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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.

Informace vedení OS státních orgánů a organizací Výbor odborového svazu

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg
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Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se
v Praze konalo 2. zasedání Výboru
Odborového svazu státních orgánů
a organizací. Předcházelo mu
zasedání PVOS, které především
shrnulo přípravu následného jed-
nání výboru.

Po volbě příslušných pracovních
komisí předseda OS Bc. Pavel
Bednář ve zprávě o činnosti od
minulého zasedání VOS (duben
2015) doprovázené videoprezen-
tací shrnul obsah pěti jednání
PVOS a informoval o šesti
školeních k zákonu o státní službě,
kterých se zúčastnilo 240 od-
borových funkcionářů – zástup-
ců zaměstnanců. Dále zpráva obsa-

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jsme na konci kalendářního roku, je adventní čas, kdy se obvykle zaměřujeme na zajištění co nejklidnějšího a nej-

hezčího prožití vánočních svátků a důstojný vstup do nového roku.
Dovolte nám, abychom poděkovali členům orgánů odborového svazu, zástupcům jednotlivých sekcí v rámci

odborového svazu a všem našim členům za aktivní přístup k projednávaným otázkám a řešení konkrétních úkolů v tom-
to pomalu končícím roce.

Současně je třeba poděkovat všem zaměstnancům odborového svazu za jejich operativní a profesionální přístup k jed-
notlivým úkolům.

Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím roce 2016 a načer-
pání nových sil do další aktivní odborové činnosti ve prospěch všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách v násle-
dujícím období.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

hovala informace o činnosti
Mladých odborářů OSSOO, o se-
minářích organizovaných odboro-
vým svazem v regionech v rámci
projektu Rady hospodářské a so-
ciální dohody „Realizace vzdělá-
vacích seminářů směřujících k za-
jištění posilování sociálního dia-
logu na všech jeho úrovních".
Podstatná část zprávy byla věnová-
na vyjednávání o platech, která
proběhla v druhém pololetí
letošního roku s cílem navýšení
prostředků na platy ze státního
rozpočtu o 5 % s plným využitím
k navýšení tarifních platů, prosadit
zvýšení platových tarifů pro státní
zaměstnance s ohledem na zvýšené
povinností ze zákona o státní
službě o 25 % a návrat tvorby
FKSP na 2 %. V legislativní oblasti
odborový svaz prostřednictvím
připomínkového místa Českomo-
ravské konfederace odborových
svazů vydal stanoviska k návrhu
zákona o státním zastupitelství,
k novele zákona o obecní policii,
novele zákona o územním pláno-
vání a stavebním řádu a k návrhu
nařízení vlády o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a o platových
poměrech státních zaměstnanců.
Dále pak se OS vyjadřoval k návr-
hům služebních předpisů a meto-
dických pokynů náměstka MV ČR
pro státní službu.

Odborový svaz se prostřed-
nictvím členství předsedy OS
účastní činnosti Rady vlády pro
veřejnou správu. P. Bednář dále in-
formoval o jednání grémia ČSSD
s představiteli ČMKOS, setkání
zástupců odborových svazů s pre-
zidentem republiky, návštěvě
předsedy ČMKOS Josefa Středuly
Městské policie v Praze, Finanč-
ního ředitelství DS v Olomouci a
Specializovaného finančního
úřadu v Praze. Důležitá je účast OS

Vážené odborářky, vážení odboráři,
jak jsme již informovali v minulých vydáních NOS, v rámci

přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2016 probíhala vyjednávání
odborových předáků včetně našeho odborového svazu o budoucích
platech zaměstnanců veřejné správy a služeb. Výsledkem je změna
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým
se zvyšují platové tarify o 3 % všem zaměstnancům ve veřejných
službách a správě v režimu zákoníku práce od 1. 11. 2015. Dalším
je změna nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech stát-
ních zaměstnanců, kterým se zvyšují platové tarify o 3 % všem stát-
ním zaměstnancům spadajícím pod zákon o státní službě od 1. 11.
2015. Zvýšení platových tarifů příslušníků bezpečnostních sborů
o 3 % je řešeno novými nařízeními vlády č. 285/2015 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice zá-
kladních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015, a
to od 1. 11. 2015, a č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice zá-
kladních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016,
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kde jsou platové tarify ve stejné výši, jako u nařízení vlády od 1. 11.
2015. Zároveň upozorňujeme, že v mezirezortním připomínkovém
řízení se nachází návrh vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních
a sociálních potřeb (FKSP), kde je uvedeno zvýšení tvorby FKSP od
1. 1. 2016 na 1,5 % a od 1. 1. 2017 na 2 %. Ještě je nutné dodat, že
od 1. 1. 2016 dojde ke zvýšení objemu prostředků na platy státních
zaměstnanců v režimu zákona o státní službě o 2 %. Toto zvýšení
však nebude realizováno prostřednictví platových tarifů!

K výše uvedenému musíme dodat, že vedení nejenom našeho
odborového svazu, ale i ostatních OS RoPo (odborové svazy, které za-
stupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě) neby-
lo spokojeno s takto jednostranným rozhodnutím vlády o platech.
Proto OSSOO vydal v této věci dne 2. 10. 2015 nesouhlasné stano-
visko a OS RoPo svoji nespokojenost vyjádřily vydáním Prohlášení
ze dne 14. 10. 2015, na které bylo odpovězeno dopisem předsedy
vlády Bohuslavem Sobotkou.

OSSOO nadále sleduje vývoj u návrhu zákona o státním zastu-
pitelství, který již byl předán k projednání Vládě ČR bez určení ter-
mínu. Totéž platí o další důležité právní normě, a to o návrhu zákona
o obecní policii, který je též v evidenci Úřadu vlády a čeká se na
určení termínu projednávání vládou. Velmi důležitým dokumentem,
který se nachází v legislativním procesu, je návrh zákona, kterým se
mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Tento návrh již prošel třemi koly meziresortního připo-
mínkového řízení a stále čeká na předání vládě k projednání. Dne 1.
12. 2015 obdržel náš OS k připomínkování návrh zákona, kterým se
mění zákon o obcích (obecní zřízení).

Pokud bychom se měli podívat na zákon o státní službě, tak k dneš-
nímu dni bylo vydáno 11 nařízení vlády, 2 vyhlášky, 8 metodických
pokynů a 12 služebních předpisů. Všechny citované dokumenty
OSSOO obdržel k vyjádření připomínek.

Poslední informací je aktuální stav k návrhu Kolektivní dohody
vyššího stupně. Dne 25. 9. 2015 byl osobně doručen na podatelny
MV, MPSV a MF společně s průvodním dopisem oficiální návrh
Kolektivní dohody vyššího stupně všem dotčeným ministrům z Usne-

sení vlády č. 625 ze dne 29. 7. 2015 – Mgr. Michaele Marksové, mi-
nistryni práce a sociálních věcí, Ing. Andreji Babišovi, 1. místo-
předsedovi vlády a ministrovi financí, a Milanu Chovancovi, ministru
vnitra. Tímto odborové svazy oficiálně zahájily kolektivní vyjed-
návání ve smyslu § 8 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjed-
návání. Návrh KDVS byl dle sdělení ministryně práce a sociálních
věcí považován za zahájení kolektivního vyjednávání (odpověď Mgr.
Marksové ze dne 2. 10. 2015). Návrh KDVS byl rozeslán do vnějšího
připomínkového řízení, které skončilo dne 16. 10. 2015. Došlo k vy-
pořádání došlých připomínek s ministerstvy a posléze dne 12. 11.
2015 s odbory. Rozpory: navýšení platových tarifů, příspěvky při ži-
votních jubileích a odchodu do starobního důchodu nebo důchodu in-
validního a indispoziční volno. Vláda projednala návrh KDVS dne
7. 12. 2015. Požadavku odborů na zvýšení platových tarifů pro státní
zaměstnance nevyhověla, z navrhovaných 5 dnů zdravotního volna
ze strany odborů odsouhlasila pouze 4 dny a zamítla návrh odborů
na odměny za životní jubilea, první odchod do starobního důchodu a
odchod do invalidního důchodu třetího stupně z prostředků určených
na platy (vláda na tyto odměny chce použít FKSP). Odborové svazy
ihned po rozhodnutí vlády se jednomyslně shodly, že takto odsouhla-
senou KDVS nepodepíší. OS si jsou vědomy toho, že státní zaměst-
nanci a představitelé odborů na podnikové úrovni očekávali uzavření
KDVS. Nicméně odborová strana při posledním kolektivním vyjed-
návání jasně deklarovala straně vládní, že by uvítala, aby KDVS by-
la účinná od 1. 1. 2016, ale ne za každou cenu. Vláda při svém
rozhodování nehledala kompromis, vláda nehledala dohodu, vláda
přistoupila k projednávání, jako by to byl jakýkoli jiný materiál pro
rozhodnutí vlády. Ale KDVS je smlouvou mezi vládou a odbory. A na
to bylo zřejmě zapomenutu. O dalším průběhu vyjednávání o KDVS
budete informováni.

Co sdělit závěrem. Letošní podzim byl velmi hektický a napjatý.
Napjatý především v tom, jak dopadne vyjednávání o budoucích pla-
tech, jak dopadne projednávání výše uvedených návrhů zákonů, a
v neposlední řadě jak dopadne kolektivní vyjednávání o KDVS.
Některé odpovědi již z tohoto článku známe a na ty ostatní si všichni
budeme muset počkat do roku 2016.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda
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Výbor odborového svazu

v politicko-odborné pracovní
skupině pro řešení problematiky
odměňování ve státní službě, když
jsou úvahy o ponížení seniority,
zvláštních platových tabulkách pro
ústřední orgány a o posílení fi-
nanční atraktivity pro všeobecně
uznávané odborníky.

V rámci ČMKOS odborový
svaz podpořil účastí manifestační
mítink „Konec levné práce“, účast-
nil se jednání pracovní skupiny
pro členskou základnu a společně
s dalšími svazy rozpočtové a pří-
spěvkové sféry postupoval během
jednání o platech.

Závěr zprávy byl věnován infor-
maci o vyšším kolektivním vyjed-
návání, které by mělo být završeno
podpisem vyšší kolektivní dohody
pro státní zaměstnance v režimu
zákona o státní službě.

Výbor projednal čerpání rozpoč-
tu OSSOO ke dni 30. 9. 2015 a
projednal a schválil rozpočet
OSSOO na rok 2016. Dále projed-
nal průběh svazové rodinné

rekreace v roce 2015 a návrh jejího
zabezpečení pro rok 2016. Letní
svazová rodinná rekreace za-
bezpečovaná OS nabídne v roce
2016 330 lůžek ve střediscích
shodných s rokem 2015. Znovu
také bude členům OS nabídnuto
OS peněžnictví a pojišťovnictví
k využití RS Čeňkova pila na Šu-
mavě a dva objekty na Slovensku
ve Vysokých Tatrách. Dále budou
nabízeny Prissnitzovy léčebné
lázně (Jeseník), Vojenská lázeňská
a rekreační zařízení (Volareza),
ozdravné pobyty v hotelu Děvín
v Mariánských lázních, ve Fran-
tiškových lázních, OS skla, kera-
miky a porcelánu nabídne za-
hraniční pobyty (Chorvatsko –
Gradac a Baško Polje) a Clubhotel
Nezabudka ve Vysokých Tatrách
na Slovensku.

VOS schválil termíny zasedání
PVOS, VOS, Revizní komise
OSSOO, zvolil zástupce a náhrad-
níky OSSOO ve Sněmu ČMKOS
pro rok 2016, zrušil jedno neob-
sazené místo v kanceláři OSSOO a
vyslechl krátkou prezentaci o mo-
dernizaci a digitalizaci veřejné
správy.

-dě-

Svazová rodinná rekreace

Informace vedení OS státních orgánů a organizací

Na rok 2015 bylo smluvně za-
jištěno 360 lůžek svazové rekrea-
ce v letním období, skutečně pak
využito 322 lůžek, oproti plánu
89,44% využití. V celkem šesti
střediscích rekreace proběhla v 41
týdenních turnusech, převážně
v době od 13. 6. do 12. 9. 2015.

Tradičně byl nejvyšší zájem
o pobyt a nevyšší kladné hod-
nocení má Penzion Hejtman –
Chlum u Třeboně. Pochvalná
hodnocení se týkala také hotelu
Engadin v Železné Rudě, kon-
krétně rekreanti byli spokojeni
s nově zřízeným výtahem. O po-
byty v nově zařazených středis-
cích horský hotel Skiland v Je-
seníkách a pension Adršpach byl
vyšší zájem, než byl předpoklad.
Operativním zvýšením nabídky
byl vyšší zájem uspokojen.

Některé termíny – červnové,
pro které bylo počítáno se
zájmem důchodců nebo bezdět-
ných rodin, zůstaly zcela ne-
naplněny. Po včasně avizované
situaci ze strany odborového
svazu hotelům o předpokládané
nevyužité kapacitě, nebyly použi-
ty z jejich stran žádné storno-
poplatky.

Rekreační zařízení Smrk,

Lázně Libverda (ve společném
vlastnictví OSSOO a ZO MF ČR)
bylo v roce 2015 i po cenových
změnách více využíváno než v ro-
ce předchozím. Účastníky je toto
středisko chváleno jak za cenově
výhodné ubytování, tak za mož-
nosti stravování a rehabilitačních
služeb Lázní Libverda a.s. Od 1.
11. 2015 OS ani ZO MF ČR ne-
měl žádné zájemce o pobyty, a tak
bylo RS Smrk dočasně uzavřeno.
Středisko je přechodně otevřeno
od 12. 12. 2015 do 3. 1. 2015.
Zájem je pouze o 3-7denní pobyt
v závěru roku.

Pro rok 2016 bude smlouva
uzavřena se všemi šesti stávající-
mi hotely a penziony, Penzion
Hejtman, hotel Engadin, hotel
Bezděz, Sporthotel Kácov, horský
hotel Skiland-Ostružná (Jesení-
ky) a Penzion Adršpach 24. Ceny
pobytů se téměř u všech středisek
navýší jako každý rok. Provozo-
vatelé navýšení odůvodňují zvy-
šováním cen potravin, někteří i
vylepšováním interiéru a tím
zkvalitňováním svých služeb.

Kompletní nabídka rekreace na
rok 2016 bude zveřejněna v NOS
2-3/2016 dne 1. února 2016.

-dě-

http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Prohl�en� OS RoPo k platov�m pom�r�m - reakce p�edsedy vl�dy.pdf
http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/RoPo - Prohl�en� OS RoPo k platov�m pom�r�m.pdf
http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Stanovisko OS SOO k n�vrh�m NV, kter�mi se m�n� NV o platov�ch pom�rech.pdf
http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Stanovisko OS SOO k n�vrh�m NV, kter�mi se m�n� NV o platov�ch pom�rech.pdf
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ve výši cca 0, 46 mld. Kč, včetně příslušenství cca 0, 63 mld. Kč.
Zrušení základní stupnice by dále zatížilo nejen státní rozpočet, ale i
rozpočty územních samosprávných celků. Pro cca 67 tisíc zaměst-
nanců, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů územních samo-
správných celků, by představovalo zrušení základní stupnice s účin-
ností od 1. ledna 2016 částku ve výši cca 400 mil. Kč, tj. včetně pří-
slušenství cca 540 mil. Kč.

V případě, že ČMKOS nebyl předložen návrh nařízení vlády, kte-
rým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnost-
ních sborů s účinností od 1. listopadu 2015, je nutné se v budoucnos-
ti obrátit na Ministerstvo vnitra, v jehož kompetenci je odměňování
příslušníků bezpečnostních sborů. V tomto roce bylo nutné upustit od
meziresortního připomínkového řízení z důvodů časové tísně, protože
bylo nutné zabezpečit zvýšení platových tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů shodně s ostatními zaměstnanci veřejných
služeb a správy. Uvedená nařízení vlády již vyšla ve Sbírce zákonů, a
to s účinností od 1. listopadu 2015 pod. č. 285/2015 Sb., a s účinnos-
tí od 1. ledna 2016 pod č. 286/2015 Sb., přičemž stupnice základních
tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů byla zvýšena o 3 %.

Vážený pane předsedo, další případné jednání mezi zástupci vlády
a odborových svazů o problematice odměňování státních zaměst-
nanců a zaměstnanců ve veřejných službách a správě by, vážený pane
předsedo, velmi pravděpodobně nemělo žádný vliv na požadované
změny s účinností od 1. ledna 2016, protože návrh státního rozpočtu
na rok 2016 již projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

S pozdravem
PhDr. Běla Hejná

náměstkyně pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády

Na vědomí: Mgr. David Kadečka – sekretariát RHSD ČR

V Praze 27. listopadu 2015
Vážený pane předsedo,

z pověření pana předsedy vlády odpovídám na Váš dopis ve věci
Vašeho prohlášení k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejné
správě, státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů.

Na základě podkladů, které jsem si vyžádala od Ministerstva práce
a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), Vám sděluji následující.

Ve Vašem prohlášení se uvádí, že při zpracování novely nařízení
vlády č. 564/2006 Sb. a novely nařízení vlády č. 304/2014 Sb. neby-
ly zcela respektovány dohody mezi zástupci vlády a zástupci
odborových svazů v tom smyslu, že zvýšení obejmu prostředků na
platy a ostatní platby za provedenou práci o 3 % mělo být celé zahrnu-
to do platových tarifů, nikoliv pouze navýšeny platové tarify o 3 %.
V této souvislosti mi dovolte Vám sdělit, že vláda ČR přijala dne 23.
září 2015 usnesení č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního
rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výda-
jových rámců na léta 2017 a 2018, podle kterého by měl být navýšen
objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 3 %.

V případě, že by měl být celý objem prostředků na platy využit
pouze na zvýšení platových tarifů, bylo by možné platové tarify
zvýšit cca o 4 %. Při využití celého objemu prostředků na platy pouze
na zvýšení stupnic platových tarifů by ovšem hrozilo riziko, že jed-
notlivé rozpočtové kapitoly nebudou mít dostatek finančních
prostředků na pokrytí dalších složek platu, které jsou na výši pla-
tových tarifů přímo závislé (příplatek za vedení), nebo které jsou sta-
noveny z průměrného výdělku, u kterého rovněž dojde ke zvýšení
(např. příplatek za práci přesčas). V případě finančních rezerv v ně-
kterých rozpočtových kapitolách by bylo vhodnější posílit motivační
složky platu (např. odměny, osobní příplatek). Z tohoto důvodu vlád-
ní strana při všech jednáních konzistentně uplatňovala návrh na
zvýšení platových tarifů o 3 %. Protože se jedná o shodné navýšení
jako u objemu prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na rok
2016, mohlo ze strany zástupců odborových svazů při jednáních dojít
k nedorozumění a nesprávnému pochopení záměru vlády.

Požadavek odborových svazů na zvýšení stupnic platových tarifů
pro státní zaměstnance o další 2 % s účinností od 1. ledna 2016 není
reálný hlavně z důvodu nedostatku finančních prostředků na „oprav-
nou“ systemizaci platnou od 1. ledna 2016. To byl důvod pro další
zvýšení prostředků na platy, které byly schváleny usnesením vlády ze
dne 23. září 2015 č. 748. Vedle toho je třeba zmínit i nadměrnou ad-
ministrativní zátěž při nutnosti opětovného vydání o rozhodnutí o výši
platu, resp. platového výměru, které byly na základě požadavků
odborových svazů vydány již s účinností od 1. listopadu 2015.

S požadovaným zrušením základní stupnice platových tarifů,
s účinností od 1. ledna 2016, návrh státního rozpočtu na rok 2016
nepočítá a pravděpodobně nebude dostatek finančních prostředků na
tuto změnu ani v rozpočtech územních samosprávných celků.
Původním záměrem MPSV bylo celkový počet stupnic snížit formou
jejich sloučení z devíti na pět, což by si vyžádalo diferencovaný pří-
stup k navýšení platových tarifů u jednotlivých platových stupnic.
Tento požadavek byl již při zahájení jednání o zvýšení platů ve veřej-
ných službách a správě odmítnut ze strany odborových svazů a
ČMKOS, které trvaly na shodném zvýšení platových tarifů pro všech-
ny zaměstnance. Nesouhlas se záměrem MPSV vyslovilo i Minister-
stvo financí, které se obávalo dodatečných požadavků na státní
rozpočet. Z těchto důvodů vládní strana možnost takovéhoto řešení
dále nerozpracovávala a neprojednávala. Tomuto řešení je však
MPSV i nadále v dalších letech nakloněno, avšak uvedené opatření
není možné realizovat bez dostatečných finančních prostředků ze
strany Ministerstva financí.

Zrušení základní stupnice by pro zaměstnance, jejichž platy jsou fi-
nancovány ze státního rozpočtu, představovalo s účinností od 1. led-
na 2016 podle údajů Ministerstva financí dodatečný finanční náklad

Odpověď na PROHLÁŠENÍ odborových svazů RoPo
k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejné správě a

službách, státních zaměstnanců a příslušníků
bezpečnostních sborů ze 14. října 2015

(viz web OSSOO a NOS 17/2015)

Na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx najdete
nově předpisy: 12/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra
pro státní službu ze dne 7. prosince 2015, k vytváření podmínek pro
sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a pod-
mínek výkonu státní služby z jiného místa, 11/2015 - služební před-
pis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015,
kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních
zaměstnanců a 9/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro
státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová
pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech

Státní služba

Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji
v německé bance. Z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na do-
volenou.”
Druhý: „Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat
bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa.”
Třetí: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr.”
Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?”
Finančák odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!”

*
Pes pod vánočním stromečkem: „Teda, páníček se na Vánoce vytáhl! Který pes
se může pochlubit, že mu na záchod zavedli elektrické osvětlení!”

*
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi
kolo!”
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu
sestra.
„Ale babička ano.”

*
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako
ostatní.”

*
„Tatínku, a odkud k nám chodí
Ježíšek?”
„Pokud můžu soudit podle původu
dárků – tak asi z Číny.”

internet
*

Pepíček: “Nás má Ježíšek rád, nosí
nám dárky, zatímco jiní lidé musí
dárky kupovat.”

ze života

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx
http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/RoPo%20-%20Prohl�en�%20OS%20RoPo%20k%20platov�m%20pom�r�m.pdf


Už je to rok,
co jsem člen-
kou předsed-
nictva odbo-
rového sva-
zu. Je to rok,
co se mluvi-
lo o tom, že
obsazenost
našeho re-

kreačního zařízení Smrk je nízká
a bude proto možná nutné tu
krásnou chatu v Lázních Lib-
verda prodat, abychom ji zby-
tečně nedotovali. Po roce je ale
situace jiná, návštěvnost prudce
stoupla, a proto výbor odboro-
vého svazu na minulém zasedání
schválil investici na výměnu spr-
chových koutů a vodoinstalace.
Stačilo oslovit zaměstnance, na-
bídnout jim ubytování a možnost
rodinné rekreace. Příjemná loka-

lita s krásným prostředím Jizer-
ských hor i malebných horských
lázní společně s příjemným
správcem a vybavenou chatou si
našla své návštěvníky.

Komunikace se zaměstnanci,
které zastupujeme, je nezbytnou
součástí naší činnosti, měla by
být výhodná oboustranně, a pro-
to jsem se rozhodla pro něco,
o čem se dlouho hovoří. Je to
nejpalčivější odborářské téma –
odliv členů. Odbory bez členů
nemohou fungovat, a pokud ne-
budou fungovat odbory, nebude
mít kdo zaměstnance zastupovat.
Je to rovnice o dvou známých
proměnných. Jako předsedkyně
základní organizace krizový mo-
ment nepociťuji, za poslední dva
roky nám přibylo deset členů, a
to navzdory přirozenému odcho-
du zaměstnanců do starobního

důchodu spojené s jejich ukon-
čením členství v odborové orga-
nizaci. Ale jako členka předsed-
nictva odborového svazu nará-
žím na tento problém velice čas-
to.

Napadlo mě, že nezbude nic
jiného, než oslovit zaměstnance,
tak jako v případě zařízení Smrk.
Ale tentokrát to bude muset být
mnohem přímější a jasnější vý-
zva. Zasedla jsem k počítači
s myšlenkou oslovit jednodu-
chým způsobem své kolegyně a
kolegy, chtěla jsem stručně vy-
světlit práci odborů. Psalo se mi
lehko, protože jsem přesně vědě-
la, co chci sdělit. Nejprve jsem
celý text dala k dispozici vedení
ČSSZ. Mělo se jednat o hromad-
nou informaci, která by se mohla
vykládat jako spam nebo zne-
užití pracovních e-mailových

adres, ačkoli zaměstnavatel má
poskytnout svoji techniku k naší
činnosti. Ústřední ředitel ČSSZ
prof. JUDr. V. Kahoun, Ph.D.
plně respektoval můj nápad.
Když jsem v pátek odpoledne
svůj dopis rozesílala, nečekala
jsem, že vyvolá tolik pozitivních
ohlasů. Ještě nedokáži vyhod-
notit, kolik přihlášek do základ-
ních organizací přišlo, ale jed-
noznačně se mezi zaměstnanci
začalo o roli odborů diskutovat.
Došly mi odpovědi, ve kterých
mi kolegyně a kolegové z celé
republiky vyjadřovali podporu a
povzbuzovali mě v další činnos-
ti. To mě utvrdilo v názoru, že je
stále třeba stavět mosty a hledat
propojení mezi oběma stranami
rovnice. A že žádný pokus není
marný a předem prohraný.

Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.
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Žádný pokus není marný a předem prohraný

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ráda bych Vás seznámila se situací kolem odborů v ČSSZ. Píši

Vám v době, kdy probíhá kolektivní vyjednávání o dvou důležitých
dokumentech – kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě, které se
týkají podmínek zaměstnanců v ČSSZ – pod státní službou a mimo ni.
V době, kdy odbory hrají důležitou roli, která ovlivní Vaše pracovní
podmínky, ale i v době, kdy nás odborářů je v ČSSZ málo. Chtěla
bych Vás seznámit s celou strukturou a prací odborů alespoň ve zkrá-
cené verzi a vysvětlit tak, co můžete svým členstvím v odborech pod-
pořit a jak se můžete do práce odborů zapojit.

Odbory obecně chrání, obhajují a prosazují práva a oprávněné
zájmy svých členů především v oblasti pracovněprávní, mzdové,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociálního postavení a za-
městnanosti. Jsou sociálním partnerem zaměstnavatele, šíří solidaritu,
sounáležitost a mají i další možnosti své činnosti, které jsou u nás za-
tím málo známé.

Práce odborů probíhá na několika úrovních. Nejblíže Vám jsou
naše základní organizace. Existují v každém regionu a většinou spo-
jují zaměstnance nejen jedné OSSZ (PSSZ, ústředí), ale i více OSSZ
najednou (např. v regionu Hradec Králové funguje jen jedna základní
organizace, která sdružuje zaměstnance všech devíti OSSZ). Základní
organizace má všechny pravomoci, které vyplývají z příslušných
zákonů, jedná v zájmu zaměstnanců za odboráře i ne-odboráře se zá-
stupci ČSSZ, informuje zaměstnance, pořádá různé společenské akce
apod. To jsou odbory, se kterými se můžete setkat tváří v tvář nej-
častěji.

Zástupci všech základních organizací se minimálně jednou ročně
scházejí v prostorách ústředí ČSSZ na konferenci, kde se přímo setká-
vají a diskutují s ústředním ředitelem ČSSZ, ředitelkou personálního
odboru a některými dalšími zástupci vedení, a také s předsedou,
místopředsedou a zaměstnanci Odborového svazu státních orgánů a
organizací. Z jednání konference pro nás vznikají nejdůležitější a zá-
vazná odborová ustanovení pro jednání s vedením ČSSZ, ale i
odborovým svazem státních orgánů a organizací (znáte jako zkratku
OSSOO).

Reprezentantem základních odborových organizací ČSSZ je pod-
nikový výbor, v němž jsou volení členové z každého regionu dle or-
ganizační struktury ČSSZ. Podnikový výbor se schází několikrát
v roce, čímž je zaručena pružnost činnosti odborů v ČSSZ jako celku.

Podnikový výbor jedná s vedením ČSSZ, informuje zaměstnance a
s jeho zápisy a akcemi se můžete seznámit na intranetových stránkách
ČSSZ.

Vůči odborovému svazu státních orgánů a organizací vystupujeme
v pozici jedné z dvanácti sekcí jako Sekce správ sociálního zabez-
pečení (samostatné sekce tu tvoří např. úřady práce, finanční úřady,
veřejná správa). Jako předsedkyně podnikového výboru jsem zároveň
i členkou předsednictva OSSOO, ve kterém má každá sekce jednoho
zástupce. Předsednictvo jedná přibližně každý měsíc. Nejdůležitějším
orgánem OSSOO je Výbor odborového svazu, v něm jsou sekce za-
stoupeny poměrným systémem podle počtu odborářů. Nás v ČSSZ
není mnoho, vůči ostatním sekcím už nevystupuje v poměru jeden ku
dvanácti, ale dva ku třiceti třem. Předsedu a místopředsedy OSSOO
můžete vidět a slyšet v televizních a rozhlasových debatách. Jednají
přímo s ministry, vládou, politickými stranami, jinými odborovými
organizacemi apod. Právě teď vyjednávají podobu Kolektivní dohody
vyššího stupně. Více také na http://statorg.cmkos.cz/index.php.

OSSOO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů
(zkráceně ČMKOS), v němž má přímý vliv na rozhodování vždy
předseda OSSOO a další 4 zástupci předsednictva (zástupci sekcí po-
dle počtu členů). Vzhledem k velikosti členské základny v ČSSZ
tam svého zástupce nemáme. ČMKOS je největší odborovou cen-
trálou v České republice a poslední dobou je hodně aktivní, více na
http://www.cmkos.cz. Ale např. v oblasti projednávání kolem Zákona
o státní službě pověřila jednáním zástupce OSSOO (a v pověřené pra-
covní skupině zástupce ČSSZ máme!).

Nikdy jsem nedělila zaměstnance na odboráře a ne-odboráře, mys-
lím si, že odbory mají jednat za všechny zaměstnance. Odborářů se
však mám možnost dotazovat, zapojovat je do činnosti a dělit se s ni-
mi o zodpovědnost za činnost odborů. Naši práci provádíme bezplat-
ně a dobrovolně jen pro svůj pocit, že děláme něco užitečného pro
všechny.

Někteří namítnou, že členství v odborech s sebou nese i každomě-
síční poplatek ve výši jednoho procenta z platu. Jak se s tímto pří-
spěvkem hospodaří?

Především z tohoto jednoho procenta zůstávají odborářské
příspěvky ve výši 64 % na účtu základní organizace. Tedy mezi námi,
kteří se denně vídáme a potkáváme se. S těmito penězi si každá zá-
kladní organizace hospodaří po svém, a tak se tyto peníze formou
příspěvků na kulturu, sportovní a společenské akce vrací zpátky
každému ze členů.

Zbylých 36 % procent příspěvku putuje na činnost OSSOO (a
z nich ještě pár procent i na činnost ČMKOS). Na OSSOO nehledejte
přebujelý byrokratický aparát, jeho činnost je úsporná a ekonomická

Pokračování na straně 5

Dopis, tak jak ho Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D. rozeslala zaměst-
nancům České správy sociálního zabezpečení, zveřejňujeme. Třeba
vás bude inspirovat k podobnému kroku.



Poslední seminář v rámci pro-
jektu Rady hospodářské a sociální
dohody „Realizace vzdělávacích
seminářů směřujících k zajištění
posilování sociálního dialogu na
všech jeho úrovních" organizova-
ný naším odborovým svazem, ten-
tokrát pro funkcionáře Sekce
veřejné správy OSSOO, se konal
v úterý 8. prosince v Ostravě.
Tématem semináře, vedeného 1.
místopředsedou OSSOO JUDr. Ru-
dolfem Pospíšilem a pracovníkem
kanceláře OSSOO Mgr. Arnoštem
Odvalilem, byla novela zákoníku
práce, kolektivní vyjednávání a
právní postavení odborových
funkcionářů.

Dvacet účastníků semináře dále
diskutovalo o významu určení
druhu práce v pracovní smlouvě
vzhledem k pozdějším změnám
pracovní náplně, o povinnosti za-
městnavatele projednat s odbory
tempo a množství práce, o projed-
návání pracovního řádu a vnitř-
ních příkazů zaměstnavatele s od-
bory, o přesčasové práci či o spl-
nění podmínky vzdělání pro urči-
tou pracovní pozici. Ohledně ko-
lektivního vyjednávání účastníci
hovořili o kladných zkušenostech
se zařazením zásad tvorby a čer-
pání sociálního fondu do kolek-
tivní smlouvy s ohledem na její
závaznost a nejistotě ohledně so-
ciálního fondu zřízeného formou
vnitřního předpisu. Kolektivní vy-
jednávání umožňuje úspěšně
ovlivnit průběh eventuálních or-
ganizačních změn formou nabíd-

kové povinnosti či navýšením
odstupného. Ohledně odborové
organizovanosti a zastupování
všech zaměstnanců se v Ostravě
hovořilo mj. o možnosti členství
v odborové organizaci při jiném
než vlastním zaměstnavateli, když
ale tato odborová organizace za-
stupuje zaměstnance jiného za-
městnavatele až při členství v ní
nejméně 3 “cizích” zaměstnanců
v pracovním poměru.

Odborový svaz státních orgánů
a organizací v rámci projektu Rady
hospodářské a sociální dohody
„Realizace vzdělávacích seminářů
směřujících k zajištění posilování
sociálního dialogu na všech jeho
úrovních" zorganizoval celkem 5
seminářů, a to v Praze, Olomouci,
Hradci Králové, Zlíně a Ostravě.

-dě-
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a je kontrolována předsednictvem, výborem i revizní komisí. Z těch-
to příspěvků se platí mimo jiné i chod rekreačního zařízení SMRK.

Odboráři mohou využívat slevy na rekreace, bankovní služby a
další výhody viz http://www.odboryplus.cz. V neposlední řadě pak
můžete své odborářské příspěvky uplatnit v ročním zúčtování, ponížit
si daňový základ a ušetřit tak na odvodu daní.

V některých evropských zemích je odborová organizovanost za-
městnanců 70%. Není náhodou, že na vrcholu tohoto žebříčku stojí
Finsko, Švédsko a Dánsko. V těchto zemích tak neváhají odbory
stávkovat i za to, aby EU uznala lidské právo na vodu a sanitární
opatření, tak jak to definuje OSN.

Proto se na Vás obracím s nabídkou, abyste se k nám přidali.
Vstupte mezi nás, odboráře, pomozte nám v naší činnosti, podpořte

Průměrné mzdy dosažené ve
třetím čtvrtletí navazují na před-
chozí vývojovou tendenci v le-
tošním roce. Statistické údaje
prokazují, že oživení ekonomic-
kého růstu se do výše průměrné
mzdy pozvolna promítá. Ve
třetím čtvrtletí letošního roku
vzrostla průměrná měsíční
nominální mzda v národním
hospodářství ve srovnání se
stejným obdobím loňského
roku o 3,8 %. Vzhledem k níz-
ké inflaci, která byla na úrovni
čtyř desetin procenta, se tak
reálně mzda zvýšila o 3,4 %.
V tomto čtvrtletí rychleji rostla
mzda v podnikatelské sféře.

Vyšší vypovídací schopnost
však mají souhrnné údaje za 1.
až 3. čtvrtletí 2015. V tomto ob-
dobí nominální průměrná
mzda v NH celkem dosáhla
výše 25 903 Kč, což je ve srov-
nání s předchozím rokem navý-
šení o 803 Kč. Na uvedeném
růstu se více podílela nepod-
nikatelská sféra, kde se v dlou-
hodobějším srovnání nadále
projevuje valorizace stupnic
platových tarifů uskutečněná
v závěru loňského a na začátku
letošního roku. V rozpočtové
sféře se zvýšil průměrný plat
o 3,6 % (910 Kč), zatímco v pod-
nikatelských subjektech vzrostla
průměrná mzda o 3,1 % (779
Kč). Vykazovaný rozdíl mezi
průměrnou mzdou v rozpočtové
a privátní sféře se v letošním
roce postupně snižuje, ke konci
třetího čtvrtletí se jedná pouze
o částku 64 Kč ve prospěch pod-
nikatelské sféry. Vzhledem k to-
mu, že zaměstnancům odměňo-
vaným ze státního rozpočtu se
od listopadu 2015 zvýšily plato-
vé tarify o 3 %, lze v celoročním
vyjádření předpokládat vyrov-
naný trend.

Značně diferencovaný je
vývoj průměrné mzdy v jed-
notlivých odvětvích. V rámci
podnikatelské sféry došlo k mír-
nému poklesu průměrné mzdy
v energetických odvětvích a ke
stagnaci v těžebním průmyslu.
Růst průměrné mzdy se zpoma-
lil i v preferovaném odvětví pe-
něžnictví a pojišťovnictví, i na-
dále však dosahuje její výše
částky 48 978 Kč, což je téměř
dvojnásobek průměrné mzdy
v ČR a více než trojnásobek
mzdy v nejhůře placeném odvět-
ví. Nevyšší procentní nárůst byl
zaznamenán v odvětví uby-
tování a pohostinství, dále po-
tom ve stavebnictví a obchodní
činnosti.

Pokud se jedná o nepodnika-
telskou sféru, nejvyšší dy-
namiky růstu průměrného platu
bylo dosaženo ve zdravotnictví
(5,0 %), kde průměrný plat před-
stavuje částku ve výši 26 229
Kč. Ve veřejné správě byl zazna-
menán nárůst o 4,3 %, tj. o 1158
Kč. Naopak nejméně se navýšil
průměrný plat ve školství, kde
jeho přírůstek ve výši 502 Kč
představuje procentní zvýšení
pouze o 2,1 bodu. Nejvyšší prů-
měrný plat v rámci nepod-
nikatelské sféry ve výši 27 990
Kč byl dosažen ve veřejné
správě.

Zajímavý je také pohled na
úroveň průměrné mzdy dosaho-
vané v jednotlivých krajích. Již
tradičně jsou nejlépe odměňo-
váni zaměstnanci v Praze (prů-
měrná mzda dosahuje částky 33
343 Kč), i když tempo nárůstu
mzdy se zpomaluje. Následuje
Středočeský kraj s průměrnou
mzdou 25 987 Kč. Nejhůře
placeni jsou zaměstnanci v Kar-
lovarském, Zlínském a Olo-
mouckém kraji, kde je průměrná
mzda pod hranicí 23 tisíc Kč,
což je hodnota přibližně o 32
% nižší, než jaké je dosahováno
v rámci Prahy.

Ing. Marie Fabianová

Vývoj mezd v letošním roce Seminář v Ostravě

Zleva pracovník kanceláře
OSSOO Mgr. Arnošt Odvalil a 1.
místopředseda OSSOO JUDr.
Rudolf Pospíšil

naše i své zájmy. Bez členů nejsme ty pravé odbory. Svým členstvím
podpoříte odbory v ČSSZ, zvednete naši sebedůvěru, prestiž a přispě-
jete k naší aktivitě. Čím více nás bude, tím lépe se podělíme o nápady,
zodpovědnost, uspořádáme společné akce pro naše zaměstnance, děti
našich zaměstnanců a zlepšíme si své vlastní pracovní podmínky, i pa-
sivní členství oceňujeme. Zároveň bychom tak mohli získat i větší
vliv na činnost OSSOO, případně ČMKOS a prosazovat zájmy za-
městnanců ČSSZ v mnohem širším měřítku.

Děkuji Vám, že jste dočetli až sem, a pokud máte nějaké dotazy,
neváhejte se zeptat ve Vašich základních organizacích, nebo přímo
mne. Existuje spousta informací, které se mi do tohoto dopisu ne-
vešly.

S přáním pěkných a úspěšných podzimních dní
Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.

předsedkyně podnikového výboru ČSSZ
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K čemu slouží registry

Půjčka bez registru. Kolik jen nabídek se tím dnes chlubí? Není divu, 
že nám vrtá hlavou, co na těch registrech vlastně je? Anebo spíš, co 
že to v nich vlastně je?

Řeč je samozřejmě o tzv. úvěrových registrech, které využívají po-
skytovatelé �nančních a některých dalších služeb. Slouží k tomu, aby 
si poskytovatelé mohli udělat obrázek o tom, jak jsme na tom 
s našimi závazky a jejich plněním. Nenajdeme tam však zápis o kaž-
dé naší vypůjčené stokoruně. Kromě osobních identi�kačních údajů, 
bude úvěrový registr vždy obsahovat jen takové informace, které tam 
o nás naši věřitelé a poskytovatelé služeb, zadají. A to podle toho, zda 
je úvěrový registr veden jako pozitivní nebo negativní.

V pozitivních registrech najdeme údaje o �nančních závazcích 
(dluzích) konkrétních osob (někdy i právnických) a o tom, jak 
tyto osoby plnily své závazky v minulosti a jak je plní nyní. Musí-
me počítat s tím, že tam bude uveden záznam i v případě, že jsme 
o půjčku teprve požádali (i jako tzv. spolužadatelé), nebo za úvěr 
někomu “jen“ ručíme nebo ručit budeme.

V negativních registrech najdeme záznam pod naším jménem 
nebo jménem naší �rmy jen v případě, že s plněním našich závaz-
ků není něco v pořádku. Typicky, pokud jsme v prodlení s placením 
dohodnutých splátek úvěru nebo úroků, anebo třeba jen s placením 
účtů za mobilní telefon. 

V České republice fungují čtyři o�ciálně uznávané a poskytovate-
li �nančních a některých dalších služeb využívané úvěrové regis-
try. Setkáváme se s nimi pod zkratkami BRKI, NRKI, CRÚ a SOLUS.
Představíme si je pěkně popořádku v dalších kapitolách, ale již teď 
můžeme vědět, že zatímco první tři jsou úvěrové registry pozitivní, tak 
SOLUS je jediný negativní úvěrový registr.
V registrech jsou o nás informace, které si věřitelé a poskytovatelé 
některých služeb vyměňovat mohou a chtějí. Dělají to proto, aby 
mohli vyhodnotit naši bonitu, neboli naši schopnost splácet své 
závazky, někdy mluvíme též o úvěruschopnosti. Kromě toho mohou 
záznamy v registrech prozradit leccos i o naší důvěryhodnosti. To, co 
o nás poskytovatelé z registru zjistí, se pak odrazí v tom, zda a za 
jakých podmínek nám banka nebo jiná �nanční instituce v bu-
doucnu půjčí.

Registry 
co to je?
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§ ODPOVÍDÁME §
S účinností zákona o státní

službě vznikl dosavadním zaměst-
nancům zastávajícím místa, jež
jsou nově systemizována jako
místa služební, nárok na přijetí do
služebního poměru (za splnění
všech zákonných podmínek – viz
§ 190 až § 192 zákona o státní
službě). Tohoto nároku dosavadní
zaměstnanci mohli využít pro-
střednictvím podání žádosti o při-
jetí do služebního poměru. Zahá-
jení řízení o žádosti záviselo tedy
na vůli dosavadního zaměstnance,
zda chtěl být přijat do služebního
poměru či nikoliv. Existují však
dosavadní zaměstnanci, kteří ne-
byli přijímáni do služebního
poměru na základě podané žádos-
ti, nýbrž byli do služebního pomě-
ru tzv. „překlopeni“ ze zákona
(§ 188 zákona o státní službě), a
těmi jsou představení. Představe-
ný se proti svému „překlopení“ do
služebního poměru ze zákona mo-
hl bránit pouze nesložením slu-
žebního slibu či složením služeb-
ního slibu s výhradou. Následkem
toho je pak zánik služebního
poměru.

Na představené se nevztahuje
výjimka z předpokladu vzdělání,
již lze udělit dosavadním zaměst-
nancům, kteří se při výkonu práce
v pracovním poměru dlouhodobě
osvědčili, přestože nesplňovali
předpoklad stanoveného vzdělání.
Ustanovení § 201 zákona o státní
službě u představených tedy nelze
aplikovat.

V případě představených zákon
o státní službě zakládá nevyvrati-
telnou právní domněnku splnění
předpokladu stanoveného vzdě-
lání. Zda představený skutečně
tento předpoklad splňuje, se dle
přechodných ustanovení zákona
o státní službě (§ 188) nezkoumá.
Všichni představení, jimž vznikl
služební poměr ze zákona (překlo-
pením), zastávají služební místa
představených pouze na dobu ur-

čitou, a to do doby, než budou
tato místa tzv. „přesoutěžena“.
Ustanovení § 188 odst. 6 zákona
o státní službě totiž ukládá služeb-
ním orgánům povinnost vyhlásit
výběrová řízení na služební místa
představených dle zákona o státní
službě a ve stanovených lhůtách.
Všichni „překlopení“ představení,
budou-li chtít setrvat na svých slu-
žebních místech, budou nuceni
své jmenování na služební místo
představeného „obhájit“ v po-
vinně vyhlášeném výběrovém
řízení.

Za účelem zmírnění určité míry
nejistoty zvolil u představených
zákonodárce úpravu o bsaženou
v § 51 odst. 4 zákona o státní služ-
bě, podle níž osoba, která byla
jmenována na služební místo
představeného na dobu určitou
(včetně překlopených představe-
ných), se po dobu 3 let od uplynu-
tí této doby určité považuje za
osobu splňující předpoklady pro
účast ve výběrovém řízení na slu-
žební místo představeného na
stejném nebo nižším stupni řízení.
K tomu je potřeba uvést, že na tu-
to osobu se hledí, jakoby splňova-
la předpoklady pro účast ve výbě-
rovém řízení (§ 25 odst. 1, § 51 až
§ 58, § 186 odst. 4 a § 188 odst.
6zákona o státní službě), avšak
ustanovení § 51 odst. 4 nezakládá
domněnku splnění požadavků pro
účast ve výběrovém řízení (např. §
25 odst. 4 a 5). Účastní-li se tato
osoba pak výběrového řízení na
obsazení volného služebního mís-
ta představeného (byť se jedná
o místo, na které byla překlopena
na dobu určitou a doposud toto
místo zastává), musí například po-
žadavek standardizované jazy-
kové zkoušky nebo odborného za-
měření vzdělání či způsobilosti se-
znamovat se s utajovanými infor-
macemi jako žadatel o jmenování
na toto služební místo beze zbytku
splňovat.

S implementací zákona o stát-
ní službě a tedy s tzv. „překlápě-
ním“ dosavadních zaměstnanců
do služebního poměru vyvstalo
několik otázek, na něž je potřeba
poskytnout odpovědi, neboť za-
příčiňují jistý neklid a nervozitu
mezi překlápěnými zaměstnan-
ci. Jednou z otázek je aplikace
ustanovení § 201 zákona o státní
službě, které umožňuje udělit
výjimku z předpokladu vzdělání

zaměstnancům, jež nesplňují
stanovený předpoklad vzdělání
pro platovou třídu, v níž jsou za-
řazeni (a to ani nižší alternati-
vu), avšak dlouhodobě se na
svém pracovním místě osvědči-
li. Další skutečností, kterou je
potřeba v souvislosti s aplikací §
201 zákona o státní službě zmí-
nit, je, že tato výjimka z předpo-
kladu vzdělání je z logiky věci
možná pouze u dosavadních
(překlápěných) zaměstnanců,
kteří dosáhli alespoň středního
vzdělání s maturitní zkouškou a

Zákon o státní službě:
Vztah k aplikaci § 201 u představených

Zákon o státní službě:
Výjimka z předpokladu vzdělání u tzv. „řadových“

státních zaměstnanců

jsou zařazeni v 10. nebo vyšší
platové třídě. Dosavadním za-
městnancům, kteří nedosáhli
alespoň středního vzdělání s ma-
turitní zkouškou, nelze výjimku
z předpokladu vzdělání udělit.

Takový postup se jeví jako ne-
spravedlivý vůči dlouhodobým
dosavadním zaměstnancům, kte-
ří absolvovali několikaletou pra-
xi a ve svém oboru jsou uznáva-
nými odborníky, avšak dosáhli
nižšího než středního vzdělání
s maturitní zkouškou. Lze se
však domnívat, že cílem zákono-
dárce byla státní správa vyko-
návaná aparátem úředníků pro-
fesionálů, na něž jsou prostřed-
nictvím zákona o státní službě
kladeny vysoké nároky, aby
výkon státní správy dosahoval
těch nejvyšších kvalit, přičemž
dosažení středoškolského vzdě-
lání s maturitní zkouškou je po-
važováno za minimální standard,
který by měl státní zaměstnanec
splňovat. Ačkoliv je pochopi-
telné, že tento postup je vnímán
obzvláště zaměstnanci, jichž se
bezprostředně dotýká, velmi ne-
gativně, nelze tvrdost zákona
zmírnit ani právním výkladem.

Dosavadní zaměstnanci, kteří
nesplňují stanovený předpoklad
vzdělání a nedosáhli alespoň
středního vzdělání s maturitní
zkouškou, mohou být přijati do
služebního poměru a zařazeni na
služební místo pouze v 5. pla-
tové třídě (zaměstnanci, kteří do-
sáhli alespoň středního vzdělání
s výučním listem). Ostatní dosa-
vadní zaměstnanci, kteří ne-
splňují stanovený předpoklad
vzdělání a nedosáhli alespoň
středního vzdělání s maturitní
zkouškou (tj. zaměstnanci, je-
jichž místa jsou systemizována
jako služební a zařazena v 6. –
16. platové třídě) nemohou být
do služebního poměru vůbec při-
jati. V tuto chvíli jim zbyly dvě
možnosti.

První možností bylo vůbec ne-
požádat o přijetí do služebního
poměru, neboť z důvodu nespl-
nění předpokladu vzdělání ne-
mohou být přijati. Těmto za-
městnancům skončí jejich pra-
covní poměr nejpozději uplynu-
tím 30. 6. 2017 (dřívější skonče-
ní pracovního poměru není vy-
loučeno, jsou-li tito zaměstnanci
v pracovním poměru na dobu ur-
čitou, jež skončí před 30. 6. 2017
nebo nastanou-li jiné důvody pro
skončení pracovního poměru dle
pracovněprávních předpisů). Na
tyto zaměstnance je z pohledu

pracovního práva nahlíženo tak,
že nechtějí přejít (být „překlope-
ni“) do služebního poměru, pro-
to jim dosavadní pracovní poměr
(na základě jejich „dobrovolné-
ho“ rozhodnutí) skončí ze zá-
kona nejpozději v uvedených
lhůtách.

Druhou možností bylo na-
vzdory nesplnění předpokladu
stanoveného vzdělání žádost
o přijetí do služebního poměru
podat. Služební orgán je povinen
o této žádosti rozhodnout, při-
čemž z důvodu nesplnění poža-
dovaného vzdělání, žádost za-
mítne. Těmto zaměstnancům
taktéž skončí jejich pracovní
poměr nejpozději uplynutím 30.
6. 2017 (dřívější skončení pra-
covního poměru není vyloučeno,
jsou-li tito zaměstnanci v pra-
covním poměru na dobu určitou,
jež skončí před 30. 6. 2017 nebo
nastanou-li jiné důvody pro
skončení pracovního poměru dle
pracovněprávních předpisů),
avšak těmto přísluší odstupné
podle pracovněprávních předpi-
sů. Tito dosavadní zaměstnanci
totiž z pohledu pracovního práva
chtějí, aby jejich pracovní poměr
plynule přešel do služebního,
dobrovolně se jej nechtějí vzdát,
avšak jejich pracovní poměr bu-
de ukončen ze zákona nejpozdě-
ji v uvedených lhůtách. Ovšem
tento prvek „nedobrovolnosti“ je
zohledněn nárokem na odstupné
podle pracovněprávních předpi-
sů.

Bohužel praxe ukazuje, že
mnozí dosavadní zaměstnanci
nevěděli, že si mohou podat
žádost o přijetí do služebního
poměru, ačkoliv nesplňují před-
poklad stanoveného vzdělání, tu-
díž žádost nepodali. Tito za-
městnanci mohou služební orgán
požádat o prominutí zmeškání
úkonu dle § 41 správního řádu a
to do uplynutí jednoho roku od
marného uplynutí lhůty pro po-
dání žádosti o přijetí do služeb-
ního poměru (tato lhůta trvala od
1. 7. 2015 do 31. 8. 2015), pro-
kážou-li, že překážkou pro po-
dání žádosti o přijetí do služeb-
ního poměru byly závažné důvo-
dy, jež nastaly bez jejich přičině-
ní. Služební orgán může na zá-
kladě správního uvážení takové
žádosti vyhovět. S žádostí o pro-
minutí zmeškání úkonu je třeba
podat i žádost o přijetí do slu-
žebního poměru, jinak se žádostí
o prominutí zmeškání úkonu ne-
musí služební orgán zabývat.

"-ich-"
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Evropská komise mlčí ohledně kvalitních pracovních míst
26. listopad 2015

Evropská komise odstartovala svůj výroční cyklus ohledně řízení
hospodářské politiky s velkým důrazem na strukturální reformy, přičemž

se jen minimálně odkazovala na férovější
Evropu, k čemuž se opakovaně zavazoval
její předseda Juncker. Proto se ETUC obá-
vá, že hlavní prioritou zůstává vytvoření
flexibilnějších trhů práce, což nevyhnutel-
ně povede ke zvýšení počtu nejistých pra-
covních míst. ETUC sice vítá výzvu k so-

ciálním investicím a lepší rovnováze mezi prací a životem, ale pořád zde
zůstává mnoho oblastí, které přináší znepokojení. Mimo jiné se jedná o ty-
to záležitosti:
- Nedostatečný důraz na kvalitní pracovní místa. Místo toho EK prosazu-

je flexibilnější trhy práce bez návrhů na zvýšení jistoty práce a bez zá-
vazku bojovat s nejistou prací.

- EK sice zdůrazňuje potřebu zlepšit investiční prostředí a odstranění ba-
riér, avšak nenabízí žádné řešení, jak vlastně zvýšit investice.

- EK sice správně odhaduje, že obrovský příliv uprchlíků bude znamenat
zvýšení veřejných výdajů, avšak nepřichází s nápadem, jak zajistit, aby
tyto finanční prostředky nebyly odebrány již tak finančně oslabeným ko-
munitám a veřejným službám.

EU musí čínské ekonomice odmítnout status tržní ekonomiky
27. listopad 2015

Evropská odborová konfederace varuje před schválením statusu tržní
ekonomiky pro Čínu, která by poškodila evropské pracovníky a
ekonomiky. ETUC zároveň vyzývá evropské ministry obchodu, aby
neudělali chybu a nerozhodli ve prospěch Číny. Generální tajemník ETUC
Luca Visentini k tomu řekl: „Uznání Číny jako tržní ekonomiky by pod-
pořilo neomezené dumpingové čínské dovozy s okamžitým a devastujícím

dopadem na obrovské množství sek-
torů v EU“. Ačkoliv je Čína členem
Světové obchodní organizace, není
její ekonomika uznána jako tržní
žádným hlavním obchodním part-
nerem. Čínská ohromná nadkapacit-
ní produkce oceli zůstává globálním
problémem. L. Visentini k tomu do-

dal: „Pevně věříme, že EU by se měla spojit s ostatními ohledně tohoto
důležitého ekonomického a sociálního problému tak, že udrží efektivní,
transparentní a technický fungující antidumpingové regulace“.
Arabský svět, prostor pro naději
30. listopad 2015

Zástupkyně odborů z arabských zemí včetně Alžírska, Egypta,
Libanonu, Maroka, Palestiny a Tuniska se sešly na dvoudenním semináři,
aby diskutovaly o kampaních na podporu zvýšení počtu žen v odborech.
Odborářky zde odsoudily veškeré násilí vůči ženám po celém světě, ať už
na základě pohlavních rozdílů nebo na základě extrémismu, terorismu nebo
vykořisťování. Účastnice tohoto semináře se shodly, že navzdory his-
torickým a strukturálním faktorům, které staví ženy do podřadné pozice
vůči mužům, ženy učinily mnoho pozitivních kroků vpřed včetně přijetí
politik rovnosti a kvót, které umožnily ženám dostat se na pracovní místa
v první linii s manažerským rozhodováním. Zapojení žen také přispělo ke

kvalitativnímu zlepšení nezávislosti odborů a
učinilo je to demokratičtější. Účastnice se za-
vázaly k pokračování v národním a nad-
národním boji proti násilí vůči ženám v násle-
dujících letech a k posílení odborů, které
vzdorují vládním pokusům o jejich ovládnutí
a postupnou eliminaci odborového a sociál-
ního hnutí. Odborářky prohlásily, že žádné

extrémistické útoky, násilné činy nebo uvěznění neoslabí jejich závazek
bránit demokracii, rovnost, sociální spravedlnost.
9. prosinec: Mezinárodní den proti korupci

Zástupci PSI se přidávají k výzvě OSN k zničení korupční sítě. Korupce

je komplexní sociální, politický a ekonomický fenomén, který ovlivňuje
všechny země. Korupce podkopává demokratické instituce, zpomaluje
hospodářský rozvoj a přispívá k vládní nestabilitě. Kampaň OSN s názvem
„Zlomte řetězy“ zdůrazňuje, že korupce je všudypřítomným jevem s dopa-
dem na mnoho oblastí. Ukazuje se, že boj proti korupcí je nezbytný pro
dosažení cílů udržitelného rozvoje, které si kladou za cíl ukončení chudo-
by, ochranu planety a zajištění prosperity pro všechny. K boji s korupcí R.
Pavanelliová z PSI řekla: „Korupce podrývá veřejné financování veřejných
služeb, transparentnost a kredibilitu vlády, a tak oslabuje všechny
demokratické instituce. Korupce nikdy nebude vážně ohrožena, pokud ne-
dokážeme chránit ty, kteří se nebojí vystoupit proti vykořisťování a
zločinům státu. Proto PSI zavedla kampaň na podporu vytvoření mezi-
národního pracovního práva na ochranu oznamovatelů. Vytvoření a přijetí
takového mezinárodního standardu bude skutečnou zkouškou zemí v jejich
závazku k boji s korupcí.“ Boj s korupcí je pro PSI prioritou již od
listopadu 2012, když se konal Světový kongres, který čerpal z práce

poboček PSI z celého světa. PSI se za-
měřuje na boj s daňovými ráji a tajnými
dohodami mezi vládami a nadnárodními
korporacemi, které často poskytují krytí
pro korupční praktiky vedoucí k da-
ňovým únikům v řádu miliard dolarů.
PSI již delší dobu argumentuje, že klí-

čovou alternativou úsporných politik by měla být vážná snaha o boj s ko-
rupcí. 31. října 2003 byla na generálním shromáždění OSN přijata
Konvence OSN proti korupci a zároveň byl 9. prosinec ustanoven jako
Mezinárodní den proti korupci.
Odbory jsou klíčem k lidským právům a globální stabilitě

10. prosince proběhl Mezinárodní den lidských práv, který přichází
v době vážných hrozeb pro sociální kohezi, udržitelnost životního prostředí
a demokracii. Na pozadí hrozných teroristických útoků a při probíhající
konferenci OSN o klimatu Mezinárodní odborová federace ve veřejných
službách potvrdila svůj závazek k obraně lidských práv, která jsou zákla-
dem pro férovou a prosperující společnost. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová: „Bezprecedentní vlna násilí po celém světě nás nutí k opa-
kování naší výzvy k míru a solidaritě. Více než kdy jindy si uvědomujeme
nutnost vymýtit kořeny terorismu, které pocházejí ze sociálního vyloučení
a ekonomických nerovností.“ Globální nestabilita je důsledkem ziskem
motivovaných politik, které rovněž přispívají k alarmující klimatické krizi.
Zájmy nadnárodních společností a několika málo globálních hráčů se ale
neshodují s cíli klimatické a sociální spravedlnosti při respektování funda-
mentálních lidských práv a svobod. Jsme silně pobouřeni nehorázným
odmítáním fundamentálních práv v práci a nárůstem různých forem
vázané práce, která je bezprecedentní od dob zrušení otrokářství. Vyzý-

váme k uznávání a respektování prá-
va na sdružování, kolektivní vyjed-
návání a práva na stávku, jakožto
lidského práva pro všechny pracov-
níky bez ohledu na jejich postavení.
Odbory brání pracovní práva a

pracují ruku v ruce s hnutím za lidská práva, organizacemi na ochranu ži-
votního prostřední a občanskými sdruženími. Spolu musíme chránit svo-
bodu slova a otevřeného politického dialogu. Lidská práva musí být
postavena nad korporátní práva.“

V Londýně se odbory rozhodly Mezinárodní den lidských práv oslavit
„Cestou hanby“, které se zúčastnili členové odborové organizace
UNISON. Navštívili několik ambasád a konzulátů zemí, které mají prob-
lémy s dodržování pracovních práv. Představitelům těchto ambasád a
konzulátů doručili dopis vyjadřující nesouhlas s potlačováním a slabou
ochranou pracovních práv. Cesta hanby neminula ambasády Bahrajnu,
Kolumbie, Jižní Koreje, Kataru nebo Turecka. Zástupci UNISON upo-
zornili na rostoucí erozi práv pracovníků po celém světě navzdory uni-
verzální deklaraci lidských práv chránící právo na svobodné sdružování,
právo na vstup do odborů a chránící další fundamentální práva.

Pavol Mokoš


