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Proběhly první tři semináře
na podporu sociálního dialogu

K tématům pracovněprávních vztahů, novele zákona o státní
službě, aktuálním otázkám státní služby a kolektivnímu vyjednávání se sešli odboroví funkcionáři - zástupci zaměstnanců
v Ústí nad Labem, Praze a Hradci Králové.
V úvodu semináře konaného
v úterý 4. dubna v Ústí nad Labem 1. místopředseda OSSOO
JUDr. Rudolf Pospíšil blíže informoval o nových administrativních povinnostech základních
odborových organizací vůči veřejným rejstříkům a o zamýšlené
koncepční novele zákoníku
práce. K novele předložené parlamentu pouze v rozsahu přijatelném pro sociální partnery,
byla podána řada pozměňovacích návrhů namířených proti zaměstnancům a odborům a zřejmě v tomto volebním období novela nebude přijata. Odbory měly zájem, aby novela obsahovala
např. 5týdenní dovolenou, zachování stejného pracovního
místa po návratu z rodičovské
dovolené, právo odborové organizace zastavit práce ohrožující
život a zdraví či řešení odborové
plurality na pracovišti.

Specialista OSSOO na kolektivní vyjednávání Mgr. Arnošt
Odvalil vedl část semináře ke
kolektivnímu vyjednávání. Odborové organizace by měly více
využívat právo na informace
o rozdělování prostředků na platy a mzdy. Diskutující se shodli
na zájmu o informace o počtu
zaměstnanců a o odměňování na
srovnatelných pracovištích, když
v úřadech samosprávy jsou zřejmě v tomto směru rozdílné poměry. Další diskuse byla věnována důležitým formálním stránkám kolektivního vyjednávání
a dodržováním postupů s ohledem na možné pozdější spory.
Tam, kde funguje více odborových organizací a eventuálně
vznikne více kolektivních smluv
či dohod, zásadně musí být zajištěno rovné zacházení se zaPokračování na straně 2
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Česká a slovenská tripartita společně

Představitelé české a slovenské vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve čtvrtek 30. března
2017 sešli na zámku Štiřín na
společném zasedání české a slovenské tripartity. Kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky,
který je zároveň i předsedou
RHSD ČR, se jednání zúčastnili
i další členové vlády: ministryně
práce a sociálních věcí Michaela
Marksová a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Slovenskou vládu zastoupili Ján
Richter, ministr práce, sociálních
věcí a rodiny a současně předseda HSR SR, Peter Pellegrini,
místopředseda vlády pro investice a informatizaci, a Arpád
Érsek, ministr dopravy a výstavby.
Mezi hlavní témata jednání
patřila budoucnost práce v souvislosti s nástupem digitální
ekonomiky, otázky úrovně mezd
našich zaměstnanců v rámci
evropského kontextu, podoba
evropského pilíře sociálních
práv či návrh na revizi směrnice
EU o vysílání pracovníků.
Evropský pilíř sociálních práv
Veřejná konzultace o podobě
evropského pilíře sociálních
práv byla zahájena v březnu
2016. Česká republika uvítala
zahájení této diskuze. Za prioritu v oblasti pracovněprávních
vztahů považuje opatření směřující k dalšímu prohlubování flexibility pracovních vztahů a podmínek uplatňování nových forem organizace práce. Zajištění
vyšší flexibility v oblasti zaměstnávání jde ruku v ruce se slaďováním rodinného a pracovního
života. V tomto kontextu je nutné zajistit dostatečný počet zařízení péče o děti v předškolním
věku. Za další a velmi podstatnou prioritu vláda považuje úsi-

lí o narovnání odměňování žen
a mužů. Za dlouhodobě důležitou otázku v záležitosti evropského pilíře sociálních práv pak
považuje snižování chudoby.
Evropský pilíř sociálních práv je
smysluplný, pokud bude snižovat sociální a ekonomické
nerovnosti napříč společenskými
skupinami a napříč Evropou.
Digitální ekonomika
Digitální agenda patří mezi
priority vlády ČR. Stěžejním tématem je vytváření podmínek na
podporu růstu digitální ekonomiky a elektronizace veřejné
správy. V roce 2015 vznikl
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který shrnuje směřování vládní politiky a definuje
klíčová opatření. Poslední verze
Akčního plánu byla schválena
vládou v březnu 2017. Akční
plán a jeho aktualizace jsou
pravidelně konzultovány s hospodářskými a sociálními partnery. Materiál k tomuto bodu
popsal témata, které považuje
vláda a její sociální a hospodářští
partneři za nejvíce aktuální pro
rozvoj digitální agendy v ČR.
Jednalo se o oblast čtvrté průmyslové revoluce, eGovernmentu, sdílené ekonomiky,
ochrany dat a volného toku dat.
U sdílené ekonomiky je cílem
vlády nastavit vyvážené prostředí, které nezmaří inovační
potenciál sdílených služeb, nastaví jasná a předvídatelná
pravidla a nebude znevýhodňovat stávající podnikatelské subjekty.
podle:https://www.vlada.cz/cz/
media-centrum/aktualne/ceskaa-slovenska-tripartita-se-seslana-druhem-spolecnem-jednani-tematy-byly-vysilani-pracovniku-i-zkusenosti-se-socialnimdialogem-154836/
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městnanci. Problémem je někdy
chápání podmínek vytvářených
zaměstnavatelem pro činnost odborů, které ze zákona jsou zástupci všech zaměstnanců. Odbory
jsou povinny informovat všechny zaměstnance o svých jednáních se zaměstnavatelem a nutně
jim k tomu nestačí pouze neosobní maily či iluzorní video
konference, a proto k podmínkám pro jejich činnost patří i náklady např. na dopravu funkcionářů cestujících na odloučená
pracoviště. Dále se diskutovalo
o nutném souhlasu odborů k pracovnímu řádu a všem směrnicím
upravujícím povinnosti zaměstnanců, zastupování neodborářů

před zaměstnavatelem, možnostech odborů ovlivňovat tempo
a množství prováděné práce.
Právnička OSSOO Mgr. Šárka Homfray v bloku věnovaném
státní službě seznámila přítomné
se změnami, které v případě
dokončení legislativního procesu přinese novela zákona o státní službě. Novela původně
vznikla kvůli potřebě vyřešit
situaci nesplnění kvalifikačních
požadavků několika set zaměstnanců. Nyní obsahuje řadu i dalších změn, které by měly částečně vylepšit praxi, která se po
zavedení zákona potýká s mnoha problémy. Podstatná část
diskuse se pak týkala služebního
hodnocení, ke kterému se řada
přítomných vyjadřovala velmi
kriticky. Přitom bylo poukazováno i na nedostatek finančních
prostředků na ohodnocení zaměstnanců, kteří byť hodnoceni
pracovně velmi příznivě, nejsou
dostatečně dobře zaplaceni.
Podobně probíhal i seminář
ve čtvrtek 6. dubna v Praze. Zde

se navíc diskutovalo o tom, jaký
je rozdíl v zastupování odboráře
a neodboráře vůči zaměstnavateli a o možnostech odborářů
ovlivnit prostřednictvím odborové organizace způsob čerpání
FKSP. Ohledně služebního hodnocení státních zaměstnanců bylo zdůrazněno, že není důvod jeho regulace finančními prostředky, není stanovena spodní hranice osobního příplatku. Proto
také není důvod smířit se s bezdůvodně negativním hodnocením, i když případná úprava
hodnocení nebude znamenat
vyšší osobní příplatek. Současně
je třeba vědět, že k ponížení
nebo odebrání osobního příplatku nemůže dojít z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Z diskuse vyplývalo, že v některých úřadech jsou problémy s čerpáním osobního volna.
Stejně jako v Ústí a v Praze,
také o seminář v Hradci Králové
v úterý 11. dubna byl velký zájem. Opět byl veden s okamžitými dotazy a připomínkami účastníků. Ti se zajímali o novou povinnost od 1. 7. 2017 zveřejnit no-

vě uzavírané kolektivní smlouvy
a dohody a dodatky k již uzavřeným. Tuto povinnost má zaměstnavatel, ale odbory musí
mít na zřeteli eventuální neplatnost z důvodu nezveřejnění, a případně se o zveřejnění postarat
samy. Š. Homfray připomněla
systém správného zařazování do
tarifních tříd a platových stupňů,
přičemž je za správné zařazení
odpovědný zaměstnavatel. Pochybnosti o správném zařazení
je možné konzultovat s odborníky odborového svazu nebo se
v případě pracovního poměru
podle zákoníku práce obrátit na
Inspekci práce ČR, v případě
služebního poměru na služební
úřad. Velký zájem měli účastníci
semináře o probíhající služební
hodnocení, když jedna účastnice
ho označila slovy: „fraška, nesmysl, trapné, ubohé“. Z diskuse vyplývalo, že mnohde je hodnocení výrazně spojováno s finančními prostředky, a dochází
nejen k demotivaci nedostatečným odměňováním, ale zbytečně i k demotivaci samotným
hodnocením.
-dě-

Rudolf Pospíšil

Hradec Králové
Šárka Homfray
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Novela služebního zákona

Pod číslem 77/11
je právě v Senátu
projednávána
poměrně netrpělivě očekávaná
novela
zákona
o státní službě.
Kromě původního návrhu, který má za cíl vyřešit
situaci těch zaměstnanců, kterým by
z důvodu nedostatku vzdělání měl
již 30. 6. 2017 skončit pracovní
poměr, se během projednání v Poslanecké sněmovně v materiálu objevila celá řada dalších změn. S čím
bychom se tedy v případě přijetí
mohli setkat?
„Zatraktivnění“ státní služby pro
nové uchazeče
Navrhuje se zrušit ustanovení,
které zařazuje státní zaměstnance,
kteří dosud úspěšně nevykonali
úřednickou zkoušku, do nejnižšího
platového tarifu. Zařazen by tak byl
již od počátku s ohledem na dosaženou praxi. Odpovídajícím způsobem
se navrhuje zvýšit plat i těm státním
zaměstnancům, kteří v době účinnosti novely ještě úřednickou zkoušku složenu nemají. Státnímu zaměstnanci, který úřednickou zkoušku
vykoná, by pak podle návrhu jeho
služební úřad poskytl úhradu nákladů na její vykonání v paušální výši.

Jednodušší obsazování
služebních míst
Státního zaměstnance bude možné s jeho souhlasem zařadit na jiné
místo v témže úřadě a ve stejném
oboru služby, ve stejné či nižší platové třídě, pokud splňuje předpoklady a požadavky a pokud se tak dohodne služební orgán s novým
nadřízeným. Obdobné ustanovení se
navrhuje i pro představené, a v případě pokrytí služebního místa takto
z „vnitřních zdrojů“ nebude nutné
vypisovat výběrové řízení. Dočasně
uvolněné služební místo by mohlo
být obsazeno osobou v pracovním
poměru na dobu určitou nově z jakéhokoli důvodu, pokud příslušný
státní zaměstnanec službu déle než
1 měsíc nevykonává. Zaměstnance
v pracovním poměru bude možné
využít i pro neobsazené služební
místo do doby jeho řádného obsazení, nejdéle na 6 měsíců, pokud
je vážně ohrožen řádný výkon působnosti služebního úřadu – zde se
míří na služební místa, která se
nedaří ve výběrovém řízení ani po
delší dobu obsadit.
Předpokládá se i několik zjednodušení v samotném výběrovém
řízení, např. zdravotní způsobilost
by uchazeč dokládal jen čestným
prohlášením, zkoumána by byla až

před případným přijetím do služebního poměru.
Prodloužení doby trvání
pracovního poměru osobám,
které nemají potřebné vzdělání
Pracovní poměr těm zaměstnancům, kteří z důvodu nedostatku
vzdělání nebyli přijati do státní služby, nebo z tohoto důvodu o přijetí
ani nežádali, se prodlouží až do 31.
12. 2021. Pokud si do té doby doplní
vzdělání a budou splňovat i další
podmínky, mohou si požádat o přijetí do služebního poměru na dobu
neurčitou. Zaměstnanci starší 50 let,
kteří mají 20 let praxe v činnostech
podle § 5 ZSS nebo obdobných,
a splňují další podmínky, budou mít
nárok na přijetí do služebního
poměru na dobu neurčitou, pokud si
do 31. 8. 2017 o to požádají. Zaměstnancům, kterým podle současné
úpravy vznikne nárok na odstupné,
v případě přijetí navrhované novely
tento nárok přijetím do služebního
poměru zanikne.
Lhůty pro skončení lékařů
orgánu sociálního zabezpečení
Navrhuje se prodloužení i další
lhůty pro skončení pracovního poměru, jde o lékaře orgánu sociálního
zabezpečení, kteří nesplňují podmínku maximálního věku. Jejich pracovní poměry skončí 31. 12. 2018.

„Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultury SLOVES“ má
spolu s dalšími odborovými svazy
uzavřené s ministerstvem vnitra
vyšší kolektivní smlouvy pro státní
zaměstnance a pro zaměstnance
vykonávající práce ve veřejném
zájmu. V úvodní části zavazující
smluvní strany k vzájemné spolupráci, informování, vytvoření podmínek pro činnost odborů apod. je
zajištěna úhrada členských příspěvků srážkou z platu na základě
předchozího písemného souhlasu
člena, a to odvod příslušných podílů
z příspěvků na účet konkrétní základní organizace a na účet odborového svazu. Kolektivní smlouvy
upravují služební a pracovní dobu
na 37,5 h týdně, v třísměnném a nepřetržitém provozu je služba 35 hodin, dvojsměnný provoz neslužební
je 36 a 1/4 h. Stanovená pracovní
doba je 7,30 – 15,30 s neplacenou
půlhodinou na oběd. Pokud provoz
dovolí a odborová organizace požádá, služební úřad zavede pružnou
pracovní dobu. Při pružné pracovní
době se důležité osobní překážky
trvající celý den posuzují jako výkon služby, práce, v rozsahu celého
dne. Dovolená je plus jeden týden
nad rozsah podle zákona o státní

službě (§ 67 odst. 1 zákona o státní
službě: (1) Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je najmenej štyri týždne. Dovolenka vo
výmere najmenej piatich týždňov
patrí štátnemu zamestnancovi, ktorý
do konca kalendárneho roka dosiahne najmenej 33 rokov veku). O týden dovolené navíc je také proti zákoníku práce.
Při prvním ukončení státně zaměstnaneckého poměru a nároku na
starobní nebo invalidní důchod je
podle kolektivní smlouvy odstupné
1 - 3 platy podle délky trvání
poměru, při skončení poměru z důvodů, při kterých je nárok na odstupné podle zákona plus jeden plat,
odchod ze služby pro úraz nebo
chorobu z povolání je 12násobné
odstupné. Další nároky: placené
služební volno 5 dnů při péči o invalidní dítě bez rozdílu věku, placené služební volno k doprovodu
první den nástupu do 1. třídy, jeden
den na odběr krve, neplacené volno
až tři měsíce při péči o invalidní
dítě, neplacených až 5 dnů při nemoci rodinného příslušníka.
Zajímavá jsou ustanovení, že
fond odměn je projednáván pět dnů
před rozepsáním obejmu prostředků
na odměny s vedením OS, výše
osobního příplatku před jeho snížením nebo odnětím projedná
nadřízený s příslušným odborovým
orgánem, projednání písemného
upozornění o porušení služební dis-

ciplíny bude uskutečněno za přítomnosti předsedy příslušné odborové
organizace
Sociální fond je 1,08 %, na stravu
přispívá zaměstnavatel 3,5 eura na
den, při víc než 11hodinové směně
náleží další hlavní jídlo, příspěvek
na doplňkové důchodové spoření je
20 eur při plném úvazku. Příspěvek
se snižuje alikvotně podle úvazku.
Náhrada příjmu při pracovní neschopnosti prvních sedm dnů je 70
procent vyměřovacího základu, poté
padesát pět.
Kolektivní smlouvy mají platnost
do konce roku a prodlužují se na
další rok, pokud jedna strana nepodá
návrh na novou smlouvu před
ukončením platnosti a účinnosti.
Kolektivní smlouvy na úrovni
úřadů řeší další záležitosti. Například statistický úřad poskytuje
příspěvek na doplňkové důchodové spoření v roce 2017 ve výši 2 %
z objemu zúčtovaného platu zaměstnance. Manuálním zaměstnancům
(řidiči, údržbáři, úklid, ústředny,
zahradníci) zařazeným do třídy 1 až
7 určí úřad plat ve 12. platovém
stupni jeho třídy bez závislosti na
délce praxe
Ústředí práce, sociálních věcí
a rodiny: při pružné pracovní době
se vyšetření nebo ošetření zaměstnance a státního zaměstnance ve
zdravotnickém zařízení nebo doprovod tam považuje za výkon práce
odpovídající průměrné délce směny,
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Další změny spočívají zejména
v organizačních záležitostech a zohledňují místy až absurdní administrativu spojenou s věcmi služby.
Navrhuje se tak např. že by se ustanovení o řízení ve věcech služby
a správní řád nepoužily na rozhodování o platu, v případě že půjde
o valorizaci tabulek, přechod do
vyššího platového stupně nebo
odměnu.
Pokud bude návrh přijat, lze jeho
účinnost očekávat brzy, již někdy na
přelomu května a června. Nelze si
dělat ale iluze o tom, že návrh nějakým zásadním způsobem státní
službu „vylepší“. V nejlepším případě se některé procesy usnadní,
a hlavně velmi nízký nástupní plat
snad již nebude odrazovat nové zájemce o státní službu.
Šárka Homfray, svazová právnička
Schválený text tisku č. 798
Novela zákona o státní
službě najdete na
http://www.psp.cz/sqw/text/t
iskt.sqw?o=7&ct=798&ct1=
0&v=PZ&pn=8&pt=1
Zákon doručen Senátu 27.
3. 2017. Lhůta pro jednání
v Senátu končí dnem
26. 4. 2017.

tedy 7, 5 hodině. Zaměstnavatel
přispívá nejméně 2 % zúčtovaného
platu na doplňkové důchodové
spoření, a to i zaměstnanci v pracovní neschopnosti, na rodičovské
dovolené a čerpajícímu služební či
neplacené volno. Příspěvky až 22
eur jsou odstupňovány podle odpracovaných let a vlastního příspěvku.
Sociální pojišťovna oceňuje
trvání pracovního poměru od jeho
10. až do 40. roku každých pět let
50 až 150 % tarifní mzdy, po 45
letech trvání pak každý pátý rok 330
eury. Příspěvek na doplňkové důchodové spoření je 3 – 6 % vyplacené mzdy podle doby pracovního
poměru. Zaměstnavatel po zvážení
důvodů a podle svých možností
poskytne zaměstnancům v pracovních dnech a ve dnech pracovního
klidu služební motorové vozidlo za
úhradu spotřebovaných pohonných
hmot, mazadel a nákladů na mzdu
řidiče ve výši průměrného hodinového výdělku.
-dě-

Výlety jsou největší „chloubou“
místní odborové organizace

Ne úplně typickou odborovou
organizací je „Místní odborová
organizace OSSOO pro obvod
Křinec při městysu v Křinci“.
Tvoří jí zaměstnanci a bývalí zaměstnanci z devíti obcí Nymburska, když původně to bylo
obcí patnáct. Místních organiza-

cí sdružujících odboráře z více
obcí je v našem odborovém
svazu více, ale tato organizace je
netypická svým čistým zaměřením na aktivity mířící mimo
pracovní vztahy. Z tříprocentního odvodu do sociálního fondu
a odborových příspěvků jde 15

Dobré podmínky = málo odborářů?

Kde jinde by mohly být dobré
pracovní podmínky tak nějak
samy od sebe než na Ministerstvu práce a sociálních věcí!
A ono to tak více méně je. Pružná pracovní doba s 4týdenním
vyrovnávacím obdobím, možnost práce z jiného místa, finančně dostupné dětské skupiny,
stokorunová stravenka za 36korunové spoluúčasti zaměstnance, očkování atd. Kolektivní dohoda i smlouva na odborové
straně uzavřená základní organizací našeho odborového svazu
s počtem řádově do desítek
členů včetně důchodců - bývalých zaměstnanců a Nezávislou
odborovou organizací pracovníků MPSV širokým obsahem
a rozpočtem čerpání FKSP v příloze nejsou poznamenány nízkou odborovou organizovaností
v rámci ministerstva. Obsahují
dále např. čerpání osobních limitů zaměstnanců a státních zaměstnanců ve výši 2400 až 8400
za rok podle „odsloužených“ let,
když je na rozhodnutí jed-
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notlivce, zda a kolik bude čerpat
na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, sport či penzijní připojištění a doplňkové penzijní
spoření. Jediným „neúspěchem“
odborové organizace vůči zaměstnavateli je neobnovení
dříve zrušené knihovny. Po léta
klesající počet členů, jak důchodců - bývalých zaměstnanců,
tak hlavně i členů v pracovním
či služebním poměru, a vstup
pouze jedinců, byť jsou mezi nimi i mladí zaměstnanci, nenaznačuje dobrou perspektivu pro
odborovou organizaci a ani pro
zaměstnance. Nynější výhody
platí samozřejmě pro každého
pracovníka stejně, a tak je o motiv ke vstupu do odborů méně.
Dobré pracovní podmínky paradoxně odrazují od zájmu odborově se organizovat, přičemž
bez existence odborové organizace kolektivní dohoda ani
smlouva není možná. A na pracovištích, kde zaměstnavatel vychází vstříc zaměstnancům a odborům, v budoucnu může být
situace jiná, zvlášť ve státní
a veřejné správě, které podléhají změnám založeným na volebních výsledcích.
-dě-

ze základních organizací
korun na příspěvek na stravenky,
jsou financovány vánoční
balíčky všem odborářům, dárky
odborářkám k Mezinárodnímu
dni žen a gratulace k životním
jubileím. Odboráři mohou čerpat
až třítisícový příspěvek na rodinnou rekreaci, a především jsou

z těchto prostředků spolufinancovány dvakrát v roce pořádané
zájezdy do divadel a výlety.
Právě výlety jsou největší
„chloubou“ odborové organizace, a taky záznamy o nich jsou
podstatnou částí kroniky odborářů místní organizace. Od
roku 1974 odboráři několikrát
navštívili Slovensko, Maďarsko,
procestovali Moravu, podívali
se do jižních, západních, východních i severních Čech, cestovali po Rakousku, Švýcarsku,
Francii, Itálii, Německu, Holandsku, Švédsku, Dánsku atd.
atd. Celý seznam spolu s návštěvami divadel obsahuje od roku
1974 úctyhodných 71 akcí,
přičemž 49 jich proběhlo od
roku 2000. Za uskutečněnými
akcemi je organizační práce
mnoha funkcionářů, v současnosti pak předsedy odborové organizace Miroslava Červinky,
místopředsedkyně Dany Ottové
a hospodářky Jany Hurychové.
-děFoto z loňského zářijového výletu na Děčínsko, odboráři navštívili zámek Děčín a soutěsky
Mezní Louka – Hřensko

Co by měla platforma mladých odborářů a odborářek OSSOO dělat?

PŘEČETLI JSME

Daňové zatížení mezd je v Česku osmé
nejvyšší ze zemí OECD

11. 4. 2017
Nejvyšší daňové zatížení
v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) měli loni Belgičané,
kteří ze své mzdy odvedli státu
54 procent. Česko se v žebříčku
umístilo s nadprůměrným zatížením na osmém místě. Vyplývá to z aktuální zprávy
OECD.
Průměrné daňové zatížení
mezd v celé OECD loni kleslo
na 36 procent. V České republice se však mírně zvýšilo na 43
procent, když v předchozím roce dosahovalo 42,8 procenta.
V rámci 35 států OECD tak bylo loni zatížení českých mezd
osmé nejvyšší. Blíž průměru je
i Slovensko s 41,5 procenta.
Česká republika má dlouhodobě celkové zdanění mezd
přes čtyřicet procent, což patří
k vyšším zdaněním jak v rámci
OECD, tak i vyspělých zemí.
Daňové zatížení mezd ukazuje, jaké procento z celkových
mzdových nákladů, tedy mzdy
a pojistného hrazeného zaměstnavatelem, tvoří daně z příjmu
zaměstnanců a odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Počítá se z průměrného příjmu
svobodného a bezdětného zaměstnance.
Přehled zemí OECD s nejvyšším daňovým zatížením
mezd (procento z celkových
mzdových nákladů)
• Belgie - 54 %
• Německo - 49,4 %
• Maďarsko - 48,2 %
• Francie - 48,1 %
• Itálie - 47,8 %
• Rakousko - 47,1 %
• Finsko - 43,8 %
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• Česká republika - 43 %
• Švédsko - 42,8 %
• Slovinsko - 42,7 %
Nejvyšší daňové zatížení
vykázala Belgie, kde stát ze
mzdy získává 54 procent. Za
ním je Německo s 49,4 procenty
a Maďarsko s 48,2 procenty.
Na opačné straně žebříčku je
Chile se sedmi procenty, Nový
Zéland se 17,9 procenty a Mexiko s 20,1 procenty.
Ředitel centra OECD pro
daňovou politiku a správu
Pascal Saint-Amans uvedl, že za
celkovým poklesem daňového
zatížení mezd v OECD stojí reformy v pouhé hrstce členských
zemí. Upozornil, že snižování
daňového zatížení mezd je jednou z důležitých cest k podpoře
hospodářského růstu.
Poloviční náklady na práce
v Česku oproti celé EU
Navzdory poměrně vysokému daňovému zatížení mezd
jsou průměrné náklady na práci
v České republice o více než
polovinu nižší než v celé
Evropské unii. Podle zprávy statistického úřadu Eurostat z minulého týdne průměrné náklady
na práci v Česku loni činily 10,2
eura (272 korun) na hodinu, zatímco v celé EU činil průměr
25,4 eura na hodinu.
Nejvyšší náklady na práci
v EU loni byly v Dánsku, kde
zaměstnavatelé za jednu hodinu
práce zaplatili v průměru 42 eur.
České republice patřila 21. příčka. O jednu příčku výše bylo
Slovensko, kde hodina práce
přišla zaměstnavatele na 10,4
eura. Nejlevnější práce byla
v rámci EU v Bulharsku s náklady 4,4 eura na hodinu.
http://www.ceskatelevize.cz/ct2
4/ekonomika/2084490-danovezatizeni-mezd-je-v-cesku-osmenejvyssi-ze-zemi-oecd

V posledních vydáních novin odborového svazu
se snažila naše
platforma mladých odborářů
a odborářek představit výsledky
naší nedávné ankety, pomocí
které jsme chtěli zjistit názory
členů a členek našeho svazu na
tematiku členství mladých lidí
v odborovém hnutí v České republice.
Celkovým cílem ankety bylo
zachytit základní názorové body, které k tematice členství
mladých lidí v odborech, zejména OSSOO, existují a poskytnout platformě mladých odborářů a odborářek určitou mapu témat, příležitostí a hrozeb, se kterými je třeba aktivně pracovat.
Zbývá nám představení a krátký komentář k otázce poslední,
která zní: „Jakou funkci by měla
platforma mladých odborářů a odborářek OSSOO vykonávat?“
Tato otázka se od zbylých odlišovala, jelikož respondenti a respondentky měli na výběr pouze
z pěti nabízených možností
odpovědi (viz tabulka níže).

formálnost bude prolínat s debatou o zkušenostech s odbory.
Něco podobného existuje již
v Německu, kde se mladí lidé
pravidelně setkávají pod patronací odborů a otevřeně debatují o svých zkušenostech se
zaměstnáním.
Když mluvíme o prostoru, ten
může také sloužit ke spolupráci
s organizacemi a kluby, kterou
mohou být na odbory navázány.
Ve světě je již běžné, že odbory
zakládají partnerství s organizacemi, které pak pro odbory
vytvářejí pracovní centra, kde se
lidé scházejí a pronajímají si
například společné pracovní
prostory. V době digitální
ekonomiky, kdy se zvětšuje procento lidí pracující na živnostenské oprávnění, sdílená pracovní
centra pod patronací odborů
jsou skvělou ukázkou, jak organizovat a socializovat do odborů

Možnost odpovědi
Zprostředkovávat výměnu zkušeností a dobré praxe
v různých oblastech odborové činnosti
Organizovat volnočasové aktivity a neformální setkání
Pořádat školení na pracovněprávní témata
Vzdělávat v tematice odborů
Pořádat semináře a besedy na aktuální politická
či ekonomická témata

Platforma mladých odborářů
a odborářek se pokusí tyto
okruhy zapracovat do svých aktivit v průběhu tohoto roku.
Vždyť právě tato anketa sloužila
k tomu, aby platforma nevytvářela aktivity, které se míjí
zájmem členské základny.
Naším cílem je hledat průnik
témat a okruhů, které budou
přinášet nové vědomosti nejen
nám, ale také našemu svazu
a odborům obecně. A nejen vědomosti, ale také dobře strávený
čas. Z ankety vyplývá, že volnočasové aktivity a neformální
setkání jsou vítanou aktivitou.
A právě tyto volnočasové aktivity mohou sloužit jako aktivní
fórum pro výměnu zkušeností
a příkladů dobré praxe. A nemusíme přitom sedět v zasedací
místnosti, ale v příjemném prostoru, kde bude dětský koutek,
možnost promítání a jiné. Rádi
bychom vytvořili pravidelné
fórum pro setkávání, kde se ne-

četnost
30x

26x
23x
7x
8x

dříve pro odbory neviditelné
skupiny osob. Neformální setkávání v takovém sdíleném
prostoru může vlastně být náborovou akcí od 8,00 do 22,00.
Zprostředkovávat výměnu
zkušeností a dobré praxe v různých oblastech odborové činnosti je samozřejmě něco, co bychom chtěli rozvíjet, ale také bychom chtěli více klást důraz na
institucionální zajištění. V této
věci bychom chtěli vytvořit
efektivnější systém komunikace
mezi jednotlivými členy a členkami odborů a svazem. Rádi bychom jednali více o sdílení
zkušeností se zahraničím. Vždyť
zkusit přenést zkušenost britských odborů, které vytvořili
speciální kurz věnující se problematice menopauzy a přivézt
do České republiky zástupce
a zástupkyně odborů ASLEF,
kteří do kolektivní smlouvy tuto
tématiku zanesli, to by bylo
skvělé.
Lukáš Němec

§ ODPOVÍDÁME §
Ke služebnímu hodnocení
a jeho možnému přezkumu

V tomto období je opět aktuální
služební hodnocení. Bohužel ve
srovnání s loňským, tedy prvním,
hodnocením, se zatím z obdržených podnětů nezdá, že by se
hodnotitelům lépe dařilo, nebo že
by hodnocení státní zaměstnanci
byli spokojenější, spíše naopak.
Považujeme tedy za účelné a praktické připomenout několik základních tezí o služebním hodnocení
a o tom, jak je možné se proti jeho
výsledkům bránit.
Služební hodnocení musí splňovat podmínky stanovené zákonem
o státní službě, prováděcím nařízením vlády, služebním předpisem náměstka ministra vnitra
pro státní službu, a případně služebním předpisem konkrétního
služebního úřadu. Musí být např.
objektivní, spravedlivé, musí být
přezkoumatelné a slovní hodnocení musí odpovídat bodové klasifikaci. Případné vytýkané nedostatky musí být odůvodněny,
zejména pokud by v některých
oblastech byl výkon služby hodnocen 0 body, a musí zohledňovat
hodnocení loňské, i průběžné hodnocení, k jehož provádění je představený povinen.
V případě, že tyto nároky hodnocení nesplňuje, je možné se proti němu bránit. Na možnost obrany nemá vliv, zda státní zaměstnanec hodnocení podepsal či nikoli, i když samozřejmě ihned
vznesené výhrady mohou proces
přezkumu hodnocení urychlit.
Ačkoli zákon o státní službě
samostatný přezkum služebního
hodnocení nepředpokládá, je možné proti němu podat stížnost.
V některých případech by ani
nebylo možné čekat až na rozhodnutí o platu – např. proto, že se
žádná změna osobního příplatku
nenavrhuje, nebo že hodnocený
státní zaměstnanec žádný osobní
příplatek nemá a nenavrhuje se jeho přidělení, nebo pokud dosáhl
nevyhovujících výsledků, plat
měněn nebude, ale čeká ho opakované hodnocení za 6 měsíců.
Z formálního hlediska má
stížnost jednoduchá pravidla, měla
by splnit požadavky kladené obecně na podání podle správního řádu:
● kdo ji činí (minimálně jméno,
příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu, popř.
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jiná doručovací adresa, vhodné
je i číslo státního zaměstnance);
● které věci se týká (proti výsledku služebního hodnocení ze dne
...);
● co se navrhuje (zohlednit připomínky, případně provést služební hodnocení znovu);
● musí se adresovat příslušnému
služebnímu orgánu;
● musí být podepsána;
● na její vyřízení má služební
orgán 30 dní.
Na jaké nedostatky služebního
hodnocení je obvykle dobré se zaměřit?
● Slovní hodnocení není jasné
a srozumitelné, neodpovídá
služebnímu předpisu, nekoresponduje s bodovou klasifikací,
není pravdivé, zásadní výtky
nejsou odůvodněné, je zkreslena četnost výskytu vytýkaných
nedostatků apod.;
● Meziročně došlo k výrazným
posunům v jednotlivých hodnoceních, aniž by státní zaměstnanec byl na takové zhoršování
výkonu služby průběžně upozorňován;
● Změna v metodice výpočtu, která v důsledku nadhodnocení
v loňském roce může v letošním
roce přinést méně bodů při
stejném výkonu služby;
● Loni byly nesprávně stanoveny
cíle pro individuální rozvoj, teď
se vytýká jejich nedosažení, cíle
jsou nastaveny špatně pro další
rok.
Odvolání proti rozhodnutí
o platu
Toto rozhodnutí může být
prvním úkonem v řízení, ale řízení
může být i zahájeno. Rozhodnout o platu může služební orgán
i pokud předem podaná stížnost
proti služebnímu hodnocení nebyla dosud vyřízena. Jelikož je ale
hodnocení jediným podkladem
pro vydání tohoto rozhodnutí, je
vhodné na stížnost upozornit
a požádat o přerušení řízení do doby jejího vyřízení. Na rozdíl od
stížnosti, pro kterou žádná podací
lhůta stanovena není, odvolání
proti rozhodnutí o platu musí být
podáno do 15 dní od doručení
rozhodnutí. Napadnout lze v zásadě totéž jako u stížnosti, v případě vnímaných “ústrků” od představených v jiných oblastech je
zde možné stručně tuto problematiku zmínit, stejně tak podezření na nerovné zacházení, pokud
budete např. vědět, že kolega se

stejným bodovým výsledkem má
příplatek vyšší, nebo že jiným státním zaměstnancům, kteří se oproti
hodnocení za 2015 zhoršili, nebyl
plat měněn. Odvolání nemá odkladný účinek ani v případě snížení osobního příplatku, pokud by
výsledkem odvolání bylo zrušení
rozhodnutí o platu, bude nevyplacený rozdíl vrácen.
Jak u stížnosti, tak u odvolání,
lze doporučit jednak držet se
zásadně předmětu podání, jednak
mít na paměti, že se jedná o právní
úkon a právní řízení, a že o výsledku bude rozhodovat někdo podle
spisu a zpravidla bez podrobné
znalosti situace na vašem úřadě.

Pokud nejste spokojeni i s jinými
záležitostmi služby, jako je např.
rozdělování služebních úkolů,
přístup ke vzdělávání apod., raději
tyto záležitosti řešte samostatně.
Nesnažte se ve svém podání obsáhnout “celý služební svět”,
raději se zaměřte na podrobnou argumentaci a vytčení nedodržení
pravidel pro služební hodnocení.
Dobře vyargumentovaná a přehledně zpracovaná stížnost bude
mít jistě vyšší šanci na uspokojivé
vyřízení. V případě složitějších
situací pak mějte na paměti, že
můžete požádat odbory a odborový svaz o radu a pomoc.
Šárka Homfray

Dotaz: Byl jsem svědkem autonehody, prý budu předvolán
svědčit k soudu, který je v jiném městě. Pracuji v pružné pracovní době, předpokládám správně, že den, ve kterém budu svědčit,
mi bude počítána celá směna?
spolu s ušlou mzdou nebo
Odpověď: Naše společnost –
platem uplatňuje svědek u souostatně jako každá civilizovaná
du a to nejpozději do tří pracovspolečnost – má zájem na tom,
ních dnů od doby, kdy u soudu
aby byl zajištěn průchod práva
svědectví poskytl. V trestním
a každá ze sporných stran měla
řízení nese náklady na provenaději na spravedlivý soud
dení tohoto řízení stát, v občana spravedlivý rozsudek. K tomu
sko soudním řízení tyto náklaneodmyslitelně patří, aby byla
dy nakonec zaplatí účastník
zjištěna, pokud to lze, objektivní
řízení, který nebyl v řízení
pravda o příčinách a následcích
úspěšný, pokud mu soud nasporu. Na jejich základě aby byl
řídil povinnost náklady řízení
pak vynesen spravedlivý rozuhradit.
sudek, ať již v trestní věci, nebo
Aby mohl soud náklady svědobčansko právním sporu.
kovi uhradit, je nutné, aby
K tomu neodmyslitelně patří
svědek předložil všechny nutné
úloha, kterou mají pro objektivní
podklady, z kterých by bylo pazjištění věci svědci konkrétní
trné, jaké náklady v souvislosti
události. Právní řád na jedné
se soudním řízením v kterým
straně zdůrazňuje důležitost jesvědčil, vynaložil. Přitom ne
jich svědeckých výpovědí povšechny náklady jsou soudem
vinností dostavit se ke svědecké
uznávány automaticky. Např.
výpovědi pod hrozbou sankcí, na
pokud by chtěl svědek použít své
druhé straně nepřipouští, aby jim
vlastní auto, je nutné, aby si
jejich svědecká výpověď byla na
vyžádal předem souhlas soudu.
materiální újmu.
Velmi často se stává, že zaPokud se týká zaměstnance,
městnavatel při výkonu občanje jeho účast u soudu jako svědské povinnosti jako je svědectví
ka řešena v § 200 a 202 záuhradí zaměstnanci bez dalšího
koníku práce. Dle § 202 je
i náhradu mzdy nebo platu a to
takovéto svědectví chápáno jako
přesto, že to není jeho povinnosvýkon občanských povinností.
tí. Takovéto řešení je však nutné
Tyto občanské povinnosti jsou
se zaměstnavatelem předem propak zařazeny pod díl 2, části
jednat.
osmé, hlavy I., jako překážky
Pokud tomu tak není, svědek
v práci z důvodu obecného zájmusí doložit soudu potvrzení
mu. § 200 zákoníku práce pak
zaměstnavatele, u něhož pracustanoví, že zaměstnanci přísluší
je, zda a jakou částku mu zaod zaměstnavatele pracovní volměstnavatel srazí ze mzdy nebo
no v nezbytně nutném rozsahu,
platu za dobu jeho nepřítomnospokud tuto činnost nelze provést
ti v práci v důsledku svědecké výmimo pracovní dobu. Náhrada
povědi. Tuto částku spolu s dalmzdy nebo platu od zaměstnašími vynaloženými náklady pak
vatele v těchto případech
dostane od soudu uhrazenou.
nepřísluší.
Z hlediska volna pak je zaměstTo ovšem neznamená, že zananec uvolněn z práce po celou
městnanec jako svědek ponese
dobu, která je nezbytná k tomu,
náklady svého vystoupení u souaby splnil tuto svojí občanskou
du ze svého. Svědečné, tedy vypovinnost.
naložené náklady (doprava do
JUDr. Pavel Sirůček
místa soudu a zpět a podobně)

Vyjednávání o brexitu: ETUC volá po rychlém vyřešení práv pracovníků
31. březen 2017
ETUC upozorňuje na to, že navzdory tomu, že práva pracovníků
budou ve vyjednávání prioritou, EU nadále trvá na tom, že nic nebude
schváleno, dokud nebude schváleno vše. Na tuto situaci upozornil
ETUC v reakci na zveřejnění směrnice
pro vyjednávání o brexitu. ETUC ale
nadále požaduje, aby situace milionů
pracovníků, kteří pracují v EU nebo ve
Velké Británii, byla vyřešena hned na
začátku vyjednávání. Generální tajemník ETUC Luca Visentini k tomu řekl:
„Práva a pracovní místa občanů by
neměla být brána jako rukojmí, dokud se vše nevyřeší. Je nezbytné,
vyřešit buducnost pracovníků. Nemůžou být ponecháni v nepřijatelné
situaci, kdy nebudou vědět, co se s nimi stane, pokud přijdou o práci
nebo z ní odejdou, nebo pokud odejdou do důchodu po březnu 2019.“
Konfederační tajemnice ETUC Esther Lynchová: „Čert se vždy
skrývá v detailu a nyní ještě zbývá vypracovat spousta detailů. Je
povzbuzující vidět odhodlanost, že budoucí dohody by měly
zahrnovat ochranné prvky před konkurencí na fiskální a sociální
úrovni a na úrovni životního prostředí, ale žádná dohoda o volném obchodu nedokázala tato přání přetavit v praxi.“
Izrael: Poprvé po 22 letech bude týdenní pracovní doba snížena
na 42 hodin
3. duben 2017
Dne 29. března byla podepsána dohoda, která zajišťuje izraelským
pracovníkům snížení pracovní doby na 42 hodin bez dopadu na výši
mzdy. Předseda odborové organizace Histadrut Avi Nissenkorn, který
tuto dohodu podepisoval, řekl: „Toto je první krok ve zkracování pracovního týdne v Izraeli. Tento krok podporuje lepší rovnováhu mezi
prací a volným časem, zatímco zároveň
přináší pozitivní efekt pro efektivitu
práce na pracovním trhu.“ V Izraeli má
pracovní týden 43 hodin, což je jedno
z nejvyšších čísel v rozvinutých
zemích. Nová dohoda o 42hodinovém
pracovním týdnu vejde v platnost v červenci a pro pracovníky bude znamenat,
že mzda se bude na hodinu dělit 182 místo současných 186. Zástupce
zaměstnavatelů Shraga Brosh uvedl: „Podnikový sektor v Izraeli je
dnes více než kdy jindy schopný se přizpůsobit nové éře a umožnit
správnější a flexibilnější rozdělení práce a volného času pro všechny
zaměstnance na pracovním trhu.“
Evropští zákonodárci by si neměli plést dobrovolnictví se zaměstnaností mladých
6. duben 2017
Participace v Evropském solidaritním sboru (European Solidarity
Corps – ESC) není nástrojem pro zlepšení dlouhodobé zaměstnanosti
mladých lidí, alespoň na tom trvá Výbor pro mladé v ETUC. Zástupci
Evropské odborové konfederace (ETUC) toto prohlášení zveřejnili
před zasedáním Evropského parlamentu, který má hlasovat o posílení
ESC. Výbor pro mladé zároveň varoval před nesprávným rozlišováním mezi dobrovolnictvím a kvalitními pracovními místy pro
mladé lidi. Jinak ale ETUC kroky
evropských zákonodárců vítá, když
mnoho úprav přichází právě díky
návrhům ETUC. Předseda Výboru pro
mladé v ETUC Tom Vrijens to komentoval slovy: „Míchání cílů ESC se
zaměstnaností mladých vytváří jasné
riziko zaměňování neplacené práce za
placenou práci pro mladé Evropany. Nová rezoluce Evropského parlamentu se musí vyvarovat zmatení. Konfederační tajemník ETUC

Thiébaut Weber dodal: „Dobrovolnictví by mělo pomoci mladým lidem, dodat jim sebedůvěru při ovlivňování vlastní společnosti. Ale
zatímco zapojení se do takové organizace je volbou, přístup ke kvalitní práci je nezbytností.“ Výbor pro mladé podporuje roli ESC zaměřenou na posilování solidarity, aktivního občanství a umožnění
mladým lidem rozvíjet své znalosti a dovednosti jednat s druhými lidmi z různých kultur v různých jazycích.
Čad: Nesmělý progres v odborářských právech
10. duben 2017
Odboráři v africké zemi Čad bojují o získání odborářských práv pro
své členy již od roku 2012 a jejich tvrdá práce se konečně začíná vyplácet. V roce 2012 prezident této republiky oznámil svou nespokojenost s odbory a svůj záměr ukončit činnost čadských odborových
svazů. Od té doby porušování odborářských práv nepřestalo a v dubnu 2016 bylo dokonce zatčeno několik odborových předáků. V soukromých společnostech, obzvláště v čínských, jsou odbory běžně zakazovány. Čadská vláda od června 2016 zaostávala s výplatami mezd
u mnoha pracovníků ve veřejných službách, to vedlo ke stávce, která
trvala několik měsíců. V září 2016
oznámila vláda 16 opatření v boji
s finanční krizí, avšak návrhy odborů nebyly vzaty v potaz. 10. října
přišly přední čadské odborové konfederace s programem na zlepšení
komunikace s vládou, který však
nepřinesl kýžené výsledky. Delegace PSI navštívila Čad v období 13. – 19. února 2017 a podařilo se
jí zahájit dialog mezi domácími odbory a vládou, který vyústil podepsáním Memoranda porozumění dne 6. března. Toto Memorandum
mimo jiné zavazuje vládu, že zvýší své úsilí při uhrazení opožděných
mezd ve veřejném sektoru.
Brazílie: Tisícovky lidí jdou do ulic v přípravě na generální
stávku
10. duben 2017
Pouhé dva týdny po mohutných protestech, které proběhly 15. března jako protest proti opatřením,
které představila vláda nového
prezidenta Michel Temera, vyšli
pracovníci 31. března opět do ulic.
Tyto protesty jsou vnímány jako
předzvěst generální stávky. Březen
2017 se vryje do paměti jako
měsíc, ve kterém brazilští pracovníci vyšli do ulic a demonstrovali proti útokům na lidská práva ze
strany nelegitimní vlády Michel Temera. Při příležitosti
Mezinárodního dne žen demonstrovaly desítky tisíc žen v různých
městech za právo na potrat, proti násilí mužů na ženách a proti vládním reformám. Během posledních protestů z konce března bylo
hlavním tématem odmítnutí vládních reforem a návrhu zákona na povolení outsourcingu. Navzdory jasnému vzkazu protestujících byl
tento zákon v tentýž den prezidentem schválen. Podobně jako během
protestů 8. a 15. března proběhly největší demonstrace v Sao Paulo,
když se jich účastnilo odhadem až 70 tisíc lidí. Podle prezidenta
odborové organizace SINDSEP Sergio Antiqueira se jednalo pouze
o zahřívací kolo před chystanou generální stávkou, která zastaví chod
v celé Brazílii. S. Antiquiera k tomu řekl: „Pracovní reformy přinesou
propouštění pracovníků ve veřejném sektoru. To samé platí i o programu outsourcingu. Vláda chce prosadit ještě více outsourcingu ve
veřejných službách. Cílem je zbavit se pracovníků a jejich práv, stejně jako zrušit bezpečná pracovní místa, čímž skončí veřejné služby ve
městě, regionu i v celé zemi.“
Pavol Mokoš
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