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Stanovisko OSSOO k novele
zákona o státní službě

Obecně
Návrh stále obsahuje pro OSSOO nepřijatelná ustanovení, která
jsme jako problematická identifikovali již během mezirezortního
připomínkového řízení. Nebyly dodrženy postupy pro projednání
materiálu s odbory jako povinným připomínkovým místem. Některé
dohodnuté úpravy nebyly provedeny, naopak text byl změněn
v opačném směru, než jak bylo v rámci připomínek dohodnuto. Je
s podivem, že při stávajících zkušenostech s aplikací zákona o státní
službě, kdy v řadě méně či více zásadních institutů není doposud zajištěná jednotná aplikace napříč služebními úřadu v souladu se
smyslem a cíli zákona, vláda schvaluje takové změny, které způsobí
další roztříštěnost aplikace a nezbytnost jejího složitého sjednocování
v metodickém vedení, správních řízeních a soudních sporech. Původně zamýšlené přesunutí sekce pro státní službu na Úřad vlády
bylo z návrhu odstraněno.
Zároveň připomínáme, že předkladatel neměl nejmenší vůli zabývat se jakýmikoli návrhy směřujícími sebeméně nad rámec původního návrhu, včetně nedostatků, na které jsme již dříve upozorňovali.
Ani v této verzi materiálu tak není řešena např. výjimka ze vzdělání.
Za neregulérní a neakceptovatelné považujeme předložení materiálu RHSD až po jeho schválením vládou, zejména v situaci, kdy
k materiálu existuje několik rozporů s ČMKOS, při jejichž projednávání byly porušeny dohody i formální pravidla. Nejsou nám rovněž
známy důvody posledních změn, nevíme, jaká byla diskuze o materiálu na jednání vlády, nemáme k dispozici stanovisko Legislativní
rady vlády ani finální postoj Evropské komise k návrhu.
Konkrétně
Výběrová řízení na služební místa představených
Za problematické považujeme i nadále navržené změny v obsazování služebních míst představených. Ačkoli jednotlivé změny
samy o sobě nepředstavují významné zásahy do zákonné úpravy, budou-li přijaty v navržené podobě všechny, mohou znamenat možnost
zásadních zásahů do depolitizace a oddělení politického a odborného
vedení služebních úřadů. Umožňuje se snadněji a v kratších časových
intervalech představené odvolat. Zmírňují se už ne tak přísná výchozí
kritéria pro uchazeče v dalších kolech výběrových řízení zkrácením
a rozvolněním požadované relevantní praxe. Výrazně se zjednodušuje přechod mezi prvním a druhým kolem výběrového řízení, a to bohužel značně netransparentním způsobem (s posílením významu dohody či „nedohody“ o obsazení služebního místa, což může znamenat, že se z náročného procesu prvního kola výběrového řízení stane
jen formalita, kterou je nutné si odbýt, než budou moci do řízení
vstoupit uchazeči „zvenčí“). Všechny navržené změny se navrhují
do všech úrovní řízení, včetně vedoucích oddělení.
V této souvislosti nebyla vypořádána zásadní připomínka ČMKOS.
Pokračování na straně 2

http://statorg.cmkos.cz
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Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 29. března se konalo 26. zasedání předsednictva
Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Předseda OS Bc. Pavel Bednář informoval o činnosti od minulého zasedání. Konala se porada zástupců odborových svazů
rozpočtové a příspěvkové sféry
k zahájení vyjednávání o platech
na rok 2019. Cílem odborových
svazů je dosáhnout plošného
navýšení pro státní zaměstnance,
veřejné zaměstnance a příslušníky bezpečnostních sborů realizované především navýšením
platových tarifů. Nutné je
zrušení platových tarifů, které
jsou pod úrovní minimální
mzdy. Vytvořením dalších platových stupňů je potřeba vyřešit
problém služebně nejstarších zaměstnanců, kteří vzhledem k posunuté hranici nároku na starobní důchod mají po dobu 10 – 15
let tarifní plat ve stejném platovém stupni.
Vedení odborového svazu
jedná o podobě novely zákona
o státní službě, když ze strany
vlády nebyl dodržen řádný postup vyjednávání, odborový svaz
na toto téma vydal stanovisko.
Probíhají zatím neoficiální vyjednávání o nové Kolektivní dohodě vyššího stupně pro státní
zaměstnance, když se očekává
vládní pověření příslušného
ministerstva k vyjednávání za
stranu zaměstnavatele. Do dohody chce OSSOO zahrnout
právní pomoc státním zaměstnancům při jejich napadení v souvislosti s výkonem služby.
Jednání o vyšší kolektivní
smlouvě pro územní samosprávné celky stagnuje s ohledem na řešení procedurální
námitky Svazu měst a obcí po-

dané Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Odborové svazy rozpočtové
a příspěvkové sféry společně
usilují o změnu vyhlášky Ministerstva financí o FKSP, která
umožní nové možnosti a způsoby čerpání. Také náš odborový
svaz podporuje zrušení karenční
doby a výplatu náhrady platu
v prvních třech dnech nemoci ve
výši 60 %, a odmítá návrh hnutí
ANO na vyplácení 30 %. V nejbližší době předseda OS spolu
s předsedou Sekce soudů a státních zastupitelství OSSOO Mgr.
Janem Rampasem budou jednat
s ministrem spravedlnosti o nízkých platech administrativních
pracovníků soudů a státních zastupitelství.
P. Bednář dále informoval
o přípravě sjezdu ČMKOS, který proběhne 27. a 28. dubna
v Praze.
Předsednictvo jednalo o přípravě řádného sjezdu OSSOO
a schválilo ustavení komise pro
přípravu stanov OSSOO a komise pro analýzu plnění Programu
činnosti OSSOO na 2015 – 2019
a pro návrh nového Programu
činnosti OSSOO na 2019 –
2013, a vyzvalo sekce k předání
návrhů svých zástupců do těchto
komisí do 13. 4. 2018.
2. místopředseda OSSOO Ing.
Břetislav Dvořák informoval
o projektu Chytrý úřad, který organizuje nabídku ICT služeb formou sdílení komerčních a veřejných zdrojů k jejich poskytování. Do redakční rady svazového periodika NOS byl schválen nový člen Jan Exner.
-dě-
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Podle čl. 5 odst. 8 Legislativních pravidel vlády měl ministr vnitra
před předložením materiálu vládě projednat tento rozpor s předsedou
ČMKOS (jako osobou v čele odborové organizace, která připomínku
uplatnila). K tomuto jednání nedošlo, není nám ani známo, jakým
způsobem vypořádával tuto připomínku na jednání vlády předseda Legislativní rady vlády.
Služební hodnocení
Změny navržené do služebního hodnocení jsme kritizovali již
od počátku návrhu jako netransparentní, neefektivní a pro státní
zaměstnance nevýhodné. Na tomto hodnocení i nadále trváme, zejména co se týče opuštění principu výročního hodnocení všech státních zaměstnanců. Namísto toho, aby se státní zaměstnanec mohl
spolehnout na to, že jeho práce bude v pravidelných intervalech hodnocena, bude v případě, že se bude domnívat, že by si zasloužil vyšší
osobní příplatek, muset se domáhat u svých nadřízených, aby ho hodnotili v nějakém více či méně příhodném okamžiku. Nepovažujeme
za vhodnou ani možnost hodnotit státního zaměstnance ad hoc z popudu nadřízených, v relativně krátkých časových intervalech, bez jasně zákonně vymezených důvodů, když se navíc rozšiřují možnosti pro
odvolání představeného právě na základě služebního hodnocení.
Takto navržená právní úprava nijak neposiluje postavení státního zaměstnance ve vztahu ani ke služebnímu úřadu, ani k jeho politickému
vedení, oslabuje jeho nezávislost a bude mít nepochybně dopady na
depolitizaci a stabilizaci státní služby.
Na vypořádací poradě k zásadním připomínkám nám byla zástupcem předkladatele slíbena řada úprav služebního hodnocení, mimo
jiné, že specifický opravný prostředek proti služební hodnocení se

ze sekcí

Úřad práce ČR

Ve středu 28. března v Praze jednal Podnikový výbor
odborových organizací OSSOO působících při ÚP ČR.

Předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář informoval o přípravě
společného postupu odborových
svazů rozpočtové a příspěvkové
sféry při jednání o platech na rok
2019, uspěchaném průběhu přípravy novely zákona o státní
službě, když navrhované změny
ve výběrových řízeních a služebním hodnocení nepřispějí
profesionalitě státní správy ani
její stabilizaci. Odborové svazy
RoPo se připravují na vyšší
kolektivní vyjednávání pro státní službu a společně navrhují
novelizaci vyhlášky MF o FKSP.
Jednání podnikového výboru
pak především patřilo diskusi
o současné situaci v Úřadu práce
ČR. Zaměstnanci na pracovištích státní sociální podpory a nepojistných sociálních dávek při
nárůstu agendy a neobsazených
místech jsou přetížení. Problémem je v některých místech
služba přesahující stanovenou
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dobu služby, která není uznána
jako služba přesčas nebo, pokud
jde o službu přesčas, není z časových důvodů možno si náhradní volno vybrat. Problém je
i čerpání dovolené. Nejnepříznivější je situace na pracovištích, která obsluhují vyloučené
lokality. Odboráři chtějí znát
údaje o vytíženosti konkrétních
pracovišť. Diskutující kritizovali operativní řešení extrémních situací výpomocí zaměstnanců z jiných úseků úřadu
práce.
Další nespokojenost některých zaměstnanců souvisí s nedostatkem finančních prostředků v souvislosti se změnami v zařazení některých zaměstnanců
do platových tarifů od 1. 1.
2018, a se zvláštními příplatky.
Podnikový výbor schválil
záměr co nejdříve jednat o situaci s Generálním ředitelstvím
Úřadu práce ĆR za přítomnosti
zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a vedení odborového svazu.
-dě-

nebude provádět, že krátké časové intervaly pro ad hoc služební hodnocení budou stanoveny na 90 odsloužených dní, a že důvody pro ad
hoc provádění služebního hodnocení budou konkretizovány v prováděcích a služebních předpisech, ovšem dostatečně popsány už v důvodové zprávě. Provedením těchto úprav jsme podmínili vypořádání
zásadní připomínky ČMKOS k těmto bodům, a tyto sliby předkladatele nebyly dodrženy. Z tohoto důvodu nemůžeme považovat předmětnou zásadní připomínku ČMKOS za vypořádanou.
Činnost zástupců zaměstnanců
Do materiálu byly nově zařazeny body 65 – 69, týkající se projednání a informování státních zaměstnanců, respektive jejich zástupců.
Tato ustanovení nebyla v materiálu v podobě, v jaké byl předložen do
mezirezortního připomínkového řízení, ani na původní jednání vlády
k tomuto materiálu. Byla tedy schválena vládou, aniž by se k nim
mohli samotní zástupci státních zaměstnanců vyjádřit!
V rámci těchto bodů se navrhuje mj. následující text: „Informování
státních zaměstnanců a projednání s nimi se uskutečňují na úrovni
odpovídající předmětu jednání s ohledem na oprávnění a působnost
odborových organizací, rad státních zaměstnanců nebo zástupců státních zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a úroveň řízení.“
V zákoně o státní službě je založen vztah odborová organizace –
služební úřad (např. § 132) a navržené ustanovení tento vztah (např.
povinnosti a odpovědnost služebního úřadu ve vztahu k odborové organizaci) devalvuje a dává služebnímu úřadu možnost jednostranně
dle vlastní úvahy určovat, jaká bude úroveň informování a projednání
a kdo v hierarchii řízení bude se zástupci státních zaměstnanců jednat.
Z tohoto důvodu požadujeme citované ustanovení z návrhu vypustit.
V Praze dne 22. března 2018

K jednání podnikového výboru ÚP ČR

I když již patřím mezi „penzisty“, snažím se s bývalými kolegyněmi a kolegy úřadu práce
„držet krok“, a to jak v odborové
činnosti, tak i s dobou. Čas plyne
a doba přináší nové věci, pohledy, výzvy . . . Myslím si však, že
je nejen vhodné, ale i nutné se čas
od času k minulosti vracet. Například v těchto dnech si připomínáme sedm let od provedení
velkých organizačních (i jiných)
změn, které se výrazně dotkly
všech zaměstnanců úřadů práce –
vznikl Úřad práce České republiky. Zaměstnancům tyto změny
přinesly mnoho negativního –
stresové situace, více práce za
méně peněz … a následně od začátku roku 2012 i nové agendy
a starosti. Na jedné straně jako
přirozené vidím to, že v odborové
práci na úřadech práce se tyto
skutečnosti projevily pozitivně vznikly nové odborové organizace, přibyli noví členové. Převážná část zaměstnanců ÚP ČR
je nyní ve služebním poměru,
v posledních dvou letech se dostalo i na zvýšení platů ve veřejné
sféře, tedy i u zaměstnanců ÚP
ČR. Na druhé straně je však

zarážející, že i v současné době
se tito zaměstnanci potýkají se
„staronovými“ i nově vznikajícími problémy, jak ukázala bohatá
a široká diskuze na jednání podnikového výboru. Řada postupně
prováděných legislativních změn
nepřináší zjednodušení agend.
Zase jsou zaměstnanci ÚP ČR
pod různými „pohrůžkami“ tlačeni k tomu, aby „dávky byly vyplaceny“, a to bez ohledu na
možnosti a pracovní podmínky
zaměstnanců úřadu práce. Zamýšlí se samotní legislativci
a také řídící manažeři nad takovým stavem, co je toho příčinou?
Jak je možné, že řada služebních
(systemizovaných) míst není v současnosti obsazena, přijímaná
opatření nefungují? Je proto
namístě, že přijaté usnesení z jednání směřuje k tomu, aby se problémy na příslušných místech řešily. Bude to ale dlouhá a nelehká
cesta, stejně jako tomu bylo doposud. Kolegyním a kolegům
držím „pěsti“ (i „palce“), aby to
všechno ustáli.
Vlastimil Neuman
někdejší předseda
Sekce úřady práce OSSOO

Funkce si mne našla

Paní Lenka Endalová může říci: „Funkce si mne našla!“
Docela obvyklá situace - dlouholetá předsedkyně či předseda
odborové organizace odchází do
důchodu nebo z pracoviště, a najít náhradu není jednoduché. Tak
tomu bylo i v případě základní
odborové organizace při Územním pracovišti v Ústí nad Labem
Finančního úřadu pro Ústecký
kraj. Paní Endalová se funkce
ujala a vykonává ji 2. volební
období, přestože času nemá nazbyt, když řadu let vyvíjí množství nejrůznějších mimopracovních aktivit. Nebo to možná bylo
a je právě proto, že je zvyklá být
aktivní v nejrůznějších směrech.
Konkrétně pak ve sportu, kultuře, zajímá se o pedagogickou
činnost. Vdaná matka dvou dětí
působí jako externí pedagog (absolvovala při zaměstnání bakalářské studium Pedagogika volného času na Univerzitě J. E.
Purkyně) v Domě dětí a mládeže
v Ústí nad Labem, vede míčové

hry pro rodiče a děti a jiné zájmové útvary. Bývá zdravotnicí
při zotavovacích akcích či sportovních soustředěních, táborech
a výletech, vykonává zdravotnický dozor na sportovních
akcích. Aktivně se zajímá o hudbu (kytara, klavír), tanec, aerobic, turistiku i orientační běh,
vyrábí koláže a košíky, dělá
rozhodčí vědomostních soutěží,
a zvládá i mnoho jiných aktivit.
Její pracovní život nebyl jednoduchý a přímočarý. Po maturitě v oboru strojírenství na gymnáziu se jí nepodařilo dostat na
vysokou školu železniční do
Košic a na druhou přihlášku na
pedagogickou fakultu už rodiče
neměli peníze. A tak nastoupila
v ústecké Setuze jako dělnice,
neboť v oboru nebylo uplatnění.
Tam ji ale brzy přeřadili do
účtárny a odtud se zkušenostmi
s prací na PC přešla na pozici
kontrolora na finanční úřad, na
kterém v té době ještě vládla tužka a papír. Od té doby (25 let)

Pracuji
na
městském
úřadě již 26 let,
a to na pozici
vedoucí odboru, do jehož
kompetence
patří mimo jiné
i povolování staveb a územní
plánování. Moje práce mi umožňuje nahlížet i do různých archivních materiálů z dob dávno
minulých. S úctou otevírám
složky jednotlivých staveb,
které byly postaveny před řadou
desítek let a někdy dokonce
i dříve. Vždy mě překvapí útlost
složky, kdy v deskách je uloženo
pouze několik listů, a na základě
těchto listinných dokladů byly
v minulosti postaveny rozsáhlé
stavby.
Jaká je situace dnes? Za čtvrtstoletí prošel stavební zákon
rozsáhlými úpravami, které bohužel nebyly v mnoha případech
ku prospěchu věci. Média chrlí
informace o tom, jak se legislativa a povolovací řízení zjednodušilo a časově zkrátilo. Dochází tak k situacím, že stavební
úřady navštíví stavebníci s naiv-

ní představou, že stavební povolení bude vydáno fakticky neprodleně a jejich povinností není
skoro nic na úřadě předkládat.
Novela stavebního zákona
měla vše zjednodušit. Před vydáním této novely rozhodoval
o věci místně příslušný úřad.
Dnes každý stavebník potřebuje
mimo jiné závazné stanovisko,
je-li jeho dům v souladu s územním plánem obce. Doposud
o tom rozhodoval stavební úřad
v místě stavby, nově tak činí
úředníci v odborech územního
plánování s rozšířenou působností. Problém je v tom, že řada
z nich je přetížena, a tak lidé
musí čekat a čekat. Což řada žadatelů nese velmi těžko, vznikají konfliktní a krizové situace.
Zase se nadává na úředníky a ze
všech informovaných koutů zaznívá „je potřeba přijmout lidi“.
V řadě měst se troubí na poplach, že situace je již neudržitelná, nová agenda zabírá většinu času úředníků určeného na
jiné činnosti. Ani přijmutí nových úředníků není jednoduché,
v řadě míst se na tyto specializované útvary nikdo nehlásí, respektive řada zájemců nedosahuje požadovaných kvalifikačních předpokladů.
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ze základních organizací

pracuje na vyměřovacích odděleních a na kontrole a zase zpět
na vyměřovacím, reorganizace
s ní „šoupaly“. Při práci, a později i při dětech, vystudovala na
UJEP bakalářský obor Ekonomika a management se zaměřením na daně a návazným studiem na provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity se zaměřením na veřejnou správu a regionální rozvoj
získala titul Ing. Ani vzdělání
však nemělo vliv na její kariérní
růst v rámci finanční správy.
V poslední době (2 roky) jí
opakovaně nebylo umožněno
změnit v rámci finanční správy
pracovní pozici, se kterou nebyla spokojena, i když úspěšně
prošla výběrovými řízeními,
které mnohdy absolvovala i jako
jediný úspěšný uchazeč. Na základě toho se paní Lenka Endalová rozhodla v této době
skončit ve finanční správě. Svou
odborovou funkci nabídla na

členské schůzi ostatním členům.
Ti ji však ve funkci potvrdili,
byť byli seznámeni s tím, že si
aktivně hledá uplatnění na trhu
práce i v jiné sféře, neboť funkci
předsedy lze přece vykonávat
i mimo své pracoviště. Předsedkyně se tím cítí poctěna a bude se snažit ve vedení své základní organizace nezklamat.
Aktivní byla a je Lenka
Endalová po všech stránkách.
V zájmových aktivitách cítí nyní
však větší uplatnění než v práci.
Práce ji zajímá a baví, ale po
všech peripetiích zůstala především jen zdrojem obživy. Jsou
lidé, kterým takový postoj k práci stačí, ale není to případ paní
Endalové. I proto funkci odborářské předsedkyně vykonává,
protože by chtěla, aby práci zaměstnanci nevykonávali jen pro
peníze a aby měla práce v životě
podobné postavení jako zájmové
aktivity.
-dě-

Jaká je tedy cesta z této
nelehké situace? Nepochybně
jednou z možností je vydání
další novely stavebního zákona
a návrat k již zaběhnuté praxi,
která bez problémů fungovala
v minulých letech. Dnes se pomalu připravuje centralizace a digitalizace všech činností, otázkou ovšem zůstává, zda jsou úřady na tyto varianty dostatečně

připraveny. Veřejnost přijme jen
tu variantu, která bude fungovat.
V opačném případě se bude zase
jen nadávat na úředníky, kteří
v žádném případě za vzniklou
situaci nemohou. Trpělivost
obou stran má své meze a situaci
by bylo vhodné urychleně řešit.
Ing. Břetislav Dvořák
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

Úředníci a jejich nelehká práce

Pár otázek pro neodborářku

Věk: 40, státní zaměstnankyně.
Vzdělání: VŠ.
Zaměstnavatel: Velké ministerstvo.
Jsi v odborech? Ne.
Proč nejsi v odborech? Nic o nich nevím a nemám zájem.
Je na ministerstvu odborová organizace? Ano, dvě.
Oslovil tě někdo z odborů? Ne.
Vidíš někde při cestě na pracoviště informace odborové organizace? Ne.
Dostáváš informace odborů na email? Ne, možná jsou na intranetu.
Je na ministerstvu kolektivní dohoda, smlouva? Ano.
Znáš je? Některé části ano - výkon práce mimo pracoviště, protože
využívám, - FKSP, - sick days.
Jak si se o kolektivní dohodě na ministerstvu dověděla? Od zaměstnanců personálního oddělení.
Víš o existenci kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance? Ne.
Kdo kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance vyjednal? Nevím.
Využíváš 5 dnů služebního volna ze zdravotních důvodů? Ano.
Máš pocit, že využíváš něco, co vyjednaly odbory, na jejichž činnost
nepřispíváš, nepodílíš se? Zřejmě ano.

Když mě oslovila předsedkyně sekce veřejné správy našeho svazu Alena Gaňová na začátku tohoto roku s nabídkou
účasti ve třetím ročníku Odborové akademie, neváhala jsem
ani minutu a poslala svůj motivační dopis. I když bylo hodně
zájemců, měla jsem štěstí a byla
vybrána. A tak jsem spolu s dalšími odboráři zasedla v pátek
23. března v pronajaté jednací
místnosti Impact HUB v Drtinově ulici v Praze. Za náš odborový svaz se akademie účastní
i Honza Exner, předseda ZO při
Úřadu vlády, který dodal ke
článku fotečky.
Co to vlastně Odborová akademie je? Pro ty, co to nevědí,
jen shrnutí. Odborová akademie
je vzdělávání pro odboráře, které pořádá ČMKOS ve spolupráci s nadací Fridrich Ebert Stiftung. Je rozloženo do čtyř víkendů. První víkend se konal
v březnu, poslední pak bude
v září letošního roku. Cílem
akademie je poskytnout odborářům co možná nejucelenější
informace o historii odborů, organizační struktuře ČMKOS
a svazů do ní spadajících, o komunikačních dovednostech, aktuálním dění v odborech a tak
dále, a tak dále. Současně ale
přináší i pocit sounáležitosti
a podpory mezi účastníky, nabízí různé pohledy na problematiku odborové práce a úkolů na odbory kladených.
A jak tedy ten první víkend
probíhal? V pátek jsme se sešli
na půl čtvrtou a do šesti hodin
jsme se vzájemně seznamovali
a probírali organizační záležitosti. Poté jsme si říkali, co kdo
od projektu očekává. Dostali
jsme se i na témata: Co je současným problémem odborů
a naopak, co je přínosem
odborů. Zahráli jsme si i nějaké
seznamovací hry.
V sobotu dopoledne nám pan
Jiří Pokorný přiblížil historii
odborů v Čechách. Dozvěděli
jsme se kupříkladu, že na
počátku odborů stála sdružení
dělníků, která se zaměřovala
na finanční podporu těch, kteří
v rámci profese onemocněli,

4

NOS 7/2018

Třetí ročník Odborové akademie je tu
zranili se nebo dokonce zemřeli.
Členové těchto sdružení vkládali průběžně určitý finanční obnos do společné „kasy“ a pak
z těchto peněz podporovali jak
samotné dělníky, tak případně
jejich rodiny. Zjistili jsme, co to
byl koaliční zákon z roku 1870,
Vídeňská komise (také se jí říká
Vídeňská centrála), OSČ, i DAP,
NOUZ či ÚVZ. Poté jsme se
zabývali podstatou odborové činnosti v různých obdobích.
Popsali jsme si i vznik odborových svazů.
Po krátké přestávce na kávu
se výkladu ujala Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS,
která OA rovněž za konfederaci
zaštiťuje. Vysvětlila nám všem
strukturu ČMKOS a jednotlivých svazů až k těm základním
organizacím. Hovořilo se i o tripartitě, Evropské odborové konfederaci a Evropském odborovém institutu. Závěrem tohoto
vzdělávacího bloku pak Kateřina Smejkalová, která v OA zastupuje Friedrich Ebert Stiftung,
pohovořila o fungování odborů
a podnikových rad v Německu.
Po vydatném obědě v restauraci Potrefená husa zavítal do
naší skupiny i sám Josef Středula, předseda ČMKOS, aby nás
seznámil s aktuálními úkoly
odborů v roce 2018, ale i s tím,
čím se odbory zabývaly v minulém roce. V rámci své prezentace nás povzbudil v naší práci
a vyslovil potěchu nad tím, že
jsme se do akademie i na úkor
osobního volna přihlásili a chceme pracovat lépe a odborněji.
Po další kávě jsme se naplno
vrhli s lektorem Mgr. Ladis-

lavem Peterkou na komunikační
dovednosti. V nich jsme pokračovali i v neděli. Začali jsme
vzorcem V = M x S x P, tedy
výkon se rovná motivace krát
schopnosti krát podmínky. Zabývali jsme se otázkou charakteristiky dobrého odboráře, hledali
jsme odpovědi na otázku, v čem
tuto představu naplňujeme a kde
máme mezery, které bychom
chtěli vyplnit. Říkali jsme si také
o složkách a základních principech komunikace a hlavně vyjednávání. Pokračovali jsme například manažerskou švestkou,
čínským znakem pro naslouchání, kritikou formou já –
vzkaz, učili jsme se schopnosti
přesvědčit. Plnili jsme i praktické úkoly, například kresbu podle
diktátu. Na úplném začátku komunikačního vzdělávacího bloku jsme si ale hlavně na ose stanovili, kde se v dané chvíli

cítíme být v rozpětí od nuly do
deseti. Na závěr víkendu jsme si
pak vyznačili, kam jsme se dle
našeho názoru posunuli. Musím
říci, že za mě určitě výše. Doufám, že po každém víkendu budu
moci pomyslnou laťku zvednout
směrem k oné božské desítce,
a že se mi povede nabytých informací efektivně využít v zájmu zaměstnanců i ostatních
odborářů – funkcionářů.
Mimochodem, já už jeden
praktický bod úspěchu mám –
díky akademii jsem naší odborové základní organizaci zřídila
profil na facebooku, abychom
byli se „spolužáky“ vždy spolu :-).
Tak se klidně jukněte i vy,
adresa je: Odbory KuskPraha.
Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO OSSOO
KÚ SK v Praze
foto Jan Exner

Vlevo autorka textu, posluchačka Odborové akademie

Dotaz: Jsem v důchodovém věku a pobírám starobní důchod.
Zaměstnavatel na mne tlačí, ať ukončím pracovní poměr, což já
nechci. Vím, že mne zřejmě bude chtít poslat na mimořádnou
zdravotní prohlídku a já se obávám, že bude na výsledku předem
s lékařem domluven. Mohu nějak oponovat proti pro mne
nepříznivému výsledku prohlídky? Například, že vykonám
prohlídku u jiného lékaře než „závodního“?

Odpověď: Zákoník práce ukládá
zaměstnavateli řadu úkolů, mezi
nimi i povinnost nepřipustit, aby
zaměstnanec vykonával zakázané
práce a práce, jejichž náročnost
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Tato
povinnost vyplývá z § 103 odst. 1
písm. a) zákoníku práce. Aby zaměstnavatel této povinnosti
dostál, je oprávněn nechat přezkoumat zdravotní stav zaměstnance, a naopak zaměstnanec je
povinen se takovémuto vyšetření
v souladu s § 106 odst. 4 písm. b)
zákoníku práce podrobit. Závazným lékařským posouzením
je pro tyto účely jedině posudek
lékaře pracovnělékařské péče.
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,
- pozbyla dlouhodobě zdravotní
způsobilost.
Vedle běžné preventivní prohlídky, kterou zaměstnanec zařazený do I. kategorie - obvykle
administrativní práce - musí absolvovat (1x za 6 let, po 50 letech
1x za 4 roky), může zaměstnavatel poslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku.
Může tak učinit v případě
důvodného předpokladu, že došlo
ke ztrátě nebo změně zdravotní
způsobilosti k práci nebo pokud
dojde ke zvýšení míry rizika již
dříve zohledněného rizikového
faktoru pracovních podmínek.
Mimo jiných důvodů, které se vás
pravděpodobně nebudou týkat,
také tehdy, když byl výkon práce
přerušen v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené
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s bezvědomím, nebo jiné těžké
újmy na zdraví, nebo z jiných
důvodů, na dobu delší než 6
měsíců. Celkový výčet důvodů,
pro které lze poslat zaměstnance
na mimořádnou lékařskou prohlídku, je uveden ve vyhlášce č.
79/ 2013 Sb., o pracovnělékařských službách.
Pokud však budete na tuto mimořádnou lékařskou prohlídku
přesto vyslán, absolvovat ji
musíte, jinak byste byl prohlášen
za nezpůsobilého výkonu práce.
Jsem přesvědčen, že lékaři pracovnělékařské péče nedovolí lékařská etika, aby se nechal zaměstnavatelem zmanipulovat a vystavil záměrně nepravdivý a pro
vás nepříznivý posudek. Může se
ovšem stát, že přesto bude posudek chybný, a tedy pro vás nepřijatelný. Zákonodárce na takovouto skutečnost pamatuje v zákoně 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Proto § 46 tohoto zákona umožňuje,
aby zaměstnanec, který pokládá
lékařský posudek za nesprávný,
mohl do 10 pracovních dnů ode
dne jeho prokazatelného předání
podat návrh na jeho přezkoumání. Návrh na přezkoumání se
podává u nadřízeného lékaři,
který posudek vydal. Pokud se
jedná o nasmlouvaného soukromého lékaře, přímo jemu. Desetidenní lhůtu na podání návrhu na
přezkoumání lékařského posudku
nelze brát jako lhůtu, po jejímž
uplynutí nelze věc řešit. Při prokázání důvodů, které posuzované
osobě objektivně bránily v podání
návrhu ve stanovené lhůtě, bude
zmeškání lhůty pro podání návrhu prominuto. Lékař, který původní posudek vydal, může návrhu na přezkoumání v plném
rozsahu vyhovět a napadený
lékařský posudek bezodkladně
zrušit a na základě zjištěných
skutečností, popřípadě nového
posouzení zdravotní způsobilosti,
vydat posudek nový.
Jestliže však lékař návrhu v plném rozsahu nevyhoví, postoupí
do 10 pracovních dnů ode dne
jeho doručení spis s návrhem na

§ ODPOVÍDÁME §

přezkoumání, včetně podkladů
potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu
orgánu. Tím je obvykle zdravotní
odbor krajského úřadu.
Z výše uvedeného je patrné, že
nebude záležet pouze na jednom
lékaři, zda jste schopný výkonu
práce ve své funkci. Lze předpokládat, že nejste zařazen v kategorii II – IV, kde jsou zhodnocována vyšší rizika při výkonu práce, ale patříte do kategorie I.
Jestliže jste tedy byl dosud způsobilý vykonávat dosavadní práci
a nezměnil se nějak váš zdravotní stav, není důvod, proč byste
neměl být po příští prohlídce
opět způsobilý. Navíc pro práce
kategorie I bez rizik, v podstatě
neexistují zákonné požadavky na
zdravotní způsobilost, nebo nezpůsobilost. Proto posudek "neschopen" může být ve většině
úspěšně zpochybnitelný. Přesto
však je povinnost zaměstnance se
do konečného rozhodnutí práce
zdržet, protože odvolání nemá odkladný účinek.
Pokud by mělo dojít k případnému soudnímu sporu, je nutno
mít připravenou dokumentaci, ze
které bude jasné, proč zaměstnavatel požaduje mimořádnou
lékařskou prohlídku. Dále důsledně vyžádat kromě posudku i lékařskou zprávu, ze zdravotní

prohlídky, na jejímž základě bylo
rozhodnuto. Zaměstnanec má
právo na kopii zdravotnické
dokumentace. Stejně tak tato musí
být zaslána jeho registrujícímu
praktickému lékaři.
Pokud by lékař doporučil
pouze změnu výkonu práce, není
toto doporučení důvodem k výpovědi, protože pouhé doporučení není zákazem práci vykonávat. V tom případě byste mohl
požádat o převedení na jinou práci nebo pracoviště a zaměstnavatel by byl povinen ve smyslu § 45
zákoníku práce vás na jinou
práci převést, pokud by mu to
umožnily provozní podmínky.
Pouze tehdy, kdyby oba dva
posudky jednoznačně došly k závěru, že nejste schopen ze zdravotních důvodů zastávat svojí
dosavadní práci, by zaměstnavatel mohl – pokud by neměl
možnost převést vás na jinou
vhodnou práci, dát vám výpověď
z pracovního poměru.
Závěrem:
Jsem přesvědčen, že ověřená
etika lékařského povolání, spolu
s možností přezkoumání případného negativního lékařského posudku nezávislým správním orgánem, dává dostatečnou záruku,
aby vaše obavy z manipulace
výsledku zkoumání vašeho zdravotního stavu byly bezpředmětné.
JUDr. Pavel Sirůček

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské

sdružení, pracuje na principu lidské solidarity

a neziskovosti. Služby členům odborových svazů,
se kterými má uzavřené dohody o spolupráci, tedy

i členům našeho odborového svazu, jsou poskytnuty po

předložení odborové legitimace nebo doporučení základní

odborové organizace zdarma.

SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové problematice,

ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví
nebo bydlení ve vlastním bytě.

Okruhy poskytovaných informací


Bytové spoluvlastnictví.



Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího





Bytové družstvo.

podnikání, nebytové prostory, pacht.

Problematika služeb spojených s užíváním bytu.

Kontakty na poradny na https://www.son.cz/poradna.php

Základní organizace Odborového svazu státních orgánů
a organizací při MěÚ ve Varnsdorfu
a
Český svaz chovatelů Základní organizace Mikulášovice
pořádádají 35. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Také pro běžce

NÁRODNÍ
PARTNEŘI

www.dopracenakole.cz

ZA FINANČNÍ
PODPORY

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

Soutěž pořádá

GENERÁLNÍ
PARTNER

SOUTĚŽ O CENY V KVĚTNU
PRO CYKLISTY, CHODCE A BĚŽCE
REGISTRACE DO 30. DUBNA

O soutěži Do práce na kole jsme psali v čísle NOS 17/2017
(najdete na http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_17_17.pdf)

Karenční doba versus zdraví zaměstnanců

Českomoravská konfederace
odborových svazů od roku 2008,
kdy byla zavedena tzv. karenční
doba, upozorňuje na její velmi
negativní sociální a zdravotní
dopady na zaměstnance.
ČMKOS na nedávném mimořádném rozšířeném jednání předsednictva tripartity podpořila návrh, který počítá s tím, že zaměstnanci by dostávali už v prvních
třech dnech nemoci 60 procent
mzdy a v souvislosti s tím by se
zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným snížily odvody na sociálním pojištění o 0,2 procentního bodu.
Tento návrh předložili do Parlamentu poslanci ČSSD.
„Postoj zaměstnavatelů, kteří
jednoznačně zrušení karenční doby odmítají, svědčí o tom, že jejich cílem je levný zaměstnanec,
pracující i v době nemoci,“ říká
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předseda ČMKOS Josef Středula,
a dodává: „Zavedení karenční doby rozhodně lidi zázračně neuzdravilo. V žádném případě
nelze dělat rovnítko mezi lidmi
skutečně nemocnými a těmi, kteří
jsou tzv. na neschopence. Poznatky, které máme z odborových
organizací z firem, jednoznačně
hovoří o tom, že lidé počátek nemoci přecházejí, léčí se sami, berou si dovolenou, aby se přes víkend co nejrychleji uzdravili.
Dokonce v některých firmách
jsou vypláceny bonusy těm pracovníkům, kteří nestůňou. V době
chřipek jsou právě první dny nejnakažlivější, a tak za pár dní se
nakazí další lidé.
tisková zpráva ČMKOS 26. 3. 2018
(kráceno)
https://www.cmkos.cz/obsah/
219/tiskova-zprava-karencnidoba-versus-zdravi-zamestnancu/21614
Postoj ČMKOS je plně podporován i naším odborovým
svazem.

Tábor se uskuteční ve dnech 8. - 28. července 2018 na tábořišti ZO
ČSCH v Mikulášovicích - Salmově, na pokraji Národního parku
Českosaské Švýcarsko, GPS: 50.9754250N, 14.3813789E. Tábor
bude mít mezinárodní charakter (doposud se jej zúčastnily děti ze
Slovenska, Iráku, Německa, Ruska, Ukrajiny, Francie a Rakouska).
Tábor je zaměřen na vztah dětí ke zvířatům a přírodě, se souhlasem
rodičů je možno vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která
se budou děti na táboře samy starat a zúčastní se s ním výstavy v průběhu tábora.
Ubytování účastníků je ve stanech (klasická A s podsadami a podlážkami) nebo po dohodě ve vlastních stanech. V přihlášce můžete
uvést, s kým si přejete být ve stanu ubytováni.
Stravování je zajištěno 5x denně, účastníci se budou podílet na
přípravě.
Program je rekreační - výlety do NP a okolí vč. blízkého města v Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti, projížďka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody.
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5500 Kč.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května 2018. Po jejich obdržení bude odeslána faktura na účastnický poplatek, po obdržení
platby nejpozději počátkem června další pokyny.
Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy.
Závazné přihlášky zasílejte on-line na: www.tmch.cz nebo elektronickou poštou na: chovatelemikulasovice@seznam.cz, případně poštou na adresu: ZO ČSCH, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice. Info na:
tel. + 420 602 682 600 nebo Skype: avjura.
Mediálním partnerem akce je časopis HAF@MŇAU.

Přihláška na stanový tábor Mikulášovice 2017
Přihlašuji své dítě
Jméno a příjmení ......................................................................
Datum narození ........................................................................
Bydliště vč. PSČ.......................................................................
Elektronická adresa rodičů pro kontakt ..................................
Telefon rodičů či zákonných zástupců ....................................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny ...............................................
Ve stanu si přeji být podle možností společně s ......................
..................................................................................................

Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) /žádná+
..................................................................................................
Požaduji podle možností bezmasou stravu ANO/NE+
Vlastní doprava TAM (ZPĚT)+
Objednávám společnou dopravu TAM (ZPĚT)+
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata ..........................

..................................................................................................
Účastník je/není+ v roce 2018 členem ZO ČSCH (kde)

..................................................................................................
Podpis rodiče/zákonného zástupce+ dítěte
..................................................................................................
+/nehodící se škrtněte

Finanční dohled EU odsuzuje PPP projekty: Mnoho nedostatků,
málo výhod
20. březen 2018
Evropský účetní dvůr (ECA), který je považován za finančního
hlídacího psa Evropské unie, zveřejnil report,
ve kterém se vyhradil proti používání modelu
společného veřejného a privátního vlastnictví
tzv. PPP. ECA uvádí, že model financování PPP
nemůže být považován za ekonomicky výhodný
systém při poskytování veřejné infrastruktury.
Tento report přichází po sérii negativních zpráv,
které se objevily v tisku (např. kolaps Carillion
ve Velké Británii), a které dokazují, že model
PPP neposkytuje ani vyšší efektivitu, ani úsporu nákladů, kterou
v minulosti často sliboval. Ukončení projektů PPP v dopravě v Londýně přineslo úsporu jedné miliardy liber především díky zrušení akcionářské dividendy a právních poplatků. V Kanadě byly na čistě státní náklady místo modelu PPP postaveny čtyři školy a úspory byly tak
vysoké, že za ně mohla být postavena ještě další pátá škola. Podle reportu ECA trpěly projekty PPP mnoha nedostatky a na druhé straně
přinášely jen omezené výhody, co vedlo k nákladům 1,5 mld. euro na
neefektivnost a špatně vynaložené výdaje. Peněžní hodnota těchto
projektů a jejich transparentnost byla často zkreslována nejasnými cíli
a strategií, neadekvátní analýzou, širokým využíváním podrozvahových účtů a nerovnoměrnými dohodami o nesení rizika.
Postavte se za lidská práva: Lidé jsou důležitější než zisky!
21. březen 2018
V prosinci tohoto roku oslavíme již 70. výročí Univerzální
deklarace lidských práv. V období před tímto výročím se chceme
postavit za propagaci lidských práv a bojovat proti rasizmu. Rosa
Pavanelliová k tomu řekla: „Ukončení diskriminace a rasizmu je v samotném jádru našeho boje za lidská práva, důstojnost a rovnost.
Dávat lidi na první místo před ziskem, povstávat v jednotě proti těm,
kteří nás rozdělují, je klíčem k narovnání masivních nerovností,
kterým v dnešní době čelíme.
Tato vize řídí naší politiku
ohledně migrace a uprchlíků
a naši kontinuální výzvu k inkluzivní společnosti, která funguje pro blaho všech.“ Každý
člověk má nárok na dodržování jeho lidských práv bez
diskriminace. Práva na rovnost a nediskriminační přístup
jsou pilíři zákona o lidských
právech. Článek 1 Univerzální
deklarace lidských práv uvádí, že všechny lidské bytosti se rodí svobodné a rovné v jejich důstojnosti a právech. Na základě článku 2 má
každý nárok na všechna práva svobody uvedené v této deklaraci, a to
bez rozdílu pohlaví, rasy nebo dalších znaků. Přesto jsou rasizmus,
xenofobie a netolerance problémy ve všech společnostech a diskriminační praktiky jsou rozšířené po celém světě, především pak ty, co
se zaměřují na migranty a uprchlíky. Je na našich vládách, aby podnikly patřičné kroky a zavedly opatření, která budou bojovat s rasizmem, rasovou diskriminací, xenofobií a podobnou netolerancí a zároveň budou podporovat inkluzi, toleranci, jednotu a respektování
různorodosti.
Nová digitální daňová pravidla EU: Dobrý první krok správným
směrem
23. březen 2018
Nová digitální daňová pravidla EU jsou dobrým prvním krokem
k uklidnění pobouřené veřejnosti v návaznosti na nekalé daňové praktiky největších světových korporací. Tato nová daňová pravidla zdaní
obrovské společnosti zaměřené na digitální média na základě logiky,
že daně se platí v té zemi, kde byly dané výnosy generovány, a ne

v zemích, kde sídlí ústředí firmy,
což jsou často země s nízkými
daněmi jako Lucemburk nebo
Irsko. Evropský komisař pro
hospodářské a finanční záležitosti
Pierre Moscovici si uvědomuje, že
mnoho digitálních společností čerpá výhody veřejných služeb, aniž by platily svůj férový podíl na
daních. Podle průzkumu Evropské komise platí digitální společnosti
v průměru efektivní daň 9,5 %, zatímco tradiční firmy platí 23,2 %.
Daniel Bertossa, který má v PSI na starost politiku a řízení, se domnívá, že je důležité si připomínat, že daňová debata je o rovném
zacházení – pracovníci platí svůj férový podíl, obchod s potravinami
na rohu platí svůj podíl, a je čas, aby se i technologičtí giganti začali
chovat stejně. Vítáme všechny kroky, které míří k nápravě současného pokřiveného systému. Obzvlástě pak vítáme přiznání faktu, že
musí být nalezeny nové způsoby, jak bojovat s daňovými úniky.
Setkání EU a Turecka: Odbory požadují respektování
odborářských práv
26. březen 2018
Evropské i globální odbory v bulharské Varně na summitu zástupců EU a Turecka poukázaly na stav odborářských práv v Turecku.
Zástupci odborů kritizují mimořádný stav v zemi a masové svévolné
propouštění. Žádají propuštění zadržených a uvězněných odborářů
a dalších pracovníků, znovunastolení práva na soudní proces a znovuuznání svobody slova. Evropský parlament přijal v únoru rezoluci
o Turecku, ve které vyjádřil své hluboké obavy z pokračujícího
zhoršování dodržování základních práv a svobod a nedostatečné nezávislosti soudů.
OSN zveřejnila report o situaci
v Turecku 20. března a jasně
v něm pojmenovala celý seznam porušování lidských práv.
Komisař pro lidská práva při
OSN Zeid Ra´ad Al Hussein k tomu řekl: „Čísla jsou prostě šokující: téměř 160 tisíc lidí bylo zatčeno během 18měsíčního mimořádného stavu; 152 tisíc veřejných pracovníků propuštěno, učitelé, soudci a právníci propuštěni nebo obžalováni; novináři zatčeni, mediální
společnosti uzavřeny a webové stránky blokovány – zcela zjevně byl
stav nouze v Turecku zneužit k mohutnému a svévolnému omezení lidských práv obrovského množství lidí.“ Odbory vyslaly naléhavý
vzkaz turecké vládě k návratu demokracie, zákonnosti a spravedlnosti. Turecko by jako kandidátská země na vstup do EU měla plnit
evropské charty a konvence.
Otevřený dopis Rosy Pavanelliové
27. březen 2018
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová napsala otevřený dopis
Mezinárodní organizaci práce (ILO), ve kterém poukazuje na strukturální nedostatek kooperace, solidarity a demokracie a podkopávání kolektivního vyjednávání
a sociálního dialogu. Den 22. březen 2018 byl
pro mezinárodní odborové hnutí dnem velkého
zklamání. Vedení ILO v tento den totiž potvrdilo
snížení mezd pro své zaměstnance tak, jak to
navrhla Mezinárodní komise pro veřejnou službu
(ICSC) v kroku, který podkopává důvěru a kredibilitu organizace ILO jakožto mezinárodní pracovní autority.
Rozhodnutí proběhlo bez sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, které jsou fundamentální pilíři odborových principů. Jako
důsledek tohoto kroku vstoupili zaměstnanci ILO 22. a 23. března do
stávky a PSI a další zástupci odborů stáli při nich. Globální mezinárodní odborové hnutí čelí sérii dobře koordinovaných útoků po
celém světě včetně samotné organizace ILO.
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.
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