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Společné prohlášení Odborového svazu státních orgánů a organizací
a Českomoravské konfederace odborových svazů k vystoupení premiéra
České republiky v demisi Andreje Babiše na VII. sjezdu ČMKOS

Důrazně deklarujeme svůj nesouhlas s vyjádřením premiéra České republiky v demisi
Andreje Babiše na sjezdu Českomoravské
konfederace odborových svazů v Praze dne 27. dubna tohoto roku,
ve kterém kritizoval činnost Úřadu práce ČR takovým způsobem,
který se musel dotknout všech zaměstnanců Úřadu práce ČR.
Odborové organizace, které zastupují zaměstnance, považují
jeho vyjádření za znevážení výsledků jejich práce. Z obsahu vystoupení vyplynulo, že premiér v demisi není pravděpodobně informován, jakých výsledků Úřad práce ČR dosáhl, zejména pokud
jde o schopnost Úřadu práce ČR zabezpečit uchazeče na volná
pracovní místa. Proti tomu je nutno se ohradit. Díky soustavné
a intenzivní práci s nezaměstnanými se podařilo Úřadu práce ČR
vyřešit situaci také u řady těchto osob. Míra nezaměstnanosti je

Úřad práce ČR aktivně pomáhá zaměstnavatelům

Během loňského roku zrealizovali zaměstnanci Úřadu práce
ČR celkem 17 262 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů. Celkový počet všech kontaktů za toto období činil 37 319.
Díky proaktivní komunikaci se ÚP ČR podařilo získat informace
o plánovaném vytvoření 64 163 volných pracovních míst. Od ledna do prosince uspořádal ÚP ČR pro zaměstnavatele v celé republice přes 4673 předvýběrových řízení, 2934 výběrových řízení
a 91 burz či miniburz práce.

Terénní pracovníci úřadu nejdříve zaměstnavatele telefonicky
nebo emailem kontaktují a nabídnou mu osobní schůzku. Během
ní mu podají podrobné informace
týkající se nejen jednotlivých
nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž nabídka a realizace vychází z potřeb
konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu, ale také možností uspořádání výběrových
řízení, rekvalifikací nebo třeba
prezentace na burzách práce. Aby
byli zaměstnavatelé a obce co
nejlépe informovaní o nabídce
služeb, realizuje pro ně ÚP ČR

také tematické semináře. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace
dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům, nemusí se o nich dovídat zprostředkovaně, a proto někdy
jako nepřesně nebo zkresleně
interpretovaných. Dozví se, co
konkrétně v jejich případě mohou
využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas sledovat. Na
základě osobního jednání tak
může Úřad práce ČR připravit
nabídku služeb zaměstnavateli
skutečně na míru.
-dě-, zdroj ÚP ČR

toho jasným důkazem, i když i zde samozřejmě
hraje svou roli příznivá ekonomická situace.
Svým vyjádřením premiér v demisi znevážil práci téměř 12 tisíc zaměstnanců Úřadu práce ČR, kde
pracují v první linii především ženy v psychicky
náročných pozicích, ve kterých jsou denně vystavovány verbálním
i fyzickým útokům, a to za plat, který vůbec neodpovídá jejich
vysoké kvalifikaci.
Očekávali bychom od pana premiéra v demisi, že bude tuto
situaci řešit především se svou resortní ministryní, která je o činnosti Úřadu práce ČR náležitě informována.
V Praze dne 3. května 2018
Josef Středula, v. r.
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda ČMKOS
předseda OSSOO

ze sekcí

Soudy a státní zastupitelství

Cílem je řešit nízké platy administrativy

Před dvěma lety ještě nebyl
odborářem a dnes už je půl roku
předsedou Sekce soudů a státních zastupitelství ČR OSSOO.
Státní zástupce Mgr. Jan
Rampas z Okresního státního
zastupitelství v Rakovníku se
charakterizuje jako „pravičák“,
který sice nikdy nebyl vysloveně protiodborově naladěn,
ale na druhou stranu ani neuvažoval, že by někdy do odborů
vstoupil, natož aby vykonával
odborovou funkci. Jenže před
dvěma lety se rozpadla odborová organizace při Krajském
státním zastupitelství Praha pro
Středočeský kraj, a tak zůstala
na Okresním státním zastupitelství v Rakovníku osamocená

skupina odborářů povětšinou
složená z administrativních pracovnic. Dokonce situace vypadala tak, že odbory na rakovnickém zastupitelství úplně
Pokračování na straně 2
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přestanou existovat. Janu Rampasovi tehdy nepřipadalo dobré,
že by nebyl nikdo, kdo zastoupí
zaměstnance například při rozhodování o FKSP, ale i třeba
to, že by tradičně špatně odměňované administrativní pracovnice pro něj, státního zástupce, měly zařizovat např. indispoziční volno. A tak vstoupil
do odborů. Brzy na to přišla
pozvánka do Prahy na schůzi
sekce, ze které se vrátil jako její
místopředseda. Za další rok
nahradil tehdejšího nejmladšího
předsedu sekce, který odešel
pracovat mimo rezort. A stal se
tak také zase nejmladším (33
let!) předsedou sekce našeho
odborového svazu a členem

ze sekcí

předsednictva Výboru Odborového svazu státních orgánů
a organizací.
Cíle sekce a nového předsedy
jsou jasné, prosadit zřejmě
přeřazením do vyšších platových tříd adekvátní finanční
ohodnocení samostatné a zodpovědné práce administrativních
pracovníků soudů a státních zastupitelství. Je nakonec stále
větším problémem obsadit místa
tzv. obslužného personálu, bez
kterého se ale justice neobejde.
Dávno již nejde o mechanické
přepisování protokolů a rozhodnutí nebo vypravování obálek,
ale o práci se sofistikovanými
informačními systémy, přístupy
do centrální evidence obyvatel,
centrální evidence vězněných
osob, obchodního rejstříku, in-

solvenčního rejstříku, katastru
nemovitostí. V zákonem stanovených případech jsou vyšší
soudní úředníci a asistenti soudce i nadáni rozhodovací pravomocí.
V tomto směru je však překážkou stále neujasněná situace
ohledně stabilní vlády, obsazení
funkce ministra spravedlnosti,
a tím i vedení celého ministerstva. Tato situace oddaluje i realizaci úmyslu kolektivně vyjednávat.
Zatímco ve státní službě je
kolektivní dohoda, a na dobré
cestě se zdá být i kolektivní vyjednávání pro zaměstnance
územní samosprávy, v oblasti
justice panují podle předsedy
sekce Jana Rampase rozdílné
podmínky pro nejžádanější benefit indispoziční volno, a to jak
pro jeho rozsah, tak pro samotné

čerpání. I další záležitosti by se
měly řešit. Například nevedené
přesčasové hodiny za práci nad
pracovní dobu, které vnikají
následkem jednání, která trvají
po skončení řádné pracovní doby administrativních pracovníků, nebo náhrady platu pouze
za osm hodin za svátek, když
připadá na den s delší stanovenou pracovní dobou. K řešení je
i problém práce v horkých dnech
či vybavení míst k odpočinku
a kuchyňských koutů.
Jan Rampas je trochu překvapen malým zájmem odborových organizací o vyšší kolektivní vyjednávání, usuzuje tak
podle zatím malé reakce na
rozeslané dopisy elektronickou
poštou. Ale jde o informaci jen
z malé části justice, proto uvažuje o navázání kontaktu s Odborovým svazem justice. -dě-

dosáhnout přibližování,“ prohlásil na oslavě prezident
Konfederace slovenských odborových svazů Jozef Kollár. Vedle
nízkých mezd čeští a slovenští
odboráři hovořili o zkrácení týdenní pracovní doby a účastnili
se ankety s otázkou, co říkají na
záměr odborů prosadit zkrácení
pracovní doby na 37,5 hodiny
týdně. Na Slovensku je aktuální
diskuse o zastropování odchodu
do starobního důchodu a předdůchodu. „Naši lidé mají právo
na důstojné stáří. Je načase,
abychom začali vážnou diskusi
o tom, že zastropujeme odchod
do důchodu s tím, že bych si přál,
aby to bylo formou ústavního
zákona, aby to nemohla kterákoli
politická strana změnit, když se

dostane k moci,“ uvedl na
slavnosti přítomný předseda
slovenské vlády Peter Pellegrini.
„Spolu budeme rozhodně silnější, když si budeme vyměňovat
informace o našich zaměstnavatelích, a když si budeme pomáhat, například se podporovat
při protestech,“ uvedl předseda
Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
ČMKOS ve dvou stáncích
prezentovala svoji činnost a také
připravila koutek pro děti.
Tisíce lidí se na oslavě v žilinském parku bavilo vystoupením populárních zpěváků
a zpěvaček, při různých atrakcích a soutěžích, ukázkách tradičních řemesel a dovedností,
vystoupeních sokolníků a poli-

cejních kynologů nebo ukázkách
hasičské a záchranářské techniky. Pro zájemce fungovalo pracovněprávní poradenství.
-děFoto KOZ a ČMKOS

I práce má svůj svátek - společný 1. máj slovenských a českých odborů v Žilině

Společně letos oslavili 1. máj
čeští a slovenští odboráři.
V areálu Budatínského parku
v Žilině za krásného počasí si
připomněli i 100. výročí založení Československa. K hlavnímu tématu oslav patřil společný problém nízkých mezd
a jejich přibližování se ke
mzdám starších členských zemí
Evropské unie. „Vím, že to není
jednoduché, ale v každém případě je produktivita slovenských
pracovníků velmi vysoká zejména v zahraničních firmách.
Vysloveně jen tlakem a kolektivním vyjednáváním můžeme
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Největší základní odborová organizace našeho odborového svazu má přes tisíc členů

Základní odborová organizace Policie ČR správa Jihomoravského kraje je už 25 let
největší základní organizací
našeho odborového svazu. O něco déle, 28 let, tuto organizaci
vede její předseda Mgr. Petr
Pacher. Původně 200členná organizace postupem doby rozšiřováním počtu členů, a to i mimo policii, dosáhla současné
více než tisícovky členů. Jejími
členy jsou kromě příslušníků
a občanských zaměstnanců
Policie ČR správa Jihomoravského kraje zaměstnanci městských policií, obecních a městských úřadů, magistrátů i České
pošty. Netypická základní odborová organizace, v podmínkách našeho odboroého svazu
i odborů v ČR vůbec, se utvořila
díky tomu, že ji vede profesionální odborář.
P. Pacher původně před rokem
1990 pracoval v úseku oprav
služebních dopravních prostředků a profesionálním předsedou
odborové organizace se stal na
základě výběrového řízení.
O profesionalizaci odborových funkcionářů na základní
úrovni byly v devadesátých
letech vedeny diskuse vzhledem
k očekávání velkých změn na
straně zaměstnavatelů, kvůli
kterým bude nutné prosazovat
zájmy zaměstnanců prostřednictvím specializovaných odborníků. A takovým se P. Pacher
stal. Pro některé neuvolněné
odborové funkcionáře základních odborových organizací bylo a je složité při přezíravém
vztahu zaměstnavatele k odborům prosazovat zájmy zaměstnanců, navíc ne všude byl a je
zájem vykonávat odborářské
funkce. Naposledy se tak ve
vztahu k základní organizaci
Policie ČR správa Jihomoravského kraje stalo v případě
Městského úřadu Šlapanice, kde
po odchodu předsedy do důchodu hrozil zánik odborové organizace. Prostřednictvím brněnského informačního a poradenského centra odborového svazu
pak došlo k připojení se členů
z této organizace k organizaci
vedené P. Pacherem, který je
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z pohledu těchto odborářů nezávislým na jejich zaměstnavateli.
Odborová organizace s více
než tisícovkou členů je rekordní
i rozlohou území, ze kterého
jsou její členové, ti jsou z celé
republiky. Je vedena obdobně,
jako tomu je v blízkém Rakousku, když s tamějšími odbory má
předseda Pacher blízké styky.
Na každém z míst, kde jsou
odboráři, je „styčný důstojník“
úsekový důvěrník, který je
v kontaktu s profesionálním
předsedou. Největších 25 úseků
má zastoupení v závodním výboru, který mívá celodenní zasedání. Sto dvacet delegátů pak
přijíždí na výroční konferenci,
na té nedávné v tajné volbě jednomyslně potvrdili P. Pachra ve
funkci. „Toho si velmi vážím!“
říká znovuzvolený předseda.
Konferencí se účastní jako hosté
přední funkcionáři Policie ČR
i například poslanci, senátoři či
zástupci územní samosprávy,
a samozřejmě vedení našeho
odborového svazu. Konference
je po ukončení pracovní části
i místem neformálního setkání
odborářů.
Petr Pacher se jako předseda
základní odborové organizace
sdružující zaměstnance z různých
pracovišť účastní souběžně
mnoha kolektivních vyjednávání a jeho podpis je na zhruba
desítce nových kolektivních
smluv ročně. Pro všechna pracoviště odborářů základní organizace je společný zájem o indispoziční volno, projednávání
organizačních změn, navýšené
odstupné, odchodné. K vyjednávání i další činností patří hodně cestování a časová náročnost,

ze základních organizací

a především znalost řady zákonů, které se dotýkají zájmů zastupovaných zaměstnanců. Zkušenosti z kolektivního vyjednávání ve více místech pak
umožňují mj. požívat i argument,
že „když to jinde jde, tak …“.
Základní organizace tím, že
v jejím čele je profesionální
odborník, „ulehčuje“ odborovému svazu v jeho odborné pomoci, na druhé straně její členové
policisté a strážníci podstatně
více využívají právní pomoci,
když jejich hlavním důvodem
k odborovému členství je právě
právní pomoc. Tyto profese jsou
podle P. Pachra „jednou nohou
v kriminále“, vystaveni možným
obviněním ze zneužití pravomoci úřední osoby, z neoprávněného použití donucovacích
prostředků, z korupčního jednání
či za škody na dopravních
prostředcích. Pokud dojde až
k soudním sporům, je úspěšnost
cca 90 % v obhájení odborářů.

K historii základní organizace
patří i vybudování vlastního
malého rekreačního zařízení
v obci Suchý, které je pro velký
zájem plně obsazeno od jara do
podzimu, a také to, že její dlouholetý předseda je i předsedou
koordinačního výboru základních odborových organizací občanských zaměstnanců krajských ředitelství Policie České
republiky OSSOO. Koordinační
výbor vede kolektivní vyjednávání, účastní se vyjednávání
o platech a výběrových řízení,
projednává interní předpisy, angažuje se v oblasti BOZP atd.
Přitom spolupracuje s dalšími
odborovými organizacemi, s NOS
Policie ČR a Unií bezpečnostních složek. Veškerou svou činnost si Petr Pacher nedovede
představit bez úsekových důvěrníků, členů závodního i koordinačního výboru, jejich zájmu
a práce si velmi cení.
-dě-

Hospodaření odborových organizací a spolků
(3. aktualizovaný metodický výklad pro praxi k právnímu stavu k 1. 3. 2018)

Nakladatelství SONDY, s. r. o.
J. Plesníková, M. Krbečková
Publikace vás prakticky poučí, proškolí a metodicky povede ke správnému
zvládnutí hospodaření vaší organizace. Provede vás právním úskalím
a seznámí vás s možnostmi, jak finanční prostředky používat ve vazbě na
daňové předpisy, jak vést účetnictví a jak ukládat dokumenty.
Přináší konkrétní příklady zaúčtování jednotlivých účetních operací.
Obsahuje vzory předpisů a tiskopisů, které organizace pro hospodaření potřebují, aby obstály nejen před svou členskou základnou, ale před případnou
kontrolou ze strany státních orgánů.
Cena (bez DPH 10%): 254 Kč
Cena (včetně DPH): 279 Kč

Bude zrušena karenční doba?

“Výsledky bleskového průzkumu mezi zaměstnanci na téma
karenční doby ukazují jednoznačnou a téměř absolutní podporu
zrušení karenční doby. Ta má totiž za následek u většiny zaměstnanců přecházení nemocí, což však ve svém důsledku vede jak
ke zhoršení zdravotního stavu samotných nemocných, tak
i k přenášení nemocí na jejich spolupracovníky.
S návrhem změny zákona na zrušení stávající třídenní karenční
doby aktuálně v souhrnu souhlasí 85,3 % zaměstnanců.
Za velmi alarmující zjištění lze považovat skutečnost, že 48,7 %
zaměstnanců uvádí, že v případě onemocnění chřipkovou virózou
nebo jinou formou virového onemocnění do práce většinou přesto
jdou a nemoci přecházejí.”

(Závěr exkluzivního internetového průzkumu společnosti SANEP provedeného ve dnech 13. – 16. dubna 2018 na vybrané skupině 3842 dotázaných
obyvatel ČR ve věku 18+ let, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru.)

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 9.
května 2018 sešli na 142. jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Mezi jiným jednali o třech variantách zrušení
karenční doby, když zaměstnavatelé jsou zásadně proti
zrušení. Karenční doba je tématem ve vyjednávání o novém
kabinetu hnutí ANO a ČSSD
s podporou komunistů. Text
návrhu
programového prohlášení takové vlády obsahuje
záměr od 1. 7. 2019 obnovit
náhradu mzdy v prvních třech
dnech pracovní neschopnosti ve
výši 60 procent denního vyměřovacího základu s tím, že
bude projednána možnost, jak
tento krok kompenzovat zaměstnavatelům.
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Odbory prosazují zrušení
karenční doby a žádají 60procentní náhradu mzdy od prvního
dne nemoci. V současné době
kvůli ztrátě výdělku lidé i s nemocí chodí do práce, nakazí kolegy a ještě si přivodí eventuální
další zdravotní komplikace, což
je nevýhodné i pro podniky.
Zdravý člověk, který může
odvést stoprocentní výkon, přinese svému zaměstnavateli více.
Na námitku prezidenta Svazu
průmyslu a dopravy Jaroslava
Hanáka o zneužívání karenční
doby uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula,
že není pravda, že není možnost kontroly léčebného režimu: „Zaměstnavatel může kontrolovat zaměstnance v průběhu
dnů, kdy dostává náhradu
mzdy.“
-dě-

Premiér Babiš slíbil řešit situaci
ve zdravotnictví

Setkání 150 zaměstnanců nemocnic s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem
upořádal v pátek 4. května Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Tématem bylo
rozdílné odměňování a nedostatek zdravotnického personálu.
Zdravotníci jsou přetěžováni,
a především zdravotní sestry
pak neadekvátně odměňovány.
To je důvodem odchodu kvalifikovaných zdravotníků, což se
projevuje na kvalitě a dostupnosti
zdravotní péče. Nepřijatelná je
pro odbory skutečnost, že případné navyšování platů realizují automaticky jen státní zařízení, ostatní pak, přestože jsou navýšeny
úhrady pojišťoven, tyto peníze
nepoužijí v celém rozsahu na
zlepšení odměňování. Rozdíl
mezi sestrou v příspěvkové organizaci ministerstva zdravotnictví
a sestrou v obchodní společnosti
může být podle odborů až 8000
Kč měsíčně.
„Je třeba využít tohoto setkání
a hlasitě se ozvat. Přijeli jste z regionů a z konkrétních nemocnic,
a sami nejlépe víte, jaké problémy
vás při práci trápí. Řekněte to
tedy nahlas i premiérovi a mi-

nistrovi. Odborová centrála vás
bude ve vašem snažení i nadále
všemožně podporovat,“ řekl na
setkání předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů
Josef Středula.
„Nejpalčivějším problémem je
nedostatek sester, a já vnímám
oprávněnost jejich požadavku.
Systémová opatření, po kterých
volají odboráři, jako narovnání
tarifů nebo příplatky za směnnost
u lůžkové péče, nebyly v minulém
volebním období řešeny. My
vnímáme ty požadavky a připravujeme rozpočet na rok 2019.
Chceme to řešit. Pro nás z hlediska navyšování platů mají školství a zdravotnictví prioritu.
Zároveň evidujeme požadavky na
investice,“ uvedl předseda vlády
Andrej Babiš. Zaměstnanci ve
zdravotnictví si od ledna polepší
o 10 procent, slíbil premiér.
Odbory požadují, aby se navýšení týkalo i sanitářů a dalšího
nižšího personálu. Průměrná
hrubá mzda všeobecných sester
je podle odborů od 24 500 do 29
570 korun měsíčně podle délky
praxe. Plat zaměstnanců ve státních zřízeních je od 25 700 do 34
160 korun.
-dě-

Horská Chata Popelná na Losenici – Kašperské hory (Šumava) ruší pro rok 2018 z vážných technických důvodů nabídku
rekreačních pobytů pro členy OSSOO.
Tato nabídka byla zveřejněna v NOS č. 2-3/2018
Děkujeme za pochopení

PŘEČETLI JSME

Místo peněz dlouhé fronty. Složitější přístup
k dávkám brzdí jejich výplaty

Změna u třech dávek pro rodiny přinesla místo úspor v rozpočtu dlouhé fronty na úřadech
práce. Někteří rodiče na peníze
čekají i déle než dva měsíce od
podání žádosti. Problémy jsou
hlavně v Praze. Poslanci zvažují, jak zákon napravit.
„Třikrát déle vyřizujeme
příspěvky na bydlení. Klienti
vůbec netušili, co mají nově dokládat a úřednice musejí každému zvlášť vše vysvětlovat,“
řekla ve čtvrtek na sociálním
výboru Poslanecké sněmovny
Zdeňka Cibulková, ředitelka
odboru pro sociální věci Úřadu
práce ČR.
Zpoždění začala v únoru, kdy
vypršely první zákonné lhůty
pro vyřízení žádostí, a v současnosti přetrvávají v Praze.
Karolína V. z Prahy si o rodičovský příspěvek zažádala
s předstihem už na podzim,
a v lednu, kdy jí měl začít
chodit, se byla přeptat, jestli její
žádost evidují a zda není třeba
něco doplnit.
„Řekli mi, že mají žádostí
hodně a nestíhají je zprocesovat
a že se peníze mohou opozdit.
Dodnes nic nepřišlo. Naštěstí na
rodičáku nejsme existenčně
závislí,“ říká matka dvou
malých dětí. Jiní ale mohou být,
a nezbývá jim než si půjčit.
V Praze aktuálně 213 lidí čeká
na příspěvek na bydlení, 298
rodičů na přídavky na děti a 30
na rodičovské příspěvky. Tisícům dalších chodí dávky o celé
týdny později, ale podle zákona
o zpoždění nejde.
Na úřadech práce v Praze chybí zhruba desetina zaměstnanců
– volná místa se nedaří obsadit.
Ti stávající musejí zvládat o to
větší nápor žadatelů.
„V Praze 4 v Novodvorské po
chodbách a po schodech lítají
děti, maminy s miminy sedí už
i na schodech, v čekárnách je
beznadějně plno, mezitím staříci a babičky,“ líčí Vladimíra
Sýkorová, která minulý týden
nesla na úřad potřebná potvrzení
pro příspěvek na bydlení.
A těch není jich málo. Od
Nového roku musejí žadatelé
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podrobněji rozepisovat, kolik se
platí za služby, za úklid, za výtah, a nechat si vše potvrdit od
pronajímatele. A stejně jako dosud musejí dokládat za předchozí tři měsíce, že zaplatili nájemné i zálohy na energie a vodu a samozřejmě výši příjmů.
„Když má žadatel vše v pohodě,
je za deset minut vyřízený, když
ne, tráví s ním úřednice i hodinu,“ říká Sýkorová. Na formulářích chybějí podpisy, způsoby výplaty, společně posuzované osoby a podobně.
Další změny jsou u rodičovského příspěvku – rodič si může
každé čtvrtletí změnit rychlost
jeho čerpání a navíc ho může
vyčerpat rychleji (dosud maximálně 11 500 měsíčně). To rovněž přivedlo na úřad více žadatelů.
Jak z toho ven? U přídavku na
dítě se od loňského října musí
dokládat každé čtvrtletí, že na
něj má žadatel nárok, a donést
potvrzení o měsíčních příjmech.
Předtím to stačilo jednou ročně.
Na dávku má díky zvýšenému
stropu také nárok více rodin.
Zlepšení je, že se peníze k rodičům dostanou v době, kdy mají skutečně nízké příjmy, na
druhou stranu, jak MF DNES na
podzim popsala, část lidí kvůli
přechodu na nová pravidla přišla
až o desítky tisíc korun.

Zpožděné dávky sociální podpory. 1) přídavek na dítě, 2) příspěvek na
bydlení, 3) rodičovský příspěvek

Větší papírování tak zatím
přineslo jen víc starostí všem –
klientům i státu. „Dřív jedna pracovnice zvládala 600 dávek
měsíčně, po změně jen 420,“
říká Cibulková. Původce novely,
předchozí vedení ministerstva
práce v čele s Michaelou Marksovou, nepočítal vůbec s tím, že
by na novou agendu zajistil více
lidí.
Dvanáctitisícový úřad, který
spravuje 16 různých dávek a vyplácí přes 70 miliard ročně,
flikuje chybějící personální kapacity, jak se dá. „Vypomáháme
si napříč agendami i mezi kontaktními pracovišti napříč
Prahou, využíváme absolventy
v rámci jejich praxe a stážisty,“
říká Kateřina Sadílková, ředitelka Úřadu práce ČR.

Podle ní by bylo dobré bavit
se o legislativní změně, protože
úřad není schopen situaci dlouhodobě zvládat. Navíc očekávané úspory se zatím nepotvrzují. „Nelze říci, že by nám změnami výrazně klesl počet dávek
přídavků na dítě, příspěvků na
bydlení a rodičáku,“ říká Cibulková.
S tím, že změny zákona, které
úřadům práce uleví, budou zřejmě nutné, souhlasí poslankyně
Olga Richterová (Piráti), členka
sociálního výboru. „Správné by
bylo hlásit pouze, když dojde
u žadatele ke změně,“ myslí si.
Zdroj: 29. dubna 2018
https://ekonomika.idnes.cz/socialni-davkyvyplaty-zamestnanost-urady-prace-fbt/ e k o n o m i ka.aspx?c=A180427_398056_ekonomika_r

Nezaměstnanost v dubnu klesla, . . .

K 30. 4. 2018 evidoval Úřad
práce ČR celkem 242 798 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 810
méně než v březnu a o 84 401
osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od srpna 1997, kdy bylo bez práce 230
301 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém
měsíci 220 183 dosažitelných
uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob klesl na 3,2 % (březen 2018
– 3,5 %, duben 2017 – 4,4 %).
Meziměsíčně i meziročně se
zvýšil počet volných pracovních
míst. Zaměstnavatelé jich v dubnu nabízeli prostřednictvím ÚP
ČR 267 107, z toho 16 227 pak
v rámci dohod mimo pracovní
poměr, tj. na DPP nebo DPČ.
V mezinárodním srovnání měla
ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za bře-

z tiskové zprávy Úřadu práce ČR
zen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.
„Za zmínku jistě stojí fakt, že
Úřadu práce ČR se daří stále snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Zatímco
v dubnu 2017 tvořili ti, kteří byli
bez práce déle než 12 měsíců,
38,7 % z celkového počtu nezaměstnaných, a rok předtím
dokonce 42,2 %, letos tento podíl
klesl na 33,9 %. V meziročním
srovnání je v evidenci ÚP ČR
o 84,4 tisíce nezaměstnaných
méně. Přes 40 200 lidí nastoupilo
v uplynulém měsíci do práce, a téměř 9800 z nich ji získalo díky
některé z aktivit vyvíjených ze
strany Úřadu práce ČR.“
Nízká nezaměstnanost rozhodně neznamená pro zaměstnance Úřadu práce ČR méně práce.
V současné době se výrazně obje-

vuje trend, kdy řada uchazečů,
zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli
nízké úrovni vzdělání, popř. “zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku
praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo
osobu blízkou. To vše výrazným
způsobem snižuje jejich šance
na získání práce. Úkolem Úřadu
práce ČR je pokusit se odstranit
tyto bariéry a pomocí nástrojů,
opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství
vyrovnat nesoulad poptávky
a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence.
https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2018/05/201
8_05_10_tz_nezamestnanost_duben_2018.pdf

Na našem úřadu se všem zaměstnankyním po návratu z rodičovské dovolené, na kterou odcházely ještě před účinností
zákona o státní službě, snižuje osobní příplatek s tím, že se musí
všechnu práci znovu naučit. Je to podle zákona o státní službě
možné?
pak je nezbytné ještě uvést, že
Ačkoli zákon o státní službě
služební úřad má povinnost zav § 149 odst. 2 umožňuje, aby
jišťovat rovné zacházení se všestátnímu zaměstnanci, u kterého
mi zaměstnanci, pokud jde mj.
ještě neproběhlo služební hodo jejich pracovní podmínky,
nocení, přiznat, zvýšit, snížit
odměňování za práci a o poskynebo odejmout osobní příplatek,
tování jiných peněžitých plnění
a to na návrh představeného,
a plnění peněžité hodnoty. Zde
musí být naplněny zákonné důby se dle mého názoru jednalo
vody pro úpravu výše osobního
o diskriminaci z důvodu těhotenpříplatku. Ty vycházejí z ustaství, mateřství, otcovství nebo
novení § 131 odst. 1 zákoníku
pohlavní identifikace, která se
práce, který váže osobní přípovažuje za diskriminaci z důplatek na to, že příslušný zavodu pohlaví. Není tedy releměstnanec „dlouhodobě dosahuvantní, zda se z rodičovské doje velmi dobrých pracovních
volené vrací muž či žena, pokud
výsledků nebo plní větší rozsah
by ke snížení osobního příplatpracovních úkolů než ostatní“.
ku došlo čistě z důvodu návratu
Judikatura dlouhodobě dovozuz rodičovské dovolené.
je, že ke snížení nebo odnětí
Ve vámi popisované situaci
osobního příplatku je možné
tak zřejmě dochází jednak k popřistoupit jen tehdy, došlo-li
rušování zákonných ustanovení
k takovému zhoršení výsledků
o určení platu, jednak ustanovení
pracovní činnosti posuzovaných
o rovném zacházení a zákazu
podle množství a kvality, které
diskriminace. Nápravu bude
odůvodňuje další poskytování
nezbytné řešit v individuálních
osobního příplatku v menším
případech postupy předvídanými
rozsahu nebo které vyžaduje jeve správním řádu, neboť výše
ho odnětí. Daný zaměstnanec
platu musí být stanovena v přítedy po určitou dobu musí reálně
padě změny osobního příplatku
vykonávat méně práce nebo
rozhodnutím, případně soudní
v horší kvalitě než dříve, není
cestou. Upozorňuji, že důvody
možné snižovat osobní příplatek
pro změnu výše osobního pří„preventivně“, ani na určitou
patku musí být součástí odůvoddobu, ani na základě jediného
nění rozhodnutí.
špatného výkonu.
Šárka Homfray
Pokud jde o zdůvodnění
svazová právnička
návratem z rodičovské dovolené,

§ ODPOVÍDÁME §

mínám, že těhotná žena, která
je převedena na jinou práci,
a dosahuje proto nižší výdělek,
může požádat o vyrovnávací
příspěvek. Přitom se však
nepřihlíží k poklesu příjmu,
který vznikl v důsledku sjednané
kratší pracovní doby.
Ve vašem případě by se jistě
jednalo o organizační změnu tak,
jak jí má na mysli zákonodárce.
Odstupné podle zákoníku práce
č. 262/ 2006 Sb., by přicházelo
v úvahu, pokud byste na změnu
pracovní smlouvy nepřistoupila. Tím by nastala situace, kdy
zaměstnavatel není schopen
plnit povinnost přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní
smlouvy, v důsledku čehož se
stal zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečným. V tom případě by byl zaměstnavatel nucen
dát zaměstnanci výpověd nebo
s ním skončit pracovní poměr
dohodou. V obou případech pak
vzniká nárok na odstupné.
Z vašeho dotazu nevyplývá,
že by chtěl zaměstnavatel s vámi
pracovní poměr skončit. Pokud
vámi předpokládané změny nastanou, budete bohužel postavena před rozhodnutí - akceptovat
změnu pracovní smlouvy s kratší
pracovní dobou nebo využít
možnosti výpovědi ze strany za-

městnavatele z organizačních
důvodů a přijmout odstupné jako
kompenzaci za nadbytečnost.
Přitom nelze vyloučit, že zaměstnavatel sám, bez právní
povinnosti, pro tuto situaci najde
oboustranně vhodné řešení.
Shrnuto:
• Změna rozsahu týdenní pracovní doby je změnou obsahu pracovního poměru.
• S touto změnou musí zaměstnanec souhlasit.
• Jedná se o organizační
změnu ve smyslu § 52 písm.
c).
• Kompenzace za zkrácení pracovního úvazku nemá oporu
v zákoně.
• Pokud zaměstnanec se změnou nesouhlasí a zaměstnavatel pro něj nemůže najít uspokojivé řešení, ukončí se pracovní poměr výpovědí nebo
dohodou z organizačních
důvodů.
• Odstupné náleží jen tehdy,
když pracovní poměr z organizačních důvodů ukončí zaměstnavatel a ne zaměstnanec.
• Zaměstnanec na odstupné
nemá nárok, pokud v souvislosti s organizačními změnami
podá výpověď sám.
JUDr. Pavel Sirůček

Zaměstnavatel pravděpodobně změní moji pracovní pozici na pozici se zkrácenou pracovní dobou. Budu mít nárok na kompenzaci –
odstupné za část, o kterou bude zkrácena moje pracovní doba?

Pokud k vámi předpokládané
situaci dojde, a na pozici by se
změnila dosud stanovená týdenní pracovní doba na kratší pracovní dobu, jednalo by se zjevně o změnu obsahu pracovního
poměru. To by muselo následně
vést ke změně vaší pracovní
smlouvy. Ve smyslu § 40 odst.
1) zákoníku práce č. 262/2006
Sb., lze obsah pracovního
poměru změnit jen tehdy, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Tedy
k takovéto změně může dojít
pouze s vašim souhlasem.
Svým případným souhlasem
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budete akceptovat podmínky
pracovního poměru, které zaměstnavatel nově stanoví. To
znamená, že ve smyslu § 80 věty druhé zaměstnanci přísluší
mzda nebo plat, který odpovídá
sjednané kratší pracovní době.
Samozřejmě nelze vyloučit, že
by zaměstnavatel sám hledal nějaké řešení kompenzace. Podle
mého názoru však na takovouto
kompenzaci není právní nárok.
Navíc, zaměstnavatel by musel
do budoucna počítat s tím, že podobnou kompenzaci bude s ohledem na princip rovného zacházení se zaměstnanci muset
uplatnit i v případných stejných
situacích.
Jen na okraj např. připo-

Na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku
o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS,
Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní pomoci a Zásady pro činnost právního poradenství pro členy ČMKOS.
Útvar regionální politiky ČMKOS, tel: 234 463 333, mob.:
602 395 387, e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (sněmovní tisk 132): dne 20. dubna 2018 Poslanecká
sněmovna PČR přerušila projednávání tohoto návrhu v prvém
čtení. Projednávání tisku navrženo na pořad 13. schůze (od 22.
května 2018).
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s

28. duben: Bojujte za bezpečná, zdravá a slušná pracovní místa
27. duben 2018
Mezinárodní odborové hnutí věnuje den 28. duben mezinárodnímu
dni připomínajícímu zraněné a mrtvé pracovníky. V roce 2003 na
naléhání odborů se připojila k tomuto
svátku i organizace ILO, která tento den
označila jako Světový den za bezpečnost
a zdraví v práci. Tento rok se odbory zaměřily na rakovinu způsobenou pracovním prostředím. Za vznikem rakoviny stojí ve více než 10 % případů vystavování se
nebezpečným látkám na pracovišti. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Bezpečí na pracovišti a zdraví
pracovníků jsou pro PSI velmi důležité.
A tak musí být vnímány i vládami. Neměli
bychom ronit krokodýlí slzy nad pracovníky, kteří přišli o život při plnění svých
pracovních povinností, když opatření na zajištění jejich bezpečnosti
a zdraví v práci nebyla vzata v potaz. Násilí v práci, obtěžování a pracovní stres nabírají alarmující rozměry kvůli stavění zisku před pracovníky. Tato situace se dále zhoršuje tam, kde dochází k omezování
práv pracovníků a odborů. Desítky milionů pracovníků trpí depresemi. To by mohlo vést k rostoucímu počtu sebevražd z důvodů, které se
vztahují k práci. Když se mladá zdravotní sestra Seon-wook Park
rozhodla v únoru skočit z okna zdravotního centra v Soulu, zanechala po sobě dopis na rozloučenou, ve kterém uvedla hlavní důvody
zoufalého činu – obrovský stres v práci, dlouhé pracovní směny a také
obtěžování ze strany nadřízených. Při našem truchlení za Seon-wook
a dalšími téměř třemi miliony dalších bratrů a sester, které každým
rokem ztrácíme, musíme všichni bojovat za budoucí podobu pracovišť, kde prioritou budou lidé a ne zisky firem.“
Oslavy 1. máje: Zapomeňte na elity, musíme se bavit o problémech pracovníků
30. duben 2018
Zástupci PSI zveřejnili video, které se skládá z 16 příběhů z devíti
různých zemí – Filipín, Japonska, Indonésie, Itálie, USA, Čadu,
Libanonu, Guatemaly a Brazílie – aby ocenili práci pracovníků ve
veřejných službách po celém světě.
“Zpravodajci v médiích dávají
přednost celebritám a svým 15 minutám slávy před zobrazováním
skutečných příběhů pracujících
lidí. Pracovníci a odbory jsou často představováni jako brzda
pokroku nebo jako odpůrci proti
všemu. Tato interpretace možná pramení z dlouhodobé opozice
odborů proti neoliberální globalizaci, stagnujícím mzdám a proti do
nebe rostou-cím nerovnostem, které z těchto faktorů vyplývají.
Zatímco stávka může vytvořit zprávy, zdravotní sestra nebo hasič
zachraňující život nestojí za zmínku. Jakožto odbory se musíme už
z principu zajímat především o zájmy našich členů a pracovníků. Je
naší prací zajistit, aby hlasy pracovníků byly slyšet. Právě proto jsme
se při příležitosti Dne práce rozhodli spustit video, ve kterém představujeme mimořádné úspěchy obyčejných pracovníků ve veřejných
službách po celém světě. Zatímco jejich příběhy se mohou lišit, jejich
cíl je stejný – zlepšit naše komunity pro všechny a ne jenom pro pár
vyvolených. To jsou příběhy, které se objevují v médiích jen zřídka,
rozhodně nevytvoří večerní zprávy. Ale právě proto je tak důležité,
abychom o nich mluvili.” http://www.world-psi.org/en/may-day-forgetelites-its-workers-stories-which-need-be-told
EU musí zvýšit své úsilí pro zlepšení sociální koheze, ne ho omezovat
2. květen 2018
Evropská komise vydala návrhy ohledně mnohaletého finančního

rámce (MFF). Konfederační tajemník Evropské odborové konfederace (ETUC) Thiébaut Weber to komentoval slovy: „Nemůžeme akceptovat návrh na snížení kohezních
fondů, pravděpodobně Evropského sociálního fondu, o 7 %. To vysílá evropským
občanům špatný signál ve chvíli, kdy ještě
nezaschl inkoust na prohlášení o Evropském pilíři sociálních práv. Kořeny neférové konkurence a sociálního dumpingu v Evropě je nutné hledat
v přetrvávajících rozdílech mezi zeměmi a nedostatkem hospodářské
a sociální koheze v EU. Zatímco někteří členové reportují hospodářský růst a oživení, pracovníci v devíti zemích EU vydělávají
méně než v roce 2010. To se musí změnit! Evropa potřebuje odhodlané
politické kroky a více zdrojů k dosažení sociální konvergence mezi
svými členy – to je klíčovým faktorem pro samotné přežití Unie. ETUC
vyzýval Komisi k navýšení zdrojů MFF, protože tento návrh rozpočtu
sotva pokrývá očekávané náklady na brexit v objemu 15 mld. euro,
a tak lze jen těžko navýšit zdroje pro ambicióznější sociální programy.
Vyzýváme instituce EU a její členy k zajištění prostředků, které umožní EU získat více vlastních zdrojů pro vytváření silnější Evropy.”
ETUC zpochybňuje růžový hospodářský výhled
3. květen 2018
Evropská komise ve svém jarním ekonomickém výhledu předznamenala silný růst na desetiletých maximech a růžový výhled. Zástupkyně generálního tajemníka ETUC
Katja Lehto-Komulainenová k tomu řekla: „Evropská komise zní
optimisticky ohledně evropského
růstu, ale život na pracovním trhu
zůstává velmi těžký pro až příliš
mnoho lidí. Pořád zde zůstává 17
milionů nezaměstnaných napříč
EU a velkou část růstu zaměstnanosti tvoří nárůst polovičních úvazků
a dočasných pracovních míst. Růst se sice možná vyšplhal na desetiletá maxima, ale jeho výhody jsou velmi nerovně rozložené mezi
členy EU i v rámci jednotlivých států, a růst mezd zůstává jen pozvolný. Zvyšování mezd zaostává za ekonomickým růstem i růstem produktivity. Pro zvýšení investic a mezd, vytváření kvalitních pracovních
míst a pro boj s nerovností musí být uděláno víc. Nemůže být
ohlašováno žádné zotavení, dokud nebudou nezaměstnanost, chudoba
a nerovnosti na mnohem nižších úrovních.“
Prvomájové oslavy přinesly dánským odborům úspěšnou dohodu
4. květen 2018
Na 1. máje dosáhly dánské odbory
ve veřejných službách dohodu se
zaměstnavateli, která zahrnuje přes
700 tisíc pracovníků v místní, regionální i ústřední vládě. Jednání
o této dohodě začala již v prosinci
minulého roku a provázelo je mnoho tenzí včetně stávkové pohotovosti a vyhrožování uzavřením
pracovišť ze strany zaměstnavatelů. Zde jsou tři hlavní body dohody:
- Zvýšení mezd o 8,1 % v následujících třech letech;
- Zaměstnanci ve veřejném sektoru budou profitovat z nárůstu reálných mezd a budou následovat vývoj mezd v soukromém sektoru;
- Zvláštní navýšení mezd pro nejhůře placené profese včetně zvláštních zdrojů pro boj s rozdílnými mzdami mezi pohlavími.
Odbory úspěšně odrazily útok na práva pracovníků ve veřejném
sektoru a na pracovní podmínky včetně pokusu zavést přestávky na
oběd jako neplacený čas. Zaměstnanci ve státním sektoru zůstali po
celou dobu vyjednávání silně semknuti a mohutně mobilizovali své
síly za účelem podpory svých kolegů. Pracovníci i jejich odbory se
dočkali úžasné podpory od svých dánských členů i občanů během
celého procesu vyjednávání.
Pavol Mokoš
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