
Služební hodnocení
Podle náměstka pro státní služ-

bu (dále jen
„NSS“) je při
provádění slu-
žebního hodno-
cení za loňský
rok nutné brát
v potaz délku
doby, za kterou

je hodnocení prováděno, a jeho
obsah a rozsah tomu přizpůso-
bit. Hodnocení má být prová-
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Poznatky z diskuze s náměstkem pro státní službu
RNDr. Postráneckým dne 3. 3. 2016

děno alespoň za dva měsíce.
Výsledkem hodnocení má být
mimo jiné i srovnání historic-
kých nesrovnalostí v osobních
příplatcích jednotlivých zaměst-
nanců, pro případné navýšení
jsou k dispozici 2 % platových
prostředků, o které byly navýše-
ny rozpočty úřadů. Proti hodno-
cení je možné se bránit stížností.
NSS doporučuje se bránit i v pří-
padě, že zaměstnanec má dojem,
že je ve srovnání s jiným za-
městnancem hodnocen nespra-
vedlivě, nebo že i nadále přetr-
vávají nerovnosti v osobním pří-
platku. JUDr. Pospíšil v této
souvislosti upozornil, že platy
jsou citlivý osobní údaj, ke kte-
rému se dostat nebude vždy
možné. NSS dále uvedl, že vyšší

představení, např. náměstci, ma-
jí možnost vyžádat si služební
hodnocení jednotlivých státních
zaměstnanců i před jeho uzav-
řením, nesmí však do něj zasa-
hovat. V diskuzi dále zaznělo
doporučení k přizvání odborové
organizace k projednání spor-
ných hodnocení.
Výběrová řízení

Hlavní výhradou k výběro-
vým řízením je přílišná složitost
právní úpravy – řada kol, složitá
administrativa jak s vyhlášením,
tak s prací komise, tak se samot-
nými pohovory a posuzováním
účastníků. NSS upozornil, že řa-
da úřadů si komplikuje výbě-
rová řízení nadbytečnými poža-

Dne 3. 3. 2016 se konala
diskuze s panem RNDr. Postrá-
neckým. O diskuzi byl velký zájem,
zúčastnilo se jí přes padesát pra-
covníků státní správy a byla velice
ostrá a bouřlivá. Obdivovala jsem
pana náměstka, jak všechny
dotazy se zájmem vyslechl a ihned
reagoval. Diskutoval o všech té-
matech, naslouchal opačným ná-
zorům a nechal si je vysvětlit. Pan

náměstek mne svým přístupem vel-
mi mile překvapil. Člověk má totiž
k takto vysoce postaveným au-
toritám jisté předsudky. Protože se
diskuze zúčastnilo hodně pracov-
níků, dotazů bylo mnoho a čas byl
omezený, musela moderátorka
diskuzi trochu usměrňovat, aby se
dostalo na všechny druhy témat.
Svého úkolu se Šárka Homfray
zhostila velice dobře. Takovouto

diskuzi usměrňovat a vhodně ko-
mentovat není jistě vůbec
jednoduché. Dle mého názoru by-
la diskuze všem přínosná, byla
přínosná zpětnou vazbou i pro
pana náměstka. Věřím a doufám,
že se nám, mladým odborářům,
podaří do budoucna takovéto
úspěšné diskuze i nadále realizo-
vat.

Ing. Romana Kaiserová

Průměrný výdělek
českých žen je o téměř
šest a půl tisíce korun

nižší oproti mužům
Z tiskových zpráv MPSV:

Ženy v České republice jsou na
tom v otázce rozdílů v odmě-
ňování výrazně hůř než muži.
Vyplývá to z údajů Českého statis-
tického úřadu a EUROSTATU.
Gender Pay Gap (GPG) je prob-
lém, který poškozuje rodiny i
celou ekonomiku. Česká republi-
ka má třetí nejvyšší rozdíl
v odměňování žen a mužů v EU,
hůř než my je na tom už jen
Rakousko a Estonsko.

„Průměrný výdělek mužů činil
v roce 2014 celkem 29.858 Kč,
u žen to bylo 23.421 Kč, tedy
o 6437 Kč méně,“ uvedla minis-
tryně Marksová. „U nás bohužel
stále máme nízkou úroveň sla-
ďování rodinného a profesního
života, také pořád přetrvává
stereotyp muže jako živitele
rodiny, čímž jsou zdůvodňovány
jejich vyšší platy,“ dodala minis-
tryně.

Jde přitom o závažný problém
v kontextu zvyšující se chudoby
rodin. U průměrného výdělku činí
rozdíly měsíčně více než 6400 ko-
run, ročně je to téměř 77 tisíc ko-
run. GPG zatěžuje státní rozpočet,
protože pokud si ženy vydělají
méně v produktivním věku, mají
pak nižší důchody a jsou ve
vyšším věku vystaveny riziku
chudoby. To vyvolává další
nároky na státní rozpočet, napří-
klad na sociální dávky pro jed-
nočlenné domácnosti formou do-
platků na bydlení. Z nižších mezd
jsou také nižší daňové odvody do
státní pokladny.

Rozdíl v odměňování v ČR
činil v roce 2014 22,1 %, průměr
v EU byl 16,1 %. Horší než Česko
je pouze Estonsko (28,3 %) a
Rakousko (22,9 %).

MPSV startuje pětiletý projekt

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


Pokračování ze strany 1

2 NOS 6/2016

Poznatky z diskuze s náměstkem pro státní službu RNDr. Postráneckým dne 3. 3. 2016
NSS zastává názor, že by na
celou zkoušku měly být čerpány
3 dny, na obecnou část 2 dny.
Volno k zařízení osobních
záležitostí

V diskuzi zazněly výhrady
zejména k rozsahu a způsobu
prokazování důvodu, pro který
má být volno čerpáno. Jedná-li
se o jeden kalendářní den v roce
a nařízení vlády neuvádí žádné
podrobnosti k pojmu osobní
záležitosti, domnívala se řada
diskutujících, že by se důvody
čerpání neměly vůbec prokazo-
vat. NSS zastává názor, že jde-li
o volno s náhradou platu, je nut-
né důvody pro jeho čerpání
prokazovat, a to např. fakturami
od instalatérů, pořadovými
lístky z úřadů, apod. Nemá jít
o jeden den volna navíc bez
dalšího, který by mohl být
zneužit (Nebylo dostatečně ob-
jasněno jak. Šlo by tedy o zne-
užití, pokud by se státní zaměst-
nanec v tomto dni nic nevyřizo-
val a zůstal např. doma?). Exis-
tuje možnost čestného prohlá-
šení v případě, že nelze důvod
čerpání jinak doložit.
Indispoziční volno

Kolektivní dohoda vyššího
stupně umožňuje státním za-
městnancům čerpat až 5 dní in-
dispozičního volna ročně, bez
nutnosti dokládat pracovní ne-
schopnost. Nejsou stanoveny
žádné omezující podmínky, jako
např. nemožnost navázat čerpání
na dovolenou či víkend, či
omezení počtu dnů, které je
možné čerpat najednou, a to ani
služebními předpisy úřadu.
Přesto je zde nutné s ohledem na
organizaci práce na služebních
úřadech apelovat na rozumné
využívání tohoto institutu, který
nemá představovat další týden
dovolené pro státní zaměst-
nance. Jedná se o institut kolek-
tivní dohody, která je účinná do
konce letošního roku a je ne-
pochybné, že v případě nespo-
kojenosti úřadu s dopady čer-
pání tohoto institutu by jeho po-
doba či rozsah mohla být v dal-
ších kolektivních vyjednáváních
omezena.
Systemizace

K různým dotazům týkajícím
se systemizace uvedl NSS že
vnitřní přesuny míst na služeb-
ních úřadech nepodléhají schvá-
lení vládou. Pokud jsou zaměst-
nanci přidělovány úkoly z jiné-
ho oboru služby, měl by je
odmítat. Pokud tyto úkoly tvoří
výraznější část náplně práce, lze
se domnívat, že byla systemi-
zace a stanovení oborů služby

provedena nesprávně – na pod-
nět toto může NSS prověřit.
V případě, že zaměstnanec pře-
jde na služební místo, pro jehož
obor služby nemá zvláštní část
úřednické zkoušky, bude si mu-
set tuto zkoušku dodělat.
Vázanost KDVS

V závěru diskuze došlo k ne-
shodě ohledně toho, co znamená
„vázanost“ kolektivní dohodou
vyššího stupně. NSS se dom-
nívá, že se v rámci kolektivního
jednání na úřadech není možné
odchýlit od KDVS ani ve směru
příznivějším pro státní zaměst-
nance, tzn. např. sjednat šestý
den indispozičního volna, vyšší
odměny při životních a pracov-
ních jubileích, atd. Odborový
svaz tento výklad nezastává,

neboť obdobně jako u kolek-
tivních smluv vyššího stupně
v jiných odvětvích jde jen o ne-
podkročitelné minimum vyjed-
nané pro všechny státní zaměst-
nance. V této otázce se povede
další jednání.

V závěru diskuze bylo jedno-
značně doporučeno kromě vy-
užívání stížností a odvolání
rovněž podávat podněty odbo-
rovému svazu, který s NSS a je-
ho sekcí pro státní službu pra-
videlně komunikuje, případně
se obracet přímo na sekci pro
státní službu. E-mailová adresa
odborového svazu pro tyto účely
je statnisluzba@cmkos.cz, adre-
sa sekce pro státní službu je
statnisluzba@mvcr.cz.

Šárka Homfray

davky, pak je nutné vyhlašovat
více kol kvůli nízkému počtu
uchazečů. Zdůraznil, že každé
místo je nutné obsadit výbě-
rovým řízením, i tam, kde je
vhodný kandidát již zevnitř
úřadu, a na tomto zákonném
principu se nebude nic měnit.
Upozornil, že souběhy, kdy
nový zaměstnanec pracuje např.
2 měsíce současně se zaměst-
nancem, který má např. odejít do
důchodu, nejsou dovoleny, a i
podle předchozí právní úpravy
by se jednalo o porušení tabul-
kové kázně. Výběrové řízení je
však možné vyhlásit již v době,
kdy se o odchodu např. na ma-
teřskou či do důchodu ví, není
nutné čekat až na skutečné uvol-
nění služebního místa. Kompli-
kace dále vznikají tam, kde se
uvolní místo, které má být jako
služební místo představeného
přesoutěženo podle přechod-
ných ustanovení, ale je zřejmé,
že dosavadní představený se to-
hoto výběrového řízení nezú-
častní – podle NSS musí být
vypsáno výběrové řízení podle §
188, tedy s omezeným okruhem
osob, které se do něj mohou
přihlásit, i když je toto místo
volné, doporučuje však u těchto
řízení nedělat další kola a pokud
se takto neobsadí, vyhlásit
„běžné“ výběrové řízení. Rov-
něž se projevují problémy tam,
kde je přesoutěžováno místo
s mnoha obory služby – je slo-
žité nalézt kandidáta, který bude
alespoň jeden obor služby už
mít, a zároveň bude mít zájem si
doplnit zkoušky pro všechny
další obory. Pokud představený
v rámci přesoutěžení své místo
neobhájí, má mu být nabídnuto
jiné vhodné místo v rámci někte-
rého oboru služby, který má.
Obecně lze za jiné vhodné místo
považovat i místo zařazené
o jednu či dvě platové třídy níže.
Studijní volno

Má být nařizováno pouze pro
to vzdělávání, které je zahrnuto
v osobních cílech na základě
služebního hodnocení. Nejde te-
dy o benefit, který by mohl být
čerpán libovolně podle zájmu
zaměstnance např. na jazykové
kurzy, pokud cizí jazyk ke své
práci nepotřebuje. Pro přípravu
na úřednickou zkoušku by mělo
být volno nařizováno. Délku
může omezit služební orgán,
ovšem pro celý úřad jednotně.
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s názvem „22 % k rovnosti“ fi-
nancovaný z Evropského sociál-
ního fondu s alokací 76 milionů
Kč, který si klade za cíl elimino-
vat příčiny GPG a zapojuje zásad-
ní aktéry, jako jsou zaměstnava-
telské organizace, Státní úřad in-
spekce práce, Kancelář veřejné
ochránkyně práv a Úřady práce,
včetně občanů a občanek ČR.
Hlavními výstupy projektu:
• osvětová kampaň – upozorní na
problém v rozdílném odměňová-
ní, představí řešení
• mzdová/platová on-line kalku-
lačka, kde si lze spočítat obvyklou
odměnu (dle vzdělání, regionu,
pracovní zkušenosti, pracovního
zařazení, atd.) - cíl = transparent-
nost
• transformace a pilotní ověření
softwaru Logib do ČR – Logib
umožňuje testovat politiku odmě-
ňování a vyčíslit GPG v dané or-
ganizaci, cíl = předcházet diskri-
minaci
• manuál pro vyjednávání o mzdě/
platu pro ženy i muže – zajištění
férové vyjednávací pozice, bou-
rání genderové segregace
• metodika kontrol rovnosti žen a
mužů pro SÚIP – zlepšení preven-
tivní a kontrolní činnosti orgánů
inspekce práce v dané oblasti =
dopad do praxe
• vzdělávání státní správy v ob-

lasti genderové rovnosti na pra-
covním trhu = systémové řešení
v oblasti státní správy
• analýza možných legislativních
opatření vedoucích k trvalé reduk-
ci rozdílu v odměňování žen a
mužů v podmínkách ČR.

http://www.mpsv.cz/cs/24473
Rozdíl v míře zaměstnanosti

žen v porovnání s muži je v Česku
mnohem vyšší než průměr Evrop-
ské unie. Jednou z příčin je to, že
ženy během péče o děti či další
členy rodiny ztrácejí kontakt s pra-
covním trhem, a tak se snižuje je-
jich šance na úspěšný návrat.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR proto v rámci Operačního
programu Zaměstnanost uvolnilo
400 milionů korun na podporu
projektů, které napomohou tento
rozdíl snížit. Výzvy č. 061 a 062
„Soutěžní projekty na podporu
rovnosti žen a mužů na trhu
práce“ umožňují získat finanční
prostředky na poskytování profes-
ního poradenství, koučink, men-
toring, odborné vzdělávání reagu-
jící na potřeby regionu, vzdě-
lávání v oblasti manažerských
dovedností či IT nebo na výuku
cizích jazyků. Podmínkou však je,
aby tyto kurzy byly určené ženám
nebo rodičům, kteří to potřebují
(např. ženy 55+, ženy pečující
o osoby blízké, rodiče vracející se
po rodičovské dovolené na trh
práce atd.).

Mezi další podporované aktivi-
ty patří právní a psychologická po-
moc obětem genderové diskrimi-
nace, osvětové kampaně, vzdělá-
vací akce, spolupráce se zaměst-
navateli na osvětě nebo činnosti
zaměřené na zvyšování počtu žen
ve vedoucích pozicích či odstra-
ňování platové diskriminace.

O dotaci se mohou ucházet také
projekty, díky kterým se do péče
o děti zapojí více mužů – tedy
například vzdělávání mužské části
populace v oblasti rodičovských
kompetencí.

Oprávněnými žadateli pro obě
výzvy jsou neziskové organizace,
kraje, obce, poradenské instituce,
OSVČ, obchodní korporace a dal-
ší. Hlásit se mohou zájemci z celé
České republiky. Pro Prahu je vy-
členěno 39 milionů korun, pro ža-
datele z regionů je připraveno
celkem 361 milionů korun. Po-
drobné informace k jednotlivým
výzvám najdete na webových
stránkách Evropského sociálního
fondu pod záložkou Výzvy. Žá-
dosti je možné předkládat do 2.
května 2016.

http://www.mpsv.cz/cs/24475
***

„V praxi stále není naplněna
rovnost žen a mužů v řadě oblastí.
Jedním z nejhorších ukazatelů je
rozdíl mezd a platů mezi ženami a
muži, který je u nás 22 %, tedy je-
den z nejvyšších v EU,“ říká
Radka Sokolová, místopředsed-
kyně ČMKOS.

ČMKOS se přidává ke kampani
Evropské odborové konfederace
(EOK), která se u příležitosti
MDŽ zaměřuje na jeden z důvodů
nízkého hodnocení práce žen: je
prokázáno, že v profesích či
odvětvích, kde pracují zejména
ženy, panují nízké mzdy.

Jak dokládají evropské statis-
tiky, např. ve školství a ve zdra-
votní péči pracuje 80 % žen,
podobně ženy převažují v po-
hostinství, administrativě, úkli-
dových službách, oblasti péče.
Mezi odvětvími s převahou žen a
těmi, kde je více mužů, vznikají
pomyslné „skleněné zdi“, které
brání ženám dostat se k lepším
výdělkům. EOK vyzývá k odstra-
nění těchto bariér, aby se zvětšily
šance žen na získání lepších pozic
na trhu práce, a tím i vyšší životní
úrovně.

ČMKOS i v této souvislosti od-
kazuje na kampaň, kterou vede
spolu s členskými odborovými
svazy proti levné práci v České re-
publice, přirozeně i proti nepři-
jatelné nerovnosti příjmů žen a
mužů. „Zároveň usilujeme o při-
jetí opatření, která povedou ke
snadnějšímu sladění pracovního,
rodinného a soukromého života,
k tomu, aby ženy měly snazší
návrat do zaměstnání po mateřské
či rodičovské dovolené, aby ne-
musely přijímat nejistou práci a
aby se zlepšily jejich pracovní
podmínky.”

cmkos.cz 8. 3. 2016

Průměrný výdělek českých žen je o téměř šest...

Vývoj mezd nepřekvapil
Stejně jako v předchozích čtvrt-

letích roku 2015, tak i v jeho zá-
věrečném období se na výši prů-
měrné mzdy pozitivně projevil růst
ekonomiky. V posledním čtvrtletí
loňského roku došlo k nárůstu
průměrné mzdy v NH o 3, 9 %
s tím, že dosáhla částky 28 152 Kč.
V návaznosti na vyšší poptávku po
kvalifikovaných zaměstnancích
byl v řadě podnikatelských subjek-
tů tlak na růst výdělků úspěšný.
V nepodnikatelské sféře nebyly
požadavky odborů plně akcep-
továny. Vzhledem k nízké inflaci,
která byla na úrovni jedné de-
setiny procenta, se tak reálně
mzda zvýšila o 3,8 %.

Vyšší vypovídací schopnost
však mají souhrnné údaje za celý
rok 2015. V tomto období nomi-
nální průměrná mzda v NH
dosáhla výše 26 467 Kč, což je ve
srovnání s předchozím rokem
navýšení o 860 Kč. Na uvedeném
růstu se o něco více podílela
nepodnikatelská sféra, kde se
v dlouhodobějším srovnání

nadále projevuje valorizace stup-
nic platových tarifů uskutečněná
v závěru loňského roku. V rozpoč-
tové sféře se zvýšil průměrný plat
o 3,5 % (910 Kč), zatímco v pod-
nikatelských subjektech vzrostla
průměrná mzda o 3,3 % (850 Kč).
Vykazovaný poměr mezi prů-
měrnou mzdou v rozpočtové a
privátní sféře se postupně dostává
do shodné relace, ke konci sle-
dovaného období se jedná pouze
o částku 58 Kč ve prospěch nepod-
nikatelské sféry. Důvodem tohoto
vývoje je bezesporu skutečnost, že
zaměstnancům odměňovaným ze
státního rozpočtu se od listopadu
2015 zvýšily platové tarify o 3 %.

Značně diferencovaný je vývoj
průměrné mzdy v jednotlivých
odvětvích. V rámci podnikatelské
sféry došlo k mírnému poklesu
průměrné mzdy v energetických
odvětvích (- 0,5 %) a ke stagnaci
v těžebním průmyslu. Růst prů-
měrné mzdy se zpomalil i v dlou-
hodobě preferovaném odvětví pe-
něžnictví a pojišťovnictví (nárůst
o 1,1 %), i nadále však dosahuje
její výše částky 48 673 Kč, což
je téměř dvojnásobek průměrné
mzdy v ČR a více než trojnáso-

bek mzdy v nejhůře placeném
odvětví. Na vysoké úrovni se také
udržuje průměrný příjem zaměst-
nanců v informačních činnostech
(48 295 Kč). Nejvyšší procentní
nárůst ve výši 6,6 % byl zazna-
menán v odvětví ubytování a po-
hostinství, přesto se však zaměst-
nancům v této sekci vyplácí nej-
nižší mzdy.

Pokud se jedná o nepodnikatel-
skou sféru, nejvyšší dynamiky růs-
tu průměrného platu bylo do-
saženo ve zdravotnictví (4,9 %),
kde průměrný plat představuje
částku ve výši 26 776 Kč. Ve ve-
řejné správě byl zaznamenán
nárůst o 4,6 %, tj. o 1282 Kč. Na-
opak nejméně se navýšil průměrný
plat ve školství, kde jeho přírůstek
ve výši 420 Kč představuje pro-
centní zvýšení pouze o 1,7 bodu.
Nejvyšší průměrný plat v rámci
nepodnikatelské sféry byl dosa-
žen ve veřejné správě, kde před-
stavuje částku ve výši 28 868 Kč.

Zajímavý je také pohled na
úroveň průměrné mzdy dosaho-
vané v jednotlivých krajích. Již
tradičně jsou nejlépe odměňováni
zaměstnanci v Praze (průměrná
mzda dosahuje částky 33 852 Kč),

i když tempo nárůstu mzdy se zpo-
maluje. Růst průměrné mzdy se
nejvíce projevil ve Středočeském
kraji, kde došlo v posledním
čtvrtletí roku 2015 k meziročnímu
nárůstu o 4,7 %. Výrazněji se pro-
jevilo zvýšení výdělků také v Jiho-
českém kraji a Plzeňském kraji.
Nejhůře placeni jsou zaměstnanci
v Karlovarském, Zlínském a Olo-
mouckém kraji, kde je průměrná
mzda přibližně o 30 % nižší než
v Praze.

Z pohledu celého roku 2015 lze
vysledovat mírné sbližování prů-
měrných mezd mezi „chudými a
bohatými“ odvětvovými skupina-
mi. Mzdový medián, vypočtený
z matematického modelu mzdové
úrovně prostředního zaměstnance,
zaznamenal navýšení oproti před-
chozímu roku o 5,4 %. Mzdová
úroveň prostředního zaměstnance
tak vzrostla více než aritmetický
průměr (nárůst o 3,9 %). Uvedené
údaje jsou náznakem nepatrného
snižování výdělkové diferenciace,
rozpětí však zůstává široké. I na-
dále platí, že mzda téměř dvou
třetin zaměstnanců nedosahuje
výše průměrné mzdy.

Ing. Marie Fabianová
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ze základních organizací

V Plzni se blýská na lepší časy

Odborová organizace založená v neklidných dobách má i nadále smysl

Na možnost ovlivňovat vyu-
žití sociálního fondu vsadili od-
boráři ze základní organizace
Úřadu městského obvodu Plzeň
3 při snaze rozšířit své řady
o další členy, a hlavně o ty poz-
ději narozené. Ještě donedávna
si tu postarší odboráři ze stále
se zmenšující odborové organi-
zace mysleli, že s jejich postup-
ným odcházením do starobního
důchodu a ukončením pracov-
ního poměru, skončí i existence
odborů v úřadu. Řadu let se ani
podstatně neměnila kolektivní
smlouva. Situaci se ale, zdá se,
podařilo změnit a nastartovat
jiným směrem. Hlavně díky en-
tusiasmu předsedy ZO Josefu
Fialovi se podařilo prosadit
takovou výši sociálního fondu,

která umožňuje atraktivní čer-
pání, a toto čerpání zaměstnanci
mají zájem ovlivnit podle svých
zájmů. Tuto možnost pak mají
skrze členství v odborech. A
protože v úřadu pracují i mladší
zaměstnanci, cca 40 %, vstoupili
i takoví do odborové organizace.
To se projevilo v každoročním
hlášení o počtu a věkovém slo-
žení členů a upozornilo tak na
měnící se situaci ve složení or-
ganizace.

Doplněn o tři „mladé“ je i vý-
bor základní organizace, kteří se
tak sami podílí na vyjednávání
se zaměstnavatelem. A co se po-
dařilo? Ze sociálního fondu se
zvýšil příspěvek na důchodové
připojištění a ošatné. Flexi pasy
budou v roční výši minimálně
2600 Kč. Prostředky z fondu
umožnily pořádat zájezdy, které
zajímají mladé zaměstnance.
Jsou to výlety na kolech, zájezd
na lyže, poznávací zájezdy, akce
pro rodiny s dětmi - návštěvy
Aqua parku, Legolandu.
Zaměstnanci mají zájem setká-
vat se i mimo pracovní dobu a

Předseda ZO Úřadu městského
obvodu Plzeň 3

Předsedkyně základní odboro-
vé organizace při kontaktním
pracovišti Úřadu práce ČR v Li-
toměřicích Marcela Bartošová
vzpomíná na těžká období pro
zaměstnance úřadu: „Odborovou
organizaci jsme zakládali v roce
2011 v době „Drábkovy“ refor-
my, okresní úřady práce ztratily
subjektivitu, hrozilo, že úřad
práce reformou ztratí svůj účel -
zprostředkování zaměstnání, blí-
žil se přesun nepojistných dávek
ze samosprávy a probíhalo pro-
pouštění. Zakládání a existence
odborových organizací byla je-
diná možnost jak dosáhnout ko-
munikace se zaměstnavatelem.
A to jsme ještě nevěděli, co nás
čeká v roce 2012!“.

Nesmyslný postup vyvrcholil
spuštěním nefunkčního infor-
mačního systému. Litoměřičtí
odboráři společně s odboráři
z Ostravy vydali v srpnu 2011
prohlášení kritizující reformu a

pracovní podmínky. V lednu
2012 kolabovalo proplácení
dávek a funkčnost celého úřadu.
Zaměstnanci byli vystaveni ob-
rovskému psychickému tlaku,
snažili se vyhovět klientům a na
straně druhé k tomu neměli
dostatečné prostředky. V té době
byly zakládány odborové organi-
zace na dalších pracovištích
Úřadu práce ČR. Na nátlak
odborových organizací a vedení
odborového svazu se uskutečnila
setkání se zaměstnavatelem a
s ministerstvem práce a sociál-
ních věcí. Vytvořená společná
pracovní skupina pak měla podíl
na postupném odstraňování
problémů a hlavně se také díky
odborům veřejnost dověděla
příčinu nefungování úřadu. Na
tom měla svůj podíl i diskuse na
facebookovém profilu lito-
měřických odborářů. M. Barto-
šová vzpomíná na tu dobu i
s tím, že byť se angažovaly

odbory pro všechny zaměst-
nance, ti sice jejich aktivitu pod-
porovali, ale do odborů se vstou-
pit báli a většinou chtěli zůstat
v anonymitě...

Důvody vzniku této organi-
zace, ve které jsou zaměstnanci
nejen z Litoměřic, Roudnice,
Lovosic, Štětí, Libochovic, ale i
odboráři z Berouna, Uherského
Hradiště atd., ovlivnily charakter
její další existence. Roztrou-
šenost členů základní odborové
organizace ani neumožňuje pří-
padnou společnou sportovní či
kulturní činnost. Je tak zaměřena
na pracovní podmínky a pracov-
něprávní oblast. Nyní přede-
vším na to, aby vše fungovalo
v souladu se zákonem o státní
službě a správním řádem. Na
pracovištích v různých krajích
není vždy uplatňován jednotný
postup, například v poskytování
služebního volna na vyřízení
osobní záležitosti podle služeb-

ního zákona. Zákon v mnohém
svazuje, složitá jsou výběrová
řízení, na která se eventuálně ani
nikdo nehlásí. Problematická je
možnost co nejrychleji složit
úřednickou zkoušku a pobírat
plat dle započitatelné praxe.
Problémem jsou i služební hod-
nocení, v tomto roce jen před-
stavených, další roky už i ostat-
ních, když omezujícím kritériem
jsou dostupné finanční prostřed-
ky.

Odborová organizace vedená
Marcelou Barošovou, která je
vedoucí oddělení nepojistných
sociálních dávek kontaktního
pracoviště v Roudnici n./L. a
v úřadu práce pracuje od roku
1991, opakovaně vybízí zaměst-
nance k členství i oslovuje nové
zaměstnance, a tak občas vstoupí
noví členové. Přesto počet členů
nedosahuje počtu, který byl
v krušných dobách Úřadu práce
ČR. -dě-

UPOZORNĚNÍ
Svazová rodinná rekreace - rekreační středisko Sporthotel Kácov
- u tohoto střediska se ruší nabízený turnus od 20. 8. – 27. 8. 2016,
zbývající 4 turnusy zůstávají a jejich lůžková kapacita byla
o zrušená lůžka navýšena.

Vladimíra Řehořová

Z poznávacího zájezdu do italského Rimini a San Marina

s finanční podporou ze sociál-
ního fondu se účastnit různých
společných akcí. Zajímavým a
docela zvláštním „benefitem“ je
12 dnů neplaceného volna, které
je možno si vybrat najednou
maximálně v délce tří dnů a je
vybíráno podobně jako řádná
dovolená na základě povolení
nadřízeného.

Odbory na Úřadu městského

obvodu Plzeň 3, zdá se, po od-
chodu starších členů a funk-
cionářů nezaniknou. Stávající
předseda ZO Josef Fiala tak
může plánovat svůj budoucí od-
chod do důchodu s tím, že
připravuje nové funkcionáře,
kteří zajistí spolurozhodování
zaměstnanců např. o zmiňo-
vaném sociálním fondu. -dě-

Chcete-li dostávat novinky
služby InfoServis@CMKOS
do vaší e-mailové schránky,
stačí zaslat e-mail s žádostí na
adresu:

InfoServis@cmkos.cz



Karta, která vám může zachránit život

Karta života

www.zpmvcr.cz

Elektronický pomocník, který vám
může zachránit život
Karta života nabízí důležité informace o zdravotním 
stavu pojištěnce, zajistí správnou a bezpečnou 
léčbu, poskytne výpis z osobního účtu 
a spoustu dalších užitečných informací 
a funkcí, a to vše i ve vašem mobilu.

www.zpmvcr.cz

Karta života nabízí důležité informace o zdravotním 
stavu pojištěnce, zajistí správnou a bezpečnou 



Stejně jako poškozené bankovky i poškozené mince se někdy dají
vyměnit. Jde třeba jen o pár drobných, ale známe to, jak často se hodí.
Jedna padesátikoruna k druhé a za chvíli můžeme mít pěkný balík.
Standardně poškozenou minci nám vymění za minci stejné no-
minální hodnoty na pobočkách bank nebo na územních pracov-
ištích České národní banky, a to na počkání. Samozřejmě se
můžeme výměny dožadovat jen tam, kde banky pokladní služby na-
bízí a nikoli třeba na centrále nebo ve všech poradních centrech.
Standardně poškozená je mince zašpiněná nebo odřená (Česká
národní banka to nazývá opotřebení oběhem), anebo případy, kdy
k poškození došlo např. korozí, ale reliéf je stále čitelný. Jako
spotřebitelé můžeme přijetí standardně poškozené mince odmít-
nout, ale pokud se k nám už dostala, můžeme takovou mincí běžně
platit. Jakákoli právnická osoba, zejména banka nebo třeba i smě-
nárník má ale povinnost předat takovou minci České národní bance a
nepouštět ji dále do oběhu.
Pokud máme minci nestandardně poškozenou, což je tehdy, když

je reliéf mince nečitelný, tvar
mince deformovaný, mince je
nastřižená nebo proděravělá, pří-

padně je vyrobená z více částí a jednotlivé části jsou odděleny, je
necelá nebo zkorodovaná tak,
že reliéf je nečitelný, anebo je
poškozená nástražným naří-
zením na ochranu proti
krádeži, bude nám v bance
zadržena a náhradu za ni
nedostaneme automaticky.
Můžeme o ni ale požádat
ČNB. Pokud v bance vy-
plníme pečlivě a do všech de-
tailů příslušný formulář (Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí),
je to možné i jejím prostřednictvím.
Na ČNB se můžeme obrátit i přímo, a to na jejích územních pra-
covištích, anebo korespondenčně. V takovém případě je ale nutné
zaslat současně i vyplněný formulář Žádost o poskytnutí náhrady za
nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince. Musíme však
počítat s tím, že pokud nám náhrada bude zasílána poštou, odečte si
ČNB náhradu poštovného. Chceme-li zjistit více informací, najdeme
je na webových stránkách ČNB.

I když dnes můžeme téměř všechno zaplatit platební kartou a zbytek
vyřídit přes internetové či mobilní bankovnictví, bankovky a mince

nás neopouštějí. Buď jsme na ně
prostě zvyklí, nebo si alespoň menší
částku nosíme s sebou jen tak pro
jistotu.
Mince se nám hodí často a považu-
jeme je vlastně za drobné. Proto je
někdy ani moc nepočítáme a
necháváme si je jen tak po kapsách.
Bankovky, které začínají až od
stovky nahoru, si většinou hlídáme
lépe. Stejně se ale občas nevy-
hneme tomu, že se nám trochu po-

mačkají, umažou, anebo dokonce roztrhnou. Jenomže, co potom
s nimi?
Pokud jsme je nepoškodili úmyslně, tak o jejich nominální hod-
notu s největší pravděpodobností nepřijdeme. Rozhodující je, jestli
je bankovka poškozena standardně nebo nestandardně. Česká národní

banka řídí peněžní oběh a zajišťuje nejen vydávání bankovek
(i mincí), ale také rozhoduje o pravidlech pro jejich stahování z oběhu
nebo výměně.
Pokud jsou bankovky poškozené nebo opotřebené běžně, a jsou
buď celé, nebo jsou větší než 50% jejich původní plochy a zároveň
jsou celistvé (tedy tak nějak drží pohromadě jako jeden celek) nebo
se skládají ze dvou částí, tak nebudeme mít problém je bezplatně
vyměnit za nepoškozené bankovky stejné nominální hodnoty.
Můžeme tak učinit na pobočkách obchodních bank nebo územních
pracovištích České národní banky.
Pro výměnu běžně poškozené bankovky není třeba žádný formulář a
výměnu nám banky zařídí na požádání. Jestliže bude ale naše bankov-
ka ze dvou kusů nebo výrazně menší, vyzve nás banka k identifikaci
a vyplní s námi formulář „Potvrzení o provedené výměně necelých
tuzemských bankovek“.
Pokud bude zbytek bankovky menší než 50 % její původní
plochy, tak nám jej nikdo za novou už nevymění. Pokud bude roz-
kouskovaná na více dílů, půjde už o nestandardní poškození, které
může posoudit jen a pouze Česká národní banka.
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Finanční vzdělávání s ČBA

No přece vyměnit do banky! Jestli za ni ale dostaneme výměnou
bankovku novou, záleží na tom, jak moc je poškozena. S běžně
poškozenými a opotřebenými bankovkami nebudeme mít prob-
lém, co když je ta naše ale poškozena nestandardně?
V takovém případě budeme muset počkat na vyjádření České
národní banky, která jediná může nestandardně poškozenou
bankovku posoudit a rozhodnout o tom, zda nám poskytne
náhradu. Naše bankovka bude zadržena a banka s námi vyplní for-
mulář „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“. Pokud vyplníme
ve formuláři i část popisující okolnosti, jak k poškození bankovky
došlo, bude to Česká národní banka považovat za žádost o poskytnutí
náhrady za zadrženou bankovku.
Pokud nechceme svoji žádost podávat osobně, můžeme nestandardně
poškozené peníze poslat k posouzení České národní bance přímo, a to
společně s vyplněným formulářem „Žádost o poskytnutí náhrady za
nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince, který najdeme
zde nebo na webových stránkách České národní banky.

Náhradu sice nebudeme mít jistou, ale Česká národní banka nám ji
poskytnout může třeba v případech, kdy k nestandardnímu poškození
došlo nešťastnou náhodou, nebo způsobem, kterého jsme si nemuseli
nebo nemohli povšimnout, např. s ohledem na naše zdravotní
postižení, anebo při živelní pohromě.
A jaké to vlastně jsou ty nestandardně poškozené bankovky? Tak
třeba bankovka ohořelá nebo zetlelá; bankovka oboustranně popsaná,
pomalovaná nebo potištěná; bankovka obarvená či odbarvená natolik,
že jsou pochybnosti o její pravosti či platnosti; bankovka poškozená
biologickým nebo jiným materiálem; bankovka poškozená nástraž-
ným zařízením na ochranu proti krádeži; bankovka skládající se
z více než dvou částí; anebo také bankovka, která již byla vyřazena
z oběhu, anebo sloužila jako vzor.
Jak vypadají nestandardně poškozené bankovky ve skutečnosti?
Názorné ukázky najdeme na
www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky

Něco málo o bankovkách

Kam s poškozenou bankovkou?

Poškozené mince

www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky
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§ ODPOVÍDÁME §
Zákon o státní službě:
Problematika státních zaměstnanců zařazených na

jiné služební místo podle § 49 zákona o státní službě
V posledních několika týdnech se

v emailové schránce Sekce pro stát-
ní službu určené pro přijímání
dotazů k zákonu o státní službě ob-
jevují dotazy týkající se státních
zaměstnanců zařazených na jiné
služební místo podle § 49 zákona
o státní službě.

Zmíněné dotazy se tedy týkají
osob, které již jsou státními zaměst-
nanci, avšak zúčastnili se výběro-
vého řízení na obsazení volného slu-
žebního místa, v tomto výběrovém
řízení uspěli a byli vybráni jako nej-
vhodnější žadatelé pro faktické ob-
sazení daného služebního místa – li-
dově řečeno toto výběrové řízení
vyhráli. Tazatelé se zajímají o to,
jakým způsobem bude v důsledku
zařazení na jiné služební místo po-
dle § 49 zákona o státní službě
dotčen jejich dosavadní služební
poměr.

Státní zaměstnanci přijatí do
služebního poměru podle pře-
chodných ustanovení zákona
o státní službě

U tzv. překlopených státních za-
městnanců nedochází k aplikaci §
29 zákona o státní službě. V praxi to
znamená, že těmto zaměstnancům
se nestanoví zkušební doba, dále
jsou oprávněni vykonávat činnosti
v oborech služby samostatně a pří-
sluší jim platový tarif v platové třídě
stanovené pro služební místo ve vý-
ši určené dle příslušné přílohy k na-
řízení vlády č. 304/2014 Sb., o pla-
tových poměrech státních zaměst-
nanců, nikoliv tarif nejnižší. Je však
třeba upozornit, že státním zaměst-
nancům, kteří byli přijati do služeb-
ního poměru na dobu určitou podle
§ 191 nebo § 192 a dosud úspěšně
nevykonali obecnou část úřednické
zkoušky, se doba trvání služebního
poměru nemění. Doba trvání služeb-
ního poměru na dobu určitou se
těmto státním zaměstnancům změní
až po úspěšném vykonání obecné
části úřednické zkoušky, a to na
dobu trvání služebního poměru, jež
byla uvedena v oznámení o vyhlá-
šení výběrového řízení na obsazení
daného služebního místa.

Státní zaměstnanci přijatí do
služebního poměru na základě
výsledku výběrového řízení

U státních zaměstnanců, kteří již
úspěšně vykonali úřednickou zkouš-
ku (obecnou i zvláštní část) bez
ohledu na obor služby, se uplatní
postup uvedený výše – tedy § 29 se
neaplikuje. Je však třeba upozornit,
že případná již plynoucí zkušební
doba zůstává zařazením na jiné slu-
žební místo na základě výsledku
výběrového řízení podle § 49 zá-

kona o státní službě nedotčena
(nelze ji zkrátit ani prodloužit).
U státních zaměstnanců, kteří dosud
úspěšně nevykonali úřednickou
zkoušku, je třeba ustanovení § 29
částečně aplikovat. Těmto státním
zaměstnancům se již nestanoví
zkušební doba, ovšem případná do-
sud plynoucí zkušební doba zůstává
nedotčena, jsou však oprávněni
vykonávat činnosti v oborech služ-
by pouze pod odborným dohledem
představeného nebo jiného jím ur-
čeného státního zaměstnance a pří-
sluší jim nejnižší platový tarif v pla-
tové třídě stanovené pro dané slu-
žební místo. Dále je třeba upozornit,
že státním zaměstnancům, kteří do-
sud úspěšně nevykonali úřednickou
zkoušku (Pokud je pro služební mís-
to systemizováno vícero oborů služ-
by, postačuje k úspěšnému vykonání
úřednické zkoušky úspěšné vyko-
nání obecné a zvláštní části alespoň
v jednom oboru služby, přičemž ten-
to se nemusí shodovat s obory služ-
by, které jsou systemizovány pro
dané služební místo), zůstává doba
trvání služebního poměru na dobu
určitou (12 měsíců) určená podle §
29 zákona o státní službě při prvním
přijetí do služebního poměru nedot-
čena. Doba trvání služebního pomě-
ru na dobu určitou se těmto státním
zaměstnancům změní až po úspěš-
ném vykonání úřednické zkoušky, a
to na dobu trvání služebního po-
měru, jež byla uvedena v oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na
obsazení daného služebního místa.

Stanovení osobního příplatku
státního zaměstnance zařazeného
na jiné služební místo podle § 49
zákona o státní službě

Tazatelé se často zajímají, zdali
státním zaměstnancům při zařazení
na jiné služební místo podle § 49
zákona o státní službě zůstane za-
chován osobní příplatek ve výši, ja-
ké dosáhli na svém původním slu-
žebním místě. K tomu je třeba uvést,
že přiznání a výše osobního příplat-
ku jsou vázány na výsledky služeb-
ního hodnocení státního zaměst-
nance.

Ustanovení § 155 odst. 2 věta tře-
tí zákona o státní službě ukládá po-
vinnost provést služební hodnocení,
přechází-li státní zaměstnanec na
jiný služební úřad, přičemž služební
hodnocení se zasílá novému služeb-
nímu orgánu státního zaměstnance.
Závěr služebního hodnocení dle § 4
nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o pod-
robnostech služebního hodnocení
státních zaměstnanců a vazbě vý-
sledku služebního hodnocení na
osobní příplatek, obsahuje doporu-
čení na přiznání, zvýšení, snížení
nebo odejmutí osobního příplatku
státnímu zaměstnanci nebo na po-
nechání osobního příplatku v ne-

změněné výši. Služební hodnocení
provedené při přechodu státního za-
městnance na jiný služební úřad je
tedy ze zákona podkladem pro sta-
novení osobního příplatku novým
služebním orgánem. Ten je v roz-
hodnutí o platu státního zaměstnan-
ce povinen respektovat čl. 28 Listiny
základních práv a svobod, podle
kterého mají zaměstnanci právo na
spravedlivou odměnu za práci. Jed-
ním z aspektů tohoto práva je i prin-
cip rovnosti v odměňování, tedy
obecně právo stejné odměny za stej-
nou práci nebo za práci stejné hod-
noty. Služební orgán je tedy povinen
v rámci celého služebního úřadu
dbát o to, aby výše osobních pří-
platků jednotlivých státních zaměst-
nanců byla v relaci k výsledkům je-
jich služebního hodnocení a aby ne-
docházelo k případům, kdy státní za-
městnanec dosahující ve státní služ-
bě lepších výsledků bude mít nižší
osobní příplatek, než státní zaměst-
nanec dosahující horších výsledků.

Nárok na dovolenou a indispo-
ziční volno

Při zařazení státního zaměstnance
na jiné služební místo trvá jeho slu-
žební poměr nepřetržitě. Ačkoliv
může dojít ke změně služebního
úřadu a v souvislosti s tím i změně
služebního orgánu, trvání služeb-
ního poměru státního zaměstnance
není dotčeno. Nárok na čerpání řád-
né dovolené tedy zůstane zachován
v délce, v jaké státnímu zaměstnanci
náležel při výkonu služby na dosa-
vadním služebním místě.

S účinností Kolektivní dohody
vyššího stupně náleží všem státním
zaměstnancům nárok na čerpání tzv.
indispozičního volna v délce trvání
5 dnů v průběhu kalendářního roku.
Indispoziční volno je možné čerpat
po jednotlivých dnech. Nárok na
čerpání tohoto služebního volna zů-
stane rovněž zachován v délce trvá-
ní, v jaké státnímu zaměstnanci nále-
žel při výkonu služby na dosavad-
ním služebním místě. -ich-

Odpověď: Ve vašem případě se zřej-
mě jedná o kratší pracovní dobu ve
smyslu § 80 zákoníku práce, kterou
jste si sjednala se zaměstnavatelem, a
proto mzda nebo plat odpovídají této
kratší pracovní době. Zkrácení pra-
covní doby by mohl provést zaměst-
navatel jen v kolektivní smlouvě
nebo vnitřním předpise a bylo by bez
krácení mzdy. Nemůže to však učinit
zaměstnavatel, který zaměstnancům
poskytuje plat.

Pokud jste se se zaměstnavatelem
dohodla, že zastoupíte v práci kole-
gyni, bude záležet na tom, kdy a v ja-
kém to bude časovém rozsahu. Pokud
to bude v rámci stanovené týdenní
pracovní doby, která u vašeho za-
městnavatele činí, jak uvádíte 40
hodin, pak budete mít ovšem pouze
nárok na mzdu nebo plat za vámi
odpracované hodiny. Teprve tehdy,
jestliže překročíte výše uvedenou
délku stanovené týdenní pracovní do-
by, jednalo by se o přesčas. Vychází
to z § 78 písm. i) zákoníku práce
cituji: “…U zaměstnanců s kratší
pracovní dobou je prací přesčas práce
přesahující týdenní stanovenou pra-
covní dobu …“ Vzhledem k tomu, že
máte domluvenou kratší pracovní
dobu, nesmí vám zaměstnavatel
takovouto práci přesčas nařídit,
muselo by zase dojít ke vzájemné do-
hodě.

Váš dotaz není ojedinělý a v řadě
případů se v praxi takovýto výklad
setkává s nepochopením. Vychází
však přesně z dikce zákona.
Zákonodárce k takto pojaté právní
konstrukci vedla snaha, aby nebyl
porušen princip rovnosti ve smyslu §
16 odst.1 zákoníku práce, cituji:

„Zaměstnavatelé jsou povinni za-
jišťovat rovné zacházení se všemi za-
městnanci, pokud jde o jejich pracov-
ní podmínky, odměňování za práci a
o poskytování jiných peněžitých
plnění …“.

Praktický výklad tohoto ustano-
vení se opírá o princip, že práce
přesčas je ve smyslu § 93 možné
konat jen výjimečně. Tato výjimeč-
nost je pak ve smyslu § 114 zákoníku
práce ohodnocena vedle mzdy ještě
příplatkem ve výši nejméně 25 %,
pokud se zaměstnavatel se zaměst-
nancem nedohodli na poskytnutí
náhradního volna v rozsahu práce ko-
nané přesčas, místo příplatku.

Pro zaměstnance, který má stano-
venou týdenní pracovní dobu v roz-
sahu 40 hodin týdně, pak případnou
prvou hodinou práce přesčas je 41.
hodina. U zaměstnance, který by měl
dohodnutou kratší pracovní dobu,
např. 20 hodin týdně, by byla první
přesčasová hodina 21., za kterou by
pobíral mzdu nebo plat plus příplatek
za přesčas. Za stejnou 21. hodinu by
však jeho kolega, se stanovenou pra-
covní dobou na 40 hodin týdně,
pobíral jen mzdu nebo plat. To
zákonodárce vnímal jako porušení
rovnosti v pracovních podmínkách a
zvolil výše uvedené řešení.

Služební zákon č. 234/2014 Sb.,
v § 99 převzal ustanovení zákoníku
práce s tím, že pro účely tohoto
zákona se pracovní doba považuje za
dobu služební. V plném rozsahu
převzal mimo jiné též výše citovaný
§ 78 odst. 1.

Váš problém lze proto jistě vyřešit
formou odměny.

JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Pracuji na zkrácený pracovní úvazek. Kolegyně půjde na plánovanou
operaci a já budu vykonávat podle potřeby i její práci. Jak to bude s odmě-
nou? Prý až když půjde o více než 40 hodin za týden, půjde o přesčas.
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Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,

e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.

Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
� 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

Základní odborová organizace OSSOO při MěÚ ve Varnsdorfu
Český svaz chovatelů specializovaná organizace mladých chovatelů

Salmov 31, 407 79 Mikulášovice pobočný spolek IČ 867 97 263
nestátní nezisková organizace

účet u Air Bank, a.s. 1010751013/3030
33. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Tábor se uskuteční ve dnech 3.- 23.července 2016 na tábořišti Zelený kříž
v Mikulášovicích - Salmově ve Šluknovském výběžku, na pokraji Národního
parku České Švýcarsko, GPS: 50.9754250N, 14.3813789E. Tábor bude mít
mezinárodní charakter (doposud se jej zúčastnily děti ze Slovenska, Iráku,
Německa, Ruska, Ukrajiny, Francie a Rakouska). Tábor je zaměřen pro děti
se vztahem ke zvířatům a přírodě, se souhlasem rodičů je možno vzít s sebou
na tábor doma chovaná zvířata, o která se budou děti na táboře samy starat.

Ubytování účastníků je ve stanech (klasická A s podsadami a podlážkami)
nebo po dohodě ve vlastních stanech. V přihlášce můžete uvést, s kým si pře-
jete být ve stanu ubytováni. Stravování je zajištěno 5x denně, účastníci se bu-
dou podílet na přípravě. Program je rekreační - výlety do NP a okolí vč.
blízkého města v Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování
(míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti, projížďka na
koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody.

Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5500 Kč. Uzávěrka
přihlášek je stanovena na 31. května 2016. Po jejich obdržení bude odeslána
faktura na účastnický poplatek, po obdržení platby počátkem června další
pokyny. Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy.

Závazné přihlášky zasílejte na adresu: ZO ČSCH, Salmov 31, 407 79
Mikulášovice nebo elektronickou poštou (upřednostňujeme) na:
chovatelemikulasovice@seznam.cz . Info na: tel. + 420 602 682 600 nebo
Skype: avjura.

Přihláška na stanový tábor Mikulášovice 2016

Jméno a příjmení .....................................................................

Datum narození ........................................................................

Bydliště vč. PSČ .......................................................................

Elektronická adresa ..................................................................

Telefon rodičů ...........................................................................

Telefon rodičů zam ...................................................................

Pojištěn u zdravotní pojišťovny................................................

Ve stanu si přeji být podle možností společně s ......................

..................................................................................................

Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) /žád-
ná+. ...........................................................................................

..................................................................................................

Požaduji podle možností bezmasou stravu ANO/NE+

Vlastní doprava TAM/ZPĚT+

Objednávám společnou dopravu TAM/ZPĚT+

Doma chováme či projevuji zájem o zvířata...........................

..................................................................................................

Účastník je/není+ v roce 2016 členem ZO ČSCH /kde/ ......

..................................................................................................

Podpis rodiče dítěte/zákonného zástupce .................................
+ nehodící se škrtněte

PSI odsuzuje vraždu honduraské odborářky Berty Cáceres
7. březen 2016

Zástupci PSI se připojili k tlaku na vládu Hondurasu na vyšetření vraždy
Berty Cáceres. Berta Cáceres se stala obětí nadnárodní korporátní chamtivosti,
která se snaží převzít kontrolu nad veřejnými aktivy. Cáceres, která působila

v odborové organizaci COPINH více než 20 let, byla
zavražděna 3. března doma ve spánku skupinou
neznámých ozbrojených mužů. Tato odborářka byla
nejen odhodlanou ochránkyní domácích hnutí, ale
také inspirativní aktivistkou na regionální a kontinen-

tální úrovni. Bojovala za prosazování sociální spravedlnosti a ochranu život-
ního prostřední, především pak byla známá svým odporem vůči velkým těžeb-
ním a hydroenergetickým projektům. Díky svému otevřenému a odvážnému
přístupu byla několikrát trestně stíhána a mnohokrát jí bylo vyhrožováno
smrtí. V dubnu 2015 byla paní Cáceres oceněná cenou Goldman, která je nej-
vyšším možným oceněním za ochranu životního prostředí na světové úrovni.
Indie: Odbory volají po neomezené stávce
8. březen 2016

Kvůli neochotě vlády přistoupit na požadavky odborářů plánují odbory sérií
akcí, které vyvrcholí neomezenou stávkou počínaje
11. červencem. Indická ochranná federace pracov-
níků předložila indické vládě seznam, avšak navzdo-
ry několika protestním akcím a výzvám k vyjed-
návání zástupci vlády od listopadu 2015 nijak
nereagovali. Hlavní požadavky indických odborů:

- Odstraňte nespravedlnosti změnou mzdových rozpětí!
- Ukončete privatizaci a outsourcing vládních funkcí!
- Zajistěte penzijní práva všem pracovníkům centrální vlády!

- Nedělejte změny pracovního zákona, které by odstraňovaly již existující
výhody pracovníků!
Odbory plánují velké shromáždění na 9. června, které by mělo sloužit jako

oznámení stávkové pohotovosti.
Mauritánie: Ratifikace Protokolu o nucené práci je správným krokem ke
svobodě
15. březen 2016

Ratifikace ILO Protokolu o nucené práci v Mauritánii přináší naději pro více
než 300 tisíc lidí zasažených otroctvím. Generální tajemnice Mezinárodní

odborové konfederace (ITUC) Sharan Burrowová k tomu
řekla: „Mauritánci žijící v otroctví jsou pod úplnou kontrolou
svého pána, starají se o zvířata, pracují na poli nebo dělají
domácí práce. Ženy a dívky jsou často terčem obtěžování a

sexuálních útoků. Vláda už musí konečně ukončit tento kruh podanství, které
se předává z matky na dítě.“ Navzdory předchozím vládním prohlášením, že
otroctví již neexistuje, místní proti otrokářské organizace potvrzují, že otroctví
je pořád běžnou široce rozšířenou praxí, a že i ti, co se dočkali osvobození,
nadále čelí traumatům, diskriminaci a vykořisťování. Odborům bylo zakázáno
organizovat informační kampaně a mnoho proti otrokářských aktivistů zůstává
uvězněno za to, že se odvážili postavit mocným otrokářům.
Japonsko: PSI bojuje za větší práva žen
15. březen 2016

V souvislosti s Mezinárodním dnem žen se sešlo deset odborových předáků
(sedm žen a tři muži) reprezentujících celojaponské odborové organizace veřej-
né správy a vodárenství, aby zahájili kampaň na podporu ženských práv v Ja-

ponsku. Ženský výbor PSI loboval 3. března za práva
žen u japonské vlády, politických stran a parlamentu,
aby ženská práva fungovala v souladu s novou legisla-
tivou. Podle nového zákona, který je zaměřen na
posílení postavení žen, jsou všechny vládní organizace

a soukromé společnosti s alespoň 301 zaměstnanci povinni přijít do konce břez-
na s akčním plánem ohledně zrovnoprávnění žen. Ženský výbor PSI zdůraznil,
že tyto akční plány by měly zahrnovat i pracovníky s kratšími úvazky a brát
ohled na rovnováhu mezi prací a osobním životem.

Pavol Mokoš




