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Odboráři - zástupci zaměstnanců jednali v Šumperku a v Plzni
Další dvě jednání předsedů a hospodářů základních a místních

odborových organizací k základním právům a povinnostem
odborových organizací jako zástupců zaměstnanců ve vztahu
k platné pracovněprávní legislativě se konala 22. října v Šum-
perku a 29. října v Plzni.

Jednání 29. října v Plzni.

MěÚ v Šumperku poskytl odborářům zdarma zasedací místnost

Jednání byla organizována
odborovým svazem a finančně
podpořena Ministerstvem práce
a sociálních věcí v rámci pod-
pory sociálního dialogu

Šumperk
Jednání v Šumperku proběhlo

díky pochopení vedení úřadu
zdarma v zasedací místnosti
v budově Městského úřadu
Šumperk. Projednávaná témata
se týkala v první části jednání
například povinností odboro-
vých organizací vůči veřejným
rejstříkům či finančním úřadům.
K problematice hovořili lektoři
Ivana Michalcová a 1. místo-
předseda OS Rudolf Pospíšil.
Ten pak dále informoval o do-
hodě sociálních partnerů o dal-
ším projednávání novely zákoní-
ku práce, když ta by měla např.
přinést spravedlivější výpočet
dovolené při nerovnoměrně roz-

ložené pracovní době a definici
sdíleného pracovního místa. K do-
hodnutému paušálnímu navýšení
platů veřejných zaměstnanců
o 1500 korun od začátku roku
2020 sdělil některé podrobnosti
o jednání, které předcházelo do-
hodě. K platům zazněla připo-
mínka od funkcionářů ze základ-
ních organizací k neexistenci
platového postupu pro starší za-
městnance, kteří setrvávají po-
sléze v nejvyšším platovém
stupni natrvalo.

Odboráři na svých pracoviš-
tích při jednáních se zaměstna-
vatelem zastupují všechny za-
městnance, k tomuto tématu by-
la vedena s R. Pospíšilem a spe-
cialistou OS na kolektivní vyjed-
návání Arnoštěm Odvalilem
další diskuse. A to o spolupráci
se zaměstnavatelem v konkrét-
ních otázkách, kdy mají být

odbory informovány, které
otázky s nimi musí být projed-
nány a k řešení kterých je nutný
souhlas odborů. Diskutovalo se
o hromadné dovolené, překáž-
kách na straně zaměstnavatele,
práci přesčas, převádění nevy-
čerpané dovolené či o tom, kdy
lze měnit osobní příplatek nebo
co to je konkludentní souhlas.
Důležité je, že odborová organi-
zace svým vznikem přebírá
povinnost zaměstnavatele infor-
movat zaměstnance o různých
důležitých záležitostech.

Hovořilo se i o možnosti
obracet se s podněty na inspekci
práce, když není třeba mít obavy
z neadekvátní reakce zaměstna-
vatele, oznámení jsou šetřena
anonymně a odborová organi-
zace není účastníkem šetření.
Anonymní je také členství v od-
borové organizaci, zaměstnava-
tel nesmí vyžadovat údaje o od-
borovém členství, a k placení
členských příspěvků prostřed-
nictvím zaměstnavatele je po-

třeba souhlas každého jed-
notlivého člena.

Dále účastníci jednání disku-
tovali o možných benefitech
v kolektivních smlouvách, při
jejichž prosazování pomáhá
nedávno rozeslaná metodická
pomůcka ke kolektivnímu vy-
jednávání a také konkrétní po-
moc ze strany zaměstnanců od-
borového svazu. A. Odvalil při-
pomněl rovné zacházení a zákaz
diskriminace v souvislosti s čer-
páním benefitů zaměstnanci pra-
cujícími podle dohody o prove-
dení práce nebo pracovní čin-
nosti. Informoval také o prů-
měrné výši odvodu do sociál-
ních fondů v samosprávě, která
je 3,8 %.

R. Pospíšil pak přítomným
zástupcům státních zaměstnanců
objasnil některé aktuální otázky
v souvislosti se změnami v sys-
temizaci služebních úřadů.

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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sekce

Odboráři - zástupci zaměstnanců jednali v Šumperku a v Plzni

Plzeň
Také jednání v Plzni zčásti

patřilo hospodaření a povinnos-
tem základních odborových or-
ganizací vůči veřejným rejst-
říkům a FÚ. Další část pracov-
ního setkání byla věnována pra-
covněprávní legislativě a kolek-
tivnímu vyjednávání. R. Pospíšil
a A. Odvalil také upozornili na
některé rozdíly mezi pracovně-
právní legislativou a služebním
zákonem a odkazy služebního
zákona na zákoník práce. Roz-
dílná je také péče o zaměstnance

prostřednictvím fondu kultur-
ních a sociálních potřeb a fondů
zřizovaných v územní samo-
správě. Vždy má zaměstnavatel
vytvořit na své náklady pod-
mínky pro činnost odborové or-
ganizace, specifikovat tyto pod-
mínky je vhodné v kolektivní
smlouvě či dohodě.

V diskusi zazněly různé názo-
ry na výhodnost datových
schránek pro komunikaci se
státní správou a bouřlivěji vy-
zněla diskuse na téma dostatku
finančních prostředků při reali-
zaci dopadů změn v systemizaci
služebních úřadů. -dě-

Zleva Zdeněk Faic z IPC Ostrava, předsedkyně hostitelské základní
odborové organizace MěÚ Šumperk Martina Protivánková, Arnošt
Odvalil, Rudolf Pospíšil a lektorka k hospodaření Ivana Michalcová.ze sekcí

Katastrální úřady Novela zákona o úřednících
Vláda na svém zasedání 30. říj-

na schválila návrh zákona, kte-
rým se mění zákon č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony.

Předkládaný návrh zákona se za-
měřuje především na oblast vzdě-
lávání úředníků územních samo-
správných celků, v jehož právní
úpravě je třeba reagovat na vývoj,
ke kterému došlo od doby nabytí
účinnosti zákona o úřednících
územních samosprávných celků,
a na poznatky z aplikační praxe.

Navrhuje se mimo jiné zpřes-
nění vymezení průběžného vzdě-
lávání a jeho větší zaměření na od-
borné znalosti úředníků, umožnění
získání zvláštní odborné způso-
bilosti i osobám, které nejsou úřed-
níky, snížení rozsahu povinného
vzdělávání úředníka z 18 pracov-
ních dnů během tří let na 9 pracov-
ních dnů, zrušení možnosti uznání
rovnocennosti vzdělání v případě
vstupního vzdělávání, zjednoduše-
ní postupu při obnovení akreditace
vzdělávacích institucí a vzděláva-
cích programů a úprava nových

skutkových podstat přestupků
směřujících k ochraně řádného
výkonu akreditovaného vzdělávání
úředníků.

Do návrhu jsou zapracovány
rovněž závěry „Analýzy jednot-
livých aspektů činnosti, práv a po-
vinností státních zaměstnanců
a úředníků územních samospráv-
ných celků ve vztahu k protiko-
rupčnímu působení“ (vláda vzala
Analýzu na vědomí usnesením ze
dne 7. ledna 2019 č. 11 a uložila
ministru vnitra navrhnout při nej-
bližší novelizaci zákona o úřed-
nících územních samosprávných
celků změny zpracované v souladu
se závěry této Analýzy).

Novelou zákona o správních
poplatcích se zavádí správní po-
platek za přijetí žádosti o akredi-
taci vzdělávací instituce a vzdělá-
vacího programu.

Úpravou v zákoně o sociálních
službách a v zákoně o sociálně-
právní ochraně dětí je reagováno
na praktické potřeby v oblasti
uznávání vzdělávání sociálních
pracovníků.
https://apps.odok.cz/veklep-de-
tail?pid=KORNBB6HAKYN

Předseda Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního
Karel Večeře informoval, že
v roce 2020 dojde ke snížení
systemizovaných míst o 3 %
a v roce 2021 se již snižovat
nebude. Snižování stavů bude
probíhat přirozenými odchody,
např. do důchodu, skončení pra-
covního poměru na dobu urči-
tou, jen ojediněle se vyskytnou
menší problémy řešené výpo-
vědí s odchodným.

Vláda schválila navýšení
platů paušální částkou 1500 Kč
pro každého zaměstnance, což je
nárůst prostředků na platy o 7 %
v roce 2020. ČÚZK v únoru
2019 navrhl Ministerstvu fi-
nancí zvýšení správního po-
platku za návrh a vklad o 500
Kč, MF nakonec rozhodlo o na-
výšení o 1000 Kč. Na Slovensku
se platí 66 Eur, což je cca 2000
SK. Nyní se zvýšení projednává
v Poslanecké sněmovně. Interně
se v ČÚZK uvažuje o zpoplat-
nění některých záznamů.

V červnu 2019 došlo ke sní-
žení provozních výdajů rezortu
ze strany Ministerstva financí
o 10 %, což je cca 60 mil. Kč.
Nakonec MF 50 mil. Kč rezortu
vrátilo, takže snížení je jen o 10
mil. Kč, které rezort zhruba
ušetří na poštovném, tím se
snížení v podstatě pokryje. Vý-
zkumný ústav geodetický, to-

pografický a kartografický jako
malá výzkumná organizace má
velké rozpočtové problémy

Problémy s komplexní elek-
tronickou spisovou službou jsou
záhadnou záležitostí, stále se
nedaří nalézt příčiny problémů,
řešení hledají specialisté z rezor-
tu.

Úřady trápí vysoké letní tep-
loty. Každý rok se v rezortu
provedou nějaká opatření, ale ne-
dostačuje to. V Českých Budě-
jovicích se provedla izolace bu-
dovy za 12 mil. Kč, na což byla
obdržena dotace ze státního
rozpočtu. V Pardubicích instalo-
vali venkovní žaluzie. V Lito-
měřicích zakoupili mobilní ochla-
zovač vzduchu, což je ale v pod-
statě lepší větrák a celkem k ni-
čemu. Je nutno tento problém
řešit v předstihu a zařadit opa-
tření do plánu investic.

Výbor diskutoval o snaze
odborů zkrátit pracovní dobu na
37,5 hodin týdně.

Na výbor sekce se dostavila
po velmi dlouhé době zástup-
kyně odborářů z VÚGTK. Tato
odborová organizace byla téměř
zrušena, zachráněna byla na
poslední chvíli a byl zvolen no-
vý předseda.

Výbor sekce schválil rozpočet
sekce na rok 2020, kdy jsou
plánována 3-4 jednání výboru
sekce, z toho jedno výjezdní
v květnu v Plzni, konference
sekce a účast na jednání partner-
ské sekce SLOVES na Sloven-
sku. -he-, -dě-

Výbor Sekce katastrálních úřadů OSSOO zasedal 19. září v Praze

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBB6HAKYN
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBB6HAKYN
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Korejští odboráři se hodně ptali

Setkání zahájil předseda
OSSOO krátkým shrnutím čin-
nosti našeho odborového svazu
jakož i centrály odborových
svazů ČMKOS. Jeho úvodní slo-
vo doplnil z části místopředseda
svazu Rudolf Pospíšil. Poté dal
předseda možnost členům dele-
gace klást otázky. Tlumočnice
již měla připraveno deset dotazů
od zúčastněných osmi mužů a tří
žen předem. Otázky se týkaly za-
městnanců státní správy a územ-
ně samosprávných celků. Odpo-
vídali jsme střídavě dle tématiky
a vzájemně se doplňovali.

Členy delegace zajímali pla-
tové podmínky, a to z hlediska
výše platu ve vztahu ke vzdělání,
věku i náročnosti jednotlivé prá-
ce, tvorba platů a jejich porov-
nání se mzdami v soukromé sfé-
ře.

Vedoucí delegace položil

otázku týkající se počtu dnů do-
volené, zaměstnanců ve veřejné
správě a zajímalo jej, zda se
počet dnů dovolené liší u „úřed-
níků“ a jiných zaměstnanců či
pracujících osob v soukromém
sektoru. Řešila se i otázka povin-
né kvalifikace zaměstnanců ve-
řejné správy, a to na úseku vzdě-
lání školního i následného, prů-
běžného. Dalším tématem byla
genderová vyváženost ve veřej-
né správě na běžných, řadových
pozicích i na pozicích vedoucích
pracovníků. V této souvislosti
pak byla položena doplňující otáz-
ka, jak s touto problematikou za-
chází stát a odborový svaz, zda
a případně jakým způsobem se
o genderovou vyváženost zasa-
zují.

Jeden z dotazů se rovněž týkal
toho, zda u nás mladí lidé chtějí
být zaměstnáni ve veřejné sprá-

vě či zda se soustřeďují spíše na
soukromou oblast a proč. Hovo-
řilo se i o nařízené práci mimo
běžné pracovní místo a o otáz-
kách náhrad v takovém případě,
tedy o stravném, cestovném a pla-
tu v takové době.

Velkým tématem se pak stala
ochrana zaměstnanců v případě
agresivních občanů, a to jak
přímá, která pomůže odvrátit
útoky na místě, tak ta následná
spočívající v podpoře psychické
i právní ze strany zaměstna-
vatelů. Toto téma bylo předse-
dou svazu rovněž na doplňující
dotaz označeno za stěžejní
v současné době v činnosti naše-

ho odborového svazu. Delegáti
se také chtěli seznámit se struk-
turou odborové činnosti v ČR
a s tím, zda funkcionáři na jed-
notlivých postech v rámci odbo-
rů musí plnit nějaké zkoušky.

Závěrem setkání jsme se
společně vyfotografovali na žá-
dost členů delegace i s plakátem
o jehož textu nevíme nikdo nic,
tak snad tam není napsáno nic
špatného :-), ale vzhledem k to-
mu, že toto byla letos již třetí
delegace z Jižní Korey a celkem
snad již šestá, lze předpokládat,
že k nám jezdí rádi a nemají
důvod se nám smát.

Dana Laštovičková

V pondělí 21. října proběhlo od 10 hodin na Odborovém vazu
státních orgánů a organizací za účasti předsedy OSSOO Pavla
Bednáře, 1. místopředsedy OSSOO Rudolfa Pospíšila a 2. místo-
předsedkyně Sekce veřejné správy OSSOO Dany Laštovičkové
setkání s delegací z Jižní Korey.

Doporučuji všem, aby si nenechávali své problémy jen pro sebe
z mála předsedkyň místní
odborové organizace, která je již
v důchodu (i když krátce)
a nadále vykonávám svou funkci.
Mezi námi, na tuto pozici se
u nás na úřadu nikdo nehrne,
protože je to riziková funkce.
Předchozí předseda nás opustil
neslavně a ještě dnes se ze za-
městnavatelem soudí. Já jsem
rovněž ukončovala pracovní
poměr docela dramaticky, i když
jsem přecházela rovnou do sta-
robního důchodu po odpracova-
ných 24 letech u zaměstnava-
tele.

Podle kolektivní smlouvy
probíhají na úřadech statutár-
ního města Ostrava v měsíci září
roční prověrky BOZP a PO.
Těchto kontrol se účastní i zá-
stupci odborové organizace.
Vždy po dobu posledních 10 let
stačilo měsíc předem vypracovat
harmonogram těchto kontrol
a nahlásit jména odborářů, kteří
se kontrol zúčastní. V letošním
roce jsme museli na žádost za-
městnavatele svolat jednání
výboru členské základny a od-
hlasovat dva zástupce, včetně

náhradníků a písemný zápis za-
slat zaměstnavateli. Myslela
jsem si, že to bude vše, ale neby-
lo. Dále jsem byla upozorněna,
že již nejsem zaměstnancem
našeho úřadu, a proto se musím
nejprve podrobit vstupnímu
školení BOZP a PO, abych se
kontrol mohla zúčastnit (asi mě
zde nechtěli). Domnívala jsem
se, že jakožto bývalý zaměst-
nanec na pozici bezpečnostního
referenta s vysokoškolským vzdě-
láním v oboru a s osvědčením
odborně způsobilé osoby s plat-
nosti do 30. 10. 2020 se této pro-
ceduře již podrobovat nemusím,
zvláště když jsem končila teprve
k 31. 7. 2019. Abych se nedo-
pustila porušení právních před-
pisů, své pochybnosti a poža-
davky zaměstnavatele jsem za-
čala konzultovat s Rudolfem Po-
spíšilem a Arnoštem Odvalilem.
Ti na moje dotazy reagovali
velice rychle a k otázkám BOZP
a PO přizvali ještě kolegu Bo-
humila Smejkala. Díky jejich
odpovědím jsem se mohla na
nastávající roční prověrky BOZP
a PO připravit a účinně je ab-

solvovat společně s členkou vý-
boru odborové organizace.

To, že kontrolám měly být
věnovány alespoň dva dny, ale
z jiných důvodů vyšlo jen na je-
den kontrolní den, nic neměnilo
na situaci, že pro zaměstnavatele
tyto kontroly nedopadly zrovna
nejlépe. Jejich hodnocení, že
mají vše splněno, nebylo prav-
dou. Uvidíme, jak dopadne jejich
vyhodnocení ročních prověrek
BOZP a PO pro rok 2019. My za
odborovou organizaci jsme své
písemné vyhodnocení, připomín-
ky a náměty již zaměstnavateli
zaslali s žádostí o písemnou in-
formaci o znění tohoto vyhodno-
cení. Velmi si cením práce našich
odborníků, zejména právníků.

Doporučuji všem, aby si ne-
nechávali své problémy jen pro
sebe, ale konzultovali je s odbor-
níky odborového svazu a rovněž
nás ostatní odboráře informovali
prostřednictvím NOSu.
Ještě jednou děkuji.

Ing. Ivana Křístková
předsedkyně ZO OS

úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

Vážené odborářky a odboráři,
v říjnu 2019 v Ostravě pro-

běhlo jednání předsedů a hos-
podářů za přítomnosti právníků
Arnošta Odvalila a Rudolfa
Pospíšila. Dovolila jsem si těm-
to našim předním odborářům
přede všemi přítomnými podě-
kovat za jejich nezištnou, odbor-
nou, vysoce kvalifikovanou
a hlavně rychlou písemnou po-
moc při komunikaci s vedením
zaměstnavatele. O co v naší ko-
respondenci šlo? Jsem jedna



POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA
ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI

Odborový svaz státních orgánů a organizací ve spolupráci s Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG
připravily speciální nabídku pojištění pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací.
Jedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
• Územní platnost ČR nebo celý svět.
• Limity pojistného plnění od 100 000 Kč do 500 000 Kč.
• Spoluúčast 10 %, min. však 1000, - Kč.
• Pojištění se může vztahovat i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením

dopravního prostředku.
Jak na to včetně přihlášky on-line naleznete http://ossoo.dekpol.cz/,
Info také u pracovníků Informačních a poradenskýh center OSSOOO.4 NOS 18/2019

Davis Krmášek, účastník Odborové akademie 2019: Neváhejte a přihlaste se!

V letošním roce jsem měl tu
čest být aktivním účastníkem
Odborové akademie, kterou již
čtvrtým rokem úspěšně pořádá
pro odboráře ČMKOS ve spo-
lupráci s nadací Friedrich-Ebert-
Stiftung.

Program akademie byl roz-
dělen do jednotlivých vzdělá-
vacích bloků v rámci čtyř prod-
loužených víkendů. Seznámili
jsme se postupně s dějinami
a hodnotovými východisky od-
borového hnutí, zabývali jsme
se aktuální ekonomickou, poli-
tickou a společenskou situací
a společně pak hledali výzvy pro

odbory. Dále jsme řešili aktuál-
ní otázky spojené s digitalizací
a robotizací, získali důležité
informace z pracovního práva
a BOZP a vedli podnětnou dis-
kusi o důstojné mzdě a proble-
matice odborového organizování.
Absolvovali jsme také několik
velmi zajímavých a milých set-
kání, debat a prezentací a hlav-
ně jsme se intenzivně zdoko-
nalovali v efektivní komunikaci
a prezentačních dovednostech.

Program byl náročný a velmi
kvalitně připravený. Vhodným
způsobem jsme kombinovali
teorii a nabyté vědomosti s prak-
tickými ukázkami.

Samostatnou kapitolou pak
byli jednotliví účastníci odboro-
vé akademie. Je obdivuhodné,
jak rychle a intenzivně jsme
se všichni naladili na stejnou
pozitivní vlnu a v jaké po-
hodové a přátelské atmosféře
jsme společně řešili zadané
úkoly. Je to nepřenositelná osob-
ní zkušenost, za kterou jsem vel-
mi rád.

Odborová akademie je velmi
zdařilý projekt, který zaslouží
respekt, podporu a velké uznání

Dnešní pracoviště může za-
městnancům způsobovat znač-
nou úroveň stresu. Americký
ekonomický teoretik a autor kni-
hy Zemřít kvůli výplatě Jeffrey
Pfeffer v komentáři pro britskou
stanici BBC tvrdí, že zaměstna-
vatelům taková praxe nepro-
spívá. A varuje vlády, aby neza-
víraly oči před nastávající zdra-
votní krizí.

Nemoci ze stresu
V roce 2015 ukázala analýza

tří set studií, že škodlivé poměry
na pracovišti mají stejný vliv na
úmrtnost a stejnou pravděpo-
dobnost, že povedou k diagnos-
tikování nějaké nemoci, jako pa-
sivní kouření. Na to, aby se lidé
zbytečně nevystavovali tabáko-
vému dýmu, se přitom už dlou-
ho pečlivě dbá.

Škodlivé prostředí na praco-
višti znamená mimo jiné dlou-
hou pracovní dobu, rozpory
mezi prací a rodinným životem
nebo ekonomickou nejistotu vy-

Stres v práci je pátou nejčastější příčinou smrti. Doplácí na něj zaměstnavatelé i ekonomika
plývající z obav ze ztráty práce.
Negativní vliv má i nepravidelná
nebo nepředvídatelná pracovní
doba.

Poměry na pracovišti mohou
člověku způsobit nemoc nebo ho
dokonce zabít, tvrdí Pfeffer.
Vzhledem k celosvětově stoupa-

jícím nákladům na zdravotnictví
je to důležitý zdravotní problém.

Světové ekonomické fórum
odhaduje, že tři čtvrtiny celosvě-
tových výdajů na zdravotnictví
představují náklady na chronické
a nepřenosné nemoci. Příčinou
chronických nemocí je stres a ne-

zdravé chování jako kouření, pi-
tí alkoholu nebo přejídání. To
je ale často právě důsledkem
stresu.
https://www.irozhlas.cz/zivotni-
styl/zdravi/stres-prace-pracovni-
p o d m i n k y - z d r a v i - u m r t i -
nemoc_1805061055_dp

organizátorům. Pokud přemýš-
líte o tom, že se přihlásíte do aka-
demie v příštím roce, tak už nevá-
hejte a přihlaste se, vážně to sto-
jí za to!

David Krmášek
KÚ Olomouckého kraje

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/stres-prace-pracovni-podminky-zdravi-umrti-nemoc_1805061055_dp
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/stres-prace-pracovni-podminky-zdravi-umrti-nemoc_1805061055_dp
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/stres-prace-pracovni-podminky-zdravi-umrti-nemoc_1805061055_dp
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/stres-prace-pracovni-podminky-zdravi-umrti-nemoc_1805061055_dp
http://statorg.cmkos.cz/menu/kontakty_centra.php
http://ossoo.dekpol.cz/
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ze základních organizacíZodpovědný přístup k ochraně
klimatu a životního prostředí

Na podporu globální klimatické stávky uspořádala odborová
organizace z Ministerstva zahraničních věcí 20. října seminář s ná-
zvem: „MZV - zodpovědný přístup k ochraně klimatu a život-
ního prostředí“. Akce proběhla pod záštitou a za účasti ministra
Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D., a ve spolupráci s náměstkem pro
řízení sekce ekonomické a provozní Ing. Tomášem Krylem, Ph.D.

Globální klimatická krize má
a bude mít dramatické dopady
nejen na životní prostředí samot-
né, ale její důsledky budou silně
přesahovat do dalších aspektů
života lidské společnosti včetně
mezinárodních vztahů. Vědomí
této spoluodpovědnosti přimělo
OO MZV připojit se ke globální
klimatické stávce, přičemž v pří-
padě MZV je tato odpovědnost
o to větší, že prostřednictvím
svých zastupitelských úřadů mu-
sí být jako zástupce vyspělého
a průmyslového světa emisarem
zodpovědného a příkladného pří-
stupu k této globální výzvě.

Ministr ve svém úvodním slo-
vě vyzdvihl problematiku ochra-
ny životního prostředí a klimatu
v rámci cílů udržitelného rozvo-
je OSN (SDGs) k jejichž plnění
se státy včetně ČR zavázaly do
roku 2030 stejně jako pro rozvoj
bilaterálních vztahů. Ministr zdů-
raznil, že akce není prázdným
gestem a bude pokračovat v úsilí
o „zelené MZV“. V rámci těchto

snah uvedl příklady oblastí, kde
by se taková opatření dala
provést, např. úspory energií či
v rámci odpadového hospodářství.
V tomto kontextu byl zmíněn
i systém ekologického řízení a au-
ditu EMAS, do nějž by se MZV
mohlo zapojit. T. Kryl ve svém
úvodním slovu pak zmínil někte-
ré partikulární problémy, se kte-
rými se jeho úsek při opatřeních
usilujících o úspory a nižší eko-
logickou stopu potýká.

Seminář byl rozvržen do tří
tematických bloků.

V prvním bloku klimatolog
Mgr. Alexander Ač, Ph. D. vy-
světlil, co klimatickou změnu
působí a předložil řadu důkazů,
které dokládají jistotu současné
vědy, že probíhá a že je způsobe-
na člověkem (produkcí sklení-
kových plynů a omezováním
možností jejich absorpce) a ni-
koliv jinými faktory. Problém
podle dr. Ače není ani tak, že se
otepluje, ale rychlost jakou se to
děje, která téměř vylučuje, aby

se na tuto změnu mohly jednot-
livé ekosystémy stejně jako lid-
ské společnosti připravit a adap-
tovat. Při pokračování současné
produkce skleníkových plynů
míříme na oteplení mezi 4-5 °C
v roce 2100. Přitom již oteplení
nad 2 °C (v řádu nižších desítek
let) bude mít výrazné negativní
dopady na ekosystémy a lidské
zdraví a dává vzniknout extrém-
nímu počasí, zvednutí mořské
hladiny a tání arktického ledov-
ce, vyhynutí korálů a vedle ji-
ných dopadů způsobí ztráty ce-
lých ekosystémů.

V druhém bloku se partneři
z Finska a Francie podělili o vlast-
ní zkušenosti s ekologicky odpo-
vědným přístupem vlastních
úřadů. Z finského příspěvku za-
zněla nutnost jednat a klást si
cíle ne s ohledem na současné
možnosti, ale s ohledem na akut-
ní hrozbu, které čelíme. Finsko
také představilo zásady „zele-
ného“ předsednictví Rady EU,
které právě vykonává. Francie
zas má již několikaletou zkuše-

nost s projektem tzv. „zelených
ambasád“, který může být pro
MZV ČR v mnoha ohledech in-
spirací.

V třetím, závěrečném bloku,
představili zástupci odpověd-
ných útvarů MZV realizovaná
a připravovaná opatření MZV
ČR k omezení ekologické zátěže
úřadu. Tyto prezentace násle-
dovala diskuze se zaměstnanci,
ve které zazněla jak kritika ně-
kterých dosavadních opatření
a postupů tak i řada návrhů,
kterými by se MZV mohlo zabý-
vat do budoucna, od podpory fo-
tovoltaiky, přes odpadové hos-
podářství a ukončení používání
jednorázových plastů až po opa-
tření na podporu výskytu hmyzu
a šetrnější údržbu zeleně.

Záměrem OO MZV je zelenou
politiku úřadu nadále zblízka
sledovat a prosazovat jednotlivá
opatření, jejichž obsah a rozsah
bude předmětem dalších konzul-
tací. Je přitom potěšující, že „ze-
lená politika“ úřadu je i prioritou
ministra. Michal Koukal

Od ledna 2020 bude fungovat indispoziční volno v rozsahu pět dnů
Úspěchem skončilo vyjednávání dodatku ke kolektivní smlouvě pro zaměstnance Magistrátu města České Budějovice

Spolu s dalšími změnami ko-
lektivní smlouvy podle dodatku
jako poskytování odměn k pra-
covním výročím – nově už po
třech letech tři tisíce korun, po
sedmi sedm tisíc korun a pak ke
kulatým výročím 10 tisíc korun
– jde o výrazné navýšení bene-
fitů plynoucích z kolektivní
smlouvy. Současně tyto benefity
dohodnuté odborovou organiza-
cí slouží ke stabilizaci pracov-
níků, což při vytíženosti zaměst-
nanců a malém zájmu o práci
v úřadech samosprávy je důleži-
tý aspekt podle předsedkyně
i její kolegyně z výboru odbo-
rové organizace Ireny Čížkové.
Ta pracuje na magistrátu ve

správě veřejné zeleně už 32 let
a ví, jaký mají dobré podmínky
pro zaměstnance význam pro
stabilní výkon velkého úřadu
s cca 600 zaměstnanci, když
vždy nové komunální volby
znamenají pro zaměstnance urči-
té znejistění. Náročná je v úřadu
i pracovní doba s delšími úřední-
mi dny v pondělí a středu s pra-
covní dobou 8-17 hodin, které
omezují využívání pružné pra-
covní doby s měsíčním vyrovná-
vacím obdobím.

Za nejednoduché pracovní
podmínky si zaměstnanci za-
sluhují dobré benefity z fondu
zaměstnanců města s 4,5% pří-
dělem finančních prostředků.
Fond spravuje 11členná komise
včetně dvou zástupců odborové
organizace a jsou z něho posky-

továny měsíční příspěvky na
penzijní připojištění, roční pří-
spěvky na dovolenou a roční pří-
spěvek na dětskou rekreaci. Za-
slouženými benefity jsou také
stravenky s příspěvkem zaměst-
navatele a flexipassy na zdravot-
ní péči.

Odboráři hodnotí běžnou spo-
lupráci v pracovněprávní oblasti
s vedením úřadu jako dobrou
a daří se i překlenout opakovaná

období po komunálních volbách,
kdy se mění složení zastupitelst-
va, které se seznamuje s chodem
úřadu. Odbory zřejmě i s ohle-
dem na velikost úřadu neorgani-
zují společenské akce a soustře-
ďují se na vylepšování benefitů.
Jen pro odboráře pak jsou vá-
noční poukázky, které vlastně
znamenají rozdělení za rok spo-
lečně naspořených peněz z od-
borových příspěvků. -dě-

Doposud v Budějovicích mají pouhé tři dny s 60 % platu, a tak
je velký úspěch pro odborovou organizaci vedenou dlouholetou
zaměstnankyní úřadu v personálním oddělení (od 1991) Danou
Tvarůžkovou vyjednání pěti dnů a se stoprocentním platem.

Předsedkyně Dana Tvarůžková



6 NOS 18/2019

ze základních organizacíVětšina zaměstnanců využívá odbory
dojednané výhody se samozřejmostí

Po zvolení do funkce předsed-
kyně základní odborové orga-
nizace při Městském úřadu
v Šumperku před pěti lety měla
Martina Protivánková snahu
nově přispět k posílení vztahů
mezi zaměstnanci prostřed-
nictvím společenských a kultur-
ních akcí, na kterých se zaměst-
nanci mohou blíže poznat i mi-
mopracovně. Odborová organi-
zace proto pro všechny zaměst-
nance a jejich rodinné přísluš-
níky začala pořádat různá
setkání.

Na půdě úřadu, který poskytl
potřebnou místnost, tak proběh-
lo několik zajímavých před-
nášek (např. o cestování nebo
zdravém životním stylu). Pra-
videlnými akcemi již několik
let jsou vánoční a velikonoční
tvoření pod vedením zkušené
lektorky. Přestože o akce toho-
to typu má zájem omezený
a v podstatě stále stejný okruh
zaměstnanců, odborová organi-
zace vnímá taková setkání jako
možnost k posílení kolegiálních
i kamarádských vztahů.

S větší účastí a také kladným
ohlasem mezi zaměstnanci se
setkal v loňském roce první
předvánoční zájezd do adventní
Wroclawi. Odborářům byl zá-
jezd uhrazen z prostředků
odborové organizace. Zdejší za-
jímavostí také je, že zájezd do
divadla pravidelně jednou v roce
organizuje samostatně jedna za-
městnankyně úřadu. Zájezd si
účastníci platí sami, a ti, co jsou
v odborech, mají lístek do di-
vadla hrazen odborovou organi-
zací.

K utužování pracovních a hlav-
ně kamarádských vztahů do-
chází především na každo-
ročním vánočním večírku úřadu,
který je spojen se schvalováním
kolektivní smlouvy na další rok.
Prosazování benefitů v kolek-
tivní smlouvě je stěžejní činnos-
tí odborové organizace. Členy
odborové organizace jsou ne-
jenom zaměstnanci úřadu, ale
i strážníci městské policie a ve-
litel sboru dobrovolných hasi-
čů, proto odborová organizace
vyjednává a uzavírá kolektivní

smlouvu i za ně. Vzhledem k vstříc-
nosti vedení města a tajemníka
úřadu, se pro zaměstnance, ve-
litele hasičů i strážníky podařilo
vyjednat v posledních pěti le-
tech celou řadu výhodných be-
nefitů.

Indispoziční volno 5 dnů
S indispozičním volnem tu

začínali na dvou dnech, jejich
čerpání bylo přitom omezeno
pouze na zdravotní důvody.
Postupně se odborům podařilo
vyjednat pět dnů indispozičního
volna pro zaměstnance úřadu
a strážníky městské policie, kteří
u úřadu pracují více jak 12
měsíců, nově příchozí mají vol-
no poměrově kráceno podle
délky odpracované doby. Vy-
užívání indispozičního volna je
bez jakýchkoli omezení, stejně
jako to mají státní zaměstnanci
ve své kolektivní dohodě vyš-
šího stupně.

„Lidský“ přístup projevilo ve-
dení úřadu v době existence
karenční doby, když v prvních
třech dnech dočasné pracovní
neschopnosti byla zaměst-
nancům jedenkrát ročně vyplá-
cena 70% náhrada platu.
Postupem času došlo také k vý-

znamnému navýšení hodnoty
stravenek z 60 Kč na 110 Kč.
Stodesetikorunovou stravenku,
za kterou zaměstnanec zaplatí 25
korun, používají zaměstnanci
k přímému stravování v restau-
racích, a ti, co pracují v budově
vzdálené centru a restauracím,
pak k nákupu potravin.

Ošatné, dary k výročím
S kodexem oblékání, který

přispívá k důstojnému vystu-
pování úředníků, je spojeno
roční ošatné ve výši 5500 korun.
Na životní či penzijní připo-
jištění nebo životní pojištění pak
jde částka 200 korun měsíčně na
zaměstnance. Odbory by tuto
částku rády navýšily, bohužel
v současnosti stávající 3% so-
ciální fond toto navýšení neu-
možňuje. Významným a dlou-
hodobým benefitem garantova-
ným kolektivní smlouvou jsou
také finanční odměny při pra-
covních a životních jubileích –
při dovršení 50 let věku, při od-
chodu do důchodu, a také po-
skytnutí nepeněžního daru pra-
videlně každých pět let stáva-
jícím i bývalým zaměstnancům
po dovršení věku 60 let, od 86
let pak každoročně.
Výhody existují díky odborům

Předsedkyni, která je vedoucí
oddělení přestupků městského
úřadu, jež se dlouhodobě potýká
s nedostatečným personálním
obsazením, a je tak pracovně
velmi vytížena, mrzí, že většina
zaměstnanců využívá dojedna-
né výhody se samozřejmostí
a zaměstnanci nechtějí slyšet,
že tyto výhody existují díky
odborům. Přestože se o odboro-
vé činnosti předsedkyně a čle-
nové výboru snaží informovat
jak nově příchozí, tak i stávající
zaměstnance, není z řad zaměst-
nanců ochota vstoupit do odbo-
rové organizace. Za příčinu to-

hoto stavu považuje předsed-
kyně zejména dobré pracovní
podmínky na úřadě, díky nimž
nemají ostatní zaměstnanci
potřebu se jakkoli sdružovat
a podporovat odborovou činnost
byť jen samotným vstupem do
organizace. I přesto zůstává od-
borová organizace přes některé
odchody z pracovního poměru
v podstatě stejně velká, odcháze-
jící odboráři jsou nahrazeni
novými členy.

Nedostatek pracovníků
Není tajemstvím, že státní

úřady, i úřady měst a obcí, se
dlouhodobě potýkají s nedo-
statkem kvalifikovaných pra-
covníků, zejména odborníků
v oblasti stavebního a přestup-
kového práva. Stejně tak je tomu
i v Šumperku. Jako důležitý sta-
bilizační prvek proto zaměstnan-
ci úřadu vítají navýšení tarifní
složky platu o 1500 Kč tak, jak
to vyjednaly v letošním roce
s vládou ČR odbory.

Velkým předsevzetím, na kte-
rém už nějakou dobu odboráři
z Městského úřadu v Šumperku
pracují, je prosadit účinná
opatření ke zlepšení pracovních
podmínek při letních tropických
teplotách, zejména instalaci
klimatizace. V rámci pravidelné
kontroly zaměřené na dodržo-
vání předpisů v rámci BOZP,
které se odborová organizace
pravidelně účastní a připo-
mínkuje ji, byla v letošním roce
dohodnuta s tajemníkem úřadu
instalace dávkovačů na desin-
fekční prostředky u terminálu na
otisk ruky docházkového systé-
mu. Každé zlepšení pracovního
prostředí je vedle platu a bene-
fitů důležité nejen pro udržení
stávajících zaměstnanců, ale
i pro eventuální nové zájemce
o práci v úřadu.

-dě-, -ma-

Předsedkyně odborové organi-
zace z Městského úřadu v Šum-
perku Martina Protivánková.

https://www.odboryplus.cz/
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§ ODPOVÍDÁME § Vánoční hromadná dovolená
O Vánocích zřejmě bude nařízena hromadná dovolená na

pondělí 23. 12. a pátek 27. 12., čili dva dny, a já mám již jen jeden
den dovolené. Prý si budu moci jeden den „naddělat“, ale to nech-
ci, myslím, že mi zaměstnavatel musí zaplatit ten den i bez nad-
pracování.

Odpověď: Jak vyplývá ze
zákoníku práce a je už všeobecně
známo, dovolenou si jako zaměst-
nanci „nebereme“, ale je nám
určena zaměstnavatelem. A to
bez ohledu na to, zda jsme byli
my iniciátory a žádanku o dovole-
nou jsme podali zaměstnavateli
sami. Teprve však v okamžiku,
kdy nám byla dovolená schvále-
na, si jí můžeme „ vzít“. V opač-
ném případě, nástupem na dovo-
lenou bez souhlasu zaměstna-
vatele, se dopustíme porušení pra-
covní kázně.

Z této logiky pak musíme
nahlížet i na váš dotaz. V prosinci
máte nárok již pouze na jeden
den dovolené. To znamená, že za-
městnavatel vám zbytek dovo-
lené, na kterou máte nárok, již
určil. Zjevně dle předchozího
rozvrhu dovolené, který projednal
s odborovou organizací.

Naznačujete, že zaměstnavatel
na vámi výše uvedené dny nařídí
hromadnou dovolenou. To zna-
mená, že zaměstnanci, kteří
v tomto roce na dovolenou mají
ještě nárok, tento fakt budou
muset respektovat. Samozřejmě
za splnění zákonných podmínek.
Dovolená jim bude muset být
určena dle § 218 odst. 3 zákoníku
práce písemně 14 dní předem,
pokud se zaměstnavatel se za-
městnanci nedohodne na jiném
termínu určení.

Ve vašem případě by byla si-
tuace jiná. Vy jste, až na jediný
den, svojí dovolenou vyčerpal,
protože vám jí zaměstnavatel již
dříve v průběhu roku určil.

Jak se platí “záskok”
Jsme malý úřad a já pracuji jako úřednice. Pokud byla někdy

nemocná uklízečka, tak jsem uklízela mimo pracovní dobu já.
Zaměstnavatel to zohlednil odměnou. Já myslím, že by v tomto
případě mělo jít o dohodu o provedení práce. Co je správně?
Předpokládám, že nejde o přesčasovou práci.

Odpověď: Vaše úvaha, že se ne-
jedná o práci přesčas, je správná.
V pracovní smlouvě, kterou jste
se zaměstnavatelem uzavřela,
byl stanoven mimo jiné druh
práce, kterou jste povinna pro
zaměstnavatele vykonávat. Pra-
cí přesčas je ve smyslu § 78
odst. 1 písm. i) zákoníku práce,
práce konaná zaměstnancem na
příkaz zaměstnavatele nebo s je-
ho souhlasem nad stanovenou
týdenní pracovní dobu. Jedná
se tedy o práci, která je konaná
mimo rámec rozvrhu pracovních
směn. A tato týdenní pracovní
doba se vztahuje pouze k druhu
práce, kterou máte sjednanou
v pracovní smlouvě. Což lo-
gicky vylučuje práci uklízečky,
a proto nemůže být přesčasem.

V obecné rovině je nutné kon-
statovat, že práci, kterou vyko-
náváte jako uklízečka, je ve
smyslu § 2 odst. 1) zákoníku
práce prací závislou, která je
vykonávaná ve vztahu nadří-
zenosti zaměstnavatele a pod-
řízenosti zaměstnance, podle
pokynů zaměstnavatele. Tako-
váto závislá práce je vykonávaná
výlučně v základním pracov-
něprávním vztahu. Tím může
být jen pracovní poměr a právní
vztahy založené dohodami
o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Takovými
dohodami jsou dohoda o pra-
covní činnosti a dohoda o pro-
vedení práce.

Přesto řada zaměstnavatelů
často na tyto práce neuzavírá
výše uvedené dohody, ale při
malém objemu prací, (pokud je
vykonávají jejich zaměstnanci)
řeší odměny v souvislosti s jejich
mzdou resp. platem stejně jako
ve vašem případě.

Z vašeho dotazu nevyplývá
pravděpodobná četnost zásko-
ků, které byste měla provádět

za nemocnou uklizečku, stejně
tak počet hodin, které takto
odpracujete a výše odměny,
kterou za tuto práci dostáváte.
Z těchto údajů se dá odvodit
výše hodinové odměny, a zda
se blíží či je srovnatelná s výši
mzdy nasmlouvané uklízečky.
Na základě tohoto srovnání,
byste se pak mohla rozhodnout,
zda je pro vás odměna, kterou
vám zaměstnavatel promítl ve
mzdě zajímavá. Nebo zda po-
kládáte za účelnější dojednat si
odměnu za tento záskok v do-
hodě o provedení práce. Zása-
dou je, že v každém pracovně
právním vztahu, tedy i u dohod
konaných mimo pracovní
poměr, musí mít zaměstnanec
zajištěnou alespoň minimální
mzdu.

V každém případě je váš
záskok postaven na principu do-
brovolnosti vašeho rozhodnutí.
Výše hodinové odměny pak
bude jedním z kritérií, na jehož
základě máte možnost se roz-
hodnout, zda jste vůbec ochotná
tuto práci a za jakých podmínek
vykonávat. Vše samozřejmě vy-
chází z principu nabídky a pop-
távky.

Pokud se vám a zaměstna-
vateli zdá výhodnější řešit
situaci prostřednictvím odměny
jako součásti mzdy, nic tomu ne-
brání. Taková praxe je u řady
firem.

Pokud budete mít v tu dobu plá-
novanou směnu, budete muset do-
volenou nastoupit v jeden ze dní,
23. resp. 27. prosince, dle toho,
který den vám zaměstnavatel kon-
krétně určí. Samozřejmě, při do-
držení výše vedených podmínek.

Předpokládejme, že v druhý
z citovaných dní vám - ač máte
plánovanou směnu - nebude za-
městnavatelem přidělena práce
dle vaší pracovní smlouvy, pro-
tože je nařízena hromadná do-
volená. Podle § 34b) zákoníku
práce musí být zaměstnanci v pra-
covním poměru přidělována práce
v rozsahu týdenní pracovní doby.
Pokud tuto povinnost zaměstna-
vatel nemůže plnit – přitom je
zcela lhostejné z jakého důvodu -
pak se jedná o překážku na straně
zaměstnavatele. Zákoník práce
v § 208 stanoví: „Nemohl-li za-
městnanec konat práci pro jiné
překážky na straně zaměstna-
vatele než jsou uvedeny v § 207,
přísluší mu náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného
výdělku…“.

Zaměstnavatel nemá možnost
řešit situaci, kdy zaměstnanec již
nemá dovolenou, formou nepla-
ceného volna. O neplacené vol-
no může požádat jen zaměst-
nanec z důvodů, které jsou na je-
ho straně. Zaměstnavatel nepla-
cené volno nemůže jednostran-
ně nařídit.

„Naddělávání směny“ ve
vašem případě je proto zcela
bezpředmětné, protože vy směnu
budete mít odpracovanou.

JUDr. Pavel Sirůček

Právní poradenství pro členy ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS,

e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387

na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos najdete

přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního

poradenství pro členy ČMKOS a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní

pomoci.

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
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Výroční zasedání MMF a Světové banky: Odbory odmítají kon-
senzus z Wall Street
18. říjen 2019

Při snižování projekcí globálního růstu na nejnižší úrovně od
poslední finanční krize tlačí Mezinárodní měnový fond a Světová

banka na deregulační strukturální
reformy. Lidé v Ekvádoru i po ce-
lém světě odporují tomuto mixu
úspor, deregulace a útoků na pra-
covní práva. MMF vyzývá k de-
regulaci, privatizaci a oslabování
ochrany pracovníků, obzvláště v roz-
vojových a rozvíjejících se zemích.

Stejným směrem se ubírá Světová banka, která vybízí k finanční
deregulaci a k modelu rozvoje, který staví na první místo zájmy
soukromého kapitálu. Generální tajemnice Mezinárodní odborové
konfederace ITUC Sharan Burrowová k tomu řekla: „Odbory budou
ostře vystupovat proti pokusům o zavedení deregulačních strukturál-
ních reforem, které v minulosti vedly k ekonomickým krizím a nesta-
bilitě. Při zpomalování globálního růstu by byly úsporné politiky
a protiodborářské reformy velkým rizikem a chybou. Katastrofální
dopady neúspěšné strukturální reformy při finančním programu MMF
můžeme nyní vidět v Ekvádoru, kde vedly k masivním protestům.
Opatření včetně rozšíření dočasných pracovních kontraktů nebo
dalších škrtů ve veřejném sektoru vyvolaly silný odpor odborů, které
úspěšně tyto pokusy odrazily.”
Solidarita ETUC s Chile
23. říjen 2019

ETUC solidárně stojí při chilských odborech a občanech při nej-
větší krizi v této zemi od ukončení vojenské diktatury. Připojujeme se

k výzvám chilské odborové fede-
race CUT a Mezinárodní odborové
federace ITUC, aby se vláda vrá-
tila k demokratickým principům

a ustoupila před největšími protesty od roku 1990. Chilská vláda musí
ukončit represi proti lidem protestujícím proti úspornými opatřením,
musí odstranit vojáky z ulic a otevřít skutečný dialog s odbory, stu-
dentskými skupinami a dalšími občanskými organizacemi. Posíláme
svůj výraz solidarity pracovníkům v Chile. Vyzýváme Evropskou
unii, aby odsoudila chilskou vládu za brutální vojenskou reakci na ty-
to protesty.
Velmi neuspokojivé rozhodnutí Evropského soudu
24. říjen 2019

Evropský soudní dvůr vydal své rozhodnutí ohledně případu EPSU
(Evropská federace odborových svazů veřejných služeb) vs. Evropská
komise, ve které se jednalo o práva pracovníků na informace a kon-
zultace ve vládních organizacích. Soud došel k závěru, že právo
Evropské komise na vlastní iniciativu znamená, že se může sama
rozhodnout, zda dohoda se sociálními partnery je legálně závazná ve
všech členských státech EU nebo nikoli. Generální tajemník EPSU
Jan Willem Goudriaan k tomu řekl: „Toto rozhodnutí je pořádnou rá-
nou pro 9,8 milionů pracovníků, kterým je odepíráno právo na infor-
maci a konzultaci. Toto je zásadním problémem pro budoucí sociální
dialog na úrovni EU. V sázce je skutečná váha sociálních partnerů při
rozvoji minimálních sociálních standardů v EU. Právo na autonomii
sociálních partnerů se tak stává pochybným. Rozhodnutí ponechává
obrovskou nejistotu ohledně budoucích dohod evropských sociálních
partnerů.“ Vedení EPSU nyní podrobně prostuduje toto rozhodnutí,
než se rozhodne podniknout další kroky včetně možnosti odvolání.

Pokutujte společnosti, které odmítají transparentnost při gen-
derově nerovných mzdách
25. říjen 2019

Povinný reporting mezd podle pohlaví podpořený případnými
pokutami musí být mezi závaznými opatřeními na genderovou
rovnost mezd slíbenou Ursulou Von Der Leyenovou. Nadcházející
předsedkyně Evropské komise slíbila, že během svých prvních 100
dní ve funkci představí opatření, která povedou ke snížení 16%

rozdílu mezi mzdami mužů a žen.
Zástupci ETUC tento závazek ví-
tají a vyzívají paní Von Der
Leyenovou, aby představila pra-
vidla, která mohou přinést skuteč-
nou změnu do veřejného i sou-

kromého sektoru. ETUC vyzývá k nové směrnici o genderové mzdo-
vé transparentnosti, která by měla zahrnovat:
- Povinné roční audity mezd pro zaměstnavatele s více než 10 za-

městnanci a to se zahrnutím všech mzdových položek včetně bene-
fitů a bonusů.

- Pokuty pro společnosti s více než 10 zaměstnanci, které nepodají
report o úrovních svých mezd.

- Právo pracovníků vyžádat si mzdové údaje svých kolegů a také in-
formace o mzdách v rámci jejich společnosti.

- Zákaz ukládání smluvních doložek o nezveřejňování mzdy.
- Podpora kolektivního vyjednávání, jakožto nejlepšího prostředku

pro eliminaci genderových mzdových rozdílů.
Zástupkyně generálního tajemníka Evropské odborové konfederace

ETUC Esther Lynchová k tomu řekla: „Princip rovnosti mezd mezi
muži a ženami je zakotvený v evropských smlouvách již od roku 1957,
takže je nejvyšší čas učinit z toho realitu. Dobrovolná opatření na
snížení tohoto skandálního mzdového rozdílu v Evropě byla vyzkouše-
na, ale selhala. Proto potřebujeme učinit genderovou mzdovou trans-
parentnost jako povinnost v soukromém i veřejném sektoru k odhalení
podhodnocení ženské práce, která leží za touto nerovností. Plně pod-
porujeme plány první ženy v čele Evropské komise, která staví závaz-
nou mzdovou transparentnost jako prioritu, a budeme s ní spolupra-
covat na tom, aby přinesla skutečnou změnu. Zaměstnavatelé se
nemohou skrývat za nazdobené názvy pracovních pozic, ale musí být
schopni ospravedlnit mzdové rozdíly.“
Rodiče v zemích EU a nová práva na placenou dovolenou
29. říjen 2019

Podle nové studie ETUC rodiče v 7 zemích EU pocítí pozitivní
efekt nových práv na placenou dovolenou, pokud jejich národní vlády
řádně implementují směrnici o rovnováze mezi osobním a pracovním

životem. Otcové v Itálii,
Chorvatsku a Slovensku
by měli vůbec poprvé
v historii obdržet place-

nou otcovskou dovolenou v době narození dítěte. K tomu by mělo do-
jít na základě implementace směrnice, kterou přijala Rada EU v červ-
nu. Nová směrnice udává, že otcové by měli mít nárok na alespoň
10 dní rodičovské dovolené při finanční kompenzaci alespoň na
úrovni nemocenské. Avšak pouze polovina členských zemí EU má
nemocenské dávky na úrovni dvou třetin běžné mzdy. Praxe totiž
ukazuje, že pokud otcové nedostanou alespoň takovouto kompenzaci,
nebudou si moci dovolit své právo na otcovskou dovolenou uplatnit.
Poslední termín pro implementaci této směrnice je červen 2022, avšak
ETUC bude ve spolupráci s dalšími odbory usilovat o její rychlejší
přijetí. Pavol Mokoš


