bc. Pavel Bednář.
Podstatné je v současné době, že
všem zaměstnancům státu, územ-
ních samosprávných celků, rozpoč-
tových a příspěvkových organizací
se od 1. listopadu 2015 zvýšila ta-

Sekce vědecko - technické základny OSSOO
rifní mzda či plat o tři procenta. Od
1. 1. 2016 se zvyšuje odvod do
Fondu kulturních a sociálních
potřeb z 1 % prostředků na platy na
1,5 %, při čemž od 1. 1. 2017 bude
tento odvod opět 2 %. Stávající
předseda David Hubálek oznámil
odstoupení z funkce k 31. prosinci
tohoto roku z důvodu přechodu
k jinému zaměstnavateli. Funkci bu-
dou do příští konference (podzim
roku 2016) společně vykonávat
místopředsedové sekce Milada
Hofmanová a Ladislav Hrubý.
Konference vzala na vědomí čer-
pání rozpočtu sekce v letošním roce
a návrh rozpočtu na rok 2016. -dě-

ve správním řízení, což může v ně-
kterých případech vzhledem k lhůtám
působit potíže. Diskuse se věnovala
obsazování volných míst, požadav-
kům na vzdělání, větším povinnostem
ve srovnání se zaměstnanci v pracov-
ním poměru a naději, že nový systém
odměňování od 1. 1. 2017 přinese

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/polozit-dotaz.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/polozit-dotaz.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/studium-na-college-of-europe.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/studium-na-college-of-europe.aspx
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Zákonodárci a vyšší úředníci.
To jsou nejčastější pozice mužů na
úřadech v České republice. Uplat-
nění žen je odlišné, nejvíc pracují
jako nižší administrativní pracov-
nice. I tyto informace zazněly na
mezinárodní konferenci „Rovné
příležitosti žen a mužů na úrovni
obcí a měst“. Pod záštitou minis-
tra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu Jiřího
Dienstbiera ji uspořádal Svaz
měst a obcí ČR. A to v rámci pro-
jektu Ženy a muži v rovnováze
podpořeného Nadací Open Societ-
y Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

„Snažíme se zvyšovat povědomí
o rovných příležitostech, Svaz je
mimo jiné národním koordiná-
torem pro Evropskou chartu za
rovnost mužů a žen na úrovni ži-
vota měst a obcí,“ říká předseda
Svazu měst a obcí ČR a starosta
Kyjova František Lukl a dodává:
„K této dobrovolné deklaraci o re-
spektování principů rovných
příležitostí mužů a žen přistoupilo
už 1150 evropských samospráv.“

„V České republice se k chartě
dosud připojily čtyři samosprávy -
Milotice, Záluží u Berouna, Staň-
kovice a Praha 18,“ říká členka
předsednictva Svazu měst a obcí
ČR a starostka Jílového u Prahy
Květa Halanová a dodává:
„Mnohé radnice přitom už mají
řadu opatření například pro sla-
ďování práce a rodiny. Je důležité,
abychom byli v rovnováze.
Pohledy žen a mužů jsou rozdílné,
ale život máme společný.“

„Nejen politika nám zhrubla a je
třeba jí dát slušnější kabát. V tom
může pomoci právě citlivější žen-
ský přístup,“ říká místopředsed-
kyně Senátu Parlamentu ČR
Miluše Horská a dodává: „Poli-
tické kandidátky ale nebývají sta-
noveny transparentně, ženy jsou
často na nevolitelných místech. I pro-
to bych se nebála zavedení kvót.
Fungují, jak je vidět například ve
Švédsku a v jiných státech.“

„V Norsku máme mimo jiné
kvóty pro participaci otců, deseti-
týdenní otcovskou dovolenou vy-
užívá 90 % mužů,“ říká velvyslan-
kyně Norského království v Čes-
ké republice Siri Ellen Sletner a
dodává: „Rovné příležitosti jsou pro
norskou vládu klíčovým tématem

s dlouhou tradicí, zákon, který
danou oblast upravuje, byl přijat už
v roce 1978. Téma jde napříč vše-
mi oblastmi, které podporujeme.
Česká republika je přitom čtvrtým
největším příjemcem peněz z nor-
ských fondů v Evropě.“

Aktuálně se čerpají finanční
prostředky z druhého pětiletého
dotačního období z norských fon-
dů. Česká republika v něm má k dis-
pozici cca 3,5 mld. Kč, v prvním se
jednalo o 3 mld. Kč.

„V České republice máme vlád-
ní strategii pro rovné příležitosti do
roku 2020,“ říká náměstkyně mi-
nistra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu Martina
Štěpánková a dodává: „V dané
oblasti jsou důležité zejména tři
body: politická participace, tedy
dříve zmiňované transparentní kan-
didátky, vytváření podmínek pro
slaďování profesního a rodinného
života a nasměrování finančních
toků tak, aby se podporovaly rovné
příležitosti.“

„Měli bychom si brát příklad
z míst, kde to dělají dobře,“ říká
náměstkyně ministra vnitra pro
veřejnou správu a legislativu
Jana Vildumetzová a dodává:
„Třeba v Praze 18, která je jedním
z vítězů naší soutěže Úřad půl na
půl, v níž se oceňují obce podporu-
jící rovné příležitosti, umožňují
flexibilní zaměstnání, mají zázemí
pro maminky s dětmi, bezbariérový
přístup pro seniory či si zanalyzo-
vali, jak je to s kariérním postupem
žen a mužů. Rovným příležitostem
se na dané radnici věnují konkrétní
lidé a mají tam také nejvíc úředních
hodin pro veřejnost v republice –
52 hodin týdně.“

Projekt Ženy a muži v rovno-
váze začal loni v červenci a skončí
v dubnu příštího roku. Má zmapo-
vat současný stav rovných příleži-
tosti v České republice, zvýšit po-
vědomí o tématu, posílit kapacity
a spolupráci žen v rozhodovacích
pozicích a ukázat i příklady dobré
praxe. Z průzkumu, který se v rám-
ci projektu uskutečnil, vyplynulo,
že v České republice je 23 % sta-
rostek. Nejvíc (24 %) jich vede
menší obce, primátorek je 11,5 %.
V radách statutárních měst působí
v průměru 20 % žen.
h t t p : / / w w w . s m o c r . c z / c z / t i s k o v y -
servis/tiskove-zpravy/pohledy-zen-a-muzu-j-
sou-rozdilne-zivot-ale-mame-spolecny.aspx

tisková zpráva, Praha 26. října 2015
Pohledy žen a mužů jsou rozdílné.

Život ale máme společný

Ekonomické dopady mateřství v souvislostech
Dle Evropské komise patří ČR

mezi země s největším negativním
vlivem mateřství na míru zaměst-
nanosti žen. Pro ČR je typická
celkově vysoká ekonomická ak-
tivita žen, se kterou kontrastuje
propad v zaměstnanosti žen dětí do
6 let. Nedostatek míst v zařízení
péče pro děti na straně jedné a
nízká nabídka flexibilních pracov-
ních forem na straně druhé
společně znesnadňují kombinaci
pracovního a soukromého života.
Ženy proto své životní dráhy spíše
etapizují a oddělují od sebe období
výdělečné činnosti a období věno-
vané výhradně péči. Tato něko-
likaletá přerušení ekonomické ak-
tivity tak mají dlouhodobé důsled-
ky na další vývoj pracovních drah
žen a jejich příjmů.

Jak vyplynulo z kvalitativních
analýz Radky Dudové, Hany
Haškové a Aleny Křížkové ze
Sociologického ústavu AV ČR:
• Téměř třetina výdělečně činných
matek s dítětem ve věku 0-5 let
pracuje na termínovanou pracovní
smlouvu, na dohodu o provedení
práce, na dohodu o pracovní čin-
nosti nebo pracuje bez smlouvy.
S nejmladším dítětem ve věku 6-9
let takto pracuje téměř čtvrtina
výdělečně činných matek a další
4 % pracují na živnostenský list.
Z dlouhodobého hlediska může
mít řetězení krátkodobých smluv
negativní dopad na současné i bu-
doucí příjmy, postavení ženy na
trhu práce a obecně ve společnosti.
• Počet podnikajících žen (OSVČ)
se v populaci žen v období eko-
nomické krize (2008 – 2011)
zvýšil o 21,6 % (o 6 % v populaci
mužů). Počet se zvýšil ve věko-
vých skupinách, které jsou v nej-
více zranitelné pozici na trhu
práce: o 74 % v kategorii žen 35 –
39 let, o 45,6 % v kategorii žen
60+, o 34 % v kategorii 20 – 24 let.
Podnikání nebo „zaměstnání na
ŽL“ je často strategií přežití na
trhu práce.

Počet i podíl jednorodičovských
rodin se dlouhodobě zvyšuje;
v současné době žije v ČR 488
tisíc závislých dětí jen s jedním
rodičem. To představuje celkem
16,3 procent dětí žijících jen s jed-
ním rodičem a 13,4 procent dětí
mladších 15 let. Rodiny s jedním
rodičem tvoří 18,2 procent ze
všech rodin se závislými dětmi,
přičemž v roce 1995 jich bylo
„jen“ 11,3 procent (ČSÚ 2013, da-
ta VŠPS).
• Životní úroveň rodin sólo rodičů
je dlouhodobě nižší než u rodin se

dvěma rodiči. 31,3 procent rodin
s jedním rodičem a závislými dět-
mi je ohroženo chudobou, oproti
6,8 procentům rodin se dvěma
dospělými a jedním dítětem a 8,9
procentům rodin se dvěma dětmi
(ČSÚ 2012).
• Sólo matky jsou více motivo-
vané pracovat (nutnost pracovního
příjmu pro udržení životní úrovně
domácnosti, sociální podpora
vázaná na pracovní příjem), ale
zároveň jsou více ohrožené na pra-
covním trhu (nižší disponibilita a
flexibilita pro potenciálního za-
městnavatele z důvodu péče o děti;
často nižší vzdělání a sociální
kapitál). To z nich teoreticky činí
osoby častěji odkázané na se-
kundární pracovní trh a na prekérní
formy práce.

Vojtěch Bartoš, CERGE EI
provedl korespondenčního experi-
ment na pracovním trhu:
„Mapování míry diskriminace při
přijímání do zaměstnání na zákla-
dě očekávání mateřství“. Z něj vy-
plynulo, že:

• V případě srovnatelných ex-
perimentálních životopisů nedo-
chází v průměru ke znevýhodnění
žen. Jednání není nerovné ani
v případě mladých bezdětných žen,
u nichž je možné očekávat brzký
nástup na mateřskou dovolenou, a
to ani v těch případech, kdy jde
o méně kvalifikované pozice. Tam,
kde šlo o kvalifikovanější pozice,
obdržely ženy více pozitivních
odpovědí a to hlavně ve vyšších
věkových kategoriích, bez rozdílu,
zda již mají či nemají odrostlejší
děti. Helena Skálová, ředitelka
Gender Studies, o. p. s., k tomu
dodává: „Při prvním pohledu na
výsledky experimentu se může
zdát, že jsou vlastně v nevýhodě
muži, kteří při stejné kvalifikaci
dostávají méně odpovědí na své
životopisy.

Experimentální zjištění ale ne-
korespondují s reálnou situací na
pracovním trhu, kdy ve zkouma-
ných odvětvích u kvalifikova-
nějších pozic je naopak vyšší za-
městnanost mužů.“ „Tento rozpor
je možné interpretovat tak, že reál-
né ženy nemají profesní životopisy
srovnatelné s muži, jsou zde dlou-
há přerušení pracovních drah z dů-
vodu mateřství. Hlavní problém
tedy není ve znevýhodnění žen
obecně, ale v negativních dopa-
dech dlouhého období péče, kdy
stojí mimo pracovní trh“, shrnuje
Skálová.

Zdroj: Gender Studies
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b4

7a03bf445e4c3031ce326c68558ae
/sekundarni-analyza-zprava-fi-
nal_format.pdf

Mohlo by vás zajímat?
Nařízení vlády ze dne 15. června 2015 o výkonu státní služby z jiného
místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a
osobního života s výkonem státní služby na:
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/sekundarni-analyza-zprava-final_format.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/sekundarni-analyza-zprava-final_format.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/sekundarni-analyza-zprava-final_format.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/sekundarni-analyza-zprava-final_format.pdf
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pohledy-zen-a-muzu-jsou-rozdilne-zivot-ale-mame-spolecny.aspx 
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pohledy-zen-a-muzu-jsou-rozdilne-zivot-ale-mame-spolecny.aspx 
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pohledy-zen-a-muzu-jsou-rozdilne-zivot-ale-mame-spolecny.aspx 


Švédsku v přepočtu na české ko-
runy cca 95 500,- Kč. Srov-
nejme si to s českou průměrnou
mzdou, která v roce 2012 činila
cca 25 000,- Kč. Dost podstatný
rozdíl, že? Ale nemusíme cho-
dit daleko. Pro doplnění zde
uvedu ještě čísla podílu od-
borářů na celkovém počtu za-
městnanců našich přímých
sousedů - Rakousko (27,3 %) a
Německo (17,7 %). Za Českou
republiku je to pak pouze 13,4
%.

Většina mých známých si
uvědomuje, že jejich plat je
nízký a vadím jim to. Většina
mých známých, ale není členem
žádné odborové organizace. V si-
tuaci, kdy naše odborová cen-
trála je naprosto moderní a
akceschopnou organizací, která
má vysoce kvalitní personální
zajištění a velmi pružně reaguje
na změny legislativy, ale i běžné
situace, a poskytuje podporu
svým členům, je chybou nebýt
organizovaný v odborech. Výše
uvedená čísla hovoří za vše.
Vstupujme do odborů a žádejme
mzdu, kterou si opravdu za-
sloužíme.

Bc. Ondřej Hála4 NOS 18/2015

názor
Je to tak. Nás
odborářů je má-
lo. Bohužel.
Tuto skutečnost
velice pěkně
shrnuje článek
T e r e z y
Holanové ze

dne 29. 10. 2015, který vyšel
v internetovém zpravodajství
Aktuálně.cz v sekci ekonomika
pod názvem Slabé volání po
zvýšení mezd. Odbory se během
deseti let zmenšili o polovinu.
Dle vyjádření ekonoma Davida
Marka ze společnosti Deloitte je
jedním z hlavních důvodů, proč
české platy nerostou výrazněji,
nízký počet v odborech organi-
zovaných zaměstnanců. Článek
je doplněn tabulkou se stati-
stickými údaji Organizace pro
hospodářskou spolupráci a
rozvoj (OECD).

Nejvyšší podíl odborářů na
celkovém počtu zaměstnanců
mají tyto země: Finsko (68,6 %),
Švédsko (67,7 %), Dánsko (66
%). Průměrná mzda v roce 2012
byla dle statistiky OECD ve

Je nás málo

Ministerstvo práce a sociálních
věcí má za účelem slaďování
rodinného a pracovního života
svých zaměstnanců zavedenou
pružnou pracovní dobu a institut
tzv. homeworkingu. Pravidla a
podmínky pružné pracovní doby
a homeworkingu jsou stanoveny
ve vnitřních předpisech minister-
stva a jejich eventuální změny
projednávány s odbory. V kolek-
tivní smlouvě je pak dohodnuto,
že při pružné pracovní době je
průměrná týdenní pracovní doba
naplněna ve čtyřtýdenním vy-
rovnávacím období. Pružná pra-
covní doba je běžně využívána a
práce z domova, chápaná jako
benefit zaměstnanců, nejčastěji
z důvodů péče o děti či jiné rodin-
né příslušníky, pak v menší míře,
jde o desítky případů. Zhruba rok
si výhodnost práce z domova vy-
zkoušela Mgr. Patricie Holasová,
tehdy pracující v sekci infor-
mačních technologií ministerstva,
když jako matka samoživitelka
potřebovala zajistit malé dcerce
doprovod do a ze školy.

Dohodu o podmínkách home-
workingu měla Patricie Holasová
uzavřenu se zaměstnavatelem na
určitou dobu na základě své žá-
dosti. V dohodě byl stanoven

rozsah práce z domova, konkrét-
ně šlo o 15 hodin týdně a zbylý
úvazek byl vykonáván na praco-
višti MPSV. Bylo sjednáno, že
bude využívat výlučně techniku
poskytnutou zaměstnavatelem,
notebook se zajištěním vzdále-
ného přístupu k e-mailové poště
zaměstnance, mobilní telefon se
SIM kartou a modem pro připo-
jení na internet, komunikace bude
probíhat osobně v době pracov-
ního výkonu na pracovišti MPSV,
telefonicky a e-mailem s tím, že
je určena kontaktní osoba za za-
městnavatele, zadání práce a její
převzetí bude probíhat zejména
v době její přítomnosti na praco-
višti MPSV a jednotlivě může být
domluveno s ohledem na charak-
ter zadání a výstupů předávání
práce i jiným způsobem (napří-
klad e-mailem). Dohoda dále ob-
sahovala ujednání, že zaměst-
nankyně vždy k poslednímu dni
v měsíci připraví výkaz práce,
který bude obsahovat data a
rozsah hodin práce vykonávané
v rámci homeworkingu, a ujiš-
tění, že zaměstnankyně si je vě-
doma, že pracuje s citlivými a
osobními údaji, je povinna za-
bezpečit, aby se tyto údaje ne-
dostaly ke třetím osobám a neby-

Práce z domova v praxi

HOME OFFICE – VÝHODY A ÚSKALÍ
http://clanky.jobinsider.cz/2015/03/home-office-vyhody-a-uskali/
ly zneužity, a je řádně poučena
o zásadách zacházení s osobními
a citlivými údaji. Současně s do-
hodou P. Holasová podepsala
prohlášení, které obsahovalo ujiš-
tění, že byla seznámena se
zásadami bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany,
které je povinna dodržovat i po
dobu výkonu „homeworkingu“,
že prostory, kde bude tato forma
práce vykonávána, splňují sta-
novené podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární
ochrany a bere na vědomí povin-
nost účastnit se pravidelných
školení organizovaných zaměst-
navatelem v souladu s usta-
novením § 103 odst. 2 a 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
v případě úrazu při výkonu práce
bude při jeho ohlašování postupo-
vat podle zásad platných na pra-
covištích zaměstnavatele a sou-

hlasí, že v případě kontroly do-
držování podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární
ochrany, umožní odpovědným
osobám zaměstnavatele v nezbyt-
ném rozsahu přístup na místo
výkonu „homeworkingu“.

Patricie Holasová z pozice své
osobní zkušenosti i z pozice
předsedkyně odborové organi-
zace při MPSV (byť nyní pracuje
na ústředí Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech ma-
jetkových v oddělení Strategic-
kých investic) hodnotí home-
working jako vstřícnost zaměst-
navatele k zaměstnancům v růz-
ných rodinných situacích. Přes
svou dobrou zkušenost však
postrádá větší právní jistotu pro
zaměstnance pracující z domova
s ohledem na možné nepředví-
datelné situace, včetně úrazů,
krádeží apod. -dě-

Na konci října se usku-
tečnil další seminář
organizovaný Odbo-
rovým svazem zdra-
votnictví a sociální
péče ČR ve spoluprá-
ci s PSI/EPSU a ir-

ským IMPACT pro mladé odboráře.
Tentokrát byl zaměřen na verbální
agresi a zvládnutí konfliktu. Jedna
z prezentací Ladislava Kucharského
z OSZSS ČR pojednávala o blbství.
Blbcův smysl života je zbavit nás
úsměvu, aby nenarušil jeho perma-
nentní naštvanost. Bohužel blbství
je infekční. Jestliže nezvládáme své
jednání, jsme protivní, přemáhá nás
škodolibost nebo toužíme někoho
ponížit, pronikl do nás blbec. Nej-
lépe se blbce v nás zbavíme humo-
rem, dobrou náladou, optimismem,
konáním dobrých skutků. S Lud-

Setkání mladých v Pavlově

milou Pazderovou ze Slovenského
odborového svazu zdravotnictví a
sociálních služeb jsme si zopakovali
odborářskou angličtinu.

Abychom jenom neseděli, sobot-
ní odpoledne patřilo výletům např.
na zříceninu hradu Děvičky, která se
tyčí nad Pavlovem. Páteční i sobot-
ní večer patřil dobrému vínu a
dokonce i burčáku a samozřejmě
příjemné atmosféře mezi mladými
odborářkami a odboráři.

Kamil Kloz

http://clanky.jobinsider.cz/2015/03/home-office-vyhody-a-uskali/
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VEŘEJNÉ SLUŽBY POD PALBOU
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) a tajná dohoda mezi

firemními lobbisty a vyjednávači o obchodních smlouvách
Veřejné služby v Evropské unii (EU) jsou
ohroženy vyjednáváními o mezinárodním
obchodu, která představují riziko jak pro
schopnost vlád regulovat trh, tak pro právo
občanů na přístup k základním službám, jako
jsou dodávky vody a energie nebo zdravotní
péče. Hrozí omezení ve prospěch korporát-
ních zisků. Nejnovějším ztělesněním těchto
hrozeb je dohoda EU s Kanadou (CETA), je-
jíž ratifikace by mohla začít v roce 2016, a
dohoda TTIP projednávaná se Spojenými stá-
ty. V nejhorším případě by mohlo dojít ke
komercializaci veřejných služeb, ze které se
tyto služby již nevzpamatují – bez ohledu na
to, jak škodlivé vůči blahobytu by tyto kroky
mohly být.

Tato zpráva do určité míry objasňuje taj-
nou dohodu mezi velkými firmami a vyjed-
návači v rámci přípravy mezinárodních ob-
chodních dohod EU. Zpráva dokládá agre-
sivní postup korporací poskytujících služby
v souvislosti s TTIP a CETA. Tyto firmy
usilují o rozsáhlé zpřístupnění trhu v ob-
lastech, jako jsou zdravotní, kulturní a poš-
tovní služby nebo dodávky vody. V důsledku
takových opatření by mohly na tyto trhy
vstoupit a ovládnout je. Zpráva rovněž
ukazuje, jak osoby, které jsou na straně EU
odpovědné za vyjednávání o obchodních
smlouvách, pochlebují firmám působícím
v odvětví služeb. Konsolidovaná dohoda
CETA, jež byla uveřejněna v září 2014, pra-
covní verze kapitol dohody TTIP i dokumen-
ty popisující interní jednání odrážejí přání
korporátních lobbistů.
Klíčové poznatky:
1. Dohody TTIP a CETA vykazují jasné
známky toho, že jejich znění je ovlivněno
stejnými korporátními lobbistickými
skupinami v oblasti služeb, které vznikly
v uplynulých desetiletích při dřívějších
jednáních o obchodu. Jedná se například
o nejmocnější korporátní lobbistickou sku-
pinu BusinessEurope nebo o European Servi-
ces Forum, což je lobbistické uskupení za-
stupující obchodní asociace i velké
společnosti, jako je British Telecommunica-
tions a Deutsche Bank.
2. Vztah mezi firmami, které působí v od-
větví služeb, a Evropskou komisí (EK) je
obousměrný, neboť Komise v souvislosti
s jednáními o obchodních dohodách lob-
bování ze strany firem aktivně podporuje.
Tento postup je označován jako „obrácené
lobbování“, jinými slovy „veřejný úřad lob-
buje u firem, aby za sebe lobbovaly“. Pierre
Defraigne, bývalý náměstek generálního
ředitele obchodního útvaru EK, hovoří o „sys-
témovém tajném ujednání mezi Komisí a
firemními kruhy“.
3. Firemní lobbisté dosáhli obrovského
úspěchu, protože CETA se stane první do-
hodou, kterou EU uzavře, v níž je v oblasti
služeb uplatněn princip „negativního sez-
namu“. To znamená, že pokud není poskyt-
nuta výslovná výjimka, všechny služby
podléhají liberalizaci. Jedná se o radikální
změnu oproti pozitivním seznamům, které
byly v obchodních smlouvách EU dosud
používány a které obsahovaly pouze ty služ-
by, s jejichž liberalizací vlády souhlasily,
takže jiné sektory zůstaly nedotčeny. Princip
negativního seznamu dramaticky rozšiřuje
záběr libovolné obchodní dohody, protože

vlády činí závazky v oblastech, které si ani
nemusejí plně uvědomovat, například nové
typy služeb, které budou dostupné v budouc-
nu. Totéž by mohlo nastat v případě TTIP,
kdy Komise tlačí na členské státy EU, aby
odsouhlasily stejný riskantní princip, čímž by
byly splněny požadavky firemních lobbistů.
4. Velké firmy úspěšně lobbovaly proti
vynětí veřejných služeb z dohod CETA a
TTIP; obě dohody se týkají doslova všech
služeb. Velmi omezená obecná výjimka exis-
tuje pouze v případě služeb „poskytovaných
při hájení státních zájmů“. Ale k tomu, aby
služba splňovala podmínku této výjimky,
nesmí být poskytována „na komerčním zá-
kladě ani v konkurenčním prostředí, kde by
působil jeden nebo více dalších ekonomic-
kých subjektů“. V dnešní době ovšem prak-
ticky ve všech tradičních sektorech veřejných
služeb působí zároveň s veřejnými poskyto-
vateli i soukromé firmy, což často vede k ne-
lítostné konkurenci mezi nimi. Tím je fak-
ticky omezeno vynětí vládních služeb jen na
několik základních svrchovaných oblastí,
jako je policie, soudnictví nebo služby cen-
trálních bank. Podobné problémy se týkají
takzvané výjimky pro „veřejnou technickou
infrastrukturu“, která vyhrazuje členským
státům EU právo svěřit určité služby veřej-
ným monopolům nebo vlastníkům výlučných
práv: tato výjimka obsahuje tolik mezer, že
ani ona nezaručuje odpovídající ochranu sek-
toru veřejných služeb.
5. Pravděpodobně největší hrozbu pro
veřejné služby představují rozsáhlá usta-
novení o ochraně investic, která jsou
součástí CETA a která lze očekávat i v pří-
padě TTIP. Prostřednictvím systému ozna-
čovaného jako „řešení sporů mezi investory a
státem“ (ISDS) by tisíce korporací z USA a
Kanady (stejně jako nadnárodní firmy se
sídlem v EU, které prostřednictvím svých
poboček investují na opačném břehu
Atlantiku) mohly EU a její členské státy
žalovat kvůli tomu, že změny regulace v sek-
toru služeb snižují firemní zisky. Tyto žaloby
by potenciálně mohly vést k náhradě škod ve
výši mnoha miliard eur. Cílem nároků na
základě ISDS se již staly i zásady, které regu-
lují sektor veřejných služeb – od zastro-
pování cen vodného až po zpětné zná-
rodňování firem.
6. Rozmanité výluky a výjimky obsaže-
né v dohodách CETA a TTIP nepostačují
k tomu, aby účinně ochránily veřejný sek-
tor a demokratické rozhodování o jeho
uspořádání. To platí zejména vzhledem k to-
mu, že výjimky se obecně nevztahují na nej-
nebezpečnější standardy v oblasti ochrany in-
vestic a na ISDS. V důsledku toho se regu-
lace citlivých sektorů veřejných služeb, jako
je vzdělávání, vodovodní síť, zdravotnictví,
sociální zabezpečení a důchodový systém,
může snadno stát cílem mnoha druhů in-
vestorských útoků.
7. Evropská komise se snaží vyjít vstříc
požadavkům firem na zachování současné
a budoucí liberalizace a privatizace veřej-
ných služeb. Jedná se například o použití
nebezpečných mechanismů, jež zaručují
zachování aktuálního stavu nebo brání
zavedení opatření, která by byla z pohledu
firem více omezující než opatření stávající
– a to i tehdy, pokud původní rozhodnutí
skončila fiaskem. Tento postoj by mohl být
hrozbou pro rozvíjející se trend opětovného
zestátňování vodovodních sítí (Francie,

Itálie, Maďarsko, Německo, Španělsko a
Švédsko), energetických sítí (Německo a
Finsko) a dopravních služeb (Velká Británie
a Francie). Zrušení některých neúspěšných
privatizačních opatření týkajících se brit-
ského systému veřejné zdravotní péče
(NHS) s cílem posílit neziskové poskyto-
vatele zdravotní péče by mohlo být vnímáno
jako porušení dohod CETA/ TTIP. Stejně by
tomu mohlo být v případě znárodnění nebo
zvýšení regulace ve finančním sektoru, k če-
muž došlo například během ekonomické
krize.
8. Podlehnutí firemním požadavkům na
neomezený přístup k veřejným zakázkám
by mohl omezit schopnost vlád podpo-
rovat lokální a neziskové poskytovatele a
podpořit outsourcing pracovních míst ve
veřejném sektoru ve prospěch soukro-
mých firem, v nichž jsou zaměstnanci často
nuceni vykonávat stejnou činnost za horších
platových a pracovních podmínek. V dohodě
CETA již vlády přenechaly řadu sektorů na
pospas povinným transatlantickým vý-
běrovým řízením, pokud chtějí nakupovat
materiál a služby. Jedná se o účinný
prostředek privatizace ve formě postupného
převodu veřejných služeb do rukou poskyto-
vatelů zaměřených na zisk. Americké lobbi-
stické skupiny, například Alliance for
Healthcare Competitiveness (AHC), i ame-
rická vláda chtějí v rámci TTIP drasticky sní-
žit limity, při nichž by zakázky byly před-
mětem transatlantických výběrových řízení .
9. Z dohod CETA i TTIP vyplývá
riziko liberalizace zdravotní a sociální
péče, což komplikuje zavádění nových re-
gulací v těchto sektorech. Dokument
poskytnutý v rámci jednání o TTIP Velkou
Británií výslovně zahrnuje nemocniční služ-
by. V textu dohody CETA a v aktuálních
verzích dohody TTIP liberalizuje 11. člen-
ských států EU dlouhodobou péči, jako je
například domácí péče o seniory (Belgie,
Dánsko, Francie, Kypr, Irsko, Itálie, Ně-
mecko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a
Velká Británie). Tento krok by mohl předsta-
vovat překážku pro opatření, jejichž cílem je
chránit sektor dlouhodobé péče před strate-
giemi finančních investorů zaměřených na
zisk – ty vedly například ke kolapsu poskyto-
vatele Southern Cross ve Velké Británii.
10. Nejaktuálnější pracovní verze (ze
strany EU) textu TTIP o službách výrazně
omezuje uplatnění povinnosti univerzální
služby (USO) a omezuje konkurenci ze
strany veřejných poskytovatelů poštov-
ních služeb, čímž odráží přání velkých
kurýrních firem jako UPS nebo FedEx.
Povinnosti univerzální služby, například kaž-
dodenní doručování poštovních zásilek do
odlehlých oblastí bez příplatku, mají za cíl
zajistit univerzální přístup k základním služ-
bám za dostupné ceny.
11. Dohody TTIP a CETA představují
hrozbu pro svobodu veřejné technické in-
frastruktury a služeb vyrábět a distribuo-
vat energii v souladu s cíli veřejného záj-
mu, mezi něž patří například podpora obno-
vitelných zdrojů energie za účelem zmírnění
změn klimatu. Jen několik členských států
EU si v rámci uvedených obchodních dohod
výslovně vyhradilo právo uplatnit určitá
opatření ohledně výroby elektřiny (pouze
Belgie, Portugalsko a Slovensko) a lokálních
energetických distribučních sítí (např.
Belgie, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko).

12. USA upínají pozornost k tomu, zda
bude na základě TTIP otevřen trh
vzdělávání – od školení managementu a
jazykových kurzů po přijímací zkoušky na
střední školy. Ze změny by mohly profitovat
americké vzdělávací firmy, které působí na
evropském trhu, jako je například Laureate
Education, Apollo Group nebo Kaplan
Group, podobně jako německý mediální kon-
glomerát Bertelsmann, který nedávno koupil
podíl v poskytovateli internetového vzdě-
lávání Udacity. Evropská komise se dotázala
členských států EU ohledně jejich „poten-
ciální flexibility“ v souvislosti s požadavkem
USA týkajícím se vzdělávacích služeb.
13. Americký filmový průmysl od TTIP
očekává odstranění evropských kvót na
obsah a dalších mechanismů podporu-
jících lokální filmový průmysl (týká se
například Polska, Francie, Španělska a
Itálie). Lobbistické skupiny, jako je Motion
Picture Association of America (MPPA), i
americká vláda proto oponují tomu, aby au-
diovizuální služby byly z TTIP vyřazeny a
nebyly závazkem EU, o což usiluje fran-
couzská vláda. Americká strana se nyní snaží
výjimku co nejvíce omezit, například vy-
nětím vysílání z konceptu audiovizuálních
služeb. Zdá se, že se tak děje s podporou pro-
fesních skupin v EU, jako je BusinessEurope,
i s podporou Evropské komise.
14. Finanční investoři jako BlackRock,
kteří jsou na evropských veřejných služ-
bách zainteresováni, by mohli použít ta
ustanovení dohod TTIP a CETA, která se
týkají finančních služeb a ochrany inves-
tic, k obraně svých zájmů před „tíživou“
regulací, jejímž účelem například je zlepšit
pracovní podmínky v odvětví dlouhodobé
péče. Lobbistické skupiny zastupující sek-
tor britských finančních služeb, jako je
TheCityUK, výrazně prosazují „komplexní“
dohodu TTIP, která by se „měla věnovat
všem aspektům transatlantické ekonomiky“.
15. Rovněž americké firmy poskytující
služby lobbují za to, aby TTIP odstranila
„překážky obchodu“, jako je regulace
trhu práce. Například americká společnost
Home Instead, přední poskytovatel domácí
péče pro seniory, který provozuje franšízy
v řadě členských států EU, od dohody TTIP
požaduje, aby vyřešila „neflexibilní pracovní
zákony“, dle kterých musí firma poskytovat
zaměstnancům, kteří pracují na zkrácený
úvazek, „rozsáhlé výhody včetně placené do-
volené“. To dle názoru firmy „zbytečně
zvyšuje náklady na domácí péči.“

V důsledku obchodních dohod, jako je
TTIP a CETA, je v sázce naše právo na
důležité služby. Ve hře je navíc naše schop-
nost spravovat služby všeho druhu ve
prospěch společnosti jako celku. Pokud bude
obchodním jednáním ponechán volný
průběh, bude ve výsledku nemožné činit
rozhodnutí ve jménu obecného blaha. Jed-
ním z opatření, jak účinně chránit veřejné
služby před útokem firem, by bylo úplné a
jednoznačné vynětí veškerých veřejných
služeb ze všech obchodních dohod a jednání
EU. Takové vynětí by ovšem rozhodně
nebylo postačující k potlačení dalších rizik,
které dohody CETA a TTIP obnášejí, protože
i mnohá další ustanovení představují hrobu
pro demokracii a blaho občanů. Pokud do-
hody TTIP a CETA nezajistí ochranu regu-
lace ve veřejném zájmu, musejí být zamít-
nuty.
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Bez peněz do hospody nelez 

Život našich předků se zpravidla točil kolem jiných věcí, 
ale o penězích měli své mínění. Ať už uměli číst a psát 
nebo ne, předávali si lidová moudra. Dnes by většině 
z nás k lepšímu zacházení s penězi nejspíš stačilo, 
kdybychom se moudry předchozích generací zkusili 
řídit. Známe je všichni, ale vykládáme si je správně?

Bez peněz do hospody nelez k nám ani v nejmenším 
nepromlouvá o špatnosti hospod jako takových a o tom, 
jak často bychom je měli navštěvovat. Jde o to, že ku-
povat si věci, na které nemáme, je hloupost, která se 
nám nemusí vyplatit. Když na pivo nebo dobrou večeři 
v hospodě nemáme dostatek peněz, je lepší si je od-
pustit. Stejně tak jako všechny ty kávy v kelímku, desáté 
sukně na léto a super výkonné přístroje do domácnosti, 
co za nás udělají všechny práce. Nic z toho nepatří mezi 
nezbytnosti, které by nešlo oželet.

Kdo šetří, má za tři sice vypadá jako neúprosná výzva 
ke škudlení, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Mít za 
tři je pro většinu z nás představa velmi lákavá, ale přitom 
si myslíme, že vlastně neuskutečnitelná. Plat se nám z ni-
čeho nic na trojnásobek nezvedne, tak kde se dá tolik 
peněz najednou objevit? V naší vlastní peněžence. 
Jenom musíme umět s penězi hospodařit. Když se to 
naučíme, budeme si moci pořídit většinu toho, co chce-
me. Najednou to sice nebude, ale tak už to s učením 
a vlastně skoro se vším v životě chodí. Chce to jen čas 
a trochu praxe.

Peníze budou, my nebudem, tak proč se o ně teď 
starat? Právě proto, že na světě jsou mnohem důle-
žitější věci než peníze. Nemá cenu se za penězi honit. 
To by se nám taky mohlo stát, že je nikdy nedoženeme 
a ještě se u toho úplně sedřeme. Nemá ani cenu je rov-
nou vyhazovat z okna. Měli bychom s nimi nakládat 
jako s dobrými pomocníky. Věnovat jim pozornost 
a moudře je nasměrovat. Peníze budou dělat svoji prá-
ci a my můžeme věnovat dostatek času a energie těm 
důležitějším věcem.  

Moudra
které známe,
ale rozumíme jim? 
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§ ODPOVÍDÁME §

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

Seznamte se s judikáty

Odpověď: Ve své otázce jste se
dotkla dvou, problémů, z nichž se
každý řídí jiným režimem. Rozvrh
pracovní doby, tedy začátek a
konec směn, určuje ve smyslu § 81
zákoníku práce zaměstnavatel.
Stejně tomu je u pružné pracovní
doby, která je upravena v § 85
zákoníku práce. Z této úpravy jasně
vyplývá, že o zavedení pružné pra-
covní doby rozhoduje pouze za-
městnavatel, který také určuje
časové úseky základní a volitelné
pracovní doby. U obou pak sta-
novuje jak jejich začátek, tak i je-
jich konec.

Jestliže zaměstnavatel dojde k ná-
zoru, že tento způsob rozvržení pra-
covní doby zaměstnanců mu nevy-
hovuje (ať již z jakýchkoliv dů-
vodů), pak nic nebrání v tom, aby
rozvrhl zaměstnancům pracovní
dobu rovnoměrně. Přitom ale musí
respektovat znění § 84 s tím, že je –
cituji: „povinen vypracovat písem-
ný rozvrh týdenní pracovní doby a
seznámit s ním nebo s jeho změnou
zaměstnance nejpozději 2 týdny
… před začátkem období, na něž je
pracovní doba rozvržena, pokud se
nedohodne se zaměstnancem na
jiné době seznámení“. Působí-li
u zaměstnavatele odborová organi-
zace, tak jak zavedení, tak zrušení
pružné pracovní doby má proběh-
nout po projednání s ní.

Poněkud odlišná je situace,
pokud se týká práce z domova.
Možnost její aplikace v pracovně
právních vztazích lze odvodit z § 2
zákoníku práce, který v odst. 2
charakterizuje závislou práci za-
městnance na zaměstnavateli takto
– cituji: „závislá práce musí být
vykonávaná za mzdu … na náklady
a odpovědnost zaměstnavatele…na
pracovišti zaměstnavatele, popří-
padě na jiném dohodnutém

místě“. A takovéto dohodnuté mís-
to může být v daném případě i by-
dliště zaměstnance. Zákon považu-
je práci z domova za plnohodnot-
nou s prací vykonávanou v pros-
torách zaměstnavatele. Proto pra-
covní smlouva musí obsahovat
v písemné formě náležitosti § 34
odst. 1) zákoníku práce a to druh
práce, kterou má zaměstnanec pro
zaměstnavatele vykonávat, místo
nebo místa výkonu práce a den ná-
stupu do práce. Navíc § 317
zákoníku práce předpokládá, že
pracovněprávní vztahy zaměst-
nance, který nepracuje na praco-
višti zaměstnavatele, se řídí dle do-
hodnutých podmínek mezi zaměst-
navatelem a zaměstnancem.

Pokud tedy v případě práce z do-
mova máte v pracovní smlouvě
stanoveno jako místo výkonu prá-
ce bydliště, pak změnu tohoto mís-
ta výkonu práce lze provést písem-
ně jen po vzájemné dohodě. V pří-
padě, že by k dohodě nedošlo, a za-
městnavatel trval na tom, že musíte
vykonávat práci z pracoviště, které
vám určí, pak má zaměstnavatel
možnost ukončit s vámi pracovní
poměr např. výpovědí s použitím §
52 odst. c) a rozvázat s vámi pra-
covní poměr pro nadbytečnost. Ta
by vznikla jako příčinná souvislost
mezi organizační změnou – tedy
zrušením práce z domova a ne-
ochotou zaměstnance tuto změnu
akceptovat a zadanou práci vykoná-
vat z pracoviště zaměstnavatele.

Shrnuto: Pružnou pracovní
dobu může zaměstnavatel ve své
působnosti zrušit – po projednání
s odborovou organizací - z jaké-
hokoliv důvodu.

Práci z domova – pokud ji má
zaměstnanec uvedenou v pracovní
smlouvě – pouze po dohodě s ním.

JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Zaměstnavatel rozhodl, že bude zrušena pružná pracovní do-
ba i práce z domova. Využívala tyto možnosti jen část zaměstnanců a
prý tyto „výhody jen pro někoho“ měly špatný vliv na vztahy na pra-
covišti. Já ale nastupovala do práce s tím, že právě tyto „výhody“
potřebuji kvůli rodině. Nyní je dost možné, že kvůli pracovní době
budu muset odejít, samozřejmě bez odstupného, a nebude to z mé
viny, že se změnily podmínky. Asi nemám možnost nějaké obrany?

K předpokladům pro podání
výpovědi z pracovního poměru po-
dle ustanovení § 52 písm. c) zák.
práce patří podle ustálené judikatury
soudů to, že o změně úkolů zaměst-
navatele, jeho technického vy-
bavení, o snížení stavu zaměstnanců
za účelem zvýšení efektivnosti práce
nebo o jiných organizačních
změnách přijal zaměstnavatel (nebo
příslušný orgán) rozhodnutí, že se
podle tohoto rozhodnutí konkrétní
zaměstnanec stal pro zaměstnavatele
nadbytečným a že tu je příčinná sou-
vislost mezi nadbytečností zaměst-
nance a přijatými organizačními
změnami, tj. že se zaměstnanec stal
právě a jen v důsledku takového
rozhodnutí (jeho provedením u za-
městnavatele) nadbytečným. Pro
výpověď z pracovního poměru po-
dle ustanovení § 52 písm. c) zák.
práce je současně charakteristické,
že zaměstnavatel i nadále může (ob-
jektivně vzato) zaměstnanci přidělo-
vat práci podle pracovní smlouvy
(v důsledku rozhodnutí o změně
úkolů zaměstnavatele, jeho technic-
kého vybavení, o snížení stavu za-
městnanců za účelem zvýšení efek-
tivnosti práce nebo o jiných organi-
začních změnách zaměstnavatel
neztrácí možnost přidělovat zaměst-
nanci práci, kterou pro něj dosud po-
dle pracovní smlouvy konal), avšak
jeho práce není (vůbec nebo v pů-
vodním rozsahu) pro zaměstnavatele
v dalším období potřebná, neboť se
stal nadbytečným vzhledem k roz-
hodnutí o změně úkolů organizace,
technického vybavení, o snížení sta-
vu pracovníků za účelem zvýšení
efektivnosti práce nebo o jiných or-
ganizačních změnách. Zákon uve-
deným způsobem zaměstnavateli
umožňuje, aby reguloval počet
svých zaměstnanců a jejich kvali-
fikační složení tak, aby zaměstnával
jen takový počet zaměstnanců a
v takovém kvalifikačním složení,
jaké odpovídá jeho potřebám. O vý-
běru zaměstnance, který je nadby-
tečným, rozhoduje výlučně zaměst-
navatel; soud není oprávněn v tomto
směru rozhodnutí zaměstnavatele
přezkoumávat.

Rozhodnutí o změně úkolů za-
městnavatele, technického vyba-
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vení, o snížení stavu zaměstnanců za
účelem zvýšení efektivnosti práce
nebo o jiných organizačních změ-
nách přijímají u zaměstnavatele ti,
kdo činí jeho pracovněprávní úkony;
připouští-li to právní předpisy, může
o organizačních změnách u zaměst-
navatele rozhodnout někdo jiný
("příslušný orgán"). Forma rozhod-
nutí není stanovena a není ani
předepsáno, že by rozhodnutí muse-
lo být u zaměstnavatele "vyhlášeno"
nebo jiným obdobným způsobem
zveřejněno. Rozhodnutí o organi-
začních změnách může být učiněno
písemně nebo jiným způsobem,
který nevzbuzuje pochybnost, že by-
lo přijato; z hlediska použití vý-
povědního důvodu podle ustanovení
§ 52 písm. c) zák. práce postačuje,
aby s ním byl seznámen jím dotčený
(nadbytečný) zaměstnanec, a to nej-
později ve výpovědi z pracovního
poměru.

O rozhodnutí o organizačních
změnách jde tehdy, jestliže sledova-
lo změnu úkolů zaměstnavatele,
technického vybavení, snížení počtu
zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce nebo jinou organi-
zační změnu, pomocí níž zaměstna-
vatel zamýšlí regulovat počet svých
zaměstnanců a jejich profesní nebo
kvalifikační složení tak, aby zaměst-
nával jen takový počet zaměstnanců
a v takovém profesním nebo kvali-
fikačním složení, jaké odpovídá jeho
potřebám. Není samo o sobě vý-
znamné, jak zaměstnavatel (pří-
slušný orgán) své rozhodnutí ozna-
čil; jestliže rozhodnutí zaměstna-
vatele (příslušného orgánu) bylo
opravdu přijato (posuzováno podle
jeho skutečného smyslu) k dosažení
změny úkolů zaměstnavatele, tech-
nického vybavení, snížení stavu za-
městnanců za účelem zvýšení efek-
tivnosti práce nebo jiné organizační
změny, byl splněn hmotněprávní
předpoklad pro podání platné
výpovědi z pracovního poměru po-
dle ustanovení § 52 písm. c) zák.
práce, i kdyby organizační změnou
sledovaný efekt nebyl později
dosažen nebo kdyby se ukázala při-
jatá organizační změna posléze jako
neúčinná. Avšak v případě, že roz-
hodnutím zaměstnavatele (přísluš-
ného orgánu), popřípadě jeho reali-
zací u zaměstnavatele, byly od
počátku sledovány jiné než uvedené
cíle a že tedy zaměstnavatel (pří-

slušný orgán) ve skutečnosti jen
předstíral přijetí organizačního
opatření (změnu svých úkolů, tech-
nického vybavení, snížení stavu za-
městnanců za účelem zvýšení efek-
tivnosti práce nebo jinou organizační
změnu) se záměrem zastřít své
skutečné záměry, je třeba dovodit, že
rozhodnutí o organizační změně vý-
znamné z hlediska ustanovení § 52
písm. c) zák. práce nebylo přijato;
při zkoumání toho, co zaměstnavatel
opravdu sledoval svým opatřením, je
třeba posuzovat jednání zaměstna-
vatele vždy v jeho úplnosti a logické

návaznosti. Judikatura soudů (v této
souvislosti) již dříve dovodila, že
přijetí jiného zaměstnance na místo
uvolněné odchodem zaměstnance,
jemuž byla dána výpověď z pracov-
ního poměru pro nadbytečnost, je
zpravidla "důkazem o neopodstat-
něnosti použitého výpovědního
důvodu" obdobně to samozřejmě
platí i tehdy, jestliže zaměstnavatel
činí opatření směřující k tomu, aby
práci konanou zaměstnancem, které-
mu byla dána výpověď pro nad-
bytečnost, nadále konal nově přijatý
zaměstnanec.
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LuxLeaks - Roční výročí odhalení špinavých daňových praktik nad-
národních korporací

PSI se přidal k EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných
služeb) pochodům při příležitosti výročí tzv.
LuxLeaks dne 4. listopadu 2015. Výraz LuxLeaks je
spojován se jménem Antoine Deltoura, bývalého za-
městnance auditorské firmy PriceWaterhouseCoopers,
který odhalil nadnárodní korporace využívající
Lucembursko jako daňový ráj. Pochody podpořily

Antoine Deltoura, který čelí trestnímu stíhání v Lucembursku poté, co se
rozhodl spolupracovat s Mezinárodním konsorciem investigativních novi-
nářů ohledně odhalení LuxLeaks. Hlavní demonstrace proběhla 4. listopa-
du v Bruselu a byla doprovázena dalšími akcemi na různých místech
Evropy.

ETUC podporuje jednotný trh, který ochrání pracovníky
28. říjen 2015

Konfederační tajemnice ETUC Liina Carrová komentovala zprávu
Evropské kommise ohledně strategie vnitřního trhu. „Evropská komise
jedná správně, když chce vytvořit více pracovních míst a sociálně férový
růst prostřednictvím jednotného trhu. Ale až čas ukáže, jestli to tato stra-

tegie dokáže. Odbory podporují lepší fun-
gování jednotného trhu s citlivě nastave-
nými pravidly, která ochrání pracovníky a
spotřebitele. Uznání potřeby chránit práva
pracovníků v této zprávě je pouhým za-
čátkem.“ ETUC se domnívá, že EK musí
ještě učinit mnoho včetně řešení problé-
mů ve stavebním sektoru, kde dochází

k vykořisťování pracovníků, falešnému sebe zaměstnávání nebo práci „na
černo“. ETUC bude pracovat na tom, aby zajistil, že změny v regulaci sta-
vebního sektoru neoslabí zdraví a bezpečí v tomto odvětví, ve kterém do-
chází v EU k 1000 úmrtí ročně.

Den rovných mezd
2. listopad 2015

Zástupci Evropské odborové konfederace (ETUC) přivítali snahy EK
o zvýšení povědomí o rozdílech ve mzdách mezi muži a ženami. Generál-

ní tajemník ETUC Luca Visentini:
„Zároveň ale odsuzujeme chybějící legis-
lativní kroky k revizi Směrnice o rovné
mzdě. Bez další legislativy bude mzdová
diskriminace žen nadále pokračovat. Boj
proti genderovým rozdílům ve mzdách
by měl být součástí jasné a dlouhodobé
strategie rovnosti mezi pohlavími včetně

silné podpory kolektivního vyjednávání. Boj s problémy, kterým čelí pra-
cující rodiče, je krok správným směrem, ale řeší pouze část problému.“
ETUC spolu s tisícovkami dalších organizací a individuálních osob po-
žádal EK, aby přijala nový rámec ohledně rovnosti mezi ženami a muži
pro období po roce 2015. Žádná odpověď a mlčení ze strany EK je nepři-
jatelné a pouze dokazuje, že její členové nenaslouchají hlasu občanů EU
ohledně této problematiky.

“ETUC v roce 2016 - za Evropu pro zaměstnance a občany!”
4. listopad 2015

Tuto rezoluci schválili představitelé ETUC na zasedání svého výkonné-
ho výboru ve dnech 28. a 29. října 2015 a nastavuje cíle a priority evrop-
ského odborového hnutí pro rok 2016. Ekonomická krize a její pokraču-
jící dozvuky měly neoddiskutovatelně hluboký dopad na evropské ekono-
miky, pracovní trhy a sociální prostředí. Analýzy situace a dopadů od
Evropské komise (EK) jsou často přesné, ale obecně zde zůstává neocho-
ta přiznat, že mnoho politických rozhodnutí zpomalilo oživení a přispělo
k současné nezaměstnanosti a sociální krizi. Od EK nám rovněž chybí

přiznání, že na trhu existuje mnoho volných kapacit, které EU nedokáže
zapojit, a které existují za cenu obrovských lidských nákladů. Ve svém
proslovu o stavu Unie předseda EK přiznal, že krize ještě neskončila, ale
byla pouze na chvíli pozastavena. Hospodářské oživení je velmi křehké a
příliš slabé, aby dokázalo ustát negativní šoky, které se již nyní objevují

na horizontu (krize na rozvíjejících trzích
a zpomalujícící se světový obchod).
Investice zůstávají slabé, zatímco neza-
městnanost a sociální situace ukazují
známky zlepšení. Hlavním důvodem pro
obavy zůstává kvalita pracovních míst,
nerovnost a chudoba dosahuje nepřijatel-

ných úrovní. ETUC nadále kritizuje přístup EK ohledně jejího fiskálního
přístupu „růst podporující fiskální konsolidaci“ a nevyrovnaným struktu-
rálním reformám. Pokračující úsporné politiky, ačkoliv jsou nazývány fis-
kální konsolidací, mohou oslabit investiční snahy a zbrzdit hospodářské
oživení. Evropská ekonomika od roku 2013 znovu roste, ale jedná se pou-
ze o velmi pomalý růst. Ani sedm let po finanční krizi se ekonomická ak-
tivita nevrátila na předkrizovou úroveň. To není normální, velká deprese
by měla být následována velkým oživením, a ne velkou stagnací, jak to vi-
díme v eurozóně. Zatímco spotřeba celé tyto roky stagnovala, růst byl ta-
žen exporty, které byly jediným tahounem růstu. To přináší otázku, zda
členským státům opravdu chybí především konkurence schopnost. Kdyby
tomu tak bylo, tak by exporty do zemí mimo EU nedosahovaly takové dy-
namiky a nedostaly by se na rekordních 3,5 % HDP.

G20 a nefunkční mezinárodní systém zdanění korporací
9. listopad 2015

Před začátkem summitu zemí G20 připravují zástupci mezinárodní od-
borové organizace PSI zprávu, ve které zdůrazňují rozsah daňových úni-
ků u korporací díky přesouvání zisků. Zpráva pod názvem „Stále nefunk-
ční“ odhaluje, že jenom americkým firmám se v roce 2012 podařilo pře-

sunout 500 – 700 miliard dolarů (čtvrtinu
svých ročních zisků) ze zemí, kde byly zisky
generovány, do zemí, kde nemusí platit
žádné nebo jen minimální daně. Tyto zisky
byly přesunuty z USA, Německa, Velké
Británie a dalších zemí do Nizozemska,
Lucemburska, Irska, Švýcarska nebo na
Bermudy. V roce 2012 zároveň americké
nadnárodní firmy převedly na Bermudy zis-

ky ve výši 80 miliard dolarů, co je více než přiznaly v Německu, Francii,
Číně a Japonsku dohromady. Tyto chybějící daňové výnosy mají reálné
dopady. Napříč celou zeměkoulí má tento pokles přímý dopad na ty nej-
chudší lidi přes omezování základních veřejných služeb. Lídři zemí G20
jsou připraveni oznámit OECD program BEPS, který je prvním reálným
pokusem o boj s daňovými úniky v globálním měřítku. Tento program ale
nedokáže zabránit hlavním metodám daňových úniků, jako je zneužívání
různých holdingových firem se sídlem v daňových rájích. Zpráva připra-
vená ve spolupráci s OXFAM, Organizací pro daňovou spravedlnost a
Globální aliancí pro daňovou spravedlnost, si klade za cíl připomenout
světovým lídrům, že proti daňovým únikům budou odbory dále bojovat a
nepřestanou, dokud korporace nebudou platit svůj férový podíl.

Zpráva dále odhaluje, že daňové úniky amerických nadnárodních kor-
porací mají obrovský vliv na země G20. Claire Godfrey z OXFAM:
„Bohaté i chudé země mají nedostatek peněz, protože nadnárodní společ-
nosti nemusí platit svůj férový podíl na daních tam, kde generují svůj pro-
fit. Největší dopady jsou vidět v nejchudších zemích. Špatně financované
veřejné služby mají dopad na všechny po celém světě, ale ti nejzrani-
telnější trpí nejvíc.“ Rosa Pavanelliová, generální tajemnice PSI: „Vztek
veřejnosti poroste, pokud lídři G20 umožní největším světovým korpora-
cím nadále ukrývat miliardy na daních, zatímco sledujeme nárůst nerov-
nosti, nepříjemné dopady úsporných politik a omezování veřejných slu-
žeb.“ Summit zemí G20 se koná 15. a 16. listopadu v Turecku.

Pavol Mokoš


