
Není lehká do-
ba. Pro nikoho.
Je to prostě tak
a musíme se
s tím smířit
a naučit žít. A to
i když nám po-

litici hází pod nohy ne klacky,
ale přímo celé stromy. Včerejší
rozhodnutí o neprodloužení
nouzového stavu mě doslova
šokovalo. Někteří lidé na
opatření kašlali i za nouzového
stavu, teď už se doporučeními
řídit nebudou vůbec. A odne-
seme to my. Ti slušní, ohledu-
plní. Kdyby se Ti nezodpovědní
chovali odpovědně, mohlo být
dávno po nouzovém stavu a moh-
li jsme více méně žít normálním
životem. Ale to Ti jajánci prostě
nepochopí. To kvůli nim pořád
nemůžeme pandemii zvládnout.
To kvůli nim se musíme všichni
omezovat. Asi je pro ně zatěžko
pochopit, že když budou tři týd-
ny sedět doma na oné části těla
a budou se snažit být co nej-
ohleduplnější k ostatním, bude
omezení běžného života mno-
hem kratší.

Praha
15. únor 2021
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S NÁMI, PRO VÁS!

Výzva vládě, poslancům, politickým stranám,
spoluobčanům a široké veřejnosti

V Praze dne 8. února 2021
Odborový svaz státních orgánů a organizací se jedno-

značně ztotožňuje a podporuje společnou výzvu Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského
odborového klubu – Svazu českých lékařů, tedy zástupců
lékařů a sestřiček.

Zastavte další zbytečné umírání lidí! Ihned přestaňte zneuží-
vat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnému
vydírání a napadání! Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým
politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!

Výzva není jenom o situaci ve zdravotnictví, ale je to o nás
všech občanech, našem jednání a chování, o našem zdraví, bytí
či nebytí! Je to i o důvěře ve vládu, o důvěře politiků a v poli-
tiku, o důvěře v demokratické hodnoty. Papalášství politiků
a ostatních „vyvolených“ toto vše bohužel dehonestuje!

Politici, přestaňte politikařit a jednejte ve prospěch zdraví
občanů tohoto státu!

Bc. Pavel Bednář
předseda odborového svazu

Text výzvy OSZSP ČR a LOK - Svazu českých lékařů čtěte na straně 3

Jak se žije základním organizacím v době
covidové? No, žije

A jak si s tím teď máme pora-
dit my, základní organizace? No,
museli jsme se mnohé naučit.
Jednání se zaměstnavatelem.
Dříve jsme se sešli všichni
dotčení v jedné zasedačce a tam
probrali, co bylo třeba a bylo to.
Dnes se propojujeme přes
videohovory, chaty, telefony,
maily a bůh ví co ještě. No ale,
co když s tím všichni neumí pra-
covat nebo nemají tu techniku,
která je nutná, k dispozici?
Flikujeme to, jak se dá. Spousty
záležitostí, které jsme měli
v plánu řešit, se prostě musely
odložit. Na neurčito. Až bude
líp, tedy pokud někdy vůbec
bude.

V rámci základní organizace
jsme museli řešit otázku členské
schůze. My jsme to řešili přes
Microsoft Forms. Mimochodem
na tuto cestu mě přivedl předse-
da našeho odborového svazu
(díky moc Pavle). Byla jsem
dost zoufalá, jak schůzi
uskutečnit, protože jsme potře-
bovali zvolit výbor na letošní

Pokračování na straně 2

Doporučený postup zaměstnavatele při
poskytování pracovního volna zaměstnanci

k testování, očkování, případně k doprovodu
rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti

s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného
novým koronavirem SARS CoV-2

Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak
z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance
v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na pří-
tomnost COVID-19, očkování proti onemocnění způsobenému tímto
koronavirem, popřípadě z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného
příslušníka k očkování, Ministerstvo práce a sociálních věcí

doporučuje následující postup:

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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rok a revizora účtu. Samozřejmě
jsme také potřebovali schválit
důležité dokumenty jako
rozpočet na rok 2021, zásady
hospodaření apod. Microsoft
Forms jsem vůbec neznala, ale
protože jsem přičinlivá :-), řekla
jsem si, že to prostě zkusím
zvládnout sama za sebe (přece
se nepůjdu někde ptát, jak na
to...). A dala jsem to a na první
dobrou. Je to vážně super akční
a logické prostředí. No, a tady
vidíte zase jednu stálou pravdu -
všechno zlé, je na něco dobré.
Technicky rostu!

Právě před rokem jsem se tu
zamýšlela nad tím, jak pomoci
se sladěním profesního a osob-
ního života. Podělila jsem se
s vámi o to, jak to máme řešeno

my, co se nám povedlo sjednat
v kolektivní smlouvě. Letos nám
smlouva končí. S ohledem na
nutnost úspor vzhledem k nižším
příjmům kraje vím, že budeme
muset leccos omezit nebo zcela
zrušit, ale naštěstí se to nyní jeví
jen na úkor finančních plnění
(snížení ošatného, zrušení darů
k jubileům a za odpracované ro-
ky a redukce navýšení počtu od-
stupných platů). Naštěstí nepe-
něžní benefity zatím odolávají
v plném rozsahu. Ale ještě je to
jen takové povídání, co by se
mohlo, co ne. Ještě kolektivně
nevyjednáváme. Čekáme na
nového pana ředitele. Snad na-
stoupí co nejdříve.

Zástupce ředitele, který je v sou-
časné době pověřen vedením
úřadu, s námi ale jedná, jak jen to
jde. Chce sice ušetřit nějaké ty

prostředky co nejdříve, je tedy
možné že kolektivní smlouvu stá-
vající ukončíme dříve než ke kon-
ci roku a ihned na ni navážeme
smlouvou novou, trochu oseka-
nou, ale zase by měla být opět
odsouhlasena na další čtyři roky
s tím, že když později prostředky
budou, dodatkem doplníme, co
půjde zpět. Řešíme také mnohem
více jak umožnit co nejvíce za-
městnancům trvalý home office,
HURÁ! Vypadá to, že zaměstna-
vatel zcela pochopil, že když to
zaměstnanci zvládají bez technic-
kých prostředků v krizové situaci,
budou to ještě lépe zvládat, když
prostředky a dálkový přístup mít
budou. Takže taky jedno pozi-
tivum.

Ano, pochopili jste mě
správně. Současná situace je
složitá, nikoli však zoufalá.

Zaměstnanci nás teď potřebují
mnohem více než dříve, řeším
každý den spousty dotazů, pod-
nětů, stížností. Řeším, co jde
dálkově, přes telefon, mail. Když
už není zbytí, jednáme ve dvou
maximálně třech lidech a snaží-
me se být co nejvíce komunika-
tivní, efektivní. Myslím, že doba
covidová nás naučila přistupovat
k věcem jinak, alespoň nás, co
nechceme jen brblat, ale chceme
žít i když s omezeními. Tak se
držte, posilujte nejen imunitu,
ale i dobrou náladu a samozřejmě
dobré vztahy a zkuste se naučit
něco nového, přinese vám to
dobrý pocit, že jdete i teď vpřed.
12. února 2021

Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO KÚ Sč kraje

a 2. místopředsedkyně
Sekce veřejné správy, OSSOO

Pokračování ze strany 1

Vláda schválila návrh transpozičního zákona
o ochraně oznamovatelů, bude předložen

Poslanecké sněmovně
Tisková zpráva, Praha, 1. února 2021

Vláda dnes 1. února 2021 schválila Ministerstvem spravedlnos-
ti předloženou transpozici „směrnice o ochraně oznamovatelů"
v podobě návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a doprovod-
ného změnového zákona. O obou návrzích bude dál jednat
Poslanecká sněmovna.

Cílem návrhů je zajistit ochranu
širokému okruhu osob vykonáva-
jících práci v soukromém i veřej-
ném sektoru pro případ, že oznámí
protiprávní jednání, o kterém se
dozvěděly v souvislosti s prací.
Chráněni budou typicky zaměst-
nanci a státní zaměstnanci, OSVČ,
ale např. i stážisté, dobrovolníci
a osoby, které oznamovateli pomo-
hou protiprávní jednání oznámit.
Navrhovaná opatření mají sloužit
nejen k ochraně potenciálních
oznamovatelů protiprávního jed-
nání, ale také k prevenci pro-
tiprávních jednání obecně.

„Zavedení ochrany oznamo-
vatelů vnímám jako zásadní proti-
korupční opatření a očekávám, že
parlament návrhy schválí co nej-
dříve tak, abychom dodrželi trans-
poziční lhůtu, tedy nejpozději do
17. prosince 2021," uvedl předseda
vlády Andrej Babiš.

„Smyslem předkládané úpravy
je poskytnout oznamovatelům zá-
ruku, že pokud stanoveným způ-

sobem oznámí informace o mož-
ném protiprávním jednání souvise-
jícím s prací, nebudou nijak posti-
hováni. Jsem ráda, že se nám daří
postupovat v procesu transpozi-
ce rychle, neboť v přijetí záko-
na vidím i úsporu veřejných
a soukromých prostředků v důsled-
ku včasného odhalení protipráv-
ního jednání" uvedla ministryně
spravedlnosti Marie Benešová.
Zavedení zákazu postihu oznamo-
vatelů do právního řádu pomůže
oznamovatelům zlepšit jejich
postavení jak v případě sporu před
soudem, tak obecně ve společnosti,
a v konečném efektu napomůže
častějšímu odhalení nejen korupce,
ale i dalších typů závažné krimi-
nality.

Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2019/1937 ze
dne 23. října 2019 o ochraně osob,
které oznamují porušení práva
Unie, se stala účinnou 16. prosince
2019 a od té doby běží pro všech-
ny členské státy Evropské unie
dvouletá transpoziční lhůta k pro-
mítnutí směrnice do národních
právních řádů.

Tripartita jednala o příspěvku
zaměstnanci při nařízené karanténě

Zástupci vlády, odborů a za-
městnavatelů se v pondělí 1.
února 2021 sešli prostřednictvím
videokonference na mimořád-
ném jednání Rady hospodářské
a sociální dohody. Tématem
společného jednání byl mi-
mořádný příspěvek zaměstnanci
při nařízené karanténě.

Hlavním bodem jednání byl
návrh zákona o mimořádném
příspěvku zaměstnanci při naří-
zené karanténě a o změně občan-
ského soudního řádu. Zástupci
tripartity se shodují, že je třeba
podpořit motivaci lidí nahlašo-
vat rizikové kontakty a dodržo-
vat nařízenou karanténu či izo-
laci kvůli riziku šíření nemoci
covid-19, ale liší se zatím v ná-

zoru na konkrétní řešení. Během
tohoto týdne by se proto mělo
uskutečnit ještě jednání na ex-
pertní úrovni a příští týden by se
pak měla výsledným návrhem
zabývat vláda.

Vláda vede s odbory a zaměst-
navateli intenzivní sociální dia-
log. Od listopadu minulého roku
se jedná o čtvrté zasedání tripar-
tity. V letošním roce jde o druhé
zasedání Rady hospodářské a so-
ciální dohody a současně se jed-
ná o druhou mimořádnou tripar-
titu. Pracovní týmy tripartity se
setkávají prostřednictvím video-
konferencí.

Další plánované jednání Rady
hospodářské a sociální dohody
se uskuteční 22. února 2021.

Jak se žije základním organizacím v době covidové? No, žije
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ze základních organizací

Pokračování na straně 5

poslední

Epidemie prověřuje přístup k ochraně zdraví na pracovištích i mění činnost
odborových organizací

Postřehy z městských úřadů v Šenově, Šumperku a Holicích a ze Základní organizace policistů a zaměsnanců policie při
krajských ředitelstvích Královéhradeckého a Pardubického kraje

Na našem MěÚ Šenov se dodržují opatření
V loňském roce bylo u nás

střídání směn po týdnu, kdy byli
zaměstnanci rozděleni na dvě
skupiny, které se nesměly potkat.
Jeden týden jsme byli v práci
a jeden týden práce z domu. To
bylo dobré, protože jsme si do-
ma v klidu napsali různá povo-
lení, nikdo nás nevyrušoval a dal-
ší týden v práci jsme si to vy-
tiskli a poslali.

V letošním roce můžeme také
pracovat z domu, ale vždy na
každém odboru někdo musí být
a v úřední den jsme všichni
v práci. Při práci z domova
musíme po půl hodině vykazo-
vat, co jsme dělali a vedoucí
odboru nám to musí podepsat.

Úřad je uzamčený, dole na dve-
řích jsou telefonní čísla jed-
notlivých pracovníků. Pokud ně-
kdo potřebuje přímý kontakt
s konkrétním pracovníkem, tak
si zavolá, on si pro něj přijde
a vezme ho k sobě do kanceláře.
Už jsme si na to zvykli a funguje to.

Samozřejmě všichni nosíme
roušky, které jsme dostali od za-
městnavatele a dneska jsme
dostali i předepsané respirátory.
Každý zaměstnanec 10 kusů.
Máme taky k dispozici dezin-
fekční prostředky na ruce.

Někteří zaměstnanci prodělali
COVID-19, někteří byli v karan-
téně. Nikdo zatím neměl těžký
průběh tohoto onemocnění.

Co se týká společných akcí,
tak ty nejsou. Nebyla ani
závěrečná porada s pohoštěním,
která bývá na konci roku.
Rozdali jsme zaměstnancům
dárkové balíčky, aby aspoň něco
měli. Kolektivní smlouva nám
platí do 30. 6. 2021. Tak jen
doufám, že se situace zlepší
a někdy v květnu budeme mít
řádnou členskou schůzi, po které
se společně s našimi důchodci
pobavíme nad skleničkou dob-
rého vína.

Jaroslava Pituchová,
předsedkyně ZO při MěÚ Šenov

Pohled odborů a zaměstnavatele z Městského
úřadu v Šumperku

Předsedkyně ZO
MěÚ Šumperk
Martina Protivánková:
Milé kolegyně a kolegové
odboráři,

ráda bych se
s vámi poděli-
la o mé po-
střehy a zku-
šenosti, které
jsem získala
jako předsed-
kyně odbo-

rové organizace Městského
úřadu Šumperk v loňském „ko-
ronvirovém“ roce 2020.

První vlna
Dá se říct, že první vlna covidu

nás, stejně jako mnoho dalších
úřadů, zaskočila. Když k nám
počátkem roku 2020 začaly
přicházet kusé informace o si-
tuaci v Číně, nikdo si nedokázal
představit jak moc, a na jak dlou-

ho, nám všem tento virus změní
život. Teprve obrázky ze za-
sažené Itálie v nás všech vzbudi-
ly obavy o život náš i zdraví
a životy našich nejbližších.

Vláda na tuto situaci zareago-
vala zavedením nouzového stavu
a přijetím rozličných opatření,
kterými omezila činnost jak fy-
zickým, tak právnickým osobám
a také orgánům veřejné moci.
Přestože jsem přesvědčena, že
náš úřad se vždy snažil v rámci
BOZP zajistit zaměstnancům
bezpečné pracovní prostředí, ten-
tokrát jsem byla velice nemile
překvapena vcelku liknavým po-
stojem zaměstnavatele k vládním
opatřením, kterými vláda uložila
orgánům veřejné moci a správ-
ním orgánům zahájit v rámci
svých pracovišť omezený provoz
spočívající v omezení práce na
nezbytně nutné agendy a zajiš-
tění chodu orgánu vždy nej-
nižším možným počtem zaměst-
nanců.

A zatímco většina okolních
úřadů dávno směnovala, využí-
vala práci home office, uzavřela
či zásadním způsobem omezila
vstup do budov úřadů, u nás jsme
dlouho zůstávali otevřeni veřej-
nosti a jakákoli bezpečnostní
opatření se omezila na posky-
tování materiálního zabezpečení
(desinfekčních a hygienických
prostředků) a zvýšenou četnost
úklidových prací ve všech pros-
torách úřadu.

Na žádost odborů první
opatření

Teprve na opakovanou žádost
odborové organizace adresova-
nou tehdejšímu tajemníkovi a kri-
zovému štábu města bylo na
úřadě přijato první opatření –
možnost zaměstnanců využít
home office, jehož náplní bylo
šití ochranných pomůcek – rou-
šek (materiál dodal zaměstnava-
tel), přičemž denní limit pro za-
městnance byl stanoven na 30
kusů roušek na den. Je samozřej-
mé, že s ohledem na takto zadané
podmínky home office využilo
této možnosti pouze cca 15 zaměst-
nanců z celého úřadu. Teprve dne
30. 3. 2020, poté co Ministerstvo
zdravotnictví ČR orgánům veřej-
né moci a správním orgánům na-
řídilo s účinností ode dne 24. 3.
2020 zachovat omezený provoz
vyplývající z nouzového stavu,
došlo k omezení provozu úřadu,
změně úředních hodin pro veřej-
nost a zahájení směnování za-
městnanců tak, aby styk s veřej-
ností a styk mezi zaměstnanci
navzájem byl minimalizován.
Pro objektivnost je nutno uvést,
že pro všechny to tehdy byla
úplně nová situace – něco, s čím
jsme se předtím nikdy nesetkali.
Situace to byla těžká jak pro za-
městnance, tak pro zaměstna-
vatele, neboť vzhledem k náplni
práce jednotlivých zaměstnanců
a faktické nemožnosti připojení
na VPN úřadu nikdo nepovažo-
val výkon práce z domova za
možný. Většina zaměstnanců
úřadu nemůže kvalifikovaně
vykonávat na home office svoji
náplň práce, proto náplní práce

bylo většinou studování právních
předpisů a metodik, na které
v rámci běžné pracovní činnosti
není čas.
Rychlé obnovení plné činnsti
Následně jsme proto byli také

jedním z prvních úřadů, který
po ukončení nouzového stavu
v rámci možností obnovil svou
činnost v plném rozsahu. Vstup
do úřadu byl otevřen veřejnosti,
ve všech kancelářích i na chod-
bách a u každého vstupu do bu-
dovy byla zaměstnancům i klien-
tům k dispozici desinfekce, dba-
lo se na dodržování pravidla 3R,
tedy roušky, hygiena rukou,
rozestupy. Zaměstnanci byli vy-
baveni jak jednorázovými rouš-
kami, tak gumovými rukavicemi
a osobními desinfekčními pro-
středky, byla dodržována také
zvýšená četnost úklidových
prací.

Druhá vlna
Na podzim, v době nástupu

druhé covidové vlny, jsme již by-
li daleko lépe na vše připraveni.
Desinfekce i dalších hygienic-
kých prostředků byl dostatek,
k dispozici byly bezkontaktní
teploměry, každý zaměstnanec
obdržel 3 ks látkových roušek.
Pravidlo 3R se pro zaměstnance
stalo samozřejmostí. Zaměstna-
vatel denně sledoval počet
nemocných lidí a lidí v karan-
téně, pečlivě také sledoval přijatá
vládní opatření a bezprostředně
na jednotlivá vydaná omezení
adekvátně reagoval. Úřad se opět
uzavřel veřejnosti, omezila se
provozní doba úřadu, následně
zaměstnanci začali opět směno-
vat a využívat home office.
Všichni jsme si však uvědo-
movali, že to nemůže být na
dlouho.

Home office už není benefit
Home office, který na jaře za-

městnanci brali jako nezbytný
dočasný benefit, se na podzim
ukázal jako velká zátěž pro
všechny. Části zaměstnanců prá-
ce z domu vyhovovala, většina
z nich si však uvědomovala, že
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zatím, co doma víceméně stu-
dují, samotná odborná práce sto-
jí a rozhodnutí za ně nikdo nevy-
dá. Svou roli zde samozřejmě
sehrála i samotná izolace lidí
pracujících z domu a ztráta so-
ciálního kontaktu. Navíc bylo
zřejmé, že veřejnost si potřebuje
vyřídit občanské průkazy (OP),
pasy (CP), přepisy vozidel, mat-
riční doklady a další nezbytnou
agendu. OP a CP na rozdíl od
jarní vlny pozbyly platnosti, vlá-
da nerozhodla o jejich platnos-
ti po dobu nouzového stavu.
S ohledem na tyto skutečnosti
byl směnný režim úřadu od 30.
11. 2020 zrušen a zaměstnanci se
za zvýšených hygienických pod-
mínek a současného omezení
provozní doby úřadu pro veřej-
nost, vrátili do práce. Osobní
kontakt zaměstnanců byl omezen
na nezbytné minimum a tam, kde
to šlo, byl upřednostňován tele-
fonický, písemný nebo e-mai-
lový způsob komunikace. Ve spo-
lečných prostorách úřadu i sdí-
lených kancelářích platila povin-
nost nosit ochranu úst a nosu.
Výkon práce z domova byl mož-
ný na základě individuálních žá-
dostí, které jednotlivě posuzova-
la nová paní tajemnice.

Patrná únava
V tomto režimu úřad pokračo-

val i v lednu 2021. Zde však již
bylo vidět, že veškerá omezení
trvají již velmi dlouho. V če-
kárnách úřadovny se v době
otevření úřadu pro veřejnost
shromažďovali lidé, kteří potře-
bovali vyřídit nezbytné doklady
a kteří leckdy nebyli odbaveni
téměř zavřenými okolními úřady.
Některé osoby nedodržovaly
rozestupy, jiné neměly roušky
či je měly nasazené nedbale.
Někteří z lidí byli naštvaní, že
musí dlouho čekat, někteří proto,
že zjistili, že jejich věc z důvodu
vysoké vytíženosti přepážkových
pracovníků nebude ten den ani
vyřízena. Jejich hromosvodem
pak byli právě přepážkoví úřed-
níci.

Rozšíření úředních hodin
Po pečlivém uvážení celé situ-

ace a konzultaci s pracovní-
ky jednotlivých exponovaných
agend, tajemnice přistoupila
k částečnému zavedení rezer-
vačního systému a hlavně roz-
šíření úředních hodin pro veřej-
nost na celé dva dny v týdnu
tak, aby mohlo u přepážkových
agend být obslouženo více lidí.
Pro tuto chvíli se to ukázalo
jako dobré řešení, neboť tím do-
šlo k „rozmělnění“ veřejnosti
v rámci celého dne, odpadlo
shlukování velkého množství li-
dí v čekárnách i samotné napa-
dání úředníků. Na dodržování
vládních opatření zde pak do-
hlížejí několikrát denně strážní-
ci městské policie a dá se říct, že
jak veřejnost, tak samotní za-
městnanci si tento režim po-
chvalují.

Situace se stále podrobně sle-
duje a vyhodnocuje, aby zaměst-
navatel byl schopen adekvátně
reagovat na případné nastalé
změny. Jako vstřícný krok odbo-
ry vítají možnost zaměstnanců
pracovat v režimu home office
v době, kdy v dobrovolné karan-
téně bez jakýchkoli příznaků
čekají na výsledek covid testu.

Zlepšení komunikace
s vedením

Za sebe můžu říct, že jsem by-
la mile překvapena rychlostí, ja-
kou na podzim zaměstnavatel
reagoval na přijatá vládní
opatření, a také zlepšením komu-
nikace s odbory a informováním
zaměstnanců ze strany zaměstna-
vatele. Částečně to bylo určitě
způsobeno určitou zkušeností,
kterou jsme již měli z jarní vlny,
částečně možná i novou paní
tajemnicí, která přešla na pozici
zaměstnavatele z našich řad, kde
dříve zastávala pozici vedoucí
odboru školství a měla tak
možnost vnímat problémy a ne-
dostatky, které první vlna přines-
la.

Troufám si však říct, že na-
vzdory otevřenosti našeho úřadu
směrem k veřejnosti, prochází
virus naším úřadem téměř nená-
padně a žádným zásadním způso-
bem nemusely být žádné agendy
úplně uzavírány. Za to patří
určitě velké poděkování zejména
samotným zaměstnancům, kteří
dbají na dodržování zavedených
bezpečnostních pravidel. 

Tajemnice MěÚ Šumperk
Ing. Helena Miterková:

Městský úřad
Šumperk jako
zaměstnavatel
po celou dobu
nouzového sta-
vu spolupraco-
val s odboro-

vou organizací. V jarních měsí-
cích, kdy jsme byli postaveni před
otázky, které do té doby nikdo ne-
řešil, byla komunikace méně inten-
zivní. V podzimní vlně, která
přetrvává i do dnešních dní, je však
na komunikaci více času.

Na jaře se úřad spolu s vedením
města v prvních dnech zaměřil na
krizové řízení v oblasti zabez-
pečení informovanosti veřejnosti
a zajištění služeb pro seniory či
jiné nemohoucí osoby. Preventivní
opatření v pracovněprávní rovině
se tvořila za pochodu bez možnos-
ti opory v metodice nadřízených
orgánů. Vždyť ještě před rokem
byl home office vnímán jako bene-
fit, využívaný převážně v soukro-
mém sektoru, a ne běžný způsob
výkonu práce. Denní nošení rou-
šek jsme vnímali jako projev váž-
ného onemocnění nebo pro nás,
Evropany, nepochopitelný zvyk
občanů velkých asijských metro-
polí. Všechno nové, ať už v pra-
covněprávní oblasti nebo v oblasti
zvýšených hygienických nároků,
jsme museli pochopit a přizpůsobit
se tomu.

Na podzimní vlnu se úřad
připravil důkladněji, přesto jsme se
potýkali s řadou obtíží, které nám
způsobovala nejednotná komu-
nikace nadřízených orgánů, pozdní
či zcela chybějící metodická pod-
pora nebo opatření daná úřadům
pouhým doporučením. Nikdo z nad-
řízených orgánů jednoznačně ne-
rozhodl, jak mají úřady přesně fun-
govat, jak mají zabezpečit svoje
provozy, proto k této otázce každý
přistoupil individuálně, což se ale
následně setkávalo vždy s nějakou
kritikou, ať už ze strany veřejnosti,
tj. klientů, nebo od zaměstnanců.
To vše pod dohledem médií, která
v zájmu vyšší sledovanosti svých
obsahů čekala na jakoukoli chybu
či nesoulad. Tento stav přetrvává
dodnes.

Jak po tom všem fungujeme
dnes, kdy už máme za sebou jaro
a podzim?

Dnes už víme, že se nacházíme
v období, které bude podstatně
delší, než se původně předpokláda-
lo, a veškerá omezující opatření
musí mít perspektivu dlouhodobě
udržitelného stavu. Jsme úřadem,
který má sloužit veřejnosti, proto
máme zato, že se od ní nemůžeme
izolovat a musíme najít kompro-
misní řešení, která budou v rámci
omezení adekvátní a vyhovující
všem. Chceme být vůči veřejnosti
vstřícným úřadem a zároveň dbát
na optimálním zajištění preven-
tivní bezpečnosti zaměstnanců vů-
či možnému přenosu koronaviru.
Z toho důvodu jsme vybavili všech-
ny přepážkové provozy plexi-
sklovými přepážkami, zajistili stá-
lý přísun dezinfekce a ochranných
prostředků. Zaměstnanci jsou
pravidelně každý týden informo-
váni o aktuálních preventivních
opatřeních, o stavu nemocnosti
a počtu kolegů nakažených one-
mocněním covid-19. Po dohodě
s odborovou organizací jsme
ukončili plošné směnování zaměst-
nanců, aby jednotlivé agendy ne-
nabíraly další zpoždění, ale
současně jsme zavedli individuální
přístup k jednotlivým zaměst-
nancům a dohodám o práci z do-
mova. Dohody o home office jsou
uzavírány se zaměstnanci, kteří pro
něj prokáží relevantní důvod a jsou
schopní svou práci z domova vy-
konávat plnohodnotným způso-
bem.

Home office obecně vnímáme
jako veliký problém. Už jsme sice
překonali pocit, že se jedná o be-
nefit, a zaměstnanci pochopili, že
i z domu lze skutečně pracovat.
Přesto však není tato forma
výkonu práce adekvátní vůči všem.
Jsou pozice, jejichž náplň z domo-
va vykonávat nelze – například
přepážkové provozy, matrika,
údržba objektů, správa budov a řa-
da dalších. Před politickým ve-
dením města je velmi těžké obhájit
dlouhodobý a časově neohraničený
režim „nevýkonu na základě
překážek v práci na straně zaměst-
navatele“. Proč potřebujeme ve
stavu zaměstnance, který by něko-
lik měsíců v roce svou práci
nevykonával? Samozřejmě, že ho
potřebujeme, neboť se dnes velmi
těžko na úřednické pozice hledá

Pokračování na straně 6
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odborník s praxí, zejména v tech-
nicky odborných směrech.

K home office se váže také další
problém, a to je kvalitní a dostupné
technické vybavení. Úřad nemůže
každému referentovi poskytnout
notebook, protože jich tolik
jednoduše nemá. Pokud bychom
je měli, nebylo by možné všechny
připojit na VPN, protože nemáme
dostatečnou technologickou ka-
pacitu k tomu, abychom vzdáleně
zpřístupnili servery pro všechny
zaměstnance a umožnili všem
plnohodnotný výkon práce z do-
mova. Nemáme tolik mobilních
telefonů, které bychom mohli za-
městnancům poskytnout, a tak
dále.

Bez dodatečných investic v řádu
horních statisíců nejsme schopni
dokoupit dostatek technického vy-
bavení (zejména notebooků a mo-

bilních telefonů), posílit IT tech-
nologie pro vzdálená připojení
a současně zabezpečit servery
proti úniku informací. Při výpadku
v příjmech města, jehož rozsah
a trvání nelze v současné době
předpovídat, nám tyto prostředky
nikdo neschválí.

I přes všechny tyto problémy
však musím konstatovat, že se
úřadu daří většinu úskalí vyřešit,
a to především díky našim zaměst-
nancům, kteří se chovají zod-
povědně, vstřícně a řada z nich je
nápomocná nejen při řešení aktuál-
ních problémů, ale chápou naše
poslání a dokážou své priority
přizpůsobit i ztíženým pod-
mínkám. Za to jim patří obrovské
poděkování. Poděkování patří
samozřejmě i odborové organizaci
Městského úřadu Šumperk, která
významně přispívá k hledání
řešení a pomáhá v komunikaci se
zaměstnanci. 

Z Městského úřadu v Holicích
Také odboro-
vá organizace
při Městském
úřadu v Holi-
cích spolu-
pracuje se za-
m ě s t n a v a -
telem ohledně
opatření proti

šíření epidemie koronaviru.
Úřední hodiny byly zúženy dle
nařízení vlády na dva dny v týd-
nu po pěti hodinách, pondělí
dopoledne a středa odpoledne.
Další návštěvy úřadu pak jsou
pouze na objednání a s doprovo-
dem po budově, kdy si každý
úředník „hlídá“ svého klienta.
Kontrola počtu návštěv v bu-
dově během úředních hodin je
zajišťována výdejem určitého
počtu lístků, nedochází tak k ne-
žádoucímu shlukování a potká-
vání osob a je zajištěn počet dvě
osoby na 15 m2. Práce z domova
je uplatňována v jednotlivých
případech na základě dohody
zaměstnavatele se zaměstnan-
cem, a to podle povahy činnosti,
nařízené karantény zaměstnanci
nebo ke studiu. Kvůli zvýšené

hygieně se změnil způsob úklidu
a je upravena pracovní doba
uklízeček tak, aby se mohly
starat o úklid průběžně během
dne včetně soustavné péče o po-
vrchy.

V kancelářích je zajištěno za-
krytí úst a nosu, a to v poslední
době již více respirátory než
rouškami poskytovanými za-
městnavatelem, jsou nainsta-
lovány plexisklové přepážky,
k podepisování jsou k dispozici
propisovací tužky, aby se za-
bránilo jejich opakované použití
různými osobami. V případě
nákazy zaměstnance je kancelář
vyčištěna příslušnou technologií
hasiči.

Atmosféru v úřadu ve vztahu
k epidemii charakterizuje před-
sedkyně odborové organizace
Zdeňka Poláková jako klidnou
při vědomí si dobrého zajištění
a dodržování daných pravidel.

Spokojenost je také z nového
ustanovení kolektivní smlouvy,
které formuluje zásady pružné
pracovní doby. Od 1. ledna je
denně fixní část denní pracovní
doby 5,5 hodiny, ostatní hodiny
si zaměstnanci rozvrhují sami
tak, aby týdenní součet odpraco-
vané doby byl 40 hodin. Jde
o dobrý krok ke slaďování pra-

covního a soukromého života.
K dobré atmosféře v úřadu při-
spívají dobré vztahy odborové
organizace s tajemníkem úřadu
coby zástupcem zaměstnavatele.

Zaměstnanci jsou léta zvyklí
na letní grilování a vánoční
besídku, které organizuje od-

borová organizace spolu se za-
městnavatelem. Pořádání, re-
spektive nepořádání těchto akcí,
stejně jako členské schůze od-
borové organizace, bylo a zřej-
mě i nadále bude závislé na epi-
demické situaci.

-dě-

ZO policistů a zaměstnanců policie při
krajských ředitelstvích policie

Královéhradeckého kraje a Pardubického
kraje: Dobrá spolupráce se zaměstnavatelem

Základní odborová organizace
policistů a zaměstnanců policie při
krajských ředitelstvích policie Krá-
lovéhradeckého a Pardubického kra-
je má své členy roztroušené na pra-
covištích v Rychnově nad Kněžnou,
Náchodě, Trutnově, Hradci Králové,
Chrudimi a Pardubicích. V době
epidemie koronaviru tak v systému
své činnosti neutrpěla, na rozdíl od
jiných organizací, tolik. I v „nor-
málních“ časech jsou podle před-
sedy základní organizace Jana Škal-
dy osobní kontakty omezeny vzdá-
lenostmi mezi pracovišti a komu-
nikace je standardně odkázána na
e-maily a telefony. Co se změnilo,
je osobní jednání vedení odborové
organizace se zaměstnavatelem v do-
bě epidemie. Tématy jsou ochranné
pomůcky roušky a respirátory,
střídání směn obden, home office
u všech profesí. Odboráři hodnotí
realizaci protiepidemických opatření
zaměstnavatele i řešení jednotlivých
případů kladně a oceňují dobrou
spolupráci se zaměstnavatelem.
Zaměstnanci si také jsou vědomi mi-
mořádné situace, a vzhledem k sou-
časné organizaci práce v případě
potřeby pracují v časovém rozsahu,
který je zapotřebí.

K činnosti výboru odborové or-
ganizace v poslední době patřilo
i vydávání stanovisek k systemiza-
cím k zřizování nových tabul-

kových míst policistů. Nová tabul-
ková místa občanských zaměst-
nanců se zřizují jen zřídka.

Předseda Škalda přiznává, že jim
trošku „zamotal“ hlavou nový
výpočet dovolené, protože zaměst-
nanci policie nejsou vždy pracov-
níky s pravidelnou pracovní dobou.
Jedná se hlavně o úklidové práce,
kde je řada zkrácených úvazků.
Tématem souvisejícím s pracovní-
mi podmínkami je i očkování proti
koronaviru, když při zdůraznění
dobrovolnosti je cca 70% zájem.
Civilní zaměstnanci by rádi byli
očkováni ve stejné fázi, jako budou
očkováni příslušníci policie.

Roztříštěnost pracovišť ovlivňu-
je i využití fondu kulturních a so-
ciálních potřeb. Velká část prostřed-
ků je čerpána na stravování, a to jak
v jídelnách, tak na stravenky.
Jednou za dva roky každý policista
i občanský zaměstnanec pobírá
příspěvek na rekreaci. Kvůli epi-
demii ušetřené prostředky na kul-
turu a sport bude možné využít
k zvelebování rekreačních zařízení
v Kounově a Trpišově i k vylepšení
zařízení dětského tábora v Budi-
slavi. Dětský tábor je oblíbený,
vloni ale proběhl jen jeho jeden tur-
nus namísto obvyklých tří (z hy-
gienického hlediska), kdy se vystří-
dá na pobytu až 300 dětí zaměst-
nanců celkem. -dě-

Školící a rekreační areál Kounov
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I.
1. Ve všech výše uvedených pří-

padech se za splnění podmínek
stanovených právním předpi-
sem jedná o omluvenou nepří-
tomnost zaměstnance v práci,
a to bez ohledu na to, zda se za-
městnanec podrobil testování
nebo očkování dobrovolně
nebo v souvislosti s výkonem
práce.

2. Podle právního názoru minis-
terstva lze situaci, kdy se za-
městnanec podrobí provedení
antigenního nebo PCR testu
nebo očkování, posoudit jako
ošetření podle bodu 1 přílohy
k nařízení vlády č. 590/2006
Sb., kterým se stanoví okruh
a rozsah jiných důležitých osob-
ních překážek v práci (dále jen
„nařízení vlády“). Rovněž také
doprovod jiné osoby k prove-
dení očkování, je-li nezbytný,
lze podřadit pod bod 8 téže
přílohy k nařízení vlády.

3. V případě, že se zaměstnanec
podrobil očkování v souvis-
losti s výkonem práce, lze
v této situaci postupovat podle
bodu 2 přílohy k nařízení
vlády.

4. Situace uvedené v bodech II. až
IV. tohoto doporučení před-
stavují jiné důležité osobní
překážky v práci podle § 199
odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen
„zákoník práce“).

5. Zaměstnanci přísluší po dobu
těchto překážek v práci pra-
covní volno, popřípadě pra-
covní volno s náhradou mzdy
nebo platu za podmínek uve-
dených v příslušných bodech
přílohy k nařízení vlády.

II.
Podrobení se antigennímu nebo
PCR testu ke zjištění pozitivity
na COVID-19 nebo očkování
proti onemocnění COVID-19

Podle bodu 1 přílohy k nařízení
vlády:
a) Pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu se poskytne na
nezbytně nutnou dobu, bylo-li

vyšetření nebo ošetření prove-
deno ve zdravotnickém zařízení,
které je ve smluvním vztahu ke
zdravotní pojišťovně, kterou si
zaměstnanec zvolil, a které je nej-
blíže bydlišti nebo pracovišti za-
městnance a je schopné potřeb-
nou zdravotní péči poskytnout
(dále jen "nejbližší zdravotnické
zařízení"), pokud vyšetření nebo
ošetření nebylo možné provést
mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření
provedeno v jiném než nejbližším
zdravotnickém zařízení, poskytne
se pracovní volno na nezbytně
nutnou dobu; náhrada mzdy nebo
platu však přísluší nejvýše za
dobu podle písmene a).

III.
Očkování zaměstnance proti

COVID-19 v souvislosti
s výkonem práce

Podle bodu 2 přílohy k nařízení
vlády:
Pracovní volno na nezbytně nut-
nou dobu se poskytne zaměstnan-
ci, který se podrobil pracovně-
lékařské prohlídce, vyšetření
nebo očkování souvisejícím s vý-
konem práce v rozsahu stano-
veném zvláštními právními před-
pisy nebo rozhodnutím přísluš-
ného orgánu ochrany veřejného
zdraví.
Podle § 103 odst. 1 písm. e)
zákoníku práce:
Zaměstnavatel je v tomto případě
povinen nahradit zaměstnanci pří-
padnou ztrátu na výdělku, a to ve
výši jeho průměrného výdělku.

IV.
Doprovod k provedení

očkování proti onemocnění
COVID-19

Podle bodu 8 písm. a) přílohy
k nařízení vlády:
Pracovní volno k doprovodu
rodinného příslušníka do zdravot-
nického zařízení k vyšetření nebo
ošetření při náhlém onemocnění
nebo úrazu a k předem stanovené-
mu vyšetření, ošetření nebo léčení
se poskytne jen jednomu z rodin-
ných příslušníků na nezbytně nut-
nou dobu, nejvýše však na 1 den,
byl-li doprovod nezbytný a uve-
dené úkony nebylo možno pro-
vést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu,

jde-li o doprovod manžela, dru-
ha nebo dítěte, jakož i rodiče

a prarodiče zaměstnance nebo
jeho manžela; má-li zaměst-
nanec nárok na ošetřovné z ne-
mocenského pojištění, nepří-
sluší mu náhrada mzdy nebo
platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu,
jde-li o ostatní rodinné přísluš-
níky.

Pro účely tohoto bodu se rodinný-
mi příslušníky rozumí fyzické
osoby uvedené v bodě 7 přílohy
k nařízení vlády.

V.
Povinnosti zaměstnance v sou-

vislosti s překážkou v práci
Zaměstnanec má v souvislosti s pře-
kážkami v práci na jeho straně

povinnosti vůči zaměstnavateli
stanovené v § 206 odst. 1 a 2
zákoníku práce.
Je-li překážka v práci zaměstnan-
ci předem známa, musí včas požá-
dat zaměstnavatele o poskytnutí
pracovního volna. Jinak je za-
městnanec povinen uvědomit za-
městnavatele o překážce a o před-
pokládané době jejího trvání bez
zbytečného průtahu.
Překážku v práci je zaměstnanec
povinen prokázat zaměstnavateli.
Ke splnění povinnosti podle věty
první jsou právnické a fyzické
osoby povinny poskytnout za-
městnanci potřebnou součinnost.

*****

Mám zkrácenou služební dobu na 30 hodin týdně kvůli péči
o maminku v II. stupni závislosti. Představení mi tvrdí, že si
musím nechat služební dobu prodloužit, protože se nestíhá.
Musím na prodloužení služební doby přistoupit?

V zákoně o státní službě,
konkrétně v ustanovení § 116
odst. 2, uvádí okruh osob, které
mají v zásadě nárok na kratší
služební dobu, pokud o ni požá-
dají. Jde o státního zaměstnan-
ce nebo zaměstnankyni pečující
o dítě, které dosud nedokončilo
první stupeň základní školy,
osamělou státní zaměstnankyni
a osamělého státního zaměst-
nance, kteří pečují o dítě, které
dosud nedosáhlo věku 15 let,
a státního zaměstnance nebo za-
městnankyni, kteří prokáží, že
převážně sami dlouhodobě peču-
jí o osobu, která se podle jiného
právního předpisu považuje za
osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II (střed-
ně těžká závislost), ve stupni III
(těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost). Takovým oso-
bám lze v jejich žádosti nevy-
hovět pouze tehdy, pokud by to
bránilo řádnému plnění úkolů

služebního úřadu, a tato možnost
se ve světle dosavadní pracov-
něprávní judikatury může uplat-
nit spíše výjimečně.

O zkrácení vaší služební doby
z uvedeného důvodu se vydáva-
lo rozhodnutí, při kterém služeb-
ní orgán jednak posoudil odů-
vodněnost žádosti, jednak sku-
tečnost, zda mu vaše kratší slu-
žební doba nebude bránit v řád-
ném plnění úkolů. Toto rozhod-
nutí po nabytí právní moci slu-
žební úřad v podstatě nemůže
změnit bez toho, abyste si podala
sama žádost o vydání rozhodnutí
nového. Pokud se u vás důvod
potřeby kratší služební doby ne-
změnil, není žádný důvod,
abyste takovou žádost podávala.
Služební úřad má navíc k řešení
výše uvedeného problému jiné
nástroje, např. možnost zřídit
doplňkové služební místo.

Šárka Homfray
svazová právnička

Nárok na kratší služební dobu

§ ODPOVÍDÁME §

Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování,
očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem

onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2
Pokračování ze strany 2

Webinář na téma stravenky versus stravenkový paušál z pohledu
daní a odvodů. Daňový expert Petr Frisch popisuje letošní novou
situaci a komentuje postavení stravenek a paušálu z daňového
pohledu, tedy zejména pohledu zaměstnavatele.
https://www.youtube.com/watch?v=Id8gydubE5A&feature=youtu.be

očkování
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přečetli jsmeV Česku vznikly různé pseudopodpory, všechno zaplatí
zaměstnanci a senioři, hodnotí odborář Fassmann

Tuzemská ekonomika loni
i kvůli pandemii propadla nejvíc
za dobu existence České repub-
liky. Hrubý domácí produkt klesl
o 5,6 procenta. Poslední čtvrtletí
roku ale přineslo lepší výsledky,
než se očekávalo. „Na to, co se
všechno stalo, je to dobrá zprá-
va. Přes všechna očekávání,
která říkala, že půjde o minus 15
až 20 procent,“ hodnotí ve Spe-
ciálu Plusu Martin Fassmann,
vedoucí makroekonomického
oddělení Českomoravské kon-
federace odborových svazů.

„Nicméně pod rouškou ex-
trémního propadu a diskusí,
které tady byly už od jara, se
vytvořil obrovsky a neuvěřitelně
nesmyslný systém pseudopod-
por,“ dodává Fassmann, který je
zároveň poradce premiéra An-
dreje Babiše (ANO).

„Tyto pseudopodpory dostaly

veřejné finance do velmi vrat-
kého postavení. A to nejde od-
dělovat. Obáváme se opatření,
která evidentně byla šitá někomu
na míru, jako je zrušení daně
z převodu nemovitosti. Opatření
ve prospěch ekonomiky bylo až
až,“ tvrdí odborář a vysvětluje
svůj postoj:

„Neříkám, aby se ekonomika
nepodporovala, ale musí se sed-
nout a zcela vážně hovořit o tom,
co české ekonomice skutečně
pomáhá, co podpoří ekonomický
růst nebo její mírný pokles, ale
ne tak narychlo. V řadě případů
bych řekl, že se tady až pokoutně
vytvářely balíčky. Vždyť jsme to
všichni viděli v přímém přenosu.
Bylo to něco hrozného.“

Fassman varuje před dopady
takových kroků: „Všechno to
zaplatí zaměstnanci a důchodci,
kteří jsou v zásadě hlavními

a nejdůležitějšími plátci všech
daní.“

Odborář zdůrazňuje, že až 87
procent všech daní zaplatí tyto
dvě skupiny: „Zaměstnanci z da-
ní z příjmu, pojistném a podob-
ně. A důchodci na tom, že jedí
a platí DPH, spotřební daň a tak
dále.“

Předsedkyně Národní rozpoč-
tové rady Eva Zamrazilová ve
Speciálu uvedla, že snižování
schodku by mělo být ne o půl
procentního bodu ročně, jak
navrhuje ministerstvo financí,
ale o jeden až dva procentní
body.

„Hlavně to chce plán nebo
strategii. Zatím ministerstvo cíl
naznačuje pouze vágně – sni-
žování schodku půl procentního
bodu ročně je velmi málo ambi-
ciózní. Mělo by být minimálně
o jeden až dva procentní body

ročně. Tak, jako to dělá většina
evropských zemí, abychom se
dostali zpátky k pravidlům zá-
kona o rozpočtové odpovědnosti
ne za deset let, ale dejme tomu
za nějaké dva, tři, maximálně
čtyři roky,“ uvažuje Zamrazilo-
vá.

Na Zamrazilovou reaguje i pre-
miérův poradce Fassmann:
„Nechci se bavit o tom, jestli je
to půl procenta, nebo jedno. Ale
náprava veřejných financí bude
velmi těžká. Obávám se, že ten,
kdo to odnese, nebudou ti, kteří
na snižování daní teď profito-
vali. Budou to zaměstnanci, pro-
tože to evidentně směřuje do
nepřímých daní. Opatření budou
směřovat do veřejného sektoru,
do platů ve veřejném sektoru
a podobně.“
V Česku vznikly různé pseudopodpory, všechno
zaplatí zaměstnanci a senioři, hodnotí odborář
Fassmann | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Úředníci chodí do kanceláře i při pandemii. Práci z domova jim komplikuje
technika i bezpečnost (HN) 1. 2. 2021

Statistiky mluví jasně. Koro-
navirem se lidé nejčastěji nakazí
v rodině nebo v práci. Zatímco
šíření infekce mezi příbuznými
lze zabránit jen těžko, zaměst-
nance může ochránit práce z do-
mova. Připadá v úvahu hlavně
u těch, kdo dělají v kancelářích.
Vládní opatření na ně necílí, zá-
leží proto na vedoucích, jaká
pravidla nastaví a kolika lidem
home office povolí. V soukro-
mých firmách je práce z domova
při pandemii běžná, ve státních
úřadech ji ale často komplikuje
nedostatečné technické vybavení
a slabá digitalizace.

Do kanceláře chodí většina za-
městnanců České správy sociál-
ního zabezpečení. Nejen proto, že
musí obsluhovat klienty na
přepážce. Podle tiskového oddě-
lení brání práci z domova také
bezpečnost dat, se kterými úřední-
ci pracují. Především se to týká
přihlašování do aplikací a data-
bází.

Na Českém úřadě zeměměřič-
ském a katastrálním se může na
dálku bezpečně připojit do služeb-
ní sítě třetina zaměstnanců. "Dá
říct, že všechno, co obvykle dělají

v kanceláři, mohou dělat i z domo-
va," uvádí předseda úřadu Karel
Večeře. Část lidí na úřad dochází
třeba jednou týdně, když se potře-
bují dostat do interní databáze.

Ředitel pražského katastrálního
úřadu Lubomír Klučka připomíná,
že na dálku je možné dělat jen
takovou práci, při které není nutné
nahlížet do papírů, tištěných záz-
namů nebo map.

Na home office posílá úřad
práce své lidi ve chvíli, kdy je
v kraji nebo ve městě, kde sídlí,
větší riziko infekce. Nebo když se
na pracovišti objeví podezření na
nákazu u někoho ze zaměstnanců.
Rozdělil také lidi do týmů, které se
střídají, aby se v kancelářích ne-
potkávaly.

Když na konci října nastupoval
ministr zdravotnictví Jan Blatný
(za ANO), premiér Andrej Babiš
(ANO) uvedl, že vláda vymýšlí
způsob, jak motivovat firmy
k častějšímu využívání home offi-
cu. Blatný pak ale oznámil, že vlá-
da takový nástroj nemá a může na
zaměstnavatele jen apelovat.

V případě státních úřadů k tomu
podobně přistupuje vládní zmoc-
něnec pro IT Vladimír Dzurilla.
"Jaký mají systém, do toho jim
nemluvím. Je na nich, jak si to na
úřadě udělají," říká. Některé insti-

tuce se podle něj potýkají s ne-
dostatkem notebooků. Narychlo je
dokoupit a nahradit jimi stolní
počítače není jednoduché. "Ve
státní správě nemůžeme zničeho-
nic udělat zakázku a vyměnit 150
tisíc počítačů za notebooky,"
vysvětluje. Zdůrazňuje, že práci
z domova naplno nevyužívají ani
soukromé firmy, třeba banky. Pod
Dzurillu spadá Státní pokladna
centra sdílených služeb a Národní
agentura pro komunikační a infor-
mační technologie. "Všechny lidi
mám bez problémů doma," pro-
hlašuje.

S prací na dálku nemá potíže
technologická společnost Operátor
ICT, kterou vlastní Praha a která
spravuje například Lítačku. Přes-
tože není soukromá, musí soukro-
mým IT firmám konkurovat,
podotýká její ředitel Michal Fišer.
Už před pandemií zaměstnancům
nabízel flexibilní pracovní dobu,
částečné úvazky a v omezené míře
i home office. Při pandemii začalo
na dálku pracovat až 70 procent
zaměstnanců.

Fišer přiznává, že práci mimo
kancelář bylo nutné vyladit a lidé
si na ni chvíli zvykali. "Museli si
uvědomit, že když doma nebudou
pracovat, dřív nebo později se to
projeví," říká šéf s tím, že

zpočátku měly některé projekty
zpoždění, které ale bylo způ-
sobené i vnějšími pandemickými
okolnostmi.

Nabízet home office jako bene-
fit má ředitel v plánu i dál, ve
chvíli, kdy pandemie odezní. "Do-
vedu si představit, že třeba vývo-
jáře nebudeme vůbec nutit chodit
do práce, pokud to nebudou potře-
bovat," popisuje Fišer. U ostatních
zaměstnanců chce nastavit "ro-
zumný mix" kanceláře a domova.
Aspoň občas se podle něj lidé mu-
sí potkávat, protože to podporuje
kreativitu a firemní kulturu.

Pro větší využití práce z domo-
va nespatřuje Fišer na úřadech
příliš technických bariér, které by
se nedaly překonat dovybavením
pořádně zabezpečenými počítači.
Odhaduje ale, že překážkou je čas-
to samotná organizace práce.
Obtížně mohou na dálku pracovat
úředníci, kteří pomáhají klientům
na přepážkách. V Praze se napří-
klad na podzim tvořily dlouhé
fronty před budovou registru ři-
dičů. Některé záležitosti by si lidé
mohli časem vyřídit elektronicky.
"Myslím si, že jestli něco pan-
demie urychlí, je to digitalizace
úřadů," podotýká Fišer a dodává,
že hlavní město to zkouší přes
Portál Pražana.

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ekonomika-cesko-2020-martin-fassmann_2102031402_ako
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ekonomika-cesko-2020-martin-fassmann_2102031402_ako
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ekonomika-cesko-2020-martin-fassmann_2102031402_ako
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Eurostat: Přichází druhá vlna ztráty pracovních míst kvůli Covidu
1. únor 2021

Evropský statistický úřad zveřejnil čísla, která v prosinci odhalila
nárůst nezaměstnanosti po dvou měsících stability. Celková nezaměst-
nanost v EU ve výši 16 milionů lidí vzrostla proti předchozímu roku o 2

miliony. Generální tajemník
Evropské odborové konfede-
race (ETUC) Luca Visentini
k těmto číslům řekl: „Čísla
ukazují, že druhá vlna Covid-
19 a navazující protipande-
mická opatření vytvářejí dru-
hou vlnu ztráty pracovních
míst. EU může bojovat s ros-

toucí nezaměstnaností prodlužováním programů na ochranu pracovních
míst a mezd a zvyšováním jejich rozsahu na všechny pracovníky včetně
samostatně výdělečně činných osob. Veřejné investice do ekonomiky jsou
nyní potřeba více než kdy jindy. Ve stejnou dobu by vakcinace pracovníků
měla být prioritou, aby se pomohlo oživení ekonomiky stejně jako
zlepšení vyhlídek v boji s pandemií. Toto je klíčový moment. Členské stá-
ty musí co nejdříve obdržet značnou finanční podporu ze strany EU fon-
du na zotavení a zároveň nemůžeme dovolit, aby docházelo ke ztrátám
pracovních míst v následujících měsících.“
Obchodní pravidla nesmí brzdit přístup k vakcínám proti Covid-19
a zdravotním pomůckám
4. únor 2021

Rada WTO pro duševní vlastnictví (TRIPS) diskutuje o patentové
ochraně vakcín a zdravotních pomůcek navázaných na Covid-19.
Uvolnění pravidel by mohlo dát veřejnému zdravotnictví tolik potřebný

náboj ve snahách o zastavení šíření
viru. Omezení pravidel duševního
vlastnictví ulehčí a zlevní výrobu
tolik potřebných vakcín a ochran-
ných pomůcek napříč celým svě-
tem. Zástupkyně generálního ta-
jemníka EPSU Penny Clarková
k tomu řekla: „EU a další klíčové

země toto uvolnění blokují v obavách, že jejich průmysloví giganti by
mohli přijít o svou konkurenční výhodu. Takové krátkozraké a sebe
porážející chování nás ale všechny staví do rizikové pozice. Pouze virus
těží z tajemství, handrkování a selhání kolem produkce a distribuce
vakcíny. Veřejný zájem by měl být nad zájmy patentové ochrany.
Zdravotníci bojující v první linii pandemie o nic víc nežádají.”
Neoliberální pandemie v Asii
4. únor 2021

Dohoda o volném obchodu v Asii (RCEP) zavádí pravidla, která de
facto znemožní budoucím vládám podporovat slušnou práci, udržitelný
rozvoj a sociální a ekonomické podmínky v době větších krizí. S tímto
závěrem přišla regionální tajemnice PSI Asia & Paficic Kate Lappinová.
Během prvních měsíců pandemie pocítili odboráři mírný optimismus, že
pandemická lekce povede k obnovenému smyslu solidarity ve spojení se
zvýšeným oceněním veřejných služeb a pracovníků, kteří je dodávají.
Odboráři doufali, že toto nově nalezené ocenění by mohlo zastavit útoky
na pracovníky a jejich odbory. Uvědomění si, že nejistá práce vede
k nebezpečnému prostředí pro nás pro všechny, by mohlo vést k regula-
torním změnám vedoucím k bezpečnějším pracovním místům. Na za-
čátku pandemie se zdálo, že došlo k otevření možnosti na znovu
promyšlení ortodoxní ekonomie s nadějí, že návazné zotavení by mohlo
vést k nové sociální dohodě – ke zdravému zotavení, které by stavělo li-
di na první místo před zisk. Skutečně zde byl dojem, že veřejné zdravot-

ní služby a další veřejné služ-
by, obzvláště pak pracovníci
v první linii, se konečně doč-
kají zaslouženého uznání. Zá-
roveň bylo jasné, že neolibe-
ralizmus celou pandemii je-
nom zhoršuje. Neoliberaliz-

mus totiž přesouvá rizika na jednotlivce a pandemie odhalila, že to nás
všechny staví do nebezpečnější situace. Napříč regionem se nebezpečí
nejisté práce jasně ukázalo, když Malajsie, Singapur, Thajsko, Austrálie
a Indie čelily problémům spojených s tím, že pracovníci na nejistých kon-
traktech se nedařilo izolovat, nedostávalo se jim ochranných pracovních
pomůcek a pracovali napříč více pracovišti. Privatizace zdravotní péče
u mnoha lidí znemožnila přístup k testování a léčbě a úmrtnost v sou-
kromých zařízeních pro staré lidi byla mnohem vyšších než v těch stát-
ních. Napříč celým světem se do módy opět dostala státní intervence.
Vlády napříč Asii ale neváhaly a využily pandemii k prosazení největších ne-
oliberálních reforem, které jsme v regionu viděli v novém tisíciletí. Není
to takovým překvapením, když za posledních 40 let byly pohromy běžně
využívány k ospravedlnění úsporných a neoliberálních reforem s katas-
trofálními dopady. Globální finanční krize demonstruje silný důkaz, že
selhání kapitalizmu nevedou k progresivním reformám. Rozsah útoků na
pracovní práva a veřejné služby, obzvláště v Indii a Indonésii, je nestoud-
ný, když dochází ke zneužívání okolností pandemie a odmítání možnosti
pracovníků mobilizovat se v boji proti těmto reformám.
Skandál OpenLux (Kdo jsou opravdoví majitelé lucemburských
firem?) ukazuje, že veřejné služby mohou být financovány, pokud
vlády došlápnou na daňové úniky
8. února 2021

Projekt pro oznamování organizovaného zločinu a korupce (OCCRP)
odhaluje, že v rámci Evropy mohou miliardáři nadále unikat před povin-
ností platit svůj férový podíl na daních. Pravidla umožňující tento stav by
mohla být snadno napravena, ale vyžadují, aby si naše vlády došláply na ty
nejbohatší. V situaci, kdy jsou naše veřejné služby natažené na maximální
možnou úroveň, skandál OpenLux ukazuje, že nadále dochází k obrov-
ským přesunům peněz do daňových rájů. Tento skandál je o to víc alarmu-
jící, že odhaluje, jak Evropská unie odsuzuje škodlivé daňové praktiky ve

třetích zemích, zatímco odmítá uznat, že
několik jejich členů splňuje definici da-
ňového ráje. Každým rokem Nizozem-
sko ukradne ekvivalent 10 miliard dolarů
od svých EU sousedů. Podobné praktiky
má i Irsko, Kypr nebo Malta. Většina

těchto ztrát jde na vrub zemí, které jsou nejvíc zasažené pandemií, jako
jsou Itálie, Španělsko, Francie a Německo. Studie PSI s názvem Stav da-
ňové spravedlnosti ukazuje, že státy přicházejí o více než 427 miliard
amerických dolarů kvůli daňovým rájům, což je ekvivalent 34 milionů
mezd zdravotních sester. Dokud nedokážeme opět převzít kontrolu na
daňovým systémem, pak budou náklady na boj s Covid-19 a ekonomická
stimulační opatření dopadat na pracovníky a znevýhodněné skupiny a ze-
mě. To by mohlo vést k dalšímu kolu devastujících úsporných opatření,
škrtům ve veřejných službách a privatizacím. Portugalské předsednictví
EU dalo najevo, že chce přimět nadnárodní firmy k větší transparentnosti
představením reportingu podle jednotlivých zemí. Klíčové země, jako
Švédsko a Německo, ale musí přestat tato opatření blokovat. Země EU
musí rovněž ukončit škodlivou daňovou konkurenci, která nás vedla k pro-
padu korporátních daňových sazeb. Jedním z nástrojů by mohlo být zave-
dení globální efektivní minimální daně z korporátních zisků na úrovni ales-
poň 25 % a jednotné zdanění. Pavol Mokoš


