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O BOZP v Ostravě a v Praze

Pracovní jednání zástupců
zaměstnanců základních a místních odborových organizací
k aktuálním otázkám současné
právní úpravy se zaměřením na
oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví zaměstnanců při práci
proběhla ve čtvrtek 16. listopadu
v Ostravě a v pondělí 20. listopadu v Praze. Moderátory
akce byli inspektoři BOZP Odborového svazu státních orgánů
a organizací Bohumil Smejkal
a Jiří Janů. Hlavním tématem
bylo naplňování práva odborových organizací vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů a povinnost zaměstnavatele umožnit,
vytvořit podmínky, odborové organizaci pro výkon této kontroly.
V Ostravě se převážná část
diskuse věnovala problému, jak
objektivně posoudit odpovídající množství a tempo práce,
když řada zaměstnanců se cítí
přetěžována, dále pak problematice evidenci a šetření úrazů
a určování, zda jde o pracovní
úraz. Jeden z účastníků jednání,
zaměstnanec Státního úřadu inspekce práce, objasnil kolegům
odborářům kompetence inspek-

ce ohledně kontrol, které jsou
uskutečňovány na všechny podněty včetně anonymních. Hovořilo se také o vybavení kanceláří
a pracovních stolů, problematice
uznání pracovního úrazu při
rekondičních pobytech příslušníků ozbrojených složek a proplácení náhrad při pracovním
úrazu.
Na pražském jednání moderátoři představili publikaci JUDr.
E. Dandové „Účast zaměstnanců
na řešení otázek BOZP“ (poznámka redakce - dostupná na:
https://www.bozpprofi.cz/33/ucastzamestnancu-na-reseni-otazekbozp-uniqueidmRRWSbk196FNf8jVUh4Ep_FUjZLTuw8bbVhSpx66B
c/)
Největší zájem účastníci měli
o pracovní podmínky v období
letních veder, když zaměstnavatelé řeší problém rozpálených
kanceláří např. změnou pracovní
doby či předcházením horku instalací klimatizací, na které si
ale zaměstnanci ze zdravotních
důvodů často stěžují. Také zde
se hovořilo o evidenci úrazů,
dále pak o úrazech na cizích pracovištích v rámci plnění pracovních či služebních úkolů a poPokračování na straně 2
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Jak získat nové odboráře?

Touto otázkou
si všichni lámeme hlavy již
delší čas. Na
výjezdních
zasedáních
výboru Sekce
veřejné správy
OSSOO snad pokaždé. Názory
se různí, každý se snaží, jak se
dá. Jsou organizace, kde zkoušeli nalákat nové členy na
„náborový“ příspěvek, odpuštění prvních tří plateb členských
příspěvků, na benefity v podobě
akcí, zájezdů a jiných výhod. Já
bych se s vámi dnes chtěla podělit o své nejnovější zkušenosti
z naší organizace.
Během letošního roku nám
doposud (třeba ještě někdo
bude) do našich řad přibylo 21
nových členů, což je mimochodem skoro polovina nás všech.
Nejprve jsem si myslela, že to
bude asi tím, že máme před sebou kolektivní vyjednávání a zaměstnanci se chtějí co nejvíce na
tvorbě nové kolektivní smlouvy
podílet. Jaké pak bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že
důvody jsou zcela jiné.
Prvním důvodem, proč k nám
začali přicházet na jaře roku
2017 noví členi, byl aktivní „nábor“ ze strany našich stávajících
členů. Přišli k nám sami nedávno, ale jsou mladí, nadšení
a naštěstí i aktivní, a daří se jim
přesvědčit své kolegy o tom, že
má smysl být našim členem
a není proč litovat 1 % z čistého
platu na členské příspěvky. Za
toto jim patří můj obrovský dík,
protože sama těch téměř sedm
set zaměstnanců oslovovat nemohu. Jsem moc ráda, že mě
takoví lidé obklopili, a doufám,
že ani já nezklamu jejich představy.
Druhou okolností, která nábor
nových členů značně ovlivnila,

byl příchod nové paní ředitelky,
která po dohodě s hejtmankou
kraje zavedla elektronický časopis pro zaměstnance (newsletter) s názvem „Za oponou Středozemě“. V tomto časopise jsme
jako odborová organizace dostali svůj prostor, a tak každý měsíc píši o tom, co je právě aktuální, čím se zabýváme, co nás
čeká a tak podobně. Ačkoli máme u obou vstupů do budovy
úřadu umístěné nástěnky a máme k dispozici i intranet úřadu,
kupodivu jako „reklama“ zafungoval až tento časopis. Když
jsem s novými členy hovořila,
jak se o naší organizaci dozvěděli, s hrůzou jsem zjistila, že
zaměstnavatel nové zaměstnance nijak neinformuje o tom,
že při něm odborová organizace
funguje, a s kolektivní smlouvou
je seznámí tak, že jim jen řekne,
kde ji najdou a ať si jí, pokud
chtějí, přečtou. No, a tak se o naší existenci a práci, jakož i o možnosti stát se naším členem, většina zaměstnanců dozvěděla právě až na základě našeho nového
elektronického časopisu. Třeba
by mohla takováto reklama, byť
třeba formou vlastního elektronického časopisu odborových
organizací, zafungovat i u vás.
Já nyní na základě těchto poznatků zkusím další cestu k zaměstnancům, a to začlenit se do
procesu vstupního školení zaměstnanců, kde bych ráda dostala alespoň maličký prostor
k seznámení nově nastupujících
zaměstnanců s tím, na co mají
dle zákoníku práce právo, s čím
jim můžeme pomoci, a touto
cestou je tak seznámit i s naší
existencí. Zda se mi to podaří,
nevím, ale proč to nezkusit.
Když jsem do základní orgaPokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1

nizace vstupovala v roce 2008
já, bylo nás jen tak tak, abychom
se „nerozpadli“. Když jsem organizaci v lednu roku 2011 přebírala jako předsedkyně, bylo
nás 14, dnes nás již z této základny zbylo jen šest. Někteří
odešli pracovat jinam, jiní bohužel i zemřeli. Každým dnem
jsme bojovali o nové tváře v našich řadách, vymýšleli jsme, jak

se lidem přiblížit, jak dát o sobě
vědět. A snad se nám to již trochu podařilo. Je zapotřebí stále
hledat a zkoušet nové možnosti,
tak pokud máte nějaký dobrý
tip, jak oslovit, a tedy „ulovit“
nové odboráře i vy, tak se nebojte o něj podělit, ráda se nechám inspirovat a věřím, že nebudu sama.
Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO
při KÚ Středočeského kraje

Lídři EU se shodli na zásadách sociální
politiky EU

O BOZP v Ostravě a v Praze
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vinnosti zálohové výplaty mzdy
či platu při pracovním úrazu.
Velký zájem byl o bezpečnost
zaměstnanců při zacházení s hotovostí mimo speciální kanceláře - pokladny ve standardních
kancelářích nebo v terénu, když
dotčení zaměstnanci se cítí při

manipulaci s hotovostí v ohrožení. Diskuse mezi účastníky
se týkala také hygienických
předpisů
ohledně
kancelářských budov a možnosti získávat informace na portálu
http://www.bozpinfo.cz/ provozovaném Výzkumným ústavem
bezpečnosti práce, v. v. i. .
-dě-

Tisková konference po Sociálním summitu pro spravedlivá místa
a růst
Foto: www. vlada.cz

Zleva inspektoři BOZP Bohumil Smejkal a Jiří Janů, pracovník
Informačního a poradenského centra OSSOO v Ostravě Ing. Zdeněk Faic

TK OSPPP o vyhlášení stávkové pohotovosti

Předsednictvo Odborového svazu
pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví 14. listopadu rozhodlo o vyhlášení stávkové pohotovosti v celém sektoru bankovnictví, pojišťovnictví a zdravotních pojišťoven.
Čtrnáct měsíců kolektivního vyjednávání byla dostatečně dlouhá
doba na dohodu. Ze strany zaměstnavatelů nebyla ochota ke konstruktivnímu jednání, zaměřili se pouze
na odmítání návrhů odborů na
změny v kolektivní smlouvě vyššího stupně. Ta je s malými obměnami prodlužována více než 20 let.
Vzhledem k dynamice rozvoje
nových technologií a k situaci na
trhu práce odbory navrhují změny,
které by pomohly personálně stabilizovat sektor.
Poslední dva roky provází fi-
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z konfederace

nanční sektor velmi vysoká fluktuace zaměstnanců, a to odchodem
zkušených zaměstnanců mimo sektor. Hlavními důvody jsou neúměrně vysoký tlak na výkon a stále se
zvyšující množství a tempo práce.
Požadavky na zvyšování kvalifikace bez možnosti volna na studium. Sektor finančnictví v ČR se
potýká s nejvyšším rozdílem mezi mzdovým ohodnocením mužů
a žen, a to přes 40 % v neprospěch
žen. Zaměstnanci kritizují firemní
kulturu a hromadně odcházejí, což
se projevuje na kvalitě obsluhy
klientů, především na pobočkách.
Každý den subjekty tohoto sektoru,
poptávají více než 700 zaměstnanců. I přes tuto skutečnost
společnosti vykazují zvyšující se
zisky, a to právě na úkor přetěžovaných zaměstnanců.

Sociální summit pro spravedlivá
místa a růst proběhl 17. listopadu
2017 ve švédském Göteborgu. V rámci summitu byl podepsán Evropský
pilíř sociálních práv, který shrnuje
zásady budoucí podoby evropské
sociální politiky. Jedná se o soubor
dvaceti principů, podle kterých by
měla být formulována evropská sociální politika. Dokument je rozdělen do tří kapitol: první se týká
rovných příležitostí a přístupu na trh
práce, druhá spravedlivých pracovních podmínek a třetí sociální ochrany a začleňování.
Myšlenku sociálního pilíře poprvé představil před dvěma roky
šéf Evropské komise Jean-Claude
Juncker, jeho vznik pak završilo
letošní říjnové jednání unijních ministrů pro zaměstnanost a sociální
věci v Lucemburku, kteří dokument
jednomyslně přijali. „Naše unie byla
v jádru vždy sociálním projektem.
To je více než jen jednotný trh, více
než peníze, více než euro. Je to o našich hodnotách a o způsobu našeho
života,“ řekl Juncker. „Dnes jsme
včlenili naše společné hodnoty a závazky do souboru dvaceti principů
a práv. Od práva na spravedlivou
mzdu po právo na zdravotní péči, od
práva na celoživotní vzdělávání,

lepší vyváženost pracovního a soukromého života a rovnost pohlaví po
minimální příjem,“ dodal předseda
Evropské komise.
Českou republiku na summitu
zastupoval premiér Bohuslav Sobotka, který k přijetí poznamenal:” . . .,
že nejde o nějakou snahu harmonizovat kompletně sociální politiku
Evropské unie, ale spíše deklarovat
určité politické principy, ke kterým
by se jednotlivé členské země měly přibližovat.” “Pro Českou republiku to nebude představovat žádnou
velkou změnu, protože my patříme
mezi státy, které mají jednak nejnižší nezaměstnanost, ale také patříme mezi země, které mají vysokou míru sociální soudržnosti a vysokou míru sociálního zabezpečení.“ dodal.
Českou republiku na summitu zastupoval také předseda Českomoravské konfederace odborových
svazů Josef Středula, který se
zúčastnil diskuzního panelu, jenž se
věnoval spravedlivým pracovním
podmínkám. Mezi tématy, o kterých
jeho účastníci debatovali, byly i vysoké rozdíly ve výši mezd v různých
státech EU.
Text dokumentu na straně 4 – 5
tohoto vydání NOS.
-dě-

V Ostravě jednají o dodatku ke kolektivní smlouvě

Více než tři tisíce zaměstnanců zastupuje koordinační výbor odborových organizací při
úřadech samosprávy města
Ostravy v kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem, statutárním městem Ostrava. Zaměstnanci pracují na úřadech 23
městských obvodů, na kterých
působí celkem šest základních
odborových organizací. V čele
koordinačního výboru je pak
Ing. Ivana Křístková, která je
současně i předsedkyní jedné ze
základních organizací, a to ZO
při Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz.
V této organizaci je hospodářkou
Pavlína Kristoforská, členka
Výboru OSSOO a výboru Sekce
veřejná správa OSSOO, která je
významnou oporou při kolektivním vyjednávání. Kolektivní
smlouva z roku 2015 je uzavřena
s účinností až po rok 2020 včetně, ale na návrh zaměstnavatele
je nyní v jednání její dodatek
ohledně tzv. pracovního volna
v rozsahu tří, možná i čtyř, dnů,
které má být vybíráno bez uvedení důvodu. Takové volno, ostatně poměrně již obvyklé pro
pracovníky různých úřadů i v soukromé sféře, je pro zaměstnance
vítané. Bohužel ale jeho zavedení má být spojeno se zrušením
stávajícího benefitu, a to 50%
náhrady platu v prvních třech
dnech první pracovní neschopnosti v roce, když tyto tři dny je
jinak zaměstnanec bez náhrady
platu i bez nemocenské. Oběma
funkcionářkám se navrhovaná

„výměna“ benefitů nelíbí. Podle
jejich názoru jde o dvě rozdílné
situace, a pro řadové zaměstnance v pracovní neschopnosti
je úplná ztráta příjmu za tři dny
velmi citelná. Tři dny pracovního volna nepomohou nemocným
při potřebě vysadit v práci kvůli
nemoci na déle než tři dny. Je
faktem, že výhodu pracovního
volna využije v podstatě každý
zaměstnanec, ale současné zrušení proplácení prvních tří dnů
nemoci podpoří nežádoucí využívání dovolené na dobu nemoci.
I. Křístková a P. Kristoforská
necítí velkou podporu ve snaze
zachovat stávající benefit pro
nemocné, mrzí je, že spoluzaměstnanci zřejmě nemají dostatečné pochopení pro kolegy, pro
které je zachování stávajícího
benefitu důležité. Vysvětlují si
to ne úplně dobrým ovzduším
v úřadech, když je poměrně velká fluktuace pracovníků a zaměstnanci větších úřadů se tak navzájem téměř neznají. Chybí zejména atmosféra týmové spolupráce
mezi jednotlivými odbory úřadu.
Co se týká kolektivní smlouvy, obě funkcionářky hodnotí
kladně tzv. odchodné, vyplácené
podle odpracovaných let při
odchodu do důchodu, či zvýšené odstupné při „nadbytečnosti“
i pružnou pracovní dobu. K pracovní době se ale vztahuje nejednotná praxe při přesčasové práci,
když někde jsou zaměstnanci
provozními důvody nuceni až
pracovat zdarma.

I po navýšení tarifů se cítí podhodnoceni

Při našem posezení s členkou
odborové organizace při OSSZ
Frýdek-Místek Danou Benešovou, která se na OSSZ Ostrava zabývá konzultační a poradenskou činností na oddělení
důchodového pojištění, bylo
hlavním tématem odměňování
a pracovní motivace. D. Benešová výrazně vystoupila na pracovní poradě 200 odborových
zástupců zaměstnanců z rozpočtové a příspěvkové sféry 30. srpna v Praze s tím, že jednoznačně
vláda musí přistoupit na odborové požadavky ohledně navýšení platů. To se i díky tomuto
setkání odborářů podařilo. A jaká je tedy spokojenost s dosaženým? Dana Benešová stejně
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jako ostatní zaměstnanci kvituje
navýšení tarifních platů, má ale
obavu, že navýšení v posledních
dvou měsících letošního roku
nebude finančně kryto navýšením prostředků, a proběhne na
úkor odměn.
I po navýšení tarifních platů je
ale práce na České správě sociálního zabezpečení podhodnocena. Zaměstnanci se srovnávají

ze základních organizací

Obě dlouholeté funkcionářky
jsou i dlouhodobými zaměstnankyněmi úřadu městské části,
I. Křístková jako bezpečnostní
referentka, P. Kristoforská jako
referentka majetkové správy.
Svou práci mají obě rády, s odhodláním vykonávají i odborovou činnost, a tak jsou zklamané nezájmem většiny spoluzaměstnanců o problémy na pracovišti, které by bylo při větším

pocitu sounáležitosti možno lépe
řešit. Snad se podaří podnítit zájem společně řešit pracovní podmínky například při příležitosti
konání společných sportovních
nebo např. při jiných společných
aktivitách či dobrovolnických
akcích, a nedávné získání tří
nových členů odborů z řad pracovníků úřadu městské části tak
nebude ojedinělým úspěchem.
-dě-

Zleva Pavlína Kristoforská a Ivana. Křístková
s pracovníky jiných služebních
úřadů, například co se týká osobních příplatků, když podle jejich informací jsou mimotarifní
složky platů jinde podstatně
vyšší. Nízké osobní příplatky
v ČSSZ nezávislé na služebním hodnocení jsou zdrojem
rozčarování a frustrace.
Jako velký problém a demotivaci k práci cítí řada zaměstnanců nemožnost kariérního postupu. Zákon o státní službě podle D. Benešové jednoznačně
preferuje vzdělání před zkušenostmi. V praxi pak dochází
k tomu, že zaměstnanci s dvacetiletými odbornými zkušenostmi, kteří pro nesplnění požadavku na vzdělání se nemohou
ucházet o určitá služební místa,
pracují pod „vedením“ lidí sice
se vzděláním, ale bez potřebných odborných zkušeností. D.
Benešová si sama ověřuje, že
vysokoškolské vzdělání nemusí
mít bezprostřední vliv na zna-

losti potřebné k práci. Druhým
rokem je posluchačkou kombinovaného studia na Vysoké škola sociálně správní Havířov.
Studium jí baví, cítí, že si rozšiřuje obzory, ale zatím nemá
pocit, že nabyté znalosti ovlivní
její výkon v zaměstnání, pouze jí
umožní ucházet se o lepší služební místo.
Přestože za posledních dvacet
let přibylo mnoho agend, k jejichž reálnému výkonu mají zaměstnanci leckdy výhrady (např.
v souvislosti se zvyšováním důchodu pracujícím důchodcům
jsou vydávána kvanta rozhodnutí), a množství práce je nesrovnatelné, finanční ohodnocení tomu neodpovídá. Demotivující je nezohlednění práce
s klienty rizikovými příplatky.
Většinu zaměstnanců, či správně
zaměstnankyň (těch je většina),
práce s lidmi baví, ale na to by
zaměstnavatel neměl hřešit!
-dě-

Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásili EVROPSKÝ PILÍŘ SOCIÁLNÍCH PRÁV
Evropský pilíř sociálních práv

Kapitola I: Rovné příležitosti a přístup na trh práce

1. Všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení

Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné

vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti,
které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně

zvládat přechody na trhu práce.

2. Rovnost žen a mužů

a. Rovnost zacházení a příležitostí pro ženy a muže musí být za-

o pracovní podmínky a přístup k sociální ochraně a odborné

přípravě. Musí se podporovat přechod na formy pracovního

poměru na dobu neurčitou.

b. V souladu s právními předpisy a kolektivními smlouvami
musí být zajištěna nezbytná flexibilita pro zaměstnavatele,

aby se mohli rychle přizpůsobit změnám hospodářské situace.

c. Musí se podporovat inovativní formy práce zajišťující kvalitní pracovní podmínky.

jištěna a podporována ve všech oblastech, včetně účasti na

Musí se podporovat podnikání a samostatná výdělečná čin-

b. Ženy a muži mají právo na stejnou odměnu za rovnocennou

d. Musí se zamezit pracovním poměrům vedoucím k nejistým

trhu práce, podmínek zaměstnání a kariérního růstu.
práci.

3. Rovné příležitosti

Bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské

vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální

orientaci má každý právo na rovné zacházení a příležitosti, pokud

jde o zaměstnání, sociální ochranu, vzdělávání a přístup ke zboží
a službám dostupným veřejnosti. Musí být podporovány rovné

příležitosti nedostatečně zastoupených skupin.

4. Aktivní podpora zaměstnanosti

a. Každý má právo na včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc pro zlepšení vyhlídek na zaměstnání nebo na výkon

samostatné výdělečné činnosti. Zahrnuto je právo na pomoc

pro účely hledání pracovního místa a pro účely odborné

přípravy a rekvalifikace. Každý má právo na převod nároků

na sociální ochranu a odbornou přípravu v době přechodu
mezi zaměstnáními.

b. Mladí lidé mají právo na další vzdělávání, učňovskou
přípravu, stáž nebo na nabídku pracovního místa dobré kvali-

ty do čtyř měsíců od ztráty zaměstnání nebo ukončení svého

vzdělávání.

c. Nezaměstnaní mají právo na personalizovanou, kontinuální

nost. Musí se usnadňovat profesní mobilita.

pracovním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím zákazu

zneužívání atypických pracovních smluv. Zkušební doba by
měla být přiměřenou délku.

6. Mzdy

a. Pracovníci mají právo na spravedlivou mzdu umožňující důstojnou životní úroveň.

b. Musí být zajištěna přiměřená minimální mzda, která uspokojí potřeby pracovníků a jejich rodin s přihlédnutím k vni-

trostátním hospodářským a sociálním podmínkám, přičemž
však musí být zachován přístup k zaměstnání a motivace hledat si práci. Musí být zamezeno chudobě pracujících.

c. Všechny mzdy musí být stanovovány transparentním a před-

vídatelným způsobem podle vnitrostátních zvyklostí a musí

být uznávána samostatnost sociálních partnerů.

7. Informace o pracovních podmínkách a ochrana v případě
propuštění

a. Pracovníci mají právo být na začátku svého pracovního
poměru písemně informováni o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, včetně zkušební doby.

b. Před propuštěním mají pracovníci právo být informováni o je-

ho důvodech a musí jim být dána přiměřená výpovědní doba.

a konzistentní pomoc.

Mají právo na přístup k účinnému a nestrannému řešení sporů

viduální posouzení své situace nejpozději 18 měsíců od ztrá-

včetně přiměřené kompenzace.

Dlouhodobě nezaměstnaní mají právo na hloubkové indi-

ty zaměstnání.

Kapitola II: Spravedlivé pracovní podmínky

5. Bezpečné a adaptabilní zaměstnání

4

covníci právo na spravedlivé a rovné zacházení, pokud jde

a. Bez ohledu na typ a dobu trvání pracovního poměru mají praNOS 19/2017

a v případě neoprávněného propuštění mají právo na nápravu,

8. Sociální dialog a zapojení pracovníků

a. Sociální partneři musí být při tvorbě a provádění hospodářské
politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky konzul-

továni podle vnitrostátních zvyklostí. Musí být podporováni

ve sjednávání a uzavírání kolektivních smluv v záležitostech,
Pokračování na straně 5
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Pokračování ze strany 4

které se jich týkají, přičemž je uznávána jejich samostatnost
a právo na kolektivní akce. V příslušném případě musí být

smlouvy uzavřené mezi sociálními partnery prováděny na

úrovni Unie a jejích členských států.

b. Pracovníci nebo jejich zástupci mají právo na včasné infor-

mování a projednávání v záležitostech, které se jich týkají,

přiměřenou dobu v souladu se svými příspěvky a vnitrostátními

pravidly způsobilosti. Tato podpora nesmí být demotivační pro
rychlý návrat do zaměstnání.

14. Minimální příjem

Každý, kdo nemá dostatečné prostředky, má právo na přiměřené

dávky zaručující minimální příjem, který mu umožní důstojný

zejména v případě převodu, restrukturalizace a fúze podniku

život ve všech etapách života a účinný přístup k podpůrnému

c. Musí být podporováno zvýšení kapacity sociálních partnerů

být dávky zaručující minimální příjem kombinovány s pobídkami

a hromadného propouštění.

posilovat sociální dialog.

9. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Rodiče a osoby s pečovatelskými povinnostmi mají právo na

vhodnou dovolenou, pružné pracovní podmínky a přístup k pečo-

vatelským službám. Ženy a muži musí mít rovný přístup ke

zvláštním dovoleným, aby mohli plnit své pečovatelské povinnosti a musí být motivováni k jejich vyváženému využití.

10. Zdravé, bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní prostředí
a ochrana údajů

a. Pracovníci mají právo na vysokou úroveň bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

b. Pracovníci mají právo na pracovní prostředí, které je uzpůsobené jejich profesním potřebám a které jim umožní prod-

zboží a službám. V případě osob, které mohou pracovat, by měly

(znovu)začlenění na trhu práce.

15. Příjem ve stáří a důchody

a. Pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné v důchodu
mají právo na důchod, který odpovídá jejich příspěvkům a zajišťuje přiměřený příjem. Ženy a muži musí mít rovné příleži-

tosti nabývat důchodová práva.

b. Každý má ve stáří nárok na prostředky zajišťující důstojný
život.

16. Ochrana zdraví

Každý má právo na včasný přístup k cenově dostupné a kvalitní
preventivní a léčebné zdravotní péči.

17. Začlenění osob se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením mají právo na podporu zaruču-

loužit jejich účast na trhu práce.

jící příjem, který jim zajistí důstojný život, na služby, které jim

v kontextu zaměstnání.

prostředí uzpůsobené jejich potřebám.

c. Pracovníci mají právo na ochranu svých osobních údajů
Kapitola III: Sociální ochrana a začleňování

11. Péče o děti a podpora dětí

a. Děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní vzdělávání
a péči v raném věku.

b. Děti mají právo na ochranu před chudobou. Děti ze znevýhod-

něných prostředí mají právo na zvláštní opatření pro zvýšení

rovných příležitostí.

12. Sociální ochrana

Bez ohledu na typ a dobu trvání pracovního poměru mají zaměst-

nanci a za srovnatelných podmínek osoby samostatně výdělečně

činné právo na přiměřenou sociální ochranu.

13. Podpora v nezaměstnanosti

Nezaměstnaní mají právo na přiměřenou aktivační podporu od
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trhu práce a na přiměřenou podporu v nezaměstnanosti po

veřejných služeb zaměstnanosti, aby se mohli (znovu) začlenit na
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umožní účast na trhu práce a na životě společnosti, a na pracovní

18. Dlouhodobá péče

Každý má právo na cenově dostupné a kvalitní služby dlouhodobé péče, zejména služby domácí péče a komunitní péče.

19. Bydlení a pomoc pro osoby bez domova

a. Osobám v nouzi musí být poskytnut přístup k sociálnímu bydlení nebo k pomoci v oblasti bydlení dobré kvality.

b. Zranitelné osoby mají právo na vhodnou pomoc a ochranu
před nuceným vystěhováním.

c. Osobám bez domova musí být poskytnuto přiměřené přístřeší
a služby, aby se podpořilo jejich sociální začlenění.

20. Přístup k základním službám

Každý má právo na přístup ke kvalitním základním službám,

včetně vody, hygienického zařízení, energií, dopravy, finančních

služeb a digitálních komunikací. Osobám v nouzi musí být k dispozici pomoc pro přístup k těmto službám.

Od ledna dochází ke změnám u rodičovského
příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě
tisková zpráva MPSV

Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského
příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání
rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude
umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci
v mateřství. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku
příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se
zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330
tisíc korun. Rodiče, kteří chtějí novinek využít, musí ale podat
novou žádost.
„Úřad práce začne ještě
v průběhu listopadu rozesílat
dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se budou týkat
i těch rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem
2018,“ uvedla ministryně práce
Michaela Marksová. „Pokud tyto
rodiny nevyčerpaly celou částku
příspěvku, mohou si v lednu
požádat o zvýšení podle nových
pravidel,“ dodala.
Kromě zrušení horní hranice
čerpání rodičovského příspěvku
si mohou rodiče, kteří neměli
nárok na peněžitou pomoc
v mateřství, nově zvolit čerpání
až do výše 7600 Kč za měsíc
a zkrátit si tak dobu čerpání až
na tři roky. Jedná se především
o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. Platí ale, že musí provést
volbu výše rodičovského příspěvku na příslušném formuláři.
Pokud rodiče chtějí uplatnit
nárok na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, musí podat
novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti. Pokud už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem
nejsou ještě 4 roky, mohou si
znovu požádat o rodičovský
příspěvek a čerpat ho až do
celkové výše 330 tisíc korun
(nebo do 4 let věku dětí). I nadále
platí, že rodiče mohou při
pobírání rodičovského příspěvku
umístit dítě mladší dvou let do
jeslí či školky jen na 46 hodin
měsíčně.
Pro všechny rodiny, které
pobírají rodičovský příspěvek
a chtějí změnit výši jeho čerpání,
platí, že změnu volby výše
čerpání podle nové právní
úpravy lze provést kdykoli od
1. ledna 2018. Bez podání žádosti bude od ledna 2018 dávka
vyplácena ve stejné výši, jaká
náležela za prosinec 2017. Žádost o změnu výše rodičovského
příspěvku mohou po 1. lednu
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provést všichni, kdo ji chtějí
změnit, a to bez ohledu na to, kdy
ji měnili naposledy. Po první
provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude možné
měnit výši příspěvku opět pouze
jednou za tři měsíce, stejně jako
doposud.
Od 1. ledna 2018 se ruší
možnost, aby rodičovský příspěvek čerpali pěstouni na přechodnou dobu - těmto příjemcům
bude dávka odejmuta. Zároveň
dochází k tomu, že k částkám
rodičovského příspěvku vyčerpaným těmito pěstouny před 1.
lednem 2018 se nepřihlíží. To
znamená, že rodinám, jejichž dítě
ve věku do 4 let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou
dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku. Pokud tyto
rodiny rodičovský příspěvek
pobírají, je potřeba se informovat
na ÚP ČR o aktuální změněné
výši celkové částky a případně si
upravit výši čerpání rodičovského příspěvku. Pokud rodiny
s dětmi, které byly dříve v pěstounské péči na přechodnou
dobu, již rodičovský příspěvek
podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou 4 roky, mohou příspěvek dočerpat, ale musí
podat novou žádost.
U rodičů, kteří splňují nárok na
rodičovský příspěvek a zároveň
mají (nebo měli) nárok na jeho
obdobu poskytovanou v jiném
státě (i mimo EU), se nově bude
z celkové částky rodičovského
příspěvku 220 tisíc (resp. 330
tisíc korun) odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.
Od ledna se dále zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok
na přídavek na dítě z 2,4 na
2,7násobek životního minima.
Na dávku tak dosáhne více rodin
a podpoří se tak i ty, kde rodiče
pracují, ale mají relativně nižší
příjmy. Dále se zvyšují částky
přídavku na dítě o 300 korun pro
děti pracujících rodičů (alespoň
jeden z rodičů musí mít příjem ze
závislé činnosti, samostatné
výdělečné činnosti či dávky
nahrazující tento příjem). Nově

tak budou činit 800, 910 a 1000
korun měsíčně podle věku dítěte. O navýšení přídavku na dítě
není třeba žádat, po splnění
podmínek a po doložení dokladu
o čtvrtletním příjmu ÚP ČR
provede výběr základní či zvýšené výměry automaticky.
Ke změnám dochází i v příspěvku na bydlení. Novela zákona zpřesnila výčet nákladů na bydlení. Současně byla doplněna
podmínka, že pro příspěvek na
bydlení musí být náklady na bydlení podrobně rozepsány na
jednotlivé položky, od ledna
2018 tedy nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou. U všech jednotlivých

položek se uvede, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny
zálohově. Zúčtování zálohových
plateb musí být doloženo minimálně 1x za 12 měsíců. U nájemních vztahů, které jsou sjednány
na méně než 12 měsíců, je nutné
zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018
musí být vždy doloženo poslední
zúčtování zálohových plateb, nejpozději do 12 měsíců po jejich
posledním zúčtování. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude
mít na příspěvek na bydlení
nárok nebo mu Úřad práce ČR
dávku odejme.


Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení, pracuje
na principu lidské solidarity a neziskovosti. Služby členům odborových svazů, se kterými má uzavřené dohody o spolupráci, tedy
i členům našeho odborového svazu, jsou poskytnuty po předložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové
organizace zdarma.
SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať
už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.
Okruhy poskytovaných informací
 Bytové spoluvlastnictví
 Bytové družstvo
 Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht
 Problematika služeb spojených s užíváním bytu
Kontakty na poradny na https://www.son.cz/poradna.php

§ ODPOVÍDÁME §

Náš představený nám zadává úkoly, se kterými nesouhlasíme,
např. se zdají být nehospodárné a nevýhodné pro úřad. Můžeme
jejich plnění odmítnout?
vlády nebo vedoucího Úřadu
Zákon o státní službě v § 84
vlády dříve, než tento příkaz začstanoví, kdo může ukládat slune plnit. Nedojde-li k nápravě, je
žební úkoly. V praxi to bude nejstátní zaměstnanec povinen na
častěji příslušný představený,
tento rozpor písemně upozornit.
a to v rozsahu stanoveném sluTrvá-li bezprostředně nadřízený
žebním předpisem. Státní zaměstpředstavený, vyšší představený,
nanec má právo odmítnout vyřivedoucí služebního úřadu, přízovat služební úkoly, které neslušný člen vlády nebo vedoucí
patří do jeho oboru služby, a dále
Úřadu vlády přes písemné upoodmítnout splnit služební úkol,
zornění na splnění příkazu, je
který má splnit osobně předstapovinen vydat příkaz státnímu
vený (to neplatí v případě zastuzaměstnanci písemně. Nemůže
pování, pak úkol musí splnit i zatedy plnění tohoto úkolu zcela
stupující státní zaměstnanec).
odmítnout.
Státní zaměstnanec nesmí splnit
S výjimkou rozporu s výše
příkaz, spáchal-li by jeho splněuvedenými předpisy se tedy od
ním trestný čin nebo správní destátního zaměstnance neočelikt.
kává, že bude zkoumat správnost
Státní zaměstnanec může obči vhodnost služebního úkolu.
držet příkaz, který je v rozporu
V případě, že by státní zaměsts právním předpisem nebo slunanec odmítl splnění úkolu a nežebním předpisem, ovšem nenašlo o některý z výše uvedených
plňuje výše uvedená kritéria. Na
případů, mohlo by se jednat o potento rozpor je podle § 85
rušení služební kázně, ve kterém
zákona o státní službě povinen
by mohlo být shledáno i kárné
upozornit bezprostředně nadříprovinění.
zeného představeného, vyššího
Šárka Homfray
představeného, vedoucího slusvazová právnička
žebního úřadu, příslušného člena

Dokumenty z ráje: Jak ti nejbohatší zneužívají pracovníky a podporují populizmus
16. listopad 2017
Po desetiletí stagnace mezd, kdy veřejné služby byly pod tlakem a nerovnosti rostly, kdy pracující nedokázali pochopit, proč se rostoucí bohatství z globalizace netýká i jich, částečně odhalují tajné Paradise Papers
neboli Dokumenty z ráje, kam toto bohatství zmizelo. Zatímco tyto
odhalené dokumenty vytvářejí v novinách velké titulky o krácení daní,
poněkud opomíjen zůstává fakt, že
nejvíce na tom tratí pracovníci.
Ačkoliv utajení znamená, že nikdo
opravdu neví, kolik peněz se při daňových únicích ztratí, věrohodné
odhady se pohybují kolem 30 bilionů amerických dolarů. To je téměř dvojnásobek výkonu celé ekonomiky EU. Je nutné si uvědomit, že daňové úniky
tlačí dolů mzdy. To probíhá v jednoduchém schématu, kdy firmy přesouvají své zisky do zemí s nízkou daňovou sazbou do zemí s minimální transparentností, pryč ze země, kde byl zisk vytvořen. K tomu dochází za účelem
obelhání finančního úřadu, že nebyl vygenerován žádný zdanitelný zisk, ale
zároveň se hodí i k demonstraci před pracovníky a odbory, že nebyl
vytvořen zisk k navýšení mezd. Podobná logika je zneužívána i při
propouštění zaměstnanců. Po desetiletí posloucháme, že prostě neexistuje
dostatek prostředků k financování veřejných služeb. Dokumenty z ráje bohužel ukazují, proč tomu tak je – bohatství odtéká do daňových rájů.
Odvádění zisků do daňových rájů zvyšuje tlak na privatizaci, škrty ve školství a zdravotnictví, stagnující mzdy ve veřejném sektoru a rostoucí
poplatky za veřejné služby. Všechny tyto faktory tvrdě dopadají na pracovníky. S tím, jak ti nejbohatší platí menší a menší daně připadá větší daňová
zátěž na pracovníky a malé podniky prostřednictvím příjmových a spotřebních daní.
Sociální summit ve švédském Göteborgu – proslov Luca Visentiniho
z ETUC
17. listopad 2017
17. listopadu proběhl ve švédském Göteborgu sociální summit, na kterém
promluvil i generální tajemník ETUC Luca Visentini. Vyjádřil potěšení nad
tím, že se evropští lídři sešli k diskusi o navrácení sociální dimenze do
Evropské unie. Zde je výňatek z jeho proslovu: „Když byla EU založena,
a pak rozšířena o další členské státy, sociálně tržní ekonomika a evropský
sociální model byly fundamentálními hodnotami, zatímco lidem byla slibována konvergence, integrace a koheze. Úsporné politiky, kterým jsme
čelili, vedly k pomalému zotavení a k nedostatečným zlepšením v nezaměstnanosti a míře zaměstnanosti.
Žádná konvergence, integrace ani
koheze se nekonaly. Místo toho
země a regiony zaostávají, mladí
a starší pracovníci jen těžko hledají práci, trhy práce jsou roztříštěné a mnoho nových pracovních míst je nejistých. Nerovnosti
v EU dosáhly úrovně v USA,
mzdy jsou potlačovány spolu s produktivitou, mzdové rozdíly a divergence
mezi zeměmi a sektory dosahují neakceptovatelných úrovní, čímž snižují
potenciál jednotného trhu. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání, které
jsou základními privilegii sociálních partnerů, jsou napadány a často ničeny. Není to pesimismus nebo malování katastrofických scénářů, jde o to
nepodcenit úlohu nezaměstnanosti, chudoby a sociální exkluze při potlačování populizmu, nespokojenosti a nedůvěry v Evropskou unii. Naší zodpovědností je poskytnout lidem přesvědčivé a stabilní řešení problémů v jejich běžném životě.“
EU pilíř sociálních práv – je čas jednat, tvrdí EPSU
20. listopad 2017
Evropské instituce na sociálním summitu EU v Göteborgu dne 17.
listopadu podepsaly EU pilíř sociálních práv. Tento pilíř, který vytváří závazek členských zemí k rozvoji sociální Evropy, se skládá ze tří částí: 1) zajištění stejných příležitostí, jako je přístup na trh práce, 2) prosazování

férových pracovních podmínek a 3) zajištění sociální ochrany a inkluze.
Každá část se snaží o postupnou konvergenci. Generální tajemník Evropské
federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), Jan Willem Goudriaan k tomu řekl: „Tento pilíř je úspěchem po téměř desetiletí úspor.
Konečně jsme se dočkali toho, že do agendy EU se dostaly sociální progres
a boj s nejistotou. Pracovníci ve veřejných službách měli své mzdy snížené
nebo zmrazené na mnoho let s tím, že
v některých zemích neexistuje prostor
pro jejich vyjednávání. S tímto novým
závazkem k sociálnímu dialogu, kolektivnímu vyjednávání a úlohou sociálních partnerů mohou členské státy přijít s konkrétními změnami v politikách EU, jako je například Evropský semestr. Veřejné služby jsou klíčové
v boji s rostoucí nerovností, k pokroku v udržitelném rozvoji a dosahování
rovnosti mezi pohlavími. Jakožto pracovníci ve veřejných službách víme,
že tento pilíř může být realizován pouze prostřednictvím zvýšených investic do veřejných služeb včetně zdravotnictví, dlouhodobé péče a péče o děti,
sociálního bydlení a do pitné vody a energie.“ K implementaci tohoto pilíře
požadují evropské odbory sociální akční program s legislativními návrhy od
Evropské komise.
Pracovníci ve veřejných službách po celém světě volají po okamžitém
propuštění zadrženého korejského odboráře Han Sang-Gyuna
20. listopad 2017
Zástupci PSI vyzývají všechny své pobočky, aby podepsaly petici žádající okamžité propuštění odborového
předáka korejské KCTU Han SangGyuna. Ten je v současnosti uvězněn
na tři roky poté, co zorganizoval masovou demonstraci, která měla za cíl
zastavit zpátečnické reformy zákoníku
práce, a na které demonstranti požadovali rezignaci současné nedemokratické vlády Park Geun-Hye. Předseda KCTU Han Sang-Gyun byl podle pracovní skupiny OSN uvězněn v rozporu s mezinárodními standardy a lidskými právy. Tato pracovní skupina OSN zároveň doporučila jihokorejské
vládě, aby předsedu KCTU okamžitě propustila. K vytvoření společnosti,
která respektuje pracovníky tak, jak to slíbil nový korejský prezident Moon
Jae-In, je zapotřebí pana Sang-Gyuna propustit. S podobnou výzvou na
propuštění se na korejskou vládu obrátila i Mezinárodní organizace práce.
Zhodnocení ročního růstu – reakce ETUC
22. listopad 2017
Evropská komise představila hodnocení ročního růstu, které zahajuje
výroční hospodářsko - politické rozhodování, tzv. Semestr. Katja Lehto
Komuleinenová, zástupkyně generálního tajemníka Evropské odborové
konfederace (ETUC), k tomu řekla: „Doufám, že dnešní oznámení je začátkem lepší hospodářské politiky EU,
která bude o férovosti a životních podmínkách a ne pouze o fiskálních pravidlech. ETUC vítá, že Evropská komise si
vytyčila své hospodářské a sociální priority. ETUC již dlouhou dobu volá po hospodářském a sociálním semestru, a jsme
povzbuzeni prohlášením Evropské komise, že použije doporučení pro hospodářskou politiku k zavedení nového evropského pilíře sociálních práv do praxe.
ETUC vítá i výzvu Komise ke zvyšování mezd a k reformám, které povedou k růstu reálných mezd, ale nesouhlasíme s tím, že ten by měl být spojován pouze se zeměmi s fiskálním přebytkem. Mzdy jsou motorem inkluzivního růstu. Komise má pravdu v tom, že napříč Evropou neprobíhá
dostatečná konvergence životních a pracovních podmínek. To je důvod,
proč jsou zapotřebí investice do veřejných služeb ve všech zemích EU
a mzdové rozdíly mezi Východem a Západem musí být řešeny zvýšením
mezd napříč celou EU.“
Pavol Mokoš
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