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Do státní stavební správy nehodlá přejít
ani polovina zaměstnanců

a zaměstnankyň stavebních úřadů
tisková zpráva, Praha dne 23. března 2021

Odborový svaz státních orgánů
a organizací ve spolupráci se
Sdružením místních samospráv
ČR zadal 5. března 2021 anketu,
která reaguje na aktuální vývoj
v projednávání stavebního zákona.
Podle některých pozměňovacích
návrhů, jejichž přijetí podpořila
i ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová (ANO), se opět
zvažuje převést část současné
agendy z územních samospráv-
ných celků na nový stavební úřad
v režimu státní služby. Na úřední-
ky a úřednice by čekala 10. platová
třída a uznání jejich zkoušek
zvláštní odborné způsobilosti jako
úřednických zkoušek. Více podrob-
ností k podmínkám převodu sta-
vebních úřadů zatím ministerstvo
nesdělilo.

„O anketu byl velký zájem, od-
povědělo na ni celkem 1274 osob.
I když byla anketa anonymní, na
odborový svaz přišla i celá řada
podrobnějších reakcí, které se sta-
věly kriticky k celému návrhu,“
uvádí předseda svazu Pavel Bednář.

V anketě jsme se ptali nejdříve
na to, zda za takových podmínek
bude zájem na nový úřad přejít –
bez souhlasu současného zaměst-
nance či zaměstnankyně to totiž
nepůjde. Pouze necelá polovina re-
spondentů, konkrétně 40,7 %,
uvedla, že za dosud známých pod-
mínek do nového systému přejde.
Dalších 26,6 % respondentů před-
pokládá, že zůstanou u svého
současného zaměstnavatele v ně-
jaké jiné pracovní pozici – např.
v agendě územního plánování.
Zbývajících 32,7 % pak očekává,

že ve svém zaměstnání skončí,
najdou si úplně jinou práci nebo
např. odejdou do důchodu.

Poslední skupiny, jež si bude
hledat jiné pracovní uplatnění či
půjde do důchodu, jsme se pak
ptali, zda v jejich případě bude
muset současný zaměstnavatel je-
jich pracovní místo novému státní-
mu úřadu „odevzdat“, protože
agenda stavebního řízení je na nich
vykonávána plně nebo převážně.
Z nich 80,6 % odpovědělo, že ano.
Pro územní samosprávné celky
pak tento postup bude znamenat,
že daným lidem budou muset vy-
plácet odstupné.

„Potvrdilo se nám, co jsme vě-
děli po celou přípravu nového sta-
vebního zákona, že tedy lidé z obcí
příliš nechtějí. Zároveň to ale
i znamená, že MMR vůbec nemá
představu o tom, jak by tuto agen-
du na novém úřadě zajistilo. Pokud
by skutečně přešlo tak málo lidí,
pak to bude znamenat velký pro-
blém hlavně pro stavebníky,“ říká
místopředsedkyně odborového sva-
zu Alena Gaňová.

„V minulosti jsme již provedli
obdobné dotazníkové šetření, ze
kterého vyplynulo v podstatě to
samé. Opět se potvrdilo, že do cen-
trální soustavy pravděpodobně

Proč jsem odborovou funkcionářkou?
Když jsem si
položila otázku
v titulku jako
námět článku,
myslela jsem si,
že odpověď bu-
de jednoduchá

a stručná. Když jsem si však za-
čala článek sumírovat v hlavě,
zjistila jsem, že to tak jednoduché
není. Těch důvodů je totiž několik.

Tatínek odborář a funkce si
mne našla

To, že chci být v odborech, při-
šlo tak nějak samozřejmě. Jak
jsem se s vámi podělila již dříve,
můj tatínek byl předsedou základ-
ní odborové organizace pod sva-
zem KOVO mnoho let, v podstatě,
co pamatuji. Svoji funkci vykoná-
val velmi zodpovědně a pečlivě,
doma jsme o různých problémech
často hovořili, a tak mě ani nena-
padlo, že bych mohla být neod-
borářka. No a ta první funkce si
mě pak už našla vlastně sama.

Ptáte se jak to? No, náš předseda
základní organizace, kterého
mnozí z vás dobře znali, pan
Jaroslav Kopecký, z důvodu vážné
nemoci již funkci od určité doby
vykonávat nemohl. V té době nás,
odborářů na krajském úřadu, bylo
jen dvanáct a většina z těchto
lidiček byla členy nedlouho. Já
byla odborově organizována tou
dobou akorát tři roky a po celou
dobu svého členství jsem se spo-
lupodílela na fungování naší zá-
kladní organizace, což přišlo také
z logiky věci, protože když jsem
do organizace v roce 2008 vstupo-
vala, byli jsme jen tři. Místo-
předsedkyně naší základní organi-
zace nemohla funkci předsedy
převzít, protože pracovala jako
kontrolorka, a byla tak většinu
roku na služební cestě mimo pra-
coviště. A tak padla volba na mě.
Měla jsem z funkce pravda trochu

Pokračování na straně 2
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Povinné testování zaměstnanců a jeho
pracovněprávní souvislosti

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR
47828/2020-16/MIN/KA (ze dne 1. března 2021) ve znění MO č.j.:
MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN (ze dne 5. března 2021) a MO č.j.:
MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN (ze dne 15. března 2021) ukládá
některým zaměstnavatelům povinnost neumožnit osobní přítom-
nost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR
test nebo antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Do státní stavební správy nehodlá přejít ani polovina zaměstnanců
a zaměstnankyň stavebních úřadů

přejde méně než polovina pracov-
níků, což kopíruje i neblahou his-
torickou zkušenost s odloučením
sociálních pracovníků z obcí
a následné nedostatečné perso-
nální obsazení úřadů práce, kam
měli dávkaři přejít, avšak v plném
počtu nepřešli. Toto má nakonec
nejhorší dopad na občana,“ uvádí
výkonná ředitelka Sdružení míst-
ních samospráv ČR Jana Přece-
chtělová.

Střídání stráží na pracovišti IPC v Českých Budějovicích
Úplně na úvod bych vás chtěla

seznámit s tím, jak jsem se k prá-
ci v IPC dostala. Od roku 1986
jsem byla předsedkyní odborové
organizace tehdy ještě slouče-
ných místních národních výborů.
Od roku 1991 jsem byla zvolená
za Jihočeský kraj do výboru
Sekce veřejné správy OSSOO
a vedení této sekce. Následovalo
zvolení do výboru odborového
svazu a čas běžel. Od 1. 4. 2015
jsem nastoupila, jako zaměst-
nankyně OSSOO do Informač-
ního a poradenského centra v Čes-
kých Budějovicích. Práci v od-
borech jsem poznala takřka na
všech úrovních, a troufám si říct,
že každý článek v tomto svazu
má své nezastupitelné místo.
Základní organizace musí řešit
své interní problémy se zaměst-
navatelem, sekce zase nashro-
mážděné poznatky ze svých
„základek“ s výborem odboro-
vého svazu, který je přenáší na
vedení svazu a to nadále vyjed-
nává s vládou. Ze zkušeností vím,
že každé nové volby ať komunál-

Předseda OSSOO Pavel Bednář: “K 31. 3. 2021 opouští
Odborový svaz státních orgánů a organizací zaměstnankyně
Informačního a poradenského centra v Českých Budějovicích paní
Ivana Jochová. Po šesti letech obětavé práce pro odboráře a zaměst-
nance úřadů jihočeského regionu a pro odborový svaz odchází Ivana
do zaslouženého důchodového odpočinku. Ale, jak jsem jí mohl po-
znat, určitě nekončí v odborech a bude své pracovní, životní i odbo-
rářské zkušenosti dále předávat mladším. Ivana Jochová je totiž
odborářka – srdcařka. Dovolte mi, abych jménem svým, jménem ve-
dení OSSOO a jménem jeho zaměstnanců poděkoval Ivaně Jochové za
její práci, profesionální přístup a k nám za přátelský vztah. Ivanko,
hodně štěstí, zdraví, klidu a pohody v další etapě Tvého života. Paní
kolegyně Jochová, DÍKY ZA VŠE!!!”

„Představa vládních poslanců,
že přijmou zákon ve verzi, k níž se
nemohou zástupci obcí vyjádřit, je
pro naše celostátní sdružení obcí
nepřijatelná. Dohodu, že stavební
úřady na obcích zůstanou, zaštiťo-
val sám předseda vlády. A najed-
nou hlavně poslanci hnutí ANO
vládní návrh svého ministerstva
předělávají pod rouškou netrans-
parentních pozměňovacích návrhů.
Fakt, že by obce měly na základě
nové normy hradit odstupné za-

ní či celostátní, přinášejí nová
úskalí pro zaměstnance. Prostě
to, co se u jednoho vedení pove-
de, neznamená, že tak musí zů-
stat. Přirovnávám proto odboráře
k mravenečkům.

Jako pracovnice IPC jsem zjis-
tila, že co základní organizace,
to jiné problémy, někdy i zdán-
livě malicherné, ale pokud by
se neřešily v čas, nastanou pro-
blémy velké. Za svou působnost
v IPC jsem se potkala se šikanou
od podřízeného zaměstnance
směrem k vedoucímu pracov-
níkovi, s ponižováním pracov-
níků, se závažným obcházením
BOZP i s neoprávněnými
výpověďmi. Doslova mě někdy

udivovalo, co se v našich úřadech
může dít.

Děkuji všem odborářům v zá-
kladních organizacích našeho
odborového svazu, za jejich

práci, za chuť a odvahu na tyto
problémy poukázat a následně
je řešit.

Od 1. 2. 2021 na mé místo na-
stoupila Ing. Jiřina Hálová, která
dříve pracovala na Okresní sprá-
vě sociálního zabezpečení v Čes-
kých Budějovicích a následně na
regionálním pracovišti OS
KOVO jako specialista na kolek-
tivní vyjednávání a mzdy. Určitě
má k našemu svazu blízko a já jí
přeji, aby se jí na novém praco-
višti líbilo a práce se jí dařila.

Ivana Jochová
od 1. 4. 2021

bývalá pracovnice Informačního
a poradenského centra

České Budějovice

městnancům zrušených úřadů, je
pro nás nemyslitelný, protože po-
slanec Kolovratník vůbec s obecní-
mi svazy nejednal. Zrušení malých
stavebních úřadů představuje
obrovské náklady a personální
ztráty, které však nikdo nevyčíslil.
Takto legislativní proces nesmí
probíhat, zejména ne v nouzovém
stavu. Navíc dopady změn jsou

opravdu enormní, a naopak ne-
dostatečným personálním obsa-
zením nejenže nedojde ke kýžené-
mu zrychlení stavebního řízení,
kterým se všichni zaklínají, ale
naopak k jeho kolapsu, za což bu-
dou odpovědní především poslan-
ci,“ uzavírá téma předseda Sdru-
žení místních samospráv ČR Sta-
nislav Polčák.

Revizní komise poprvé proběhla jinak…
Podle plánu činnosti revizní komise na rok 2021 se první zasedání

v roce mělo uskutečnit dne 11. března. Ale do našeho života vstoupi-
la epidemická situace a ta hodně dosud běžných a logických věcí
a skutečností změnila. Proto s ohledem na nařízení vlády bylo zrušeno
zasedání komise a naše práce proběhla tzv. na dálku. Členové komise
obdrželi 10. března e-mailovou poštou výsledek hospodaření a důvo-
dovou zprávu za rok 2020. Po prostudování bylo s přihlédnutím k při-
pomínkám vydáno stanovisko revizní komise. Revizní komise schvá-
lila výsledek hospodaření a důvodovou zprávu hlasováním per rol-
lam. Tentokrát neproběhla kontrola účetních dokladů. Další zasedání
komise bude v červnu t. r. Doufáme, že se situace kolem epidemie
zlepší a vše na tomto zasedání „doženeme“.

Zdeňka Vujčíková
předsedkyně Revizní komise OSSOO

Ivana Jochová Jiřina Hálová
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Proč jsem odborovou funkcionářkou?

strach, bylo to, jako když mě hodí
do vody se slovy „plav“ a je jed-
no, že to neumíš a nikdy si nic
podobného nedělala. Ale když je
někdo jediný, kdo může, tak
prostě musí :-). Učila jsem se za
pochodu s podporou mého tatínka,
vždyť i má první kolektivní
smlouva byla uzavřena jen díky
němu, moc mi s ní pomohl. Když
to shrnu, prvním důvodem, proč
jsem odborová funkcionářka, je
rodinná tradice, tedy úcta a obdiv
k práci tatínka a potřeba se mu
alespoň trochu podobat.

Pomoc druhým
Druhý důvod pak na sebe nedal

dlouho čekat. Jsem od přírody
člověk zvídavý, trochu ješitný,
trochu tvrdohlavý, no jsem přeci
jen narozená ve znamení berana,
tak to asi tak má být. Beru každou
výzvu hodně vážně a nerada zkla-
mu sama sebe tím, že něco ne-
dokážu. Vzdávat se nehodlám
nikdy, pokud tedy nejde o život
:-). No, a tak jak přicházely jed-
notlivé výzvy – kolektivní smlou-
vy, řešení stravování zaměstnanců,
škodní komise, šikana na praco-
višti a tak dále, už jsem v tom by-
la až po uši a bojovala nejen za li-
di, ale i za sebe, protože selhání
jsem si naprosto nepřipouštěla.
Každá výhra mě posílila, a když se
něco ne úplně vydařilo, poslalo mě
to do dalšího boje.

Díky mé urputnosti se mi pak
povedlo mimo jiné jednoho ko-
legu dostat ze spárů škodní ko-
mise, když ho chtěli obětovat za
vysoce postavené manažery, a on
pak vstoupil mezi nás, protože
pochopil, že odbory mají smysl. Je
u nás doposud, a to i přesto, že
je u nás zaměstnán jen občas.
Další skok na žebříčku vzhůru.
Toto pro mě hodně znamenalo,
protože už to nebyly obecné
kauzy, za kterými byla jen kupa
zaměstnanců bez jmen a tváří.
Tady to najednou byl člověk
z masa a kostí. A zde jsem si opět
vzpomněla na mého tatínka, který
mi, když jsem s funkcí předsed-
kyně základní organizace začínala,
řekl, že „Pokud člověk ve svém
životě dokáže pomoci jen jedno-
mu jedinému člověku, nežil nadar-
mo.“ A já chtěla stále více po-

máhat, ale nejen ostatním, ale
i sobě. Nic tak neposílí sebevě-
domí a schopnost vážit si sám sebe
jako pomoc druhým, alespoň u mě
to tak je.

Práce v odborech je zajímavá
Pak se v mém životě výrazně

objevila Eva Sauková, která měla
jako pracovnice IPC na starosti
i naši základní organizaci. Ta mě
nejprve zapojila jako pověřence
pro Prahu - západ a pro Středo-
český kraj, a protože naše spo-
lupráce fungovala, později mě
oslovila s tím, že mě spolu s ko-
legyní vytipovali jako novou člen-
ku výboru sekce veřejné správy za
odcházející funkcionářku. Slibo-
vala mi, že jednání výboru je jen
dvakrát za rok, a že mě to tedy ni-
jak časově nezatíží, navíc když by-
dlím v Praze, je to „pohodička“.
Prostě věděla jak na mě. Jo, ješit-
nost je mrcha. No, ano, pohladila
a načechrala moji dušičku a už mě
měla ulovenou v síti.

A nezůstalo jen při výboru, za-
pojila jsem se i jako členka vedení
této sekce. Po čtyřech letech jsem
pak byla zvolena jako druhá
místopředsedkyně sekce veřejné
správy, a protože naše předsed-
kyně Alena Gaňová se stala
druhou místopředsedkyní našeho
odborového svazu, bylo zapotře-
bí doplnit z našich řad i místo
v předsednictvu výboru odboro-
vého svazu. No a tak jsem se za-
pojila i do řízení svazu jako
takového. Takže teď, když tedy
není zrovna Covid, bych si některé
měsíce či týdny mohla postavit na
dvoře budovy, kde náš svaz sídlí,
stan, protože jsem tam víc jak
v práci, ale naštěstí mám tolerant-
ního zaměstnavatele (nakonec,
moji práci za mě nikdo neudělá,
ona na mě vždy počká) a já, nejen
že mám naprosto skvělý přístup
k informacím, ale mohu se podílet
na tom, kam a jakým způsobem se
budeme jako sekce a svaz posou-
vat. Mnou prezentované názory
vždy najdou uši, které si je po-
slechnou a nehodí je pod stůl.
Vším, co kdo navrhne či namítne,
se aktivně zabýváme. Není to žád-
né plané tlachání, ale plodná
diskuse. No, a třetí důvod byl brzy
na světě. Třetím důvodem, proč
jsem funkcionářkou, je prostě
skutečnost, že mě ta práce baví,
má smysl, a to, že práce v od-
borech je práce zajímavá, tvůrčí.

Rozšíření znalostí,
nové dovednosti

Při hledání odpovědi na polože-
nou otázku, proč jsem funk-
cionářkou, pak nelze opomenout
ani fakt, že práce v odborech mě
posouvá dál, výš. Pro to, abych
odborovou práci mohla dělat ales-
poň trochu dobře, jsem se musela
naučit spoustu věcí, a nemyslím
tím jen zákony, nařízení, vyhlášky,
dokumenty apod. Musela jsem se
učit komunikaci s lidmi, schopnost
vyjednávání, kompromisu. Díky
nutnosti dálkové komunikace
s našimi členy jsem si musela
osvojit alespoň základy mně do-
posud neznámých počítačových
aplikací a programů. To vše se mi
pak samozřejmě hodí i v rámci
zaměstnání a osobního života.
Díky práci v odborech rostu. Ne,
že bych nabrala nějaké centimetry
do výšky postavy, ale myslím, že
jsem nabrala nějaké body ve vzdě-
lanostním a osobnostním rozvoji.
A to je můj čtvrtý důvod pro práci
odborové funkcionářky.

Spousta skvělých lidí
V rámci mého působení ve

funkcích sekce veřejné správy
a odborového svazu jsem poznala
spoustu skvělých lidí. Jsou různí,
s různými názory, rozličným vy-
stupováním a vyjednávací schop-
ností, ale všichni jsou tu proto, aby
pomáhali ostatním, zlepšili pra-
covní podmínky zaměstnanců ve
státní správě a územní samo-
správě, jakož i u bezpečnostních
složek. Vzájemně se respektují,
což už dnes nebývá zcela běžné,
nezávidí si, ale naopak si pomáha-

jí, radí, sdílí zkušenosti. Ano,
najdou se i výjimky, ale těch je
opravdu jen maličko. Do rodiny
funkcionářů sekce i svazu jsem by-
la přijata s láskou, pochopením
a tolerancí. Za to všem patří můj
dík. Nenechali mě topit se v hlu-
bokých vodách, ale podali mně po-
mocné ruce, a bylo jich opravdu
hodně. Vzhledem k tomu, že ne-
jsem ani kavárenský, ani shopova-
cí typ, setkávám se s lidmi pře-
vážně v zaměstnání, když tedy
pominu pár přátel kolem naší rodi-
ny, a právě v rámci činnosti odbo-
rů. A jsem zato moc ráda. A správ-
ně, poslední, pátý důvod, poslední
však jen co do uvedeného pořadí,
jsou lidi. Ta spousta báječných
lidiček, kterými jsem obklopená,
kteří smýšlejí obdobně jako já,
pomáhají, jak mohou, snaží se, aby
svět kolem nás byl lepší, veselejší,
klidnější. Mám je moc ráda. Chybí
mi, když je teď nemohu vídat.

Co napsat závěrem. Jsem
moc ráda, že dělám to, co dělám,
a s lidmi, se kterými to dělám.
Těší mě, že mohu pomáhat dru-
hým i sama sobě. Díky odborům
na sebe mohu být někdy i pyšná
a myslím, že i můj tatínek, kdy-
by tu ještě s námi byl, by byl na
mě hrdý. Díky odborům vím, že
nežiju zbytečně.

Tak a to je pro dnešek už oprav-
du vše, už není, co bych mohla
napsat více, ale kdybych na něco
později přeci jen přišla, určitě se
s vámi o to příště podělím, pokud
budete chtít.

Dana Laštovičková
odborová funkcionářka

Souhrnná publikace Českého
statistického úřadu „Informační
společnost v číslech“ se snaží
přinést čtenářům v přehledné for-
mě základní informace o rozvoji
informační a digitální společnosti
v České republice a v zemích EU
prostřednictvím nejnovějších ofi-
ciálních statistických čísel o rozší-
ření a způsobu používání internetu
a dalších informačních a komu-
nikačních technologií (ICT) v jed-
notlivých oblastech společnosti.
https://www.czso.cz/csu/czso/infor
macni-spolecnost-v-cislech-2021

Kapitola E Veřejná správa a di-
gitální technologie: Data o všech
službách Czech Point a jejich
využívání, data o nově zřízených
datových schránkách a počtu

transakcí provedených jejich pro-
střednictvím, data o počtu da-
ňových přiznání podaných elek-
tronickou cestou pro finanční
správu ČR přes webovou aplikaci
EPO či prostřednictvím datových
schránek, data o počtu elektronic-
kých podání vybraných služeb
(e-Podání) poskytnutých České
správě sociálního zabezpečení,
data o využívání internetu osobami
při komunikaci s veřejnou správou.
https://www.czso.cz/documents/10
180/143060187/06100421e.pdf/d1
0 0 4 4 d 0 - 2 6 a 3 - 4 c 6 3 - 8 d 4 1 -
f97949d6cd06?version=1.3

Informační společnost v číslech - 2021

proč

https://www.czso.cz/documents/10180/143060187/06100421e.pdf/d10044d0-26a3-4c63-8d41-f97949d6cd06?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/143060187/06100421e.pdf/d10044d0-26a3-4c63-8d41-f97949d6cd06?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/143060187/06100421e.pdf/d10044d0-26a3-4c63-8d41-f97949d6cd06?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/143060187/06100421e.pdf/d10044d0-26a3-4c63-8d41-f97949d6cd06?version=1.3
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2021
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Pokračování ze strany 1

očkování

Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti

Jací zaměstnavatelé a od kdy:
A) Zaměstnavatelé alespoň s 250
zaměstnanci
- nejpozději od 3. března 2021

jsou povinni zajistit testy pro
své zaměstnance (antigenní testy
prováděné poskytovatelem zdra-
votních služeb nebo testy, které
lze použít laickou osobou), a to
s frekvencí alespoň jedenkrát za
týden;

- nejpozději od 5. března 2021 za-
čít testovat;

- nejpozději od 12. března 2021
vpustit na pracoviště pouze za-
městnance s negativním výsled-
kem testu (tj. umožnit svým za-
městnancům osobní přítomnost
na pracovišti zaměstnavatele
pouze za předpokladu, že zaměst-
nanec podstoupil v posledních 7
dnech PCR test, antigenní test
nebo jiný preventivní test s nega-
tivním výsledkem).

B) Zaměstnavatelé s 50 až 249 za-
městnanci
- nejpozději od 5. března 2021

jsou povinni zajistit testy pro
své zaměstnance (POC antigen-
ní testy prováděné poskyto-
vatelem zdravotních služeb nebo
testy, které lze použít laickou
osobou), a to s frekvencí alespoň
jedenkrát za týden;

- nejpozději od 8. března 2021 za-
čít testovat;

- nejpozději od 15. března 2021
vpustit na pracoviště pouze za-
městnance s negativním výsled-
kem testu (tj. umožnit svým za-
městnancům osobní přítomnost
na pracovišti zaměstnavatele
pouze za předpokladu, že zaměst-
nanec podstoupil v posledních 7
dnech PCR test, antigenní test
nebo jiný preventivní test s nega-
tivním výsledkem).

C) Zaměstnavatelé s 10 až 49 za-
městnanci
- nejpozději od 17. března 2021

jsou povinni zajistit testy pro
své zaměstnance (antigenní testy
prováděné poskytovatelem zdra-
votních služeb nebo testy, které
lze použít laickou osobou), a to
s frekvencí alespoň jedenkrát za
týden;

- nejpozději od 19. března 2021
začít testovat;

- nejpozději od 26. března 2021

vpustit na pracoviště pouze za-
městnance s negativním výsled-
kem testu (tj. umožnit svým za-
městnancům osobní přítomnost
na pracovišti zaměstnavatele
pouze za předpokladu, že zaměst-
nanec podstoupil v posledních 7
dnech PCR test, antigenní test
nebo jiný preventivní test s nega-
tivním výsledkem);

Povinnost zaměstnanců podstou-
pit testování:

Povinnost podstoupit testování
na výzvu zaměstnavatele je za-
městnanci jednoznačně stanovena
mimořádným opatřením (čl. III.).

Mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, jakožto opatření obec-
né povahy, lze podřadit pod ostatní
předpisy, které jsou zaměstnanci
povinni dodržovat, byli-li s nimi za-
městnavatelem řádně seznámeni ve
smyslu § 301 písm. c) zákoníku
práce. (viz usnesení Ústavního
soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. PL.
ÚS 8/20)

Povinnost podrobit se testování se
podle mimořádného opatření vzta-
huje na:
a) zaměstnance v pracovním pomě-

ru,
b) zaměstnance pracující na základě

dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr (DPP, DPČ),

c) na dočasně přidělené zaměst-
nance agentury práce,

d) další osoby, které na základě
jiného právního vztahu, než je
pracovněprávní vztah, vykonávají
práci nebo obdobnou činnost na
pracovišti zaměstnavatele společ-
ně s jeho zaměstnanci.
V případě agenturních zaměst-

nanců podle písm. c) případnou ná-
hradu mzdy poskytuje jejich zaměst-
navatel, tj. agentura práce, nikoliv
uživatel.

Na osoby uvedené v písm. d) se
pochopitelně vůbec nevztahují
případné náhrady mzdy nebo platu
z titulu překážek v práci plynoucí
z pracovněprávních předpisů.
Povinnost podstoupit testování se
nevztahuje na zaměstnance, kteří:
- vykonávají práci mimo praco-

viště zaměstnavatele (z domo-
va), tzn. nejsou vůbec přítomni na
pracovišti zaměstnavatele;

- prodělali laboratorně potvrzené
onemocnění COVID-19, uplynu-
la u nich doba izolace, nejeví žád-
né příznaky, a od prvního pozi-
tivního testu neuplynulo více než
90 dní;

- mají vystavený certifikát Mini-
sterstva zdravotnictví ČR o pro-
vedeném očkování proti one-
mocnění COVID-19, a od apli-
kace druhé dávky očkovací látky
uplynulo nejméně 14 dní, a očko-
vaná osoba nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19.

Jak postupovat, když zaměstna-
nec povinné testování odmítne:

Zaměstnavatel neotestovanému
zaměstnanci neumožní vstup na pra-
coviště.

Zaměstnavatel se se zaměstnan-
cem může dohodnout na výkonu
práce z domova, čerpání dovolené či
na poskytnutí neplaceného volna.

Nedojde-li k dohodě, lze se klonit
k závěru, že půjde o jinou důležitou
osobní překážku v práci na straně
zaměstnance podle § 199 odst. 1
zákoníku práce, za kterou zaměst-
nanci nepřísluší náhrada mzdy/
platu (zaměstnavatel může náhradu
poskytnout pouze na základě vlast-
ního uvážení nad rámec zákona).
K závěru, že se jedná o omluvené
pracovní volno se lze uchýlit mj.
z důvodu, že při testování dochází
k zásahu do tělesné integrity zaměst-
nance.

Je však třeba upozornit, že za-
městnanci hrozí finanční sankce po-
dle zákona č. 94/2021 Sb. (pan-
demický zákon).
Jak se zachovat, když je zaměst-
nanec pozitivní:

Mimořádné opatření Minister-
stva zdravotnictví č. j.: MZDR
47828/2020-17/MIN/KAN (ze dne
5. března 2021) zaměstnancům
nařizuje, v případě, že je výsledek
testu pozitivní, bezodkladně uvě-
domit zaměstnavatele, opustit
pracoviště do místa svého aktuál-
ního bydliště a informovat svého
praktického lékaře, pokud jeho za-
městnavatel nestanovil, že má uvě-
domit podnikového lékaře zaměst-
navatele. (Není-li zaměstnanec
schopen informovat svého nebo
podnikového lékaře, musí informo-
vat jiného poskytovatele zdravot-
ních služeb nebo orgán ochrany
veřejného zdraví – hygienu.)

Poskytovatel zdravotních služeb
nebo orgán ochrany veřejného zdra-
ví, kteří byli uvědomeni o pozitiv-
ním výsledku testu, jsou povinni za-
městnanci bezodkladně vystavit žá-
danku na konfirmační PCR test.
Zaměstnanec je povinen tento test
podstoupit.
a) Potvrdí-li konfirmační PCR test

předchozí pozitivní výsledek,
zaměstnanci je nařízena izolace
(tj. karanténa ve smyslu § 191
zákoníku práce, která je důležitou
osobní překážka v práci a půjde
tak o omluvenou nepřítomnost
zaměstnance v práci s náhradou
mzdy/platu podle § 192 až 194
zákoníku práce, přičemž za-
městnanci též přísluší mimořád-
ný příspěvek podle zákona č.
121/2021 Sb., o mimořádném
příspěvku zaměstnanci při na-
řízené karanténě; to ale neplatí
v případě, že se zaměstnavatel se
zaměstnancem dohodne na práci
z domova, umožňuje-li to jeho
zdravotní stav, případně na čer-
pání dovolené).

b) Je-li konfirmační PCR test nega-
tivní, zaměstnanec se může
vrátit na pracoviště.
Doba mezi pozitivním výsledkem

antigenního testu do výsledku kon-
firmačního PCR testu, kdy zaměst-
nanec není vpuštěn na pracoviště,
neboť zaměstnavatel má povinnost
nepřipustit na pracovišti přítom-
nost zaměstnance bez negativního
testu, a kdy tedy k výkonu práce
nedochází (ledaže se zaměstnavatel
se zaměstnancem dohodne na práci
z domova, umožňuje-li to jeho zdra-
votní stav, případně na čerpání dovo-
lené), je jinou překážkou v práci
na straně zaměstnavatele podle §
208 zákoníku práce, za dobu je-
jíhož trvání přísluší zaměstnanci
náhrada mzdy/platu ve výši
průměrného výdělku. To ale ne-
platí, byla-li zaměstnanci současně
nařízena karanténa ve smyslu § 191
zákoníku práce. V takovém případě
má tato důležitá osobní překážka
v práci na straně zaměstnance podle
§ 191 zákoníku práce přednost před
jinou překážkou v práci na straně za-
městnavatele podle § 208 zákoníku
práce, neboť důvod suspenze pracov-
ního závazku leží na straně zaměst-
nance, nikoliv zaměstnavatele.
Zaměstnanci pak v těchto případech
přísluší náhrada mzdy/platu podle
§ 192 až 194 zákoníku práce a též
mimořádný příspěvek podle zákona
č. 121/2021 Sb., o mimořádném
příspěvku zaměstnanci při nařízené
karanténě; to ale opět neplatí v pří-
padě, že se zaměstnavatel se zaměst-
nancem dohodne během doby
nařízené karantény na práci z domo-
va, umožňuje-li to jeho zdravotní stav,
případně na čerpání dovolené.

ČMKOS



§ ODPOVÍDÁME §

Startuje kampaň propagující výukové
podklady ČNB k finanční gramotnosti!
Česká národní banka zahájila kampaň informující o jejích aktivitách na

podporu finanční a ekonomické gramotnosti. Středobodem celé kampaně
je vzdělávací prezentace s názvem Osobní finance – aneb jak proplout
bez nehody světem financí.

„Cílem kampaně je představit primárně učitelům ČNB jako jejich ak-
tivního, nezávislého a relevantního partnera pro vzdělávání dětí v oblasti
finanční gramotnosti a motivovat je k využití nově připravených podkladů
od ČNB ve výuce. Mít na své straně finančně vzdělaného občana je
ostatně důležité i pro nás, a proto se podpoře finanční a ekonomické
gramotnosti v ČNB věnujeme dlouhodobě,“ uvedl guvernér Jiří Rusnok.

Kampaň bude zaměřena především na učitele a rodiče. Hlavním
sdělením je, že:
1. výuka finanční gramotnosti je zásadní právě ve věku, v kterém se žáci

a středoškoláci nacházejí, a
2. díky materiálům ČNB mohou učitelé či rodiče dosáhnout s relativně

malým úsilím velké změny.
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Startuje-kampan-
propagujici-vyukove-podklady-CNB-k-financni-gramotnosti-00001/

Testování na covid-19 v otázkách
a odpovědích

S ohledem na dosavadní zkušenosti s testováním přinášíme
odpovědi na některé opakující se typy dotazů.
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U zaměstnavatele se samo-
testovat nechci a místní testo-
vací středisko nemá volné ka-
pacity, co se stane, když test
mít nebudu?

Zaměstnavatel nebo služební
úřad vás podle příslušných
opatření nesmí pustit na praco-
viště bez negativního testu,
který není starší 7 dnů. Můžete
se dohodnout na práci na home
office, pokud s tím bude svolný,
případně můžete požádat o do-
volenou, která vám ale udělena
být nemusí. Nedojde-li k do-
hodě, lze se podle stanoviska
MPSV klonit k závěru, že půjde
o jinou důležitou osobní pře-
kážku v práci na straně zaměst-
nance, za kterou zaměstnanci
nepřísluší náhrada mzdy nebo
platu. Zaměstnanci hrozí rovněž
hrozí finanční sankce podle pan-
demického zákona.

Nelíbí se mi testy, které pro
samotestování zajistil náš
úřad, chtěl bych si na praco-
viště donést jiný test, který si
sám zajistím, je to možné?

Příslušné mimořádné opatření
jednoznačně stanoví kromě
možnosti testování ve zdravot-
nických zařízeních nebo na
testovacích místech povinnost
podrobit se testování na praco-
višti testy, které zajistil zaměst-
navatel. Není tedy možné si na
pracoviště donést vlastní se-
betestovací sadu. Pokud testům
zaměstnavatele nevěříte, budete
si muset zajistit termín v ně-
kterém z výše uvedených za-
řízení.

Zaměstnavatel chce, ať se
testujeme mimo pracovní
dobu. Jak se má evidovat do-
ba strávená testováním, když
spadá do pracovní nebo slu-
žební doby?

Podle mimořádného opatření
MZd a výkladu MPSV je povin-
nost zajistit testování svých za-
městnanců uložena zaměstna-
vateli, zaměstnanec je pouze

povinen se tomu podrobit, nikoli
si test zajistit. Uložit účast na
testování zaměstnanci lze zásad-
ně v rámci jeho pracovní doby
a na náklady zaměstnavatele. Za-
meškaná doba se přitom posoudí
jako jiná důležitá osobní překáž-
ka v práci na straně zaměstnance
s náhradou mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku. V pří-
padě zavedeného režimu pruž-
ného rozvržení pracovní doby se
překážky na straně zaměstnance
započítávají do odpracované do-
by pouze v té části, ve které za-
sáhly do pevně stanovené základ-
ní) části pružně rozvržené pra-
covní doby (tedy nikoliv do vo-
litelné části). Pokud by měly za-
městnanci vzniknout jakékoli
náklady v souvislosti s testo-
váním (např. náklady na dopravu
do místa testování), je zaměstna-
vatel povinen mu je uhradit.

Na našem úřadě testuje
soukromá firma vždy v pon-
dělí. Velikonoční pondělí je
státní svátek, v úterý firma ne-
má na testování kapacity, tak
úřad chce, ať se přijdeme
testovat v pondělí. Můžou nám
to nařídit?

Náš výklad souvisí s odpo-
vědí na předchozí otázku. Pokud
je testování možné nařídit pouze
v rámci pracovní doby, je úřad
povinen takto to zařídit. Pokud
externí firma nemá v potřebný
den danou kapacitu, musí na-
koupit testy pro sebetestování
samotnými zaměstnanci. Pokud
by skutečně hodlal nařídit
testování ve státní svátek mimo
pracovní nebo služební dobu,
pak vám musí nařídit práci nebo
službu přesčas, navíc ve svátek,
se všemi s tím spojenými kom-
penzacemi, včetně například
jízdného.

Co mám dělat, když byl test
v práci pozitivní a jak se bude
následující doba vykazovat?

Pokud je výsledek testu pozi-
tivní, má zaměstnanec povinnost
bezodkladně uvědomit zaměst-
navatele, opustit pracoviště do
místa svého aktuálního bydliště

a informovat svého praktického
lékaře, pokud jeho zaměstnava-
tel nestanovil, že má uvědomit
podnikového lékaře zaměstna-
vatele. Ti pak mají povinnost
vystavit žádanku na konfirmační
PCR test, kterému má zaměst-
nanec povinnost se podrobit.

Doba mezi testováním na pra-
covišti, ať už prováděným ex-
terní firmou nebo jako samo-

testování, a konfirmačním PCR
testem má být podle stanoviska
MPSV posouzena jako překážka
v práci na straně zaměstnavatele
s náhradou mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku. Po-
kud je však nařízena karanténa,
má přednost před touto překáž-
kou.

Šárka Homfray
svazová právnička

ČMKOS v rámci projektu
ESF „Sociální dialog a Spo-
lečnost 4.0“ organizuje diskusní
fóra, jejichž náplní je v mode-
rovaném formátu mluvit o doved-
nostech zaměstnanců, roli firem-
ního vzdělávání a příslibu ce-
loživotního učení. Tento projekt
je financován z Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměst-
nanost a státního rozpočtu České
republiky. Účast na diskusním
fóru je otevřena všem, tj. není
podmíněna pracovní pozicí, ani
nutnou zkušeností z oblasti vzdě-
lávání dospělých a firemního HR
(personalistiky).

Cílem diskusních fór je při-
pravit relevantní podklady a argu-
mentaci pro Návrh koncepce
dalšího vzdělávání z pohledu zá-
stupců zaměstnanců a zaměstna-
vatelů v České republice. Tato
diskusní fóra pořádá Česko-
moravská konfederace odbo-
rových svazů v partnerství se

Svazem průmyslu a dopravy ČR
a ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.

Diskusní fóra prostřednictvím
MS Teams se již uskutečnila ve
Zlínském, Jihomoravském, Králo-
véhradeckém a Jihočeském kraji.
Další proběhnou v termínech:
• Středočeský kraj 23. 4.
• Pardubický kraj 28. 4.
• Liberecký kraj 21. 5.
• Moravskoslezský kraj 26. 5.
• Kraj Vysočina 10. 6.
• Středočeský kraj 18. 6.

Z online diskusních fór není
pořizován žádný audiovizuální
záznam. Pro účast je nutné se re-
gistrovat na tomto odkazu.
https://docs.google.com/forms/d/
1QEeuJ2GNZZshnMsc29yJnpA
OJo_YzhDKySO5uYrZwa0/vie
wform?edit_requested=true

Před samotným konáním on-
line diskusního fóra obdržíte na
svůj uvedený e-mail veškeré in-
formace potřebné pro úspěšné
přihlášení.

Jak neztratit hlavu v době velkých
společenských transformací

pozvánka na on-line diskusní fóra

https://docs.google.com/forms/d/1QEeuJ2GNZZshnMsc29yJnpAOJo_YzhDKySO5uYrZwa0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QEeuJ2GNZZshnMsc29yJnpAOJo_YzhDKySO5uYrZwa0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QEeuJ2GNZZshnMsc29yJnpAOJo_YzhDKySO5uYrZwa0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1QEeuJ2GNZZshnMsc29yJnpAOJo_YzhDKySO5uYrZwa0/viewform?edit_requested=true
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Startuje-kampan-propagujici-vyukove-podklady-CNB-k-financni-gramotnosti-00001/
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Startuje-kampan-propagujici-vyukove-podklady-CNB-k-financni-gramotnosti-00001/
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přečetli jsmeZkušenosti z kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace
zaměřené na uplatnění kritéria věku při koncipování výše odstupného

Podněty směřující na diskrimi-
naci z důvodu věku patří spíše
k výjimečným, proto považuji za
přínosné podělit se o svou zku-
šenost při kontrole, při níž byla
taková diskriminace prokázána,
a to u příspěvkové organizace
zřízené obcí zaměstnávající větší
počet pracovníků.

Podatel ve svém podnětu upo-
zornil na to, že mu, jako starobnímu
důchodci, bývalý zaměstnavatel
nevyplatil odstupné nad nárok sta-
novený zákoníkem práce. V daném
případě totiž zaměstnavatel vy-
cházel z ujednání s odborovou orga-
nizací v rámci kolektivní smlouvy.
Ta zaměstnancům starším 50 let
věku, kteří dosud nepobírají starob-
ní důchod ani na něj nemají nárok,
přiznává odstupné ve výši čtyřná-
sobku průměrného výdělku nad
zákonný nárok na odstupné, závislý
na délce trvání pracovního poměru
dle ust. § 67 zákoníku práce.

Dle ust. § 16 odst. 1, 2, 3 a 4
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „zákoník práce“) jsou za-
městnavatelé povinni zajišťovat
rovné zacházení se všemi zaměst-
nanci, pokud jde o jejich pracovní
podmínky, odměňování za práci
a o poskytování jiných peněžitých
plnění a plnění peněžité hodnoty,
o odbornou přípravu a o příležitost
dosáhnout funkčního nebo jiného
postupu v zaměstnání.

V pracovněprávních vztazích je
zakázána jakákoliv diskriminace,
zejména diskriminace z důvodu
pohlaví, sexuální orientace, raso-
vého nebo etnického původu, ná-
rodnosti, státního občanství, sociál-
ního původu, rodu, jazyka, zdravot-
ního stavu, věku, náboženství či
víry, majetku, manželského a rodin-
ného stavu a vztahu nebo povinnos-
tí k rodině, politického nebo jiného
smýšlení, členství a činnosti v poli-
tických stranách nebo politických
hnutích, v odborových organizacích
nebo organizacích zaměstnavatelů;
diskriminace z důvodu těhotenství,
mateřství, otcovství nebo pohlavní

identifikace se považuje za dis-
kriminaci z důvodu pohlaví.

Pojmy přímá diskriminace, ne-
přímá diskriminace, obtěžování,
sexuální obtěžování, pronásledo-
vání, pokyn k diskriminaci a na-
vádění k diskriminaci a případy, kdy
je rozdílné zacházení přípustné,
upravuje antidiskriminační zákon.

Za diskriminaci se nepovažuje
rozdílné zacházení, pokud z povahy
pracovních činností vyplývá, že to-
to rozdílné zacházení je podstat-
ným požadavkem nezbytným pro
výkon práce; účel sledovaný ta-
kovou výjimkou musí být opráv-
něný a požadavek přiměřený. Za
diskriminaci se rovněž nepovažují
opatření, jejichž účelem je odůvod-
něno předcházení nebo vyrovnání
nevýhod, které vyplývají z pří-
slušnosti fyzické osoby ke skupině
vymezené některým z důvodů uve-
dených v antidiskriminačním záko-
nu.

Dle ust. § 2 odst. 3 zákona č.
198/2009 Sb., o rovném zacházení
a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně ně-
kterých zákonů (antidiskriminační
zákon), se přímou diskriminací
rozumí takové jednání, včetně
opomenutí, kdy se s jednou osobou
zachází méně příznivě, než se
zachází nebo zacházelo nebo by se
zacházelo s jinou osobou ve srov-
natelné situaci, a to z důvodu rasy,
etnického původu, národnosti,
pohlaví, sexuální orientace, věku,
zdravotního postižení, nábožen-
ského vyznání, víry či světového ná-
zoru, a dále v právních vztazích, ve
kterých se uplatní přímo použitelný
předpis Evropské unie z oblasti vol-
ného pohybu pracovníků, i z důvodu
státní příslušnosti.

Kontrolou bylo zjištěno porušení
ustanovení § 16 odst. 2 zákoníku
práce ve spojení s ust. § 2 odst. 3
zákona č. 198/2009 Sb., o rovném
zacházení a o právních prostřed-
cích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (anti-
diskriminační zákon).

Kontrolovaná osoba podala vůči
protokolu námitky, ve kterých uved-
la, že má, citujeme: „Za to, že po-
stup zaměstnavatele, učiněný ve
spolupráci s příslušným odborovým
orgánem byl plně v souladu se
zákonem. Dle ust. § 16 odst. 4 věta
poslední zákoníku práce se za
diskriminaci nepovažují opatření,

jejichž účelem je odůvodněno před-
cházení nebo vyrovnání nevýhod,
které vyplývají z příslušnosti fyzic-
ké osoby ke skupině vymezené ně-
kterým z důvodů uvedených v an-
tidiskriminačním zákonu. Obecně
se hovoří o tzv. afirmativní akci. Ta
přichází v úvahu, ukládá-li se za-
městnavateli rozlišovat a zvýhodňo-
vat zaměstnance z důvodu, který tyto
zaměstnance činí na trhu práce, re-
spektive při výkonu práce méně
konkurenceschopné s osobami tímto
důvodem nedotčenými a tento důvod
je zakázaným diskriminačním zna-
kem. V daném případě se jedná
o věk. Z dostupných statistických
údajů vyplývá, že podíl nezaměst-
nanosti u občanů starších 50 let činí
téměř 40 % z celkového počtu neza-
městnaných. Lze tedy konstatovat, že
tato skupina osob je u nás jednou
z nejvíce ohrožených skupin na trhu
práce. Z tohoto důvodu je nezbytné
vytváření opatření, která budou
napomáhat nejen tomu, aby neza-
městnanost osob starších 50 let kle-
sala, ale aby, pokud k ukončení pra-
covního poměru dojde, získaly tyto
osoby alespoň určitou kompenzaci
újmy, která jim v důsledku ztráty za-
městnání vznikne. K tomu slouží
výše zmíněné ustanovení kolektivní
smlouvy. Je tedy nepochybné, že
v daném případě osoby starší 50 let,
jakožto osoby znevýhodněné na trhu
práce, mohou být zvýhodněny
způsobem přípustným ve zmíněném
ustanovení § 16 odst. 4 zákoníku
práce. Pokud se týká osob, kterým
vznikl nárok na starobní důchod,
pak takovéto zvýhodnění není nutné,
dokonce ani přípustné, neboť tyto
osoby jsou zabezpečeny z prostředků
důchodového pojištění. Je nutné
konstatovat, že se jedná nikoli o prá-
vo zaměstnavatele na zvýhodnění
výše uvedené kategorie zaměst-
nanců, ale přímo o jeho povinnost.
Z tohoto důvodu nelze považovat
postup naší společnosti za diskrimi-
nační.“

Inspektorát práce námitky kon-
trolované osoby zamítl s následující
argumentací: „Smyslem odstupného
není pouze překlenout tíživou situaci
spočívající ve ztrátě zaměstnání,
ale je to v podstatě odškodnění za
jednostranné ukončení zaměstnání
a současně, pokud je stanovené nad
zákonným limitem, stává se formou
benefitu.“

Nejvyšší soud rozsudkem spis.

zn. 21 Cdo 5763/2015 uvedl:
„Odstupné, jako jednorázové
peněžité plnění poskytované zaměst-
navatelem, představuje určitou for-
mu odškodnění zaměstnance za
nezaviněnou ztrátu zaměstnání a že
pro vznik práva na odstupné zásad-
ně není významné, zda zaměstnanec
ihned po rozvázání pracovního
poměru nastoupil do práce k jinému
zaměstnavateli nebo začal vykoná-
vat samostatnou výdělečnou čin-
nost, jakých příjmů v novém zaměst-
nání nebo při samostatné výdělečné
činnosti dosahuje, zda je poži-
vatelem starobního či jiného dů-
chodu nebo zda je zabezpečen svým
majetkem. Kromě toho nelze
přehlédnout, že odstupné sjednané
nad zákonný rámec, tak jak bylo po-
jato v kolektivní smlouvě, zřejmě
představovalo také určitou formu
odměny (benefitu) za dlouholetou
práci zaměstnance. Odmítnutí
(nepřiznání) tohoto plnění zaměst-
nancům, kterým v době skončení
pracovního poměru vznikl nárok na
starobní důchod (a kteří tedy již
dosáhli důchodového věku), by ten-
to smysl zřejmě postrádalo, neboť
lze logicky předpokládat, že v této
skupině zaměstnanců budou zastou-
peni zvláště dlouholetí zaměstnanci
žalované.“

Podmiňovat nárok na vyšší
odstupné tím, že zaměstnanec nemá
nárok na starobní důchod či
nepobírá starobní důchod, tedy není
v souladu se zákonem a je to pod-
mínka diskriminační. Rovněž určení
minimálního věku pro nárok na
vyšší odstupné není v souladu se
zákonem. Při výplatě vyššího
odstupného nemá žádným způ-
sobem záležet na věku zaměst-
nance, tedy ani na tom, zda dosáhl
věku 50 let, jak bylo sjednáno
v kolektivní smlouvě kontrolované
osoby.

V rámci Zprávy o odstranění ne-
dostatků kontrolovaná osoba kon-
trolnímu orgánu sdělila, že ačkoli se
se závěry kontrolního zjištění nezto-
tožňuje, uzavřela s odborovou orga-
nizací dodatek ke kolektivní smlou-
vě, jímž se stávající text kolektivní
smlouvy, týkající se nedostatku
zjištěného kontrolou, zrušil.
23. 3. 2021, Markéta Krätschmerová
Zkušenosti z kontroly rovného
zacházení a zákazu diskriminace za-
měřené na uplatnění kritéria věku
při koncipování výše odstupného |
BOZPinfo.cz

https://www.bozpinfo.cz/zkusenosti-z-kontroly-rovneho-zachazeni-zakazu-diskriminace-zamerene-na-uplatneni-kriteria-veku-pri
https://www.bozpinfo.cz/zkusenosti-z-kontroly-rovneho-zachazeni-zakazu-diskriminace-zamerene-na-uplatneni-kriteria-veku-pri
https://www.bozpinfo.cz/zkusenosti-z-kontroly-rovneho-zachazeni-zakazu-diskriminace-zamerene-na-uplatneni-kriteria-veku-pri
https://www.bozpinfo.cz/zkusenosti-z-kontroly-rovneho-zachazeni-zakazu-diskriminace-zamerene-na-uplatneni-kriteria-veku-pri
https://www.bozpinfo.cz/zkusenosti-z-kontroly-rovneho-zachazeni-zakazu-diskriminace-zamerene-na-uplatneni-kriteria-veku-pri
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§ ODPOVÍDÁME §Má odborová organizace při úřadu územního samosprávného
celku na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
(zákon č. 106/1999 Sb.) právo na informaci o výši jednotlivých vy-
placených měsíčních odměn u řadových zaměstnanců, všech ve-
doucích pracovníků a tajemníka (ředitele) úřadu územního samo-
správného celku za určité období, a na informace o výši přizna-
ného osobního příplatku nově příchozích zaměstnanců úřadu,
a to vše bez uvedení jmen a jakýchkoli dalších osobních údajů?

Pojem osobního údaje definuje
nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochra-
ně osobních údajů). Podle čl. 4
odst. 1 tohoto obecného nařízení se
osobními údaji rozumí veškeré
informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě
(subjektu údajů), přičemž identi-
fikovatelnou je taková fyzická oso-
ba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na
určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na
jeden či více zvláštních prvků fy-
zické, fyziologické, genetické, psy-
chické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické
osoby. Osobním údajem je tedy in-
formace, ze které lze přímo nebo
nepřímo dovodit, že se jedná
o konkrétní fyzickou osobu.

Článek 8 Evropské úmluvy
o ochraně základních lidských práv
a svobod zakotvuje právo na re-
spektování soukromého a rodin-
ného života, kdy každý má právo
na respektování svého soukromého
a rodinného života, obydlí a kore-
spondence; státní orgán nemůže do
výkonu tohoto práva zasahovat
kromě případů, kdy je to v souladu
se zákonem a nezbytné v demo-
kratické společnosti v zájmu národ-
ní bezpečnosti, veřejné bezpečnos-
ti, hospodářského blahobytu země,
ochrany pořádku a předcházení
nepokojům a zločinnosti, ochrany
zdraví nebo morálky nebo ochrany
práv a svobod jiných.

Dle článku 7 odst. 1 Listiny zá-
kladních práv a svobod je ne-
dotknutelnost osoby a jejího
soukromí zaručena; omezena může
být jen v případech stanovených
zákonem. Článek 10 Listiny zá-

kladních práv a svobod uvádí, že
každý má právo, aby byla zachová-
na jeho lidská důstojnost, osobní
čest, dobrá pověst a chráněno jeho
jméno. Každý má také právo na
ochranu před neoprávněným zasa-
hováním do soukromého a rodin-
ného života, a na ochranu před ne-
oprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zne-
užíváním údajů o své osobě (právo
na informační sebeurčení).

Článek 10 Evropské úmluvy
o ochraně základních lidských práv
a svobod odkazuje na svobodu pro-
jevu pro každého, kdy toto právo
zahrnuje svobodu zastávat názory
a přijímat a rozšiřovat informace
nebo myšlenky bez zasahování
státních orgánů a bez ohledu na
hranice (tento článek nebrání stá-
tům, aby vyžadovaly udělování po-
volení rozhlasovým, televizním
nebo filmovým společnostem). Vý-
kon těchto svobod, protože zahrnu-
je i povinnosti a odpovědnost,
může podléhat takovým forma-
litám, podmínkám, omezením ne-
bo sankcím, které stanoví zákon
a které jsou nezbytné v demokra-
tické společnosti v zájmu národní
bezpečnosti, územní celistvosti
nebo veřejné bezpečnosti, ochrany
pořádku a předcházení nepokojům
a zločinnosti, ochrany zdraví nebo
morálky, ochrany pověsti nebo
práv jiných, zabránění úniku
důvěrných informací nebo za-
chování autority a nestrannosti
soudní moci.

Článek 17 odst. 1 Listiny základ-
ních práv a svobod zaručuje svobo-
du projevu a právo na informace.
Dle odst. 4 stejného ustanovení lze
tuto svobodu projevu a právo vy-
hledávat a šířit informace omezit
zákonem, jde-li o opatření v demo-
kratické společnosti nezbytná pro
ochranu práv a svobod druhých,
bezpečnost státu, veřejnou bez-
pečnost, ochranu veřejného zdraví
a mravnosti. Odst. 5 totožného
ustanovení stanoví, že státní orgány
a orgány územní samosprávy jsou
povinny přiměřeným způsobem
poskytovat informace o své činnos-

ti, kdy podmínky a provedení sta-
noví zákon č. 106/1999 Sb.

Dle ustanovení § 8a zákona č.
106/1999 Sb. informace týkající se
osobnosti, projevů osobní povahy,
soukromí fyzické osoby a osobní
údaje povinný subjekt poskytne jen
v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu; výjim-
ku tvoří osobní údaje o veřejně čin-
né osobě, funkcionáři nebo zaměst-
nanci veřejné správy, které vypoví-
dají o jeho veřejné nebo úřední čin-
nosti nebo o jeho funkčním nebo
pracovním zařazení. Dle ustanovení
§ 8b zákona č. 106/1999 Sb. po-
skytne povinný subjekt základní
osobní údaje o osobě, které poskytl
veřejné prostředky, přičemž tato
výjimka nevztahuje na poskytování
veřejných prostředků podle zákonů
v oblasti sociální, poskytování
zdravotních služeb, hmotného za-
bezpečení v nezaměstnanosti, státní
podpory stavebního spoření a státní
pomoci při obnově území. Základní
osobní údaje podle ustanovení § 8b
zákona č. 106/1999 Sb. se poskyt-
nou pouze v tomto rozsahu: jméno,
příjmení, rok narození, obec, kde má
příjemce trvalý pobyt, výše, účel
a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků.

Z výše uvedeného vyplývá, že
není podstatné, zda v poskytnuté in-
formaci budou uvedena přímo jmé-
na anebo další osobní údaje, ale zda
bude osoba identifikovatelná. Pouze
v případě žádostí, u nichž zpřístup-
nění údaje o platu či odměně není
přiřaditelné ke konkrétní fyzické
osobě (jménem, příjmením, zastá-
vanou pozicí), nepodléhá jejich
vyřízení požadavkům platového
nálezu (vizte níže – nejde o zpřístup-
nění osobních údajů) a tyto informa-
ce proto lze v zásadě vydat. Po-
kud bude osoba identifikovatelná
(v tomto případě je identifikovatelný
nepochybně tajemník (ředitel) úřa-
du územního samosprávného celku
a nově příchozí zaměstnanci – lze
však uvažovat i o problematickém
anonymizování v případech změn
organizační struktury úřadu prove-
dené za požadované časové období)
dochází ke střetu práva na soukromí
(práva na ochranu osobních údaj)
a práva na informace. V každém jed-
notlivém případě střetu dvou základ-
ních práv je třeba provádět test pro-
porcionality ve smyslu plenárního

nálezu Ústavního soudu ze dne 12.
10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, v pří-
padě střetu práva na informace
a práva na ochranu osobních údajů,
týkajících se platů a odměn zaměst-
nanců povinných subjektů, v jeho
rozšiřující modifikaci tzv. platového
testu dle nálezu Ústavního soudu,
sp. zn. IV. ÚS 1378/16, který shr-
nuje v bodu 125 (je nutno zmínit
i navazující rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 27. 5. 2020,
č. j. 2 As 88/2019-29). Povinný sub-
jekt tak může odmítnout poskyt-
nout žadateli informace o platu
a odměnách zaměstnance, vyžádané
na základě ustanovení § 8b zákona
č. 106/1999 Sb., pokud nejsou ku-
mulativně splněny všechny tyto
podmínky: a) účelem vyžádání in-
formace je přispět k diskusi o věcech
veřejného zájmu; b) informace
samotná se týká veřejného zájmu;
c) žadatel o informaci plní úkoly či
poslání dozoru veřejnosti či roli tzv.
"společenského hlídacího psa"; d)
informace existuje a je dostupná.
Nejsou-li všechny tyto podmínky
splněny, potom, dle Ústavního sou-
du, odmítnutí poskytnout žadateli
informaci o platu a odměnách za-
městnance není porušením povin-
nosti státních orgánů a orgánů územ-
ní samosprávy poskytovat přimě-
řeným způsobem informace o své
činnosti, vyplývající z článku 17
odst. 5 Listiny základních práv a svo-
bod. Splnění kritérií Ústavní soud
opřel o judikaturu Evropského sou-
du pro lidská práva, zejména o roz-
sudek ze dne 8. 11. 2016 ve věci
Magyar Helsinki Bizottság proti
Maďarsku, č. 18030/11.

Závěrem lze shrnout, že bude
nezbytné vždy individuálně posou-
dit, zda nedochází ke střetu základ-
ních práv, a pokud ano, provést test
proporcionality. V podrobnostech
lze odkázat kromě výše uvedené
judikatury na metodické dopo-
ručení Ministerstva vnitra k posky-
tování informací o platech a odmě-
nách podle zákona o svobodném
přístupu k informacím (k dopadům
tzv. platového nálezu Ústavního
soudu) dostupné zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-
materialy-k-zakonnym-zmocnen-
im.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Mgr. Tomáš Paták
tiskový mluvčí

Úřad pro ochranu osobních údajů

Informace o odměnách

https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d


Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Internetová stránka OS: http://statorg.cmkos.cz

Předseda OS: Bc. Pavel Bednář kanc. č. 405 tel. 224 142 271
tel. 224 222 241
mobil: 734 767 764
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: bednar.pavel@cmkos.cz

I. místopředseda OS: JUDr. Rudolf Pospíšil kanc. č. 423 mobil: 731 609 460
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz

II. místopředsedkyně OS: Ing. Alena Gaňová kanc. č. 405 mobil: 775 164 091
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: ganova.odbory@seznam.cz

Sekretariát OS:
Blanka Suchá kanc. č. 405 tel. 224 142 270

tel. 224 222 241
mobil: 603 291 098
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: sucha.blanka@cmkos.cz

Řidič: Vladimír Hlaváč kanc. č. 422 tel. 224 142 720
mobil: 737 336 126

BOZP: kanc. č. 422 tel. 224 142 720
JUDr. Alexandr Hájevský kanc. č. 422 mobil: 737 207 802

e-mail: hajevsky.alexandr@cmkos.cz
Ing. Karel Hanousek kanc. č. 422 mobil: 604 294 241

e-mail: hanousek.karel@cmkos.cz
Oddělení legislativně-právní:
JUDr. Rudolf Pospíšil kanc.č. 423 mobil: 731 609 460

e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz
Mgr. Šárka Homfray kanc. č. 415 mobil: 607 910 789

e-mail: homfray.sarka@cmkos.cz
Oddělení sociálně-ekonomické:
Ing. Vladěna Samková kanc. č. 421 mobil: 604 294 242

e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz
Mgr. Arnošt Odvalil kanc. č. 423 tel.: 224 142 275

mobil: 739 534 662
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz

Oddělení organizační a hosp.-finanční:
Vladimíra Řehořová kanc. č. 416 mobil: 735 760 537

e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz
Renata Strnadová kanc. č. 416 mobil: 734 695 644

e-mail: strnadova.renata@cmkos.cz
Pracovnice odvětvových sekcí:
Ing. Vladěna Samková kanc. č. 421 mobil: 604 294 242

e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz
Informační a poradenská centra: telefon: mobil:
Praha + Středočeské – Mgr. Arnošt Odvalil 24 142 275 739 534 662
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz
Jihočeské –Ing. Jiřina Hálová 735 760 478
e-mail: halova.jirina@cmkos.cz
Západočeské – Renáta Vladyková 606 088 879
e-mail: vladykova.renata@cmkos.cz
Severočeské – Eva Vovesová 731 609 455
e-mail: vovesova.eva@cmkos.cz
Východočeské – Mgr. Věra Benešová 604 321 518
e-mail: benesova.vera@cmkos.cz
Jihomoravské – Jaroslav Svoboda 731 609 457
e-mail: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
Severomoravské – Ing. Zdeněk Faic 731 622 932
e-mail: faic.zdenek@cmkos.cz
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Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2021
"SMRK" v Lázních Libverda

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 7/2021.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

OS státních orgánů a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Rekreační zařízení OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR "SMRK" s celo-
ročním provozem vám nabízí. příjemnou dovolenou v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, hřiště na tenis, odbíje-
nou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).

UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpa-
tí Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhli-
čitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní
choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá přede-
vším k minerálně-uhličitým koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem,
ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový
zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou
důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdské prameny
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca
100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, ze-
jména pak na lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho
údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na
Nové Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část
Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa
k Chatě Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní
pohled do údolí Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazi-
likou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. Když se otočíte
o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras
a singltrek – síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní
horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad
Lázněmi Libverda a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou
milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních
Libverda) a 20 km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedale-
kou Jizerskou magistrálu (150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce
1931 a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České
republice.

CENY platné od 3. 1. 2021 - 2. 1. 2022

pokoj cena za pokoj/noc v Kč cena za pokoj/noc v Kč
krátkodobý pobyt **

číslo velikost 1)sezóna mimo sezónu 1)sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 530,- 410, - 560,- 440,-

6 3 + 1 660, - 500, - 690,- 530,-

12 4 790, - 570, - 820,- 600,-

*10 1 300,- 250,- 330,- 280.-pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 29. 1. - 14. 3. 2021, 28. 5. - 3.10. 2021, 17. 12. 2021 - 2.1.
2022 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - RZ Smrk je vybaveno společnou kuchyní s plynovým a elektrickým sporákem,
sklokeramickou deskou, mikrovlnkou, rychlovarnými konvicemi a veškerým nádobím na
vaření. Každý pokoj má v kuchyni přiděleny dvě uzamykatelné skříňky s dalším nezbytným
nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbory) a s úložným prostorem na potraviny. Součástí vy-
bavení kuchyně jsou i velké lednice s mrazákem, v nichž má každý pokoj vyhrazené dvě
police. Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je
vybavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RZ
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RZ.



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1, IČ 00469351 pí Řehořová, tel.735 760 537

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 7/2021 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2021

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do tj. počet nocí

počet účastníků: pokoj číslo:

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky ANO - NE (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO - NE (zakroužkujte)
Platba v hotovosti na pokladně OS ANO - NE (zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbyt-
nou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném po-
hybu těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda





Slevy pro zdraví

BeneFit 
Klub 

-20 %
v e-shopu

gapstore.cz

-55 %
na sonický 
-55 %
na sonický 

Více na: 



NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává

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.

Východní Evropa: Respektování odborářských práv, kolek-
tivního vyjednávání a sociálního dialogu je součástí našich
demokratických hodnot
11. březen 2021

Odborové organizace ze severovýchodní Evropy vyjádřily své
obavy z vývoje v regionu. Obdržely totiž informace o dění v Arménii,
Bělorusku, Gruzii a na Ukrajině. V Arménii bude pro řešení tamních

problémů potřeba najít
politická řešení a v pří-
padě potřeby sáhnout
k volbám. Arménie by
měla zůstat na cestě
k demokracii a mělo by
se pokračovat v budová-
ní země. Vojenský puč
toto rozhodně nedokáže.

Mnoho lidí nyní trpí kvůli současným ekonomickým a sociálním
problémům. Nejsou zde dodržovány kolektivní dohody a sociální
dialog de facto neexistuje. Vyzýváme vládu k diskusi s odbory, k za-
jištění odborářských práv a dodržování kolektivních dohod.
Bělorusko jde cestou represe již od voleb v srpnu 2020. Výsledky
těchto voleb byly zpochybněny kvůli údajným podvodům organizací
z cizích států ale obzvláště kvůli podvodům lidí z Běloruska.
Pracovníci a komunity zorganizovali pochody, stávky a další formy
protestů, ale všechny byly tvrdě potlačeny a mnoho lidí včetně
odborářů a novinářů skončilo ve vězení. Tito lidé čelí dlouhému
uvěznění kvůli vyjádření svého názoru a za podílení se na demon-
stracích. Tyto vládní praktiky ostře odsuzujeme a požadujeme
ukončení policejního násilí. Ti, co za to nesou odpovědnost, by měli
být předvedeni před soud, zatímco pracovníkům by mělo být umož-
něno sdružování v odborech a jejich odborářská práva by měla být re-
spektována. Situace v Gruzii je rovněž volatilní, když opoziční vůdci
jsou pod silným tlakem a čelí zatýkání. Politické nepokoje ponechá-
vají mnoho pracovníků v nesnázích kvůli špatnému výkonu
ekonomiky. Sociální dialog příliš nefunguje a odbory nejsou součástí
diskusí o zlepšení ekonomické a sociální situace. Na Ukrajině pak
vláda představila legislativní návrhy v oblasti zákonů o odborech
a práci, které by oslabily pozici odborů a pracovníků. Návrhy a ná-
mitky odborářů vláda nebere v úvahu. O zastavení útoků na odbory na
Ukrajině požádala již také EU, ILO nebo OSN.
Stanovisko ETUC ohledně Ruska
23. březen 2021

ETUC je vážně znepokojena z nedostatečného respektování zá-
kladních svobod ze strany ruské vlády v návaznosti na tvrdé potlačení
veřejných protestů. V souvislosti s protesty bylo zahájeno několik
vyšetřování proti tuctu nezávislých reportérů, kteří jednoduše dělali
svou práci. Protestující žádali dodržování zákonů, demokratické vol-
by, svobodu projevu, což jsou de facto stejné požadavky, které chtějí
ruské odbory již dlouhé roky. Odbory popisují situaci v Rusku jako
extrémní s rostoucí nerovností, omezováním svobody shromažďování
a sdružování a práva na stávku, neférové rozdělování bohtaství, ros-
toucí chudobu a náklonnost místních samospráv k elitním podni-
katelům. ETUC vyjadřuje svou solidaritu s ruskými občany a pracu-
jícími lidmi a vyzývá k plnému respektování lidských práv a demo-
kratických svobod. ETUC dále požaduje, aby ruské úřady ukončily
trestní stíhání protestujících, kteří pokojně dávají najevo svůj názor,
a pronásledování žurnalistů, kteří pouze dělají svou práci. I nadále
stojíme při všech, kteří bojují za demokracii a fundamentální práva,
ať už jsou porušována kdekoliv.

Turecko: PSI odsuzuje odstoupení od Istanbulské konvence – je
čas na progres, ne ústup
24. březen 2021

Odborová ústředna PSI se přidává k mezinárodní výzvě směrem
k tureckému prezidentovi T. Erdoganovi, aby přehodnotil odstoupení
od Istanbulské konvence, což je konvence Evropské rady ohledně

prevence a boje s násilím vůči ženám
a domácímu násilí. Svědectví o vy-
sokém množství násilných útoků vůči
ženám nás šokovala. V roce 2020 by-
lo v Turecku zavražděno 300 žen a dal-
ších 171 jich bylo nalezeno mrtvých

za podezřelých okolností. Odstoupení od Istanbulské konvence pouze
zhorší katastrofální výsledek turecké vlády ohledně dodržování lid-
ských práv a práv žen a pouze oslabí snahu o ratifikační proces C190.
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová vyzvala k akci Erdogana
slovy: „Turecko se nemůže otáčet zády k násilí vůči ženám, které
probíhá na pozadí krize Covid-19. Je čas na postup vpřed, ne krok
zpět. Násilí a diskriminace proti všem ženám a komunitě LGBT+
v Turecku může být zastaveno pouze za předpokladu, že výkonné, le-
gislativní, soudní a zákon posilující autority implementují tuto
Konvenci. Musí být zavedena silná a účinná nařízení a kvalitní veřej-
né služby reagující na problémy mezi pohlavími.“ Silnou odezvu
můžeme očekávat i v případě, že Polsko dokončí svůj plán rovněž
odstoupit od Istanbulské konvence, o které právě probíhá debata
v parlamentu.
Směrnice o minimální mzdě: Boj proti chudobě a nerovnosti
24. březen 2021

Evropská odborová konfederace pořádala poslední ze série we-
binářů, kde zdůraznila důležitost navrhované směrnice ohledně
adekvátních minimálních mezd a načrtla změny, které jsou zapotřebí
k jejímu posílení. Prvním příspěvkem byl inspirativní příběh odborářů
z USA ohledně Boje za 15 – kampaň za dosažení minimální hodinové
sazby na 15 dolarů. Odboráři zde uvedli, jak radikální změny v celém
americkém odborovém hnutí se jim podařilo dosáhnout. Zároveň

zdůraznili důležitost adekvátní
minimální mzdy a popsali, jak
se jim z regionálního protestu
v Seattlu podařilo nastartovat
národní hnutí napříč celým
Spojenými státy. Další příspěv-
ky byly od odborářů z různých
evropských zemí, kteří diskuto-

vali o tom, jak silná a efektivní směrnice o minimální mzdě by mohla
změnit život statisícům pracovníků. Od Holandska po Bulharsko a od
Irska po Polsko hledají národní odborová hnutí směrnici, která
pomůže lépe distribuovat férový podíl na národním produktu.
Současné minimální mzdy jsou často neadekvátní s ohledem na
pokrytí denních potřeb. V Holandsku podporuje minimální hodinovou
mzdu na úrovni 14 euro kolem 70 % občanů, avšak v tomto směru za-
tím nebylo dosaženo žádného výrazného zlepšení a tato mzda zůstává
na 10 eurech. Vanya Grigorovová z bulharské odborové konfederace
zdůraznila potřebu přistupovat k minimální mzdě jako k základnímu
lidskému právu a odsoudila myšlenku, že by do kritérií pro stanovení
minimální mzdy měla být zakomponována produktivita. Zástupci
ETUC vyzývají, aby tato směrnice nastavila minimální mzdu na
úroveň alespoň 60 % mediánu mzdy v ekonomice a zároveň 50 %
průměrné mzdy. Těmto kritériím v současnosti vyhovuje minimální
mzda pouze ve Francii a Slovinsku. Pavol Mokoš




