
Praha
30. března 2015

Ročník 60

7

Případným autorům
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Podtržený text v PDF dokumentu

je hypertextový odkaz v rámci

dokumentu, na url adresu

či e-mailovou adresu.

http://statorg.cmkos.cz

Pokračování na straně 2

V současné době začala probíhat diskuze k významné části zákona
„o státní službě“, a to k systému odměňování, který je v zákoně řešen
pouze obecnou formou s odkazem na zpracování nového systému
odměňování v následujícím období. Jako nejzazší hranice je uváděno da-
tum k 1. 1. 2017. Diskuze probíhají na nejrůznější úrovni, např. na
RHSD, jednání mezi odbory a zástupci vládní koalice apod. Z těchto
diskuzí je v současné době zřejmé, že je „nechuť“ tuto otázku řešit a spíše
zaznívají argumenty na zachování stávajícího systému odměňování bez
jakýchkoliv kompenzací zaměstnancům, kteří budou v režimu tohoto
zákona pracovat.
Tento názor je pro Odborový svaz státních orgánů a organizací (za-
stupuje podstatnou většinu zaměstnanců, kteří budou pracovat v re-
žimu tohoto zákona) naprosto nepřijatelný. V návaznosti na součas-
né znění služebního zákona požadujeme navýšení tarifních platů
minimálně o 25 %, kterým by byly kompenzovány výrazně rozšířené
povinnosti zaměstnanců ve státní službě.
Uvedený požadavek není žádný výmysl, který nemá opodstatnění.
Naopak vycházíme jednak z „historického vývoje“ a z obecných dohod
z období přípravy nového zákona (listopad 2013 – červen 2014), které
tento požadavek na řešení budoucího systému odměňování nikdy
nezpochybnily.
V letech 1990 až 1992 proběhla první zásadní reforma veřejné správy.
Byly zrušeny Krajské národní výbory (orgán přenosu a aplikace politic-
kých vlivů), proběhla zásadní reorganizace z hlediska funkčního a věc-
ného některých úřadů (např. transformace Okresních národních výborů
na Okresní úřady) a vznikly nové úřady, které dosud neexistovaly (např.
Úřady práce, Finanční úřady, OSSZ). Již tyto nové úřady obsahovaly ve
svých zřizovacích dokumentech ustanovení, která omezovala práva a za-
váděla zvýšené povinnosti oproti ostatním zaměstnancům, kteří byli pod
dikcí zákona o platu, který byl od 1. 1. 2007 zakomponován do zákoníku
práce. Z důvodu rozšířených povinností zaměstnanců státní správy byla
zahájena jednání o „kompenzaci těchto odlišností“ v oblasti odměňování.
S platností od 1. 1. 1993 byly zavedeny dvě tabulky pro odměňování za-
městnanců ve veřejné správě, a to základní tabulka pro všechny zaměst-
nance a druhá tabulka pro zaměstnance, kteří byli zařazeni ve výše uve-
dených úřadech. Tato tabulka týkající se nárokové složky mzdy byla
navýšena o 25 %.
Uvedený stav platil s menšími výkyvy cca do roku 2002.
V roce 2002 byl schválen zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních za-
městnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Tento
zákon dále posunul z hlediska omezení práv a zvýšení povinností pro za-
městnance tuto skupinu státních úředníků od ostatních zaměstnanců
podléhajících zákoníku práce. Proto byly těmto zaměstnancům kromě
navýšení platových tarifů přiznány další kompenzace, a to především pří-
platek za službu ve výši 25 %, příspěvek k důchodu, odchodné apod.
Tento zákon ovšem nikdy nenabyl účinnosti.
V roce 2013 byly zahájeny práce na zcela novém pojetí zákona o státní
službě. Nejdříve formou „Komplexní pozměňovací návrh zákona č.

Stanovisko OSSOO
k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě,

ve vztahu k odměňování

Vážené kolegyně, vážení kolegové
pátek dne 27. března 2015 je

významným dnem pro náš
odborový svaz. Poprvé ve své
historii OSSOO inicioval ko-
lektivní vyjednávání o Kolek-
tivní dohodě vyššího stupně.
V citovaný den předložil Bc.
Pavel Bednář, předseda
OSSOO, náměstkovi ministra
vnitra pro státní službu RNDr.
Josefu Postráneckému první
návrh Kolektivní dohody
vyššího stupně. Tohoto předání
byl přítomen expert OSSOO
pro státní službu Ing. Jan
Rovenský. Tento návrh byl
zpracován OSSOO, prošel
odborovým připomínkovým
řízením včetně OS ROPO
(rozpočtové a příspěvkové
sféry) a výsledný konsenzuální
produkt byl předán nejvyššímu
představiteli státní služby.

Díky ustanovení § 143 odst.
3 písm. b) zákona č. 234/2014
Sb., zákon o státní službě,

může vláda uzavřít kolektivní
dohodu vyššího stupně s od-
borovou organizací nebo od-
borovými organizacemi. Podle
ustanovení § 143 odst. 1 je
možné ke zlepšení podmínek
výkonu služby (zejména zdra-
votních, sociálních nebo kul-
turních) upravit v kolektivní
dohodě práva státních zaměst-
nanců, jakož i práva a povin-
nosti stran této dohody.

Věřme, že výsledkem kolek-
tivního vyjednávání o Kolek-
tivní dohodě vyššího stupně
bude podpis tohoto historic-
kého dokumentu, který přinese
pro státní zaměstnance větší
jistoty ve státní službě, posílí
jejich práva a částečně kom-
penzuje dopady zákona o stát-
ní službě především na práva
státních zaměstnanců.

za vedení OSSOO
Bc. Pavel Bednář

předseda odborového svazu

Největší dojem, který si odvá-
žím z VII. sjezdu Odborového
svazu státních orgánů a organi-
zací je skutečnost, že jsem měl
možnost osobně poznat kolegyně
a kolegy také z jiných sekcí, kteří
jsou úspěšní v odborové práci a
od kterých bych se rád mnohému
přiučil. Pozitivní dojem mám ta-
ké ze zvoleného vedení našeho od-
borového svazu, které svým slože-
ním zastupuje podle mého názo-
ru vyváženě názorovou pluralitu
delegátů sjezdu a má všechny před-
poklady pro udržení vysoké úrov-
ně, kterou nastavila čestná před-
sedkyně A. Vondrová a úspěšně
v ní pokračoval Ing. J. Rovenský.
Pozitivní dojem na mne udělal

také kandidátský projev Mgr.
Šárky Homfray, která patří ke
generaci mladých a úspěšných
členů našeho odborového svazu
s inovativními nápady a schop-
ností oslovit mladou generaci.

Částečně kritický bych snad
mohl být k chybějícímu zastou-
pení žen ve vedení svazu a zástup-
ců mladší generace. Také jsem
očekával v rámci představení
programu činnosti svazu na ob-
dobí od 2015 do 2019 podrob-
nější informace k jednotlivým
představeným bodům progra-
mu.

Ing. David Krmášek,
předseda ZO při Krajském

úřadu OK v Olomouci

Pohled delegáta na VII. sjezd

http://statorg.cmkos.cz
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Stanovisko k § 80 zákona o státní službě
Podle ustanovení § 80 zákona č.

234/2014 Sb., o státní službě, ne-
smí představený po dobu trvání
služebního poměru vykonávat žád-
nou funkci v politické straně nebo
politickém hnutí.

Předmětné ustanovení je syste-
maticky zařazeno mezi ustanovení
upravující, krom jiného, i práva a
povinnosti státních zaměstnanců.
Jde o omezení práva vyplývajícího
z čl. 20 odst. 2 Listiny základních
práv a svobod, dle kterého mají
občané právo zakládat politické
strany a politická hnutí a sdružovat
se v nich. Výkon tohoto práva
lze podle čl. 20 odst. 3 Listiny zá-
kladních práv a svobod omezit jen
v případech stanovených zákonem,
a jestliže je to v demokratické
společnosti nezbytné pro bezpeč-
nost státu, ochranu veřejné bezpeč-
nosti a veřejného pořádku, před-
cházení trestným činům nebo pro
ochranu práv a svobod druhých.

Zákaz výkonu funkce v politické
straně nebo politickém hnutí se dle
ustanovení § 80 vztahuje pouze na

218/2002 Sb.“, později zcela novým pojetím zákona. V průběhu přípravy
nového zákona byla přijata vzájemná dohoda mezi odbory a politickou
reprezentací (zejména ČSSD), která systém odměňování vyjmula z dikce
zákona s tím, že tato oblast bude zcela novým způsobem definována
samostatně.
Nikdy a nikým nebyla zpochybněna základní myšlenka, že zaměst-
nancům pod dikcí tohoto zákona bude příslušným způsobem za-
jištěno odpovídající odměňování.
Nový zákon o státní službě opět posunul státní zaměstnance dál od ostat-
ních zaměstnanců, kteří zůstanou v režimu zákoníku práce, a výrazně je
přiblížil k zaměstnancům bezpečnostních sborů.
Zásadní odlišnosti v postavení zaměstnanců pod služebním zákonem
oproti zaměstnancům pod zákoníkem práce jsou následující (jedná se ze-
jména o následující ustanovení zákona o státní službě):
§ 9 odst. 7 zastupování představeného bez souhlasu zaměstnance,
§ 22 až § 42 požadavky pro přijetí do služebního poměru, zařazení na

služební místo, apod.,
§ 29 odst. 3 státnímu zaměstnanci, který nemá složenou úřednickou

zkoušku, přísluší nejnižší platový tarif v platové třídě,
§ 45 služební cestu lze nařídit bez souhlasu zaměstnance,

včetně dnů pracovního klidu,
§ 47 přeložení na jiný služební úřad bez souhlasu zaměst-

nance,
§ 48 u zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahá-

jení trestního stíhání nebo z důvodu vazby pominuta pre-
sumpce „neviny“, zaveden opačný způsob; přiznáno
pouze 50 % platu (bezpečnostní sbory mají 80 % platu),

§ 61 převedení na jiné služební místo, doplatek k event. nižší-
mu platu max. na dobu 12 měsíců,

§ 66 zastupování bez souhlasu zaměstnance na dobu 180 dnů,
§ 83 uplatnění pojmu „konkurenční doložka“,
§ 89 použití kárných opatření (stejné jako u bezpečnostních

sborů),
§ 101 služební pohotovost,

§ 115 zabezpečení státního zaměstnance – pokud má zaměst-
nanec nárok (viz odst. 1), proč rozhoduje služební orgán
(odst. 2).

Na základě uvedených příkladů, kdy se významným způsobem mění
postavení zaměstnanců ve státní službě ve srovnání se zaměstnanci v pů-
sobnosti zákoníku práce, je naprosto logické a oprávněné, aby těmto za-
městnancům byly upraveny i podmínky odměňování. Jedná se o kom-
penzaci, která by měla zabezpečit alespoň základní podmínku „atraktivi-
ty“ pro vstup do státní služby a zvýšení profesionality státní služby.
Dále je nutno konstatovat, že i v případě navýšení platových tarifů
státních zaměstnanců o 25 %, nedosáhne jejich výše úrovně pla-
tových tarifů příslušníků bezpečnostních sborů. Rovněž se nelze zto-
tožnit s názorem na „potlačení seniority“ (snížení počtu platových
stupňů v jednotlivých třídách či dokonce jejich zrušení). Toto by zna-
menal o návrat k „platovému rozpětí v jednotlivých třídách“, které
existovalo v období let 2011 až 2014 a vedlo k rozsáhlé devastaci
v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Služební poměr státních zaměstnanců je uplatněn v České republice
u třech kategorií zaměstnanců, a to:

• vojáci z povolání,
• příslušníci bezpečnostních sborů.
• státní zaměstnanci.

U prvních dvou skupin jsou zákonem dané kompenzace v oblasti
mzdových prostředků a dalších materiálních výhod. Proč u třetí skupiny
je odpor přiznat podstatně nižší kompenzaci???
Listina základních práv a svobod (článek 28) konstatuje právo na
spravedlivou odměnu za práci. Zákonná úprava platových poměrů stát-
ních zaměstnanců by neměla zakládat nerovnost v rámci odměňování
u těch zaměstnanců, kteří mají výrazně odlišné podmínky pro výkon
práce než o statní.
Na základě uvedených skutečností trváme na následujícím stanovisku:

• Zásadně nesouhlasíme s názorem na finanční „neutralitu“
služebního zákona v oblasti odměňování zaměstnanců.

• Považujeme za minimální a nepodkročitelnou kompenzaci
navýšení nárokové složky platu o 2 5 %.

• Budeme trvat na uzavření „kolektivní dohody“, která bude
upravovat některé další pracovněprávní podmínky za-
městnanců ve služebním poměru tak, aby byly chráněny
jejich oprávněné zájmy a potřeby.

představené (zjednodušeně vyjád-
řeno jedná se o obdobu stávajících
vedoucích zaměstnanců dle zá-
koníku práce), tj. zejména na ve-
doucí služebních úřadů, náměstky
pro řízení sekce (v ministerstvu)
nebo ředitele sekcí (v ostatních
služebních úřadech), státní tajem-
níky, ředitele odborů, vedoucí od-
dělení.

Porušení § 80 je kárným pro-
viněním (jedná se o porušení slu-
žební kázně spočívající v porušení
právního předpisu). Obdobně by se
posuzovalo i porušení povinností
vyplývajících ze slibu státního za-
městnance (tj. například státní za-
městnanec by své povinnosti
nevykonával řádně, nestranně, svě-
domitě, odborně a v zájmu České
republiky, porušil by tak § 77 odst.
1 písm. b) zákona o státní službě,
popřípadě by mohl zvýhodňovat
„svoji“ politickou stranu nebo poli-
tické hnutí, a tím by došlo ke
zneužití postavení státního zaměst-
nance v rozporu s § 77 odst. 1 písm.
i) zákona o státní službě). Zde se
tedy mohou překrývat dvě objek-
tivní povinnosti státního zaměst-
nance, které v konkrétním případě

mohou založit kárné provinění,
přičemž dodržování povinností vy-
plývajících ze služebního slibu se
netýká jen představených. V této
souvislosti se lze také domnívat, že
„jednorázové“ porušení zákazu po-
dle § 80 nebude zvlášť závažným
kárným proviněním, které by moh-
lo vést k odvolání ze služebního
místa představeného nebo propuš-
tění ze služebního poměru. Kárné
řízení je dvojstupňové, přičemž
kárná komise druhého stupně je
vždy zřizována v Ministerstvu vnit-
ra (§ 93 zákona o státní službě).
Tato skutečnost by měla zajistit jed-
notný výklad předmětného usta-
novení, který zabrání případným
excesům.

Jako výkon funkce nelze hod-
notit pouhé faktické pasivní člen-
ství spočívající pouze v plnění
základních povinností člena po-
dle stanov příslušné politické
strany nebo politického hnutí,
nebo výkon jednorázové „funk-
ce“, která není spojena s člen-
stvím v orgánu strany podle sta-
nov nebo nemá trvalý charakter
ani „funkční období“. Typicky je
třeba rozlišit dva případy vnějškově

stejné „funkce“: pokud je někdo ad
hoc zvolen delegátem nějakého
orgánu politické strany nebo hnutí
(typicky sjezdu strany), ale v rámci
„funkce“ delegáta nevykonává jiné
funkce v rámci sjezdu než
„řadového delegáta“. Z ústavních
důvodů vyžadujících restriktivní
chápání omezujících podmínek ve
vztahu k politickým právům
dovodíme, že se o funkci ve smyslu
§ 80 zákona o státní službě nejedná.
Pokud by ale někdo byl zvolen
(pokud to stanovy umožňují)
„stálým delegátem“ sjezdu (včetně
funkce delegáta na delší časové ob-
dobí než jednorázově), již by se
o „funkci“ dle § 80 zákona o státní
službě pravděpodobně mohlo jed-
nat. Rovněž tak by se o funkci jed-
nalo v případě „jednorázového“
delegáta sjezdu, který by ale
následně v rámci sjezdu zastával
byť jednorázovou, ale politicky
profilovanou pozici (např. předseda
návrhové komise sjezdu apod.).

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra

pro státní službu
http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko

-k-80-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
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Společná deklarace o práci na dálku

V připomínkovém řízení je
pro oblast státní služby mj. i
nařízení vlády, kterým se sta-
noví další překážky ve službě,
za které přísluší státnímu za-
městnanci plat.

V problematice překážek ve
službě na straně státního zaměst-
nance odkazuje zákon o státní
službě v ustanovení § 104 na
užití příslušných ustanovení
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákoník práce“),
a to konkrétně na § 191, 199 až
204 a 206 zákoníku práce, a dále
na nařízení vlády č. 590/2006
Sb., kterým se stanoví okruh a
rozsah jiných důležitých osob-
ních překážek v práci. Zákon
o státní službě dále umožňuje
vládě stanovit další překážky ve
službě, nad rámec těch překážek,
jež jsou již v současnosti právně
regulovány.

Nově navrhovaná právní úpra-
va doplňuje některé další pře-
kážky v práci na straně státního
zaměstnance, které se jeví jako
vhodné a souladné se současný-
mi společenskými trendy. Jedná
se zejména o umožnění čerpání
služebního volna otci dítěte v ob-
dobí šestinedělí po jeho naro-
zení, možnost čerpání služeb-
ního volna pro umožnění účasti
státního zaměstnance na zásad-
ních životních událostech dítěte
či vnuka, případně vyřízení ně-
kterých důležitých osobních
záležitostí, jež státní zaměst-
nanec z různých důvodů nemůže
zabezpečit mimo dobu výkonu
služby (může se jednat například
o různá jednání na úřadech, pří-
padně o jiné osobní záležitosti,
k jejichž vyřízení by státní za-
městnanec musel čerpat dovole-
nou).

Navrhuje se poskytnutí 2 dnů
služebního volna státnímu za-
městnanci – otci dítěte, a to v do-
bě prvních šesti týdnů po na-
rození dítěte. Překážka v práci
by měla zajistit otci dítěte, jenž
nebude čerpat v období prvních
šesti týdnů po narození dítěte
rodičovskou dovolenou, mož-
nost pomoci matce s péčí o dítě.

Stávající právní úprava ob-
sažená v nařízení vlády č.
590/2006 Sb., kterým se stanoví
okruh a rozsah jiných důležitých
osobních překážek v práci, na je-
jíž použití odkazuje zákon o stát-
ní službě, umožňuje státnímu za-

městnanci čerpat služební volno
na vlastní svatbu, na svatbu
svých dětí a rodičů. Nově se
navrhuje poskytnout státnímu
zaměstnanci služební volno
v rozsahu 1 dne též k účasti na
svatbě vnuka (vnučky).

První den povinné školní
docházky je důležitým dnem
v životě dítěte. Proto, aby byla
zajištěna možnost státního za-
městnance doprovodit dítě do
základní školy a být přítomen té-
to významné události v životě
dítěte, aniž by proto musel
využívat dovolené či nepla-
ceného volna, navrhuje se pro
tyto účely možnost čerpání 1 dne
služebního volna.

Promoce, jakožto slavnostní
akademický obřad udělení aka-
demického titulu, který následu-
je po řádném formálním ukon-
čení vysokoškolského studia, je
nejen významnou společenskou,
ale též rodinnou událostí. Pro
umožnění účasti státního za-
městnance na tomto aktu se
navrhuje poskytnutí služebního
volna pro tyto účely, a to
v rozsahu 1 dne.

Navrhovaná překážka v práci
bude pokrývat ty případy, kdy
státní zaměstnanec bude po-
žadovat, aby mu bylo poskytnu-
to služební volno z důvodu,
který se týká přímo jeho osoby.
Může se jednat zejména o za-
řízení důležitých osobních,
rodinných nebo majetkových
záležitostí, které nelze vyřídit
mimo dobu aktivního výkonu
služby.

V připomínkovém řízení
jsou do 9. 4. 2015 též vládní
nařízení o dalších případech,
ve kterých lze přijmout osobu
do služebního poměru na dobu
určitou, vládní nařízení o vý-
konu služby z jiného místa a
předpokladech sladění rodin-
ného a osobního života s vý-
konem služby.

-dě-
Zdroj: Nejnovějsší materiály v při-
pomínkovém řízení
https://apps.odok.cz/kpl

Předpisy pro státní službu

Informační a komunikační
technologie nabízejí širokou
škálu možností pružnější a mo-
bilnější organizace práce. Práce
na dálku přináší výhody jak za-
městnavatelům, tak i zaměst-
nancům. Pokud patříte mezi ty,
kteří již pracují na dálku nebo
o takové možnosti vy či zaměst-
navatel uvažujete, mohla by vás
zajímat Společná deklarace o prá-

ci na dálku uzavřená nedávno
evropskými sociálními partnery
v pojišťovnictví. Tato deklarace
upravuje jednotlivé aspekty
práce na dálku a je výsledkem
dobrého sociálního dialogu v té-
to oblasti. Její text naleznete na:
http://www.cmkos.cz/emv/3955-
3/spolecna-deklarace-o-praci-
na-dalku .

-dě-

Ú ř e d n í c i
získají "bonus
za úsměv".
Hodnotit se

bude i tolerance nebo zdvořilost
• Státní zaměstnanci dostanou

prémie na základě bodového sys-
tému.

• Hodnotit se bude například odbor-
nost či rychlost. Excelující úředník
musí také rozumět otázkám, které
jsou na něj kladeny, být tolerantní
a zdvořilý.

• Díky novému hodnocení bude také
možné hlídat, zda mimořádné
odměny nejsou podezřele vysoké.
Petr Nečas ještě coby premiér

odměňoval svoji tehdejší ředitelku
kabinetu Janu Nagyovou (dnes
Nečasovou) k milionovému ročnímu
platu stejně vysokou prémií. Vysvět-
loval to tím, že jeho podřízení "dřou
jako koně".

V neprůhledném oceňování
podřízených ale zdaleka nebyl ve
státní správě sám, a i proto Evropská
unie trvala na tom, aby se služebním
zákonem Česko přijalo i jasná
pravidla. Odměny nově nesmějí
přesáhnout čtvrtinu ročního příjmu a
osobní hodnocení se už za letošní rok
spočítá podle detailního bodovacího
systému, jak je to běžné v soukro-
mých firmách.

"Zákon mluví obecně o sedmi
kritériích, například odbornosti,
rychlosti či samostatnosti, nařízení
vlády to konkretizuje," říká náměstek
pro státní službu Josef Postránecký.
Bodovat se vedle kvality plnění
úkolů bude třeba i oddanost práci.

Kdo bude chtít být vynikající, a
získat tak nárok na padesátiprocentní
přirážku k platu, musí se osvědčit
v mnoha ohledech. Především znát
zákony, umět řešit problémy, ode-
vzdávat úkoly správně a včas. Počítat
se budou i vstřícný přístup ke klien-
tům či fungování v týmu. "Naslou-
chá otázkám, které jsou mu kladeny,
a vždy se ujistí, že jim rozuměl,"
popisuje například manuál pro
služební hodnocení, jak se projevuje
úřednický premiant. Kdo neposlou-
chá a neujistí se, nedostane na osob-
ním hodnocení nic.

50 procent přilepšení k základní-
mu platu dostane nově úředník, který
bude ve službě excelovat. Průměrní

dosáhnou na třetinové osobní ohod-
nocení, podprůměrní na deset pro-
cent. Ti, kdo v hodnocení propadnou,
o osobní příplatek přijdou.

Na třiceti procentech přilepšení
k platu zůstanou ti, kdo splní jenom
přidělené úkoly a s ničím vlastním
nepřijdou. V kolonce spolupráce je
takový průměrný úředník definován
jako ten, kdo "vesměs udržuje kon-
struktivní vztahy s kolegy a většinou
zohledňuje jejich potřeby". Čeká se
od něj i to, že bude "tolerantní, zdvo-
řilý a citlivý k odlišným kulturám či
názorům".

Zatím žádná jednotná pravidla pro
určování výše osobního hodnocení
nebyla. Každý úřad si je nastavil sám.
"Nově se to bude dělat systematicky,"
říká Lukáš Wagenknecht, náměstek
ministerstva financí, které ve státním
rozpočtu peníze na platy rozděluje.

Poprvé se práce úředníků bude
bodovat na začátku roku 2016, snažit
se tudíž musejí už celý letošní rok.
Třeba i v tom, aby "spontánně uznali
úspěch ostatních členů týmu".

Špatné hodnocení je zároveň dů-
vodem k výpovědi. Pokud státní za-
městnanec dvakrát po sobě dostane
pomyslnou nedostatečnou, končí.
U šéfů je to trochu jinak, ti o svoji
"ředitelskou" židli přijdou už po jed-
né nedostatečné. Zůstanou ale státní-
mi zaměstnanci. Služba jim skončí až
tehdy, pokud se pro ně nenajde vhod-
né místo – po půl roce "v záloze" a
s osmdesátiprocentním platem.

"Je to disproporce. Zatímco běžný
referent dostane po dvou špatných
hodnoceních výpověď, nadřízenému
se po špatném výsledku hledá jiné
místo," vadí Lence Petrákové z ob-
čanského sdružení Oživení, která na
přípravě služebního zákona spolupra-
covala. Podle "superúředníka" Po-
stráneckého se tak ale vyrovnává
přísnější metr pro nadřízené: "Nemají
možnost nápravy jako řadový za-
městnanec."

Pokud se tedy nadřízený bude chtít
zbavit nepohodlného zaměstnance,
bude to trvat rok a půl – po první
"pětce" se nové hodnocení udělá už
po šesti měsících.

To, co si úředník připíše na účet,
bude i nadále ve čtyřech složkách,
dvě zůstávají stejné – základní tarif a
příplatky například za vedení, přes-
časy nebo práci v noci. Osobní hod-
nocení se určí zmíněnou bodovací
stupnicí, přičemž nejnižší přilepšení
je do deseti procent. Mimořádné
odměny mají strop na dvaceti pěti
procentech.

Díky novému hodnocení bude také
možné hlídat, zda mimořádné
odměny nejsou podezřele vysoké –
stabilně (pod)průměrný zaměstnanec
by na ně neměl dosáhnout.
http://archiv.ihned.cz/c1-63738770-
urednici-ziskaji-bdquo-bonus-za-nb-
sp-usmev-ldquo
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Česko má nejnižší minimální
mzdu ve střední Evropě

Česká republi-
ka vyplácí jed-
nu z nejnižších

minimálních mezd v rámci evrop-
ské osmadvacítky. Česko je na tom
nejhůře ve střední Evropě a za-
ostává jak za pobaltskými státy se
sovětskou minulostí, tak za země-
mi  bývalé Jugoslávie. Vyplývá to
z údajů platných k letošnímu 1.
lednu, o nichž ve čtvrtek infor-
moval Evropský statistický úřad.

Česká republika s minimální
měsíční mzdou 332 eur (9200 Kč)
je na tom nejhůře ve střední
Evropě. V Maďarsku výplaty
dosahují 333 eur, na Slovensku
380 eur (10 450 korun), v Polsku
410 eur (11 275 korun) a v Ně-
mecku dokonce 1473 eur (40 507
korun).

ČR je pozadu i za dvěma pobalt-
skými bývalými sovětskými re-
publikami Estonskem s 390 eury
(10 725 korun) a Lotyšskem s 360
eury (9900 korun) a také za bý-
valými jugoslávskými republikami
Chorvat-skem (396 eur, v přepočtu
10 890 korun) a Slovinskem (791
eur, v pře-počtu 21 752 korun).

Řecko, které se několik let
potácí na pokraji bankrotu a je
podporované mezinárodním pro-
gramem úvěrové pomoci, je s mi-
nimální mzdou ve výši 684 euro
(18 810 korun) je také podstatně
vpředu. Řecký ministr práce Panos
Skurletis dokonce ve čtvrtek

V zemi, která
nemá moře ani
se nepodílí na
světové produk-
ci ropy a zem-
ního plynu je
jejím největším
bohatstvím lid-

ský kapitál. Pracovití a chytří
lidé všech věkových kategorií,
kteří jsou schopni se široce po-
dílet na národním hospodářství.
Jen v USA na prestižních uni-
verzitách studuje k dnešnímu dni
kolem 700 Čechů (iDNES.cz,
25. 1. 2015). Je velká škoda, že
takto  nadaní  lidé  po ukončení
studia  svoje dovednosti aplikují
vesměs za hranicemi naší repub-
liky. Nicméně to svědčí i o sku-
tečnosti, že náš vzdělávací sys-
tém (i přes všechny známé ne-
dostatky) je schopen připravit

mladé lidi, kteří jsou schopni bez
problémů konkurovat nejlepším
studentům z celého světa.
Trvalým úkolem našich vlád by
mělo být rozvíjení vzdělanost-
ního potenciálu našich studentů
na všech stupních vzdělávací
soustavy  a  následná  aplikace
nabytých znalostí, nejlépe v rám-
ci hranic České republiky. Ov-
šem bez plošného růstu mezd
(jako motivačního faktoru) a
vzniku nových pracovních míst
(nejlépe v rámci malých a střed-
ních podniků s českou kapi-
tálovou účastí) to nepůjde. Jinak
budeme z peněz českých daňo-
vých poplatníků, prostřednict-
vím českého vzdělávacího systé-
mu,  vychovávat   odborníky
(mnohdy světové úrovně) pro
mezinárodní korporace s roční-
mi zisky v miliardách americ-
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názorVýprodej mozků a Mzda úředníků rozděluje veřejnost

chceme, aby státní správa byla
moderní a efektivní, musíme si
racionálně říct, že bez peněz to
nikdo nedokáže zmanagerovat.

V souvislosti s ukončením
výkonu státní správy v rámci
okresních úřadů, došlo k roz-
dělení výkonu státní správy na
tzv. centrální úřady a organiza-
ční složky jednotlivých mini-
sterstev a přenesení kompetencí
výkonu státní správy na obce a
kraje. Pokud by došlo na
zvýšení  platů  o  25  %   pouze
u   úředníků   spadajících   pod
služební zákon, bude tento stav,
námi ostatními úředníky vyko-
návajícími státní správu v přene-
sené působnosti na obcích a kra-
jích vnímán nelibě, neboť by se
jednalo o vcelku neopodstat-
něný druh platové nerovnosti.
Jako příklad uvedu zaměstnance
úřadů práce, kteří mnohdy se za-
městnanci odborů městských
úřadů sdílí společné budovy.
Pokud vyjdu z předpokladu, že
většina  řadových úředníků má
8. nebo 9. platovou třídu, tak
zvýšení platu o 25 % u jednoho
z  nich,  může  dělat  něco mezi
3 až 5 tis. Kč hrubého, což není
málo. Požadavek na navýšení
platů úředníků státní správy je
správný a legitimní. Vládou by
mělo být přijato takové opatření,
aby všichni státní úředníci (tedy
i ti, kteří vykonávají přenesenou
působnost státní správy na
obcích a krajích) měli jednotné a
jasně definované platové za-
řazení    v   rámci   nárokových
složek platu. Rozdělení výkonu
samosprávy a státní správy je
dané z titulu pracovního za-
řazení a náplně pracovní činnos-
ti. A jistě nemusím svým ko-
legům připomínat horké chvilky
zažité při studiu a zkouškách
zvláštní  odborné   způsobilosti
v Benešově u Prahy. Jsem pře-
svědčen o tom, že my všichni si
vyšší plat zasloužíme.

Zajímavý průzkum se podařil
společnosti Accenture, která
oslovila respondenty ve 30
zemích světa a zjistila, že spoko-
jenost lidí v práci loni klesla.
Většina dotázaných uvedla jako
důvod nespokojenosti ne-
dostatečné finanční ohodnocení
a třetině respondentům se nelíbi-
la příliš dlouhá pracovní doba.
Bohužel čeští zaměstnanci výše
uvedenou společností osloveni
nebyli. Není divu, naši lidé
pracují více než Japonci za méně
než Portugalci, Slovinci a
Řekové.

Bc. Ondřej Hála
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kých dolarů, které budou s nej-
větší pravděpodobností daňově
optimalizovány na Britských
Panenských ostrovech nebo
Bahamách.

Osobně znám jednoho studen-
ta IV. ročníku VUT v Brně, který
již druhým rokem brigádně
pracuje  při  studiu pro jednu
americkou nadnárodní korpo-
raci, která má v Brně vývojové
centrum produktů automatizace
a elektronického řízení. Tento
mladý talent si doma z odpadu
zkonstruoval funkční 3D tiskár-
nu. Předpokládám, že ze strany
této společnosti již byla výše
uvedenému studentovi učiněna
pracovní nabídka. Bohužel za-
tím není v prostředí České re-
publiky mnoho domácích firem,
které by byly schopné generovat
nová  pracovní místa pro naše
mladé lidi, kteří jsou pak násled-
ně využíváni zahraničními
společnostmi (se všemi negativy
pro naši domácí ekonomiku).

Zajímavou zprávu dnes (tj.
23. 2. 2015) zveřejnil server
Týden.cz pod názvem Češi
pracují víc než Japonci. Z údajů
zveřejněných nedávno Organi-
zací pro hospodářskou spoluprá-
ci a rozvoj (OECD) je zřejmé, že
pracovní  morálka  Čechů je ve
srovnání se státy, jejichž prů-
měrná mzda v národním
hospodářství je několikrát vyšší
než u nás, velmi dobrá. Bohužel
si naši zaměstnanci často neuvě-
domují skutečnou cenu svojí
práce na globálním trhu. V tom-
to směru jim musí být všemi
dostupnými prostředky nápo-
mocny odborové organizace.

��  ��  ��
V polovině února letošního

roku bylo domácími médii zve-
řejněno několik článků s podob-
ným obsahem. Týkal se výše
mzdy úředníků spadajících pod
služební zákon. Zástupci naší
odborové organizace správně
požadují zvýšení platů státních
úředníků o 25 % ze základní pla-
tové třídy, což se nelíbí ministru
financí koaliční vlády a bohužel
je to současně některými médii
negativně prezentováno v rámci
ovlivňování veřejného mínění.
Činnost okresních úřadů blahé
paměti skončila 1. 1. 2003, tedy
před 12 lety, a mnoho z nás,
úředníků, si pamatuje na svůj
platový výměr, který stejné 25%
navýšení (za zřeknutí se vlast-
nictví živnostenského listu) ob-
sahoval. Stát musí přijmout
odpovědnost za své zaměst-
nance, a to zejména v rovině fi-
nančního odměňování. Pokud

země minimální mzda
v eurech

Bulharsko  . . . . . . . . . . . . .184
Rumunsko  . . . . . . . . . . . . .218
Litva  . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Česko  . . . . . . . . . . . . . . . .332
Maďarsko  . . . . . . . . . . . . .333
Lotyšsko  . . . . . . . . . . . . . .360
Slovensko  . . . . . . . . . . . . .380
Estonsko  . . . . . . . . . . . . . .390
Chorvatsko  . . . . . . . . . . . .396
Polsko  . . . . . . . . . . . . . . . .410
Portugalsko  . . . . . . . . . . . .589
Řecko  . . . . . . . . . . . . . . . .684
Malta  . . . . . . . . . . . . . . . . .720
Španělsko  . . . . . . . . . . . . .757
Slovinsko . . . . . . . . . . . . . .791
Velká Británie  . . . . . . . . .1379
Francie . . . . . . . . . . . . . . .1458
Irsko  . . . . . . . . . . . . . . . .1462
Německo  . . . . . . . . . . . . .1473
Belgie  . . . . . . . . . . . . . . .1502
Nizozemsko . . . . . . . . . . .1502
Lucembursko . . . . . . . . . .1923

ohlásil, že Atény se nevzdávají
záměru opětovného zvýšení mini-
mální mzdy na 751 eur někdy v prů-
běhu příštího roku.

Názory na přístup k minimální
mzdě se zásadně liší. Ve vyspělých
zemích převládá názor, že každý
zaměstnanec má mít nárok na
určitý životní standard, proto by
měla být legislativou garantována
minimální mzda. V západní Evro-
pě se minimální mzda pohybuje
okolo 40 procent průměrné mzdy.

Příliš vysoká minimální mzda
však zdražuje zaměstnavatelům
pomocnou práci.
http://www.novinky.cz/ekonomika
/362793-cesko-ma-nejnizsi-mini-
m a l n i - m z d u - v e - s t r e d n i -
evrope.html

http://www.novinky.cz/ekonomika/362793-cesko-ma-nejnizsi-minimalni-mzdu-ve-stredni-evrope.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/362793-cesko-ma-nejnizsi-minimalni-mzdu-ve-stredni-evrope.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/362793-cesko-ma-nejnizsi-minimalni-mzdu-ve-stredni-evrope.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/362793-cesko-ma-nejnizsi-minimalni-mzdu-ve-stredni-evrope.html
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Státní zdravotní ústav Vladimír Kebza, Iva Šolcová SYNDROM VYHOŘENÍ
výňatky, celá publikace na http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/syndrom_20vyhoreni.pdf

Psychosociální stres – pracovní
i mimopracovní – je v posledních
letech intenzivně studován.
Důležitost tohoto směru výzkumu
je zdůrazněna
1) „tvrdými daty“ statistik ukazu-

jícími, že více než 70 % ab-
sencí v práci z důvodů pracov-
ní neschopnosti je zapříčiněno
nemocemi, které mají souvis-
lost se stresem,

2) známou zásadou, že nemocem
je lépe přecházet, než je léčit.
Psychosociální stres v pracov-

ních podmínkách souvisí se so-
ciálním prostředím v práci, orga-
nizačními aspekty zaměstnání a
obsahem i určitými operačními
aspekty prováděného úkolu
(úkonu). V oblasti mimopracov-
ního stresu je předmětem výzku-
mu především problematika
chronických denních nepříjem-
ností, mikrostresorů („hassles“) a
tzv. životních událostí (např. změ-
na zaměstnání, ztráta zaměstnání,
hypotéka, nemoc apod.). Obě
oblasti – pracovní i mimopracov-
ní – mohou být zdrojem zdravot-
ních rizik. Navíc, nadměrné poža-
davky  a  stresogenní  podmínky
v jedné oblasti zasahují do
prožívání v druhé oblasti.
Naopak, pozitivní zisky z jedné
oblasti mohou příznivě ovlivňo-
vat druhou oblast.
Pracovní stres může být klasi-
fikován do několika kategorií:
– problémy související s rolemi,

které jedinec zastává (konflikty
rolí);

– nároky související s obsahem
práce (pracovní zatížení a
odpovědnost);

– organizace práce (potíže s ko-
munikací, nejasné vymezení
kompetencí a odpovědností);

– profesní perspektiva (nejasný
kariérní řád, nevyužití kvali-
fikace);

– fyzické prostředí (hluk, prach,
teplota, bezpečnost práce).

3. Přehled profesí s rizikem
vzniku syndromu vyhoření
– lékaři (zvláště klinici, z nich

zvl. lékaři v oborech onkolo-
gie, chirurgie, JIP, LDN, psy-
chiatrie, gynekologie, rizikové
obory pediatrie atd.)

– zdravotní sestry
– další zdravotničtí pracovníci

(ošetřovatelky, laborantky,
technici apod.)

– psychologové a psychoterapeuti
– sociální pracovníci a pracovnice

ve všech oborech

– učitelé na všech stupních škol
– pracovníci pošt všeho druhu,

zvl. pracovníci u přepážek a
poštovní doručovatelé

– dispečeři a dispečerky (záchran-
né služby, dopravy atd.)

– policisté, především v přímém
výkonu služby, kriminalisté a
členové posádek motorizo-
vaných hlídek

– právníci, zvl. pak advokáti
– pracovníci věznic (dozorci, ale

i další zaměstnanci)
– profesionální funkcionáři (v ob-

lasti státní správy, ale i v ob-
lasti sportu či umění), politici,
manažeři

– poradci a informátoři
– úředníci v bankách a úřadech,

orgánech státní správy
– za určitých okolností (přede-

vším podle celkové prestiže
státu, jeho postavení z hlediska
mezinárodního srovnání, pro-
sperity, stavu ekonomiky) pří-
slušníci ozbrojených sil (armá-
da, letectvo)

– duchovní a řádové sestry
– někdy se burnout syndrom pro-

jevuje i u nezaměstaneckých
kategorií,  vždy  však  u osob,
které jsou v jakémkoli kontaktu
s druhými lidmi, jsou závislé
na jejich hodnocení a mohou
být vystaveny působení chro-
nického stresu – např. u výkon-
ných (špičkových) umělců, spor-
tovců,  ale také  u  osob samo-
statně výdělečně činných
(dealeři, prodejci, pojišťovacía
reklamní agenti atd.).

4. Popis příznaků syndromu vy-
hoření

Přehledný popis jednotlivých
příznaků syndromu vyhoření uvá-
díme nyní v rozčlenění podle
úrovní, v nichž se projevují:
Na psychické úrovni
– Dominuje pocit, že dlouhé a

namáhavé úsilí o něco již trvá
nadměrně dlouho a efektivita
tohoto  snažení  je v porovnání
s vynaloženou námahou nepa-
trná.

– Výrazný je pocit celkového,
především pak duševního
vyčerpání, v duševní oblasti je
pak prožíváno především
vyčerpání emocionální, dále
pak vyčerpání v oblasti kogni-
tivní spolu s výrazným pokle-
sem až ztrátou motivace. Úna-
va je popisována dosti expre-
sivně („mám toho po krk“,
„jsem už úplně na dně“, „jsem
k smrti unaven“, „cítím se jako
vyždímaný“), což je v rozporu
s celkovým utlumením a oploš-
těním emocionality.

– Dochází k utlumení celkové

aktivity, ale zvláště k redukci
spontaneity, kreativity, inicia-
tivy a invence.

– Převažuje depresivní ladění,
pocity smutku, frustrace,
bezvýchodnosti a beznaděje,
tíživě je prožívána marnost vy-
naloženého  úsilí a jeho nízká
smysluplnost.

– Objevuje se přesvědčení o vlast-
ní postradatelnosti až bezcen-
nosti,  jež   někdy   hraničí  až
s mikromanickými bludy.

– Projevy negativismu, cynismu
a hostility ve vztahu k osobám,
jež jsou součástí profesionální
práce s lidmi (pacientům, klien-
tům, zákazníkům).

– Pokles až naprostá ztráta zájmu
o témata související s profesí,
často též negativní hodnocení
instituce, v níž byla profese až
dosud vykonávána.

– Sebelítost, intenzivní prožitek
nedostatku uznání.

– Iritabilita, někdy též (selektiv-
ní) interpersonální senzitivita.

– Redukce činnosti na rutinní
postupy, užívání stereotypních
frází a klišé.

Na úrovni fyzické
– Stav celkové únavy organismu,

apatie, ochablost.
– Rychlá unavitelnost, dostavu-

jící se po krátkých etapách rela-
tivního zotavení.

– Vegetativní obtíže: bolesti u srd-
ce, změny srdeční frekvence,
zažívací obtíže, dýchací obtíže
a poruchy (nemožnost se
dostatečně nadechnout, „lapání
po dechu“, atd.).

– Bolesti hlavy, často nespeci-
fikované.

–  Poruchy krevního tlaku.
–  Poruchy spánku.
–  Bolesti ve svalech.
–  Přetrvávající celková tenze.
– Zvýšené riziko vzniku závis-

lostí všeho druhu.
– Zásahy do rytmu, frekvence a

intenzity tělesné aktivity.
Na úrovni sociálních vztahů
– Celkový útlum sociability,

nezájem o hodnocení ze strany
druhých osob.

– Výrazná tendence redukovat
kontakt s klienty, často i s kole-
gy a všemi osobami, majícími
vztah k profesi.

– Zjevná nechuť k vykonávané
profesi a všemu, co s ní souvisí
(plán či harmonogram práce,
zpracování výsledků, dohoda
nových či náhradních termínů).

– Nízká empatie (projevuje se
často  či  téměř  vždy  u   osob
s původně vysokou empatií).

– Konkrétně-operační styl myšle-
ní.

– Postupné narůstání konfliktů
(většinou však nikoli v důsled-
ku jejich aktivního vyvolávání,
ale spíše v důsledku nezájmu,
lhostejnosti a „sociální apatie“
ve vztahu k okolí).

8. Rizikové faktory burnout
syndromu
– již samotný život v současné

civilizované společnosti, s neu-
stále rostoucím životním tem-
pem a nároky na člověka

– příslušnost k profesi, obsahu-
jící profesionální práci (ale i
pouze kontakt) s lidmi

– nutnost čelit chronickému stre-
su

– vysoké až nadměrné poža-
davky na výkon, nízká au-
tonomie pracovní činnosti, mo-
notonie práce

– původně vysoký pracovní en-
tuziasmus, angažovanost, zau-
jetí pro věc

– chování typu A s důrazem na
soutěživost a hostilitu

– původně vysoká empatie, obě-
tavost, zájem o druhé

– původně střední až vysoká sen-
zitivita

– nízká asertivita
– původně vysoký perfekcionis-

mus, pedantství, odpovědnost
– neschopnost relaxace
– negativní afektivita, depresivní

ladění
– úzkostné, fobické a obsedantní

rysy
– vyšší skóre životních událostí a

„daily hassles“
– permanentně prožívaný časový

tlak („rush out“ a „rush up“
syndrom)

– vyšší habituální nastavení na
fyzickou  reaktivitu  ve  stresu
s permanentně zvýšenou reak-
tivitou zvl. v oblasti kardio-
vaskulárního aparátu („hot re-
actors“)

– externí lokalizace kontroly
– nízké či nestabilní sebepojetí a

sebehodnocení
– chronické přesvědčení o neade-

kvátním společenském uznání
a ekonomickém hodnocení
vykonávané profese

– stabilně prožívaný hněv (jako
emoční  stav), hostilita (jako
osobnostní rys) a agrese (jako
chování, v němž dochází k be-
haviorální expresi obojího, tj.
tzv. AHA syndrom

– „Anger, Hostility, Aggression“
Ch. Spielbergera)

– syndrom „hopelessness-help-
lessness“ (prožitek bezmoci a
beznaděje) a behaviorální ekvi-
valent, komplex „giving up-
given up“, tj. komplex vzdání
se vs. zanechání druhými

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/syndrom_20vyhoreni.pdf


Online přihláška k ZP MV ČR

Online přihláška

www.zpmvcr.cz

Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Proč se přihlásit k největší zaměstnanecké pojišťovně v ČR?

Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři 
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména 
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči. 
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.

Přihlásit se můžete snadno a rychle na www.211.cz.
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§ ODPOVÍDÁME §

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS

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

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

Odpověď: Dobré vztahy na pra-
covišti mezi kolegy jsou
důležité nejenom pro dotyčné
jednotlivce, ale pochopitelně i
pro  zaměstnavatele. Pomáhají
k vyššímu pracovnímu výkonu a
eliminují  stres  na  pracovišti,
který může vznikat pod tlakem
náročných úkolu. Tyto vztahy
však mohou být narušeny na
základě nedorozumění mezi za-
městnanci. To se mohlo stát i ve
vašem případě, přičemž pro-
blém, který zmiňujete je pro vás
jistě závažný, když uvážíme, že
v práci běžně trávíme většinu
svého času.

Obecně je vnímáno, že pěs-
tování květin na pracovišti
konkrétní pracoviště nejenom
zútulní, ale působí i jinak pozi-
tivně. Vedle estetična, odebírají

Dotaz: Jsem mezi osobami, kterým zaměstnavatel nabídl
přeřazení na práci, ke které je nutná znalost odborné angličtiny.
Kurz placený zaměstnavatelem má probíhat mimo řádnou pra-
covní dobu. Budu mít nárok na odměnu za práci přesčas za dobu
strávenou v hodinách kurzu? 

Odpověď: Podle mého právního
názoru a tak jak je otázka polo-
žená, je nutné především určit,
zda  se  ve vašem případě jedná
o prohloubení kvalifikace,
nebo o její zvýšení. V prvém pří-
padě – tedy prohloubení kvali-
fikace – zákonodárce v § 230
odst. 3 zákoníku práce stanoví,
že účast na školení, studiu nebo
jiných formách přípravy se po-
važuje za výkon práce, za který
přísluší zaměstnanci mzda nebo
plat. Zaměstnanec je povinen si
kvalifikaci prohlubovat a za-
městnavatel je naopak oprávněn
účast zaměstnanci na takovéto
školení uložit. Může ji uložit i
mimo rozvrh směn, tedy mimo
pracovní dobu, např. i v sobotu
nebo neděli. S tím ovšem souvisí
i nárok na mzdu nebo plat za
práce přesčas. 

Zákoník práce však v odst. 1
výše uvedeného paragrafu pro-
hlubování kvalifikace chápe
jako její průběžné doplňování,
kterým se nemění její podstata
a které umožňuje zaměstnanci
výkon sjednané práce dle pra-
covní smlouvy.  

Z vašeho dotazu však vy-
plývá, že se u vás jedná o pří-
padné přeřazení na jinou práci,
kde je nezbytná znalost odborné
angličtiny. 

Zjevně se tedy jedná o zvýšení
kvalifikace ve smyslu § 231
zákoníku práce. Tedy o změnu
hodnoty kvalifikace, která je
potřebná pro výkon jiné, kvali-
fikovanější práce, než kterou jste
vykonával dosud, dle stávající
pracovní smlouvy. Zákoník
práce pak v § 232 odst. 1 sta-
noví, že zaměstnanci, který si
takto v souladu s potřebami za-
městnavatele zvyšuje kvali-
fikaci,  přísluší  pracovní  volno
k účasti na vyučování, výuce
nebo školení v nezbytně nut-
ném rozsahu a to s náhradou
mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku. Toto –
spolu  s  rozsahem  volna   na
zkoušky u odborných a vyso-
kých škol, tak jak jej stanoví §
232 odst. 1 v písmenech b) – e),
je zákonné minimum, které
musí zaměstnavatel – pokud je
zvyšování kvalifikace v souladu
s jeho potřebami, garantovat.

Protože, jak uvádíte, bude
kurs probíhat mimo vaší řád-
nou pracovní dobu, nevzniká
vám ze zákona nárok na propla-
cení práce přesčas.

To však nevylučuje, že lze do-
hodnout se zaměstnavatelem
vyšší  nebo další práva, která by
s vaší účastí na kurzu souvisela.

��

Mám alergii na určité květiny, trpím dušností a ekzémem. Tyto
květiny pěstují v kancelářích mé kolegyně. Mám nárok na to, aby
květiny byly odstraněny a já tak nemusela brát léky potírající
mou nesnášenlivost na tyto rostliny?

květiny ze vzduchu vodu a pro-
dukují kyslík a tím případně
zlepšují pracovní prostředí. Tato
pozitiva  však  mohou   být  po-
tlačena skutečností, že některé
druhy za určitých okolností a
vůči citlivým osobám, mohou
vytvářet problémy.

Osobně se domnívám, že váš
problém lze vyřešit přímým jed-
náním s kolegy a klidnou, vhod-
nou argumentací. Kdyby toto
řešení možné nebylo, nebo
nebylo účinné, nezbylo by než
obrátit se na zaměstnavatele se
žádostí o řešení. Zaměstnavatel
má totiž v § 101 odst. 1zákoníku
práce uloženou povinnost zajis-
tit zaměstnancům bezpečnost a
ochranu zdraví při práci. Za za-
městnavatele pak v rámci svých
kompetencí jednají vedoucí za-
městnanci, kteří mají zákoníkem
práce rovněž uloženo v § 302
písm. c) cituji: „vytvářet pří-

znivé pracovní podmínky a za-
jišťovat  bezpečnost  a ochranu
zdraví při práci“. 

Proto v případě, že se s kole-
gyněmi nedohodnete, bude
muset zaměstnavatel vaší situaci
řešit vhodným organizačním
opatřením,  nebo,  pokud  to  ne-
půjde, v krajním případě záka-
zem pěstování konkrétního dru-
hu květin v dané kanceláři. 

Pro takovéto rozhodnutí však
bude asi zaměstnavatel požado-
vat objektivní lékařské stanovis-
ko, aby se naopak vyhnul po-
dezření  z šikany zaměstnanců,
kteří nepokládali vaše argumen-
ty o alergii za relevantní a za
nutné vám vyhovět.

Vzhledem k tomu, že zjevně

pracujete v prvé rizikové kate-
gorii,  může zaměstnavateli po-
stačit stanovisko vašeho regis-
trujícího lékaře. Mohlo by se ale
stát, že bude požadovat mi-
mořádnou prohlídku u poskyto-
vatele pracovně lékařských slu-
žeb, s nímž má zaměstnavatel
uzavřenou písemnou smlouvu.
Takovouto mimořádnou prohlíd-
ku lze provést jak na základě
podnětu zaměstnance, tak na
základě žádosti předložené za-
městnavatelem z jeho vlastního
podnětu.

Jsem však přesvědčen, že
praktičtější je přímá smírná
domluva s vašimi kolegy, pří-
padně za pomoci vaší odborové
organizace.  JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Pracuji ve státní správě. Žádám o informaci, na základě
jaké právní normy a v jaké výši mi může být po přijetí do státní
služby přiznán osobní příplatek. 
Odpověď: Osobní příplatek je fakultativní složkou platu, která umož-
ňuje ocenit vyšší než standardní výkonnost a kvalitu práce jed-
notlivých státních zaměstnanců. Možnost poskytování osobního pří-
platku upravuje § 131 zákoníku práce a § 149 zákona o státní službě,
který obsahuje zvláštní ustanovení o osobním příplatku.

Státnímu zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých
pracovních výsledků nebo plní větší rozsah služebních úkolů, může
zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového
tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je státní
zaměstnanec zařazen. K ocenění práce vynikajícího, všeobecně uzná-
vaného odborníka zařazeného do desáté až šestnácté platové třídy,
může být poskytován osobní příplatek až do výše 100 % platového
tarifu  nejvyššího  platového  stupně  příslušné  platové třídy. Zákon
o státní službě nově ukládá povinnost provázat výši osobního pří-
platku se služebním hodnocením státního zaměstnance. Služební hod-
nocení se provádí jednou ročně, a to v prvním čtvrtletí kalendářního
roku za uplynulý kalendářní rok.

V souladu s § 198 odst. 1 služebního zákona se dosavadnímu za-
městnanci  služebního  úřadu  stanoví ke dni jeho jmenování do
služby osobní příplatek ve výši, která odpovídá výši jeho osobního
příplatku platného ke dni bezprostředně předcházejícímu vzniku
služebního poměru. V této souvislosti je třeba zdůraznit znění odst.
5 uvedeného paragrafu, které až do doby prvního služebního hodno-
cení neumožňuje provedení změny přiznaného osobního příplatku.

V současné době je v připomínkovém řízení návrh "Nařízení vlády
o systému služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě slu-
žebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance", které
by mělo nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Ing. Marie Fabianová

http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
http://www.cmkos.cz/odbory-v-regionech/regionalni-poradenska-centra-pro-zamestnance
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Proč veřejno-soukromé projekty (PPP) nefungují?
Oddělení analýz PSI (PSIRU) publikovalo zprávu o tom, proč projekty

ve spojení veřejného a soukromého vlastnictví tzv. PPP nefungují v chu-
dých ani bohatých zemích. Existuje zvláštní rozpor mezi euforií ohledně
PPP a ubohými výsledky, které toto spojení během posledních 30 let při-
neslo. Mnoho vlád se dodnes obrací na soukromý sektor s nadějí, že ten
poskytne finance při budování infrastruktury a veřejných služeb. Tato
naděje  prolíná  i  celou  G20, OECD a je součástí současných vyjednání
v OSN ohledně Cílů udržitelného rozvoje, které mají být potvrzeny v září
2015. Privatizace se za chvíli stane oficiální doktrínou OSN. Avšak
zkušenosti  s  PPI ukazují, že privatizace je v principu špatná. Report od
PSIRU dochází k závěru, že projekty PPP jsou drahým a neefektivním
způsobem financování infrastruktury a veřejných služeb, když skrývají
veřejné náklady při poskytování dlouhodobých státních záruk na zisky pro
soukromé  firmy. Tento  výzkumný report odhaluje stínové procesy PPP,
které jsou často zahaleny tajnostmi, které spočívají v tajných vyjed-
náváních kvůli ochraně komerčních zájmů. U PPP zpravidla nejsou žádné
veřejné konzultace, je zde spousta falešných slibů a neuvěřitelně složitá
struktura komerčních kontraktů, která slouží k ochraně korporátních zisků.
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Vlády a OSN
jsou silně ovlivňovány mocnou lobby největších finančních, poraden-
ských a právních firem, které se snaží dosáhnout na zisky ze základních
veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, vodohospodářství a energetika.
Musíme mít na paměti, že soukromé korporace potřebují maximalizovat
zisky, pokud chtějí přežít. To je neslučitelné se zajišťováním univerzálního
přístupu ke kvalitním veřejným službám, obzvláště pro ty, kteří si nemo-
hou dovolit platit za tyto zisky.“ Tento privatizační proces je rovněž
navázán  na nové kolo vyjednávání o obchodních dohodách (TISA, TPP,
TTIP, CETA), které jsou rovněž tajné, a probíhají bez přístupu veřejnosti
za zavřenými dveřmi. Dalším nebezpečím může být případná snaha
Světové banky, G20, OECD a dalších organizací, které se snaží získat
přístup k bilionům dolarů, které drží penzijní fondy, pojišťovny a další in-
stitucionální investoři. 

Podle reportu PSIRU jsou neúspěchy PPP patrné po celém světě, když
neúspěchem skončil program dopravy v Londýně, projekt letiště v indic-
kém  Dillí nebo korupcí prolezlé infrastrukturní projekty v Chile. Report
PSIRU poskytuje i alternativní řešení, ve kterém mohou vlády budovat in-
frastrukturu za pomocí veřejných peněz, zatímco veřejnoprávní organi-
zace by tyto služby mohly provozovat. Tato varianta nabízí veřejnému
sektoru hned několik výhod v podobě větší flexibility, kontroly a kompa-
rativní efektivity. Za těmito výhodami stojí úspory z rozsahu, snížené
transakční náklady, menší nejistota ohledně dodržení dohody a efektivita
získaná z transparentnější zodpovědnosti. David Boys, zástupce generální
tajemnice  PSI,  to  komentoval  slovy: „Veřejné služby jsou obrovským
zdrojem pro potenciální korporátní zisky a projekty PPP slouží jako
prostředek  přístupu k těmto ziskům. Zákazníci jsou rukojmí korporací a
služba má často monopolní povahu.“
ETUC: Ocenění a ochrana, ne vězení, pro daňové informátory
18. březen 2015

ETUC stojí za informátorem Antoine Deltourem, který odhalil provi-
nění poradenské firmy PWC a lucemburské vlády při obrovských
daňových únicích. Po odhalení obrovských daňových úniků čelí soudnímu
stíhání a možnému uvěznění. Tyto daňové úniky byly schváleny pod vlá-
dou tehdejšího premiéra a ministra financí a nynější předsedy Evropské
komise, Jean-Claude Junckera. A. Deltour vysvětlil celou situaci před
Národním a evropským výborem EPSU, když uvedl, jak jednal ve veřej-
ném zájmu bez jakéhokoliv osobního zájmu, zatímco riskoval svou práci
a kariéru. Informátoři jako  Deltour si zaslouží ocenění a ne pronásle-
dování, když svým počínáním pomáhají společnosti pochopit, jak majitelé
korporací a politické špičky spolupracují při podvádění pracovníků, rodin
a našich komunit. EPSU zároveň silně podporuje postoj ETUC ohledně
daňové spravedlnosti. ETUC přijal rezoluci, která vyzývá k ukončení
daňových úniků, daňových podvodů a daňových rájů. Tato výzva přichází
v předvečer zveřejnění nových opatření Evropské komise na zvýšení
transparentnosti u daňových zákonů. Politika ETUC se rovněž odkazuje

na požadavek EPSU ohledně investic do daňové administrativy a kvalit-
ního personálu, ukončení propouštění a škrtání investiční výdajů. Daňová
správa  musí  být  posílena  na národní i EU úrovni, aby mohlo docházet
k efektivní kontrole korporací a zkoumání případných daňových úniků. 
Stanovisko EU a USA ohledně veřejných služeb
24. březen 2015

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) po-
važuje společné stanovisko EU a USA ohledně veřejných služeb za
krokem vpřed při zajištění nezbytné ochrany těchto služeb v rámci mezi-
národních obchodních dohod. Toto stanovisko uznává, že definice
rovnováhy mezi veřejnými a soukromými službami je v rukou jed-
notlivých vlád, a že tyto dohody  by  neměly  bránit vládám k zavedení
nebo ponechání regulace, která zajišťuje vysokou kvalitu veřejných služeb
a chrání důležité veřejné zájmy. Toto stanovisko však nijak nepopisuje, jak
vyjednavači v praxi zajistí, že obchodní dohody TTIP a TISA nebudou mít
negativní dopad na veřejné služby. Ani komisař ani velvyslanec nenabízí
nová a jasná pravidla, která by ukázala, že toto stanovisko je více než jen
pouhou součástí cvičení ohledně veřejných vztahů odsouhlasené v Evrop-
ské radě. Pro EPSU je klíčové, aby z obchodních dohod byly vynechány
klíčové veřejné služby, jako jsou vodohospodářství, vzdělávání, zdravotní
péče a sociální služby. Příští týden bude o obchodních dohodách jednat
Evropský parlament, kde zástupci EPSU budou podporovat vynechání
těchto služeb. 
ETUC stojí za řeckými lidmi

Výkonná rada ETUC přijala stanovisko na podporu řeckých lidí, kteří
čelí humanitární krizi při rostoucí chudobě a nezaměstnanosti.
Požadujeme více prostoru pro řeckou vládu, která se snaží vyjednat lepší
podmínky pro svůj záchranný program. Stejný vzkaz posílají věřitelům
Řecka i další organizace včetně environmentálních organizací, organizací
bojujících proti chudobě a dalších sociálních organizací. EPSU se rovněž
ujala iniciativy a zorganizovala společný seminář s ETUC, Evropským
odborovým institutem a dalšími sesterskými evropskými federacemi
ohledně alternativ k úsporným politikám. 
Rezoluce ETUC ohledně přehodnocení přístupu EU k fundamentál-
ním právům

Evropská odborová konfederace  (ETUC) při jednání své výkonné rady
schválila rezoluci ohledně přehodnocení přístupu EU k fundamentálním
právům pracovníků. Klíčové závěry z tohoto zasedání, které proběhlo ve
dnech 10. a 11. března 2015:
- Odborové hnutí čelí velkým výzvám při respektování a prosazování

fundamentálních práv. Přehodnocení institucionálního rámce EU je
nevyhnutelné, aby byly napraveny tyto nedostatky. EU by měla být zod-
povědná za dodržování a respektování fundamentálních práv. 

- ETUC je velmi krit-
ický k poslednímu vyjádření
Soudního dvoru ohledně
návrhu na Evropskou kon-
venci o lidských právech
(ECHR). Soudní dvůr totiž
vznesl významné připomín-
ky, čím by mohl výrazně
opozdit schválení.
- ETUC prohlašuje,

že EU má právní závazek připojit se k ECHR. Je to nevyhnutelné pro
budoucnost sociální Evropy a demokracii v Unii. Evropská komise by
tak měla prozkoumat každou možnost, aby bylo zajištění přijetí ECHR
v blízké budoucnosti. 

- ETUC není ochoten přijmout, že změny v evropské smlouvě jsou
nadále vyjednávány na mezivládních fórech, mimo jakýkoliv demokrat-
ický dohled. Diskuse ohledně další změny Smlouvy se nemohou za-
měřit pouze na to, zda zahrnout, nebo nezahrnout fiskální dohodu. Je
nezbytné  přijmout  mnohem  širší  přístup  k fundamentálním právům
v EU, obzvláště pokud se změna Smlouvy ukáže jako nutná podmínka
pro urychlení přijetí ECHR.




