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Případným autorům
příspěvků do našeho
časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,
pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

V Praze se ve dnech 13. - 14. 3. 2015 bude konat
VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací
Výbor odborového svazu

Ve čtvrtek 19. února se po
krátkém zasedání předsednictva
VOS se stejným programem konalo v sídle odborového svazu 10.
zasedání VOS věnované především přípravě VII. sjezdu OSSOO.
V rámci ústní zprávy o činnosti odborového svazu od zasedání
VOS v prosinci 2014 předseda
OS Ing. Jan Rovenský uvedl, že
kromě běžné agendy se činnost
týkala jednání o platech, která
letos na rozdíl od minulých let
započala již v lednu. J. Rovenský
zdůvodnil požadavek odborového svazu na minimálně 25%
navýšení platových tarifů pro zaměstnance spadající pod zákon
o státní službě. Od roku 1993,
kdy vešlo v platnost vládní
nařízení o platech s dvěma tabulkami, měli zaměstnanci státní
správy vzhledem k navýšeným
povinnostem a omezením práv
(zákaz podnikání) tarifní platy
navýšené o 25 %. Během času
došlo k zavedení dalších tabulek
(zaměstnanci zdravotnictví, školství, kultury) a původní 25%
navýšení bylo tak zlikvidováno.
Služební zákon nyní přibližuje
pracovní podmínky podmínkám
v bezpečnostních složkách
(kárné řízení, převedení zaměstnance na 60 dnů bez jeho souhlasu, postavení mimo službu s 50
% platu) a názor, že to může být
bez kompenzace prostřednictvím
platů, je pro odbory nepřijatelný.
Rovenský apeloval na solidaritu
se zaměstnanci spadajícími pod
zákon o státní službě, když bez
prosazení navýšení jejich platů
nelze předpokládat úspěch ve vyjednávání o platech pro další
skupiny zaměstnanců odměňovaných z veřejných rozpočtů.

Svaz je účasten v pracovní
skupině ke služebnímu zákonu,
která se podílí na přípravě vydání
služebních předpisů.
VOS projednal přípravu VII.
sjezdu OSSOO, schválil návrhy
na složení pracovních komisí
sjezdu, návrh jednacího řádu a
po delší diskusi návrh volebního
řádu, který by v případě schválení sjezdem měl znamenat, že
předseda OSSOO musí být zvolen nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
Po komentáři právníka odborového svazu JUDr. Rudolfa
Pospíšila k navrhovaným změnám Stanov OSSOO VOS
rozhodl návrh s tím, že sekce
Veřejné správy OSSOO trvá na
přesunu kompetence přijímat zaměstnance OSSOO z PVOS na
VOS, předložit sjezdu. Dále
rozhodl předložit sjezdu návrh
Programu činnosti OS na 2015 2019. Hosty sjezdu bude místopředseda vlády a ministr financí
Ing. Andrej Babiš, náměstek
ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josef Postránecký, předseda ČMKOS Josef Středula,
místopředseda ČMKOS JUDr.
Vít Samek, předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav
Souček, předsedkyně SLOVES
Mária Mayerová s delegací a
generální ředitel ZP MV ČR
Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D.,
MBA. Kvůli shodnému termínu
sjezdu ČSSD s termínem konání
sjezdu OSSOO se omluvili předseda vlády Bohuslav Sobotka a
předseda PS PČR Milan Štěch.
Sjezd bude řídit Mgr. Vlastimil Neuman. Jednání se z 38
členů VOS zúčastnilo 28 členů.
-dě-

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
končí další etapa činnosti odborového svazu vzhledem k blížícímu se VII.
sjezdu. Z tohoto důvodu považujeme za potřebné malé ohlédnutí za obdobím
mezi VI. sjezdem v roce 2011 a současností.
Odborový svaz vstupoval do nelehkého období, kdy vládní koalice, která
vzešla z voleb v roce 2010, si vytkla za cíl stabilizaci veřejných rozpočtů.
Sama se nazvala „vláda rozpočtové odpovědnosti“. Tento cíl si vykládala
svérázným způsobem. Úspory ve státním rozpočtu hledala pouze na výdajové
stránce rozpočtu a to ještě převážně v segmentu výdajů na mzdy státních zaměstnanců. Kromě toho si vytkla za cíl snížit počet zaměstnanců v této oblasti
o 24 tisíc zaměstnanců. Oba tyto cíle se jí podařilo téměř stoprocentně
naplnit. Zaměstnancům snížila objem mzdových prostředků o 10 % a jako
„vlajkovou loď“ ve snížení počtu zaměstnanců si vybrala Úřady práce. Tento
úřad se podařilo „zdecimovat“ tak, že jej proměnila na „sociální účtárnu“,
která neměla zásadní možnost kontroly vyplácených finančních prostředků.
Odborový svaz vyvíjel maximální možnou snahu o eliminaci těch nejhorších
dopadů na zaměstnance.
Po předčasných volbách v roce 2013 a ustavení nové vládní koalice se podařilo nastartovat určitou stabilizaci v oblasti výkonu státní správy. Podařilo
se nastartovat některé změny, zejména poprvé od r. 2009 navýšit nárokovou
část mezd o 3,5 % od 1. 11. 2014, stabilizaci některých správních úřadů apod.
Náprava situace, která byla v období let 2010 – 2013, nebude jednoduchá a
bude představovat velké úsilí v příštím období k celkové nápravě.
Chtěli bychom poděkovat za obětavou práci všem členům našeho
odborového svazu a funkcionářům na všech stupních za jejich obětavou a
mnohdy nedoceněnou práci.
Přejeme si, aby jednání VII. sjezdu odborového svazu v březnu 2015
proběhlo v konstruktivním duchu. Přejeme nově zvolenému vedení
odborového svazu hodně úspěchů v jejich funkčním období a další zkvalitnění práce ve prospěch zaměstnanců v oblasti veřejné správy a služeb.
Ing. Jan Rovenský, v. r.
předseda

Bc. Pavel Bednář, v. r.
1. místopředseda

Petr Vydra, v. r.
2. místopředseda

Kandidáti na funkce volené sjezdem OSSOO

Konferencemi sekcí našeho odborového svazu byli navrženi kandidáti na funkci předsedy OSSOO a místopředsedů OSSOO. Jsou
to: na funkci předsedy – Bc. Pavel Bednář, na funkci místopředsedy – Ing. Břetislav Dvořák, Ing. Šárka Homfray, Bc. Miloš
Lokvenc, JUDr. Rudolf Pospíšil, Ing. Vojtěch Rosenberger.
Prezentace těchto kandidátů najdete na webu odborového svazu
http://statorg.cmkos.cz .

V NOS č. 2-3/2015 byla zveřejněna nabídka pobytů
v Lázních Jeseník. Bohužel po vydání tohoto čísla NOS odborový svaz obdržel od smluvního partnera novou změněnou nabídku pobytů pro členy OSSOO a jejich rodinné příslušníky
pro rok 2015. Novou nabídku Lázní Jeseník a úplně novou další nabídku rekreace na Slovensku najdete na stranách 5 - 7.

Kandidát na místopředsedu odborového svazu

Mladí odboráři rekapitulují

1974 – 1978 gymnázium
1978 – 1982 VŠCHT Pardubice
1982 – 1983 absolvování vojny
Profesní uplatnění:
1983 – 1992 technický náměstek
1992 - 2015 vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí Městského úřadu
v Ledči nad Sázavou
Jazyková vybavenost: němčina, ruština
Stav:
ženatý
Odborářské aktivity
1983 – 1992 předseda sekce SDR
1992 – 2015 předseda základní odborové organizace městského
úřadu 23 let - odborová organizovanost cca 80 %
aktivních zaměstnanců,
- sociální fond tvořen cca 5 % rozpočtovaných
mzdových prostředků,
- (ze sociálního fondu ošatné, obědy za 11 Kč,
důchodové připojištění, atd.)
1998 – 2014 člen výboru sekce Veřejné správy OSSOO 16 let
2002 – 2014 člen vedení sekce Veřejné správy OSSOO 12 let
2006 – 2014 člen Výboru OSSOO 8 let
Co se pokusím změnit, pokud dostanu důvěru a budu zvolen – cíle
 Neprodlené zastavení úbytku členské základny a zahájení náboru
nových členů.
 Provedení finančních analýz = vyšší finanční výnos z provozování
vlastního nemovitého majetku svazu a využití rezervního fondu jen
v nezbytných případech.
 Novela vyhlášky o FKSP (plnění FKSP vrátit na původní 2 % z vyplacených mezd z nedůstojného 1 %).
 Platové ohodnocení úředníků dorovnat na úroveň před rokem 2010
včetně platových postupů, zajistit jejich růst v závislosti na vývoji
ekonomiky (např. podle inflace nebo průměrného platu v soukromé
sféře. Platové podmínky úředníků dorovnat na ztráty, které byly zaznamenány v minulých letech restriktivní politikou minulých vlád.
 V souvislosti se zaváděním „Služebního zákona“ při přípravě vládního nařízení o platech, zajistit příplatek 25 % za státní službu.
 Právní zastoupení zaměstnanců zajistit fundovanými právními poradci.
 Zlepšit nabídku rekreačního a kulturního vyžití našich členů dojednáním nových rekreačních objektů, ať již v ČR nebo v jiných destinacích (Slovensko, Maďarsko,atd.).
 Ve sdělovacích prostředcích prezentovat činnost vedení OSSOO při
projednávání společných cílů zaměstnanců, aby tak došlo ke
zlepšení postavení a pracovních podmínek v zaměstnání a zvýšení
jejich celkové životní úrovně.
 Spokojení odboráři.
 Motivovaní a výkonní zaměstnanci.

Sjezd
odborového svazu je
vhodnou příležitostí ke krátké rekapitulaci
dosavadní práce Mladých odborářů OSOO.
Jejich příběh
začal již v květnu 2011, kdy
vyšel v NOSu článek Dalibora
Fadrného s názvem „Mladí a
odbory“, který upozorňoval na
nedostatečnou práci svazu směrem k mladým členům a vyzýval
mladé odboráře, aby se v této
otázce sami chopili iniciativy.
V říjnu 2011 se uskutečnila
schůze zakládajícího kolektivu
Mladých odborářů s vedením
svazu, na které předseda Rovenský vyjádřil aktivitám mladých
plnou podporu.
V únoru 2012 se konala první
konference, upřesňovaly se priority práce a připravovala se koordinace vlastních aktivit na rok
2012. V dubnu se pak uskutečnil
první veřejný mítink k otázce
vztahu mladých lidí k odborům
na právnické fakultě UK v Praze. Během roku 2012 probíhá
pravidelná publikačních činnost
mladých odborářů v NOSu i na
webových stránkách, mladí se
schází na pravidelných schůzích
se vzdělávací složkou a zástupce
mladých se začal účastnit schůzí
PVOS.
V roce 2013 vzniká propagační leták našeho odborového
svazu směrem k mladým zaměstnancům, do mladých odborářů vstupují další lidé, čeští
mladí odboráři navazují spolupráci s evropskou sítí mladých
EPSU a účastní se řady seminářů. V druhé polovině roku
2013 se pak připravuje status
mladých odborářů a ustanovující konference. Ta proběhla v říjnu, byl na ní přijat statut a na-

městnance možnosti základní ochrany.
Jakékoliv snahy o zrušení a omezování
práva na stávku jsou pro odbory na
celém světě nepřípustné.
18. únor 2015 vyhlásila Mezinárodní odborová konfederace (ITUC)
jako celosvětový den na obranu
práva na stávku, které se stalo předmětem útoku zaměstnavatelské
skupiny Mezinárodní organizace práce
(ILO).
Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje tuto akci a
připojuje se k ní.

Právo na stávku je základním
právem zaručeným v Evropské sociální chartě a úmluvami Mezinárodní organizace práce, Listinou základních
práv Evropské unie a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a nemůže
být zpochybněno.
Právo na stávku považuje ČMKOS
za nedotknutelné.
Vyzývá vládu ČR, aby se zástupci
ČR v Mezinárodní organizaci práce
distancovali od snah zaměstnavatelských skupin toto právo likvidovat.
V Praze dne 16. února 2015

Ing. Břetislav Dvořák
*2. 11. 1958 (56 let)

Vzdělání:

Prohlášení Rady ČMKOS: Bez práva na stávku končí demokracie

Omezování práva na stávku představuje podstatný kamínek do mozaiky nejrůznějších asociálních opatření,
o které v posledních letech usilují
globální finanční trhy.
Právo na stávku patří mezi nejzákladnější demokratické právo občanů,
které je jim dáno na obranu jejich ekonomických a sociálních zájmů.
Likvidace tohoto práva zbavuje za-
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plánováno další směřování aktivit mladých.
V únoru 2014 došlo k ustanovení mladých odborářů jako oficiálního orgánu svazu – poradní
komise PVOS. Byl také zvolen
pětičlenný výbor mladých odborářů, který zodpovídá za naplňování přijatého programu. V dubnu loňského roku se konala beseda ke služebnímu zákonu v Ostravě (účast 30 lidí) a v květnu byla uspořádána veřejná debata
o služebním zákoně na půdě OS
v Praze (účast 60 lidí).
Na podzim 2014 došlo díky
aktivitě mladých odborářů ke
vstupu několika mladých lidí do
odborového svazu a také jsme navázali těsnou spolupráci s nově
vzniklou základní organizací na
úřadu vlády, kde dominují mladí
lidé. V listopadu 2014 uspořádali mladí odboráři na půdě OS
v Praze seminář o slaďování
profesního a osobního života,
který moderovala a vedla Šárka
Homfray. Také jsme prezentovali práci Mladých odborářů
OSSOO na mezinárodní konferenci v Budapešti.
I pro rok 2015 plánujeme řadu
aktivit, namátkou se v dubnu
chystáme uspořádat veřejný seminář k tématu oznamování korupce a na květen pak společně
s Fridrich Ebert Stiftung promítání dokumentárního filmu s následnou diskusí, což je v odborovém prostředí nový formát,
ale doufáme, že bude úspěšný.
Věříme, že nové vedení odborového svazu, které vzejde
z voleb na sjezdu OSSOO, bude
i nadále aktivity mladých podporovat minimálně v té míře
jako dosud. Současnému vedení
patří obrovské poděkování za
podporu a usměrňování, kterých
se nám v minulých letech dostávalo. Vážený pane odcházející
předsedo Rovenský, dovolte
nám proto Vám i touto cestou
ještě jednou srdečně poděkovat
za Vaši skvělou práci nejen směrem k Mladým odborářům, ale i
ve svazu celkově.
Roman Petrenko

Slaďování pracovního, rodinného a
soukromého života: výzva současnosti

ČMKOS
a
česká pobočka
Fridrich Ebert
Stiftung uspořádaly dne 3. února konferenci na
téma „Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti“. Konference proběhla v krásném prostředí galerie kavárny Louvre, ve
výborné atmosféře podpořené zejména reprezentativní mezinárodní
účastí jak v řadách diskutujících
panelistů, tak v obecenstvu. Organizace byla perfektní, včetně velmi
dobrého tlumočení do a z němčiny,
občerstvení a hlídání dětí.
Diskutovalo se ve třech blocích
nazvaných „Co očekáváme od
modelů péče o nejmladší děti?“,
„Jak umožnit návrat na trh práce
po přerušení kariéry? Teorie a
praxe slaďování pracovního života
a rodičovství“ a „Slaďování není
jen tématem rodičů: Jak umožnit
péči o závislé členy rodiny, občanskou či politickou angažovanost,
celoživotní vzdělávání?“. Nebudu
zde podrobně popisovat obsah jednotlivých příspěvků, z nichž každý
byl výborný. Po dohodě s panelisty
budou jejich prezentace vyvěšeny
jednak na webu ČMKOS, jednak
na webu FESu, takže kdo má zájem o podrobnější informace,
může je snadno dohledat.
Některá zajímavé postřehy bych
přeci jen zmínila. Příspěvky panelistek v prvním bloku ilustrovaly
skutečnost, že různé tradice a

Rovnost jako odborové téma

Na sklonku minulého roku
jsme při Úřadu vlády ČR založili základní odborovou organizaci. Ta se stala členskou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací. Tímto
krokem došlo k napravení dlouhodobého deficitu, kdy Úřad
vlády jakožto významný ústřední orgán státní správy neměl
vlastní odborovou organizaci,
neboť mnohé pokusy o její založení v minulých letech selhaly.
Nově vzniklá odborová organizace byla pojmenována
„Straka“. Jméno odkazuje na
Strakovu akademii, sídlo Úřadu
vlády, pojmenované po císař-
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zkušenosti napříč Evropou znamenají různé přístupy k řešení otázek
slaďování profesního a osobního
života, ať už jde o institucionální
vybavenost nebo finanční aspekty.
Výborný Rolf Schmucker z DGB
hovořil o tom, co řada z nás zná –
flexibilizace a digitalizace práce
často vede k tomu, že zaměstnavatelé (ale i zaměstnanci) mají
pocit, že zaměstnanec musí být
kdykoli dostupný, reagovat online
v téměř jakékoli situaci, bez ohledu na to, že existuje standardní
pracovní doba. Kolega Fábera z Odborového svazu pracovníků obchodu přiblížil některé až otřesné
praktiky, kterými zaměstnavatelé
zneužívají jinak obecně žádoucí
flexibilizaci práce, zejména zkrácených úvazků (s ohledem na
strukturu zaměstnanců navíc tyto
praktiky dopadají v nejvyšší míře
na ženy).
Podrobněji bych se ale ráda
zmínila o příspěvku z třetího panelu. Ačkoli je známo, že téma slaďování profesního a rodinného života není jen otázkou mladých matek, právě na tuto oblast je v současné diskuzi kladen největší akcent. I touto konferencí se téma
návratu ke kariéře a péče o malé
děti táhlo jako červená niť. O to
hlubší dojem ve mně (a myslím, že
nejen ve mně) zanechal příspěvek
Radky Dudové ze Sociologického
ústavu Akademie věd, nazvaný
poněkud nenápadně „Péče o závislé členy rodiny“. Radka Dudová ve
své studii na toto téma oslovila
celou řadu osob, zejména žen, kte-

ré se starají či starali zpravidla
o své staré rodiče. Ve své prezentaci uvedla řadu výmluvných
citátů těchto pečujících osob, kteří
museli péči o rodinné příslušníky
složitě kombinovat s prací, případně se práce vzdát, a tím si snížit
doživotně vlastní příjem a důchod.
Jednotlivé případy rovněž ilustrovaly, jak si naopak své situace
vážili ti pečovatelé, kteří měli natolik flexibilní zaměstnání, že jej
s péčí mohli skloubit, doplnili osobní péči vhodnými a dostupnými
službami v této oblasti, či si v důchodu zachovali možnost alespoň
velice zkrácené práce na den či dva
v týdnu. Pečovatelkami byly většinou ženy, od kterých se to v rodině
často očekává, pomáhali jim spíše
jejich manželé než sourozenci, a
často ženy pečují nejen o své
rodiče, ale i o tchyni či tchána.

ze základních organizací

ském tajném radovi, hraběti Janu
Petru Strakovi z Nedabylic
(1645–1720).
V rámci činnosti odborové organizace Straka se chceme prioritě zaměřit na řešení pracovněprávních otázek spojených
s nadcházející implementací
zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, podle kterého dojde
k „překlopení“ některých zaměstnanců a zaměstnankyň do
režimu státní služby, zatímco jiní
zůstanou v režimu zákoníku
práce. Další naší prioritou je
slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň, například skrze
flexibilní formy práce. Mimo to
hodláme usilovat o založení
školky při Úřadu vlády. A chceme pracovat se zaměstnaneckými benefity tak, aby k nim zaměstnanci a zaměstnankyně

měli co nejlepší přístup a
odpovídaly jejich potřebám.
Kromě konkrétních opatření
týkajících se našeho pracoviště
bychom však také chtěli přispět
ke zlepšení obrazu odborové
angažovanosti v České republice
obecně.
Rovné podmínky pro všechny
jsou pro nás jedním ze zásadních
principů odborové činnosti. Při
zakládání odborové organizace i
volbě jejího vedení jsme zohlednili rovné zastoupení žen a
mužů, které chápeme jako jednu
z klíčových součástí odborové činnosti. A budeme se snažit,
aby se tento přístup promítnul i
do obsazování vedoucích funkcí
v celém odborovém svazu, jehož
jsme členskou organizací.
Věříme totiž, že rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích není jen hodno-

Péče o stárnoucí členy rodiny se
nevyhne téměř nikomu z nás. Není
pochyb, že péče o malé dítě je
náročná, často frustrující a společností nedoceněná. Není pochyb,
že když se žena stane matkou, svůj
celoživotní příjem a i kariérní
možnosti zásadně zpomalí, omezí
či sníží. Tato fáze života je ale přeci jen jednou z nejkrásnějších a
nejradostnějších, jaké si mladé
rodiny mohou přát. O péči o stárnoucí členy rodiny, a to i o péči až
do úplného konce, se toto říct
nedá. Proto jsem moc ráda, že
příspěvek Radky Dudové na tak
významné konferenci zazněl, a
přeji si, aby se tomuto tématu
věnovala stejná pozornost, jako
všem ostatním otázkám slaďování
profesního a rodinného života.
Šárka Homfray
Foto Kateřina Smejkalová

tou samo o sobě, ale přináší do
diskuse jiné a nové hlasy. Hlasy, které jsou v české společnosti dlouhodobě opomíjeny. Hlasy
pramenící z rozdílných životních zkušeností. Hlasy mající
potenciál přispět k rovnosti de
facto místo stávající rovnosti de
iure. Vzhledem ke skutečnosti,
že členstvo Odborového svazu
státních orgánů a organizací
tvoří většinově ženy, považujeme za důležité, aby byly v jeho vedení také náležitě reprezentovány. Doufáme, že danou situaci sjezd při volbě
nového vedení zohlední a téma
rovnosti žen a mužů zodpovědně
uchopí.
Lucia Zachariášová,
Jan Gruber
předsedkyně a člen základní
odborové organizace Straka
při Úřadu vlády ČR

§ ODPOVÍDÁME §

Dotaz: Jak má vypadat pracovnělékařská prohlídka, respektive čeho
všeho se má týkat? Na jaké informace o této prohlídce má právo zaměstnavatel?

Odpověď: Listina základních práv a
svobod, která je součástí ústavního
pořádku naší republiky, v článku 28
zaručuje právo na uspokojivé pracovní podmínky s tím, že podrobnosti
stanoví zákon. Součástí zajištění
takovýchto podmínek je jistě i povinnost zaměstnavatele, kterou mu ukládá zákoník práce v § 103 odst. 1 písm.
a). To je nepřipustit, aby zaměstnanec
vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho
schopnostem a zdravotní způsobilosti.
A právě pracovnělékařské prohlídky slouží k tomu, aby se rozhodlo, zda
je konkrétní zaměstnanec ke konkrétní práci zdravotně způsobilý či nikoli.
Důležitost těchto pracovnělékařských
prohlídek podtrhuje skutečnost, že
jsou ve smyslu § 29 odst. 2 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotnických
službách, vyloučeny ze svobodné
volby lékaře. Zaměstnavatel určí, že
tato lékařská prohlídka se uskuteční
u poskytovatele pracovnělékařských
služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu. Jen v případech, kdy zaměstnanec vykonává
u zaměstnavatele práce pouze v první
kategorii (administrativní práce),
může zaměstnavatel poslat zaměstnance na prohlídku k jeho registrujícímu lékaři.
O výběru a poskytování pracovnělékařských služeb je zaměstnavatel
povinen v souladu s § 108 odst. 3
písm. b) zákoníku práce informovat
odborovou organizaci nebo přímo zaměstnance. Přitom je zaměstnanec
povinen se pracovnělékařským prohlídkám podrobit.
Zaměstnavatel posílá zaměstnace
na pracovnělékařskou prohlídku se žádostí o lékařský posudek dle vyhlášky
MZ č.98/2012 o zdravotní dokumentaci. Ta musí vedle základních
údajů o zaměstnavateli a zaměstnanci
obsahovat další požadované informace o zaměstnanci a to jeho
- pracovní zařazení,
- druh práce, režim práce, pracovní
podmínky a zdravotní a bezpečnostní rizika,
- druh požadované prohlídky (vstupní, periodickou, mimořádnou, výstupní),
- důvod požadované prohlídky.
Zaměstnanec, zároveň s výše uvedenou žádankou, přichází k pracovnělékařské prohlídce s výpisem ze
zdravotní dokumentace, která je
o něm vedená jeho praktickým
lékařem.
O tom, v jakém rozsahu musí být
pracovnělékařská prohlídka provede-
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na rozhoduje kategorie, v které je
konkrétní práce zařazena. Podmínky
pro zařazování prací do jednotlivých
kategorií jsou stanoveny vyhláškou
č.432/2003 Sb.
Kategorizace prací je dle § 103
odst. 1 písm. b) zákoníku práce povinností zaměstnavatele s tím, že
• zařazení práce do I. kategorie určí
zaměstnavatel sám – jedná-li se
o administrativní práce,
• zařazení do vyšší kategorie (II., III.
nebo IV. kategorie) je nutné
navrhnout ke schválení krajské hygienické stanici,
• rizikovou prací se rozumí práce III.
a IV. kategorie, příp. II. kategorie
po rozhodnutí hygienické stanice.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 432/2003
Sb., stanovuje pro jednotlivé kategorie
nepřekročitelné limity např. prachu,
hluku, chemických látek, vibrací, pracovních poloh a další. Příloha č. 2 pak
podmínky pro provádění nezbytných
biologických testů.
Obsah pracovnělékařských služeb,
organizaci a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentaci o pracovnělékařských službách, tedy i
rozsah a četnost lékařských prohlídek, stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb.,
o pracovnělékařských službách.
Závěry pracovnělékařské prohlídky
jsou shrnutím výsledků lékařské
prohlídky, která je provedena v ambulanci a výsledků z event. dalších
odborných vyšetření. Např. časový
rozsah vstupní prohlídky prováděné
ambulantně – před vznikem pracovněprávního vztahu, nebo při převedení zaměstnance na jiný druh práce je stanoven na 40 minut u kategorie I.
a II. (nerizikové), u kategorií dalších
pak na 60 minut.
Vyhláška pak předpokládá vypracování lékařského posudku do 10 dní.
Tato lhůta však může být delší, neboť
záleží na časové délce případných
dalších odborných vyšetření podle
rizikových faktorů. Obdobně je stanoven časový rozsah prohlídek u prohlídky periodické, mimořádné, následné nebo výstupní.
Lékař ve svém lékařském posudku
zohledňuje pracovní zařazení a druh
práce, režim práce jeho směnnost,
rozsah úvazku a pracovní podmínky
včetně zdravotního a bezpečnostního
rizika. Závěr posudku pak musí vést
k jednoznačnému rozhodnutí a to,
zda posuzovaná osoba je pro konkrétní výkon práce buď
- zdravotně způsobilá,
- způsobilá s podmínkou (a jakou),
- zdravotně nezpůsobilá,
- zozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.
Z výše uvedeného vyplývá, že není
možné jednoznačně říci, jak má

takováto pracovnělékařská prohlídka
vypadat. Rozsah pracovnělékařských
prohlídek je vztažen k posuzované
práci, jejímu možnému riziku, druhu
prohlídky a kategorie, do které je druh
práce zařazen. Proto můžeme pouze
konstatovat, v jakém právním rámci
jsou takovéto pracovnělékařské
prohlídky realizovány.
Důležitou skutečností však je, že
posudek neseznamuje zaměstnavatele se zdravotními důvody, proč

případně nemůže zaměstnanec
vykonávat konkrétné práci. Jde totiž
o citlivý osobní údaj. Nezákonné
nakládání s takovýmto údajem, byť
z nedbalosti, může být, ve smyslu §
180 trestního zákoníku trestným
činem. Proto i v případech, kdy pracovně lékařský posudek vypracovává
lékař, u kterého je zaměstnanec registrován jako pacient, musí být vedeny
obě zdravotnické dokumentace odděleně.

Odpověď: Praxe používání referentských vozidel je dnes běžná a přináší
vedle nesporných úspor pro zaměstnavatele i určité výhody pro zaměstnance, např. v případě, že může používat vozidlo i k soukromým účelům. Na
druhé straně sebou nese případná
rizika a s tím související povinnosti
jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.
Jedním ze způsobů, jak tato rizika
minimalizovat, případně se jim vyhnout, je forma školení. Proto zákon
č. 262/2006 Sb., v § 103 odst. 2 ukládá
zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
vztahujících se k rizikům, s nimiž
může přijít zaměstnanec do styku.
Takovéto školení je zaměstnavatel
povinen zajistit nejen při přijetí zaměstnance do práce, ale i při změně
druhu práce, což je zjevně váš případ.
Zákon pak v § 349 odst. 1) chápe
(mimo jiné) jako právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci rovněž dopravní předpisy např. zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu. Pokud se tedy zaměstnavatel nechce vystavit riziku, že
ponese plnou odpovědnost za váš
případný pracovní úraz v souvislosti
s používáním referentského vozidla,
takovéto školení musí zajistit. Odpovědnosti za škodu, která by vám pracovní úrazem vznikla, se může zaměstnavatel zprostit pouze tehdy,
jestliže prokáže, že byl porušen některý z výše zmíněných předpisů,
ačkoliv s nimi byl zaměstnanec řádně
seznámen. Aby zaměstnavatel v případě potřeby unesl důkazní břemeno,
musí o provedeném školení vést dokumentaci. Povaha rizika a jeho závažnost vyžaduje, aby školení byla
pravidelně opakována. Zaměstnavatelé obvykle volí roční cykly podobně, jako je tomu u školení řidičů z povolání.
Na druhé straně je zaměstnanec podle § 106 odstavce 4 a) zákoníku práce
povinen se takového školení zúčastnit, protože jeho neúčast by byla
chápána jako porušení pracovní kázně.
Pojištění referentského vozidla je
věcí vlastníka, tedy zaměstnavatele.
Samozřejmě se jedná jak o zákonné

pojištění vozidel, tak většinou i havarijní. V některých případech však zaměstnavatel havarijní pojištění neuzavře, protože to není povinnost.
Většinou se to týká zaměstnavatelů
vlastnících vysoký počet vozů, kde by
platba za pojistné zjevně převažovala
výši případných způsobených škod.
Pokud se týká úhrady škod, zaměstnanec ve smyslu § 250 zákoníku
práce odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným
porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V daném případě i
porušením předpisu k ochraně zdraví a
bezpečnosti při práci, tedy i dopravních předpisů. Přitom není
rozhodné, zda se jedná o zavinění
úmyslné, nebo z nedbalosti. U nedbalostního porušení dopravních
předpisů je náhrada škody, kterou je
případně zaměstnanec zaměstnavateli
povinen zaplatit, limitována částkou
4,5násobku mzdy. Zaměstnanec se
může pojistit proti takovéto odpovědnosti i sám individuálně. Je to výhodné i v případě, že zaměstnavatel má
auta havarijně pojištěná, protože vždy
je disproporce mezi plněním pojišťovny a fakturou účtovanou opravnou. Navíc obvykle pojišťovny sjednávají s vlastníkem auta spoluúčast
pojištěnce na škodě.
Výše jsem zmiňoval škodu způsobenou řidičem referentského vozu
z nedbalosti. Pokud byla však způsobena úmyslně nebo pod vlivem
alkoholu či návykové látky, je zaměstnanec odpovědný zaměstnavateli za
škodu v plné výši. Potom i zbytkový
alkohol, při škodě způsobené na vozidle nebo vozidlech dalších třetích osob
nebo jejich zdraví, může zvýšit
náhradu škody na statisíce korun.
Předem je třeba také vědět, zda zaměstnavatel nebo pojišťovna netrvá na
tom, aby byla případná dopravní nehoda šetřena policií i v případě, když
to zákon nevyžaduje. Např. i v případě, že způsobená škoda je dle vašeho laického odhadu nižší než 100 000
Kč. Nedodržení požadovaného postupu může zaměstnavatel chápat jako
porušení pracovní povinnosti a žádat
náhradu škody, i když jste škodu přímo sám nezpůsobil.
JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Na služební cesty bychom měli nově používat referentské
vozidlo (pracovní místo profesionálního řidiče bude zrušeno). Jak to
má být správně se školením nás, příležitostných řidičů, a s pojištěním
auta, případně s úhradami nějakých škod?

Clubhotel Nezábudka*** Tatranská Štrba, Vysoké Tatry, Slovensko
web: www.hotel-nezabudka.sk

Termín: 1. 2. - 20. 12. 2015, mimo velikonoční svátky.
Pobyty je možné kombinovat už od 2 nocí podle požadavku.
Clubhotel Nezábudka*** je soukromý hotel situovaný v tichém
prostředí Vysokých Tater, který poskytuje kompletní ubytovací,
stravovací a doplňkové služby. Jedinečnou polohou na úpatí
Vysokých Tater se stává Clubhotel Nezábudka ideálním místem
na prožití krásných chvil v lůně tatranské přírody spojeného s relaxačními procedurami ve Vitálním světě, který je vybaven soustavou saun a procedur dle vlastního výběru. Vybavení, okolí
hotelu, stylově zařízená restaurace a slovenská koliba vytvářejí
spolu příjemnou komorní atmosféru a zanechávají nezapomenutelné zážitky.
Stylově zařízená restaurace s kapacitou 64 míst nabízí široký sortiment jídel české a mezinárodní kuchyně. Restaurace zároveň
slouží pro výdej snídaní a večeří formou bufetových stolů.
Lobby bar: Stylový interiér Clubhotelu nabízí nejen příjemný relax, ale i množství doplňkových služeb a širokou nabídkou
míchaných nápojů, výbornou italskou kávou a specialit z ní,
nabídkou různých alkoholických i nealkoholických nápojů, čajů,
čokolád, kulečníkovým stolem! Interiér baru s galerií loveckých
trofejí a hořícím krbem je vhodný pro příjemné posezení s přáteli,
obchodními partnery apod., je vhodný pro zábavu i pro pořádání
různých firemních akcí, uzavřených společenských a kulturních
akcí.
Wellness: Relaxační třpytivý bazén s protiproudem, dvěma
terasami, odpočívací prostorem s lehátky. Bazén s rozměry 10 x 4
metry a hloubkou vody 150 cm zpříjemní chvíle odpočinku.
Saunový svět: Relaxovat se může v Pekelné, Bylinné, Parní eukalyptové sauně.
Tepidárium: Pro relaxační a regenerační účinky vitálního světa je
vhodným doplňkem nejen k relaxaci Tepidarium – vyhřívané
keramické křeslo tvarované na páteř.
U hotelu je také mini ZOO, v níž je možno vidět beránky, zajíce,
morčata, fretky, pávy, bažanty, holuby a papoušky, dále také
sibiřského husky, pstruhy v jezírku a mnoho dalšího. V interiéru
hotelu je pak možno narazit na agamy, chameleona a želvu Žofku.
WIFI dostupné v celém hotelu.
Kapacita:
• 8x dvoulůžkový pokoj s balkonem - dvě pevná lůžka - v ceně
dle nabídky bez příplatku
• 1x dvoulůžkový pokoj bez balkonu - dvě pevná lůžka - v ceně
dle nabídky bez příplatku
• 12x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou a balkonem - dvě pevná
lůžka a jedna přistýlka - v ceně dle nabídky bez příplatku
• 4x hotelový apartmán s balkonem - dvě pevná lůžka a dvě
přistýlky - v ceně dle nabídky s příplatkem 15 Eur/apartmán a
přenocování, neplatí se při obsazení 4 platícími osobami
• 1x hotelový apartmán de luxe - čtyři pevná lůžka a čtyři
přistýlky - v ceně dle nabídky s příplatkem 40 Eur/apartmán a
přenocování, neplatí se při obsazení 4 platícími osobami
• 3x srub - dvě pevná lůžka a dvě přistýlky - v ceně dle nabídky
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s příplatkem 15 Eur/srub a přenocování, neplatí se při obsazení
4 platícími osobami
• 1x srub - dvě pevná lůžka - v ceně dle nabídky s příplatkem 15
Eur/srub a přenocování.
Typ pobytu: Polopenze
• ubytování v pokojích resp. apartmánu, či srubu, vše s balkónem,
a sociálním zařízením
• denně bufetové snídaně
• denně bufetová večeře
• denně sladké odpoledne
• denně wellness centrum (vitální saunový svět v čase 17.00 21.00 hod. a bazén v časech 8.00 - 10.00 hod. a 17.00 - 21.00
hod.)
• 1x procedura relaxačního centra na pobytu z výběru (termický
zábal, vana, solární BIO slunění)
• 1 hod. biliard na každou osobu zdarma
• 1 hod. tenisový kurt s umělým trávníkem na každou osobu
zdarma.
Typ pobytu: All Inclusive
• ubytování v pokojích resp. apartmánu či srubu, vše s balkónem,
a sociálním zařízením
• denně bufetové snídaně
• denně oběd formou servírovaného tříchodového MENU (při objednání nutné doplnit informaci, zda si budete přát oběd v den
příchodu nebo v den odchodu)
• denně bufetová večeře
• denně sladké odpoledne
• denně neomezená konzumace nápojů v lobby baru ze speciálního nápojového lístku, sloužícího pro tuto službu v čase 12.30
– 21.00 hod.
• 1x lahev sektu pro dvojici dospělých osob na pobyt s konzumací v lobby baru
• denně wellness centrum (vitální saunový svět v čase 17.00 21.00 hod. a bazén v časech 8.00 - 10.00 hod. a 17.00 - 21.00
hod.)
• 1x procedura relaxačního centra na pobytu z výběru (termický
zábal, vana, solární BIO slunění)
• 1 hod. biliard na každou osobu zdarma
• 1 hod. tenisový kurt s umělým trávníkem na každou osobu
zdarma.
V ceně není zahrnuto:
• městský poplatek – 0,75 Eur/osoba a přenocování (platí se při
příjezdu na recepci)
• parkovné – 1 Eur/auto a noc
• sezónní příplatek (1. 2. – 31. 3. 2015 a 1. 7. – 30. 9. 2015) – 5
Eur/osoba a přenocování
• víkendový příplatek (pátek až neděle) – 5 Eur/osoba a přenocování.
Rezervace je závazná po uhrazení 50% zálohy, na základě platební zálohové faktury. Zbylých 50 % je nutné uhradit buď převodem
nebo v hotovosti nejpozději v den nástupu na pobyt. Při závazné
objednávce je nutné zaslat fakturační údaje objednatele.
Bližší informace na recepci hotelu:
• tel. +421 905 899 518
• e-mail: recepcia@hotel-nezabudka.sk
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Řecko představuje příležitost pro celou Evropou
5. únor 2015
Nová řecká vláda bojuje o vylepšení podmínek záchranného programu. Generální tajemnice Evropské odborové konfederace (ETUC)
Bernadette Ségolová to komentovala slovy: „Situace v Řecku představuje příležitost nejen pro Řecko,
ale i pro celou Evropu. Je to příležitost na přehodnocení hospodářských
a sociálních politik. Úspory a strukturální reformy nevyřešily problémy, kterým čelí Řecko i další země. Naopak spíše přidaly nové problémy, aniž by vyřešily ty staré. Občané byli přinuceni zaplatit vysokou
cenu, ale výběr daní a korupce se nezlepšily. Pouze investice na úrovni
2 % HDP v následujících 10 letech, které navrhuje ETUC, může vést
k vytvoření tolik potřebných pracovních míst nejen v Řecku ale i v Evropě. Nová řecká vláda musí dostat dostatečný čas na zavedení nových
politik. Je to důležité pro celou evropskou demokracii, aby jasné přání
řeckých lidí v podobě ukončení úsporných politik, bylo respektováno.“
Veřejné služby jsou klíčové pro ekonomický růst
12. únor 2015
Ekonomické modely, které jsou založené na prosazování pracovní
flexibility a privatizace, jsou odsouzeny k neúspěchu. To byl hlavní
vzkaz PSI při jednání mezi globálními odborovými organizacemi,
Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem, které proběhlo
11. února ve Washingtonu. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová
při panelové diskusi řekla: „V podmínkách recese a vysoké nezaměstnanosti mají výdaje veřejného sektoru zjevný pozitivní efekt. To víme
už dlouho a každý, kdo byl svědkem
dopadu úsporných opatření, to dnes
může potvrdit. Dokonce i MMF
nakonec uznal důležitost veřejných
výdajů. Veřejné služby přispívají k růstu produktivity práce, snižují
nerovnosti, zlepšují makroekonomickou stabilitu nezbytnou pro růst a
také chrání před jednorázovými šoky. Zdravotní krize kolem nemoci
ebola je jasným příkladem dopadu na ekonomiku, kdy byly zanedbány
investice do veřejných univerzálních zdravotních služeb.“
R. Pavanelliová dále upozornila, že mezinárodní finanční instituce
nadále prosazují ekonomické modely, které upřednostňují soukromé
zájmy před ochranou všeobecného zájmu a obecného dobra. Pracovní
reformy, které omezují práva pracovníků, snižují stabilitu práce a fiskální stimuly, obzvláště u nadnárodních společností legalizují daňové
úniky, a zhoršují tak situaci namísto nastartování oživení. Generální
tajemník Poradního výboru pro odbory v rámci OECD (TUAC) John
Evans zdůraznil potřebu zaměřit se na zaměstnanost a mzdy a uvedl, že
hlavní otázkou je, jak začít více investovat do veřejné infrastruktury,
zvýšit tak růst a umožnit spravedlivější distribuci bohatství.
Zaměstnavatelé po celém světě se snaží podkopat právo na stávku
13. únor 2014
Zatímco na celém světě dochází k růstu nerovností, zaměstnavatelské
skupiny tlačí na další oslabení práva na stávku na národní i nadnárodní
úrovni. Tento tlak přichází v době, kdy zaměstnavatelé a vlády zavádějí
úsporná opatření, prudce roste podíl nejisté práce a sociální protesty
jsou kriminalizovány. Bez práva na stávku je kolektivní vyjednávání
pouhým žebráním. Od června 2012 požadují odbory potvrzení legitimity mezinárodního práva na stávku a autority organizace ILO
(Mezinárodní organizace práce). Rostoucí využívání legislativy ILO na
národní i regionální úrovni je jasným důkazem důležitosti standardů
ILO a potvrzuje klíčovou úlohu kontrolních a dozorčích mechanismů.
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla:
„Nedemokratické režimy útočí na odbory a na všechny formy protestů,
zatímco právo na stávku je přehnaně regulováno v mnoha
průmyslových zemích prostřednictvím rozšiřování základních služeb, a

tak je stále více pracovníkům ve
veřejných službách odepíráno
právo na stávku. Dohody o volném obchodu a jednorázové
privátní dohody, které staví
zájmy nadnárodních firem nad
veřejné dobro a demokracii, mají za cíl nahradit mezinárodní systém založený na lidských právech a mezinárodních pracovních standardech.
Pracovní klauzule, které se odvolávají na standardy ILO, nejsou žádnou
zárukou pro respektování práv pracovníků, protože autorita ILO je stále
více podrývána. Proto je tato záležitost klíčovým problémem pro všechny pracovníky.“ V březnu 2015 musí vedení ILO rozhodnout, jak s touto
situací naloží, když efekt slábnoucího vlivu dozorčího mechanismu ILO
je patrný od roku 2012. Generální tajemnice Mezinárodní odborové
konfederace (ITUC) Sharan Burrowová k tomu řekla: „V minulosti,
když zaměstnavatelé a vlády odmítli dialog a vyjednávání, pracovníci
stejně šli za svým a čelili riziku ztráty práce. To se nezmění. Pracovníci
budou i nadále stávkovat, pokud budou muset, ale podle agendy zaměstnavatelů by se z nich měli stát kriminálníci. Odebrání práva na
stávku by nás všechny proměnilo v otroky. To ale nedopustíme.“
Právo na stávku ve veřejném sektoru v Brazílii
14. únor 2015
Pracovníci ve veřejném sektoru v Brazílii neměli nárok kolektivní vyjednávání až do schválení nové ústavy v roce 1988. Zároveň neměli ani
právo na sdružování v odborech nebo právo na stávku. Po uznání
odborářských práv pracovníků ve veřejném sektoru byla vytvořena legislativní regulace kolektivního vyjednávání a případných stávek.
Veřejní zaměstnanci jsou tak nyní často donuceni vrátit se do práce pod
hrozbou uvěznění kvůli nelegálnosti stávky navzdory ústavnímu uznání
práva na stávku, když v poslední době dochází k rozšiřování seznamu
základních služeb a zvyšování minimálního počtu pracovníků pro udržení základního chodu služeb v době konání stávky. To prakticky
znemožňuje veřejným zaměstnancům stávkovat. Výsledkem jsou tak
cyklicky se opakující stávky, pracovníci čím dál častěji organizují
protesty ve formě přerušení práce, zatímco veřejná správa odmítá vyjednávat.
Španělsko: Útok na demokracii
14. únor 2015
Mnoho průzkumů dokazuje, že španělští zaměstnanci a španělská
společnost čím dál více nesouhlasí s úspornými opatřeními, která zavedla konzervativní vláda Mariana Rajoye. Čísla ukazují, že jenom v Madridu se v roce 2013 konalo přes 4000 demonstrací, a úspory nejsou jediným problémem. Reformy týkající se vzdělávání, imigrace, kultury,
zdraví, interrupcí a práce nesouvisí vždy s penězi nebo ekonomikou.
Tyto reformy přiváděly pracovníky denně do ulic a dnes po téměř 40
letech demokracie ve Španělsku čelí přibližně 250 odborářů možnosti
uvěznění na celkem 120 let za účast na demonstracích a stávkách. Asi
nejvíc šokující je tzv. Airbus případ, ve kterém osm odborářů čelí obvinění a hrozbě vězení až na 8 let a pokutě 31 tisíc euro. Každá vláda,
která dělá kriminálníky ze stávkujících občanů, by měla přehodnotit,
zda si může říkat demokratická. Španělská vláda se snaží přesvědčit
občany, že stávkování je zbytečné a posléze účastníky demonstrací
trestá, aniž by si uvědomovala, jaký dopad mají takové kroky na image
země a na zotavení ekonomiky. Ačkoliv práva na demonstraci a stávku
mají Španělé již téměř 40 let, bohužel je nemůžou považovat za pevně
daná. Španělsko se tak řadí mezi země jako je Guatemala, Alžírsko,
Bělorusko, Jižní Korea, Honduras nebo Kolumbie. Dvě velké španělské odborové organizace CCOO a UGT se rozhodly přejít do útoku a
zahájily národní kampaň proti kriminalizaci práva na stávku a dalších
odborových aktivit. Tyto odborové organizace argumentují především
tím, že kriminalizací odborových aktivit se vláda nedostane z ekonomické krize, když tři roky po nástupu vlády premiéra Rajoye je evidentní, že tyto politiky měly významný dopad na sociální nerovnosti ve
Španělsku.
Pavol Mokoš
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