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Předsednictvo VOSZe sekcí
Sekce vědecko-technická základna

Upozornění
V č. 16 - 17 těchto novin byl uveřejněn článek „Poskytování osob-
ního příplatku“. V závěru textu bylo uvedeno, že s účinností od 1.
ledna 2015 by mělo dojít k doplnění § 131 zákoníku práce o us-
tanovení, které by umožnilo snížení osobního příplatku při ne-
dostatku finančních prostředků na valorizaci platů. V tomto směru
však došlo k pozitivní změně. Na základě důrazného požadavku
odborů byl doplňující odstavec č. 3 § 131 ZP ještě před ukončením
legislativního procesu z návrhu změnového zákona vypuštěn.
Stejný postup byl zvolen i ve služebním zákoně. Nadále tedy ne-
bude možné zdůvodňovat snížení nebo odejmutí osobního pří-
platku nedostatečným objemem prostředků na platy, ke které-
mu došlo v důsledku zvýšení platových tarifů.

Ing. Marie Fabianová

Sekce vězeňská služba

Pokračování na straně 3

V úterý 4. listopadu 2014 pro-
běhla v budově odborů na Se-
novážném náměstí v Praze předsjez-
dová konference základních odboro-
vých organizací Sekce vědecko-
technické základny. Konferenci za-
hájila předsedkyně sekce Milada
Hofmanová v 9:40 představením
programu a zvolením komisí potřeb-
ných pro průběh konference.
Zvolení s funkcemi souhlasili a byli
odhlasováni. Před desátou hodinou
se dostavil předseda OS SOO Jan
Rovenský, který sekci seznámil s dě-
ním ve svazu za poslední rok ohled-
ně jednání s vládou. V jedenáct ho-
din si vzal slovo pan Pavel Bednář,
který pokračoval v informacích o dě-
ní a novinkách ve svazu. Po krátké
přestávce začala v půl dvanácté ta
nejdůležitější část – volební.

Mandátová komise doložila, že
sekce není všeobecně usnášení-
schopná, avšak na volby dle voleb-
ního řádu ano, tudíž volby proběhly.
Bylo zvoleno šest delegátů a šest
náhradníků na VII. sjezd OS SOO
konaný v březnu příštího roku a
zvoleno nové předsednictvo sekce:
Předseda David Hubálek, 1. místo-
předseda Ladislav Hrubý a 2. místo-
předseda Jana Purnochová.

Posledním bodem konference by-
lo schválení rozpočtu na rok 2015,
který byl bez problémů schválen.
Ve dvanáct hodin schválila návr-
hová komise usnesení sekce a násle-
dovalo různé a diskuze. Konference
byla zakončena v 12:10 a všichni
účastníci se rozjeli na svá praco-
viště.

David Hubálek

Předsjezdová konference nej-
menší sekce našeho odborového
svazu se konala ve čtvrtek 11.
listopadu v Praze. V úvodu byly
zvoleny příslušné pracovní
komise konference a poté zvo-
len jeden delegát a jeden náhrad-
ník pro konání VII. sjezdu OS
SOO v březnu příštího roku.
Předseda sekce Martin Štrejn in-
formoval o tom, že společně s 1.
místopředsedou našeho odbo-

rového svazu Bc. Pavlem Bed-
nářem se setkali s novým gene-
rálním ředitelem Vězeňské služ-
by ČR, který prohlásil, že ne-
bude činit rozdíly v přístupu
k odborovým organizacím, když
v rámci rezortu působí kromě
našeho OS odbory NOS Policie
ČR a Unie bezpečnostních sbo-
rů. Odboráři tudíž očekávají

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014
se v Praze konalo 28. zasedání
předsednictva VOS. Po prove-
dené kontrole usnesení z minu-
lého jednání předseda OS SOO
Ing. Jan Rovenský podal infor-
maci o činnosti odborového
svazu. V souvislosti s přijetím
zákona o státní službě, novelou
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech ve ve-
řejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů,
a nově vzniklé situaci na
Úřadu práce České republiky
po odvolání jeho generální
ředitelky Ing. Bílkové, proběh-
la řada jednání na různých
úrovních.

Zákon o státní službě, který
byl přijat Parlamentem ČR 1.
října 2014, byl vrácen preziden-
tem republiky dne 8. října 2014.
Následně Poslanecká sněmovna
PČR dne 24. října 2014 svým
usnesením rozhodla, že na
zákonu o státní službě setrvává
(pozn.: zákon o státní službě byl
vyhlášen v částce 99 Sbírky
zákonů dne 6. listopadu 2014
pod č. 234, čímž nabyl platnos-
ti). Vyjma některých „organizač-
ních“ ustanovení zákon nabývá

účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Přijetím zákona o státní službě
došlo k vytvoření dvou „super“
ministerstev – ministerstvo vni-
tra a ministerstvo financí
(Generální ředitelství státní služ-
by bylo zákonem zrušeno).
Z pohledu odborových organiza-
cí a zaměstnanců ve státní služ-
bě je důležité, že zákon umožňu-
je uzavřít kolektivní dohodu
(odbory by ji měly uzavírat
s vládou). Členové předsednict-
va v diskuzi vyjádřili stano-
visko, že již v současné době je
třeba připravovat podklady pro
zahájení jednání o kolektivní
dohodě a postup koordinovat
s dalšími dotčenými odborový-
mi svazy. Předseda OS Ing.
Rovenský byl pověřen vést
v tomto směru příslušná jednání,
náš odborový svaz má v tomto
nezastupitelné postavení. Vzhle-
dem k tomu, že se dá reálně
předpokládat, že kolektivní do-
hoda nebude uzavřena před
rokem 2016, je doporučeno
všude tam, kde jsou kolektivní
smlouvy uzavřeny, vyjednávat
na další období stejným postu-
pem, jako tomu bylo doposud.
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Výbor sekce veřejné správy
V letošním roce se uskutečnilo

již druhé zasedání výboru sekce
veřejné správy, které bylo
svoláno jako jednodenní jednání
do Prahy, a to na čtvrtek 23. října
2014. Stěžejním bodem progra-
mu jednání byla příprava celore-
publikové konference sekce VS a
VII. sjezdu OS.

V úvodu jednání vystoupil 1.
místopředseda OS Bc. Pavel
Bednář, který zároveň omluvil
předsedu OS Ing. Rovenského
z důvodu jednání Rady ČMKOS.
Ve svém vystoupení informoval
o aktuální činnosti odborového
svazu. Především seznámil s no-
velou nařízení vlády 564/2006
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách
a správě, kde dochází k navýšení
platových tarifů o 3,5 % od 1. 11.
2014. Dále informoval o služeb-
ním zákonu, který byl schválen
v Parlamentu ČR a jeho účinnost
je stanovena na 1. 1. 2015. Místo-
předseda OS se též ve svém vy-
stoupení věnoval problematice
registrace ZO a jejich změnách,
které sebou přinesl nový občan-
ský zákoník. Přiblížil úkoly,
s nimiž se zabývalo předsednict-
vo výboru OS a výbor OS na up-
lynulých jednáních v měsíci září.
Na výboru OS byly mimo jiné
schváleny počty delegátů s hla-
sem rozhodujícím na VII. sjezd

OS a počty členů OS ve výboru
OS. Sekci veřejné správy bylo
stanoveno 84 delegátů na sjezd
z celkového počtu 174 delegátů
sdružených v jednotlivých sek-
cích a 14 zástupců do výboru OS
z celkového počtu 36 zástupců za
jednotlivé sekce. Seznámil s ná-
vrhy vedení OS na předsedu a
místopředsedy OS. Za předsedu
vedení navrhuje p. Bednáře a
místopředsedy p. Vydru a Mgr.
Homfray. Na závěr místopředse-
da hovořil o spolupráci mezi OS
SOO a Kooperativa pojišťovnou
a.s., kde si členové odborů mo-
hou sjednat zvýhodněné pojištění
odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnanci a
krátce se zmínil o možnostech
svazové rekreace pro členy
odborů a jejich rodinné pří-
slušníky.

Předsedkyně sekce Ing. Alena
Gaňová se ve svém vystoupení
věnovala přípravě celorepub-
likové konference sekce VS a
VII. sjezdu OS. Seznámila s prů-
během okresních a regionálních
konferencí, které se v současné
době konají v jednotlivých kra-
jích. Na těchto konferencí jsou
především voleni delegáti a
náhradníci na celorepublikovou
konferenci sekce, která se
uskuteční dne 20. 1. 2015 a na
VII. sjezd OS, který proběhne ve

dnech 13. – 14. 3. 2015. Re-
gionální konference byly již
ukončeny v rámci regionů pří-
slušných IPC našeho odborového
svazu východní Čechy, severní
Čechy, střední Morava a Praha.
Na regionálních konferencích
jsou zároveň navrhováni zástup-
ci do výboru sekce, do výboru
OS a kandidáti na předsedu a
místopředsedy OS. Do současné
doby vzešel z regionálních kon-
ferencí návrh na kandidáta na
místopředsedu OS p. Ing. Bře-
tislava Dvořáka. Informaci k prů-
běhu regionálních konferencí do-
plnil místopředseda sekce p.
Vydra, který se zúčastnil přede-
vším regionálních konferencí na
Moravě. V tomto bodě programu
byl projednán a odsouhlasen též
návrh jednacího a volebního řádu
konference sekce a návrh změny
ve statutu sekce.

V druhé části zasedání sezná-
mil JUDr. Pospíšil členy výboru
sekce s návrhy novel dokumentů
Stanov OS a Řádu právní pomo-
ci, které prošly prvním připo-
mínkovým řízením. Tyto návrhy
byly zaslány do všech ZO k další-
mu připomínkování a budou
schváleny na sjezdu OS. Dále
JUDr. Pospíšil hovořil o změně
nařízení vlády o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě a o pří-
pravě novely zákoníku práce.

V další části zasedání výbor
schválil průběžné čerpání
rozpočtu sekce a návrh rozpočtu
na rok 2015, který v základních

parametrech zůstává stejný jako
v roce 2014.

V průběhu zasedání výboru
sekce proběhla bohatá diskuse,
která směřovala především k do-
tazům ohledně vybraných kan-
didátů na místopředsedy OS ze
strany vedení OS. Dále se hovoři-
lo k organizačním a personálním
změnám na pracovištích IPC a to
především k novému obsazení
pracoviště IPC střední Čechy a
Praha. Ze strany členů výboru
sekce padaly kritické připomínky
na vedení OS ohledně špatné in-
formovanosti o dění ve svazu. Na
dotazy reagovali místopředse-
dové OS.

V závěrečné části zasedání
sekce se členové výboru vyslovili
pro to, aby další zasedání se ko-
nalo jako výjezdní na severní
Moravě a to v měsíci květnu. Na
úplný závěr vystoupila předsed-
kyně sekce, která v krátkosti
shrnula končící čtyřleté volební
období. Poděkovala za práci
všem členům výboru OS a přede-
vším dlouholetým členům
výboru sekce, kteří již v dalším
volebním období nebudou ve
výboru pokračovat. Dále podě-
kovala zaměstnancům IPC za
výbornou spolupráci a v ne-
poslední řadě sekretářce sekce
Ing. Samkové, která sekci posky-
tuje veškeré organizačně-tech-
nické zázemí, bez její pomoci by
si činnost tak velké sekce, jako je
sekce veřejné správy, nedovedla
představit.

Alena Gaňová

Předsednictvo VOS
Pokračování ze strany 1

Při podání informace o jed-
náních týkajících se přijetí nove-
ly nařízení vlády k platovým
poměrům zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě (účin-
nost od 1. listopadu 2014) bylo
mimo jiné zdůrazněno, že
poslední předchozí zvýšení pla-
tových tarifů bylo provedeno
k datu 1. 7. 2009.

Dále byla předsedou OS po-
dána informace o tom, že v pá-
tek 24. října 2014 byla ze své
funkce generální ředitelky
Úřadu práce ČR odvolána Ing.
Marie Bílková. V této věci
proběhlo několik jednání a kon-
taktů na úrovni ministryně práce
a sociálních věcí paní Mgr.
Marksové, jejího náměstka Ing.
Marka, předsedy Výboru pro so-

ciální politiku Poslanecké sně-
movny PČR pana Zavadila a
dalších. Mezi důvody odvolání
Ing. Bílkové z funkce měla
patřit i některá negativní zjištění
při prováděných auditech na
generálním ředitelství ÚP ČR.
Paní ministryní a jejím ná-
městkem bylo přislíbeno, že po
jejich uzavření bude předseda
OS Ing. Rovenský o podstat-
ných souvisejících skutečnos-
tech informován.

Členové předsednictva VOS
byli také seznámeni s výsledky
posledního jednání Rady
ČMKOS.

Na programu jednání
předsednictva VOS byl aktuální
stav přípravy VII. sjezdu OS
SOO, který se bude konat ve
dnech 13 . – 14. března 2015
v Praze. Členové PVOS se za-
bývali například technickým za-
bezpečením sjezdu, proběhlo
několik jednání se zástupci
hotelu Olšanka, kde sjezd bude

probíhat. Do sekcí a základních
organizací byly rozeslány
návrhy novel dokumentů OS –
Stanovy OS a Řád právní pomo-
ci OS. Základním organizacím
byly dále poskytnuty také další
dokumenty, které nebude projed-
návat sjezd, ale bude se jimi
zabývat první zasedání Výboru
OS SOO po sjezdu (Finanční řád
OS, Statut provozního fondu
OS, Statut rezervního fondu OS
a Statut podpůrného a sociálního
fondu OS). V současné době již
jednotlivé sekce OS začaly jed-
nat na svých předsjezdových
konferencích.

V bodě různé členové PVOS
vzali na vědomí schválení čtyř
žádostí ZO o zařazení do evi-
dence OS a jedné žádosti o indi-
viduální členství v OS, projed-
nali provedení revize el. přístro-
jů v kancelářích OS SOO se
schválením úhrady na základě
dohody o provedení práce
v souladu se Statutem provoz-
ního fondu OS a schválili re-
vokaci usnesení v bodu III. pod
písm. c) k personálním změnám
v OS SOO přijatého na 27.
zasedání předsednictva VOS dne
25. září 2014.

Vlastimil Neuman
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Sekce vězeňská služba
Pokračování ze strany 1

zlepšení postavení odborů ve
Vězeňské službě ČR. Problémů
je mnoho, například to je ne-
rovné postavení civilních za-
městnanců a příslušníků. Účast-
níci konference ocenili úspěch
odborů v jednání s vládou o pla-
tech. I když v některých organi-
začních složkách jsou odbory
ignorovány v oblasti FKSP či
jsou zaměstnanci a příslušníci
varováni před vstupem do
odborů, noví členové přibývají.
Konference pověřila předsedu

sekce jednat se zaměstna-
vatelem ohledně dodržování
ustavení kolektivní dohody o vy-
užívání služebních vozidel pro
zajišťování úkolů odborové or-
ganizace. V rámci diskuse účast-
níci konference hovořili o růz-
norodé součinnosti odborů a za-
městnavatele v jednotlivých or-
ganizačních složkách, o využí-
vání konzultací s právníkem
odborového svazu prostřed-
nictvím elektronické pošty a
shodli se v zájmu častěji se
setkávat.

-dě-

Aplikace novely nařízení vlády
Nařízením vlády č. 224/2014

Sb., ze dne 15. října se mění na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě.
Novela je zveřejněna v částce 95
Sbírky zákonů, účinnosti nabyla
dnem 1. listopadu 2014. Základní
informace, které se týkají navý-
šení platových tarifů a změny
podmínek pro zařazování zaměst-
nanců do platových stupňů, byly
již uvedeny v předchozím vydání
těchto novin. Časté dotazy však
svědčí o tom, že některá usta-
novení předmětného nařízení
vlády nejsou plně srozumitelná a
způsobují problémy při jejich
aplikaci. Jedná se především o dá-
le uvedené úpravy.

Stupnice platových tarifů:
Počet platových stupnic se
rozšířil z 5 na 8. Důvodem této
obtížně pochopitelné změny je
rozdělení zdravotnických pracov-
níků do dvou kategorií. V první
kategorii jsou pracovníci ve zdra-
votnictví (včetně nelékařských
povolání), jejichž platy jsou
hrazeny ze státního rozpočtu. Pro
ně platí tabulky č. 1, 4 a 6
navýšené o 3,5 %. Do druhé
skupiny jsou zařazeni zdravotní-
ci, jejichž platy jsou financovány
z veřejného zdravotního pojištění.
Jejich tarifní platy, které se určují
podle platových stupnic č. 2, 5 a
7, nebyly k 1. 11. 2014 valori-
zovány vůbec. Předpokládá se
však, že s účinností od 1. ledna
2015 budou jejich tarifní platy
navýšeny o 10 %, a to samostat-
nou novelou nařízení vlády č.
564/2006 Sb. Dostáváme se tak
k paradoxu, že zaměstnanci
vykonávající stejná povolání, tj.
práci stejné hodnoty, budou
dostávat při stejné délce praxe

rozdílné tarifní platy. Pro za-
městnance veřejné správy je
určena platová stupnice č. 3
navýšená o 3,5 % a podle zatím
poslední tabulky č. 8 jsou
odměňováni pedagogičtí pracov-
níci. Pro úplnost je vhodné
připomenout, že podle platové
stupnice č. 1 jsou nadále zařa-
zováni zaměstnanci v organiza-
cích kultury, nepedagogičtí pra-
covníci ve školství, zaměstnanci
v sociálních službách a zaměst-
nanci vykonávající nelékařská
povolání ve zdravotnických za-
řízeních financovaných ze stát-
ního rozpočtu (§ 5 odst. 1 nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., v platném
znění). Rovněž tato stupnice pla-
tových tarifů je navýšena o 3,5 %.

Zařazování zaměstnanců do
platových stupňů: Nové znění
§ 6 nařízení vlády se vrací k pů-
vodní koncepci zúženého okruhu
zaměstnanců, u kterých může za-
městnavatel určit platový tarif
v rámci rozpětí platových tarifů
stanovených pro nejnižší až nej-
vyšší platový stupeň příslušné
platové třídy. Stejně jako před za-
čátkem roku 2011, má nyní za-
městnavatel povinnost zařadit
zaměstnance do platového stupně
v souladu s § 123 odst. 4 záko-
níku práce a § 4 nařízení vlády č.
564/2006 Sb. Zvláštní způsob
určení platového tarifu lze použít
pouze pro zaměstnance zařazené
do první až páté platové třídy,
dále pro zaměstnance při výkonu
uměleckých a sportovních čin-
ností a pro zaměstnance ve zdra-
votnických službách. Podmínkou
pro poskytnutí platu v rozpětí
uvedeným zaměstnancům je sjed-
nání pravidel v kolektivní smlou-
vě nebo stanovení vnitřním před-
pisem. Pro zaměstnance ve zdra-
votnictví dále platí, že platový
tarif musí být určený nejméně ve
výši odpovídající zařazení podle
započitatelné praxe. Ostatní za-

Kabinet Bohuslava Sobotky na
svém zasedání 12. listopadu 2014
rozhodl o zrušení takzvaného
druhého penzijního pilíře.

Ukončení druhého důchodového
pilíře představuje naplnění dalšího
klíčového závazku vlády. Kabinet
Bohuslava Sobotky tímto krokem
zastaví vyvádění prostředků z prů-
běžného státního důchodového sys-
tému. "Zrušením druhého pilíře vlá-
da plní svůj důležitý závazek z pro-
gramového prohlášení a koaliční
smlouvy. Nyní bude Ministerstvo
práce a sociálních věci pracovat na
opatřeních, která povedou k stabili-
zaci důchodového systému, zejména
se zaměřením na první pilíř," uvedl
předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ke zrušení druhého penzijního
pilíře dojde již od 1. ledna 2016.
Účastníci druhého pilíře si své
peníze nechají vyplatit nebo převést
do třetího důchodového pilíře.

Zvolený způsob ukončení druhé-
ho pilíře vychází ze závěrů a dopo-

ručení Odborné komise pro důcho-
dovou reformu, kterou vláda vy-
tvořila ze zástupců všech sněmov-
ních stran a dále z expertů a před-
stavitelů odborů, Rady seniorů i
Asociace penzijních společností.

Naplňování služebního zákona
Kabinet Bohuslava Sobotky pro-

jednal informace o průběhu přípravy
na implementaci zákona o státní
službě. Zákon byl vyhlášen 6. listo-
padu 2014 a plné účinnosti nabyde
k 1. lednu 2015.

Vláda v současnosti připravuje
výběrové řízení pro obsazení funkce
náměstka pro státní službu a perso-
nálního ředitele sekce pro státní služ-
bu. Na počátku roku 2015 proběhnou
výběrová řízení a jmenování tajem-
níků na ministerstvech a v Úřadu
vlády.
http://www.vlada.cz/cz/media-cen-
trum/aktualne/vlada-rozhodla-o-
ukonceni-2--duchodoveho-pilire-a-
zastavila-privatizaci-ceske-posty-
124363/

Nové platové tabulky naleznete
v částce 95 sbírky zákonů:
h t t p : / / a p l i k a c e . m v c r . c z / s b i r k a - z a -
konu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo

Vláda rozhodla o ukončení 2. důchodového pilíře
z tiskové zprávy 12. 11. 2014

městnanci veřejných služeb a
správy budou od účinnosti
novely platového předpisu opět
zařazováni do platových stupňů
podle započitatelné praxe.

Přechodná ustanovení nove-
ly: Smyslem přechodných usta-
novení je napravit nesrovnalosti
v odměňování zaměstnanců za-
příčiněné nesprávným postupem
při stanovení platových tarifů
v rámci rozpětí platové třídy.
V souladu se zněním přechodné-
ho ustanovení má zaměstnanec,
který byl podle § 6 nařízení
vlády zařazen do nižšího pla-
tového stupně, než by odpovída-
lo jeho dosavadní praxi, nárok
na přeřazení do platového stup-
ně odpovídajícímu skutečné
délce započitatelné praxe.
Dorovnání ušlé mzdy za uplynulé
období mu však nepřísluší.

Pokud byl zaměstnanec za-
řazen do vyššího platového stup-
ně, než který mu náležel podle za-

počitatelné praxe, zařadí se do
platového stupně s nejbližší hod-
notou platového tarifu. V takto
určeném platovém stupni je až do
doby, kdy dosáhne délky započi-
tatelné praxe stanovené pro ná-
sledující vyšší platový stupeň.
V tomto případě se převážně jed-
ná o zaměstnance, kteří budou
nadále profitovat z údajné sku-
tečnosti, že si i v době úsporných
opatření "zasloužili" nejen vy-
soké odměny, ale také zvýšené
tarifní platy. Další komentář
určitě není zapotřebí.

Přechodná ustanovení se
netýkají výše uvedených skupin
zaměstnanců, kterým může být
v souladu s upraveným § 6
nařízení vlády nadále poskytován
plat v rozpětí.

Ing. Marie Fabianová

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=95&typeLaw=zakon&what=Cislo_castky
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-ukonceni-2--duchodoveho-pilire-a-zastavila-privatizaci-ceske-posty-124363/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-ukonceni-2--duchodoveho-pilire-a-zastavila-privatizaci-ceske-posty-124363/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-ukonceni-2--duchodoveho-pilire-a-zastavila-privatizaci-ceske-posty-124363/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-ukonceni-2--duchodoveho-pilire-a-zastavila-privatizaci-ceske-posty-124363/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-ukonceni-2--duchodoveho-pilire-a-zastavila-privatizaci-ceske-posty-124363/
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názorTak nám kon-
cem října vyvr-
cholila legisla-
tivní mašinérie
kolem služeb-
ního zákona.
Pan prezident

Zeman, jak předeslal, podá
stížnost k ústavnímu soudu.
Tuto skutečnost také potvrdil
v posledních Hovorech z Lán,
které se staly vděčným tématem
pro mainstream a část zkla-
maných voličů Karla Schwar-
zenberga. Vzhledem k tomu, že
právní odbor kanceláře prezi-
denta republiky našel ve schvá-
leném služebním zákonu, dle
vyjádření pana prezidenta, mno-
ho podstatných chyb, je prezi-
dentem použitý pejorativní
výraz pouze popsáním sku-
tečného stavu věcí, což opět
může vadit pouze těm, kterým
by zákon v současné podobě
z nějakého důvodu vyhovoval
víc. Hysterie, která opět roz-
dělila národ, stejně jako před
prezidentskými volbami, je trap-
nou scénkou, která s podstatou
věci nemá nic společného.

Služební zákon přijatý posla-
neckou sněmovnou dne 24. 10.
2014, kterým sněmovna
přehlasovala prezidentské veto,
je špatný. Dovolím si pouze dvě
poznámky. Političtí náměstkové
z podstaty věci by i nadále
ovlivňovali chod státní správy
z pohledu svých stranických
zájmů, což není přípustné.
Chápu ministry, kteří by chtěli
„odměnit“ své spolustraníky

Prezidentovo veto služebního zákona

nebo kamarády, kteří jim věrně
stáli po boku při volební kam-
pani, nicméně mohou (stejně tak
již činí i nyní) tyto osoby jmeno-
vat členy svých poradních sborů
(tedy s hlasem bez přímého
vlivu na chod státního aparátu).
S tím souvisí i zrušení institutu
generálního ředitelství státní
služby a předání kompetencí
spojených s vedením státní služ-
by náměstkovi ministra vnitra.
Náměstkovi, který bude přímo
podřízen politicky dosazenému
ministrovi. Opět tedy nedojde
k oddělení výkonu státní služby,
jako prostředku zajištění základ-
ních funkcí státu od politické
reprezentace, která by měla na
základě mandátu z voleb, tomu-
to výkonu prostřednictvím le-
gislativního procesu dávat
zákonný rámec.

Stejný systém je aplikován i
v případě výkonu státní správy na
obcích s rozšířenou působností a
krajských úřadech, kde před-
stavený úřadu (tajemník nebo
ředitel) je ze zákona odpovědný
za výkon přenesené působnosti
státní správy starostovi nebo
hejtmanovi, tedy volenému
představiteli politické reprezen-
tace. Přímé ovlivňování úřed-
nictva ze strany volených za-
stupitelů je pak nasnadě. Eko-
nomická stránka tohoto systé-
mu, kdy mnohdy z peněz
určených pro výkon přenesené
působnosti státní správy jsou
dotována místa pro asistenty
asistentů, je v dnešní době taktéž
nezanedbatelná.

Bc. Ondřej Hála

Nedávno jsem
se po relativně
krátké rodičov-
ské dovolené
vrátila na čás-
tečný úvazek
do zaměstnání.
Vždycky, když

se mne starší známé a kolegyně
ptají, jak se mi daří a jak nám to
klape, musím zkonstatovat, že je
to fajn, že jsem ráda zpátky
v oboru, že dítěti aranžmá
svědčí, nicméně že se moc ne-
vyspím a že musím skoro každý
okamžik dne až manažersky
plánovat. Obvykle se mi pak
dostane reakce ve smyslu „A to
máš jenom jedno dítě a nevozíš
ho nikam do jeslí. A za nás neby-
ly ani zkrácené úvazky, ani
mikrovlnky a papírové plíny a
ještě jsme musely tohle a tamto“.
Ne že bych si stěžovala, já jsem
opravdu spokojená. Jen vždy
přemýšlím, jak naše matky
všechno zvládaly nebo musely
zvládat, jestli to nešlo jinak a
lépe, kam jsme se od té doby po-
sunuli? Jaké máme nové možnos-
ti, co z nich si vybrat? Může mít

dnes žena vše, nebo spíš jen od
každého kousek a nic pořádně?
Šidíme dítě, nebo zaměstnavatele
nebo partnera nebo jen samy
sebe? No a samozřejmě taky
přemýšlím, kdy že se to mám tedy
vlastně pořádně vyspat.

Téma nadcházejícího semi-
náře pořádaného mladými
odboráři je, řekla bych, poměrně
módní. Je součástí řady doku-
mentů a snad i trochu vládních
priorit. Co si ale pod slaďo-
váním osobního a profesního
života vlastně představit? Co to
znamená pro mne, co to zna-
mená pro mladší i starší kolegy-
ně, co pro kolegy? Jaké úkoly
v této oblasti stojí nebo mohou
stát před odbory, a to v prostředí
státní a veřejné správy?

Přijďte si s námi poslechnout
názory, poznatky a zkušenosti
několika dam, kterého se tomuto
a souvisejícím tématům věnují.
Hlavně ale prosím, přijďte nám
sdělit a předat názory, poznatky
a zkušenosti vaše. 25. listopadu
odpoledne se těším na hojnou
účast a bohatou diskuzi!

Šárka Homfray

Proč věnovat alespoň jedno odpoledne tématu
slaďování osobního a profesního života?

Předseda OS hostem pořadu ČT Máte slovo - Minimální mzda a navýšení platů
Záznam vysílání na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/214411030520031/video/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/214411030520031/video


...a pak ještě druhá směna doma!

zveme Vás na vzdělávací seminář na téma
slaďování osobního a profesního života – možnosti, limity, zkušenosti

v úterý 25. listopadu 2014 v čase od 13.00 do 16.00

Vystoupí:

ve velké zasedací místnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací, 
4. patro, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Lucia Zachariášová 
Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen

Představení činností, priorit a výsledků 
Rady vlády

Lada Wichterlová 
Gender Studies, o.p.s.

Aktuální situace v ČR, jak se ke slaďování 
osobního a profesního života staví 

zaměstnavatelé

Šárka Homfray 
Odborový svaz státních orgánů a organizací

Možnosti a úkoly odborů při slaďování 
osobního a profesního života

Leonie Liemich
Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR

Jak evropské státy vychází vstříc mladým lidem  
a jak k tomu mohou přispívat odbory 

(zkušenosti z jiných zemí)

Srdečně Vás zvou Mladí odboráři OS SOO. 
Svou účast nám prosím potvrďte zasláním e-mailu na adresu 

ossoo@mladiodborari.cz



odborů, mít osobnostně a profes-
ně respektované odborové funk-
cionáře a odboráře a to i za cenu,
že odbory budou muset v kraj-
ním případě vylučovat členy.
�� Jménem základní organizace
organizovat/zaštiťovat spor-
tovní, kulturní či společenské
akce  otevřené  všem   kolegům
z pracoviště s důrazem na socia-
lizační charakter aktivit a cílit ty-
to odborové aktivity (sport, di-
vadlo) hlavně na nové lidi.
�� Zavést „uvítací balíček
odborů“, každý nově nastoupivší
zaměstnanec dostane při nástu-
pu do práce leták s informacemi
o činnostech odborů, kontakty
na odboráře, přihlášku do odbo-
rů, popř. třeba malý dárek (v zá-
vislosti na finančních možnos-
tech organizace).
�� Zavést mladým lidem (např.
do 30 let) snížené členské
příspěvky.
�� Zavést všem novým členům
odborů po určitou dobu (např. 12
měsíců) snížené členské pří-
spěvky.
�� Zavést náborový příspěvek,
pevnou finanční motivaci pro
stávající členy při získávání
nových členů ZO (např. 500 Kč
při přivedení člena co zůstane
členem půl roku).
�� Dbát na profesionalizaci
odborářské práce, provádět

pravidelné evaluace vlastní
práce, zavést účinný nástroj pro
zpětnou vazbu (dotazníky,
schůze všech členů).
�� Využívat dostupné komu-
nikační kanály (intranet, ná-
stěnky),  vlastní letáky či tisko-
vinu v  případě  větších praco-
višť.
�� Podporovat  vzdělávání  a
osobní rozvoj, propagovat vzdě-
lávací nabídku zaměstnavatele či
odborového svazu, spolupraco-
vat s ním na rozšíření možnosti
vzdělávání pro zaměstnance.
�� Angažovat se ve vyřešení na
první pohled drobného, leč na
pracovišti neřešeného problému
(oprava WC, zlepšení kvality
úklidu, tlak na lepší kvalitu jídel
vydávaných v  jídelně atd.), což
v případě úspěchu odborům za-
jistí  pozitivní  tvář a větší
důvěru zaměstnanců, následkem
čehož budou vidět větší smysl ve
vstupu do odborů.
�� Prosazovat slučování ZO do
větších celků, např. mít ZO s pů-
sobností pro např. jeden kraj, což
zjednoduší vstup do odborů i
tam, kde dosud ZO nebyla,
neboť se jí nikomu z mnoha
důvodů nechtělo zakládat.
�� Při personálních konfliktech
či věcných sporech v rámci od-
borové organizace využít služby
neutrálního prostředníka (např.6 NOS 19/2014

Dotaz: Pracuji na zkrácený úvazek 3 dny v týdnu. Podle potřeby
pracuji i v dalších dnech, protože často chybí v práci mé kolegy-
ně. Jak  to  má  správně být s mou dovolenou za dny mimo můj
úvazek? Především nevím,  zda  mám  nárok vybrat dovolenou,
kterou získám  „zastupováním“, v „mých“ třech dnech práce.
Odpověď: Předpokládám, že
vám u vašeho zaměstnavatele
vznikne nárok na dovolenou za
kalendářní rok nebo na její po-
měrnou část, protože budete u za-
městnavatele zaměstnána po ce-
lou výše uvedenou dobu. Další
podmínku - přiznání nároku do-
volené v zákonném rozsahu - od-
pracování zákonem stanovených
alespoň 60 dnů, jste již jistě spl-
nila.

Jak lze z dotazu dovodit, ve
vašem  případě  se  jedná pouze
o nepravidelné a zcela náhodné
zastupování kolegyně. Vaší situa-
ci nelze řešit formou přesčasu,
protože máte se zaměstna-
vatelem dohodnutou kratší pra-
covní dobu. V případě kratší pra-
covní doby nárok na přesčas
vzniká pouze tehdy, když pra-
covní úvazek přesáhne svým
rozsahem stanovenou pracovní
dobu, která je určena ostatním

zaměstnancům. V praxi obvykle
40 hodin týdně.

V daném případě lze předpo-
kládat, že se jedná o nerovnomě-
rně rozvrženou pracovní dobu,
která vám sice patrně nebyla
rozvržena ve smyslu § 84 záko-
níku práce nejpozději dva týdny
předem, ale její rozvržení jste
vzájemnou dohodou se zaměst-
navatelem akceptovala. U nerov-
noměrně rozvržené pracovní do-
by se vám nárok na dovolenou
přepočítá  na pracovní dny podle
rozvrhu na příslušný kalendářní
rok. Z toho také vyplývá, že
celkový nárok na dovolenou
„navíc“ oproti běžnému nároku,
bude známý až po uplynutí
kalendářního roku.

Pro výpočet této dovolené se
používá následující vzorec:
DPD = (PSxDT): PT
DPD = nárok na dovolenou v pra-
covních dnech,

PS = počet plánovaných pracov-
ních směn v kalendářním roce
vycházející ze stanovené týdenní
pracovní doby (tj. bez ohledu na
případné přesčasové „směny“)
bez ohledu na plánované čerpání
dovolené (uvažuje se, jako by za-
městnanec žádnou dovolenou
neměl mít); u zaměstnanců s krat-
ší pracovní dobou se vychází z té-
to pracovní doby,
DT = počet týdnů dovolené, na
které má zaměstnanec v roce
nárok (bez ohledu na to, zda to-
mu tak skutečně v konkrétním
roce bude),
PT = počet týdnů v roce tj. 52.
Při trvání pracovního poměru
jen po část roku bude použito
číslo vyjadřující příslušný počet
týdnů.

Bez ohledu na záskok za kole-
gyně je podle tohoto vzorce váš
„řádný“ nárok na dovolenou za
rok vyjádřený ve dnech následu-
jící:DPD = 3 směny x 52 týdnů x
5  týdnů  dovolené  :  52  týdny

v roce  =  156 x 5 : 52 = 780 : 52
= 15 dní.

Ve skutečnosti pak, například,
pokud budete zaskakovat v prů-
běhu roku 10 směn po 8 hodi-
nách, pak nárok bude 166 x 5 :
52 = 830 : 52 = 15,961, tedy 16
dní, tj. o jeden  den navíc oproti
základnímu nároku. 

Zaměstnavatel při určování
vaší dovolené je povinen tento
váš nárok sledovat a propočítat.

Pokud se týká dávek nemo-
cenského pojištění, pak platí, že
od 4. dne nemoci zaměstnavatel
vyplácí po dobu 14 kalendářních
dní zaměstnanci náhradu mzdy
za pracovní dny, tedy dle roz-
vrhu směn. Od 15. dne pak
vzniká nárok na dávky nemo-
cenského pojištění, které se vy-
plácí za kalendářní dny bez ohle-
du  na  rozsah   odpracovaných
směn. Výše těchto dávek je pak
samozřejmě odvislá od výše
dosažené mzdy. 

JUDr. Pavel Sirůček

§ ODPOVÍDÁME §

Dovolená při práci navíc při zkráceném pracovním úvazku
Dovolená při nerovnoměrně rozložené pracovní době

V rámci diskusí
mezi mladými
o d b o r á ř i
vykrystal izo-
valy různé ná-
pady a podněty
pro další rozvoj
základních or-
ganizací a zís-

kávání mladých lidí do odborů.
Některé z nich jsme již v praxi
vyzkoušely a velice se osvědčily,
např. náborový příspěvek pro
členy za přivedení dalších lidí.
Některé vám mohou připadat
kontroverzní, nad některými se
názory různí i mezi mladými od-
boráři, shoda ale panuje v pře-
svědčení, že je třeba hledat nové
cesty  a  metody,  jak (zejména
mladé) lidi do odborů získávat.
Přejeme si proto, aby byly násle-
dující body použity jako mate-
riál pro další diskusi v rámci va-
šeho pracoviště a vaší odborové
organizace.
�� Viditelně poukazovat na
prokazatelné úspěchy odborů
zejména při kolektivním vyjed-
návání,  tj.  zakotvení  benefitů
v kolektivní smlouvě a připomí-
nat jim, že o ně taky příště
můžou přijít.
�� Dbát na dobré vystupování

Nápady k rozvoji základních organizací a získávání nových aktivních členů do odborů

předsedy  jiné  ZO,  někoho  ze
svazu).
�� Účelně a hospodárně využí-
vat FKSP a pravidelně evaluovat
spokojenost zaměstnanců s po-
skytovanými benefity.
�� Přispívat na individuální
školení a kurzy (např. počíta-
čová gramotnost). 
�� Dbát na širokou propagaci a
prezentaci ZO, připomínat za-
městnancům její existenci a
prospěšnost (ideálně určit jedno-
ho schopného odboráře zod-
povědného pouze za propagaci).
�� Zasílat  návrh  kolektivní
smlouvy k připomínkování a do-
plnění všem zaměstnancům, ne-
jen odborářům.

Pokud máte k uvedeným bo-
dům nápady na zlepšení či jiné
připomínky nebo pokud vás na-
padají další možné způsoby ze-
fektivnění práce odborové orga-
nizace směrem k náboru nových
členů, napište nám prosím na e-
mail ossoo@mladiodborari.cz.

Roman Petrenko
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Mobbing (v anglicky mluvících
zemích bullying) je možná pro většinu
lidí neznámým slovem, ale pro málo-
koho bude neznámým jevem. Jedná se
o  psychický teror  na pracovišti, zjed-
nodušeně – šikanu mezi kolegy.
Psychické násilí v zaměstnání je
vážným problémem, který je stále vel-
mi podceňován. Tento fenomén je bo-
hužel rozšířený mnohem víc, než se
nám líbí a než je společnost ochotná uz-
nat. Mobbing existuje  tak  dlouho,
jako  práce  samotná  a  jeho  nebez-
pečnost  stále  stoupá. Příležitostné inci-
denty,  o  kterých se hovoří v médiích,
jsou jen vrcholkem obrovského le-
dovce. Mobbing se týká každého z nás
– někdo je obětí, jiný mobberem a os-
tatní jsou více či méně aktivními nebo
pasivními  spoluúčastníky.  Navíc mo-
bbing nemá logiku, podle které by byly
oběti vybírány, to znamená, že nikdo si
nemůže být jistý a říci „mně se to nikdy
nestane“. Proto je nutné, aby tento druh
násilí nebyl již dále přehlížen, jak tomu
bylo celá léta. Zvláště, když jsou
následky srovnatelné a mnohdy i pod-
statně větší, než u klasické šikany, které
se na rozdíl od mobbingu věnuje velká
pozornost již velmi dlouho.

Příčiny tohoto jevu nejsou jen v osob-
nosti mobbera, ale především ve špatně
nastavené firemní kultuře, která upřed-
nostňuje konkurenční vztahy, kde
nechybí závist, ale naopak etika, dále ve
špatné organizaci práce a především ve
stylu řízení. Vedoucí pracovníci by si
měli uvědomit, že tento patologický jev
nemá negativní důsledky pouze pro
oběť, ale rovněž i pro firmu. Pro za-
městnavatele je určitě tvrdé si uvě-
domit, že se někdo z firmy může
dopouštět násilí. Nicméně nelze zavírat
oči a tvářit se, že takový jev se nevysky-
tuje. Bohužel mnoho vedoucích pracov-
níků stále neumí situaci řešit –
odstraňují pouze následky a nikoliv
příčiny. V reálu to znamená, že je oběť
v rámci zachování klidu na pracovišti
vyštvána, zatímco mobber dále zůstává.
Tento přístup ale může být potvrzením
jeho činnosti, což způsobí, že příště
udeří znovu a s ještě větší razancí.

Tento jev úzce souvisí s bezpečností
práce – pod  vlivem mobbingu dochází
u oběti k mnoha změnám, které mohou
mít za následek zvýšenou míru selhání,
chyb  či  úrazů.  Obrana jednotlivce je
složitá, proto by měli pomoci kolegové.
Ti však zůstávají pasivní. Důvodem je
ve většině případů strach a nechuť
přivodit si svým zásahem potíže.
Ignorace a tolerance mobbingu však
plyne i z nedostatku informací o tomto
jevu. A to je hlavním cílem mého textu
– poukázat na nebezpečnost mobbingu,
přispět k větší informovanosti a rozkrýt,
jak se projevuje, koho se týká a jak se
mu bránit. Jinak budou schopní lidé
dále odcházet ze zaměstnání, které je
baví jenom proto, aby se zbavili nepří-
jemných pocitů a osvobodili se od
nekalých praktik mobbera.

MOBBING – NEBEZPEČNÝ FENOMÉN NAŠÍ DOBY
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 

Co je to mobbing
Mobbing se někdy překládá jako

šikana na pracovišti, ale není to úplně
přesné. Tento výraz používaly sdělovací
prostředky, než se u nás termín mobbing
vžil. Ale vzhledem k tomu, že se od kla-
sické šikany přeci jen odlišuje, je vhod-
nější označovat tyto jevy jako (psy-
chické) týrání, psychoteror, (psychické)
násilí apod. Hirigoyen (2002) dokonce
jeho nebezpečnost zdůrazňuje slovním
spojením „psychická vražda“.
Odkud se mobbing vzal?

Slovo mobbing je odvozeno z an-
glického slovesa to mob (obtěžovat,
hromadně napadnout, vulgárně vynadat,
vrhnout se na...) a do psychologie přišel
ze zvířecí říše (rakouský etolog Konrád
Lorenz jím popisoval „útok smečky na
vetřelce, jenž vnikl do jejich teritoria“).
O uvedení slova mobbing do psycholo-
gie a zároveň i o jeho rozšíření se za-
sloužil švédský profesor psychologie
Heinz Leymann, který v osmdesátých
letech 20. století zjistil, že se podobný
typ chování vyskytuje i u lidí na praco-
višti.

Zatímco slovem mobbing je ozna-
čováno psychické násilí kolegy na kole-
govi, ještě se můžeme setkat s dalšími
termíny – bossing je psychoteror, který
páchá nadřízený na svých podřízených,
opačný jev se nazývá staffing. Švédský
výzkum  odhalil,  že  nejčastěji dochází
k tomuto násilí právě mezi kolegy – 44
% (Kratz 2005). V anglicky mluvících
zemích se používá spíše souhrnného ter-
mínu bullying.

Mobbing rozhodně není žádným
novým jevem, i když doba, která upřed-
nostňuje ostré lokty a nahrává sobectví,
má svůj výrazný podíl na jeho častějším
výskytu. Mobbing se v zaměstnání
samozřejmě objevoval i v minulosti,
stejně jako neshody či konflikty. Tyto
jevy však nelze zaměňovat. Mám-li
konflikty v práci, ještě nemusí zname-
nat, že jsem se stal obětí mobbingu.
Narozdíl od něj však konflikty mohou
být i přínosné. Pokud se ale neřeší,
přerostou v patologické vztahy, ke kte-
rým právě patří mobbing. Samostatně
však mobbingem rozhodně nejsou. 
Jaká je definice mobbingu?

V podstatě neexistuje jednotná mezi-
národně uznávaná definice. Profesor
Leymann (2007) chápe mobbing jako
vášnivou kolektivní kampaň spolupra-
covníků za účelem vyloučení, potrestání
a ponížení vybraného pracovníka, ob-
vykle bez náležité příčiny. V každém
případě se jedná o dlouhodobý syste-
matický nátlak, který zahrnuje nepřátel-
skou a neetickou komunikaci bez ohle-
du na to, jakou činnost zaměstnanec
vykonává či jak se na pracovišti chová.
Jde o jednotlivé útoky, které navenek
působí  jako  neškodné  a  náhodné, ale
v komplexním pohledu tvoří promyš-
lený a zdraví ohrožující jev.
Je mobbing opravdu tak nebezpečný?

Výzkumy ukazují, že nárůst mobbin-
gu je přímo úměrný rostoucí agresivitě a
stresu ve společnosti, ekonomické
situaci   a   míře   nezaměstnanosti. Ale
v každém případě představuje riziko pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Pod vlivem mobbingu se snižuje po-

zornost pracovníka, který je v perma-
nentním stresu, mění se jeho motivace a
postoje  k  práci,  ztrácí  se  uspokojení
z činnosti, klesá koncentrace pozornosti,
dochází ke ztrátě zájmu. Napětí a úzkost
nedovolují vykonávat přidělenou čin-
nost naplno a stejně tak nedovolí ani
plnou regeneraci sil. To vše může mít za
následek zvýšený počet chyb, selhání či
pracovních úrazů.

Problematikou existence a rozsahu
mobbingu v ČR se zabývá společnost
GfK. Z výsledků výzkumu z května
2007 vyplynulo, že „osobní zkušenost
se šikanou na pracovišti má v současné
době 16 % populace starší 14 let“ a dále,
že „více než čtvrtina postižených je ně-
které z forem mobbingu vystavována
alespoň jednou týdně, téměř polovina
všech (45 %) pak po dobu delší než je-
den rok“.

I Výzkumný ústav bezpečnosti práce
provedl  mapování násilí na pracovišti
(v  oblasti zdravotnických a sociálních
služeb). Dotazníkové šetření (1286 osob)
v roce 2004 ukázalo, že 13% responden-
tů má osobní zkušenost s mobbingem,
12 % s fyzickým násilím a dokonce
38% zkoumaných osob se slovním na-
padáním.

Mobbing  je  nebezpečným  jevem,
který existuje stejně dlouho jako práce
samotná. Bohužel atmosféra ostrých
loktů, konkurence, nezaměstnanost či
závislost na práci agresivitu na praco-
višti jenom zvyšují. Mobbing byl
poprvé    pozorován   ve   zvířecí   říši
(u ptáků) a teprve potom byl aplikován
na pracovní vztahy.
Malý test: Jste vystaveni mobbingu?

Předkládáme test, který vám pomůže
zjistit, zda jste vy (váš kolega anebo
někdo z vašich blízkých) vystaveni
mobbingu. Ačkoliv existuje pravidlo, že
mobbing musí probíhat minimálně půl
roku, aby mohl být takto pojmenován,
ke zjištění situace, zda existuje ohrožení
postačí, když se zamyslíte nad poslední-
mi třemi měsíci. Odpovídejte ANO
nebo NE.
• Když vstoupím do místnosti,

rozhovor kolegů náhle skončí.
• Šíří se o mě pomluvy.
• Moje přítomnost na pracovišti je

kontrolována víc, než normálně nebo
u jiných kolegů.

• Moje práce je bez udání důvodů hod-
nocena jako špatná, jsem terčem
neustálé kritiky.

• Je mi písemně nebo ústně
vyhrožováno.

• Smějí se mé nemoci, handicapu, úče-
su, oblečení apod.

• Jsou mi odpírány nebo zamlčovány
důležité informace.

• Okřikují mě, nebo mi neustále nadá-
vají.

• Chovají se ke mně, jako kdybych
byl/a vzduch.

• Kolegové si ze mě utahují, posílají
mě  dělat  zbytečné  věci,  vyřizovat
smyšlené vzkazy.

• Obtěžují mě sexuálními narážkami
nebo činy.

• Věnují mi akorát pohrdavé pohledy
či gesta.

• Mám hanlivou nebo nelichotivou
přezdívku.

• Jsem terčem kanadských žertů.
• Spolupracovníci mi předhazují, že na

pracovišti dlouho nevydržím.
• Nejsem zván na neformální pod-

nikové akce anebo jen tak naoko, že
je zřejmé, že nejsem vítán/a.

• Na pracovních poradách nedostávám
slovo, a pokud ano, bývám rychle
umlčen/a.

• Bývám obětním beránkem – když se
něco nepovede, často se na mě všech-
no svede.

• Kolegové mi vyslovují nedůvěru,
sepisují petice, svolávají schůzky,
aby se řešilo, co se mnou dál.

• Bývám terčem fyzické agrese.
• Často mě bolí hlava, žaludek nebo

jsem více nemocný/á.
•  Myslím na člověka, který mi nějak

ubližuje, i mimo pracovní dobu.
• Často jsem stěhován/a z kanceláře do

kanceláře.
• Odtahují se ode mě i lidé, kteří se se

mnou předtím bavili.
• Kritizují moje politické nebo

náboženské přesvědčení.
• Během mé dovolené nastávají v mnou

vykonávané agendě závažné změny.
• Jsem  terčem opakovaných stížností

u nadřízených.
• Je mi odepřeno podnikové vzdě-

lávání.
• Ztrácejí se mi věci, soubory, data

nebo si je kolegové přivlastňují.
• Jakékoliv chybičky se přehnaně

zveličují.
• Moje profesní kvalifikace je neustále

zpochybňována.
• Do pomluv a intrik jsou zatahováni i

moji rodinní příslušníci.
VÝSLEDEK TESTU

Jednotlivé situace je nutné posuzovat
co nejobjektivněji. V tomto případě ne-
stačí pouze sečíst všechny kladné
odpovědi. Ten, kdo odpověděl třikrát
ANO, může být ve větším ohrožení než
ten, kdo měl šest souhlasů. Rozhodující
je totiž i to, jak často se případy vysky-
tují a v jaké intenzitě.

Varovným  signálem  je,  pokud  jste
v  poslední  době  častěji konfrontovaní
s urážlivým jednáním, jednotlivé útoky
se postupně zostřují a inovují, původně
konkrétní body kritiky se postupně ge-
neralizují i na ostatní oblasti vašeho ži-
vota a práce a „šikana“ již škodí vašemu
zdraví.

Pokud však máte více než polovinu
kladných odpovědí, jste pravděpodobně
hlavním terčem mobbingu. Jestliže jste
těmto systematickým útokům vystaveni
minimálně jednou týdne alespoň půl
roku, o tom, že jste obětí, již není
pochyb. Chcete-li zůstat ve stávajícím
zaměstnání,  nezbývá  na  vaši  reakci
mnoho času.
Více si můžete přečíst v kapitolách Co
je to mobbing, Malý test: Jste vystaveni
mobbingu?, Charakteristické znaky
mobbingu a jeho cíle, Příčiny mobbin-
gu,  Průběh mobbingu, Profil mobbe-
ra, Oběti mobbingu,Techniky mobbin-
gu, Reakce na mobbing, Důsledky
mobbingu,  Obrana   proti   mobbingu
v plném znění publikace na:
https://osha.europa.eu/fop/czech-re-
public/cs/publications/files/Mobbing
_final.pdf

https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/Mobbing_final.pdf
https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/Mobbing_final.pdf
https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/Mobbing_final.pdf
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Rostoucí nerovnost není nevyhnutelná, ale je nutné okamžitě jednat
30. říjen 2014

Organizace Oxfam zveřejnila zprávu, která potvrzuje analýzu nerovnosti PSI,
a výrazně upozorňuje na propastné majetkové rozdíly. Nic není nevyhnutelné,

rozhodnutí, která uděláme a představitele, které si
zvolíme, mohou rozhodnout o tom, zda tyto nerov-
nosti budou pokračovat. Existence neospravedl-
nitelných nerovností při rozdělování bohatství
není náhodná. Akumulace bohatství je využívána
k získání moci, která je využívána k ochraně bo-
hatství a zafixování privilegií na další generace.
Úroveň nerovnosti, kterou dnes vidíme, je ne-
spravedlivá a přímo ohrožuje demokracii. Zpráva
přináší jednoduchý vzkaz:  pracovníci musí dostá-
vat slušnou  mzdu,  každý  má nárok na kvalitní
veřejné služby na základě potřeby, ne na základě
bohatství, a ti, co nejvíce profitují z bohatství, by

měli i nejvíce přispívat v době, kdy je trh až příliš často jediným morálním kom-
pasem. Pro miliardu pracovníků na naší planetě je veřejné bohatství to jediné, co
mají. Právo na vodu, energii, vzdělání a zdravotní péči může být realizováno
pouze prostřednictvím veřejné služby. Trhy neposkytují tyto služby pro nejchudší
a ani nikdy nebudou. Pouze veřejné služby financované z progresivního zdanění
můžou zabezpečit základní lidská práva. Je ospravedlnitelné, že bohatí
průmyslníci a bankéři si pronajímají lodě za půl milionu dolarů za týden, zatím-
co každý den umírají lidi kvůli nedostatku čisté vody? Jak je možné, že více než
20 bilionů dolarů leží na účtech v daňových rájích, když vlády tvrdí, že si
nemůžou dovolit udržovat v chodu základní veřejné služby? Jak je možné, že
dnes mnoho největších a nejbohatších nadnárodních společností na světě
jednoduše přestalo platit daně? Odpověď Oxfamu je jednoduchá. Jediným důvo-
dem je nedostatek politické vůle. Našim úkolem je postarat se o to, aby tento křik
byl vyslyšen. 
Rozmach eboly: Symptom privatizace a úsporných politik
31. říjen 2014

Odborové  organizace  PSI  a EPSU podporují návrh španělských odborů ve
zdravotnictví na vylepšení veřejného zdravotního systému a vytvoření

bezpečného pracovního prostředí. Šíření
viru ebola je zjevně spjato s nedostatečnými
investicemi do veřejných zdravotních sys-
témů v západní Africe a s úspornými opat-
řeními v Evropě. Nezodpovědnost španěl-
ského  ministerstva zdravotnictví a dalších
španělských úřadů stála za prvním případem

nakažení ebolou mimo africký kontinent. Za nakažením zdravotní sestry v Mad-
ridu stojí nedostatečná zdravotní a bezpečnostní politika. Nemocnice, kde tomu-
to případu došlo, byla dříve uznávaným plně vybaveným centrem pro kontrolu
infekčních  chorob, ale kvůli škrtům v rozpočtu byla změněna na ústav pro péči
o staré lidi. Španělské odbory dlouho volaly po účasti na rozhodování ve zdra-
votnictví, ale ministerstvo i regionální rada tyto požadavky odmítly. Výsledkem
je omezení financí na zásoby, vzdělávání a školení zdravotnického personálu,
během posledních dvou let bylo ve zdravotnictví zrušeno 30 tisíc pracovních
míst. Privatizace a škrtání rozpočtů včetně kooperačních programů s rozvojový-
mi  zeměmi  a  pomoci pro nevládní organizace, které pracují v západní Africe,
jsou těmi hlavními důvody, proč se ve Španělsku objevily případy eboly. 
Jižní Korea: Pracovníci bojují za právo na důstojný odchod do důchodu
1. listopad 2014

Přes 120 tisíc jihokorejských pracovníků vyrazilo do ulic Soulu při demon-
straci proti vládnímu plánu na reformu penzijního systému. Za účelem snížení
penzijního deficitu a bez konzultace s odbory přišla vláda s návrhem zákona na

zvýšení odvodů zaměstnanců a snížení
důchodů a benefitů počínaje rokem 2016.
Jihokorejský prezident, který je známý
svými výroky proti odborům, uvedl, že
takové oběti jsou nezbytné pro budoucí
generace a celou zemi. Korejská
odborová organizace KGEU tento návrh

odmítla  a  zvažuje  vyhlášení  generální  stávky v následujících týdnech. Pokus
o rozbití penzijního systému státních zaměstnanců je přímým útokem na jejich
práva, když národní penzijní systém je již tak neadekvátní a penzistům nenabízí
téměř žádnou ochranu. K tomu všemu navíc vláda provádí agresivní privatizační
politiku, která podporuje antisociální reformy. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová k tomu řekla: „V Jižní Koreji dochází k systematickému porušování
pracovních práv: mzdy jsou příliš nízké, pracovní doba je příliš dlouhá a pra-
covní podmínky jsou velmi náročné.“ 
Itálie: Pracovníci ve veřejných službách protestují proti zmrazení mezd a
nejisté práci
8. listopad 2014

Pracovníci ve veřejných službách 8. listopadu v Římě demonstrovali proti ne-
jisté práci a za zvýšení mezd se sloganem „Pubblico sei tu, sblocchiamo il fu-
turo!” neboli „Veřejnost jste vy, změňte svou budoucnost!“. Těchto protestů se
zúčastnilo přes 100 tisíc demonstrantů. Vyjednávání odborů o změně podmínek

kontraktů a mezd poprvé po sedmi letech trva-
lo čtyři měsíce. Odbory požadovaly zastavení
snižování mezd, zamezení nejisté práci ve ve-
řejné správě a více investic do školení kvalit-
ních služeb. Tento protest navazuje na obrov-
skou demonstraci z 25. října, kdy demon-
strovalo až milion pracovníků proti vládním

pracovním reformám, které zjednodušují propouštění zaměstnanců. Tato pracov-
ní reforma totiž nebyla nijak konzultována s odbory a premiér Matteo Renzi
uvedl, že o tomto novém zákonu s nimi ani diskutovat nehodlá. Generální tajem-
nice odborové organizace Cgil Susanna Camussová, k tomu řekla: „Pokud vláda
bude i nadále ignorovat naše výzvy, budeme nuceni ke generální stávce“. Sobotní
protest byl dalším důležitým úspěchem, který sjednocuje všechny italské
odborové organizace ve veřejných službách. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová to komentovala slovy: „Stejně jako i v jiných zemích dochází v Itálii
k zjevným útokům na odborové organizace a na jejich roli při reprezentování pra-
covníků. Váš protest se připojil k velké demonstraci britských pracovníků kvůli
zvýšení mezd a mimořádnému shromáždění v Jižní Koreji, kde pracovníci demon-
strovali proti privatizaci veřejných služeb a penzijní reformě. PSI podporuje pra-
covníky, kteří protestují a stávkují v různých částech světa za ochranu práv, in-
vestice do kvalitních služeb a bojují proti nerovnostem a nespravedlnosti.“
Globální odbory chystají kampaň za větší daňovou zodpovědnost v penzij-
ních fondech
9. listopad 2014

Globální odborové hnutí představilo novou iniciativu za odpovědnou daňovou
politiku  penzijních  fondů,  které spravují přes 20 bilionů amerických dolarů, a
u kterých jsou do jejich řízení zapojené i odbory a jejich spřízněné subjekty.
Generální tajemnice ITUC Sharan Burrowová k tomu řekla: „Pokusy o krát-
kodobé zisky  prostřednictvím agresivního  daňového   plánování   podkopávají
udržitelnost našich ekonomik. Jakožto správci kapitálu pracovníků by penzijní

fondy měly podniknout rozumné kroky v reak-
ci na daňová rizika v jejich investičních port-
foliích.“ Konkrétně tato  iniciativa odborů
upozorňuje na důležitost vyhodnocovacích
procesů u současných investic, komplexní
zmapování a analyzování nových investic,
podporování daňových reportů jednotlivých
zemí a spolupráce s externími manažery

fondů. Odbory ve svém stanovisku rovněž vyjadřují obavy z rostoucích vlivů ob-
chodních skupin a nadnárodních společností. S. Burrowová k tomu uvedla:
„Některé mocné finanční a podnikové zájmy tlačí na oslabení mezinárodní
spolupráce, která by mohla ukončit zdánlivě nekonečný seriál skandálních
daňových úniků, obzvláště u těch nadnárodních podniků, u kterých k tomu
dochází opakovaně. Tyto daňové triky hluboce poškozují vládní rozpočty a
zároveň ubližují podnikům, které se chovají poctivě. Vlády musí firmy více regu-
lovat, aby zajistily, že společnosti již nebudou moci unikat svým daňovým zá-
vazkům a nyní vidíme, že tato problematika se přesouvá do sektoru penzijních
fondů.“
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