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Předseda odborového svazu
Pavel Bednář k propouštění, vyššímu
kolektivnímu vyjednávání, právní pomoci
zaměstnavatele a odměňování

 Velkým tématem loňského
roku bylo původně avizované
10% propouštění ve státní
správě, jak hodnotíte výsledek
tohoto propouštění?
Odborový svaz se od samého
počátku vyhlášení tohoto ambiciózního požadavku ze strany

stupně mírnilo, včetně samotné
ministryně Schillerové např. při
jejím vystoupení na VIII. sjezdu
našeho odborového svazu v březnu loňského roku. Nakonec zrušení služebních míst nebylo v takovém rozsahu, jak bylo z počátku prezentováno. Dle sdělení

ministryně financí distancoval
a poukazoval na tu skutečnost,
že tak závažný krok nemůže být
proveden bez podrobné analýzy
potřebnosti konkrétních míst
a zejména toho, jakým způsobem bude zajištěn výkon agendy, která na případná rušená
místa připadá. To, že to byl nepromyšlený a nekoncepční úmysl
ze strany ministryně financí, se
ukázalo v průběhu roku, kdy MF
ČR své výroky v této věci po-

ze sekce státní služby MV ČR se
zrušení týkalo cca 2500 služebních a pracovních míst, z toho
přibližně 1900 míst pod zákonem o státní službě a cca 600
míst pod zákoníkem práce (redukce byla větší u představených, cca 5 až 6 %). Jelikož na
některých služebních úřadech
byl na představené vyvíjen určitý tlak na redukci míst, někteří
Pokračování na straně 2
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Reakce OSSOO na reportáž ČT
v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“
tisková zpráva Praha 12. února 2020

Dne 9. 2. 2020 byla na ČT 1 v rámci pořadu pod názvem
168 HODIN odvysílána reportáž na téma „Úřednické milodary“,
která ve svých důsledcích hrubě zkreslila a znevážila práci zaměstnanců Úřadu práce ČR.
Jako odborový svaz reprezentující mj. zaměstnance Úřadu práce
ČR bychom si přáli, aby tato reportáž byla impulsem pro nové vedení
Úřadu práce ČR k prověření, zda státní zaměstnanci tohoto služebního úřadu mají dostatečné podmínky pro zajištění své práce, aby ji
mohli vykonávat co nejkvalitněji a nejvstřícněji ke svým klientům.
Domníváme se, že to je společný zájem všech.
Dlouhodobě upozorňujeme na tu skutečnost, že zejména tzv.
„přepážkoví pracovníci“, nejen Úřadu práce ČR, vykonávají velmi
náročnou činnost. Velké množství klientů, složitá agenda i nízké platové ohodnocení a dlouhodobý personální podstav tuto náročnou
práci dále výrazně ztěžují. Nehodláme omlouvat neznalost úředníků, která by se v praxi rozhodně neměla vyskytovat. Na druhou
stranu, chybovat je lidské. Z reportáže rozhodně není zřejmé, jak
častá taková neznalost je, a jaký je poměr řádně odbavených klientů a v reportáži uvedených obdobných excesů. Zároveň není
zřejmé ani to, zda se reportérky na jiných, než odvysílaných pracovištích setkaly se správnou nebo chybnou informací. Věříme, že
klientů, kterým se dostanou správné a úplné informace, bude drtivá
většina. V tomto směru považujeme odvysílanou reportáž za silně tendenční! Rozhodně však odmítáme spekulace o jakémkoli soutěžení
„na některých úřadech v tom, kdo největší počet lidí vyřadí sankčně
z evidence“.
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda odborového svazu
TV pořad dostupný na:
h t t p s : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z / p o r a d y / 1 0 11 7 0 3 4 2 2 9 - 1 6 8 hodin/220452801100209/

ČSOB Motivační program
pro členy OSSOO
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představení bohužel tomuto tlaku podlehli a mnohdy nepromyšleně navrhli zrušení míst,
což se ve výsledku dnes velmi
negativně projevuje. Proto je
nutné k rušení míst v budoucnu
přistupovat velice obezřetně a po
důkladné přípravě a analýze. Odborový svaz státních orgánů a organizací bude podobné úvahy
a kroky sledovat a vyžadovat
k tomu zejména odpovídající
podklady a zdůvodnění.
 Pro státní zaměstnance už
řadu let platí kolektivní dohoda vyššího stupně a odborový
svaz už delší dobu usiluje o vyšší kolektivní vyjednávání také pro zaměstnance územní
samosprávy či pro příslušníky
bezpečnostních sborů, v jakém
stádiu jsou tato jednání?
Dovolte mi, abych se nejdříve
vrátil ke Kolektivní dohodě
vyššího stupně (KDVS) pro státní zaměstnance ve služebním poměru dle zákona o státní službě.
Náš OS při vyjednáváních s vládními zástupci sehrál iniciativní
a primární úlohu. Díky našim
vyjednávačům se podařilo již 2x
dojednat znění KDVS, která
přináší státním zaměstnancům
některé výhody či benefity vedle
jejich striktních povinností a omezení, která vyplývají z rigidního
znění zákona o státní službě.
KDVS by však měla být inspirací pro ostatní odboráře ve veřejných službách a správě při jejich kolektivních vyjednáváních.
Uzavření KDVS nám umožňuje samotný zákon o státní službě. Bohužel žádný jiný zákon
nám neumožňuje uzavřít kolektivní smlouvu vyššího stupně
(KSVS) pro odboráře a zaměstnance územně samosprávných
celků či KDVS pro příslušníky
bezpečnostních sborů. Je tedy
pouze na vůli sociálních partnerů, jestli chtějí kolektivně vyjednávat s úmyslem uzavření
KSVS pro samosprávu či KDVS
pro všechny bezpečnostní sbory.
Z naší iniciativy proběhlo
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několik jednání na úrovni 1.
náměstka ministra vnitra za
účasti dalších OS, které zastupují příslušníky bezpečnostních
sborů, s cílem uzavření KDVS
pro bezpečnostní sbory. MV ČR
v této naší snaze sehrálo úlohu
zprostředkovatele a mentora
a oslovilo v této věci významné
bezpečnostní sbory. Ani jeden
bezpečnostní sbor se nevymezil
vůči možnému uzavření KDVS
vyjma Policie ČR. Bohužel Policejní prezidium ČR bylo v té době velmi významně ovlivněno názorem Nezávislého odborového
svazu PČR (NOSP), který navenek neměl problém s uzavřením KDVS, ale vnitřně s tím nesouhlasil. Na těchto postojích
veškerá snaha OSSOO ztroskotala. Smutné je, že díky NOSP,
který se staví do role toho nejvýznamnějšího OS v rámci bezpečnostních sborů, především
u PČR, odborová solidarita nebyla naplněna a jasně se ukázalo,
že pro činovníky NOSP je
neznámým pojmem!
Nejenom VIII. sjezd našeho
odborového svazu z března
loňského roku, ale i předešlé
sjezdy deklarovaly v programech OSSOO snahu o uzavření
KSVS pro odboráře a zaměstnance územně samosprávných
celků. OSSOO zahájil již v roce
2016 předběžná jednání se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR)
o možnosti uzavřít nejprve dohodu, která by zajišťovala zaměstnancům územních samosprávných celků minimální benefity. Přes počáteční vzájemný
optimismus se jednání zkomplikovala, a proto dne 29. 5. 2017
odborový svaz oficiálně zahájil
kolektivní vyjednávání se SMO
ČR odesláním návrhu na uzavření KSVS. SMO ČR však tento návrh odmítl s tím, že se nepovažuje za organizaci zaměstnavatelů, a tudíž ani za smluvní
stranu KSVS. OSSOO tento
právní názor nesdílel, a proto se
obrátil na MPSV s žádostí o určení zprostředkovatele ve sporu
o uzavření KSVS. SMO ČR proti rozhodnutí MPSV o určení
zprostředkovatele podal rozklad,
proběhlo další řízení, nové rozhodnutí MPSV a opět rozklad ze

strany SMO ČR. Konečným
výsledkem bylo pravomocné
rozhodnutí MPSV, že SMO ČR
je organizací zaměstnavatelů ve
smyslu zákona o kolektivním
vyjednávání. Proti tomuto rozhodnutí podal SMO ČR správní
žalobu, která čeká na rozhodnutí
správního soudu již více než 1 rok.
 Smíří se odborový svaz
s tím, že se nepodařilo iniciovat právní úpravu, která by
zaručovala podobné právo,
jako mají státní zaměstnanci
a zaměstnanci orgánů finanční
správy, ohledně nákladů eventuálního právního zastoupení
při sporu s třetí osobou?
Konstatování, že se nepodařilo iniciovat právní úpravu pomoci úředníkům ze strany zaměstnavatele při výkonu práce nebo
pro výkon práce, není zcela přesné. Oslovili jsme všechny služební úřady (234), odpovědělo
nám však celkem 39 z nich, problém s napadáním úředníků mělo
14 úřadů. Dále jsme prostřednictvím našich odborových organizací oslovili územní samosprávné celky, odpovědělo 59
subjektů, ve 13 případech zaměstnavatel řešil případy napadání.
Při zadání průzkumu, zejména
při formulaci otázek, jsme velmi
úzce spolupracovali s JUDr.
PhDr. Petrem Mlsnou, Ph.D.
náměstkem ministra vnitra pro
řízení sekce legislativy, státní
správy a územní samosprávy
MV ČR a RNDr. Josefem
Postráneckým, MPA, náměstkem ministra vnitra pro státní
službu. Z následného vyhodnocení výsledků průzkumu ministerstvem vnitra vyplynulo, že
„počet doručených vyjádření ze
strany všech oslovených úřadů,
která by obsahovala alespoň
částečné stanovisko k dané problematice, je poměrně nízký. Na
základě této skutečnosti i s ohledem na obsah doručených vyjádření lze uvést, že otázka bezplatné právní pomoci, resp.
právního zastoupení zaměstnanců veřejné správy není
oslovenými úřady vnímána jako
prioritní a většina úřadů není
touto problematikou přímo
dotčena. Pouze v určité speci-

fické oblasti výkonu veřejné moci lze identifikovat zvýšený výskyt případů fyzického či
verbálního napadení zaměstnanců úřadů (zaměstnanci
Úřadu práce ČR, ČSSZ – přímý
styk s klienty), se kterými může
být následně spojeno větší riziko
vzniku újmy, a tedy i případných
nákladů vynaložených těmito zaměstnanci na právní pomoc či
právní zastoupení. Na základě
provedeného vyhodnocení doručených odpovědí lze dospět k závěru, že reálnému stavu a praxi
úřadů odpovídá ponechání stávající právní úpravy s případným možným přijetím dílčí
úpravy právních předpisů upravujících specifické oblasti výkonu veřejné moci (případně prostřednictvím kolektivních dohod,
uzavřených s konkrétními zaměstnavateli), a to s ohledem na
charakter a rizikovost úkolů,
které zaměstnanci v rámci výkonu služby činí (např. agenda
sociálního zabezpečení, zaměstnanosti). Iniciativa by pak měla
být ponechána na těch úřadech,
které se skutečně v praxi s těmito problémy setkávají.“
Vzhledem k uvedenému stanovisku se proto OSSOO zaměří
na prosazování ochrany úředníků při novelizaci jednotlivých
zákonů, a to prostřednictvím
ČMKOS, která je v legislativním procesu připomínkovým
místem. Chceme rovněž působit
na odborové organizace u těch
zaměstnavatelů, kde k napadání
úředníků dochází, aby prosazovaly do kolektivních dohod
a smluv relevantní úpravu na pomoc zaměstnancům při takovýchto případech. V každém případě chceme tuto otázku při nejbližší vhodné příležitosti opět
otevřít v rámci kolektivních dohody, případně i kolektivní
smlouvy vyššího stupně.
Vedení OSSOO si je velmi
dobře vědomo toho, že veřejná
a státní správa je nepříliš konkurenceschopný zaměstnavatel
právě mimo jiné proto, že lidé
mají často pocit, že za nimi při
složité a náročné práci s klienty
jejich úřad dostatečně nestojí.
Pokračování na straně 3
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 V souvislosti s novelou
zákona o státní službě, která
znamenala uvedení zákona do
praxe, byla předpokládána nová úprava odměňování, vznikla pro jeho přípravu komise,
ale výsledek žádný, a to státní
služba funguje již šestým
rokem!
Neřekl bych, že není žádný výsledek. Již za funkčního období
minulé vlády pracovala v gesci
MPSV politickoodborná pracovní skupina. Je pravdou, že jejím cílem mělo být vytvoření
nového systému odměňování
státních zaměstnanců pod zákonem o státní službě. Tento ambiciózní cíl se však nepodařilo
naplnit (i díky postoji MF ČR,
že jakákoli změna musí být rozpočtově neutrální), ale k určitým
dílčím změnám i díky této pracovní komisi přece jenom došlo.
Změnou vlády po volbách
v roce 2017 došlo k tomu, že tato pracovní skupina na delší dobu přestala fungovat. Ihned po
ustavení nové ministryně práce
a sociálních věcí jsem ministryni Maláčovou požádal, aby
opět „oživila“ práci politickoodborné pracovní skupiny. Zadání se však rozšířilo na odměňování celého sektoru veřejných
služeb a správy, nejenom na
státní službu. Nyní tedy nejde
pouze o úpravu odměňování státních úředníků, ale o nastavení
nových pravidel pro odměňování ve sféře veřejných služeb
a správy, tedy u zaměstnanců
odměňovaných platem.
Na zasedání pracovní skupiny
v lednu letošního roku jsem
přednesl jednoznačné požadavky našeho OS na změny v odměňování: rozšíření platových stupňů v jednotlivých platových
třídách nejméně o jeden (po 32
letech odborné praxe již nemůžete postoupit do vyššího
platového stupně, což je i z důvodu posunutí hranice odchodu
do důchodu demotivující), zachování počtu platových tříd,
přiznání zvláštních příplatků za-
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městnancům, kteří se zabývají
přestupkovým řízením, zkušebním instruktorům autškol, pracovníkům inspekčních orgnů
(např. ČIŽP, ČOI, SVS apod.).
Pokud budeme hovořit o odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru, nesmíme však zapomenout zmínit především tu
skutečnost, že se při každoročním vyjednávání s vládou ČR
daří najít kompromisní řešení při
zvyšování platů ve veřejných službách a správě. A zvyšování platů
v minulých letech nebylo malé:
v roce 2016 zvýšení tarifů o 3 %,
v roce 2017 valorizace tarifů o 4
%, v roce 2018 navýšení platů
v tarifní složce o 10 %, pro rok
2019 opět zvýšení platových tarifů o 5 % a pro rok 2020 se podařilo vyjednat paušální zvýšení

tarifů o 1500 Kč. Jsem rád, že
jsem jako předseda našeho OS
a zároveň jako mluvčí všech OS
veřejné sféry byl u těchto citovaných jednání. Vedle každoročního vyjednávání o navýšení platů se OSSOO též podařilo upravit jednotlivé katalogy činností
pro různé kategorie zaměstnanců, díky čemuž se např. strážníci
obecních a městských policií zařadili nově do vyšších platových
tříd.
Na závěr mi dovolte apel na
všechny zaměstnance ve veřejných službách a správě – vše,
o čem tu hovoříme, se podařilo
jenom díky aktivnímu přístupu odborů, díky profesionalitě
odborových funkcionářů, díky
jejich autoritě. Odbory jsou
jedinou silou, která hájí práva

a oprávněné zájmy svých členů
a ostatních zaměstnanců.
A Vy, kdo jste členy Odborového svazu státních orgánů a organizací, buďte na to
hrdí! Jste součástí svazu, který
je třetím největším odborovým
svazem v rámci ČMKOS, který je nejvýznamnějším OS ve
veřejné sféře a který svým sebevědomím a transparentním
přístupem si vybudoval respekt jak v rámci ČMKOS, tak
především u sociálních partnerů, tedy vlády ČR a jednotlivých zaměstnavatelů jak ve
státní správě, tak i v samosprávě.
Odbory jsou jedním z pilířů
demokracie. S NÁMI, PRO
VÁS!
-dě-

Ke slučování zdravotních pojišťoven není žádný důvod
Stanovisko VoZP ČR k opětovným úvahám o fúzi se ZPMV ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna není informována o tom, že
by probíhaly jakékoli přípravy
na sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou, jak o tom veřejně
hovoří předseda KSČM Vojtěch
Filip, podle kterého by to měl
být první krok k vytvoření jediné státní zdravotní pojišťovny.
K podobným úvahám VoZP
v minulosti vždy vyjádřila svůj
nesouhlas a ani nyní nevidí žádný racionální důvod k fúzi s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou, natož k vytvoření jedné gigantické státní pojišťovny.
VoZP je ekonomicky stabilní
instituce se 700 tisíci klienty,
která na trhu zdravotního pojištění působí více než 25 let.
Jsou zde ze zákona pojištěni vojáci Armády ČR, kterým poskytuje specializovanou zdravotní
a preventivní péči.
Už loni v říjnu se proti návrhu
komunistů veřejně postavili zástupci významných odborových
svazů. „Se zrušením zaměstnaneckých a oborových pojišťoven

nesouhlasím. Mají zřejmé opodstatnění. Jedině ony dokážou
zohlednit potřeby konkrétních
profesních a zaměstnaneckých
skupin ve zdravotní péči i prevenci,“ uvedl předseda Odborového svazu státních orgánů
a organizací Pavel Bednář.
Záměry KSČM nepadly na
úrodnou půdu ani u předsedkyně
Českomoravského odborového
svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) Renaty Kořínkové. „Z hlediska zájmů za-

městnanců nemá existence jedné
zdravotní pojišťovny logiku.
Taková instituce se z podstaty
nemůže nijak specializovat a na
nikoho zaměřit. Vznikne-li jedna
pojišťovna, bude se muset snažit
vyhovět všem skupinám a ve
skutečnosti nevyhoví nikomu,“
soudí šéfka ČMOSA.
Systém jedné velké Všeobecné zdravotní pojišťovny a takzvaných zaměstnaneckých pojišťoven, které tvoří jakousi její protiváhu, se v Česku ustálil
v 90. letech minulého století.
Z původních 27 pojišťoven
zůstalo sedm a celý systém funguje při tomto počtu minimálně
v posledních deseti letech stabilně.

Unie zaměstnavatelských svazů - aktuality

Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem závodního stravování
Téměř čtyři pětiny tuzemských zaměstnavatelů si přejí zachování
současného systému závodního stravování a nechtějí do něj dělat žádné výraznější zásahy. Zvažovaný neadresný výdajový paušál by
totiž na rozdíl od nynější podpory stravování nemotivoval pracovníky
k pravidelným obědům. celý průzkum neleznete zde: /soubory/UZS_SPCR_TZ_pruzkum_PPM Factum 6_2_2020.pdf

Závěrečná zpráva postoje zaměstnavatelů ke stravování zaměstnanců a k zavedení stravovacího paušálu
Připraveno pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unii zaměstnavatelských svazů ČR. Závěrečná zpráva zde: /soubory/PPM_factum_Závěrečná zpráva_stravování.pdf

Jak pomoci se sladěním profesního a osobního života?

Otázkou v titulu jsem se se svými kolegy zabývala dlouhou dobu. V kolektivní smlouvě jsme
samozřejmě spoustu bodů na dané téma měli již
dříve, ale chtěli jsme ještě něco víc. Nápady
jsem chytala na různých akcích k danému tématu, inspirovaly mě i nápady jiných aktivních
lidí a některé vzešly prostě ze života a mých
vlastních potřeb řešení nastalých problémů.
Hledala jsem něco, co nebude jen hezky znít, ale opravdu to
pomůže vyvážit a sladit práci s rodinným životem a pomůže všem
zvládat obojí činnost bez zásadních problémů. A protože nejsem
lakomá, dnes se s vámi podělím o to, co se nám již povedlo, třeba
se vám to bude hodit, až budete sjednávat tu vaší kolektivní
smlouvu. A pokud budete mít nějaký další nápad, dejte vědět :-).
I když by se to na první
Výhody navíc pro rodiče,
pohled nemuselo zdát, i další
studující a dobrovolníky
sjednaný bod přispívá ke sladění
V naší kolektivní smlouvě
výkonu práce v zaměstnanecjsme již měli zakotven závazek,
kém poměru a rodinného života.
že případy ochranné doby uveZaměstnavatel se zavázal podené v § 53 odst. 1 zákoníku
skytnout zaměstnanci v souladu
práce (nemožnost dání výpovědi
s § 205 zákoníku práce 5 dní
zaměstnanci) se rozšiřují o dopracovního volna s náhradou plabu, kdy zaměstnanec nebo zatu k samostudiu před termínem
městnankyně pobírá rodičovský
stanoveným k vykonání zkoušpříspěvek, a o dobu, kdy osaky odborné způsobilosti z obecmělá zaměstnankyně (samožiné části dle zákona č. 312/2002
vitelka) nebo osamělý zaměstSb. o úřednících územních
nanec (samoživitel) pečuje o dísamosprávních celků, 5 dní pratě do 15 let věku. Další sjednaná
covního volna s náhradou platu
výhoda se týká více než života
k samostudiu před termínem
rodinného života osobního. Se
stanoveným k vykonání zkoušzaměstnavatelem jsme se dohodky odborné způsobilosti ze zvláštli na základě § 203 odst. 2 písm.
ní části a 5 dní pracovního volna
h) zákoníku práce, že zaměstnas náhradou platu k samostudiu
vatel poskytne zaměstnanci na
před termínem stanoveným k vyjeho žádost pracovní volno s nákonání zkoušky, která je předehradou platu v nezbytně nutném
psána jiným obecně závazným
rozsahu nejvýše však 2 kalenprávním předpisem k výkonu
dářní týdny k činnosti vedoucích
pracovní činnosti zaměstnance,
táborů pro děti a mládež, jejich
a to za podmínky, že se zaměstzástupců pro věci hospodářské
nanec nemohl z důvodu pracova zdravotní, oddílových vedouního vytížení definovaného ze
cích, vychovatelů, instruktorů,
strany zaměstnavatele účastnit
případně středních zdravotnicřádné zaměstnavatelem hrazené
kých pracovníků v táborech pro
přípravy k vykonání zkoušky
děti a mládež za podmínky, že
akreditované Ministerstvem vnizaměstnanec nejméně po dobu
tra ČR. K tomuto bodu se nám
jednoho roku před uvolněním
následně povedlo v dodatku
pracoval soustavně a bezplatně
sjednat, že volno může čerpat
s dětmi nebo mládeží. Podmínka
zaměstnanec i z vážných rodinsoustavné a bezplatné práce se
ných důvodů, které uzná zanevyžaduje, jde-li o tábory pro
městnavatel. Zkuste si totiž odzdravotně postižené děti nebo
jet na přípravu ke zkoušce mimo
mládež. Trvá-li tábor déle než 2
bydliště na i tři týdny, když jste
týdny, lze zaměstnanci poskytsamoživitel bez babiček a děnout další pracovní volno bez
dečků, kteří mohou pohlídat vanároku na náhradu platu, nejše malé „zlobivce“. Pak nezbývá
výše v délce 5 pracovních dnů,
než se učit doma sám ve volném
pokud tomu nebrání vážné
čase.
provozní důvody na straně zaNa další závazek zaměstnaměstnavatele.
vatele jsem pak opravdu
pyšná, neboť v souladu s § 191
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li, že zaměstnanci, který soustavně pečuje o dítě do 15 let
včetně nebo o jinou osobu,
u které ošetřující lékař na základě jejího aktuálního zdravotního stavu doporučil ošetřování jinou osobou, přísluší
jedenkrát v daném kalendářním roce po dobu 5 pracovních dnů náhrada platu ve
výši zaměstnancova průměrného výdělku. Ano, nejen na
dítě, ale i na rodiče, prarodiče,
tetičku či sousedku, která nikoho blízkého nemá. Já to před třemi lety musela v době, kdy se mi
v důsledku tatínkovi smrti rozstonala maminka, řešit dovolenou, ale věřte mi, že to opravdu
doba na zotavenou nebyla.
Úlevy při nemoci, osobní
volno
Dle mého názoru přispívá
ke sladění pracovního výkonu
a osobního života i možnost čerpání dnů pracovního volna s náhradou platu ve výši průměrného výdělku z důvodu překážky v práci na straně zaměstnance
s ohledem na jeho zdravotní indispozici, tzv. sick days, a to
bez povinnosti předložit doklad
o pracovní neschopnosti. Pro
stanovení nároku na dovolenou
se za výkon práce považuje také
toto poskytnuté pracovní volno
s náhradou platu (§ 216 zákoníku práce). V době pracovní
neschopnosti jsme po dobu dřívější karenční doby měli sjednáno jedenkrát za kalendářní rok
náhradu platu ve výši 60 % zaměstnancova průměrného výdělku. Dodatkem jsme po zrušení karenční doby dohodli, že
jedenkrát ročně bude náhrada ve
výši 80 %.
Praskla vám v domě voda,
přijdou vám odečítat elektroměr,
jde vám dcera prvně do školy
a dovolené se vám nedostává?
Pro tyto případy máme sjednáno, že zaměstnavatel poskytne
zaměstnanci dodatečné pracovní
volno s náhradou platu ve výši
průměrného výdělku, v celkovém počtu maximálně 2 dnů
v kalendářním roce. O možnosti
čerpání tohoto náhradního volna
rozhoduje na základě žádosti zaměstnance jeho přímý nadřízený.
V rámci sociálního fondu
máme pak mimo jiné zaručeno

kolektivní smlouvou zajištění finančních prostředků na bezúročnou či nevratnou půjčku při
tíživé situaci. Sociální fond je
pak tvořen minimálně 4 %.
Dle stávajícího znění kolektivní smlouvy se zaměstnavatel
dále zavázal v průběhu daného
kalendářního roku na základě
žádosti zaměstnance rodičům
dětí mladších 18 let poskytnout
pracovní volno bez náhrady
platu k péči o děti v délce až 2
kalendářních týdnů s tím, že toto volno je poskytnuto s možností napracování. V současné
době jsme bohužel nuceni jednat
o omezení této výhody, protože
někteří zaměstnanci čerpali
všechna možná volna, na která
„dosáhli“ a pak si převáděli
mnoho dní dovolené do dalšího
roku. Omezení bude proto na
letní prázdniny a na prázdniny
vánoční, u těch pak ještě za
předpokladu, že bude mít zaměstnanec vyčerpánu dovolenou tak, aby mu nezbývalo více
než pět dní dovolené ke dni
podání žádosti. Napracovávat
toto volno lze předem i zpětně,
a to bez ohledu na kalendářní
rok.
Zaměstnavatel se rovněž zavázal poskytnout v případě nastalé živelní pohromy (povodeň,
požár, vichřice, výbuch plynu
apod.) na základě žádosti zaměstnanci pracovní volno s náhradou platu v délce nezbytně
nutné k odstranění následků takovéto mimořádné situace, která
nesnese odkladu, maximálně
však v délce tří pracovních dnů.
Home office
Zaměstnavatel může také na
základě kolektivní smlouvy ze
závažných důvodů na základě
žádosti zaměstnance umožnit
zaměstnanci výkon práce prováděný mimo pracoviště (home office). O žádosti zaměstnance
rozhoduje ředitel úřadu nebo jím
určený vedoucí zaměstnanec
v co nejkratší době bez zbytečného odkladu. Nyní pomalu
končí testovací období home office trvalého, stálého, charakteru
u vybraných zaměstnanců. Jsem
mezi nimi a musím říci, že
pokud zaměstnanec nemá problém se sebekázní, je home office
Pokračování na straně 5

laštovičková

Jak pomoci se sladěním profesního a osobního života?

Pokračování ze strany 4

velký pomocník ve slaďování
profesního a osobního života.
Ráno „nahodím“ pračku a jdu
pracovat. O povinné „počítačové“ pauze po dvou hodinách
práce si přenesu prádlo z pračky
do sušičky a případně dám prát
další pračku. Nemusím to nechávat na víkend jako dříve,
protože po příchodu z práce již
nic nestihnu vyprat a usušit. Stačím díky ušetřenému času za
cestování do a z práce i uvařit
a o víkendu se mohu více věnovat dětem, manželovi, pejskovi
i mamince a také svým zájmům.
Vyrovnávací příspěvek
pro matky
A protože myslíme i na maminky nastávající a novopečené
a kojící, povedlo se nám sjednat,
že byla-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která
kojí nebo zaměstnankyně-matka
do konce devátého měsíce po
porodu, převedena na jinou práci a dosahuje-li zaměstnankyně
při práci, na níž byla převedena,
bez svého zavinění nižšího
výdělku než dosahovala na dosavadní práci a přitom nesplňuje
podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství podle zákona
o nemocenském pojištění, poskytne ji zaměstnavatel po dobu
převedení k platu doplatek do
výše průměrného výdělku, kterého dosahovala před převedením.
Právní pomoc
zaměstnavatele
Ochranu osobnosti a s tím
související případné náklady za
právní zastupování jsme se pokusili ošetřit takto “Dojde-li k neoprávněnému zásahu do práva
na ochranu osobnosti zaměstnance (důstojnosti, cti, vážnosti,
zdraví, apod.) a tento zásah bude
souviset s jeho výkonem práce
u zaměstnavatele, zaměstnavatel
se zavazuje, že na své náklady
zaměstnanci poskytne právní
pomoc, případně jej zastoupí
u příslušného soudu při uplatnění práva na ochranu osobnosti
zaměstnance ve smyslu ustanovení § 83 občanského
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zákoníku.” I toto je dle mého
pohledu krokem směrem k rodině, neboť zaměstnanec nemusí
hájit svoji osobu na náklady své
a své rodiny.
Zařazení na původní práci
a pracoviště
V dodatku ke kolektivní
smlouvě, který jsme uzavřeli
v loňském roce, se nám povedlo
sjednat rozšíření u § 47 zákoníku
práce tak, že, nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro
odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení
vojenského cvičení nebo služby
v operačním nasazení, nebo zaměstnankyně po skončení mateřské či rodičovské dovolené nebo
zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně
oprávněna čerpat mateřskou či
rodičovskou dovolenou, nebo
po skončení doby poskytování
dlouhodobé péče v případech
podle zákona o nemocenském
pojištění se souhlasem zaměst-

navatele podle § 191a zákoníku
práce, nebo po skončení doby
ošetřování dítěte mladšího než
10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona
o nemocenském pojištění a doby
péče o dítě mladší než 10 let
z důvodů stanovených zákonem
o nemocenském pojištění, do
práce, anebo nastoupí-li do práce
zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit jej na jeho původní
práci a pracoviště. Není-li to
možné proto, že původní práce
odpadla nebo pracoviště bylo
zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit jej podle pracovní
smlouvy.
Zaměstnavatel se také zavázal
v dodatku ke kolektivní smlouvě, pokud tomu nebudou bránit
vážné provozní či jiné důvody,
poskytnout rodiči dítěte mladšího 4 let neplacené volno po
skončení rodičovské dovolené
na základě jeho žádosti a po
skončení tohoto pracovního neplaceného volna zařadit tako-

vého zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště. Není-li
to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo
zrušeno, zavazuje se zaměstnavatel zařadit takového zaměstnance podle pracovní smlouvy.
Volno pro tatínky
Posledním bodem, který jsme
dodatkem doplnili do kolektivní
smlouvy, je závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci,
kterému se narodilo dítě a nečerpá mateřskou dovolenou, pracovní volno s náhradou platu
v délce 5 dnů v období šesti týdnů ode dne narození dítěte na pomoc při poporodní péči. Toto
volno lze čerpat jedenkrát na
každé jedno narozené dítě. Tak
vidíte, nemyslíme jen na maminky, i když přítomnost tatínka
doma v době prvních dnů po
narození miminka je skvělá i pro
ně, ne?
Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO
při KÚ Středočeský kraj
a 2. místopředsedkyně
Sekce veřejné správy OSSOO

ČSOB Motivační program

Odborový svaz státních orgánů a organizací
uzavřel s Československou obchodní bankou,
a.s. smlouvu o spolupráci, dle které banka
poskytne každému členovi OSSOO ČSOB
Motivační program, pokud o něj člen OSSOO
projeví zájem.
ČSOB Motivační program je soubor zvýhodněných produktů, které jsou bankou nabízeny jako
celek, přičemž člen OSSOO se rozhodne, zda
využije všechny části nabídky nebo jen vybraný
produkt.
Produkty nabízené v rámci ČSOB Motivačního
programu jsou uvedené na stránkách
https://motivacniprogram.csob.cz/
po zadání uživatelského (přihlašovacího) jména
ossoo a hesla ossoo111.
Zájemce o ČSOB Motivační program se bance
prokáže členským průkazem OSSOO nebo potvr-

zením základní či místní
odborové organizace.
Úvěrové produkty
budou bankou poskytnuty jen v případě, že
člen OSSOO úspěšně projde standardním skórinkovým systémem banky a že mu bude příslušný
úvěrový produkt schválen.
V případě ukončení smluvního vztahu založeného citovanou smlouvou je banka oprávněna dál
poskytovat produkty a služby banky členům
OSSOO za standardních podmínek banky.
V případě, že člen OSSOO přestane plnit podmínky konkrétních produktů, je banka oprávněna dále
neposkytovat členovi OSSOO výhody vyplývající
z ČSOB Motivačního programu a členovi OSSOO
budou produkty a služby dále poskytovány za standardních podmínek.

ČSOB připravila balíček nadstandardních výhod všem členům ODBOROVÉHO SVAZU
STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ. Abyste je mohli využít, stačí si nechat zasílat mzdu na
účet v ČSOB nebo Poštovní spořitelně.
Speciální nabídka pro ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ - Např.:
Konsolidace půjček
Pojištění vozidel a řidičů
Pojištění domácnosti a stavby
• Akční sazba 4,9 % p.a. • Sleva na pojistném 15 %
• Sleva na pojistném 15 %
(RPSN 5,0 %) pro půjčky od • První 2 roky vám vrátíme • Odměna 25 % z uhrazeného
250 000 Kč
vždy 25 % z uhrazeného popojistného každý rok po dobu
• Předčasné splacení zdarma
jistného (celkem 50 %) - platí
prvních 2 let (50 % celkem) • Spojte své půjčky do jedné
od 2. ledna do 31. března 2020
platí od 2. ledna do 31. března
a plaťte méně
• Roční bonus 5 % za jízdu bez
2020
nehody
• Bonus za bezeškodní průběh

Spokojený zaměstnanec, spokojený
zaměstnavatel

Odborová organizace při Městské policii v Karviné má dlouhou
historii, vznikla záhy po vytvoření městské policie počátkem 90.
let. Nikdy tu odboráři neřešili nějaké zásadní problémy, zaměstnavatel vždy dbal o slušné pracovní podmínky.

V současné době 4% sociální
fond znamená příspěvek na penzijní připojištění, odměny k životním a pracovním výročím,
příspěvek dárcům krve, unišeky
na relaxaci a možnost každý
měsíc pořádat pro všechny zájemce z řad zaměstnanců a rodinných příslušníků akce typu
sportovní odpoledne, výlet na
kole, víkendové zájezdy na hory,
turnaje v bowlingu či badmintonu, střelecká soutěž, ohníček,
bruslení. Zaměstnanci mají za
sebou i reprezentaci Městské
policie Karviná ve střeleckých
soutěžích a v nohejbalových
a volejbalových turnajích.
Účast na akcích je sice
omezena nepřetržitým fungováním policie, ale operativně
vždy dojde k dohodě tak, aby
zájemci měli volný čas na pořádané aktivity. Je pravda, že k sobě mají blíže strážníci z jednotlivých směn, což ovlivňuje
účast na akcích, v kolektivech
směn se také nejvíce vyměňují
informace o odborové činnosti,
která přispívá k dobré pracovní
atmosféře. Postavení zdejší odborové organizace je dáno letitou více než 50% odborovou organizovaností. A i noví zaměstnanci vstupují do odborů.
O výborných vztazích ředitele
policie a primátora města k zaměstnancům a jejich odborům
svědčí například to, že bývalá karenční doba v nemoci byla proplácena zaměstnavatelem, každý
čtvrtrok se koná setkání zaměstnanců s ředitelem včetně volné
diskuse, jednou měsíčně se setkává s ředitelem závodní výbor.
Plně byla využita možnost přeřadit strážníky ze 7. do 8. platové třídy, tak jak to umožnila nedávná změna vládního nařízení
o katalogu prací. Dodržován je
zákoník práce včetně leckde
popírané volby zaměstnance
rozhodnout si o způsobu náhrady za práci přesčas.
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Předsedkyně revizní
Miluše Buchtová.

ze základních organizací

Menší část zaměstnanců Městské policie Karviná obslužných
a administrativních činností
reprezentuje v odborové funkci
předsedkyně revizní komise, vedoucí úseku lidských zdrojů
Miluše Buchtová. Její zkušenos-

ti pomáhají dobrému fungování
odborů na pracovišti, které se
vyznačuje velkými nároky na
zaměstnance jak ohledně znalostí, tak i fyzické a psychické
připravenosti.
-dě-

komise

Odboráři podporují snahy o přiblížení pracovních podmínek
Policii ČR ohledně výsluh a dřívějšího odchodu do důchodu.
Nejde jen o současné zaměstnance, ale i o získání mladých
zájemců pro práci strážníků,
když městské policie pociťují
konkurenci lepšího zajištění
policistů, přičemž práce policistů a strážníků je velmi podobná.
Předseda zdejší odborové organizace Petr Polanský je sice
novým předsedou, ale má za sebou léta činnosti ve výboru odborové organizace během dvaceti let u městské policie, dobře
zná zdejší poměry, cení si zájmu
zaměstnanců o odborové akce
i spolupráce se zaměstnavatelem. Zaměstnanci mají zájem
udělat „něco navíc“, příkladem
je kurs sebeobrany pro zaměstnankyně města.

Chodbu v budově městské policie zdobí v minulosti získané poháry při
reprezentaci, na foto předseda základní odborové organizace Petr
Polanský.

Zaměstnanci mají možnost zvyšovat si fyzickou kondici v tělocvičně
a posilovně v budově městské policie i ve svém volném čase.

Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ ve
Varnsdorfu a Český svaz chovatelů Základní organizace Mikulášovice
pořádádají 37. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Tábor se uskuteční ve dnech 12. července - 1. srpna
2020 na táborové základně ZO ČSCH v Mikulášovicích Salmově na pokraji Národního parku Česko-saské Švýcarsko. Tábor bude mít tradičně mezinárodní charakter
(doposud se jej zúčastnily děti ze Slovenska, Iráku,
Německa, Ruska, Ukrajiny, Francie a Rakouska).
Tábor je určen pro děti se vztahem ke zvířatům
a přírodě ve věku od 7 let, se souhlasem rodičů si mohou
vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se
pak budou na táboře samy starat a zúčastní se s nimi
výstavy v průběhu tábora.
Ubytování účastníků je ve dvoumístných stanech
(klasická A s podsadami a podlážkami) nebo po dohodě
ve vlastních stanech. Stravování je zajištěno 5x denně,
účastníci se budou podílet na přípravě.
Program je rekreačně poznávací - výlety do NP
a okolí vč. blízkého města v Německu, spaní pod

širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti a rybníku, projížďka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat
a ochraně přírody.
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku
6000 Kč. Doprava je individuální nebo po dohodě
společná z Prahy.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2019. Po jejich obdržení bude odeslána faktura na účastnický poplatek,
po obdržení platby, nejpozději počátkem června, pak
další pokyny. Závazné přihlášky on-line na:
www.tmch.cz

§ ODPOVÍDÁME §
Přítomnost zvířat na pracovišti

U nás v práci po vzoru některých firem si začali někteří zaměstnanci brát do zaměstnání různá zvířata a předpokládají, že
každý je z jejich miláčků „u vytržení“. Pokud se někdo ozve, že se
mu to nelíbí, je hned za zlosyna. Má právo zaměstnavatel přítomnost zvířat na pracovišti povolit, pokud k tomu nemá 100% souhlas všech zaměstnanců?

Domnívám se, že problém je
nutné rozdělit na dvě části. Je
nesporné, že zaměstnavatel má
dispoziční právo k prostorám,
v kterých podniká. Může tedy
rozhodnout, kdo do těchto prostor smí vstoupit a za jakým
účelem. Stejně tak, že do těchto
prostor si mohou zaměstnanci
přivést i své “miláčky“. Druhou
otázkou je, zda toto povolení je
v souladu s povinnostmi, které
zaměstnavateli vůči zaměstnancům ukládá zákoník práce.
Z vašeho dotazu je patrné, že
ne všichni zaměstnanci jsou
s touto praxí srozuměni. Zde je
nutné vzít v potaz povinnost,
kterou vůči zaměstnancům ukládá vedoucím zaměstnancům
zaměstnavatele zákoník práce
v § 302 písm. c) cituji:
„vytvářet příznivé pracovní
podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při
práci.“
Lze si představit situaci, kdy
zaměstnanec je na pracovišti
sám i se svým miláčkem. Jiná
situace pak bude, jestli se jedná
o kancelář, kde jsou ještě další
spolupracovníci. Jestliže se část
zaměstnanců necítí v prostředí
zvířat konformně, těžko lze
předpokládat, že se jedná o příznivé pracovní podmínky.
Tato skutečnost se může odrazit v menší soustředěnosti na
práci, která se pak může promítnout do její kvality, nebo do
zvýšeného pracovního stresu. To
se může negativně promítnout
i do finančního ohodnocení zaměstnance.
Dále je třeba řídit se § 102
zákoníku práce. Ten ukládá zaměstnavateli povinnost vyhledávat rizika, a tím preventivně
předcházet pracovním úrazům.
Nelze vyloučit, že přítomnost

7

NOS 4/2020

zvířat na pracovišti může zvýšit
riziko pracovních úrazů případně přenos nemoci. Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz je objektivní. Aby se
z této odpovědnosti vyvinil,
musel by při úrazu způsobeném v souvislosti s pobytem
zvířat na pracovišti prokázat,
že zaměstnanec si přivodil
úraz porušením pracovních
povinností. Což by bylo obtížné. Proto by měl zaměstnavatel zvážit, nakolik spokojenost
části zaměstnanců, kteří mohou
využívat této benevolence, vyváží výše zmíněná rizika.
V neposlední řadě je třeba
zmínit úlohu, kterou má i v tomto případě příslušná odborová
organizace. Dle § 287 písm. e)
zákoníku práce je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací mimo jiné
i záležitosti uvedené v § 280
zákona. V něm pak dle odst. 1)
písm. e) musí projednávat i bezpečnost a ochranu zdraví při
práci v rozsahu stanoveném v §
101 až § 106 odst. 1, zákoíku
práce.Tedy i § 102 týkající se
vyhledávání rizik.
Stanovisko odborové organizace by v tomto případě
mohlo být rozhodující.
Shrnuto:
• O tom, kdo smí vstoupit do
prostoru, kde má dispoziční
právo zaměstnavatel, rozhoduje zaměstnavatel.
• Vzhledem k úkolům, které
zaměstnavateli ukládá zákoník práce, je nutné, aby zaměstnavatel soustavně vytvářel podmínky, aby k ohrožení zaměstnanců úrazem
nedocházelo.
• Odborová organizace má ze
zákona právo tuto situaci se
zaměstnavatelem projednat
a hledat s ním v rámci zákona
uspokojivé řešení.
JUDr. Pavel Sirůček

Práce na úkor neobsazených nebo
zrušených míst

Na našem služebním úřadě jsou již několik let desítky neobsazených služebních míst – o práci u nás není zájem. Musíme
agendu těchto míst pokrývat, kromě své agendy tak dělat i práci
za chybějící lidi a vypomáhat si. Snažíme se pracovat na maximum, je to velmi stresující, zvyšuje se chybovost. I když máme za
odvedenou práci slušné služební hodnocení, osobní příplatky se
nezvyšují, úřad na to nemá peníze. Mají tito státní zaměstnanci,
kteří vykonávají svou agendu a agendu za neobsazená služební
místa nárok na finanční ohodnocení?

I v případě, že na služebním
úřadě dlouhodobě chybí státní
zaměstnanci, je nezbytné, aby
služební úřad zajistil řádné
plnění služebních úkolů. Nejčastěji je to pochopitelně prostřednictvím zvýšení objemu
práce pro stávající státní zaměstnance. Státní zaměstnanci mají
minimální možnost odmítnout
plnění služební úkolů – pokud
spadají do jejich oboru služby
nebo oboru služby v jejich útvaru, musí je splnit (§ 79 odst. 2
písm. f) zákona o státní službě).
Nedostatek času není důvodem
k jejich odmítnutí. Zároveň ale
mají státní zaměstnanci právo na
vytvoření podmínek pro řádný
výkon služby a služební úřad má
odpovídající povinnost toto zajistit. Podle čl. 8 Kolektivní dohody vyššího stupně pro státní
zaměstnance ve služebním poměru dle zákona o státní službě,
který odpovídá úpravě zákoníku
práce, jsou představení povinni
při určení množství služebních
úkolů respektovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a zohlednit čas
na jídlo, oddech a přirozené potřeby státních zaměstnanců.
Objem služebních úkolů a služební tempo musí být projednáno s odborovou organizací, pokud o to požádá.
V případě, že je přidělováno
větší množství služebních úkolů,
než kolik je možné zvládnout
v rámci běžné služební doby,
bude nezbytné vykonávat službu
přesčas. Ta by podle § 102 odst.
2 zákona o státní službě měla
být písemně nařízena služebním
orgánem. S ohledem na pracovněprávní judikaturu, která by
nepochybně byla relevantní
i zde, by však službou přesčas
byla i služba vykonávaná bez
nařízení, ale s vědomím služebního orgánu. Pokud je státním
zaměstnancům přidělováno tolik

práce, že ji ve standardní době
zkrátka nemohou stihnout, půjde
z našeho pohledu o službu přesčas vždy, když neobdrží výslovný pokyn nad rámec služební doby práci nedělat. Zde pak
nastupují kompenzace, zejména
plat za službu přesčas, který je
možné považovat za základní finanční náhradu zvýšeného objemu práce. V případě, že k náhradě nedošlo, je možné ji požadovat i zpětně.
Za plnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance je možné přiznat odměnu (§ 150 odst. 1 zákona o státní službě). Případně
může být vykrytí dlouhodobého
podstavu hodnoceno i jako mimořádný nebo zvlášť významný
pracovní úkol, který je rovněž
možné odměnit (§ 134 zákoník
práce). Vyšší objem odvedené
práce a dobrá spolupráce v týmu
(zaučování, výpomoc, zaskakování atd.,) by každopádně měly být zahrnuty i do služebního
hodnocení, ale jak víte, jelikož
nejsou stanoveny minimální
výše osobních příplatků, v případě nedostatku prostředků
na platy u služebního úřadu není
zaručeno, že se to projeví v platu. Totéž ostatně platí i pro
odměny.
S ohledem na vše výše uvedené lze doporučit, aby si státní
zaměstnanci, kterých se to týká,
dobře zanalyzovali své přesčasové hodiny za období podstavu. Pokud plat ani náhradní
volno za službu přesčas nebyly
poskytnuty, trvejte na jejich doplacení. Odborová organizace by
pak měla se služebním úřadem
projednat množství služebních
úkolů na jednotlivých útvarech,
a v případě, že se jedná o systémový problém, dohodnout způsob jeho řešení.
Šárka Homfray
svazová právnička

Nepřehlédněte,

již v březnu vychází nová publikace o FKSP
AKTUALIZOVÁNO
Mgr. MARKÉTA SEIDLOVÁ,

Českomoravský odborový svaz školství

190 s
tr
form an
át
cena A5
379 K
č

Ing. HELENA ČORNEJOVÁ,

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. VĚRA ZDENKOVÁ,
Ministerstvo financí ČR

Mgr. HELENA PETEROVÁ,
Ministerstvo financí ČR

Jak
FKSP
postupovat při poskytování
Jak příspěvku na stravování
správně vytvářet
a využívat

Pro veřejnou sféru a státní podniky

PRÁVNÍ STAV K 1. 1. 2020


Exkluzivní výklad s praktickými příklady jak nově využívat FKSP

Osvědčený tým autorek z Ministerstva financí ČR, ČMOS školství
a ČMKOS vás připraví na všechny změny platné k 1. 1. 2020
Publikaci, která se nově vztahuje i na státní podniky, můžete
výhodně hradit právě z prostředků FKSP
Objednávky zasílejte již nyní na adresu Sondy, s. r. o., nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3,
e-mailem: sondy@cmkos.cz, telefonicky na číslo 234 462 319 nebo na www.e-sondy.cz
Předplatitelé Revue Sondy mají slevu 15 % v případě, že uvedou fakturační číslo.
K ceně se připočítává poštovné.

BeneFit Klub
plný slev

Nově s kartou na sport,
relaxaci i rodinné zážitky

telephone

844 888 888

sphere www.vozp.cz

Přidejte se také k Vojenské, přihlášku můžete podat do 31. března.

Podíl pracovníků na ekonomické prosperitě poklesl v 18 zemích
EU
10. únor 2020
Oficiální data odhalují, že ve dvou třetinách zemí EU dostávají pracovníci menší podíl na národním HDP, než tomu bylo před deseti lety.
Statistiky Evropské komise ukazují,
že podíl mzdy na HDP, jakožto
ukazatel nerovnosti, v letech
2010–2019 poklesl v 18 členských
zemí EU. Největší propad byl zaznamenán v Irsku, kde podíl mezd na
HDP v roce 2009 činil 53,1 %, zatímco v roce 2019 sklouznul na 33,9
%. S největší ztrátou za Irskem
následuje Chorvatsko, Kypr, Portugalsko a Malta. ETUC upozorňuje
na tato čísla, která dokazují, že pracující dostávají menší podíl z ekonomické prosperity, kterou pomáhají vytvářet. Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Esther Lynchová k tomu řekla: „Ursula von
der Leyenová přislíbila, že nová Evropská komise vytvoří ekonomiku,
která bude pracovat pro lidi, což je úctyhodný cíl, který plně podporujeme. Čísla Komise ale ukazují, že lidé dostávají menší podíl na
bohatství, které generují, než tomu bylo na začátku dekády. Aby paní
Von der Leyenová splnila svůj slib, bude muset představit hmatatelné
návrhy, které posunou mzdy výše napříč celou Evropou.”
Výkonný výbor ETUC zvažuje reakci na první fázi konzultací
o férové minimální mzdě
10. únor 2020
Hlavním bodem zasedání Výkonného výboru Evropské odborové
konfederace (ETUC) bylo jednání o reakci na první fázi konzultací
sociálních partnerů o možných krocích v boji s výzvami spojenými
s férovou minimální mzdou. Evropské odborové hnutí bojuje za
vyšší odměňování a slušné mzdy.
Odbory poukazují na to, jak úsporné politiky od roku 2008 přispěly
k nízkým mzdám a oslabování kolektivního vyjednávání. Výsledkem
jsou ještě větší nerovnosti. Kolektivní vyjednávání a progresivní
zdanění jsou nejefektivnějšími nástroji v boji s nerovností a při
přerozdělování bohatství. Politické strany tuto problematiku zavedly
do svých kampaní a požadavek na férovou minimální mzdu si tak
našel cestu mezi politické priority nové Evropské komise. Odbory
požadují posílení kolektivního vyjednávání a žádné vměšování do
dobře fungujících vyjednávacích systémů.
Alžírsko: PSI odsuzuje pokračující represi proti nezávislým
odborům
11. únor 2020
Dne 5. února obklíčila policie kanceláře alžírské odborové organizace SNATEGS, která je členem PSI, a odborové konfederace COSYFOP v Alžíru. Policie pak přistoupila k zatýkání odborových členů
a odstraňování plakátů COSYFOP umístěných v budově. Podobný incident postihl i další alžírskou
pobočku PSI, SNAPAP. Represe
proti odborům v Alžírsku sílí s tím,
jak v posledních měsících proběhly
protivládní protesty. Odborová
konfederace byla dokonce oficiálně
informována o zákazu jakéhokoliv setkávání ve svých kancelářích,
které byly uzavřeny vojenskými sílami. Represe vůči členům konfederace COSYFOP zahrnuje propouštění odborářů z jejich pracovišt,

zatýkání, soudní procesy, vyhrožování smrtí a mučení. Předseda této
konfederace Mellal Raouf byl odsouzen k vězení ve více než 12 soudních procesech a oficiální média spustila kampaň, ve kterém ho obviňují ze špionáže kvůli jeho aktivitám v Mezinárodní organizaci
práce (ILO). Taková obvinění mohou v Alžírsku vést až k trestu smrti. Dalším příkladem je generální tajemník této konfederace
Abdelkader Kouafi, který byl odsouzen na 3 měsíce ve vězení za
stanoviska, která uvedl ohledně nutnosti zlepšení pracovních podmínek a boji proti nejisté práci v průmyslu. Zástupci PSI spolu
s globální odborovou federací IUF, IndustriALL a ITUC zaslali dopis
generálnímu řediteli ILO, ve kterém požadují, aby nadále tlačil na
alžírskou vládu a vyzval jí k propuštění všech odborářů, okamžitému
ukončení blokace kanceláří odborů a promptnímu zavedení opatření,
která umožní beztrestné fungování odborů.
Jihoafrické odborové federace požadují permanentní kontrakty
pro EPWP pracovníky
12. únor 2020
Celosvětová odborová internacionála veřejných služeb (PSI) stojí
solidárně za odbory NUPSAW v boji za lepší pracovní podmínky pro
pracovníky v tzv. Programu rozšířených veřejných prací (EPWP),
kteří trpí nespravedlností ze strany zaměstnavatelů. V programu
EPWP je zapojeno více než
5000 účastníků napříč různými
regiony Jihoafrické republiky.
Mnoho z těchto pracovníků je
zaměstnáno pod EPWP již od
roku 2013, avšak pod tímto
programem je jim odepíráno
právo na permanentní kontrakt od vlády. Tito pracovníci jsou navíc
vyloučeni ze zákona o pracovních vztazích. Vláda přes svou neoliberální agendu představila tyto programy za účelem zotročení pracovníků a obohacení svých známých. Tito pracovníci jsou umístěni ve
školách, klinikách, nemocnicích, parcích nebo v silniční údržbě.
V průběhu let jsme viděli, jak byli tito pracovníci zneužíváni vládou,
která jim platí pouhých 11 randů na hodinu (přibližně 17 Kč). Všichni
tito pracovníci musí už dlouhá léta snášet tuto zátěž bez jakéhokoliv
ocenění.
EPSU: Bedlivě sledujeme vyjednávání o férové minimální mzdě
a zůstáváme solidární s pracovníky na Ukrajině
12. únor 2020
Na výsledky Výkonného výboru ETUC reagovali zástupci
Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Pro
EPSU bude klíčová příprava na
druhou fázi konzultací, pokud budou návrhy Komise nepřijatelné,
opomenou pracovníky ve veřejném
sektoru nebo které uvalí na odbory
a zaměstnavatele vyjednávací systém, který nechtějí. Dalším tématem diskuze byla Zelená dohoda nebo také spravedlivá transformace, které jsou klíčovými tématy pracovních programů Evropské
komise. Mezi dalšími záležitostmi byla strategie EU ohledně
Balkánu, ohledně Pilíře nebo Konference o budoucnosti EU. Vedení
EU rovněž diskutovalo se svými ukrajinskými kolegy o aktuální
situaci v jejich zemi. Ukrajinská vláda je rozhodnuta oslabit sílu
odborů a zvýšit flexibilitu trhu práce, což povede k slabším právům
pracovníků. Místní odbory se tomu samozřejmě brání a nadále mobilizují, když mají před sebou následující náročné týdny.
Pavol Mokoš
NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává
Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,
e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.
Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

• Péče o zdraví více než
našich klientů

1 300 000

750 000 000

• Více než
Kč
za rok vynaloženo na prevenci
z veřejného zdravotního pojištění

90

klientských
• Více než
center po celé ČR

100 bonusových příspěvků
• Služba Lékař na telefonu 24 hodin
• Více než

denně zdarma

800

• Slevy a výhody u více než
našich obchodních partnerů

Díky
všem

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

