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Doporučení Odborového svazu státních orgánů a organizací
k situaci související s koronavirem

V souvislosti s množícími se dotazy
ohledně situace pandemie koronavirus,
OSSOO souhlasí s opatřeními, která Rada
bezpečnosti státu a vláda ČR průběžně
činí.
Odborovým organizacím doporučujeme
aktivně vstoupit do jednání se zaměstnavatelem za účelem vytvoření příznivých
podmínek, které by neohrožovaly nebo
minimálně ohrožovaly zaměstnance, zejména ve styku s veřejností. (dezinfekční
prostředky, roušky, střídání zaměstnanců
apod.).
Zaměstnavatelé by měli zkontrolovat,
v jakém stavu se nacházejí jejich hygienická zařízení a jestli zaměstnancům poskytují dostatečné množství mýdla, dezinfekčních prostředků a ručníků. Hlavní
zásadou prevence v době pandemie je totiž
hygiena rukou. Dostatečné množství vody
na pracovišti je pak samozřejmostí.
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při
práci s ohledem na rizika možného
ohrožení jejich života a zdraví, která se

týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 zákoníku
práce), a to obzvláště za stávající situace.
Pokud si zaměstnavatel tuto povinnost
neplní, jedná se o jinou překážku v práci na
straně zaměstnavatele (§ 208 ZP), s náhradou platu ve výši 100 %.
Ve stávající situaci doporučujeme otázku
konkrétních povinností zaměstnavatele ve
vztahu k zaměstnancům konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanicí.
V této situaci je nezbytné apelovat i na
všechny odborové funkcionáře. Podle § 322
ZP mají odborové organizace právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP a prověřovat, jak zaměstnavatel plní své povinnosti na tomto úseku. Toto právo však není
jen pouhé právo, ale je to přímo povinnost
odborové organizace vůči zaměstnancům.
Posláním odborové organizace je chránit
oprávněné zájmy zaměstnanců a v době
pandemie musí být oprávněným zájmem
zaměstnanců zajistit u zaměstnavatele co
nejlepší hygienické podmínky, a ty soustavně kontrolovat a prověřovat.
Kde je to možné, doporučujeme dojednat

se zaměstnavatelem možnost výkonu práce
z domova. Využití institutu práce z domova
je velice dobrým řešením, zaměstnanec se
nemusí dopravovat do práce hromadnými
prostředky a jeho riziko nákazy je sníženo.
Práce z domova však není možná, s ohledem na druh jimi vykonávané práce, u všech
zaměstnanců.
Lze využít i některou za dalších možností, např. tam, kde zaměstnanci přicházejí do
styku s veřejností, lze využít častějšího
střídání zaměstnanců na exponovaných pracovištích, možnost zkrácení pracovní doby
bez snížení platu, zavedení pracovní pohotovosti v místě bydliště apod.
Každá odborová organizace by měla
využít svého práva kontroly BOZP podle
§ 322 ZP a prověřit v této nelehké době
u zaměstnavatele úroveň hygienických
podmínek, včetně zásobování vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky.
JUDr. Rudolf Pospíšil
1. místopředseda
Odborového svazu státních orgánů
a organizací

Revizní komise
odborového svazu
měla pravidelné
zasedání

Ve čtvrtek 12. března se v Praze v sídle odborového svazu
Revizní komise OSSOO zabývala hospodařením odborového svazu v loňském roce. Konstatovala, že hospodaření provozního fondu proběhlo v souladu se všemi pravidly a vyslovilo
uznání
přítomné
Pokračování na straně 2

předseda

Revizní komise odborového svazu měla pravidelné zasedání

Pokračování ze strany 1

ekonomce OSSOO za precizní
přípravu podkladů ke zprávě
o hospodaření. Projednání zprávy o hospodaření za rok 2019 je
na programu polánovaného jednání Výboru OSSOO v dubnu.
Komise se dále zabývala dodržováním pravidel odvodu z členských příspěvků a revizní, konzultační a poradenskou činností
komise pro základní organizace odborového svazu. Členové revizní komise pak zkontrolovali účetní doklady od 1. 1.
2020 a neshledali žádné nedostatky.
Části jednání se účastnil 1. místopředseda OSSOO Rudolf Pospíšil, který informoval o přípravě jednání s vládou o platech
na rok 2021, když odbory mají
zájem jednat v dostatečném

Poslanecká sněmovna
schválila novelu zákona
o obecní policii

Strážníci obecních policií po
odpracování více než 15 let budou mít nárok na odchodné ve
výši jednoho měsíčního platu.
Po odpracování dalších let mohou dosáhnout na odstupné až
ve výši šestinásobku svého
měsíčního platu. Novela zákona
dále zpřísňuje některé požadavky na bezúhonnost a spolehlivost.
Novelu je nyní postoupena
k projednání Senátem PČR. -dě-

Anketa
Podělte se na stránkách
NOSu se svými zkušenostmi

Napište o tom, jakým způsobem naplňuje vaše odborová organizace svou povinnost podle
zákoníku práce - § 276 (6) Zástupci zaměstnanců jsou povinni
vhodným způsobem informovat
zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu
a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem.
Zasílejte na:
dedovska@volny.cz
Děkujeme
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předstihu a bez tlaku před předložením návrhu zákona o státním rozpočtu Poslanecké sněmovně na konci září. Připomněl
novelu vyhlášky o FKSP a možné využití brožury, kterou vydá
nakladatelství Sondy. Nevyjasněné jsou zatím otázky ohledně
příspěvku z FKSP na hromadnou dopravu, který je jedním
z několika málo nových možností, na které lze z fondu přispívat. V legislativním procesu
je novela zákoníku práce. Po jejím přijetí budou novinky zákoníku předmětem seminářů k po-

silování sociálního dialogu, které se vzhledem k epidemiologické situaci budou letos všechny konat až v podzimních měsících. Zahájena byla předáním
karet Informačním a poradenským centrům OSSOO v regionech distribuce věrnostních karet Sphere všem členům odborového svazu.
Revizní komise zasedá pravidelně 4x v roce a při přípravě
rozpočtu OSSOO na kalendářní
rok pak jednou společně s rozpočtovou komisí OSSOO.
-dě-

Životní a existenční minimum od 1. dubna vyšší!

Od 1. dubna se zvyšuje životní minimum pro jednotlivce
o 450 Kč na 3860 Kč měsíčně.
U rodiče samoživitele s jedním dítětem do 6 let životní minimum společně posuzovaných
osob po zvýšení bude celkem
o 640 Kč vyšší, tedy 5520 Kč.
U čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi ve věku například 8 až 10
let se životní minimum zvyšuje
o 1340 Kč na 11 590 Kč.
Existenční minimum poros-

te o 290 Kč na 2490 korun.
Existenční minimum je hranicí peněžních příjmů, která
je nezbytná k zajištění výživy
a ostatních základních potřeb na
úrovni umožňující přežití. Životní minimum je minimální
společensky uznaná hranice
peněžních příjmů k zajištění
výživy a ostatních základních
osobních potřeb. Životní a existenční minimum nezahrnuje
nezbytné náklady na bydlení.

Od životního minima se
odvozují některé dávky státní
sociální podpory závislé na výši
příjmů. Jde například o přídavek
na dítě a porodné nebo dávky
pomoci v hmotné nouzi, což
je doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc či příspěvek
na živobytí. Významnou roli
hraje rovněž v případě exekucí pro určení nezabavitelné
částky
-dě-

Členové OSSOO budou
moci zdarma využívat
věrnostní program Sphere.
Informace o programu
najdete na:
https://www.sphere.cz/
Započala distribuce karet Sphere základním odborovým organizacím prostřednictvím Informačních a poradenských center OSSOO v regionech. Další distribuce bude zřejmě ovlivněna epidemiologickou situaci. Na
snímku předává Arnošt Odvalil z IPC pro Prahu a Středočeský kraj karty Věře Prokopové z finančního úřadu..

poslední

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

tisková zpráva
Praha, 2. března 2020
Zaměstnanec se vrátil
z oblasti, která je zasažena
koronavirem
(není nařízena karanténa)
Primárně je nezbytné, aby
se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví
a orgánů ochrany veřejného
zdraví.
Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1
a § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele informovat
o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem. Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci oprávněn vyzvat
zaměstnance, aby se podrobil
vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř.
registrujícího lékaře, zejména
je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat
práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
Nejsou-li orgány ochrany veřejného zdraví stanovena konkrétní mimořádná opatření, upozorní zaměstnavatel zaměstnance, který jej informoval o návratu z oblasti zasažené koronavirem, na jeho povinnost kontaktovat svého registrujícího
lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění.
Ten rozhodne, zda zaměstnanec
bude uznán dočasně práce
neschopným, popřípadě mu
bude na základě rozhodnutí
orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa, izolace či
karanténní opatření (dále jen
„karanténa“).
V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, je s ohledem na vykonávanou práci
vhodné, aby zaměstnavatel z pre-
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ventivních důvodů učinil některé z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo pracoviště a kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje:
1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že
bude práci dočasně vykonávat
mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu
práce (na práci z domova) není
povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit.
2) Zaměstnavatel by provedl
vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím
seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.
3) Je-li zaměstnanec připraven
konat pro zaměstnavatele práci
v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat,
aniž by zaměstnanec sám měl
překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní
neschopnosti, ale zaměstnavatel
má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu
ve výši průměrného výdělku (§
208 zákoníku práce).
4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že
určenou dobu čerpání dovolené
je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se
nedohodne se zaměstnancem na
kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze
dne na den“. Za porušení povinností na úseku dovolené může
orgán inspekce práce zaměstnavateli uložit pokutu až do výše
200 000 Kč (zákon č. 251/2005
Sb., o inspekci práce).
Není-li využit v konkrétním
případě žádný z výše uvedených
nástrojů, pak je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady
mzdy nebo platu.

Zaměstnanec je v nařízené
karanténě v ČR
O nařízení karantény, jejím
trvání a ukončení rozhoduje
orgán ochrany veřejného zdraví
a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.
V případě, že je zaměstnanci
nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší
náhrada mzdy nebo platu stejně,
jako v případě, když je dočasně
práce neschopen (§ 191 a 192
zákoníku práce). I o této
překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného
odkladu a překážku v práci mu
prokázat (viz § 206 odst. 1 a 2
zákoníku práce). Podle § 191
zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po
dobu karantény nařízené podle
zvláštního právního předpisu.
Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce
má zaměstnanec právo na
náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14
kalendářních dní, a to s tím, že
tato náhrada přísluší za pracovní
dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat
nekrátí.
Zaměstnavateli zaměstnanec
předloží potvrzení „Oznámení
o nařízení karantény“, které mu
vystaví ošetřující lékař nebo
hygienik. Tímto potvrzením
současně zaměstnanec uplatní
u zaměstnavatele právo na
náhradu mzdy/platu za prvních
14 dnů trvání karantény.
Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v době trvající karantény.
Pokud zaměstnanec začal
čerpat dovolenou před tím, než
mu byla nařízena karanténa,
nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (viz § 219
odst. 1 zákoníku práce, kde mezi
důvody, pro které se dovolená
přerušuje, karanténa není uvedena).

Zaměstnanec je v nařízené
karanténě v cizině
Je-li zaměstnanci nařízena
karanténa v cizině, pak jde-li
o státy EU a státy, se kterými
Česká republika uzavřela bilaterální dohodu, zaměstnavatel je povinen omluvit jejich nepřítomnost v práci a poskytnout
jim náhradu mzdy nebo platu
v době prvních 14 kalendářních
dnů karantény stejně, jako v případě, že je nařízena karanténa
podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Postupuje se podle
§ 191 a 192 zákoníku práce. Jdeli o státy EU, postupuje se podle
společných evropských pravidel, zaměstnancům je vydáno
v místě pobytu potvrzení o nařízené karanténě a toto potvrzení
zaměstnanec zašle svému zaměstnavateli v České republice
a zaměstnavatel mu na základě
tohoto potvrzení vyplatí náhradu
mzdy nebo platu podle § 192
zákoníku práce.
Jestliže jde o státy, které nejsou členskými státy EU ani
státy, se kterými má ČR uzavřenu bilaterální dohodu, pak
pokud karanténa nařízená v tomto státě trvá i po skončení dovolené zaměstnance, je nepochybné, že zaměstnavatel bude povinen nepřítomnost zaměstnance
v práci omluvit. Nepřítomnost
zaměstnance v práci není v tomto případě zaviněným porušením povinností, které má zaměstnanec podle zákoníku práce, protože je povinen nařízenou
karanténu v cizině dodržovat.
V případě, že v cizině zaměstnanec čerpá dovolenou,
nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (viz § 219
odst. 1 zákoníku práce, kde mezi
důvody, pro které se dovolená
přerušuje, karanténa není uvedena). Překážka v práci z důvodu
Pokračování na straně 4
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karantény proto bude následovat
až po skončení dovolené.
Karanténa na pracovní cestě
a cestovní náhrady
Pracovní cestou se podle § 42
zákoníku práce rozumí časově
omezené vyslání zaměstnance
zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce
sjednané v pracovní smlouvě.
Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou
v souvislosti s výkonem práce,
v rozsahu a za podmínek
stanovených v části sedmé
zákoníku práce. Cestovními výdaji, za které je zaměstnavatel
povinen poskytovat cestovní
náhrady, se rozumí výdaje, které zaměstnanci vzniknou právě
při pracovní cestě podle § 42
zákoníku práce, a to jak pracovní cestě tuzemské, tak zahraniční (zahraniční pracovní
cestou se podle § 154 zákoníku
práce rozumí cesta konaná mimo území České republiky).
Cestovní náhrady
příslušejí
v souladu s podmínkami pracovní cesty určenými zaměstnavatelem po celou dobu jejího
trvání, tedy od jejího počátku
až do ukončení.
Je-li zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu nařízena
karanténa, není tato skutečnost důvodem pro ukončení
nebo přerušení pracovní cesty.
Je nutno vycházet z toho, že
zaměstnanci by v místě konání
pracovní cesty nebyla karanténa nařízena, kdyby tam nebyl
zaměstnavatelem vyslán (je zde
tedy příčinná souvislost s vysláním na pracovní cestu). Tato
okolnost obecně nemůže být
k tíži zaměstnance a není tomu
tak ani v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance či jeho hospitalizace.
Pokud je toho zaměstnanec
v karanténě schopen, musí podle
§ 186 zákoníku práce bezodkladně informovat zaměstnavatele o změně podmínek
rozhodných pro poskytování
a výši cestovních náhrad tak,
aby zaměstnavatel mohl přij-
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mout potřebná opatření (např.
zrušit rezervaci zpáteční letenky
nebo ubytování). Přerušení nebo
ukončení pracovní cesty, respektive neposkytování cestovních
náhrad zaměstnanci, kterému je
na pracovní cestě nařízena
karanténa a nemůže se z tohoto
důvodu vrátit do bydliště, by bylo rovněž v rozporu s dobrými
mravy. Poskytování stravného
a zahraničního stravného není
vázáno na výkon práce, ale
na dobu trvání pracovní cesty
a dobu strávenou mimo území
České republiky v kalendářním

dnu. Je-li zaměstnanci během
karantény na pracovní cestě
zabezpečeno bezplatné stravování charakteru snídaně, oběda
nebo večeře, pak se stravné
a zahraniční stravné krátí způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních zákoníku
práce. Pokud má zaměstnanec
zachováno ubytování, potom
musí zaměstnavatel uhradit i tyto
náklady, v případě, že nebylo
poskytnuto zaměstnanci jiným
subjektem v rámci opatření
při nařízené karanténě. Zaměstnanci mohou během uvedené do-

by vzniknout i některé nutné
vedlejší výdaje. I ty mohou mít
souvislost s pracovní cestou,
nikoliv s výkonem práce (§ 164
zákoníku práce). Všechny tyto
okolnosti je třeba vždy posuzovat podle konkrétního případu
a jeho podmínek.
O ukončení nařízené karantény rozhoduje příslušný státní
orgán (orgán ochrany veřejného
zdraví) a zaměstnavatel potom
následně podle konkrétních podmínek rozhodne o dalším průběhu pracovní cesty.


Prohlášení ČBA o přijetí mimořádného opatření bankami
v podobě poskytnutí možnosti odkladu splátek úvěrů

Praha, 12. března 2020
Prezidium jakožto nejvyšší
orgán České bankovní asociace,
která zastupuje naprostou většinou bank na českém trhu se dnes
sešlo na mimořádném zasedání,
aby projednalo opatření, jež pomohou zmírnit ekonomické
dopady probíhající epidemie na
klienty, a to v prvé řadě na běžné
občany a klienty z řad drobných
podnikatelů a živnostníků.
Prezidium asociace si je vědomo možných tíživých dopadů
epidemie COVID-19 na ban-

kovní klienty a potvrzuje, že
banky za svými klienty stojí
a budou připraveny konkrétně
pomoci těm klientům, na které
ekonomické důsledky epidemie
dopadly.
Prezidium se shodlo, že
vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských
úvěrů. Primárně se přitom
banky zaměří na klienty z řad
zaměstnanců a osob samostat-

ně výdělečně činných, protože
lze předpokládat, že právě na ně
dopadne epidemie nejtíživěji.
Současně byly zahájeny konzultace s Českou národní bankou
s cílem, aby v těchto případech
byl nastíněný přístup ke klientům zohledněn při bankovním
dohledu, který nad bankami
provádí.

Pětina lidí nemá rezervu na výdaj 11 200 korun

Příjmy českých domácností loni rostly. Na každou osobu v nich
připadl průměrný roční čistý příjem 195 100 Kč, což bylo oproti
předešlému roku o 12 700 korun více. Příjmy vzrostly i po očištění
o inflaci. Přesto si pětina lidí nemohla dovolit nenadálý výdaj ve
výši 11 200 Kč.

„Velký problém vyjít s penězi
mělo v minulém roce 14 procent
domácností. Týká se to zejména
samoživitelek s dětmi a žen starších 65 let, které žijí samy,“
poukázal včera předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ)
Marek Rojíček.
Ze 13 položek zkoumaných
statistiky si lidé a domácnosti
nejčastěji nemohli dovolit vyměnit opotřebovaný nábytek za
nový, zaplatit zmíněný neočekávaný výdaj a zaplatit týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti. Nový nábytek si nemohlo dovolit pořídit 30,2 procenta populace.
Při zjišťování míry tzv. mate-

riální a sociální deprivace statistici loni poprvé upustili od vlastnictví televize, pračky nebo telefonu jako ukazatelů a všechna
tato již běžná vybavení domácností nahradili novými položkami.
Materiální a sociální deprivace
se nově týká osob, jejichž domácnosti si nemohou dovolit nejméně pět zjišťovaných položek,
a postihuje tak podle ČSÚ 5,3
procenta populace. Při měření
starou metodikou v předchozím
roce to přitom bylo pouze 2,7 %.
Měsíční náklady na bydlení
(nájemné, platby za energie,
odpad, případně splátky hypotéky atd.) zůstávají prakticky

přečetli jsme

nejvýznamnější položkou v rodinném rozpočtu.
Z hlediska životních podmínek
domácností je důležitý podíl nákladů na bydlení oproti disponibilnímu příjmu. Vysokou zátěž
náklady na bydlení má domácnost, pokud za ně vydá více než
40 procent svých příjmů.
V domácnostech, které pociťují tuto zátěž nejvíce, žilo loni necelých sedm procent osob (715 tisíc). 57 procent z nich (410 tisíc)
přitom bydlí v pronajatém bytě.
Vlastnictví bytu či domu nezřídka ovlivňuje ekonomickou situaci
domácnosti více než její příjmy.
11. 3. 2020
https://www.novinky.cz/ekonom
ika/clanek/petina-lidi-nema-rezervu-na-vydaj-11-200-korun40316254

Příspěvek na dovolenou nebo úložka
do penzijního připojištění

Díky přístupu vedení a uzavřené kolektivní smlouvě mají
pracovníci Magistrátu města Brna zajímavé benefity.

Benefity
Všichni zaměstnanci Magistrátu
města Brna, tj. zhruba 1360 zaměstnanců, volitelně využívají
jistou finanční částku z účelového sociálního fondu zřízeného
obcí. Každý zaměstnanec se pro
konkrétní kalendářní rok rozhodne, zda částku využije na rekreaci, rehabilitaci, k léčebnému
pobytu nebo ke každoroční úložce
na své penzijní připojištění, případně životní pojištění. Dalším sociálním benefitem jsou příspěvky
na ošatné, na zdravotní péči
nehrazenou zdravotními pojišťovnami (např. zubní hygiena či nadstandardní onkologická vyšetření)
a při odchodu do důchodu.
Na podnět tajemníka MMB byla
do kolektivní smlouvy zakotvena
možnost poskytnout zaměstnanci
odměny při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku
na starobní důchod podle doby
nepřetržitého trvání pracovního
poměru až do výše trojnásobku
platu. Z nefinančních výhod pro
zaměstnance zmiňme možnost čerpat čtyři dny indispozičního volna,
tzv. sick days.
Každoročně dodatky ke KS
Uvedené finanční příspěvky vyjednala základní odborová organizace v kolektivní smlouvě již před
řadou let. Na začátku každého roku
se na základě požadavků a připomínek všech zaměstnanců, tj.
bez rozdílu, zda jsou členy odborové organizace nebo nejsou, vyjednávají s vedením města změny
v kolektivní smlouvě. Vzájemně
dohodnuté změny se následně
promítnou v dodatcích kolektivní
smlouvy. V posledním dodatku
kolektivní smlouvy, podepsaném
s tajemníkem MMB již 31. ledna
tohoto roku, došlo i k dalšímu
navýšení finančních částek u uvedených benefitů.
Stravování
Magistrát města Brna poskytuje
po celý rok svým zaměstnancům
obědy v jídelně, která se nachází
v budově na Malinovského náměstí. Zde je také centrální
kuchyně. Další výdejny obědů jsou
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umístěny v několika jiných budovách magistrátu. Terénním zaměstnancům nebo zaměstnancům,
kteří se ze zdravotních důvodů
nemohou stravovat v jídelně, jsou
poskytovány se souhlasem tajemníka MMB poukázky na stravování. Cena obědů je velmi příznivá, neboť na ně přispívá nejen
zaměstnavatel včetně poskytnutí
prostor pro kuchyni a pro výdejny,
také je poskytován příspěvek ze
sociálního fondu. Stravování za
sníženou cenu mají možnost
využívat také důchodci, bývalí zaměstanci magistrátu.
Další požitky z fondu
Ze sociálního fondu jsou taképoskytovány odměny při pracovních a životních výročích, příspěvky dárcům krve, výrazný je
i každoroční příspěvek na jazykové kurzy. Zaměstnanci mohou využít pro vyučování až jednu hodinu
z pracovní doby, což je vede k odpovědnému přístupu k výuce.
V prostorách Magistrátu města
Brna je bývalou zaměstnankyní
a dlouholetou členkou výboru
odborové organizace zajišťován
provoz knihovny s přibližně 1200
svazky. Knihovna je každoročně
doplňována dalšími knihami za
peníze ze sociálního fondu.
Objekty k rekreaci
Ze sociálního fondu jsou
spravovány také dva rekreační objekty. První se nachází u obce
Unčín na Českomoravské vrchovině, kde jsou k dispozici dvě
dřevěné chaty. Vzhledem k tomu,
že nemají zavedenou elektřinu
a vodu, je rekreace určena zejména
pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky spíše s dobrodružnějším zaměřením. O něco komfortnější je ubytování v objektu
jedné větší chaty u Jedovnic, která
se nachází asi 20 km od Brna,
v těsné blízkosti chráněné krajinné
oblasti Moravský kras. V posledních třech letech probíhá po
dobu jednoho měsíce vzájemná
výměnná rekreace se zaměstnanci
Městského úřadu Žďár nad Sázavou v jejich rekreačním zařízení
u Pilské nádrže.
Na rozdíl od minulých let
společné akce odborová organizace neorganizuje. Důvodem je

ze základních organizací

vysoký počet zaměstnanců a tím
velké nároky na jejich pořádání.
V případě zájmu mohou jednotlivé
menší kolektivy využívat společenské prostory magistrátu. Pravidelně
dvakrát za rok se setkávají zájemci
z řad bývalých zaměstnanců, nyní
v důchodu, na společné besedě
v jídelně magistrátu. Akce je financována opět ze sociálního fondu,
stejně jako každoroční jednodenní
poznávací autobusový zájezd pro
bývalé zaměstnance.
27 úseků odborové organizace
Kolektivní smlouva, respektive
její každoroční dodatky, vznikají
ve spolupráci se všemi zaměstnanci, kteří mají možnost prostřednictvím 27 úsekových důvěrníků
navrhovat a hodnotit její obsah.
Důvody nevyhovění konkrétním
návrhům jsou vysvětleny na
setkání důvěrníků. Takovým případem je opakovaně neuspokojený
zájem některých zaměstnanců
např. o pružnou pracovní dobu.
Vedení magistrátu hájí stabilní pracovní dobu třemi úředními dny.
Pokud to umožní provoz úřadu, je
možné v jednotlivých odůvodněných případech provést úpravu
pracovní doby. Jedním z nejčastějších důvodů je péče o dítě,
případně dlouhodobé ošetřování
člena rodiny.
V pracovněprávní oblasti funguje zastupování zaměstnanců odborovou organizací bezproblémově.
Například jsou s patřičným předstihem projednány připravované organizační změny, případně z toho

vyplývající výpovědi z pracovního
poměru, kontroly bezpečnosti
práce a požární ochrany aj.
K současnému stabilnímu postavení odborové organizace přispívá
skutečnost, že v uplynulých patnácti letech byla její předsedkyní
Jiřina Černohorská. V roce 2018
sice po 30 letech práce na odboru
městské informatiky a živnostenském úřadu odešla do důchodu, ale
stále zůstává členkou výboru, který
má nyní 13 členů. Svými dlouholetými zkušenostmi a lidským přístupem je stále velkou oporou pro
nové členy výboru a nového
předsedu Tomáše Matějíka, který
se dlouhodobě připravoval na
převzetí funkce a skutečně byl
v loňském roce zvolen.
Ke kontaktu s odboráři a zaměstnanci tohoto velkého úřadu
slouží informace na intranetu, na
síťové nástěnce a informace předávané e-mailem a písemně autopoštou jednotlivým úsekovým
důvěrníkům. Členská základna
odborové organizace se již několik
let pohybuje na úrovni kolem 10 %
z počtu všech zaměstnanců. Nyní
již nedochází k dalšímu úbytku
členů tak, jak k tomu bylo na přelomu tisíciletí. Z nových zaměstnanců, kterých je na magistrát každoročně přijato cca 120 až 150 se
daří získat pro práci v odborech
pouze malou část. V posledních
několika letech však zájem o členství vrůstá, a to zejména u mladší
generace.
Tomáš Matějík, -dě-

Chaty bez elektřiny a vody u Unčína na Českomoravské vrchovině jsou pro
dobrodružnější povahy.

§ ODPOVÍDÁME §
Dotazy k pracovněprávní problematice
a služebnímu poměru zasílejte
na email dedovska@volny .
Dotazy zveřejňujeme bez uvedení
údajů o tazateli.

Dítě na pracovišt

i
(dotaz byl publikován v NOS 5/2019)

Jsme v kanceláři tři, já a dvě kolegyně. Jedna z nich si občas vodí do
práce 5leté dítě, což mi velmi vadí. Vedoucí jí to povolila a já mám dojem, že by snad mělo záležet na nás, co v kanceláři pracujeme, respektive na mém eventuálním souhlasu nebo vetu, o které by se měl zaměstnavatel zajímat dříve, než přítomnost dítěte na pracovišti povolí.
Je povinen zaměstnavatel tuto záležitost se mnou projednat?

V zákoníku práce nelze nalézt
oporu v požadavku, zda jednotliví
zaměstnanci demokraticky rozhodují o tom, kdo bude s kým
a v jakém složení pracovat nebo sedět v kanceláři, či zda dávají souhlas, kdo na pracoviště může
vstoupit a kdo ne. To je odpovědností zaměstnavatele, který ji přenáší na vedoucí zaměstnance. Ve
smyslu § 11 zákoníku práce tedy
na zaměstnance, kteří na jednotlivých stupních řízení jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich
práci a dávat jim k tomuto účelu
konkrétní pokyny. Ve smyslu § 302
zákoníku práce jsou pak vedoucí
zaměstnanci povinni mimo jiné:
a) řídit a kontrolovat práci
podřízených zaměstnanců ...,
b) co nejlépe organizovat práci,
c) vytvářet příznivé pracovní
podmínky a zajišťovat bezpečnost
a ochranu zdraví při práci,...
Dále je třeba zdůraznit, v souvislosti s výše uvedeným písmenem c) i povinnost, která zaměstnavateli vyplývá z § 101 odstavce
5 zákoníku práce, tj. zajistit
bezpečnost všech fyzických osob,
které se s jeho vědomím zdržují
na jeho pracovištích.
Pokud by došlo k porušení této
povinnosti a z toho ke vzniklé
škodě, nejednalo by se však o odpovědnost pracovněprávní, ale občanskoprávní. Výše uvedené je ale
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třeba vykládat v souvislosti s povinnostmi, které naopak mají zaměstnanci např. v § 301 písm. b) –
využívat pracovní dobu ... a plnit
kvalitně a včas pracovní úkoly.
Je tedy na zaměstnavateli, aby
posoudil, zda samotná přítomnost
cizí osoby, v daném případě
dítěte, může narušit natolik pracovní klima, že ostatní přítomní
zaměstnanci nemohou řádně plnit
své úkoly. Jistě v této situaci vedení posoudilo nebo bude posuzo-

vat nezbytnost, která vede maminku k tomuto řešení, četnost
návštěv a sílu jejich rušivého elementu. Pokud by vedení došlo
k názoru, že plnění úkolů ostatních dotčených zaměstnanců je
ohroženo co do termínu i kvality,
jistě by své rozhodnutí přehodnotilo. Toto je pohled z hlediska
zákonných podmínek. Myslím
však, že byla opomenuta etická
a kolegiální stránka věci. Domnívám se, bez ohledu na zákoník
práce, že konkrétní maminka se
měla skutečně především obrátit
na vás jako své kolegyně. Tedy
ještě předtím než požádala vedení
o souhlas. Vysvětlit závažnost
důvodů, které ji k této žádosti vedou, a zároveň domluvit podmínky, za kterých je přítomnost jejího dítěte ve vaší kanceláři
možná. Nevěřím, pokud by se jednalo o občasnost a seriózní

důvody, že by se nenašlo schůdné
řešení pro všechny zúčastněné.
Shrnuto:
• Zaměstnavatel
nepotřebuje
souhlas ostatních zaměstnanců,
v jaké skladbě budou pracovat.
• Kdo smí vstoupit do prostorů
zaměstnavatele, o tom rozhoduje zaměstnavatel prostřednictvím vedoucích zaměstnanců.
• Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci mohli pracovat v příznivých pracovních
podmínkách, a tím mohli včas
a kvalitně plnit své pracovní
úkoly.
• Vedoucí zaměstnanec spolu se
souhlasem musí stanovit i podmínky, za jakých se třetí osoba
může v prostorách, ve kterých
on má odpovědnost, vyskytovat.
JUDr. Pavel Sirůček

Právní poradenství pro členy
ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku o poskytnutí služby
právního poradenství pro členy ČMKOS a Žádanku
doložení členství pro poskytnutí právní pomoci.

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
na https://motivacniprogram.csob.cz/

ŠPIČKOVÁ
PÉČE
I PRO VÁS

”

Katka brzy
dostane bratříčka.

Těšíme se!

S VOJENSKOU

VŠECHNO ZVLÁDNEME!
VÝHODY U VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:

1500 Kč

Chceme dělat architektonicky
kvalitní projekty, které dotvoří
veřejný prostor a stanou se
součástí města a každodenního
života lidí v něm.

na prevenci
v těhotenství

200 Kč

Chceme dělat architektonicky
kvalitní projekty, které dotvoří
veřejný prostor a stanou se
součástí města a každodenního
života lidí v něm.

na doplňky
stravy pro
těhotné

1500 Kč

Chceme dělat architektonicky
kvalitní projekty, které dotvoří
veřejný prostor a stanou se
součástí města a každodenního
života lidí v něm.

na věci
pro miminko

SLEVY

Chceme dělat architektonicky
kvalitní projekty, které dotvoří
veřejný prostor a stanou se
součástí města a každodenního
života lidí v něm.

v BeneFit
Klubu

PŘIDEJTE SE K NÁM,

čas na přihlášení máte do 31. března.

 844 888 888

 info@vozp.cz

www.vozp.cz

COVID-19: Korejští pracovníci ve zdravotnictví požadují další
kroky od vlády
5. březen 2020
Jižní Korea je po Číně nejvíce zasaženou zemí koronavirem. Tato
čísla se však rychle mění, když na druhé místo za Čínu se rapidním
tempem posouvá Itálie. K 5. březnu
bylo v Koreji potvrzeno 5766 případů koronaviru, zatímco 32 lidí na
tuto nemoc v zemi umřelo. Korejské odbory ve zdravotnictví
KHMU vyzvaly vládu k aktivnějšímu přístupu a opatřením v rámci
národní reakce na nový virus. Ačkoliv vláda doteď udělala spoustu
správných kroků, KHMU zjišťuje, že v nemocnicích rychle docházejí volná lůžka. Nemocnicím rovněž dochází roušky a další ochranné
prvky pro zaměstnance. Členové KHMU jsou od začátku páteří
ohromné snahy udržet epidemii pod kontrolou. Bohužel s tím, jak se
situace natahuje a zhoršuje, zdravotní personál začíná pociťovat
obrovské vyčerpání, což se stává čím dál více závažným problémem.
Proto odbory žádají vládu, aby posílila veřejný zdravotní systém včetně zajištění dostatečného personálu, plné dodržování bezpečnosti
v práci a dodání adekvátní veřejné péče včetně péče o psychické
zdraví a podpůrná psychologická opatření.
Osmého března ženy vyzvaly ke skutečné změně v globálním
řízení
Je na čase, aby globální vedení začalo stavět lidi na první místo
před zisky. Celosvětová odborová internacionála veřejných služeb
(PSI) se připojila ke koalici feministů, žen a humanitárních organizací při výzvě ke globální stávce žen na 8. březen, který je Mezinárodním dnem žen. Zákazy kvůli epidemii koronaviru ale omezily demonstrace žen v mnoha městech po celém světě.
Neoliberální globální systém devastuje lidská práva, planetu a silně
jsou zasaženy i ženy, zatímco politické vedení je zodpovědné za
snižování role a zapojení sociálních organizací, což podkopává samotné základy demokracie. Rozhodovací proces
zůstává i nadále v rukou elity
politiků, kteří nemají žádné
ambice bojovat se samotnými
kořeny pohlavní nerovnosti ani zájem o budoucí reálný pokrok v sociálních a ekonomických podmínkách žen. Zatímco vlády prezentují
národní zprávy, které ukazují na zlepšení situace v rovnosti mezi
pohlavími za posledních pět let, sociální hnutí dokazují, že sliby
nebyly splněny. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu
řekla: „V rostoucích dopadech klimatických změn a globálním šíření
epidemie poznáváme efekty globálního kapitalismu, který přivedl svět
do systémové krize. Pracovníci ve veřejných službách a ve zdravotnictví, z nichž většina jsou ženy, stojí v první linii veřejného zdraví,
péče a záchranných služeb po celém světě. Ženy byly disproporčně zasaženy finanční krizí a jsou v první linii ekonomického a politického
vyvlastňování. Ženy jsou ale rovněž v první linii jako bojovnice, jako
vůdci, kteří ukazují další směr. Ženská hnutí po celém světě ukázala,
jak se dokážou spojit, a jak ženy dokážou obnovit naději na kolektivní
akce a stavět na kolektivní síle.“
Pozice EPSU ohledně evropské Zelené dohody
Evropská federace odborových svazů ve veřejných službách
(EPSU) uvítala Zelenou dohodu navrženou Evropskou komisí, jakožto holistickou reakci na klimatické změny. Tato silně potřebná změna

paradigmatu ovšem neuspěje, pokud nebude řízena sociálně
spravedlivým způsobem. Ambiciózní klimatické plány Komise musí
být doprovázeny stejně ambiciózní
spravedlivou strategií přeměny pro pracovníky a místní komunity a s významnou rolí
veřejného sektoru. Generální tajemník
EPSU Jan Willem Goudriaan k tomu uvedl:
„Návrh Komise zakotvit v zákoně cíle pro
klimatickou neutralitu do roku 2050 je historickou ambicí, ale zaostává za rozsahem
změn, které jsou nutné pro dosažení cíle
pro globální snížení oteplení o 1,5 stupně
Celsia. To může být dosaženo pouze spravedlivou transformací prostřednictvím veřejných investic a veřejným vlastnictvím.“ Zpráva EPSU zdůrazňuje
pozici odborové federace ohledně iniciativ, které jsou spouštěny
v březnu, konkrétně se jedná o Klimatický zákon, Průmyslovou
strategii a Akční plán pro oběžnou ekonomiku.
Koronavirus ukazuje nebezpečnost snižování nemocenské evropských pracovníků
12. březen 2020
Evropská odborová konfederace (ETUC) žádá slušnou placenou
nemocenskou pro všechny pracovníky v Evropě. Koronavirus odhaluje nebezpečí pro veřejné zdraví způsobené škrty v nemocenských
dávkách. Data Evropské komise totiž ukazují, že většina členských
zemí EU od finanční krize snížila výdaje na dávky při nemoci. 22
členských zemí v období po krizi z roku 2008 vydalo v přepočtu na
osobu na nemocenskou méně, než tomu bylo v posledních pěti letech
před krizí. Největší škrty v nemocenské dělaly země nejvíce zasažené
úspornou politikou: Řecko (-7,2 % za rok), Španělsko (-2,3 %), Kypr
(-1,9 %), Irsko (-0,9 %), Itálie (-0,5 %). To vedlo ke snížení sazby
nemocenské, zpřísnění podmínek pro nárok na nemocenskou a zkrácení doby vyplácení nemocenských dávek. Tak například reformy
v Maďarsku vedly v období 2005 – 2013 ke snížení celkového počtu
dní na nemocenské o polovinu nebo-li o 17 milionů dní za celé období.
Škrty v nemocenské napříč
Evropou znamenají, že více
lidí chodí práce v době
nemoci, protože si nemůžou
dovolit ztratit příjem nebo
riskovat, že přijdou o práci.
Generální tajemník ETUC,
Luca Visentini to komentoval slovy: „Koronavirová epidemie ukazuje, jak moc jsou pracovní práva jako je nemocenská důležitá nejen pro
jednotlivce, ale i pro všechny kolem. Miliony pracovníků si od finanční
krize u nemocenské pohoršily, což je nutí chodit do práce i v době
nemoci. K odhalení faktu, že to takhle nelze dělat, by neměla být
potřeba globální epidemie! EU a členské země nyní musí zajistit, aby
všichni pracovníci měli právo na slušnou placenou nemocenskou
a bezplatnou zdravotní péči. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří jsou
v první linii této krize nejen v Itálii, ale i jinde, si zaslouží náš respekt
a solidaritu. Okamžitě je nutné vyřešit nedostatek personálu.
Pracovníci, kteří ztratí svou práci nebo přijdou o příjem, musí obdržet
finanční podporu a není možné, aby pracovníci platili za tuto krizi
kvůli úsporným politikám. EU musí uvolnit svá fiskální pravidla pro
členské země a zajistit, aby její záchranný fond byl složený z nových
peněz spíše, než ožebračovat evropské nejchudší země přesměrováním
kohezního financování.“
Pavol Mokoš
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• 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.

