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Předseda odborového svazu Bc. Pavel Bednář:



Vyjednávání o platech na rok 2020 musí
být sebevědomé
OS požádal ministryni financí o jednání
ohledně 10% snižování

 Několik delegátů VIII.
sjezdu našeho odborového
svazu se po jeho skončení
v „NOSe“ vyjádřilo ke svým
největším dojmům ze sjezdu,
a jaký byl váš největší dojem?
Jsem velmi rád,
že historicky
poprvé se sjezd
uskutečnil jako
jednodenní a celý jeho program
byl i díky konstruktivnímu přístupu delegátů naplněn. A největší dojem: asi velmi přátelská
a pohodová atmosféra celého
jednání, ať v části slavnostní při
vystoupení hostů, tak i v části
pracovní. Za to všem delegátům
tímto děkuji.
 Jak si vysvětlit číslo
6784 neobsazených místech ve
státní správě, pracovních i služebních, které uvedla ministryně financí na sjezdu, vzhledem k zrušení míst pro rok
2019 nad 5% neobsazenost
a podmíněné financování
neobsazenosti od 3,5 do 5 %?
Paní ministryně financí přišla
na jednání sjezdu velmi pečlivě
připravena, protože na její vystoupení čekali nejenom delegáti, ale i novináři zastupující
různé sdělovací prostředky. Paní
ministryně určitě má relevantní
údaje o počtu neobsazených
míst včetně počtu těch, která byla v roce 2019 zrušena a na další, na která nebyly alokovány
prostředky na platy. My takový-

mi údaji nedisponujeme, nicméně požádáme paní ministryni
o detailní vysvětlení, o detailní
rozbor.
 Vyhlášení o 10% snižování počtu úředníků je určitě
strašákem pro zaměstnance,
kdy se dovědí, o co se vlastně
má jednat?
Problém je v tom, že ani my
jako odborový svaz, tak ani
samo Ministerstvo financí zatím
neví, jak k citovanému snižování počtu přistoupit. Z rétoriky
paní ministryně financí z posledních týdnů je zřejmé, že to
její veřejné vyhlášení se postupně mírní. My jsme požádali paní
ministryni v této věci o jednání,
na kterém budeme chtít znát
odpovědi na řadu konkrétních
otázek, jak to vlastně Ministerstvo financí se snižováním počtu
zaměstnanců myslí.
 Předseda ČMKOS Josef
Středula na sjezdu zmínil, že
není důvod pro skromné požadavky na růst platů, co si pod
tím mohou odboráři a zaměstnanci představovat?
Podívejme se zpětně na poslední dva roky a na navyšování
platů ve veřejném sektoru.
Podívejme se na momentální
kondici naší ekonomiky a podívejme se na prohlášení paní
ministryně financí, že není nutné
občany strašit nějakou krizí, ale
že česká ekonomika je stále
zdravá a v dobrých číslech. Z toPokračování na straně 2

www.facebook.com/osstatorg

Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na webovou stránku nebo na vazbu
v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete
pokračovat ve čtení textu
přecházejícího na jinou stránku.

VIDEO: Záznam slavnostní části VIII. sjezdu OSSOO
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Pavel Bednář, předseda OSSOO
Jana Maláčová, ministryně sociálních věcí
Jan Švejdar, prezident Policie ČR
Josef Postránecký, náměstek pro státní službu MVČR
Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU
Josef Středula, předseda ČMKOS
Milena Rácová, předsedkyně SLOVES (slovenský OS
veřejné správy a kultury)
Alena Schillerová, ministryně financí
Jaroslav Souček, předseda OS KOVO
Anna Machová, předsedkyně OS kultury a ochrany
přírody
Luboš Pomajbík, předseda OS dopravy
Zdeněk Jindřich Oberreiter, předseda OS hasičů

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/video-zaznam-slavnostni-casti-viii-sjezdu-os-soo/24208

Právní pomoc odborového svazu odborná poradenská činnost z přílohy ke zprávě o činnosti mezi sjezdy
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Spravedlivější Evropu pro zaměstnance program EOK pro eurovolby 2019

Evropské volby 23. – 26. května 2019 budou pro evropské zaměstnance rozhodující. Nový Evropský parlament může buď učinit
z Evropy lepší místo pro život, nebo může zničit evropskou
spolupráci budovanou po mnoho let.
Evropská odborová konfederace (EOK) – se 45 milióny pracujících
v 90 odborových konfederacích v 38 zemích – je přesvědčena, že je
možná spravedlivější Evropa pro pracující, založená na
demokracii a sociální spravedlnosti, kvalitních pracovních
místech a vyšších mzdách, sociálně spravedlivém přechodu na
nízkouhlíkovou a digitální ekonomiku. To by měl být základ nové
společenské smlouvy pro Evropu.
Pro dosažení férovější Evropy a více demokracie je zásadní silnější
a více rozšířené kolektivní vyjednávání – vyjednávání mezi odbory
a zaměstnavateli – sociální dialog a participace zaměstnanců ve všech
zemích EU.
EOK vyzývá všechny odboráře, odborářky a všechny ostatní, aby
šli k evropským volbám a aby volili strany a kandidáty, kteří podpoří
naše odborové požadavky a přispějí k lepšímu životu žen, mužů,
mladých i starších lidí v Evropě.
Více
h t t p s : / / i p o d p o r a . o d b o r y. i n f o / d m s / s o u b o r y / i n d e x ? f i l e
=edited_PROGRAM_eok_20190226160042.pdf

informace
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hoto jasně vyplývá, že naše
vyjednávání o platech na rok
2020 musí být sebevědomé
a určitě ne skromné. Musí však
být postaveno na reálné situaci
v ČR.
 Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance je inspirací pro kolektivní dohody na úrovni základních organizací, máte přehled,
jak dalece KDVS ovlivnila
například zavedení oblíbeného indispozičního volna
jinde než ve státní správě?

Kolektivní dohoda vyššího
stupně se stala inspirací pro
kolektivní vyjednávání všude
tam, kde nejsou státní zaměstnanci. A institut indispozičního
volna je velmi rozšířen. Jsem tomu rád, protože prvotní obavy
zaměstnavatelů, že tohoto práva
budou zaměstnanci zneužívat, se
nenaplnily. Na druhou stranu je
to motivace i pro ostatní, kteří
ještě v rámci kolektivního vyjednávání se nedohodli na zavedení indispozičního volna, jak
pro naše odborové funkcionáře,
tak i pro zaměstnavatele.


ČMKOS na Profesia Days Brno 2019!

11. dubna se v BVV Veletrhy Brno uskuteční veletrh práce Profesia
days Brno 2019. Těšit se můžete nejen na širokou nabídku pracovních
míst a bohatý program, ale také na stánek ČMKOS, ve které budou
právníci připraveni poskytnout návštěvníkům veletrhu bezplatné
právní poradenství v oblasti pracovního práva.. Navštivte nás a získejte informace o tom, co zaměstnancům přináší členství v odborech.
Na neděli 17. března
2019 připadl v ČR
den rovnosti platů
(Equal Pay Day). To
znamená, že až do tohoto data
musely ženy v ČR pracovat na
tom, aby dosáhly stejné průměrné
mzdy za rok 2018 jako muži.
Rozdíl mezi průměrnými platy
mužů a žen dosáhl v roce 2017
v Česku 20,7 %. Podle zjištění
ČSÚ je nejvyšší platový rozdíl
stále mezi ženami a muži s vysokoškolským vzděláním, když
v průměru dosahuje 27,8 %.
Rozdíly v Česku přetrvávají
také v zastoupení mužů a žen ve
vedení společností. Aktuálně je
v naší zemi mezi nejvyššími manažery firem pouze 7 % žen.
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tisková zpráva, Praha, 8. března 2019

U příležitosti MDŽ představila ministryně
Maláčová sérii opatření k odstraňování
ekonomických nespravedlností vůči ženám

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes v Poslanecké sněmovně
představili navrhovaná opatření, která mají za cíl zmírnit
nerovnosti v odměňování žen a mužů a řešit situaci v oblasti
nižších důchodů žen. Tato opatření navazují na závěry studie projektu 22 % K ROVNOSTI, která detailně popisuje nerovné
odměňování žen a mužů a jeho příčiny.
se pak ze dvou třetin podílí i na
“Mezinárodní den žen je skvěrozdílu v nižších důchodech žen.
lou příležitostí připomenout si,
Pomoci srovnat rozdíly v platejakým nespravedlnostem i dnes
ch žen a mužů by mohl navrhoženy musejí čelit. Hlavním provaný prorodinný balíček. Jeho
blémem jsou nižší mzdy, které
součástí je návrh na navýšení
se přenášejí i do nižších důchorodičovského příspěvku, který
dů. Chudoba s ženskou tváří tak
nebyl zvyšován od roku 2012,
bohužel existuje i u nás. Přicházílegislativní zakotvení zálohovame proto se sérií opatření, jejichž
ného výživného, změny ve finanprostřednictvím chceme těmto
cování dětských skupin a zaveproblémům čelit,” říká Maláčová.
dení sdílených pracovních míst.
Studie projektu 22 % K ROVKomise pro spravedlivé důNOSTI zjistila, že v mezinárodchody se bude navíc zabývat
ním srovnání je Česká republika
možnostmi, jak srovnat penze žen
na druhém nejhorším místě v EU.
a mužů. Mezi možné návrhy
Ženy u nás dostávají za odvedepatří:
nou práci celkově o téměř 22 %
• paušální zvýšení starobního
méně než muži. Na stejné pracovdůchodu za každé vychované
ní pozici je pak rozdíl 11 %, zadítě o pevnou částku,
tímco ve zbytku EU pouze 5 %.
• zavedení nárůstového koefi“Situace je podobná scénáři, ve
cientu pro výpočet procentní
kterém by muži na konci roku obvýměry starobního důchodu za
drželi 13. plat a jejich kolegyně
vychované dítě,
nikoliv. Hlavní příčinou je pak
• zavedení fiktivního vyměřovapéče o děti,” cituje studii Hacího základu (fiktivního “výmáček.
dělku” bez platby pojistného)
Mezi muži a ženami ve věku
za dobu péče o dítě,
25–29 let, kdy většina žen ještě
• zavedení diferencované valoděti nemá, je rozdíl ve mzdách 10
rizace důchodů žen a mužů,
%. U mužů a žen ve věku 35–39
• asignace pojistného/daní ve
let, kdy většina žen pečuje o děti,
prospěch rodičů.
je to již 28 %. Rozdíly ve mzdách

Sociální zabezpečení českých zaměstnanců, problematika důchodů, mateřské a rodičovské dovolené či minimální mzda, o to se zajímali jihokorejští odboráři, kteří 27. února navštívili sídlo našeho odborového
svazu. Dotazy jim zodpověděl předseda Bc. Pavel Bednář a místopředseda svazu JUDr. Rudolf Pospíšil.

sjezd_1

>>> Názory
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JAK TO VIDÍME

Pavel BEDNÁŘ

Vojtěch ROSENBERGER

Miloš LOKVENC

Kateřina SADÍLKOVÁ

Nerozvážné rušení míst
ve státní správě
poškodí veřejné služby

Pavel BEDNÁŘ,
předseda Odborového svazu
státních orgánů a organizací:
2GERU\YåG\MDVQČGHNODURYDO\åHVHQHEUiQt]HIHNWLYQČQt
VWiWQtVSUiY\6QLåRYiQtSRþWX
]DPČVWQDQFĤVWiWXYãDNPXVt
SĜHGFKi]HWDQDOê]\MDVQČGHILQXMtFtNGH~VSRUDPRåQiMH
DNGHQHQt3RNXGE\FKRP
XYDåRYDOLRVQtåHQtSRþWXVWiWQtFK]DPČVWQDQFĤWDNSROLWLFL
PXVtGHILQRYDWVMDNêPLVOXåEDPLMLåREþDQpQHPRKRXSRþtWDW=UXãtPHGLYDGODV\PIRQLFNpRUFKHVWU\QHERVQtåtPH
SRþW\~ĜHGQtNĤYHILQDQþQt
VSUiYČQDNDWDVWUiOQtFK~ĜDGHFK~ĜDGHFKSUiFHþLVRFLiONiFKDWtPSDUDO\]XMHPHMHMLFK
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þLQQRVW"7RYãHMVRXWRWLå
]DPČVWQDQFLQDSRMHQtQDYHĜHMQpUR]SRþW\.GREXGHY\EtUDW
GDQČQHERSRVtODWVRFLiOQt
GiYN\"0\VOtPåHRGERUĤP
QHSĜtVOXãtNRPHQWRYDWþLQDYUKRYDWPRåQp~VSRU\YHYêGDMtFKVWiWX-VRXYãDNSĜLSUDYHQ\
YpVWGLVNXVLRQiYU]tFKYOiG\
QHERMHGQRWOLYêFKPLQLVWHUVWHY

Vojtěch ROSENBERGER,
předseda PV sekce Finanční
správy ČR OS státních orgánů
a organizací:
9WXWRFKYtOLQiã]DPČVWQDYDWHO
DQDO\]XMHPRåQRVWLWRKRWR
YêURNX=SRKOHGXRGERUĤ
PXVtPHY\þNDWQDDQDOê]XNGH

DMDNE\SĜtSDGQČ]DPČVWQDYDWHOYLGČO~VSRU\QHMHQSHUVRQiOQtDOHLILQDQþQt7XWRDQDOê]X
PXVtSĜHGORåLWDVQiPLMLSURMHGQDWYFRQHMNUDWãtPPRåQpP
WHUPtQXQHERĢYRSDþQpPSĜtSDGČEH]GLVNXVHDSĜHGORåHQt
DUJXPHQWĤQHYLGtPHSURVWRU
SURVQLåRYiQtEHUQtFK~ĜHGQtNĤSURWRåH]iNRQHPVWDQRYHQêFKDJHQGVStãHSĜLEêYiQHå
XEêYi
Miloš LOKVENC,
předseda PV OO
Celní správy ČR:
9WXWRFKYtOLDSRGOHGRVWXSQêFKLQIRUPDFtVHVQLåRYiQt
QHWêNiSĜtVOXãQtNĤEH]SHþQRVWQtFKVERUĤWXGtåþW\ĜSČWLQ
]DPČVWQDQFĤ&HOQtVSUiY\ý5
'RSDGX]EêYDMtFtMHGQpSČWLQ\
W]YFLYLOQtFK]DPČVWQDQFĤE\
E\OSĜtPRGHYDVWXMtFt=ĤVWDQH
VWHMQpPQRåVWYtSUiFHSUR
]DEH]SHþHQtFKRGXSULPiUQtFK
þLQQRVWt&HOQtVSUiY\NWHURX
WLWR]DPČVWQDQFLY\NRQiYDMt
'DOãtþiVWFLYLOQtFK]DPČVWQDQFĤSUDFXMtFtFKYREODVWLY\PiKiQtPiYEXGRXFQXSĜHY]tW
DJHQGXY\PiKiQtSUR
0LQLVWHUVWYRVSUDYHGOQRVWLý5
FRå]QDPHQiQiUĤVWSUiFHFFD
R=YêãHXYHGHQêFK
GĤYRGĤQHYLGtPHSURVWRUSUR

VQtåHQtSRþWX]DPČVWQDQFĤ
Y&HOQtVSUiYČý5
Kateřina SADÍLKOVÁ,
generální ředitelka
Úřadu práce ČR:
6QtåHQtPSRþWXV\VWHPL]RYDQêFKPtVWRE\GRãOR
NUHGXNFLRSR]LF]FHONRYpKRSRþWXNPHQRYêFKV\VWHPL]RYDQêFKPtVW
3ĜtSDGQpVQLåRYiQtE\VH
YêUD]QêP]SĤVREHPGRWNOR
SĜHGHYãtP]DPČVWQDQFĤNWHĜt
MVRXYSĜtPpPNRQWDNWX
VNOLHQW\YREODVWLGiYHN
MHMLFKåSĜtMHPFLMVRX]HMPpQD
URGLQ\VGČWPLVHQLRĜLQHER
RVRE\VH]GUDYRWQtPSRVWLåHQtP5DGLNiOQtVQtåHQtE\VH
VDPR]ĜHMPČSURPtWORWpå
GR]DEH]SHþRYDQêFKDJHQG
Y\SOêYDMtFtFK]SODWQpOHJLVODWLY\EH]MHMtåSĜtSDGQp~SUDY\
QHQtPRåQiMDNiNROLUHGXNFH
SRVWXSĤþLQQRVWtDVOXåHE
NOLHQWĤP5HiOQpMHQHGRGUåRYiQtOKĤWVSUiYQtKRĜt]HQt
YMHGQRWOLYêFKDJHQGiFKXUþHQêFKMDNREþDQĤPWDN]DPČVWQDYDWHOĤPDOHWDNpGRSDG
GRQDVWDYHQêFKDIXQNþQtFK
VOXåHEYREODVWLWUKXSUiFH
ÒĜDGSUiFHý5]DMLãĢXMHYVRXþDVQpGREČYêSODWXPLOLRQX
GiYHNPČVtþQČ

EVŽEN STANĚK

Současná vláda má v plánu výrazné změny
daňového systému i úspory ve státní správě.
Ministryně financí Alena Schillerová například
uvažuje, že v rozpočtu na rok 2020 navrhne
seškrtat celkem 12 500 míst ve státní správě.
Slibuje si od toho víc než sedmimiliardovou
úsporu. Existuje ale prostor pro takové
snižování zaměstnanců státu bez toho, aniž by
se výrazné snížení počtu pracovníků projevilo
na veřejných službách?

Vyšlo 19. 3. 2019 v časopise Sondy revue č. 3.

sjezd_3

V Jablunkově sportovali
i opékali buřty

Akce stmelování pracovního kolektivu, pro které se někdy
i v našich končinách používá anglický název teambuilding, dorazily i do některých úřadů státní a veřejné správy. Ne vždy jsou
akce tohoto typu vítány, protože jejich náplň nepřitahuje všechny
zaměstnance, nebo jsou nepříjemné pro někdy povinnou účast
v nich. Zaměstnanci Městského úřadu v Jablunkově ale takovou
akci vnímají jako pozitivní, a to dokazuje to, že společný dobrovolný sportovní den konaný ve čtvrtek 28. února organizačně
plně zajistila odborová organizace a že se do areálu Kempaland
v obci Bukovec dostavilo 52 pracovníků městského úřadu a dva
zaměstnanci městské policie.

Účastníci si mohli vybrat
sjezd na lyžích, sjezd na čemkoli
či běžkařské disciplíny - biatlon
a štafeta v suché variantě.
Přichystaný byl dopolední raut
s teplým nápojem a oběd, k dispozici byl i oheň na opečení
buřtíků. V organizačních pokynech byla výzva přinést za odbor
úřadu „nějakou upečenou sladkost (mělo by se vám to doma
zkazit nebo byste to hodili
„kurám“, raději to přineste s sebou ☺). Určitě budete moci
spolupracovnicím předat recept
☺. Ke každé sportovní disciplíně, které probíhaly postupně,
byly speciální pokyny, a kdo
zrovna nesportoval, pomáhal
s organizací. Každý pak na konci sportování a společně prožitého dne obdržel pamětní list.
Dobrý pracovní kolektiv v Jablunkově, podobně jako i jinde,
potřebuje nejen zaměstnavatel
pro plnění pracovních úkolů, ale
i sami zaměstnanci pro realizaci
nového benefitu čtyř dnů zdravotního volna, kdy je třeba narychlo zastoupit kolegu či kolegyni. Volno je zatím zavedeno
na zkušební dobu dvou let. Zda
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je pracovní kolektiv potřebně
„stmelený“, se prokáže jeho
bezproblémovou realizací. I pro
zdárné fungování pružné pracovní doby úředníků jsou důležité vzájemné vztahy na pracovišti.
Odborová organizace, sdružu-

ze základních organizací

borářů městského úřadu přístupjící cca třetinu zaměstný diskusi a vyslechnutí argunanců, již 12 let (s přementů. Díky dohodě i zde zastávkou) v čele s předměstnanci částečně vysedkyní
Alenou
užívají sociální
Świerczkovou, ekoPa
mĒ
fond podle
nomkou odboru
t
n
za
í li
úĀ
i
ndividuálškolství a kulas
s
t
t
ních zájmů.
tury, dobré
Individuálním
vztahy prokázabenefitem jsou nala při záměru vedení
příklad také poukázúřadu zkrátit uklízečkám
ky k životním a prapracovní dobu, i když úklid by
covním výročím.
zůstal ve stejném rozsahu. Díky
Aktivní zájem členů výkolegialitě a postupu odborové
boru odborové organizace o noorganizace se podařilo situaci
vé zaměstnance a poskytnutí jim
vyřešit a pracovní doba uklípodrobnějších informací o funzeček zůstala 8hodinová. Důgování základní odborové orgaležitým je v podobných situnizace a odborů vůbec, by měl
acích vztah s tajemníkem úřadu,
pomoci „zapadnout“ novým zakterý je podle zkušeností odměstnancům a případně je získat
pro odborové členství, a pak třeba se i spolupodílet na organizaci dalšího teambuidingu, protože o dalším už vedení úřadu
i odboráři přemýšlejí.
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Jak se daří ve Frýdku-Místku? Chvalitebně!

Na školní hodnocení „za
dvě“ vidí zaměstnaneckou pohodu, postavení a dosažené
výsledky odborů předsedkyně
Základní odborové organizace
při MěÚ Frýdek-Místek Jarmila Klusová, interní auditorka úřadu a pověřenkyně
GDPR, a místopředsedkyně
Lucie Salotová, referentka
majetkoprávního
oddělení
odboru správy obecního majetku. A to ne proto, že by viděly nějaké nedostatky, ale proto, že vždy může být ještě lépe.
Odboráři si vysoce cení osoby
tajemníka městského úřadu, bývalého běžného zaměstnance,
jeho zájmu, porozumění a spolupráce. Bez zvýšení příspěvku
zaměstnance byla nově navýšena hodnota stravenek a zdvojnásoben příspěvek na penzijní
připojištění. Nynější 600korunový příspěvek potěšil stávající
a přilákal další účastníky připojištění z řad zaměstnanců úřadu,
jejichž průměrný věk je zhruba
na polovině mezi 40 a 50 lety.
Další část nedávno navýšeného
sociálního fondu je využívána
na úhradu volnočasových poukázek, které zaměstnanci používají například v lékárnách, wellnessech či v cestovních kancelářích. V blízké budoucnosti
by poukázky měly být nahrazeny kartami, se kterými je snazší
manipulace a umožňují pohodlněji využít celou částku bez nutnosti někdy doplácet nebo oželet
nevracení menších finančních
částek. Využívané jsou zaměstnanci bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu na rekonstrukce
bytů a rodinných domů až do
výše 80 000 korun a na bytové
vybavení do 40 000.
Některé akce se pořádají
pouze pro zaměstnance bez
rodinných příslušníků. Turnaje
ve volejbale a bowlingu zajišťuje organizačně odborová organizace a jsou chápány jako akce
směrované na vztahy mezi pracovníky, kteří se díky umístění
pracovišť nemají možnost běžně
potkávat. Bez rodinných příslušníků jsou i vánoční večírky s více než desetiletou tradicí. Na
večírku je kulturní program,
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Na schůzi výboru základní odborové organizace
Jen pro odboráře je poukázka
večeře a tombola, o volnou zák Vánocům a pro odborářky
bavu se vždy staral DJ, v loňk MDŽ příspěvek na kadeřnické
ském roce poprvé hrála živá
a kosmetické služby.
hudba a sklidila velký ohlas.
Zájezdy na muzikály do
Přítomno naposledy bylo ze 430
Ostravy nebo až do Prahy pro
zaměstnanců úřadu asi 300.
zaměstnance a rodinné přísZaměstnaneckou motivací je
lušníky s noclehem organizují
i finanční odměna za vykonaodbory a pro odboráře jsou levnou zkoušku odborné způsonější o příspěvek na vstupenku.
bilosti, a to za jakoukoli dosažePro všechny zaměstnance je i na
nou „známku“. Plně jsou vyuletošní Vánoce poprvé plánožívány tři dny zdravotního volna,
vaný zájezd na adventní trhy
zaměstnanci dostávají odměny
pravděpodobně do blízkého
k pracovním a životním výročím
Polska. Díky odborové organijednak ze mzdových prostředků
zaci proběhla už řada poznázaměstnavatele, ale i ze sociálvacích zájezdů, letos na jaře to
ního fondu.

V Provence

bude do Rakouska. Výrazem
ocenění bývalé práce pro město
je každoroční zájezd pro důchodce rovněž organizovaný
odbory. Také půjčování ze sociálního fondu uhrazeného turistického vybavení - stanů, karimatek, batohů a spacáků, zajišťují odbory, konkrétně pak
Lucie Salotová, která v odborové
organizaci má na starosti kulturu
a sportovní činnost. Spolu s Jarmilou Klusovou obdivuhodně
organizují zájezdy i další akce,
a to z velké části i pro nečleny
odborů, a dělají to “na jedničku“.
-dě-

více

§§§

Z přílohy zprávy o činnosti mezi sjezdy OSSOO - Odborná poradenská činnost

Zastupování členů před soudem je poskytováno, v souladu s Řádem právní pomoci OSSOO ve sporech z pracovního nebo služebního poměru, v oblasti sociálního zabezpečení a v občanskoprávních a trestních věcech za předpokladu, že přímo souvisí
s výkonem práce. Zastoupení u soudu je poskytováno bezplatně,
účastník si hradí pouze náklady řízení (není-li výjimečně předsednictvem odborového svazu s přihlédnutím k povaze věci a sociálním poměrům žadatele rozhodnuto jinak).
Celková úspěšnost soudních
Zastoupení před soudem bylo
sporů se pohybuje kolem 75 %,
členům odborového svazu ve
přičemž dopočet do 100 % nesledovaném období poskytováno
tvoří pouze neúspěšné spory,
prostřednictvím právníků odbonýbrž i mimosoudní vyrovnání,
rového svazu, prostřednictvím
popř. zpětvzetí žaloby. Zásadním
právníků RPP ČMKOS a adproblémem zůstává délka soudvokáty u zvlášť složitých příních sporů. Průměrná délka soupadů nebo v případech trestního
dního sporu z pracovněprávní
stíhání členů OS, kdy k obvinění
oblasti činí 2,5 roku a začíná se
nebo k obžalobě dojde v souvisprodlužovat. Výjimkou však nelosti s výkonem práce nebo služjsou spory trvající tři a více let.
by.
Poradenství ve správním
89 zastoupení u soudu
řízení
Za období od minulého sjezOproti období před VII. sjezdu byla poskytnuta členům
dem došlo k výrazné změně
OSSOO právní pomoc zastouspočívající v přijetí a účinnosti
pením u soudu v 89 případech.
nového zákona o státní službě.
V současné době je v běhu u souV tomto služebním poměru je
du celkem 46 případů, a to z nejv současnosti více než 1/3 členů
různějších oblastí a důvodů. Jednašeho svazu. Na rozdíl od praná se především o spory z obcovního poměru se ve služebním
lasti pracovního práva, nejčaspoměru naprostá většina úkonů
tější jsou žaloby na neplatnost
provádí ve správním řízení, v přírozvázání pracovního poměru,
padě soudních sporů pak jsou
na nevyplacení platu či mzdy,
příslušné správní soudy. Právníci
nevyplacení odstupného, na ododborového svazu řeší v této obškodnění pracovních úrazů.
lasti několik emailových a teleDruhou početnou skupinu tvoří
fonických dotazů denně, v něpřípady trestněprávní, a to zejkterých obdobích jsou dotazů
ména u příslušníků bezpečnosti desítky týdně. Naprostá většina
ních sborů, kteří jsou ve služebindividuálního poradenství je rením poměru. Typickým příklaalizována touto cestou, případně
dem jsou situace, kdy zakročupomocí při vypracování příslušjící příslušník je obviněn
ných úkonů ve správním řízení
pachatelem z nepřiměřenosti zá(stížnost proti služebnímu hodkroku, ze zneužití pravomoci
nocení, odvolání proti rozhodúřední osoby apod. Trestněprávnutí o zařazení na jiné služební
ní případy se týkají i strážníků
místo, odvolání proti rozhodnutí
městských a obecních policií,
kárné komise atd.).
kteří jsou v pracovním poměru.
V současné době evidujeme
Trestně stíhán byl i úředník
dvě žaloby z důvodu nezákonv souvislosti s případem Openného skončení služebního pocard, v soudním jednání byl na
měru (obě dvě žaloby jsou v téže
základě právního zastoupení
věci). Jelikož problematika záodborovým svazem zproštěn
kona o státní službě je složitá
obžaloby.
a ani mnoho advokátů se v ní neZ uvedeného počtu 46 „žiorientuje, obrací se na právníky
vých“ případů je právníky odboodborového svazu i relativně
rového svazu zastupováno 11
velké množství tazatelů, kteří
členů, prostřednictvím RPP
nejsou členy odborů. V rámci
ČMKOS celkem 8 členů, provstřícnosti jim bývá základní postřednictvím advokátů 27 příparada poskytnuta, důrazně ale dodů.
poručujeme zejména funkcionářům základních odborových
organizací, aby svým spoluNOS 7/2019
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pracovníkům zdůraznili tuto
výhodu členství v odborech
a právní poradenství nečlenům
jinak příliš nenabízeli.
Poradenská činnost zaměstnanců odborového svazu ve
vztahu jak k odborovým organizacím, tak i k jednotlivým
členům odborového svazu je
souhrnem nejrůznějších činností.
Jedná se například o konzultační
výjezdy pracovníků k jednotlivým odborovým organizacím
při vyjednávání se zaměstnavatelem např. nad obsahem pracovního řádu, při zakládání
nových odborových organizací,
při sporech mezi odbory a zaměstnavatelem apod. Mimo toto
„hromadné“ poradenství tvoří
stejně důležitou část i poradenství individuální, kdy jsou řešeny oprávněné zájmy jednotlivých členů OS.
Pracovněprávní poradenství
Nejčastějším druhem poradenství je poradenství v pracovněprávní oblasti, resp. v oblasti,
která přímo souvisí s výkonem
práce nebo služby. Pracovněprávní poradenství je poskytováno členům právníky odborového svazu a právníky Regionálních
právních
poraden
ČMKOS.
Forma dotazů doznala značných změn, drtivou většinu tvoří
dotazy formou elektronické pošty, následují telefonické dotazy;
písemné dotazy zaslané poštou
jsou výjimkou.
Věcné zaměření dotazů i právní pomoci zůstává dlouhodobě
stabilní. Největší skupinu tvoří
problémy s ukončením pracovního poměru. Následují kolize se
zaměstnavatelem při tvrzeném
nerovném zacházení, zejména
v oblasti odměňování. Opakujícími tématy jsou nedostatky
v rozvrhování pracovní doby,
nesprávné postupy zaměstnavatele u překážek v práci na
straně zaměstnance, tempo
a množství práce atd.
Semináře
Zvýšení právního vědomí ZO
a jejich členů bylo v uplynulém
období zajišťováno školením ve
formě seminářů zaměstnanci
odborového svazu, případně externími lektory.
Témata seminářů byla různá,
pravidelně byla pozornost

věnována aktuální legislative
jak pracovněprávní, tak i zákonu
o státní službě a postavení
odborových organizací ve služebních úřadech, rovněž i zákonu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
a na postavení odborových organizací jako zástupců zaměstnanců a příslušníků. Nelze nevzpomenout legislativu s přímým vztahem k postavení odborových organizací, zejména novelu občanského zákoníku, zákona o veřejných rejstřících,
zákona o registru smluv či
GDPR. U lektorů převažovala
snaha vést seminář formou vzájemného dialogu.
Tyto semináře byly hrazeny
z veřejných prostředků v rámci
projektu ČMKOS dle § 360a
zákoníku práce (posilování sociálního dialogu), nikoli z prostředků OSSOO. Pro rok 2019
má odborový svaz přiděleno
sedm seminářů.
Právní konzultace byly zajišťovány i v případech, kdy
u zaměstnavatele působí více
odborových organizací, které nejsou z týchž odborových svazů,
případně jsou samostatně evidovány u rejstříkového soudu.
Rozpory se projevují zejména
při kolektivním vyjednávání,
kdy všechny zúčastněné organizace musejí postupovat ve vzájemné shodě. Situace je řešena
účastí zaměstnanců pdborového
svazu při jednotlivých problémových jednáních.
Nadále pokračuje možnost při
zajišťování oprávněných práv
nájemců a uživatelů bytů využívat dohodu o vzájemné spolupráci se Sdružením nájemníků
SON ČR. Dohoda umožňuje
členům pdborového svazu využívat za velmi výhodných podmínek (bezplatně) právní a odborné služby poskytované odbornými pracovníky SON.


zpráva

Používání soukromé nabíječky telefonu

Může mi zaměstnavatel zakázat používat nabíječku k telefonu
kvůli bezpečnosti práce?

Z vašeho dotazu není patrné, kdo je vlastníkem nabíječky.
V obecné rovině lze konstatovat,
že je běžnou praxí, když zaměstnavatel vybaví své zaměstnance,
pro služební účely, mobilními telefony. Je logické, že součástí takovéto výbavy je mimo jiné originální nabíječka, kterou k mobilu poskytuje výrobce. Tyto
nabíječky musí splňovat všechny požadavky směrnic trhu, na
který jsou uváděny, v daném případě směrnic Evropské unie.
Samozřejmě jedná se o zařízení, které pracuje s vyšším napětím a nelze vyloučit, že i u těchto přístrojů může dojít k zahoření. Ale stejná možnost takovéto poruchy může nastat u počítače, notebooku, ledničky či mikrovlnky, které se běžně v kancelářích nachází. Očekávat předem poruchu u originálních nabíječek, které pro konkrétní mobil schválil výrobce, se proto
jeví jako nadstandardní opatrnost. Ta by jistě komplikovala
zaměstnanci, kterému byl mobil
přidělen, práci. Navíc je známo,
že nabíjení mobilů se děje v řádu
pár desítek minut. Někdy i jen
minut, protože pro funkčnost nemusí být mobil nabitý na 100 %.
Pokud je zaměstnanec v dosahu
nabíjení, je riziko opravdu minimální, neb pouhým dotykem lze
ověřit, že nabíječka funguje
správně, tedy bezpečně.
Jinou otázkou je, že často zaměstnanci používají v zaměstnání i pro služební účely raději

svůj soukromý mobil včetně
nabíječky oproti přidělenému.
To v praxi znamená, že se ze
soukromé nabíječky stává spotřebič, který je na pracoviště
vnesen. Tedy je to na stejné
úrovni jako vnesená varná konvice, vlastní notebook nebo rádio, které je nutné připojit do
sítě. Tyto vnesené spotřebiče
lze však používat pouze se
souhlasem zaměstnavatele. Je
tomu tak proto, že i za tyto
spotřebiče zaměstnavatel odpovídá, protože se staly součástí
zařízení pracoviště. Zaměstnavatel je pak povinen tyto spotřebiče v souladu s příslušnou ČSN
kontrolovat a provádět jejich
revizi a o revizích vyhotovit
zápis.
I z tohoto důvodu může být
negativní stanovisko zaměstnavatele k „soukromým“ nabíječkám negativní.
Shrnuto:
• Zakázat používání nabíječek
k mobilům, které byly zaměstnancům oficiálně zaměstnavatelem
přiděleny,
postrádá logiku.
• Na soukromé nabíječky zaměstnance, které chce v práci
používat, je nutné nahlížet
jako na spotřebiče na pracoviště vnesené.
• Které vnesené spotřebiče
dovolí zaměstnavatel používat
je na jeho volbě.
• Použití soukromých nabíječek v práci lze zaměstnanci zakázat.

Mlčenlivost o výši platu?

Může nám, zaměstnancům, zaměstnavatel zakázat navzájem se
informovat o svých konkrétních vyplacených platech a jejich
nadtarifních složkách?

Stává se běžnou praxí, že zaměstnavatelé si mylně vykládají
zákon o ochraně osobních údajů
a snaží se v pracovních smlouvách vázat zaměstnance mlčenlivostí o výši platu či mzdy, kterou od zaměstnavatele dostávají.
Dokonce porušení této „povinnosti“ spojují s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
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k zaměstnancem vykonávané
práci. V souvislosti s tím pak

§ ODPOVÍDÁME §
upozorňují na možné rozvázání
pracovního poměru.
Ponechme stranou, zda by
takovéto rozvázání pracovního
poměru mělo vůbec šanci obstát
při napadení u soudu a podívejme se na tuto situaci z hlediska
platné legislativy.
Při posuzování této otázky musíme vycházet z Listiny lidských práv a svobod a ze zákona č. 101/2000 Sb., „O ochraně osobních údajů“. Listina
lidských práv a svobod ve svém
čl. 10 zaručuje ochranu soukromí každé fyzické osoby.
Jako zásah do soukromí je chápáno neoprávněné sdělování
osobních údajů občana třetím
osobám jako je např. údaj o věku, zdraví, adresa bydliště apod.,
bez souhlasu občana. Mezi
osobní údaje patří i údaj
o platu nebo mzdě.
Tyto osobní údaje smí zaměstnavatel jako správce osobních údajů zaměstnanců shromažďovat jen pokud jej k tomu
opravňuje zákon nebo se souhlasem zaměstnance. V žádném
případě však zaměstnavatel
nesmí připustit, aby k těmto
údajům měly přístup třetí osoby. A to ani tehdy, když jsou tyto údaje zpracovávány na základě zákona a k jejich zpracování nemusí dát zaměstnanec
souhlas. Porušení této zásady je
sankcionováno. Tento závazek
se však týká pouze zaměstnavatele.
Naprosto jiná je situace ve
vztahu občan, tedy i zaměstnanec k jeho vlastním osobním údajům. Ochrana osobních
údajů je právem zaměstnance
nikoliv jeho povinností. Žádný
právní předpis nemůže zaměstnanci zakázat, aby se svými

osobními údaji nakládal tak, jak
uzná za vhodné. To se týká i informace ve vztahu k výši jeho
platu nebo mzdy. Je zcela
nerozhodné, zda informaci o výši svého platu nebo mzdy sdělí
svému životnímu partneru, přátelům nebo spoluzaměstnancům.
Jsou to jeho osobní údaje a je jeho volba jak s nimi bude nakládat. Stejně tak může dát souhlas
zaměstnavateli, aby v rámci
personální politiky zaměstnanců
výši jeho platu či mzdy zveřejnil.
V některých případech odůvodňuje zaměstnavatel požadavek vázat v tomto směru zaměstnance mlčenlivostí poukazem
na oprávněné zájmy zaměstnavatele v souvislosti s konkurenčním bojem. Ani tento argument
neobstojí vzhledem k právu zaměstnance nakládat se svými
osobními údaji, tak jak sám
chce. Navíc ve svém dotazu se
zmiňujete o situaci, která se týká
platů. V tomto případě se samozřejmě ani nemůže jednat
o situaci konkurenčního boje,
protože v nepodnikatelské sféře se odměňování řídí právními předpisy.
Proto případ, kdy se zaměstnavatel pokusí omezit právo zaměstnance nakládat s jeho osobními údaji jakýmkoliv „vázacím
aktem“ s povinností mlčenlivosti, postrádá logiku. Takovýto závazek nemá oporu v zákoně. Zaměstnanec za jeho porušení nemůže být postihován.
Shrnuto:
Zaměstnavatel nemá právo
vyžadovat na zaměstnanci, aby
zachoval mlčenlivost o jakýchkoli svých osobních údajích,
tedy ani o své mzdě nebo platu.
JUDr. Pavel Sirůček

PSI podporuje generální stávku KCTU kvůli ratifikaci neúplných
konvencí ILO
5. březen 2019
Sociální dialog ohledně konvencí ILO v Jižní Koreji se postupně přibližuje směrem k oslabení fundamentální pracovních práv. Jedná se
o konvence 87 (svoboda sdružování) a konvence
98 (kolektivní vyjednávání) a jejich ratifikace zatím nabírá zcela opačný nechtěný směr. Zástupci
PSI vyjadřují svou podporu generální stávce pořádané KCTU, když s odbory sdílí jejich obavy, že
ratifikace klíčových konvencí ILO směřuje k oslabení základních pracovních práv. Výbor pro veřejné zájmy již zveřejnil doporučení ohledně revize
pracovního zákona, který silně zaostává za mezinárodními standardy, když nedokáže garantovat
svobodu odborářská práva osobám samostatně
výdělečně činným, nebo také ponechává restrikce
u práva na sdružování pro vládní zaměstnance
a učitele. Zástupci PSI se navíc dozvěděli, že zástupci zaměstnavatelů vyzvali k další revizi zákona o odborových organizacích a pracovních vztazích (TULRAA), který klade ještě větší restrikce na odborářská práva, obzvláště na právo stávkovat, zatímco
zaručuje zaměstnavatelům nové pravomoci proti odborům. PSI také
znepokojuje fakt, že při jednáních jsou téměř úplně vynechávány osoby
samostatně výdělečně činné a pracovníci na omezené kontrakty. Rosa
Pavanelliová vyjádřila své obavy slovy: „Od roku 1996, kdy se Jižní
Korea připojila k OECD, učinila její vláda opakované sliby mezinárodní komunitě ohledně ratifikace klíčových konvencí ILO a zlepšení legislativního rámce pro odborářská práva. PSI uvítalo tyto sliby prezidenta Moona poté, co poprvé usedl do své funkce, ale od té doby již
následovala pouhá zklamání. Aktuální diskuze o regresních revizích
pracovního zákona a ignorování minulých doporučení ILO jsou zcela
nepřijatelné. Dialog ohledně ratifikace konvencí ILO by měl být veden
se silným závazkem nezhoršovat současné zákony a s výhledem na vlastní zlepšení práv pracovníků v Jižní Koreji.“
Alžírsko: Ženy řekly „ne“ pátému období prezidenta Bouteflika
12. březen 2019
Letos se Mezinárodní den žen v Alžírsku sešel s historickými
událostmi, když po celé zemi proběhla série demonstrací proti znovu
zvolení Abdelazize Bouteflika do již pátého prezidentského období.
Protesty v Alžírsku začaly již 22. února a lidé protestovali proti samotné nominaci Bouteflika na další období,
což je zcela v rozporu s alžírskou ústavou.
Alžírský lid překonal všechny pokusy o zastrašování a podněcování k násilí, a tím dokázal, že dokáže bojovat za svá práva.
Tímto taky započal novou fázi, kdy se lidi
nebojí postavit za svá práva včetně odborářských a práva na svobodu. Ženský výbor alžírské odborové organizace SNAPAP
vyzval ženy k aktivní účasti na pochodu za důstojnost a vyslovení
svého „ne“ pátému volebnímu období. Během demonstrace 22. února
byly zatčeny dvě ženy a byly zadrženy na celý jeden den. Propuštěny
byly až po zakročení skupiny právníků. Poté, co prezident Bouteflika
oznámil, že o pátý prezidentský mandát už usilovat nebude, zveřejnily
odbory SNATEG zprávu, ve které vyzvaly své členy k ukončení
protestní stávky. SNATEG rovněž vyzval k národnímu shromáždění
odborů a diskuzi o další podobě protestů, dokud nebude dosaženo reálné změny, po které alžírský lid touží.

Velká Británie: Při narůstajícím chaosu kolem brexitu by měli dostat slovo obyčejní lidi
13. březen 2019
Britský parlament včera převážnou většinou odmítl dohodu s EU,
a tak se opět přiblížila hrozba neřízeného vystoupení Velké Británie
z EU. Pracovníci veřejných služeb varují, že Británie není na tento
scénář připravena. Pracovníci, rodiny a komunity v Británie, Irsku
a EU budou zasaženi negativními ekonomickými a sociálními dopady.
Zástupci britských a irských odborů se jasně
vyjádřili, že musí být dosažena dohoda, která
ochrání práva pracovníků a občanů, ochrání
pracovní místa a která nezmění Británii v daňový ráj s nízkými mzdami a slabou regulací.
Jan Willem Goudriaan, generální tajemník Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU), k tomu řekl: „Existuje
mnoho věcí, které se v EU musí zlepšit, a upřednostnit sociální práva
před ekonomickými je prioritou. A odchod z EU kvůli posílení
konkurence není cestou vpřed. Celá diskuse kolem brexitu jasně ukázala, že euroskeptici a krajní pravice nabízejí pouhé prázdné slogany. Ty
nepomáhají pracovníkům ani našim rodinám, když se nezaměřují ani
na boj s nerovnostmi, ani na posílení pozice pracovníků na pracovištích a v naší společnosti. Je na čase dát lidem v Británii slovo pomocí
voleb nebo nějakým jiným způsobem. A možná je spolupráce s ostatními na progresivních politikách a lepších právech pracovníků v EU lepší variantou než tento nepořádek vytvořený falešnými sliby z kampaní.“
PSI stojí solidárně při obětech v Christchurch po extrémně pravicovém teroristickém útoku
16. březen 2019
V novozélandském městě Christchurch bylo zabito přes 40 lidí poté,
co krajně pravicový terorista zaútočil na tamní dvě mešity. Pracovníci
veřejných služeb a zaměstnanci rychlé pomoci se museli potýkat s více
než 100 zasažených obětí, když se jim podařilo zachránit tucty životů.
Glenn Barclay a Kerry Davisová, národní zástupci Asociace novozélandských veřejných služeb, k tomuto
neštěstí řekli: „Všichni jsme v šoku
z toho, co se včera v Christchurch událo. V takovou chvíli je důležité stát při
sobě a vyjádřit náš soucit a lásku.
Připomínáme naše hodnoty založené
na jednotě a kolektivitě a posíláme naši podporu našim sestrám a bratrům napříč našimi rozmanitými komunitami. Každý z nás by teď měl
ukázat svou podporu a solidaritu s muslimskou komunitou.“
Za evropské volby bez nenávisti
18. březen 2019
Velká skupina organizací včetně Evropské odborové konfederace
(ETUC) vyzvala před nadcházejícími EU volbami ke kampaním bez
nenávistných projevů a bez rétoriky vyvolávající spory. Taková rétorika totiž legitimizuje nenávistné projevy a představuje hrozbu pro lidská práva. Tato skupina
požaduje, aby se kandidáti do Evropského parlamentu, politici, média a aktivní veřejní činitelé
nezapojovali nebo sami nevytvářeli rétoriku,
která by mohla jakkoliv podněcovat diskriminaci, předsudky nebo
nenávist. Zároveň žádají, aby takové proslovy byly aktivně hlídány.
Nenávistné projevy pronikají do všech aspektů našich životů a často
jsou využívány ze strany populistů a extrémistů. Tato skupina organizací zároveň vyzývá všechny volební kandidáty do EP k podepsání
výzvy Elect No Hate (Volte ne násilí).
Pavol Mokoš
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