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Seminář v Ostravě
Odboroví funkcionáři - zá-

stupci zaměstnanců ze severní
Moravy se sešli ve čtvrtek 20.
dubna v Ostravě na dalším z le-
tošních seminářů pořádaných
naším odborovým svazem.
JUDr. Rudolf Pospíšil, 1. místo-
předseda OSSOO, seznámil pří-
tomné s novými administrativní-
mi povinnostmi základních
odborových organizací vůči
veřejným rejstříkům a se stavem
projednávání tzv. koncepční
novely zákoníku práce, když ter-
mín projednání do konání parla-
mentních voleb je zřejmě ohro-
žen předložením řady pozměňo-
vacích návrhů.

Mgr. Arnošt Odvalil, specia-
lista OSSOO, vedl část semináře
ke kolektivnímu vyjednávání.
Ocenil úsilí funkcionářů při vy-
jednávání se zaměstnavatelem,
jehož výsledkem je například
průměrný 3,5% příděl do sociál-
ních fondů u úřadů samosprávy.
A. Odvalil doporučuje více se
věnovat výši a rozdělení finanč-
ních prostředků na platy a v sou-

V Praze se 27. dubna konalo 19.
zasedání předsednictva Výboru
OSSOO. Předseda OS Bc. Pavel
Bednář v prezentaci o činnosti in-
formoval mj. o jednání politicko-
odborné pracovní skupiny pro
řešení problematiky odměňování
ve státní službě, které naznačilo
zájem řešit neuspokojivé odmě-
ňování státních zaměstnanců v tzv.
první linii, v územních pracoviš-
tích, a o setkání zástupců vlády
a odborů, kterým bylo zahájeno
jednání o platech na rok 2018.

Předsednictvo dále projednalo
materiály určené k předložení
Výboru OSSOO, který se sešel na
svém pátém zasedání bezprostřed-
ně po konání předsednictva.

Zpráva o činnosti od posledního
zasedání výboru v prosinci loňské-
ho roku shrnula čtyři jednání
předsednictva, která se věnovala
především přípravě vyššího kolek-
tivního vyjednávání pro oblast
územní samosprávy, implementaci
zákona o státní službě a jeho nove-
lizaci, novelám zákonů o obecní
policii a o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů.

V současné době probíhají v re-
gionech školení funkcionářů zá-
kladních a místních organizace k zá-
koníku práce, zákonu o státní služ-
bě a kolektivnímu vyjednávání.
Dále pokračuje konzultacemi pří-
prava kolektivního vyjednávání
pro zaměstnance územních samo-
správných celků. V nejbližší době
se například uskuteční jednání se
zástupci Asociace krajů.

Odborový svaz se aktivně za-
jímá o projednávání novely záko-
na o obecní policii, když všechny

Dne 26. dubna byla zahájena jednání vlády a odborů o zvýšení platů
ve veřejném sektoru v příštím roce. Více na straně 2
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Naše vláda už třikrát zvýšila platy ve veřejném sektoru, další navýšení chceme od 1. ledna 2018
Vláda ČR - tisková zpráva 26. dubna 2017

Ve středu 26. dubna 2017 jednal
předseda vlády Bohuslav Sobotka
na Úřadu vlády společně s minis-
tryní práce a sociálních věcí Mi-
chaelou Marksovou, s předsedou
ČMKOS Josefem Středulou a se
zástupci odborových svazů. Spo-
lečně jednali o zvyšování platů
v České republice v roce 2017
a v roce 2018.

Vláda Bohuslava Sobotky chce
pokračovat ve zvyšování platů za-
městnanců. Od 1. července 2017
chce naplnit vládní nařízení, kte-
rým by se zredukovaly stupnice
tabulkových tarifů. Navrhuje snížit
počet stupnic platových tarifů ze
současných devíti na šest, a to sjed-

nocením 1. až 3. a 5. a 6. stupnice
platových tarifů. Zvýší se tak platy
policistů, hasičů, celníků a pracov-
níků vězeňské služby o 10 %. Je
to vrácení významné části platů,
o kterou tito zaměstnanci přišli
v roce 2012, kdy jim tehdejší koa-
liční vláda snížila plat o 10 %. Dru-
há velká změna se dotkne zaměst-
nanců v kultuře, ve školství, v so-
ciálních službách a dalších. U za-
městnanců v kultuře to bude zname-
nat zvýšení tarifních platů o více
než 9 %, u pracovníků v sociálních
službách zvýšení o 5 %. Prioritou
rozpočtu premiéra Sobotky pro rok
2018 je i další zlepšování odměňo-
vání zaměstnanců.

„Dnes jsme zahájili velmi dů-
ležité jednání o růstu platů, který se
dotkne stovek tisíc lidí. Od roku

2018 by tak vzrostly platy učitelům,
lékařům, zdravotním sestrám, pra-
covníkům v sociálních službách,
policistům, hasičům a dalším za-
městnancům. Naše vláda už třikrát
zvýšila platy zaměstnancům veřej-
ného sektoru, je to jeden z charak-
terových rysů naší vlády oproti
předchozím pravicovým vládám.
Záležím nám také na tom, aby se
platy zvyšovaly i do budoucna.
Naším cílem tedy je zvýšit platy
i napočtvrté k 1. lednu 2018. Naše
vláda rozhýbala růst platů, pod-
porujeme naše zaměstnance a chce-
me skončit s levnou prací. To je
cílem mé vlády i ČSSD do voleb,“
uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Premiér Sobotka zdůraznil, že je
nutné pokračovat ve zvyšování mi-
nimální mzdy. Chce prosadit její

další zvýšení od roku 2018 dle zá-
vazku v programovém prohlášení
vlády, tedy aby minimální mzda
v příštím roce dosáhla 40 % prů-
měrné mzdy v ČR. Zatímco v době
pravicových vlád byla minimální
mzda sedm let zmrazena, současné
vládě se daří minimální mzdu na-
vyšovat pravidelně. Její zvýšení by-
lo prosazeno v letech 2015, 2016
i 2017. Zvyšování minimální mzdy
je důležitým nástrojem, který zvyšu-
je motivaci pracovat a výrazně pomá-
há s růstem mezd zaměstnanců v ČR.

Předseda vlády se dohodl se zá-
stupci odborových organizací, že se
k dalšímu společnému jednání o růs-
tu platů sejdou nejpozději v červnu
letošního roku. Přizvání budou ta-
ké předsedové dalších koaličních
stran, hnutí ANO a KDU-ČSL.

Pokračování ze strany 1
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výbory Poslanecké sněmovny
PČR načetly pozměňovací návrhy
včetně návrhu na změnu pro-
vádění odborné zkoušky způso-
bilosti dle požadavků našeho
odborového svazu. Návrh novely
dalšího zákona, který je rovněž po
prvním čtení v PS PČR, a to zá-
kona o služebním poměru přísluš-
níků bezpečnostních sborů, bohu-
žel neobsahuje možnost uzavření
vyšší kolektivní dohody, o kterou
odborový svaz usiluje.

Zástupci našeho odborového
svazu se účastnili v období od pro-
since loňského roku např. setkání
předáků z Českomoravské konfe-
derace odborových svazů s ban-
kovní radou ČNB, jednání rady
vlády pro veřejnou správu či jed-
nání politicko-odborné pracovní
skupiny pro řešení problematiky
odměňování ve státní službě. V rám-
ci delegací odborů pak jednali
s představiteli vlády, a to přede-
vším o platech.

Vedení našeho odborového sva-
zu dále jednalo např. s náměstkem
ministra vnitra RNDr. Josefem
Postráneckým o aktuálních otáz-
kách státní služby, s ministrem
životního prostředí Mgr. Richar-
dem Brabcem o situaci zaměst-
nanců Výzkumného ústavu vodo-
hospodářského, s ústředním ředi-
telem ČSSZ JUDr. Jiřím Bisku-

pem o dodržení závazku z kolek-
tivní dohody a kolektivní smlouvy
ohledně zavedení pružné pracovní
doby, s ředitelem odboru MV ČR
pak o žádoucích změnách zařazení
strážníků v platových třídách.

Dalším postupem a strategií
vyjednávání o platech, novelou
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. –
rušení tabulek č. 1 a 2 a jejich
sloučení s tabulkou č. 3, a návrhy
na změnu vyhlášky o FKSP se za-
bývala společná jednání zástupců
odborových svazů sdružujících za-
městnance veřejné správy a slu-
žeb.

Výbor OSSOO se dále seznámil
se zprávou o mezinárodní činnosti
za období duben 2016 – březen
2017, s údaji o průměrných měsíč-
ních platech na přepočtené za-
městnance za rok 2015 a 2016,
s údaji o počtu členů a základních
organizací k 31. 12. 2016 ve srov-
nání s 31. 12. 2015. Podrobná in-
formace byla podána ohledně
rekonstrukce sociálních zařízení
v rekreačním středisku Smrk v Láz-
ních Libverda a o majetkových ak-
tivitách OS.

Projednána a schválena byla
zpráva o hospodaření OSSOO.
Předseda sekce finanční správy
Ing. Vojtěch Rosenberger tlumočil
poděkování sekce za pomoc práv-
níků odborového svazu. K činnos-
ti mladých odborářů krátce vy-
stoupila Šárka Homfray. -dě-

Odbory jednaly s předsedou Vlády ČR
o platech na rok 2018
tisková zpráva 26. dubna 2017

Dne 26. dubna 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů
s předsedou Vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Vedle pana premiéra
se jednání zúčastnili zástupci MPSV ČR – Mgr. Michaela Marksová,
ministryně, a JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek pro řízení sekce legisla-
tivy. Delegaci odborů vedl pan Josef Středula, předseda ČMKOS, a dále
vyjednávali Bc. Pavel Bednář, předseda OS státních orgánů a organizací,
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče,
Mgr. Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství,
PhDr. Anna Machová, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany
přírody, pan Zdeněk Jindřich Oberreiter, předseda OS hasičů, a Ing.
Martin Fassmann, vedoucí makroekonomického oddělení ČMKOS.
Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2018.

Předseda vlády nejprve zdůraznil opatření v platové oblasti, která Vlá-
da ČR realizuje v tomto roce a která budou mít dopad do stávajícího roz-
počtu na rok 2017: od 1. 7. 2017 vláda schválila zvýšení platových tarifů
příslušníkům bezpečnostních sborů, od 1. 7. 2017 by mělo dojít ke zru-
šení některých platových tabulek (místo devíti platových tabulek by jich
mělo být jen šest, lidé s nižšími výdělky by se tak přesunuli do vyšších
stupnic) a vláda musí nalézt finanční prostředky na pokrytí zvýšení mezd
řidičů autobusů. To jsou důvody, proč nevidí prostor pro plošné zvýšení
platů ve veřejném sektoru ještě v tomto roce, ale od 1. 1. 2018. „Jsem
přesvědčen, že růst platů musí odpovídat situaci na trhu práce. Situace
v sociálních službách, ve zdravotnictví, na úřadech práce či na finančních
úřadech není vůbec jednoduchá, stát obtížně shání zaměstnance. Platy by
měly být motivační,“ uvedl premiér. Předseda vlády též zmínil, že MPSV
připraví návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018.

Představitelé odborů zdůraznili, že jednání o rušení některých pla-
tových tabulek se vedou již od roku 2014 a že datum účinnosti od 1. 7.
2017 je nepodkročitelné (odbory nevidí jinou variantu). Zástupci odborů
dále předložili svůj požadavek na růst platů – navýšení platových tarifů
o 10 % od srpna 2017. Zároveň požadují navýšení minimální mzdy na
12 500 Kč – minimální mzda by neměla být pod hranicí příjmové chudo-
by a měla by se přiblížit k minimální mzdě na Slovensku. „Vnímáme
situaci ve státním rozpočtu, ale ten skončil přebytkem 62 miliard. Vláda
tento týden řekla, že chystá investice. Nejlepší se investuje do vlastních
zaměstnanců. Když chce někdo stát řídit jako firmu, doufám, že poža-
davek podpoří," uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.

Výsledkem setkání je dohoda o tom, že se další jednání uskuteční do
poloviny června 2017 za účasti ostatních předsedů stran vládní koalice.
Předseda Vlády ČR též slíbil, že ostatní předsedy politických stran vlád-
ní koalice seznámí s požadavky odborů a že ministryně práce a sociálních
věcí propočítá, kolik by přidávání požadované odbory stálo státní
rozpočet navíc. Bc. Pavel Bednář, mluvčí OS RoPo

Senát PČR na své 6. schůzi konané dne 19. dubna 2017
schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR.
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vislosti s tím rovnému zacházení
se zaměstnanci. Širší diskuse
proběhla k nutnému předchozí-
mu písemnému souhlasu odbo-

využít celého bodového rozpětí
hodnocení výkonu služby, že
hodnocení se musí pohybovat
v předem daném rozmezí.

Š. Homfray upozornila na to,
že tarifní třída je podle katalogu

Zleva: Svazová právnička Mgr. Šárka Homfray, Mgr. Arnošt Odvalil
a 1. místopředseda JUDr. Rudolf Pospíšil.
rové organizace k vydání pra-
covního řádu a také ke každé je-
ho změně. Vzhledem k poměrně
častému přetěžování zaměst-
nanců by odborové organizace
měly více využívat jednu ze
svých pravomocí, kterou dává
paragraf 300 zákoníku práce
odstavec 3 (Množství požadova-
né práce a pracovní tempo, po-
případě zavedení nebo změnu
normy spotřeby práce určuje za-
městnavatel, nejsou-li sjednány
v kolektivní smlouvě, po projedná-
ní s odborovou organizací) a ob-
dobně pro státní zaměstnance ko-
lektivní dohoda vyššího stupně.

Dále se hovořilo o osobních
prohlídkách – kontrolách
vnášení a vynášení předmětů
s ohledem na ochranu majetku
zaměstnavatele, když u státních
zaměstnanců nejsou povoleny.

Ekonomka OSSOO Renata
Strnadová vystoupila k nové
povinnosti zveřejňovat v regist-
ru roční účetní uzávěrky odbo-
rových organizací.

Mgr. Šárka Homfray, právnič-
ka OSSOO, představila změny,
které přináší schválená novela
zákona o státní službě, a shrnula
hlavní záležitosti probíhajícího
služebního hodnocení, na které
by si státní zaměstnanci měli
dát pozor. Je zbytečné přistoupit
na špatné hodnocení služby, kte-
ré je nesprávně vedeno s ohle-
dem na nemožnost přiznání vyš-
šího osobního příplatku. Účast-
níci semináře upozorňovali, že
mají informace od před-
stavených, že hodnotitelé nesmí

prací stanovena zaměstnanci za
to, jakou činnost vykonává, a to
s ohledem na tu nejnáročnější,
byť nevykonávanou soustavně.
Osobní příplatek je individuál-
ním oceněním úrovně práce,
služby, konkrétního zaměstnan-
ce, a po přiznání je nárokovou
součástí platu a nemůže být ode-
brán či snížen z důvodů např.
nedostatku finančních prostřed-
ků nebo z důvodu čerpání ma-
teřské či rodičovské dovolené,
kvůli časté nemocnosti nebo na
základě jednoho prohřešku.
Absurdní je krácení osobních
příplatků státních zaměstnanců
při stejném nebo lepším hodno-
cení než minulém. -dě-

Seminář v Ostravě

Výjezdy do regionů 2017
Českomoravská konfederace odborových svazů také letos

pořádá výjezdy do regionů
Náchod, Jičín 24. - 25. května

Jihlava, Žďár nad Sázavou 6. – 7. června

České Budějovice, Tábor 13. – 14. června

Most, Sokolov 8. – 9. září

Pokračování ze strany 1

Milé odborářky, milí odboráři,
srdečně vás zveme na první Setkání po práci 10. května od 17 do 20 hod. v kavárně TA KAVÁRNA (metro
Vyšehrad). Co vás čeká? Káva. Neformální setkání. Mladí lidé. Všechno kolem práce. Naslouchání.
Setkání je začátkem celé řady jiných. Na jejich organizaci se podílejí Mladí odboráři Odborového svazu
státních orgánů a organizací a Idealisté.
Přiveďte s sebou přátele, partnery i děti (kavárna je baby-friendly).

Odbory na celém světě si kaž-
doročně 28. dubna připomínají
památku obětí pracovních úrazů,
nemocí z povolání a zranění při
práci. Prevence v oblasti bez-
pečnosti a zdraví při práci je jed-
ním z cílů odborů. Odbory
v České republice cítí jako vel-
ký hendikep, že byly zbaveny
možnosti zastavit práci při
ohrožení zdraví a životů pracov-
níků. Přitom ani takový zásah
inspekce práce nemusí být bez
problémů, o čemž svědčí případ,
o kterém hovořila při pietním
aktu k uctění 104 obětí smrtel-
ných pracovních úrazů v loň-
ském roce u Domu odborových
svazů v pátek 28. dubna mini-
stryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová. Inspektor
práce nechal kvůli smrtelnému
úrazu zastavit provoz v podniku
a firma následně vymáhala ná-
hradu škody za zastavení výro-
by, soud rozhodl v její prospěch.

ČR patří mezi země s nej-
větším fondem pracovní doby
kvůli velkému rozsahu přes-
časové práce, která spolu s ne-

Pietní akt u Domu odborových svazů

dodržováním přestávek v práci,
nedostatečným odpočinkem,
vede k nárůstu stresové zátěže.
„Odbory usilují, aby v rámci
právě projednávané novely
zákoníku práce byla dána zpět
odborům pravomoc, že v pří-
padech vážného ohrožení zdraví
a života zaměstnanců mohou
zastavit práci,“ uvedl u příleži-
tosti mezinárodního vzpomín-
kového dne předseda ČMKOS
Josef Středula.

-dě-
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ze základních organizací
V NOS 16/2016 jste si mohli

přečíst pod titulkem Bude lépe?
o dlouhodobém trápení zaměst-
nanců a odborů městské policie
v Opavě. Vzhledem k tomu, že
tehdy už bylo jasné, že se mění
vedení městské policie, článek
končil očekáváním lepších zítř-
ků: „Odborová organizace má
zájem na kultivovaném pracov-
ním prostředí, odboráři nechtějí
např. řešit situaci povoláváním
inspekce práce nebo právními
cestami. Doufají, že už se nebude
opakovat např. zamezování pře-
dem nahlášeného dobrovolného
dárcovství krve nebo změny slu-
žeb, jak to strážníci vnímají, s cí-
lem ukázat „kdo je tady pánem“.
Že už skončí situace, kdy není
dodržován zákoník práce ohled-
ně spolupráce s odborovou orga-
nizací, informování a projed-
návání.“ Radost tehdy měli
odboráři i z podepsání kolektivní
smlouvy primátorem.

Ale platnost kolektivní smlou-
vy skončila 30. dubnem 2017
a ve stejném termínu skončila
i platnost pracovního řádu. Nové
tyto dokumenty odmítala odbo-
rová organizace strážníků
Městské policie Opava přijmout,
neboť vedení policie nechtělo,

aby kolektivní smlouva a pra-
covní řád opět obsahovaly us-
tanovení o začátku a konci pra-
covních směn pro strážníky.
Vedení nechtělo vzít v potaz, že
25 let byly začátky směn určeny,
konkrétně na 6.30 a 18. 30 h. při
12hodinových směnách, a chtělo
nově určovat směny podle ak-
tuálních potřeb. Strážníci by se
tak dostali do postavení sluhů
kdykoli připravených k práci
bez možnosti podílet se syste-
maticky na životě své rodiny,
mít volnočasové aktivity, podílet
se na činnosti spolků nebo veřej-
ném životě. K odmítnutí ne-
horázného požadavku vedení
městské policie měla odborová
organizace s takřka 50% odbo-
rovou organizovaností opav-
ských strážníků podporu i stráž-
níků neodborářů. Přitom je sa-
mozřejmé, že strážníci vzhledem
k charakteristice svého zaměst-
nání počítají se změnami či
přesčasy při mimořádných okol-
nostech.

V případě obecní policie je
povinnost vydat pracovní řád
(zákoník práce § 303 odst. 1
písm. f) s tím že, „Zaměstna-
vatel, u kterého působí odborová
organizace, může vydat nebo

změnit pracovní řád jen s před-
chozím písemným souhlasem
odborové organizace, jinak je
vydání nebo změna neplatné.“
(zákoník práce § 306 odst. 4),
a přesto hrozilo, že od začátku
května se „pojede“ bez pracov-
ního řádu.

Stejně jako s pracovním řá-
dem to mělo dopadnout s dosa-
vadními benefity podle kolek-
tivní smlouvy. Předseda základní
odborové organizace obdržel
dopis podepsaný primátorem, že
kvůli ukončení a nepodepsání
nové kolektivní smlouvy nebu-
dou stravenky, odměny k ju-
bileím apod. Přitom při magis-
trátu existuje další odborová or-
ganizace, ve které jsou sdruženi
povětšinu úředníci, a tato organi-
zace má uzavřenu kolektivní
smlouvu, a ta se při neexistenci
jiné kolektivní smlouvy poté již
v celém rozsahu vztahuje na
všechny zaměstnance magist-
rátu, tedy i na ty, kteří pracují
v úseku městské policie.

Zdánlivě neřešitelnou situaci
se zřejmě podařilo „za pět minut
12“ vyřešit. Ve středu 26. dubna
se v sídle našeho odborového
svazu v Praze sešli členové
výboru základní odborové orga-

nizace, předseda OSSOO Bc.
Pavel Bednář, 1. místopředseda
JUDr. Rudolf Pospíšil a primátor
statutárního města Opavy Ing.
Radim Křupala a ředitel Městské
policie Opava Mgr. Peter
Horváth. Výsledkem jednání je,
že určení začátků a konce směn
bude v pracovním řádu ob-
saženo. Odboráři si cení zájem
a přístup primátora R. Křupaly
a celou záležitost berou přede-
vším jako nedorozumění.

Určitá hořkost ale trvá, neboť
napjaté vztahy mezi vedením
městské policie a odbory se bo-
hužel přenesly i do osobní
roviny, předseda základní od-
borové organizace David Ko-
várník byl totiž ještě před
středečním jednáním přeřazen
od 1. 5. 2017 na pozici referenta
úseku přestupků s nižším platem
a to bez jakéhokoliv zaškolení,
a aniž se na novém pracovišti
potká s pracovníkem, který
vykonával agendu před ním.
K řešení jsou ještě nároky
Davida Kovárníka ohledně
následků pracovního úrazu.
Doufejme, že další působení
D. Kovárníka u zaměstnavatele
již nebude poznamenáno jeho
odborovou angažovaností. -dě-

Z bláta do louže to nebude!!
Z odborové organizace opavských strážníků

Odboráři z “Hradu” pomáhají
Na udržení základní odborové

organizace, která tu je takříkajíc
„od nepaměti“, mají mj. zásluhu
prý i slova Olgy Havlové, která
v době, kdy zaměstnanci houfně

vá organizace při Kanceláři pre-
zidenta republiky a Správě Praž-
ského hradu sdružuje asi deset
procent zaměstnanců a ve své
činnosti se liší od jiných „zákla-

opouštěli odbory, vyzvala zaměst-
nance k zachování odborů na
„Hradě“. Dnes Základní odboro-

dek“ zaměřením na charitativní
činnost. Letos uspořádá již 12.
ročník turnaje v kopané „Hradní
šajtle“ (znalci fotbalu vědí, že
šajtle je název pro kop vnější
částí nártu). Výtěžek turnaje
získaný ze startovného a spon-

zorských darů po odečtu nákla-
dů je určen na charitu.

Zhruba čtyři roky se odborová
organizace v čele s předsedou
Tomášem Lubovským podílí na
sběru víček a mobilů pro Kris-
týnku a Nelinku, a brýlí pro Afri-
ku. Vloni poprvé pak odboráři
sbírali plyšové hračky pro hasiče
a záchranáře, kteří je mají při-
praveny pro děti při výjezdech.

Ostatní činnost odborové or-
ganizace je podobná té, která bý-
vá jinde. Především se po šesti
létech vloni podařilo prosadit tři

dny indispozičního volna. Spo-
kojenost je se stravováním ohled-
ně ceny. Díky příspěvku zaměst-
navatele a příspěvku z FKSP a po
snížení DPH se cena oběda do-
stala z 24 korun na 20, a i ohled-
ně kvality jídla je spokojenost.
Ceněna jsou setkání bývalých
zaměstnanců – důchodců konaná
jednou za rok, a pokud možno
s tematickým obsahem, napří-
klad spojené s prohlídkou repre-
zentačních místnosti Pražského
hradu nebo s návštěvou obory
zámku v Lánech. -dě-

http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_16_16.pdf
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V ČR má podle statistik zkušenosti se šikanou 27 % zaměstnanců

Zaměstnanec
a jeho spoko-
jenost je klíčo-
vou součástí
podniku.
V dnešní době
se velmi často

hovoří o šikaně na pracovišti,
ale co to doopravdy znamená
a obnáší, jaké má vztahová pa-
tologie formy a důsledky, už si
však málokdo dokáže přestavit.
Ti, co psychoteror denně zažíva-
jí, ví, jak náročné je situaci od-
halit, natož vlastní silou zastavit.
V České republice má podle
statistik zkušenosti se šikanou
asi 27 % zaměstnanců.

Někdy to začne velmi nená-
padně, šéf či kolegové na vás
kladou vysoké nároky, čím dál
více vás kontrolují, vyčleňují
z kolektivu, až se člověk dostává
buď pod absolutní drobnohled,
nebo totální izolaci. Každodenní
podrývání autority, ponižování,
křik, někdy i dokonce nadávky.
Nakonec to končí zamezením
vzdělávání, nerovným odměňo-
váním a výpovědí. Člověk pře-
jde ledacos, ale co když se s po-
dobným chováním začnete vy
sami potýkat den co den a situ-
ace se spíše zhoršuje, i když se
snažíte? Mobbing sám od sebe
neustane, naopak, obvykle pře-
chází na další zaměstnance.

Bohužel zatím neexistuje me-
zinárodně uznaná definice šika-
ny a v české legislativě se mů-
žeme opírat o anti-diskriminač-
ní zákon, především o nerovné
zacházení, zákoník práce a Lis-
tinu základních práv a svobod.

Za šikanu na pracovišti po-
važujeme rafinovanou formu
agrese, systematické agresivní
jednání, uskutečňované s cílem
získat pocit převahy a výhody,
namířené proti jednotlivci či
skupině, který se nemůže si-
tuaci vyhnout nebo bránit. Ta-
kové chování představuje
riziko pro duševní a fyzické
zdraví i bezpečnost. Sympto-
my se objevují nejméně 1x
týdně po dobu půl roku.

Mezi základní formy vzta-
hové patologie zaříme:

Bossing – šikana ze strany
nadřízeného. Jde o praktiky ve-
doucího pracovníka, který vyvíjí
tlak na podřízeného, aby si
vynutil přizpůsobení, poslušnost
nebo ho vypudil z pracovního
místa.

Mobbing – šikana ze strany
kolegů. Cílené a opakované
útoky na určitou osobu ve sku-
pině, která je druhými pomlou-
vána, kritizována, vyčleňována
z kolektivu až dochází k postup-
né likvidaci osobnosti dotyč-
ného.

Staffing – šikana ze strany
podřízených směrem k nadří-
zenému. Neférové útoky vůči
jedinci ve vedoucí funkci, kteří
ho chtějí poškodit, případě jeho
tým či firmu.

Mezi další formy šikany řadí-
me také sexuální obtěžování,
diskriminaci a nerovné zachá-
zení.

S bossingem se v Čechách
setkává více jak 60 % šika-
novaných. Na mobbing pak
poukazuje 22 % zaměstnanců
a 15 % uvádí kombinaci mob-
bingu i bossingu.

Pro přiblížení, jak může
taková šikana vypadat, uvádíme
strategie, se kterými se v rámci
Mobbing free poradny nejčastěji
setkáváme:
• Pravidelné útoky na kvalitu

profesního i osobního života.
• Znemožnění projevit vlastní

názor.
• Vyvolávání konfliktů, neřeše-

ní, nezájem o vysvětlení.
• Nerovnoměrně rozdělování

práce či zadávání práce, která
neodpovídá kvalifikaci.

• Zastrašování, urážení, po-
mlouvání.

• Kladení nesmyslných nebo
žádných úkolů a nedoceňo-
vání výkonu práce.

• Manipulace s informacemi,
záměrné poškozování pověsti
a pracovních úkonů.
Nejčastěji se na nás obrací

lidé ze státní správy, zdravot-
nictví a školství.

Důsledky šikany mohou být
velmi alarmující nejen pro
oběť, ale i pro podnik. Člověk si
v první fázi vlastně vůbec ne-
musí všimnout, že je šikanován,
začne to stresem a postupně
zvyšující se nechutí chodit do
práce. Postupuje čím dál větší
nervozitou, chybovostí, nespa-
vostí až psychickými a následně
zdravotními problémy. Ve fir-
mách se to pak odráží na větší
nemocnosti, fluktuaci, poklesu
výkonu, bezpečnosti práce až po
poškození pověsti a oslabení
společnosti.

Je tedy na místě tomuto té-
matu věnovat větší pozornost
především ze strany zaměstna-
vatelů.

Dvanáctero bez šikany na pracovišti
1. Uvědomte si plně situaci, abyste mohli rozpoznat, zda jste se stali

terčem či svědkem vztahové patologie. Šikana nemusí být vě-
domá, byť jsou důsledky stejné. Vědomý mobber vás cíleně
poškozuje, nevědomý neví, co vám jeho chování způsobuje
a náprava je snadnější.

2. Hledejte příčinu, proč byla situace vyvolána, co ji způsobuje.
Mohou to být neřešené konflikty, moc, závist, antipatie, nezdravá
firemní kultura, netransparentnost, finanční úniky nebo také vaše
citlivost a osobní konstelace.

3. Zaznamenávejte, pište si deník tzv. inventuru útoků, která by
měla obsahovat: Co, kdo, kdy, kde, jak a jaké jsou důsledky - jak
na psychiku, zdraví, vztahy, práci. Archivujte dokumentaci
a důkazy potvrzující šikanu. Pozorujte vlastní absenci i celkovou
fluktuaci v zaměstnání.

4. Předvídejte a sledujte vývoj, situace se může po vaší aktivní reak-
ci zprvu i zhoršit. Buďte objektivní a zachovejte si nadhled.
Přiznejte si důsledky šikany a vážnost situace.

5. Dejte si časový limit, do kdy jste schopni situaci snášet a prů-
běžně kontrolujte, kam situace směřuje a jaké máte osobní re-
zervy. Uvědomte si vlastní hodnotu a hodnotu vašeho života.

6. Nedejte se hned vyprovokovat, slovní útoky ignorujte nebo je ob-
raťte v humor, pokud je to alespoň trochu možné, ať útočník vidí,
že zůstáváte pevní, klidní a nepřistupujete na jeho hru.

7. Nemyslete hned na protiútok, či dokonce na pomstu. Raději
vložte veškerou energii do urovnání záležitostí. Jednejte s agre-
sorem věcně, pevně, ale ne agresivně. Dejte mu čas pro nápravu,
a pokud nepřestane, oznamte to adekvátní osobě, či subjektu.
Dejte časový limit i agresorovi.

8. Buďte asertivní a hleďte situacím předcházet. Otevřeně komu-
nikujte a jasně se vůči šikanóznímu chování vymezte. Opřete se
o svá práva. Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 16 za-
jišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich
pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných
peněžitých plnění, odborné přípravy apod.

9. Aktivujte sociální sít. Najděte psychickou oporu v rodině, přátel,
kolegů. Uvědomte vedení.

10. Hledejte řešení. Co nejdříve si zajistěte vlastní ochranu a za-
mezení dalšímu násilí. Zvažte možnosti a efektivitu řešení
adekvátní k vaší situaci a individualitě. Začněte smírčí cestou,
oslovením vedení, písemnou stížnosti, zapojení dalších subjektů,
při eskalaci situace apod. až odchod na jiné pracoviště či zaměst-
nání.

11. Vyhledejte odbornou pomoc. Obraťte se na odborníky, poradce
např. Mobbing Free Institut, psychologa, vedení, personální od-
dělení, důvěrníka, odborovou organizaci, zřizovatele, inspektorát
práce, magistrát, právníky či soud.

12. Buďte bdělí. Kontrolujte situaci v zaměstnání, aktivně se podílej-
te na osvětě a vytváření zdravého pracovního prostředí.
Předcházejte situacím, které vedou k šikanóznímu chování.

Mobbing Free Institut, z.ú.
Michaela Švejdová, zakladatelka a koordinátorka MFI

management@mobbingfreeinstitut.cz,
info@mobbingfreeinstitut.cz

Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 051 48 201
www.mobbingfreeinstitut.cz

K preventivním aktivitám patří především osvěta a vzdělávání.
I proto se rozhodla ČMKOS s Mobbing Free Institutem spolupra-
covat a vytvořit kvalitní metodické a osvětové praktické příručky,
které budou opěrným pilířem v případě výskytu vztahové patologie.
Jak tedy postupovat v případě, když se se vztahovou patologií
setkáte?
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Finanční vzdělávání s ČBA: Pojišťovnictví
Pojištění je efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k úhra-

dě škod a potřeb, které vznikají z nahodilých událostí. Pojištění je realizováno
formou smluvního vztahu mezi pojišťovnou a dalšími účastníky pojištění.
Práva a povinnosti účastníků pojištění jsou stanoveny obecně závaznými před-
pisy nebo příslušnou smlouvou.

Jaké subjekty podnikají v pojišťovnictví?
Pojišťovna je právnická osoba, která je v souladu se zákonem o pojišťovnictví
oprávněna provozovat na území ČR pojišťovací činnost. Podmínka udělení
úředního povolení k provozování pojišťovací činnosti je společná jak po-
jišťovnám tuzemským (tzn. pojišťovnám se sídlem na území ČR), tak po-
jišťovnám se sídlem na území jiného členského státu EU nebo na území jiného
státu tvořícího EHP, tak i pojišťovnám z třetího státu mimo tento vymezený
prostor.
Zajišťovna je právnická osoba se sídlem na území ČR (tuzemská zajišťovna),
která provozuje zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, nebo
právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU nebo na území
státu tvořícího EHP, nebo na území třetího státu, která provozuje zajišťovací
činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla. Zajišťovací činností je
přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou
a k provozování této činnosti musí být splněna podmínka udělení úředního po-
volení.
Pojišťovací zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba, která za úpla-
tu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.
Samostatný likvidátor pojistných událost provádí na základě smlouvy s po-
jišťovnou šetření ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit z pojistné smlouvy.
Kdo dohlíží na oblast pojišťovnictví?

Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele
Česká národní banka (ČNB). Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny
a zajišťovny, které na území ČR provozují pojišťovací nebo zajišťovací čin-
nost, a právnické a fyzické osoby, které na tomto území vykonávají pro po-
jišťovnu nebo zajišťovnu činnost v jiném než pracovním poměru a další oso-
by, o kterých to stanoví zákon.

ČNB vykonává též dohled nad činností pojišťovny ve skupině. K výkonu
dohledu potřebuje ČNB řadu dokladů, výkazů a informací, které jí musí na
základě zákona pojišťovna dodávat. Pojišťovně nebo zajišťovně, která
znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu zejména tím, že neposkytne
potřebnou součinnost, může ČNB uložit pořádkovou pokutu.

Při zjištění nedostatků v hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské
zajišťovny, které by mohly ohrozit nebo ohrožují splnitelnost jejích závazků,
uloží ČNB v závislosti na charakteru zjištěných nedostatků předložení ozdrav-
ného plánu, omezí nebo zakáže volné nakládání s aktivy zavede nucenou
správu, pozastaví oprávnění k uzavírání smluv a rozšiřování závazků, nebo
nařídí převedení pojistného kmene.

Pojištění osob
• Investiční životní pojištění
• Kapitálové životní pojištění
• Rizikové životní pojištění
• Důchodové životní pojištění
• Vkladové životní pojištění
• Univerzální/ flexibilní životní pojištění

Pojistná smlouva
Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel

zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu
pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Dokument vy-
jadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou
závazné pro obě smluvní strany. Smlouva musí být uzavřena vždy písemně
a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění s pojistnou
dobou kratší než 1 rok. Pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vy-
dané pojistitelem pojištěnému. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení
pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady pojistníka druhopis pojistky
Obsah pojistné smlouvy:
• určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje
• vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události
• výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné nebo

jednorázové
• vymezení doby, na kterou byla PS uzavřena
• pojistné podmínky - součást pojistné smlouvy zpracovává je pojistitel pro

jednotlivé typy pojištění; obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zá-
niku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých
nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení

rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost; pojistník s nimi musí být před
uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen (kromě smlouvy uza-
vřené formou obchodu na dálku)

Způsob uzavření pojistné smlouvy:
Osobně na pobočce pojišťovny
• Prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele
• On-line prostřednictvím internetu
• Po telefonu (pouze u některých produktů)
• Prostřednictvím dalších prodejních kanálů (cestovní kanceláře, pošta,

realitní makléři)
Účastníci pojištění

Základní subjekty pojištění:
• Pojistitel: právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. po-

jišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k pojišťovací čin-
nosti (agent, makléř)

• Pojistník: osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je opráv-
něn měnit její obsah nebo ji vypovědět Je povinen platit pojistné Má právo
stanovit obmyšleného pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného
Může být zároveň pojištěným.

• Pojištěný: osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za ško-
du se pojištění vztahuje. Ta má právo na plnění.

• Další subjekty pojištění: Oprávněná osoba: osoba, které vzniká v důsled-
ku pojistné události právo na pojistné plnění Obmyšlený: oprávněná osoba,
které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smr-
ti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem
k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit
pouze se souhlasem pojištěného. Poškozený: osoba, která utrpěla škodu na
majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů
odpovídá jiný subjekt.

Vznik pojištění
Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Uzavření

pojistné smlouvy vzniká k datu, kdy je pojistná smlouva podepsána. Počátek
pojištění je doba, od níž vznikají práva a povinnosti z pojištění. Ten je přesně
stanoven v pojistné smlouvě.
Zánik pojištění může nastat:
• Uplynutím pojistné doby: v pojistné smlouvě lze také specifikovat pod-

mínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojisti-
tel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé stra-
ně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem).

• Nezaplacením pojistného: pojištění zaniká marným uplynutím lhůty, která
je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části.
Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka však musí obsahovat
upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného.

• Dohodou: v dohodě musí být vždy určen způsob vyrovnání závazků. Pokud
si strany neujednají okamžik zániku pojištění, toto pojištění zanikne dnem,
kdy dohoda nabyde účinnosti.

• Výpovědí: je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění
výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – výpověď
musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období do 2
měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi za-
číná běžet 8denní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká do 3
měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem
doručení výpovědi začíná plynout výpovědní doba 1 měsíce, jejímž uply-
nutím pojištění zaniká pojistníkem do 1 měsíce ode dne sdělení o převodu
pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele do 1 měsíce
ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací
činnosti pojistitele – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8denní výpověd-
ní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

• Odstoupením: pokud pojistník nebo pojištěný zodpověděl úmyslně nebo
z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí
pojistné riziko, zda ho pojistí a za jakých podmínek, má pojistitel právo
odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak
právo zaniká. Toto právo může pojistitel uplatnit, jen pokud prokáže, že by
po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel.

• Změna vlastnictví pojištěného majetku: pojištění zaniká dnem, kdy byla
změna vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku oznámena po-
jistiteli, nebylo-li ve smlouvě výslovně ujednáno jinak.

• Neprokázání souhlasu pojištěného nebo jeho zákonného zástupce s po-
jištěním v případech, kdy se souhlas vyžaduje: pojištění zaniká uplynutím
ujednané doby, jinak 3 měsíců od uzavření smlouvy.

• Jiné důvody: zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí,
nebo zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, dnem
odmítnutí pojistného plnění atd.



Odpověď: Z for-
málního hledis-
ka je nezbytné
o zkrácení slu-
žební doby po-
dat žádost. Jedná
se o jednu ze
změn služebního

poměru a vztahují se na ní usta-
novení o řízení ve věcech služby.
Státní zaměstnanec tak musí svou
žádost adresovat služebnímu or-
gánu (viz § 10 zákona o státní
službě – pro naprostou většinu
státních zaměstnanců je to vedoucí
služebního úřadu nebo státní ta-
jemník) a žádost musí být pode-
psána a musí splnit požadavky
kladené obecně na podání podle
správního řádu:
• kdo ji činí (minimálně jméno,

příjmení, datum narození, adre-
sa trvalého pobytu, popř. jiná
doručovací adresa, vhodné je i
číslo státního zaměstnance);

• které věci se týká (žádost o zkrá-
cení služební doby na služeb-
ním místě č…);

• co se navrhuje (jaká má být
nová délka služební doby, dů-
vody pro vyhovění žádosti).
Služební orgán o žádosti musí

rozhodnout, a to jak v případě, že
jí vyhoví, tak i pokud by ji zamítl.
Proti rozhodnutí (zejména pocho-
pitelně tomu zamítavému) je mož-
né se ve lhůtě 15 dnů od jeho ozná-
mení odvolat.

Co se týče důvodů, pro které je
či není možné zkrácení služební
doby požadovat, tak zákon o státní
službě zde výslovně žádné pod-
mínky nestanoví. Povolování
kratší služební doby je v § 116 za-
řazeno do demonstrativního výčtu
opatření, kterým má služební úřad
vytvářet podmínky pro sladění
rodinného a osobního života stát-
ních zaměstnanců s výkonem služ-
by, a určitě tak bude nejčastěji
využíváno. § 116 odst. 2 zákona
o státní službě služebnímu orgánu
přímo ukládá kratší služební dobu
některým státním zaměstnancům
povolit, pokud tomu nebrání řádné
plnění úkolů služebního úřadu.
Zde se nepochybně setkáme s růz-

nými výklady toho, co ještě brání
a co nebrání řádnému plnění úkolů
služebního úřadu. Každopádně ty-
to důvody budou muset být speci-
fikovány v zamítavém rozhodnutí,
a musí být vždy dostatečně po-
souzeno, zda pro služební úřad
není možné rozumným způsobem
se s nimi vypořádat.

Nicméně tyto konkretizace ne-
znamenají, že by kratší služební
dobu nebylo možné povolit z ja-
kéhokoli jiného důvodu. Je zde
možné argumentovat např. zdra-
votními důvody, kdy ačkoli zdra-
votní stav nutně nezakládá změnu
či ztrátu zdravotní způsobilosti
k výkonu státní služby, je např. po
nějakou dobu po operaci pro za-
městnance vhodné, aby mohl služ-
bu vykonávat jen po kratší dobu.
Jistě takové řešení bude pro obě
strany výhodnější, než setrvávání
v pracovní neschopnosti nebo od-
chod ze státní služby a nutnost ná-
hrady státního zaměstnance.

Státní zaměstnanec by si rovněž
měl zvážit, zda by pro něj nebylo
vhodnější řešit situaci i jiným způ-
sobem - částečným výkonem služ-
by z jiného místa, např. v kombi-
naci s pružnou služební dobou
nebo jinou úpravou služební doby,
při zachování platu v plné výši.
Ačkoli o výkonu služby z jiného
místa musí být uzavřena dohoda,
řídí se tedy jiným režimem než
zkrácení služební doby, bylo by
možné oba návrhy obsáhnout
v jednom podání.

Závěrem je možné konstatovat,
že ačkoli služební orgán musí mít
na zřeteli především zajištění řád-
ného plnění úkolů služebního
úřadu, měl by při rozhodování
o zkrácení služební doby hledět
i na svou povinnost vytvářet pod-
mínky pro sladění rodinného
a osobního života státních zaměst-
nanců s výkonem služby. Zároveň
musí při rozhodování postupovat
tak, aby nevznikaly mezi jed-
notlivými případy neodůvodněné
rozdíly, a aby respektoval zásadu
rovného zacházení.

Mgr. Šárka Homfray
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§ ODPOVÍDÁME §

Zkrácení služební doby
Dotaz: Podle § 68 zákona o státní službě může být státnímu za-
městnanci na jeho žádost povoleno zkrácení služební doby. Jak by
měl státní zaměstnanec postupovat, pokud bude mít o tuto
úpravu služební doby zájem?

Odpověď: Principiálně jde o to,
zda se jedná o takovou překážku
na straně zaměstnavatele, ať již
objektivní nebo subjektivní,
která způsobuje, že zaměstnava-
tel není schopen plnit zaměst-
nanci závazek vzniklý na zákla-
dě pracovněprávního vztahu.
Tedy takovou překážku, kdy za-
městnavatel nemůže přidělovat
zaměstnanci práci a zaměst-
nanec tudíž svoji práci nemůže
vykonávat a dostávat za ni mzdu
či plat.

V daném případě se nemůže
jednat o překážku v práci na
straně zaměstnavatele, s kterou
počítá zákoník práce, tedy o pro-
stoj způsobený např. přechodnou
závadou na strojním zařízení,
poruchou v dodávce surovin,
nebo o přerušení práce způso-
bené nepříznivými povětrnostní-
mi vlivy nebo živelní událostí.

Pouze teoreticky by se na váš

případ mohl vztahovat § 208
zákoníku práce, tedy, že by šlo
o jiné překážky v práci na stra-
ně zaměstnavatele. Tyto jiné pře-
kážky v práci na straně zaměst-
navatele zákoník práce nespeci-
fikuje, protože mohou mít růz-
nou povahu a příčiny. Stále se
však musí jednat o situaci, kdy
zaměstnavatel nepřiděluje práci
zaměstnanci dle sjednaného
pracovněprávního vztahu.

Jsem přesvědčen, že se ve va-
šem případě o takovouto situaci
nejedná. Pokud se zaměstnavatel
na situaci s přerušením dodávky
vody připravil a zajistil dostatek
vody pro běžnou potřebu v den-
ním pracovním režimu zaměst-
nanců, např. balenou vodu pro
pitný režim a běžnou vodu pro
potřebu nutné hygieny, pak lze
obtížně tvrdit, že nemá možnost
přidělovat svým zaměstnancům
práci dle pracovní smlouvy.

Dotaz: Po dva dny bude budova našeho pracoviště bez tekoucí
vody. Zaměstnavatel chce, abychom se podíleli na předzásobení
vodou do kanystrů a po oba dny pracovali. Musíme na to při-
stoupit?

Dotaz: Uvažuji o práci na kratší pracovní úvazek, týdně buď 4x
5 hodin nebo 2x 10 hodin. Jak to bude s mou dovolenou při
takovéto pracovní době?

Odpověď: Zásadně platí, že
základní jednotkou pro určení
dovolené je týden. Přitom nej-
nižší přípustný rozsah dovolené
jsou 4 týdny v kalendářním roce,
která může být o další týden
navýšená. Tento rozsah náleží
zaměstnanci, který pracoval u za-
městnavatele při splnění dvou zá-
kladních podmínek pro vznik
práva na dovolenou za kalen-
dářní rok. Tyto podmínky sta-
novuje § 212 odst. 1 zákoníku
práce a to:
• nepřetržité trvání pracovního

poměru k témuž zaměstna-
vateli po celý kalendářní rok,

• odpracování v tomto roce
alespoň 60 dnů.
Při dodržení těchto podmínek

vznikne zaměstnanci pracující-
mu na kratší pracovní úvazek
právo na celou výměru dovolené
za kalendářní rok stejně, jako
zaměstnanci pracujícímu po sta-
novenou týdenní pracovní dobu.
Není tedy vůbec rozhodné, zda
zaměstnanec pracuje na plný
pracovní úvazek, nebo na kratší
pracovní dobu. Rozdíl se pro-
jeví pouze ve výši náhrady

mzdy (platu) za dobu čerpání
dovolené. Za těchto podmínek
vám vznikne sice právo na celou
výměru dovolené za kalendářní
rok v týdnech, ale váš týden do-
volené bude představovat buď 4
pracovní dny nebo 2 pracovní
dny, kdy jste měl vykonávat
směnu místo které budete dovo-
lenou čerpat.

Předpokládejme, že vaše do-
volená je určena v rozsahu 4
týdnů. Protože se dovolená
určuje v týdnech pak oproti za-
městnanci, který pracuje na plný
úvazek a který má nárok na
roční dovolenou 20 dní (5 dní
v týdnu x 4 týdny) váš týden do-
volené se bude odvíjet od počtu
pracovních dnů, v nichž budete
dovolenou čerpat a to

V případě 1) - 4 dny po pěti
hodinách, rozsah dovolené 4
dny x 4 týdny tj. 16 dní dovo-
lené.

V případě 2) - 2 dny po deseti
hodinách, rozsah dovolené 2
dny x 4 týdny tj. 8 dní dovolené.

Shrnuto formálně budete čer-
pat víc dovolené v prvém přípa-
dě, z hlediska finančního ohod-
nocení je to stejné, protože se
jedná o stejný počet odpraco-
vaných hodin.

V druhém případě je však nut-

né zvažovat, kdy se vám podaří
splnit základní podmínku odpra-
cování alespoň 60 dnů v dot-
čeném roce, aby požadovaný
nárok vznikl. Je to otázka do-
hody se zaměstnavatelem. Ten
může použít ustanovení § 217
odst. 2 zákoníku práce, které
stanoví, že zaměstnavatel může

určit zaměstnanci čerpání dovo-
lené i když dosud nesplnil pod-
mínky pro vznik nároku na do-
volenou, jestliže lze předpoklá-
dat, že zaměstnanec tyto pod-
mínky splní do konce kalen-
dářního roku, případně do skon-
čení pracovního poměru.

JUDr. Pavel Sirůček
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Vedení EPSU diskutuje o prioritách pro roky 2017 – 2019 a při-
pravuje se na PSI Kongres
11. duben 2017

Na 100 odborových předáků se sešlo k diskusi o prioritách EPSU do
dalšího PSI Kongresu. Evropské prostředí se od posledního Kongresu
změnilo s vyhrocenějšími vztahy mezi EU a Ruskem, volbou o brexitu

a zvolení nového amerického prezi-
denta D. Trumpa. Ústředním cílem zů-
stává ochrana odborářských a pracov-
ních práv. EPSU bojuje za obnovení
vyjednávacích práv a ukončení úspor-
ných politik. Úsilí se určitě soustředí
na rozdíly mezi pohlavími, na boj za

práva žen s cílem snižování mzdové mezery mezi muži a ženami do
8. března 2018. Přijata byla rezoluce a plán klíčových požadavků ohled-
ně zlepšení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Další poža-
davky zahrnuje rezoluce za ženská práva včetně práva na potrat a potře-
by investovat do vzdělávání a zdravotní péče, které navrhli francouzští
odboráři. Dále bude EPSU bojovat za větší daňovou transparentnost,
když vítá kroky Evropského parlamentu k potírání daňových úniků
a korupce. Novou oblastí zájmu pro EPSU je solidní legislativní
ochrana pro ty, kteří se rozhodnou nahlásit daňové podvody nebo ko-
rupční chování. I nadále bude EPSU usilovat, aby nebyly přijaty mezi-
národní smlouvy, které by otevíraly veřejné služby soukromému sek-
toru, a které by mohly snižovat práva pracovníků.
445 evropských miliardářů versus 30 milionů chudých pracujících
v EU: Je čas regulovat zloděje
19. duben 2017

Časopis Forbes každý rok publikuje seznam miliardářů. Pro rok 2017
uvádí, že jich v Evropě je 445. Jejich celkové jmění činí více než 1,3 bi-
lionu euro. Ve stejné chvíli je v zemích EU 30 milionů pracujících, kteří
žijí na pokraji chudoby. To jsou lidé s nízkými mzdami na nejistých pra-
covních místech a různě dál vykořisťovaní. V rámci kampaně „Evropa
potřebuje zvýšení mezd“ Evropská odborová konfederace (ETUC)

zveřejnila svou vlastní titulní stránku Forbes,
která upozorňuje, že zatímco rostou mzdy mana-
žerů, tak mzdy těch, kteří tvrdě pracují, jsou stále
na dně. Generální tajemník Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU), Jan
Willem Goudriaan: „Je na čase, aby manažeři
firem, kteří berou 5-6krát vyšší mzdu než jejich
podřízení, byli nazváni zloděj, kteří okrádají
svou firmu i své pracovníky. Je na čase, abychom
začali regulovat mzdy nejvyššího managementu

a prosadili větší mzdovou transparentnost.“ Konfederační tajemnice
ETUC Esther Lynchová k tomu řekla: „Zatímco někteří manažeři mají
až neslušně vysoké mzdy, mnoho pracovníků sotva přežívá a trpí bez
zvýšení mezd již několik let. Je na čase snížit tento propastný rozdíl ve
mzdách, zredukovat mzdy manažerů a zároveň zvýšit mzdy pracovníků.“
18měsíční kampaň za zvýšení mezd si klade za cíl plošné zlepšení
odměňování pracovníků, jakožto nejlepší cestu pro stimulaci reálného
růstu taženého spotřebitelskými výdaji. ETUC a v ní sdružené odborové
organizace věří, že nejlepší cestou, jak tohoto dosáhnout, je kolektivní
vyjednávání.
Postoj Evropy k tureckému referendu
21. duben 2017

Podle výsledků referenda volilo 51,2 % tureckých voličů změny v ús-
tavě, které zvýší pravomoc prezidenta na úkor parlamentu. Téměř
polovina voličů byla proti, protože se obávají, že tyto změny přinesou
prezidentovi nekontrolovanou moc. Několik organizací včetně parla-
mentního shromáždění Evropské rady usuzuje, že s organizacemi, které
se účastnily kampaně, se nejednalo férově. Někteří pozorovatelé, včet-
ně členů OSCE a EU, uvedli, že viděli nesrovnalosti. Je při nejmenším ne-
vhodné nazývat nezávislé pozorovatele teroristy tak, jak to dělali mluv-
čí vlády. Bylo oznámeno podezření na podvod, když zjevně více než
milion hlasovacích lístků nemělo oficiální razítko. Turecké organizace

včetně odborových se ptají, zda je
tento výsledek voleb legitimní.
Vládní síly zatkly pokojné demon-
stranty, kteří upozorňovali na pode-
zření z podvodu, a obvinily je z pro-
pagandy proti těm, co volili pro změ-
nu ústavy. ETUC vyjadřuje zároveň

velké znepokojení s tím, že turecká vláda prodloužila výjimečný stav
o dalších 90 dní. Více než 130 tisíc pracovníků bylo propuštěno nebo
dočasně odvoláno bez nějakého soudu nebo možnosti na odvolání a tisí-
covky pracovníků byly dokonce uvězněny a ztratily svou svobodu.
Mezi těmito pracovníky je i mnoho novinářů a pracovníků v médiích.
EUTC vyzývá k ukončení výjimečného stavu, k návratu k právnímu stá-
tu a k respektování mezinárodních a evropských smluv a konvencí.
Velice znepokojivé jsou i návrhy prezidenta na zavedení trestu smrti.
PSI podporuje generální stávku v Brazílii
24. duben 2017

Výkonný výbor PSI podpořil generální stávku v Brazílii, kterou
svolaly tamní odbory na 28. dubna. Odbory stávkou reagují na nedávné

útoky na demokracii, odbory a pra-
covní práva nelegitimní vládou
Michela Temera. Tato generální
stávka jasně ukazuje silnou opozi-
ci pracovní třídy vůči zpátečnic-
kým krokům, které přijala brazil-
ská vláda. Celosvětová odborová
Internacionála veřejných služeb
(PSI), která reprezentuje 20 mili-
onů pracovníků ze 162 zemí, pod-
poruje brazilské odborové organi-
zace stejně jako mnoho dalších,

které zastupují studenty, ženy, lidi tmavé pleti. Generální stávka je další
významnou fází tohoto boje. Jak ukazuje historie, tento boj proběhne
v ulicích a s obrovskou sílou lidu bude tato nelegitimní vláda poražena.
PSI podporuje Brazílii při jejím návratu k demokracii a v jejím poža-
davku na plná odborářská a pracovní práva.
ETUC reaguje na otázky BusinessEurope ohledně sociálního pilíře
25. duben 2017

Evropský zástupce zaměstnavatelů BusinessEurope nedávno kritizo-
val připravovaný evropských pilíř sociálních práv, na tyto narážky
odpovídá generální tajemník ETUC Luca Visentini: „Silně podporu-

jeme iniciativu Evropské komise dát pracov-
níkům vylepšené právo na placenou rodičov-
skou dovolenou. Neakceptujeme argument, že
to podkopává vyjednávání mezi sociálními
partnery. Ve skutečnosti BusinessEurope od-
mítl vyjednat rodičovskou dovolenou nebo
jakýkoliv jiný aspekt rovnováhy mezi osobním

a pracovním životem. Teď, když vlak opustil stanici, mohou si jen těžko
stěžovat, že nejsou na palubě. Jsem šokován jejich argumentem, že
rodičovská práva podkopou vytváření nových pracovních míst. Nezlep-
šování životních a pracovních standardů v Evropě bude mnohem kon-
troverznější než zavedení dávno meškajících zlepšení rodičovské dovo-
lené a dalších sociální práv.”

Nyní má Evropa zřejmě poslední šanci vytvořit sociálnější Evropu
a EU si nemůže dovolit tuto šanci promeškat. Postoj BusinessEurope
k směrnici o rodičovské dovolené je jednoduše výmluvou cílenou na
zrušení celého pilíře sociálních práv a sociálního dialogu jako takového.
Vyzýváme Evropskou komisi, aby měla dostatek kuráže a dokázala
tuto situaci správně přečíst. Silný a ambiciózní pilíř sociálních práv
a zdravá inciativa, která zlepší rovnováhu mezi pracovním a osobním
životem je spolu s vyššími investicemi a zvýšením mezd pro všechny
pracovníky absolutním minimem, které Evropa nyní potřebuje.“

Pavol Mokoš


