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Případným autorům
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Výbor Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR OSSOO

Výbor odborového svazu

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg

Ze sekcíVize změny hospodářské strategie České republiky

Ve čtvrtek 3. prosince 2015
se v Praze v sídle odborového
svazu bude konat 2. zasedání
Výboru Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací. Na
programu je Zpráva o činnosti
OSSOO od minulého zasedání
VOS (duben 2015), čerpání
rozpočtu OSSOO ke dni 30. 9.
2015 a návrh rozpočtu OSSOO
na rok 2016, zhodnocení sva-
zové rodinné rekreace v roce

2015 a návrh jejího zabezpečení
pro rok 2016. VOS dále projed-
ná termíny zasedání PVOS,
VOS, Revizní komise OSSOO a
Sněmu ČMKOS v roce 2016,
schválí zástupce a náhradníky
OSSOO ve Sněmu ČMKOS pro
rok 2015 a projedná organizační
změny v kanceláři OSSOO.
Jednat bude také o modernizaci
a digitalizaci veřejné správy.

-dě-

Výjezdní zasedání výboru
Sekce policistů a zaměstnanců
Policie ČR se konalo ve dnech 29.
a 30. října 2015 v rekreačním za-
řízení PČR Hradec Králové –
Kounov. Předseda sekce Jaroslav
Chytrý v úvodu jednání přivítal
předsedu OS Bc. Pavla Bednáře,
předsedu KOV Mgr. Petra
Pachera a všechny zúčastněné.

Předseda OS P. Bednář infor-
moval přítomné o problematice
skládání zkoušky strážníka (li-
cence) u obecní policie opakovaně
vždy po 3 letech. Odbory prosazují
v novele zákona o obecní policii
prodloužení období pro opakování
zkoušek na 5 let. Dále P. Bednář in-
formoval, že odbory vyjednaly
navýšení FKSP od 1. 1. 2016 na 1,5
% a od 1. 1. 2017 na 2 %, o změně
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a č.
304/2014 Sb., - o platových
poměrech státních zaměstnanců a
platových tarifech, které se zvyšují,
od 1. 11. 2015 o 3 %. Díky
prováděcím předpisům příslušníků
bezpečnostních sborů se zvyšují
platové tarify o 3 % od 1. 11. 2015
a zvýšení platových tarifů platí i
pro rok 2016. Dále informoval, že
ing. V. Samková z kanceláře naše-
ho odborového svazu je členkou
rady pro úpravu katalogu prací a
hodnocení stávajícího zařazení.

Předseda KOV P. Pacher infor-
moval o výběrovém řízení na po-
licejním prezidiu, o delimitaci po-
licejního školství z MV ČR pod
policejní prezídium. Ředitelem
odboru vzdělávání je plk. Mgr.
Marek Adam. Organizační struk-
tura a systemizace útvaru byla
projednána a schválena věcně
příslušným odborovým orgánem.

Podstav policistů bude řešen
náborovou kampaní 840 policistů
na rok 2016. Od 1. 1. 2016 jsou
stávající zaměstnanci České poš-
ty, kteří zajišťují provoz teleko-
munikačních spojení v rámci
PČR, delimitováni liniově pod
Ministerstvo vnitra ČR.

Předseda sekce J. Chytrý infor-
moval o výběrovém řízení na
pozici vrchní rada na policejním
prezídiu - vedoucí odboru OIKT a
také o návrhu rozpočtu Sekce
policistů a zaměstnanců Policie
ČR na rok 2016.

V diskusi byl podán návrh na
výjezdní zasedání pro rok 2016,
dále zazněl návrh na úpravu pla-
tových tříd v platovém stupni I.,
který je pod úrovní minimální
mzdy. Byla podána informace
o zákonu 234/2014 o státní služ-
bě, i když se tento zákon se ne-
vztahuje na zaměstnance Policie
ČR. -jch-, -dě-

Pokračování na straně 3

Před téměř čtyřmi lety Česko-
moravská konfederace odborových
svazů zveřejnila svůj zásadní pro-
gramový dokument „Vize ČMKOS
pro Českou republiku“. Dokument
narýsoval představu zásadní změny
v oblasti hospodářské, sociální a
rozpočtové politiky České republiky
v nových podmínkách. Nyní konfe-
derace přistoupila k zhodnocení hos-
podářského vývoje za uplynulé čtyři
roky v podobně obsažném doku-

Vážené odborářky a odboráři,
od měsíce ledna 2016 do pololetí roku 2016 budou probíhat

konzultace s pracovníkem IPC Ostrava – Ing. Zdeňkem Faicem
pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací z re-
gionu Olomouckého kraje v Olomouci na adrese Odborového
svazu KOVO, na ulici Denisova 2, 772 00 Olomouc, v místnosti
nacházející se v 3. patře (podkroví) v níže uvedených termínech a
časových intervalech:
12. 1. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod. 5. 4. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod.
28. 1. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod. 21. 4. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod.

9. 2. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod. 3. 5. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod.
25. 2. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod. 19. 5. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod.

8. 3. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod. 7. 6. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod.
24. 3. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod. 23. 6. 2016 10,00 hod. – 12,00 hod.

Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete
předávat k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení člen-
ských příspěvků a další aktuální požadavky z vašich základních
odborových organizací. Odborový svaz státních orgánů a organiza-
cí tímto krokem chce i nadále zachovat kontakt odborářů z Olo-
mouckého kraje s pracovištěm Informačního a poradenského cen-
tra Ostrava formou konzultačního místa, které nám poskytl
odborový svaz KOVO v Olomouci. Vzhledem k tomu, že pondělí
a středy jsou úředními dny v drtivé většině pracovišť, tak jsou
konzultační dny v Olomouci směřovány na úterky a čtvrtky.

Bc. Pavel Bednář, předseda odborového svazu

mentu, který hodnotí, jak se některá
doporučení Vize ČMKOS z roku
2012 za vlády současné koalice
naplnila či naplňují, a definuje, která
z doporučení Vize jsou stale aktuální
a platná.

Dokument představil předseda
ČMKOS Josef Středula na tiskové
konferenci v Praze ve čtvrtek 19.
listopadu.

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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ze základních organizací

„S vedením nemáme konflikt,
protože po něm nic nechceme,
zatím. Cítíme, bohužel, že my,
zaměstnanci, jsme pro zastupi-
telstvo i vedení úřadu jen póvl.“
Zhruba takto hodnotí svou
situaci odboráři z úřadu jednoho
menšího města. Dnes zaměst-
nanci už jen vzpomínají, že bylo
lépe. Ze sociálního fondu byly
roční požitky zhruba ve výši
měsíčního platu. Pak ale po
každých volbách s novým zastu-
pitelstvem přišlo pohoršení si, a
to nejen co se týká sociálního
fondu. Přístup starosty, zastupi-
telstva i tajemníka k odborům
přiměl zrušit členství vedoucí
pracovníky. V pracovní oblasti
se zaměstnanci cítí mezi mlýn-
skými kameny. Na jedné straně
zákony a další předpisy, kterými
se musí řídit ve výkonu při

správě obce a na druhé straně
vůle a tlak volených funkcio-
nářů. Ze situace pak vyplývá ná-
zor, že členové zastupitelstva by
měli mít zkoušku ze znalosti
správního řádu a zákona o ob-
cích.

Odboráři by v podmínkách
malého města viděli jako pros-
pěšné, aby zastupitelstvo a za-
městnanci byli vůči občanům
jedním celkem a aby se volení
funkcionáři veřejně nevymezo-
vali v různých situacích proti za-
městnancům, jak tomu bohužel
bývá. V podmínkách malého
města úředníci částečně fungují
pracovně i na ulici a v době vol-
na, když se na ně s něčím obrátí
spoluobčané. A tak pak berou
jako nespravedlivé lpění na mi-
nutovém příchodu ráno či po
obědě, když se mimořádně zdr-
želi o chvilku, protože „úřado-
vali“ po cestě do práce.

S protiprávním jednáním hra-

Podobnost? Čistě náhodná! ničí praxe tlačit na zaměstnance
v důchodovém věku, aby ukon-
čili sami pracovní poměr. Už se
stalo, že zaměstnanec tento tlak
nevydržel a odešel, jindy pak ve-
dení použilo institut nadby-
tečnosti a pracovní pozici pře-
jmenovalo.

Odboráři, i když současná at-
mosféra v úřadu jim moc nepře-
je, plánují navrhnout změny ve
využití sociálního fondu. Z něj
jsou nyní čerpány prostředky jen
na stravování a jedno životní ju-
bileum a peníze zůstávají ne-
využity. Veškeré akce pořádané
odbory, jde v podstatě jen o ob-
last kultury, jsou pouze za
odborové peníze a tedy pouze
pro odboráře. A tak by odboráři a
i další zaměstnanci rádi využili
sociální fond jako dříve k ošat-
nému, dovolené, sportu, ja-
zykovým kurzům, kurzům
pokročilejšího ovládání PC či
k důchodovému připojištění.
Doufají, že se to povede a nebu-
dou muset čekat, jestli po

příštích volbách bude zastupitel-
stvo s lepším přístupem k za-
městnancům nebo alespoň bude
tajemník, ve kterém budou mít
zaměstnanci zastání.

Přes nepříznivě nakloněnou
situaci pro odbory, nebo možná i
proto, se v poslední době sami
přihlásili noví členové. Hlavním
motivem členství je zde pro
všechny právní poradenství a
v případě potřeby právní pomoc.
Oceňují možnost odpočtu odbo-
rových příspěvků ze základu
daně. Více členů by jistě pomoh-
lo pozici odborové organizace
při úřadu. Proto také na žádosti
nečlenů, aby s konkrétními prob-
lémy odbory něco dělaly, dávají
funkcionáři odborů jednoznač-
nou odpověď, napřed do odborů
vstupte.

-dě-
Pozn.: Vzhledem k současnému
postavení základní odborové or-
ganizace vůči zaměstnavateli
jsme se dohodli nezveřejňovat
konkretizující údaje.

V Hradci Králové o pracovním právu

Další seminář v rámci projek-
tu Rady hospodářské a sociální
dohody „Realizace vzdělávacích
seminářů směřujících k zajištění
posilování sociálního dialogu
na všech jeho úrovních" organi-
zovaný naším odborovým sva-
zem se konal ve čtvrtek 26.
listopadu v kongresovém centru
ALDIS v Hradci Králové. Dva-
cet odborových funkcionářů -
zástupců zaměstnanců se sešlo
k tématu pracovní právo po no-
vele zákoníku práce pro zaměst-
nance a zaměstnavatele.

Seminář vedl Mgr. Michal
Neruda, který má mj. zkušenosti
z vedení regionální právní po-
radny Českomoravské konfede-
race odborových svazů. Disku-
tovalo se o změnách, které se
v zákoníku dotkly dohod o pra-
covní činnosti a dohod o prove-
dení práce a odškodňování

úrazů a nemocí z povolání.
Dále se diskutovalo o judiká-
tech, které mají význam pro pra-
covněprávní vztahy, a to napří-
klad o pořizování obrazových a
zvukových záznamů v souvis-
losti se střetem práva na sou-
kromí a práva na spravedlivý
proces, o okamžitém zrušení
pracovního poměru, možnosti

zaměstnavatele vymezit vhodné
oblečení na pracovišti či o právu
na úpravy pracovní doby rodičů
z důvodu péče o dítě.

Přítomní se také zajímali o chra-
nu odborových funkcionářů a
diskriminaci, když v případě
soudního projednávání je dů-
kazní břemeno na žalovaném
zaměstnavateli, aby dokázal, že

Mgr. Michal Neruda

se např. šikany či mobbingu ne-
dopustil.

M. Neruda ohledně žalob na
neplatnosti výpovědi uvedl svou
zkušenost odborového právníka,
že vyhrané spory mají význam
kvůli finanční satisfakci, ale
návrat na původní místo bývá už
kvůli ztrátě vzájemné úcty ne-
možný. Upozornil také na dobu
nároku na finanční nároky vůči
zaměstnavateli po skončení pra-
covního poměru. K rozšiřování

Studijní volno
státních zaměstnanců

O často diskutovaném insti-
tutu služebního volna k indi-
viduálním studijním účelům
zákona o státní službě (§ 108),
které přísluší státnímu za-
městnanci v kalendářním roce
v rozsahu šesti dnů výkonu
služby, se dozvíte více v lis-
topadovém newsletteru Státní
služba vydávaného sekcí pro
státní službu MV ČR:
http://www.mvcr.cz/sluzba/cl
anek/newsletter-statni-sluz-
ba.aspx

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS

e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Tel: 234 463 333

na http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poraden-
ska-centra-pro-zamestnance najdete přehled poraden a jejich úřed-
ních hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poradenství pro
členy ČMKOS a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní
pomoci.

si povědomí o pracovním právu
doporučil webové stránky s judi-
káty nejvyššího a ústavního sou-
du z oblasti pracovního práva:
http://www.epravo.cz/top/soudn
i-rozhodnuti/pracovni-pravo/.

Seminář se dotkl i otázek do-
volené, pracovní doby, zkušební
doby, doručování písemností,
absencí a pracovního poměru
vzniklého jmenováním. -dě-

http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pracovni-pravo/
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pracovni-pravo/
http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/newsletter-statni-sluzba.aspx
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Vize změny hospodářské strategie České republiky
(výňatek z úvodu studie doplněný grafy z video prezentace Vize)

Pokračování ze strany 1

V ČR se v zásadě dlouhodobě (a
to nejen v období pravicových vlád)
prosazovala a fakticky stále pro-
sazuje jako „jediná správná“ linie

hospodářské politiky státu linie
fiskální konsolidace. Dosavadní
vývoj České republiky, zvláště
v období ekonomické krize v letech
2008 – 2013 však jasně ukázal, že
fiskální konsolidace a celková stra-
tegie hospodářského rozvoje reálné
ekonomiky jsou spojené nádoby a
nemohou být koncipovány izolo-
vaně bez nebezpečí výrazných
národohospodářských ztrát.

Jakkoliv je fiskální konsolidace
nesporně vážný problém, podle ná-
zoru ČMKOS by měla být vždy
podřízena vyššímu cíli, který musí
sledovat všechny vlády, a tím je za-
jištění zaměstnanosti, hospodářské-
ho růstu a zvýšení životní úrovně
obyvatelstva. Dostatečně silný
hospodářský růst je také nejlepším
řešením problému omezených fi-
nančních zdrojů. Je ovšem zřejmé,
že ani realisticky představitelné
zrychlení ekonomického růstu
nemůže v existující situaci vyřešit
velký rozsah nerovnováhy veřej-
ných financí, které vyžadují zásadní
reformy jak na výdajové, tak, a to je
třeba zdůraznit, v prvé řadě na je-
jich příjmové straně.

Česká republika po dlouhém ob-
dobí ekonomického poklesu a stag-
nace (zapříčiněné nejen světovou
krizí, ale také přehnanou fiskální re-
strikcí české vlády) zaznamenala
loni růst ekonomiky. HDP vzrostl –
po dvou letech poklesu – meziročně
o 2 % HDP a bylo to přijato téměř
s nadšením. Růst HDP se očekává i
letos. Pravděpodobně dosáhne až
k hranici 4 % a definitivně tak

bude překonána úroveň roku 2008.
Budeme-li však ekonomický růst

posuzovat v dlouhodobějším hori-
zontu, pak je očividné, že růst
České republiky patří k nejpoma-
lejším v rámci nových členských

mnohokrát slýcháme, že mzdové
náklady jsou – i při vědomí těchto
relací – v české ekonomice příliš
vysoké a odrazují potenciální in-
vestory. K takovým konstatacím
zbývá jen jediná otázka: Kam až by
měly české mzdy klesnout?

Podle mezinárodních analýz se
za posledních deset let české mzdy
přiblížily vůči našim sousedům
zhruba o 7 procentních bodů. Při-
rozeně že takový růst, posuzujeme-
li ho pod zorným úhlem možností
růstu životní úrovně obyvatelstva,
je nedostatečný. Nelze totiž za-
pomínat, že mzdy v České repub-
lice vycházejí z velmi nízké vý-
chozí úrovně, a sice z úrovně uměle
vytvořené na počátku ekonomické
transformace extrémním stlačením
kursu české koruny hluboko pod
úroveň parity kupní síly a k tomu
ještě stlačením růstu mezd mzdo-
vou regulací výrazně pod úroveň
růstu produktivity práce.

Podle tvůrců ekonomické trans-
formace na počátku devadesátých
let měly tyto dva tzv. transformační
polštáře – levná práce a výrazně
podhodnocený vývoz umožňující
prodávat naši produkci hluboko pod
skutečnou hodnotou – zajistit České
republice přechodnou transfor-
mační výhodu, která měla údajně
zabezpečit vzestup konkurence-
schopnosti a následně rychlý růst
české ekonomiky a rychlé přiblížení

zemí EU ze střední a východní
Evropy. Tedy zemí, které by se mě-
ly přibližovat k vyspělému jádru
Evropské unie. Roční tempa našich
sousedů Slovenska a Polska a také
pobaltských států se v posledních
letech stabilně pohybují okolo 3 %.
Česká ekonomika naproti tomu
jako by právě v posledních letech
„šlapala vodu“. Jednou je nad hladi-
nou, jednou pod hladinou.

Po dlouhých letech, kdy se v uka-
zateli výkonnosti začala česká eko-
nomika vzdalovat vyspělé části
Evropské unie, se teprve v roce 2014
její výkonnost začala k vyspělým
zemím opět přibližovat. Podle od-
hadu dosáhla loni výkonnost české
ekonomiky (HDP na hlavu v paritě
kupní síly) vůči zemím EU (28) 84
%, vůči eurozóně (18) cca 78 %.
Vůči Německu je to cca 68 %.

gence. Nestačí tedy ke sbližování
veličin reálné ekonomiky přede-
vším ve výkonnosti, produktivitě prá-
ce a v celkové konkurenceschop-
nosti. Důsledkem tohoto vývoje pak
je, že se neuzavírá, v některých
okamžicích dokonce rozšiřuje,
mezera ve mzdových úrovních,
v úrovni celkových příjmů domác-
ností, což je koneckonců syntetický
ukazatel celkové životní úrovně
obyvatel.

V roce 2014 dosáhla výše hodi-
nových hrubých mezd (v přepoč-
tu oficiálním měnovým kursem)
v České republice 29 % úrovně
Rakouska a 28 % Německa. Jinak
řečeno, za průměrnou mzdu jedno-
ho rakouského nebo německého za-
městnance si mohou firmy z těchto
zemí najmout tři české zaměstnance
a ještě část peněz ušetří. Přitom

Je zřejmé, že existující růstová
dynamika české ekonomiky stále
nestačí k uzavírání mezery v eko-
nomické úrovni ve vztahu k nej-
vyspělejším zemím Evropské unie a
žádoucímu postupu reálné konver-
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Pokračování ze strany 3

Dopis předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka (ČSSD) zaslal předsedovi
ČMKOS Josefu Středulovi dopis, ve kterém poděkoval za inicia-
tivu odborů Konec levné práce a vyjádřil mu plnou podporu
cílům kolektivního vyjednávání v oblasti zvyšování mezd.

Vážený pane předsedo,
rád bych Vám poděkoval za iniciativu ČMKOS "Konec levné

práce", která vyvolává potřebnou celospolečenskou diskusi ohledně
dalšího strategického směřování hospodářské politiky ČR. Rád bych
rovněž poděkoval za přiloženou studii a za ocenění hospodářské poli-
tiky současné vlády.

Vyjadřuji tímto podporu cílům kolektivního vyjednávání v oblasti
zvyšování mezd. Je nutné, aby se na plodech ekonomického růstu
podíleli i zaměstnanci nikoliv jen vlastníci firem. Vláda se snaží snížit
mzdový diferenciál mezi ČR a vyspělými státy EU např. zvyšováním
minimální mzdy či zvyšováním platů veřejné sféře, což nepřímo
ovlivňuje i vývoj mezd v soukromé sféře. Nicméně možnosti vlády
ovlivňovat růst mezd v národním hospodářství jsou omezené. Odbory
mají v tomto ohledu větší možnosti.

Reálná konvergence české ekonomiky k vyspělým státům je jednou
z priorit vládní politiky. Tato vláda si na rozdíl od předchozích pravi-
cových vlád uvědomuje, že konvergenční strategii nelze postavit je na
dočasné cenové výhodě. V delším časovém horizontu je nutné další
konvergenci založit na zvyšování produktivity práce. Vláda je
připravena s odbory o jejich názorech na další směřování
hospodářské politiky ČR vést odpovědnou diskusi.

S pozdravem
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky

Vize změny hospodářské strategie České republiky
naší životní úrovně nejvyspělejším
zemím Evropské unie.

Na světovém či evropském trhu
se naše výrobky staly lacinými, a to
je jejich údajná konkurenční výho-
da, a jsou srovnávány s výrobky ze
zemí s podstatně nižší životní
úrovní. Kromě toho jsme ztratili
trhy a dostali se do postavení pod-
řízené ekonomiky, tj. ekonomiky
závislé na dodávkách komponent a
subdodávek jiným ekonomikám.

V průběhu transformace, privati-
zace, liberalizace a řady různých
„reforem veřejných financí“ se
většina slibů z počátků transforma-
ce vypařila. Jediné co zůstalo, a
zůstává jako smutné dědictví eko-
nomické transformace 90. let, je
velmi nízká úroveň nominálních
mezd a platů v České republice.

Cílem Českomoravské konfeder-
ace odborových svazů je, aby reál-
ná konvergence české ekonomiky
k vyspělým zemím EU a především
konvergence mezd a platů probíha-
la co nejrychleji. Koneckonců
Česká republika a čeští občané
přece nevstupovali do Evropské
unie s vidinou, že ve zkratce řečeno
jsou a zůstanou „žebráky“ Evropy.
A nebylo by dobré, aby tato vidina
byla spojována s přijetím eura jako
společné měny EU.

Je jasné, že proces reálného sbli-
žování, resp. přibližování české
ekonomiky vyspělým zemím EU
nemůže pokračovat dosavadním
tempem, protože nedává časově
srozumitelnou perspektivu zará-
movanou do horizontu jednoho lid-
ského života.

Představa, že budeme pokračovat
dosavadními způsoby sbližování
ekonomické úrovně, je sotva při-
jatelná. Vyrovnání mzdových
úrovní s nejbližšími vyspělými
sousedy, které by při současném
tempu trvalo ještě dalších zhruba
100 let, by se totiž nedožili ani
naši vnuci.

Česká republika dnes reálně sto-
jí, ať už si to uvědomujeme či
nikoli, před volbou, zda se bude
dále prosazovat politika levné práce
– levného kursu koruny, politika
nízkých mezd, nízkých sociálních
standardů a nízkých daní, anebo se
vydá cestou rozvoje efektivnosti,
rychlého růstu, konkurenceschop-
nosti atd.

Přirozeně že realizace takové
strategie je nesnadná, neboť před-
pokládá zásadně změnit dosavadní
směr hospodářské politiky, a tedy
předpokládá vytvořit vládní hos-
podářskou strategii, která bude
schopna takové cíle naplnit.

Znamená to mj. zvážit, zda je
vůbec reálné se v dané situaci po
bezbřehé a v řadě případů přímo de-
strukční privatizaci dostat bez pod-
pory státu na špici v některých
moderních a rozvíjejících se od-
větvích či oborech, na špici v těch
oborech, kde je také možno dosaho-
vat rovnoprávných cen a vysoké
produktivity práce. Je to i realis-
tické ocenění faktu, že ekonomika
se v minulých letech profilovala, a
ten proces dosud pokračuje, jako
záložní ekonomický prostor ně-
mecké ekonomiky se vším co, ta-
ková závislost znamená.

Je bezpochyby velmi těžké říci,
zda se změna hospodářské politiky
České republiky, kterou doporučuje
Vize, podaří či nikoli. Nicméně po
25 letech zkušeností je patrné, jak
se bude naše postavení v evropské
ekonomice vyvíjet, budeme-li
pokračovat stále stejnou cestou
politiky levné práce. To je cesta
technologického zaostávání a ses-
tupu k nižším stupňům zpracování,
s nižší přidanou hodnotou, s nižším
oceněním, s nižší produktivitou a
samozřejmě i s nižšími mzdami. Je
to cesta, jakou se Česká republika
může dostat do pasti chudoby.

Záznam tiskové konference z 19.
listopadu, kde ČMKOS před-
stavila institut Vize změny
hospodářské strategie ČR:
http://www.cmkos.cz/uvodni-s-
trana/aktuality/4060-3/video-
vize-2015-cmkos

Vize změny hospodářské strate-
gie ČR - dokument a Vize změny
hospodářské strategie ČR -
prezentace:
http://www.cmkos.cz/uvodni-s-
trana/aktuality/4058-3/vize-z-
meny-hospodarske-strategie-cr

http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4058-3/vize-zmeny-hospodarske-strategie-cr
http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4058-3/vize-zmeny-hospodarske-strategie-cr
http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4058-3/vize-zmeny-hospodarske-strategie-cr
http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4060-3/video-vize-2015-cmkos
http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4060-3/video-vize-2015-cmkos
http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4060-3/video-vize-2015-cmkos


Pro mé dnešní
zamyšlení jsem
si dovolil para-
frázovat název
knihy známého
amerického spi-
sovatele Roberta
F u l g h u m a .
Všichni úředníci

jsme v průběhu listopadu byli po-
voláni svými personalisty k pod-
pisu tarifního zvýšení platu o 3 %.
Není to mnoho, ale i tak jsem z růz-
ných stran zaznamenal negativní
emoce veřejnosti ve smyslu, že ti
darmožrouti zase dostali přidáno.
Mezi lidmi se o úřednících dobře
nemluví, nemají nás moc rádi.
Nicméně stát ani společnost bez
administrativního aparátu efek-
tivně fungovat nemůže. Co tedy
můžeme (a měli bychom), udělat
proto, aby se náš obraz v očích
veřejnosti zlepšil?

Budu vycházet pouze ze svých
osobních zkušeností úředníka
státní správy s praxí 17 let a také
jako občana, který na různých
typech a stupních státní správy
vyřizuje pravidelně svoje běžné

záležitosti. Nedávno jsem navští-
vil jeden nejmenovaný úřad,
abych splnil svoji zákonnou po-
vinnost. Hodinu jsem stál v dlou-
hé frontě dalších lidí a čekal, až
na mě přijde řada u okýnka. I
přesto, že fronta byla opravdu
dlouhá, byla otevřena pouze jed-
na přepážka. Ostatní dvě přítom-
né úřednice, sice seděly za svými
okénky, ale měli staženou roletu a
vesele diskutovaly. My všichni
klienti jsme tak měli možnost vy-
slechnout zážitky obou slečen z prá-
vě proběhnuvšího víkendu a na-
sucho polknout, neboť si mezi
řečí pochutnávali na zákuscích,
což také bohatě slovně komento-
valy. Prosím čtenáře, kteří právě
povytáhli svoje obočí a chystají
se přeskočit na další článek, aby
vydrželi a dočetli až do konce, pro-
tože toto se opravdu stalo. Nic jsem
si nevymyslel, ani nepřibarvil.
Tváří každého úřadu jsme my,
pěšáci, řadoví referenti, kteří dnes
a denně vykonáváme svoji agen-
du. Je tedy na nás jaký obraz
v očích veřejnosti, jsme schopni
vytvořit.

5 NOS 19/2015

Stalo se tradicí, že se vedení
ČSSZ ke konci roku schází na
své celostátní poradě. Konala se
i letos, a to v pondělí 23. a v úte-
rý 24. 11. Hlavními projedná-
vanými tématy byl zákon o stát-
ní službě, rekapitulace letošního
roku a výhled na nadcházející
rok.

„Letošní rok je pro ČSSZ ro-
kem sice perným zejména v kon-
textu zavádění zákona o státní
službě, ale i úspěšným,“ uvedl
v úvodu porady ústřední ředitel
ČSSZ Vilém Kahoun a pokračo-
val: „ČSSZ letos zvládla připra-
vit řadu novinek pro veřejnost,
plnila vytčené úkoly a současně
si udržela a drží status fungu-
jícího, silného a stabilního úřa-
du, který se stará o záležitosti
v oblasti sociálního zabezpečení
více než 8 milionů lidí.“

Celostátní porady vedení
ČSSZ se rovněž zúčastnili zá-
stupci Ministerstva práce a so-
ciálních věcí v čele s náměstkyní
ministryně Ivou Merhautovou a
náměstky ministryně Robinem
Povšíkem a Martinem Kučerou.
Ocenili ČSSZ jako instituci, kte-
rá je procesně a systémově na
velmi vysoké úrovni a před-
stavuje v rezortu silný a stabilní
prvek. Její tým je dobře organi-
zován, má jasnou strategii, silné
vrcholové vedení a svědomité
zaměstnance.

Během jedenácti měsíců letoš-
ního roku ČSSZ veřejnosti před-
stavila online objednávání na
okresní správy sociálního zabez-
pečení a do klientského centra
důchodového pojištění při praž-
ském ústředí, online přístup k tzv.
kontu dob pojištění prostřed-
nictvím ePortálu ČSSZ, více než
sto interaktivních formulářů,
vlastní důchodovou kalkulačku
s funkcí predikce orientační výše
důchodu, portál otevřených dat.
Během prázdninových měsíců
rozeslala přes 103 tisíc přehledů
dob pojištění pro muže narozené

v roce 1954 a ženy narozené
v roce 1957. Zároveň ČSSZ pro-
váděla a zabezpečovala veškeré
agendy, které jí ukládá zákon, tj.
rozhodovala o žádostech o dů-
chody a dávky nemocenského
pojištění, vyplácela důchody,
nemocenské, peněžitou pomoc
v mateřství a ostatní dávky ne-
mocenského pojištění, posuzo-
vala zdravotní stav pro tzv. po-
jistné a nepojistné systémy so-
ciálního zabezpečení a výběrem
pojistného na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní poli-
tiku zaměstnanosti vytvořila zhru-
ba třetinu objemu finančních
prostředků státního rozpočtu.

Předmětem diskuse byl sa-
mozřejmě i výhled na rok 2016.
ČSSZ má až do roku 2020 sta-
noveny své strategické cíle, od
kterých se odvíjí její prioritní
úkoly pro konkrétní rok. Aktuál-
ní témata pro ten nadcházející
jsou tedy: implementovat slu-
žební zákon s důrazem na výbě-
rová řízení, stanovení systemi-
zace a služební hodnocení,
průběžně a efektivně čerpat
přidělený rozpočet, udržet kvali-
tu rozhodování a stabilitu výko-
nu, zachovat vysokou úspěšnost
výběru pojistného na úrovni 99
%, mít připravena řešení pro
rozšíření elektronické komu-
nikace v návaznosti na vývoj
„státního“ identifikátoru občana,
zopakovat rozeslání přehledu
dob pojištění – tentokrát však
pro muže narozené v roce 1955
a ženy ročníku narození 1958,
dbát na konsolidovanou úda-
jovou základnu, být přichystána
na elektronickou výměnu dat
mezi evropskými nositeli po-
jištění, nadále splňovat povin-
nosti kybernetické bezpečnosti.
h t t p : / / w w w. c s s z . c z / c z / o - c -
ssz/ informace/media/ t iskove-
zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-
11-24-vilem-kahoun-silna-a-stabil-
ni-takova-je-cssz-i-diky-soudrznos-
ti-jejich-zamestnancu.htm

Kariéru žen v Česku ovlivňuje
nejvíce mateřství a také to, že jim
je automaticky přiřazována role
výlučné pečovatelky. Navíc platí,
že čím vzdělanější ženy jsou a na
čím prestižnější místa aspirují, tím
se prohlubují rozdíly v odmě-
ňování i přístupu k těmto pozicím.
Potvrzuje to aktuální analýza
společnosti Gender Studies.

Muži se v nevýhodné pozici
ocitají s věkem. Po padesátce ztrá-
cí své postavení na trhu práce a
začnou se jich týkat tzv. prekérní
formy práce. V tomto věku se
rovněž propadne jejich průměrný
příjem a jsou nejvíce za svou ži-
votní dráhu ohroženi chudobou.
„Jejich nevýhodné postavení na
trhu práce ale nijak nezlepšuje
postavení žen ve stejné věkové
kategorii,“ upozorňuje Klára
Čmolíková Cozlová, projektová
manažerka Gender Studies. Ženy
v produktivním věku jsou mimo
jiné častěji zaměstnány na čás-
tečné či flexibilní formy úvazků.
Mohou jim sice pomoci překonat
období, kdy jejich děti stále potře-
bují zvýšenou péči, ale ony se vra-
cejí na trh práce. Na druhou stranu
se z cyklu navazujících nevýhod-
ných smluv těžko vystupuje.
„Získat stálé místo po letech
brigád je velmi obtížné, jak
ukazují naše analýzy,“ souhlasí
autorka analýzy, socioložka
Romana Volejníčková.

Tisková zpráva
Vilém Kahoun: Silná a stabilní. Taková je ČSSZ

i díky soudržnosti jejích zaměstnanců

názorVšechno, co opravdu úředník potřebuje znát, se naučil v mateřské školce
Se zájmem vždy sleduji cho-

vání zaměstnanců bankovních
poboček a čekám, s čím mě pře-
kvapí a který nový prvek zařadili
do školení lidských zdrojů jejich
manažeři. Pozdravit a usmát se
nic nestojí. Rozdíl mezi „Co po-
třebujete?“ a „Dobrý den! Co pro
vás můžu udělat?“ cítí snad větši-
na z nás. Někomu to může připa-
dat nepodstatné, ale opak je prav-
dou. My všichni si musíme
hlavně uvědomit, že jako úředníci

jsme zde pro lidi a ne oni pro nás.
Částečně na nás také padá i stín
od kolegů, volených zastupitelů,
kteří si službu občanům pletou
s dobýváním kolonií. Ale abych
nekončil úplně pesimisticky, tak
samozřejmě musím dodat, že
většina mých (doufám, že i
vašich) kolegů, jsou profesio-
nálové a výše uvedené chování je
jim cizí. Tito si zvýšení platového
tarifu v očích veřejnosti jistě za-
slouží. Bc. Ondřej Hála

Rozdíly v odměňování nejvíce dopadají na vzdělané matky       
Nevýhodné typy pracovních

smluv jsou podle ní v Česku spo-
jeny s malou úrovní sociálního a
hmotného   zajištění,    přispívají
k platových nerovnostem a zásad-
ně zvyšují riziko chudoby. Podle
posledních dat pracovalo na ně-
jakou  formu  částečného úvazku
u nás 9,5 % žen a jen 2,5 % mužů
(z celkového počtu zaměst-
naných). Paradoxně jsou tato čísla
výrazně pod průměrem EU (32,2
% žen a 8,8 % mužů). Volnější
formy  pracovních   vztahů   jsou
u nás tedy jak špatně nastaveny,
tak i nedostatečně využívány. 

Zásadní vliv na rozdíly mezi
platy mužů a žen má kromě
mateřství rovněž vzdělání: čím má
žena vzdělání vyšší a čím je pozi-
ce  prestižnější,  tím  jsou rozdíly
v platech vyšší. Na vedoucích
pozicích tak rozdíl mezi platy
dosahuje až 27 procent. Vysoce
postavený muž si průměrně vy-
dělal necelých 63 000 Kč, zatímco
ženin průměrný hrubý měsíční
plat nedosáhl ani 46 000 Kč.
Pokud ženy pracují v oblasti slu-
žeb, která není tak exponovaná a
výdělky tu jsou citelně nižší, pak
je  průměrný  rozdíl 16 % (muži
19 000 Kč, ženy 16 000 Kč). 

Nerovná  výše výdělku je jev,
který lze najít prakticky v každé
evropské zemi. Zatímco se ale
rozdíly v příjmech v EU pomalu,
ale jistě snižují, u nás se rozdíly
naopak zvyšují, dodává Romana
Volejníčková. 
http://www.genderstudies.cz/tisko
ve-zpravy/tz.shtml?x=2443979
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http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-11-24-vilem-kahoun-silna-a-stabilni-takova-je-cssz-i-diky-soudrznosti-jejich-zamestnancu.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-11-24-vilem-kahoun-silna-a-stabilni-takova-je-cssz-i-diky-soudrznosti-jejich-zamestnancu.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-11-24-vilem-kahoun-silna-a-stabilni-takova-je-cssz-i-diky-soudrznosti-jejich-zamestnancu.htm
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Finanční gramotnost – o čem to vlastně je

Definic finanční gramotnosti je mnoho a ať jsou jakkoli dlouhé, žádná 
z nich není úplně vyčerpávající. Ta, kterou oficiálně používáme v Čes-
ku, patří mezi ty nejdelší a na to, abychom jí porozuměli, musíme být 
gramotní hned dvakrát – čtenářsky i finančně.

„Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových 
postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe 
a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu fi-
nančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje 
v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osob-
ní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních zá-
vazků s ohledem na měnící se životní situace.“

Když si to převedeme do normálního jazyka, jde vlastně o to, umět 
zacházet s �nancemi tak, aby nám pomáhaly, a to v každoden-
ním životě i v dlouhodobé perspektivě. Možná bychom se tedy spíš 
než na slova měli z čistě praktického hlediska zaměřit pouze na to, co 
o penězích potřebujeme a chceme vědět, abychom s nimi mohli 
pracovat. Takový nůž nebo motorová pila, nám také v různých situa-
cích pomáhají. Pokud s nimi ale neumíme zacházet, život nám rozhod-
ně neulehčí a naopak nám mohou ublížit. 
Peníze mají navíc tu vlastnost, že nebezpečně vůbec nevypadají, 
a tak máme někdy pocit, že o nich nic podstatného vědět ani ne-
musíme. Peníze ale mohou být stejně nebezpečné, když je máme, 
jako když je nemáme. To, že jich máme víc, nás může stresovat, pro-
tože se o ně neumíme postarat. Jejich nedostatek, nás naopak velmi 
často svádí k rychlým a neuváženým rozhodnutím. Takovým nástra-
hám by se finančně gramotný člověk měl umět vyhnout.

Alespoň nějaké peníze máme všichni. A každý z nás o financích už 
něco ví. Umí peníze poznat, umí s nimi zaplatit v obchodě, anebo si je 
schovat doma pod polštář. Abychom si ale i na stará kolena mohli 
užívat toho, co máme teď, a aby pro nás peníze byly nástrojem, 
který nám dobře slouží, budeme se muset naučit, jak s nimi praco-
vat tak, aby nám přinášely co nejlepší užitek. Tím užitkem mohou 
být další peníze, anebo také věci, které si přejeme nebo potřebujeme 
a k nimž nám peníze mohou pomoci. Nezapomínejme ale, že celou 
řadu věcí, které v životě hledáme a oceňujeme, nám �nanční gra-
motnost, ale ani peníze samotné, zajistit nemohou. 

Finance
jak s nimi zacházet 
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§ ODPOVÍDÁME §

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

Seznamte se s judikáty

Zaměstnanci přísluší za práci vykonanou v pracovním poměru pro za-
městnavatele, který není uveden v ustanovení § 109 odst. 3 zák. práce, za
podmínek stanovených v zákoníku práce mzda, nestanoví-li zákoník práce
nebo zvláštní právní předpis jinak (srov. § 109 odst. 1 zák. práce). Mzda se
poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle
obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosaho-
vaných pracovních výsledků (srov. § 109 odst. 4 zák. práce); za stejnou
práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměst-
navatele stejná mzda (srov. § 110 odst. 1 zák. práce). Stejnou prací nebo
prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti,
odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných
pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a
výsledcích práce (srov. § 110 odst. 2 zák. práce), tak, jak jsou použité poj-
my dále rozvedeny a konkretizovány v návazných ustanovení § 110 odst.
3, 4,  a  5 zák.  práce. Mzda  se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní
smlouvě nebo jiné smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním
předpisem nebo mzdovým výměrem (srov. § 113 odst. 1 zák. práce).

Z ustanovení § 263 odst. 1 zák. práce vyplývá, že ustanovení § 110 odst.
1 zák. práce je ustanovením, jímž se zapracovávají předpisy Evropského
společenství zakotvující v pracovněprávních vztazích zásadu stejné
odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. Od tohoto ustanovení (pojmy
v něm použité jsou dále rozvedeny a konkretizovány v návazných usta-
novení § 110 odst. 3,4, a 5 zák. práce) se sice nelze odchýlit, což ale ne-
platí, jde-li o odchýlení ve prospěch zaměstnance (srov. § 2 odst. 1 druhou
větu zák. práce). v takovém případě je v souladu se zásadou smluvní vol-
nosti, aby zaměstnavatel v individuálním případě platně stanovil nebo sjed-
nal se zaměstnancem odměnu, která přesahuje mzdu jinak poskytovanou za
stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty. Tato smluvní volnost ale není
neomezená, nemůže být absolutní, neboť musí respektovat odpovídající
práva a oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo jiných zaměstnanců, zejmé-
na musí být v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů,
mezi které náleží rovněž zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz
jejich diskriminace (srov. též § 16 zák. práce). Rozpor se zásadou rovného
zacházení při sjednávání mzdy v individuálním případě v porovnání s os-
tatními zaměstnanci vykonávajícími stejnou práci znamená vybočení ze
zákonného rámce, jde o protiprávní stav, který by zaměstnavatel mohl
napravit jen tak, že stejný nárok zajistí i ostatním zaměstnancům. Za těch-
to  okolností  může  být  mzda s jednotlivým zaměstnancem stanovena či
sjednána „nad rámec rovného zacházení“ a v jeho prospěch jedině tehdy,
je-li pro to věcný důvod představující ve srovnání s jinými zaměstnanci
určitou konkurenční výhodu, popřípadě, že by rozdílné zacházení bylo
podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce. 

Jestliže naopak zaměstnavatel bez věcných důvodů zaměstnanci stanoví
či s ním sjedná, byť „v jeho prospěch“, odměnu za práci, která je v po-
rovnání s ostatními zaměstnanci vykonávajícími stejnou práci nebo práci
stejné hodnoty v rozporu se zásadou rovného zacházení, jde o porušení
právní povinnosti; zaměstnanec, který byl nerovným zacházením postižen,
má právo domáhat se náhrady takto vzniklé újmy podle ustanovení § 265
odst. 2 zák. práce. 

Zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3976/2013, ze dne

6. 8. 2015
(Výňatek)

Odpověď: Mobily se staly neod-
myslitelnou součástí našich životů
soukromých i pracovních. Staly se
proto také součástí vztahů mezi
zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem. Ať již se to týká formy bene-
fitu,  jakou  je  možnost  používat
služební telefon k soukromým
účelům, nebo využívání znalosti
soukromých mobilních čísel za-
městnanců k navázání okamžitého
kontaktu s nimi, pokud tento kon-
takt zaměstnavatel potřebuje.

Váš  dotaz  ukazuje   na   další
z problémů, které mohou v souvis-
losti se vztahem mobil – zaměst-
nanec – zaměstnavatel - vznik-
nout. 

Je mimo jakékoliv diskuse, že
zaměstnavatel má právo vyža-
dovat na zaměstnanci, aby plně
využíval pracovní dobu, za kterou
je placen. To vychází z § 301 b)
„Zaměstnanci jsou povinni využí-
vat pracovní dobu… k vy-
konávání svěřených prací “. Dále
pak § 78 odst. 1 písm. a) stanoví
že: „pracovní dobou je doba, v niž
je zaměstnanec povinen vykoná-
vat  pro   zaměstnavatele  práci “.
Z výše uvedeného (a do důsledku
dovedeno) je patrné, že soukromé
hovory a ani jiná soukromá aktivi-
ta zaměstnance nemají v pracovní
době místo. Potud je nárok za-
městnavatele srozumitelný. 

Na druhé straně z § 89 odst. 1
vyplývá, že pouze bezpečnostní
přestávka podle zvláštních práv-
ních předpisů se započítává do
pracovní doby a je tudíž placená.
Ostatní přestávky na jídlo a od-
dych placené nejsou, jedná se te-
dy o soukromý čas zaměstnance,
který může využít způsobem, jaký
uzná za vhodné, tedy i k soukro-
mým telefonátům.

Případný zákaz telefonování
soukromým mobilem v pracovní
době  bude nutné řešit vydáním,
resp. úpravou pracovního řádu,
nebo jiným vnitřním předpisem.
V obou případech je však nezbyt-
ná účast odborových orgánů.
Pracovní řád lze ve smyslu § 306
odst. 4 vydat, resp. změnit, pouze
s písemným souhlasem odbo-
rové organizace. V případě vy-

Dotaz: Zaměstnavatel chce zakázat používání soukromých mobil-
ních telefonů na pracovišti, respektive dovolit jejich používání
pouze o přestávkách. Telefon bychom měli odkládat do osobní
uzamčené zásuvky nebo skříňky. Řada z nás ale chce mít telefon
u sebe pro případ naléhavých rodinných telefonů a zejména kvůli
kontaktu s dětmi. Jakým přijatelným způsobem nás může za-
městnavatel v tomto směru omezovat a kontrolovat?

dání jiného vnitřního předpisu
se zákaz bude rovněž týkat většího
počtu zaměstnanců, a proto by to-
to opatření muselo být ve smyslu §
287  odst. 2 písm. g) projednáno
s odborovou organizací.

Praxe, a to ve všech oblastech
lidské činnosti, ukazuje, že každá
krajnost je škodlivá. Případné
zneužívání benevolence zaměstna-
vatele při vyřizování soukromých
věcí telefonem může vést k zpřís-
nění režimu až do absurdity. Na
druhou straně pak stojí za zvážení,
zda zaměstnanec nebude spíše
plnit své povinnosti v klidu a tedy
úspěšně jestliže se krátkým tele-
fonátem nebo SMS např. dozví, že
jeho  dítě dorazilo ze školy domů
v pořádku nebo zda bude plnit
úkoly dobře pod tlakem nejistoty.

Tyto a další okolnosti je nutné
při rozhodování zvážit s tím, že při
řadě činností je v pracovní době
telefonování   zakázáno  ze záko-
na  nebo by bylo v rozporu s eti-
kou  nebo  firemní  kulturou např.
v úřadu při jednání s klienty apod. 

V obecné rovině však zákaz
soukromého telefonování v pra-
covní době by asi bylo možné za-
městnavatelem prosadit.

Jiné je to však s problematic-
kým požadavkem, aby zaměst-
nanec byl povinen mobil odkládat,
tedy nemít jej u sebe. Zaměst-
nanec jako vlastník mobilu je ve
svých vlastnických právech chrá-
něn jak Listinou základních práv a
svobod tak občanským zákoní-
kem. Vlastnické právo je právo
absolutní. Odpovídá mu povin-
nost všech ostatních subjektů
nerušit vlastníka ve výkonu jeho
práva k věci, tedy s věcí nakládat
dle svého uvážení. Záleží tedy na
vlastníkovi, zda je ochoten se to-
hoto výlučného práva vzdát
nebo zda bude chtít věc, kterou
vlastní, mít stále v držení a tím pá-
dem pod kontrolou. Domnívám se,
že v případném soudním sporu by
síla vlastnického práva převážila
nad zájmy zaměstnavatele zvláště
pak, když jeho zájem by bylo jistě
možné ošetřit jiným způsobem.

Nakonec jednu poznámku. Jak
je náš život spjat úzce s mobily
ukazuje strategie některých za-
městnavatelů, kteří jdou opačným
směrem. Celosvětově  se  začíná
uplatňovat strategie BYOD. Jedná

se o zkratku anglického slovního
spojení „bring your own device“,
tedy „přines si do práce své vlastní
zařízení“. Tento vzrůstající trend
umožňuje, aby si zaměstnanci při-
nesli svá vlastní "chytrá" zařízení
(jako jsou notebooky, smartphony,

apod.) do firemního prostředí.
Touto strategií firmy předpokláda-
jí zvýšení atraktivity, produktivity
a  mobility  svých  zaměstnanců,
kteří rádi pracují s přístroji, na kte-
ré jsou zvyklí.

JUDr. Pavel Sirůček
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Slabý výhled – Evropská komise předpovídá nízký růst a vysokou neza-
městnanost
5. listopad 2015

Evropská komise vydala ekonomický výhled na příští rok, ve kterém
očekává nízký hospodářský růst a vysokou neza-
městnanost. Luca Visentini,   generální   tajemník
ETUC, to komentoval slovy: „Nízký růst a vysoká
nezaměstnanost  představuje pro občany bídný vý-
hled. Evropská komise musí být mnohem aktivnější
při  podporování  růstu  mezd,  které  by  táhly po-

ptávku, a při zajišťování veřejných i soukromých investic. Jsem šokován, že
komisař Moscovici ani nezmínil Junckerův investiční plán, když si zjevně
myslí, že nebude mít žádný větší dopad.“ Zástupci ETUC vítají čísla Komise,
která ukazují, že uprchlíci budou mít malý, ale pozitivní efekt na evropskou
ekonomiku. Alarmující  jsou ale implikace predikcí komisaře Moscoviciho,
který očekává vyšší výdaje spojené s uprchlíky při neutrálním dopadu na
fiskální rozpočty. To nasvědčuje očekávání, že vlády budou financovat služ-
by pro uprchlíky ze stávajících rozpočtů, což otevírá dveře pro sociální kon-
flikty a podporuje ultrapravicové strany. L. Visentini k tomu dodal: „Výdaje
na pomoc uprchlíkům nemůžou být na úkor místních komunit. Nutnost ab-
sorbovat uprchlíky na trhu práce je dalším důvodem, proč Evropa potřebuje
zvýšení poptávky a investic.“
PSI odsuzuje brutální útoky v Paříži
14. listopad 2015

Public Services International vyjadřuje svou nejhlubší soustrast s obětmi
teroristických  útoků v Paříži. Vyjadřujeme solidaritu s francouzským lidem,
s francouzskými odbory,  se  všemi pracovníky pohotovostních složek, kteří

stojí  v  první  linii  při  těchto krvavých útocích.
V pátek 13. listopadu byly provedeny koordino-
vané útoky na šesti různých místech, které vedly
k usmrcení 129 lidí a nejméně 300 zraněným při
nejkrvavějším útoku na Paříž od druhé světové
války. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová
následující den po útocích řekla: „Solidárně sto-
jíme při francouzském lidu v toto ráno plné
bolesti a dáváme najevo svůj odpor nad extrém-

ním  použitím  násilí  na  nevinných  lidech. Útoky  si kladou za cíl vyvolat
strach a nenávist, a tak tlačí na roztočení spirály dalšího násilí. Strůjci těchto
hrozných zločinů i ti, kdo je podporují, musí být postaveni před soud, ale
musíme také vymýtit samotné kořeny tohoto teroru.V době, kdy je vyhlášen
stav nouze, voláme po klidu a solidaritě.“ Jakožto odborová organizace PSI
potvrzuje svůj odmítavý postoj vůči všem typům násilí proti lidem a odsuzu-
je násilné útoky po celém světě. PSI vyzývá k míru a toleranci. Mír je zákla-
dem pro dosažení spravedlivé společnosti. Vyzýváme vlády, aby se vydaly
diplomatickou cestou k dosažení politických rozhodnutí, které povedou k lep-
ší budoucnosti pro všechny. 
Národní rozpočtové plány: Evropská komise zmírňuje úspornou politiku
17. listopad 2015

Zástupci Evropské odborové konfederace uvedli, že Evropská komise
neodmítla  žádný  národní  rozpočet  pro  příští rok, což je vnímáno jako to-

lik potřebný náznak polevení v prosazování ús-
porné politiky. Zástupkyně generálního tajemníka
ETUC Veronica Nilssonová k tomu řekla: „Návrat
k úsporným politikám je to poslední, co nyní
Evropa potřebuje. Evropská komise zcela správně
na další úspory tolik netlačí. Při křehkém oživení,

vysoké nezaměstnanosti a uprchlické krizi by další škrty mohly vést k nové
krizi. Hospodářské oživení je taženo exporty a poptávka v rámci Evropy
zůstává nízká. To činí Evropu zranitelnou vůči dalšímu zpomalení světové
ekonomiky. Příští rok možná budeme potřebovat další hospodářskou stimu-
laci. Bohaté země jako Německo by mohly utrácet víc a tím podpořit růst. To
je to, co Evropu brzdí. Je škoda, že to taky netvrdí i Evropská komise.“
Jižní Korea: PSI stojí při místních odborech
23. listopad 2015

PSI odsuzuje policejní razie v kancelářských prostorech Korejské

odborové federace ve veřejných službách a dopravě (KPTU), kterou vláda
provedla, aby odradila odboráře od boje za svá práva. Razie v KPTU a v dal-

ších odborech přicházejí pouze týden poté, co
se velké demonstrace zúčastnilo na 70 000
pracovníků a poté, co byl jeden z účastníků
demonstrace velmi vážně zraněn při policej-
ním pokusu o ukončení této akce. Odborová
organizace KPTU spolu s dalšími odbory je
zapojena do kampaně proti vládním refor-

mám trhu práce, které povedou ke zvýšení nejisté práce obzvláště ve veřej-
ném sektoru. R. Pavanelliová vzkázala korejským kolegům, že PSI stojí při
korejských pracovnících a vyzývá korejskou vládu k respektování práva na
svobodu  sdružování,  shromážďování a  stávku. Represe  vůči odborovému
hnutí jsou nyní nejhorší od konce militantního diktátorského režimu, když
vládní zásahy se stávají čím dále častějším jevem. 
Uvolněte kolektivní vyjednávání: EPSU podporuje demonstraci ital-
ských odborů
24. listopad 2015

Kolektivní vyjednávání ve veřejném sektoru v Itálii je zamrzlé již šest let!
Evropská federace odborových svazů veřejných službách (EPSU) podpořila
národní demonstraci odborů veřejných služeb konanou 28. listopadu v Římě.
Během krize mnoho vlád a zaměstnavatelů napříč celou Evropou uvalilo na
veřejné  služby  zmrazení  nebo snížení mezd, většina z nich však již začala
s normalizací kolektivního vyjednávání. Italská vláda je jedna z mála výji-

mek, která rezolutně odmítá
jednat s odbory. Odbory ar-
gumentují tím, že úsilí 3 mili-
onů pracovníků ve veřej-
ných službách a 700 000 pra-
covníků, kteří provozují ve-
řejné služby mimo státní sek-
tor, není dostatečně oceněno

a vláda selhává při poskytování vzdělávání a kompetencí těmto pracovníkům.
S tím, jak bylo pozastaveno nabírání nových pracovních sil a mnoho pracov-
níků pracuje jen na krátkodobé kontrakty, vláda riskuje poskytování kvalit-
ních služeb svým občanům. Vládní politika rovněž není schopna uznat eko-
nomickou důležitost, kterou tato velká skupina pracovníků má. Zní to para-
doxně obzvláště v době, kdy ekonomika zoufale potřebuje zvýšení domácí
poptávky, která by nastartovala růst.
25. listopad: Mezinárodní den pro eliminaci násilí vůči ženám

Při příležitosti Mezinárodního dne pro eliminaci násilí vůči ženám vzkazu-
je PSI, že bude dál bojovat proti nerovnostem a diskriminaci a všem násilným

činům. Humanitární a uprchlická krize probíhá
po celém světě s miliony žen, mužů a dětí, kteří
utíkají  před  vojenskými konflikty. Mnoho žen
a  mladých  dívek se stává obětmi obchodování
s lidmi a končí při nucených pracích. Bezpeč-
nost žen a dětí je v uprchlických táborech často
ohrožena  minimálními nebo žádnými prostřed-
ky pro jejich nutnou péči. Pracovníci ve veřej-
ných  službách jsou v první linii při přijímání
uprchlíků a při poskytování nezbytné zdravotní
a sociální péče. PSI tvrdě odmítá jakékoliv
formy  násilí a odsuzuje nedávné násilné útoky
v Paříži, Bejrútu, Ankaře a na dalších místech.
Právě během takových pohrom jsme svědky, jak

kriticky důležité jsou veřejné služby, a jak důležité je tyto služby posílit, a ne
je nadále oslabovat. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla:
„Ve všech zemích potřebujeme silný závazek od vlád k vymýcení hluboko za-
kořeněněného násilí proti ženám, nerovnostem a diskriminaci. Vlády musí za-
jistit adekvátní opatření k předcházení násilí a chránit ohrožené ženy. Musí
být zajištěno ubytování pro zneužívané ženy a je nepřijatelné, že při úspor-
ných politikách jsou tyto služby v mnoha zemích rušeny.“ 

Pavol Mokoš


