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Osobní kontakt nám všem moc chybí, ale musíme vydržet,
dokud epidemie neustoupí

Rok 2020 byl ve znamení epidemie COVID19. Tato epidemie ovlivnila jak pracovní, tak
osobní život nás všech. Nouzový stav a mimořádná opatření ovlivnila také činnost našeho svazu. Museli jsme zrušit téměř všechny naše akce, ať už se jedná o krajské konference, celostátní konferenci, jednání krajských rad, vzdělávací semináře, ale i výjezdy k vám do vašich organizací. Museli jsme
se smířit s tím, že až na výjimky veškerá jednání probíhala formou on-line, což se týkalo
nejen ednání například s ministerstvy, ale
i našich porad se zaměstnanci a jednání orgánů – výkonné a dozorčí
rady OS. Tato forma jednání byla (a i v současné době je) de facto jediná možná.
Mně osobně chybí ten osobní
nanční prostředky šly do nemockontakt, ale lepší takováto forma
nic formou dotace, tedy mimo
jednání než žádná a riziko oneúhradovou vyhlášku. Pro připomocnění je při této formě minimenutí bych chtěl zmínit, že je
mální.
to zásluha naší předsedkyně
Od ledna dochází k navýšení
Dáši Žitníkové, která téměř
platových tarifů zdravotnických
celou svou dovolenou strávila
pracovníků, pracovníků v sociálu počítače a telefonu, za což
ních službách a sociálních prabych jí chtěl i touto formou ještě
covníků a také státních zaměstjednou poděkovat.
nanců. Bohužel i přes naše přiV této souvislosti se nám
pomínky se nepodařilo prosadit
množí dotazy, zda budou nějaké
navýšení platových tarifů neodměny i za druhou vlnu. Náš
zdravotnickým pracovníkům,
požadavek je, aby odměny bycož považujeme za velice nely, a to nejméně ve stejné výši,
správné. Proto neustále i v soua aby finance šly opět ze státního
časné době hledáme cesty a jedrozpočtu formou dotací, tak jak
náme, aby se zvýšila úroveň
tomu bylo u odměn za první
odměňování i u těchto zaměstvlnu.
nanců.
Letošní rok začíná ve stejném
Jenže pokud se podíváte, jak
duchu, jako skončil ten loňský.
dopadlo navýšení platů učitelů,
Pokračuje nouzový stav, stále
kdy po dohodě o navýšení tarifů
platí mimořádná opatření, a tak
o 9 % se nakonec tarify navýšily
se zatím bohužel nemůžeme setpouze o 4 procenta a zbytek makávat osobně. Vláda nám slibuje,
jí rozdělovat ředitelé, tak i z toho
že se brzy vzhledem k očkování
je vidět, že jednání jsou složitá
situace zlepší, ale problémy s dia výsledek není vždy zaručen.
stribucí vakcín, objednávacím
Ale to nás nesmí odradit a i nasystémem a nyní i s nedostatkem
dále budeme všemi legitimními
zdravotnického materiálu (jehprostředky bojovat o zlepšování
ly...) tomu zatím příliš nenapracovních podmínek, včetně
svědčují.
odměňování.
Navíc některé názory na očkoKdyž jsem se zmínil o odměvání zveřejňované ve sdělovaňování, nelze nevzpomenout
cích prostředcích a na sociálních
odměny za práci při epidemii
sítích spíše občany od očkování
COVID-19. Odměny za jarní vlodrazují. Já za sebe mohu říci, že
nu byly na podzim vyplaceny, fijakmile budu mít možnost, tak se

úvodník

očkovat nechám, už jen proto,
abych pak mohl zase žít normálním životem a neohrožoval lidi
kolem sebe. Ale nechci nikoho
násilím přesvědčovat, jde ryze
o můj osobní názor.
I přes současnou situaci jsme
optimisté a očekáváme, že epidemie ustoupí a umožní nám
opět se setkat. Připravujeme akce odborového svazu na letošní
rok. Na jaře bychom chtěli uspořádat naše krajské konference
i celostátní konferenci, které
jsme museli v roce 2020 zrušit.
Mohu za sebe i za celé vedení
odborového svazu říci, že už se
na osobní setkání s vámi všemi
moc těšíme a že nám tato možnost velice chybí.
Pokud by nebylo možné tyto
akce uspořádat na jaře, byly by
uskutečněny na podzim a na jaře bychom organizovali setkání
s předsedy a členy výborů našich odborových organizací formou on-line jednání, abychom si
mohli aspoň takto vyměnit informace, protože informace od
vás jsou pro činnost svazu velice
důležité. O termínech budeme
jednat a budeme vás včas informovat.
Co říci závěrem? Při pohledu
z okna konstatuji, že alespoň počasí se nyní chová normálně,
když je zima, má být sníh
a mráz, takže alespoň v tomto
duchu je situace taková, jaká by
měla být. Proto doufám, že i covid ustoupí, PES přestane štěkat
a budeme všichni moci žít v normálním běžném režimu. Zatím
ale musíme vydržet.
Také bych vám všem chtěl velice poděkovat za vaše nasazení
v této nelehké době. Máte můj
obdiv.
Mgr. Lubomír FRANCL,
francl.lubomir@cmkos.cz
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16. prosince
* Uskutečnilo se poslední on-line
setkání s ministryní Maláčovou a dalšími zaměstnanci MPSV v roce
2020. Hostem byla i hlavní hygienička Jarmila Rážová. Mezi nejdůležitější body jednání patřily podmínky
návštěvy seniorů z pobytových zařízení u svých blízkých. Mezi dalšími body byla informace o očkování
české populace. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková
a místopředsedkyně Jana Hnyková.
17. prosince
* Konala se společná porada vedení
odborového svazu se všemi zaměstnanci OS. Byly podány informace
o problémech a jednáních v odborových organizacích a informace z regionů.
18. prosince
* Místopředseda OS Lubomír
Francl se zúčastnil on-line jednání
Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění.
4. ledna
* Na poradě vedení odborového
svazu se všemi zaměstnanci se nastavila práce v dalších týdnech.
Projednaly se problémy, které se vyskytly během vánočních týdnů.
6. ledna
* Videokonference vedení ČMKOS
s vedeními ostatních odborových
svazů se zúčastnily předsedkyně OS
Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková. Projednalo se
společné stanovisko ČMKOS k návrhům zákonů k provedení důchodové
reformy.
* MPSV uskutečnilo v odpoledních
hodinách on-line poradu, tématem
bylo i představení strategie očkování v České republice. Ministryně
Maláčová požádala všechny přítomné o připomínky. Dalším bodem
bylo antigenní testování v sociálních
službách. Za odborový svaz se
zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana
Hnyková.
7. ledna
* Na ústředí odborového svazu se
konal výběrový pohovor s uchazečkou o práci regionální manažerky
pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina Janou Woffovou. Zúčastnilo se
vedení odborového svazu a vedoucí
ekonomického a organizačního oddělení OS Šárka Tikovská.
* V odpoledních hodinách se konala
on-line konference MPSV a Ministerstva zdravotnictví k návrhu
plánu očkování. Přítomní jednali
o stanovení prioritních skupin, o logistice zabezpečení očkování, o di-

Vrchní soud v Praze k mimořádným odměnám – zdravotníkům
náleží respekt a úcta!

Dne 11. 1. 2021 byla v médiích zveřejněna důležitá zpráva týkající se mimořádných odměn vyplacených zdravotníkům za tzv. I.
vlnu epidemie COVID-19. Vrchní soud v Praze totiž dne 5. 1. 2021
vynesl zásadní rozhodnutí (právní věc pod č. j. KSPH 67 INS
5496/2018, sp. zn. VSPH 1515/2020-B-35 VS), kterým vyložil, že
mimořádné koronavirové odměny zdravotníků nemají být posuzovány jako mimořádný příjem podle insolvenčního zákona, a nepodléhají tedy srážkám ze mzdy (platu) pro účely oddlužení.

V uvedeném precedenčním
rozhodnutí soud vyhověl odvolání zdravotní sestry, když doslova uvedl, že výdělečná činnost
spojená s nasazením sestry během péče o pacienty s koronavirem, kdy riskuje svůj život, „je
zcela mimo rámec běžného standardu vyžadovaného schváleným
oddlužením“. Opačný názor by
byl podle Vrchní soudu ve
zjevném rozporu s dobrými mravy a principy spravedlnosti tak,
jak je vnímá většina české společnosti.
Zásady insolvenčního řízení
v době nouzového stavu vyvolaného epidemií COVID-19 tak
nutně ustupují obecnému zájmu
celku – celé české společnosti.
Skutečnost, že novela insolvenčního zákona výslovně tuto situaci neřeší, nelze chápat jako
záměr zákonodárce, nýbrž jako
nedomyšlení všech konsekvencí.

Soud připomenul, že úkolem
soudu není rozhodovat mechanicky podle zaběhlých schémat,
nýbrž že zákony je třeba vykládat podle nejlepšího vědomí
a svědomí a rozhodovat nestranně a spravedlivě. Uvedené
platí dle soudu o to více v době
nouzového stavu vyvolaného
epidemií COVID-19, kdy je též
soud povinen udělat vše pro
spravedlivé řešení, neboť přežití
každého z nás může být již zítra
právě v rukou zdravotníků, jimž
právem náleží respekt a úcta, jakož i zvláštní ocenění státu za jejich nezastupitelnou práci v boji
s nákazou COVID-19.
Odejmout některým zdravotníkům – dlužníkům v insolvenčním řízení – toto mimořádné finanční ocenění státu jen proto,
že nedomyšleně novelizovaný
insolvenční zákon na takovou situaci nepamatuje, považuje

Vrchní soud v Praze za zjevnou
nespravedlnost a amorálnost, již
je třeba bez zbytečného prodlení
napravit, neboť COVID-19 nepočká, než si vše „legislativně
ošetříme“.
Na závěr pak soud ve
zmíněném rozhodnutí připomíná, že i pokud by v budoucnu
byla sestra příjemcem obdobných odměn v souvislosti s péčí
o pacienty s koronavirem, má
soud rozhodnout i bez návrhu
o tom, že se taková odměna do
vý-počtu splátky nezapočítá.
Za včasné upozornění na rozhodnutí, které může být pro některé členy OSZSP ČR naprosto
klíčové, děkujeme Martině
Netrvalové, předsedkyni ZO
Nemocnice Tábor, a. s.
JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D.,
advokát

Výkonná rada v lednu

Poprvé v roce 2021 jednala výkonná rada odborového svazu
v úterý 12. ledna, a to formou on-line. Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala, že zaměstnanci OS nadále pracují v režimu
home office, pro odborové organizace a členy je ale servis zajištěn
v plném rozsahu. V případě potřeby samozřejmě regionální manažeři, inspektoři BOZP i další zaměstnanci OS vyrážejí vybaveni osobními ochrannými prostředky na jednání do odborových
organizací.

Odborový svaz připravuje na jaře krajské konference i celostátní
konferenci, pokud to kvůli epidemii koronaviru nebude možné,
přesunou se na podzim. Krajské
rady i sekce odborového svazu
jednají podle potřeby on-line,
vzhledem k enormnímu zatížení
členů těchto orgánů na pracovištích ve zdravotnictví i v sociálních
službách je ale těžké dát dohromady vhodný termín.
Předsedkyně Žitníková informovala o průběhu a výsledku
jednání o zvýšení platových tarifů. Bohužel se nepodařilo prosadit zvýšení všech tarifů, bude
nutné vyjednat v odborových or-

ganizacích, aby zaměstnanci, jejichž tarify se nezvýšily, dostali
přidáno v nenárokových složkách platu. Uvedla, že ve zdravotnictví jsou k dispozici peníze
z kompenzační vyhlášky a odborový svaz prosazuje, aby zaměstnanci za práci při podzimní vlně
epidemie nemoci COVID-19 dostali mimořádné odměny přinejmenším ve stejné výši jako za
práci na jaře. Odborový svaz
prosazuje, aby i tyto odměny za
mimořádné pracovní nasazení
šly formou dotací.
Místopředsedkyně OS Jana
Hnyková popsala situaci v sociálních službách.
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Místopředseda OS Lubomír
Francl seznámil s čerpáním
Zajišťovacího fondu.
Členové výkonné rady sdělili,
jak se vyvíjejí kolektivní vyjednávání v odborových organizacích. Informovali také o epidemii
koronaviru v regionech a o dlouhodobém vysilujícím pracovním
nasazení personálu nemocnic,
záchranných služeb, hygienické
služby a zařízení sociálních služeb.
Předsedkyně dozorčí rady
OS Soňa Vytisková informovala
o jednání dozorčí rady, které se
rovněž koná on-line.
Výkonná rada schválila stanovisko odborového svazu k očkování očkování zaměstnanců
zdravotnictví a sociálních služeb
proti COVID-19.
Příští jednání výkonné rady
OS se uskuteční v úterý 16. února.
PhDr. Marie KLÍROVÁ,
klirova.marie@cmkos.cz

stalo se

stribuci vakcín a připomínkách jednotlivých organizací.
8. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s premiérem Andrejem
Babišem kvůli projednání aktuální
situace ve zdravotnictví.
11. ledna
* Od 9 hodin se konalo on-line
školení BOZP, kterého se zúčastnili
inspektoři BOZP odborového svazu
a místopředsedkyně OS Jana
Hnyková. Předmětem školení pod
vedením Roberta Křepinského byly
nové právní předpisy v oblasti
BOZP.
* Před obědem začalo jednání
s hejtmankou Středočeského kraje
Petrou Peckovou, radním pro oblast
zdravotnictví Pavlem Pavlíkem
a radním pro oblast sociálních věcí
Martinem Hrabánkem. Předmětem
jednání bylo odměňování v nemocnicích a v sociálních službách ve
Středočeském kraji. Za odborový
svaz se zúčastnily předsedkyně
Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková, regionální manažerka Iva Falberová a místopředsedkyně krajské rady Jana Ducháčková.
* V odpoledních hodinách předsedkyně Dagmar Žitníková, ministryně
Jana Maláčová a prezident Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR
Jiří Horecký podepsali společný dopis, ve kterém vyzvali ke zvýšení
o 10 % v nenárokové složce platu
pro zaměstnance, kteří jsou odměňováni podle tabulky č. 1 a letos jim nebyly zvýšeny tarify.
12. ledna
* Formou on-line jednala výkonná
rada odborového svazu. Členové byli seznámeni s aktuálními informacemi z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Diskutovalo se o vnitroodborových záležitostech, které se
týkaly dalšího setkávání se členy na
úrovni jednotlivých krajů v důsledku
vývoje pandemie COVID-19.
13. ledna
* V dopoledních hodinách se konla další on-line videokonference
s MPSV a dalšími aktéry v sociálních službách, zúčastnila se i zástupkyně Ministerstva zdravotnictví, která představila podrobně strategii
očkování pro klienty sociálních služeb a zaměstnance. V další části se
diskutovalo o zvýšení platů a mezd
v sociálních službách a o novele
zákona o sociálních službách. Za OS
se zúčastnily předsedkyně Dagmar
Žitníková a místopředsedkyně Jana
Hnyková.


Stanovisko OSZSP ČR k očkování zaměstnanců zdravotnictví
a sociálních služeb

Je v zájmu zdravotnických pracovníků a zaměstnanců pracujících u poskytovatele sociálních služeb, aby se očkování na COVID-19 dobrovolně
podrobili, a tím přispěli ke snižování rizika onemocnění a dalšího šíření nákazy.
Na druhé straně, případné odmítnutí podrobit se
očkování (ať už je ze strany zaměstnance zdůvodněno například odkazem na jeho zdravotní stav
nebo není zdůvodněno nijak) nelze považovat za
porušení pracovní kázně ani za nesplňování požadavků pro řádný výkon práce.
Případné nepodrobení se očkování na COVID-19
nelze kvalifikovat jako důvod pro dání výpovědi
zaměstnanci podle § 52 písm. g) ani f) zákoníku
práce (ani pro dání tzv. vytýkacího dopisu); ovšem
pokud se zaměstnanec odmítne očkování podrobit,
může být zaměstnavatelem jednostranně převeden
v rámci pracovní smlouvy například na jiné pracoviště v rámci zaměstnavatele (§ 41 odst. 3 zákoníku
práce), a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.
Pokud by zaměstnavatel v případě odmítnutí
očkování nevyužil možnosti převedení v rámci
sjednané pracovní smlouvy, může zaměstnanci
určit překážku v práci (v praxi půjde de facto
o zákaz vstupu na pracoviště), v tomto případě by
se jednalo o placenou překážku v práci na straně zaměstnavatele s právem zaměstnance na náhradu
mzdy (platu), neboť důvodem překážky není neschopnost zaměstnance konat práci, nýbrž důvodem jejího nařízení je preventivní opatření na
straně zaměstnavatele.
Zaměstnavatel má povinnost vybavit zaměstnance takovými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), aby mohl práci konat. Jestliže až
dosud od první jarní vlny COVID-19 konal zaměstnanec týdny a měsíce práci na pracovištích poskytovatele zdravotních či sociálních služeb i bez
očkování, pak samotné nepodrobení se očkování
neznamená, že by se tím zaměstnanec najednou stal
nezpůsobilým práci konat. Práci nadále konat může
i bez očkování, musí však být nadále vybaven všemi předepsanými OOPP.
Rozhodující je dikce § 106 (4) písm. b) zákoníku
práce, dle které je každý „zaměstnanec povinen
dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,
případně opomenutí při práci. … Zaměstnanec je
povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným
zvláštními právními předpisy“.
Z uvedené citace je zřejmé, že právní povinnost
podrobit se očkování na COVID-19 zdravotnický
pracovník ani zaměstnanec pracující u poskytovatele sociálních služeb nemá, neboť zatím není v ČR
žádným zvláštním předpisem stanoveno očkování
na COVID-19 jako povinné, a to ani pro resorty
zdravotnictví a sociálních služeb.
Právní povinnost podrobit se očkování na COVID-19 nelze dovodit ani z obecné povinnosti
všech zaměstnanců uvedené § 106 (4) písm. b)
zákoníku práce, která ukládá každému zaměstnanci
dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečstr. 3
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nost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se
bezprostředně dotýká jeho jednání.
Výše uvedené závěry
nic nemění na tom, že je
v zájmu samotného zaměstnance, aby se očkovat nechal.
Závěrem znovu zdůrazňujeme, že hlavní rozdíl
mezi povinností podrobit se očkování mezi onemocněním COVID-19 a jinými infekčními nemocemi spočívá v tom, že povinnost podrobit se
očkování proti konkrétním infekčním nemocem
je stanovena právním předpisem – vyhláškou
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, kde jsou přímo konkrétní infekční nemoci
uvedené.
Například povinnost očkování proti virové hepatitidě nastává konkrétně za těchto situací:
a) proti virové hepatitidě B, pokud zdravotník
- pracuje na pracovištích s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B, pokud je činný při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž má pečovat; mezi pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B patří pracoviště chirurgických
oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková
interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní
výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační,
jednotky intenzivní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní
služby, pracoviště stomatologická, patologickoanatomická, soudního lékařství, psychiatrická
a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále
domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem
a azylové domy,
- je vystaven rizikové expozici biologického materiálu,
- studuje na lékařské fakultě nebo zdravotnické
škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování
a ošetřování nemocných, u studujících na středních
a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb
při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,
- je zařazený do rekvalifikačních kurzů a zajišťuje péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních
služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo manipuluje ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních
sociálních služeb s nebezpečným odpadem.
b) proti virové hepatitidě A a B
- očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B se provede u zaměstnanců a příslušníků
základních složek integrovaného záchranného systému stanovených zákonem o integrovaném
záchranném systému nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru, tzn. v případě zdravotníků na ZZS.

OS požadoval zvýšení tarifů o 10 %. Uspěl jen částečně. Nyní
se musí jednat v organizacích

veni pomoci s jednáním o navýšení platů a mezd.
Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,
zitnikova.dagmar@cmkos.cz
Foto Jana Hnyková

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR prosazoval,
stejně jako každý rok, zvýšení platů a mezd všem zaměstnancům
pracujícím ve zdravotnictví a v sociálních službách. Pro rok 2021
se bohužel našla politická shoda na zvýšení tarifních platů pouze
pro některé skupiny zaměstnanců.
Dne 31. 12. 2020 vyšlo ve
problém, a proto jsme hledali
Sbírce zákonů nařízení vlády
způsob, jak zvýšit platy zaměstč. 603/2020 Sb., kterým se mění
nancům uvedeným v příloze č. 1
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
jiným způsobem. Protože kdo
o platových poměrech zaměstchce, hledá způsob, kdo nechce,
nanců ve veřejných službách
hledá důvod.
a správě, ve znění pozdějších předPlaty zaměstnancům uvedepisů, a nařízení vlády č. 304/2014
ným v příloze č. 1 zvýšit lze, a to
Sb., o platových poměrech státprostřednictvím kolektivních
ních zaměstnanců, ve znění pozsmluv nebo vnitřních předpisů
dějších předpisů, kterým se zvydo nenárokových složek. Odbošují platové tarify pro zaměstnanrový svaz zaslal svým odboroce uvedené v přílohách č. 2, č. 3
vým organizacím návrh dodatku
a č. 4 nařízení vlády č. 341/2017
kolektivních smluv, kde je konkSb. a pro zaměstnance uvedené
rétní doporučení.
v příloze č. 3 nařízení vlády
Za daleko zásadnější ovšem
č. 304/2014 Sb.
považujeme, že se podařilo prosadit na zvýšení platů a mezd fiV praxi to znamená, že pronanční prostředky. Finance na
střednictvím nařízení vlády
zvýšení platů a mezd o 10 %
č. 341/2017 Sb. se zvyšují platové tarify pro zdravotníky, prapro VŠECHNY zaměstnance
nemocnic jsou zakomponocovníky v přímé péči v sociálních službách, sociální pracovvané v úhradové vyhlášce, což
níky, lékaře, a to o 10 %, a dále
potvrdil dopis bývalého ministra
pro pedagogy, a to o 4 %. Zazdravotnictví prof. MUDr.
Romana Prymuly ze dne 27. říjměstnancům pracujícím ve zdravotnictví a v sociálních službách
na 2020 Č. j.: MZDR
uvedeným v příloze č. 1 se platy
42850/2020-3/CAU předsedkyni
nezvyšují.
OS Dagmar Žitníkové. Citace
Tento závěr je daný, ale pro
z dopisu: "Vaše poslední připoodborový svaz nepřijatelný.
mínka směřuje k růstu platů
V nemocnicích, sociálních služa mezd, který požadujete ve výši
bách a všude jinde pracují týmy.
15 % s odpovídajícím navýšením
Každý má své místo, každý se
úhrady pro lůžkové a sociální
podílí na fungování celku.
segmenty. Tato připomínka byla
Rozdílné přístupy k jednotlivým
částečně akceptována a nové
kategoriím zaměstnanců jsou
růsty úhrad počítají s růstem

platových tarifů o 10 %. Pevně
věřím, že tento růst tarifů je dostatečný pro pokračování personální stabilizace českého zdravotnictví."
Nevyřešeným problémem je
zvýšení platů státních zaměstnanců krajských hygienických
stanic, na které se vztahuje nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Zvýšení platů zaměstnanců hygienické služby chceme řešit
s ministrem zdravotnictví Janem
Blatným.
Odborům z nemocnic akciových společností připomínáme,
že platy táhnou mzdy.
Blahopřejeme všem, kteří již
10% nárůstu tarifů docílili.
Finance na zvýšení platů
všem zaměstnancům v sociálních službách jsou alokované
prostřednictvím dotací pro poskytovatele sociálních služeb
a tuto skutečnost uvádí společný
dopis ministryně práce a sociálních služeb Jany Maláčové, prezidenta Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR Jiřího
Horeckého a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové. Dopis najdete jako soubor na webu odborového svazu:
http://www.zdravotnickeodbory.
cz/cz/clanky/13-1-2021-zvyseni-platu.aspx
Všem odborovým organizacím připomínáme, že regionální
manažeři, právní a sociální oddělení odborového svazu a členové vedení svazu jsou připra-

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková podepsala
společný dopis (s ministryní
práce a sociálních služeb Janou
Maláčovou a prezidentem
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým)
11. ledna před jednáním se středočeskou hejtmankou Petrou
Peckovou na chodbě krajského
úřadu. Dopis se týká zvýšení
platů všech zaměstnanců sociálních služeb.

Do nového roku vstupujeme s přáním lepších a hlavně
klidnějších dní. Loňský rok byl v mnoha ohledech specifický a náročný. Již tak těžká povolání ve zdravotnictví a v sociálních službách byla vystavena obrovskému tlaku na skloubení pracovního a rodinného života. Distanční výuka dětí také není žádná procházka
růžovou zahradou. A zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb se dostali v práci do zcela neznámé
a mimořádné situace spojené s pandemií, kdy mnohokrát museli
pracovat přesčas, mimo rozvrh směn atd.
Mnohokrát již bylo z různých
S koncem roku a příchodem
nového se již pravidelně rozmíst konstatováno, že toto vše
jste zvládli na výbornou a za to
jíždějí kolektivní vyjednávání.
vám náleží velké díky. Dovolte,
Rok 2021 přinesl také značné
množství změn v právní úpravě
abych se i já přidala a poděkovazákoníku práce a ostatních prala vám osobně a popřála vám,
covněprávních předpisů. Proto
aby nastupující rok byl alespoň
není divu, že se poslední dobou
trochu pracovně pro zaměstnance zdravotnictví a sociálních slumnoží dotazy ohledně zvyšožeb klidnější.
vání mezd a platů, kde naše čle-

ny hlavně zajímá, zda se bude
skutečně zvyšovat o 10 %, jak
bylo slibováno. Velkou neznámou pro všechny je nová
právní úprava dovolené. Naši
kolegové se zajímají o to, jak se
bude dovolená přepočítávat na
hodiny a co tato změna přinese
třeba při výpočtu dovolené zaměstnanců pracujících na kratší
pracovní úvazek (30 hodin týdně
apod.).
Jsem velice ráda, že v mnoha
zdravotnických zařízeních, ale
zejména zařízeních sociálních
služeb, kde byl stav koncem roku extrémně náročný z důvodu
péče o velké množství covid pozitivních klientů i zaměstnanců,
se tato situace zvládla. Podle

mých poznatků z praxe přinesla
pandemie i jedno pozitivum –
v řadě organizací, kde se nám
dlouhodobě nedaří vést sociální
dialog se zaměstnavatelem na
dobré úrovni a kde se musí řešit
různé neshody, se tyto problémy
odsunuly a tématem č. 1 je, jak
zvládnout COVID-19 a jak
ochránit pracovníky.
Doufám, že se za pomoci
očkování začneme vracet do
normálního stavu bez strachu
z nákazy a budeme se moci těšit
na příchod jara bez obav vyrazit
jak do práce, tak za příbuznými
a za přáteli.
Mgr. Iva FALBEROVÁ,
regionální manažerka OS,
falberova.iva@cmkos.cz

Vážná situace kvůli pandemii někde přinesla zlepšení sociálního dialogu
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Navýšení platů v sociálních službách – požadavek OS, vývoj, výsledek, další postup

V minulých číslech Bulletinu jsme informovali o aktuální situaci v sociálních službách, nejen o testování klientů, zaměstnanců, ale i návštěv. Psali jsme
o příslibu ministryně o odměnách za druhou vlnu
COVID-19, ale psali jsme také o možném navýšení
platů pro zaměstnance v sociálních službách. Na začátku podzimních měsíců jsme z vyjádření ministryně Jany Maláčové měli upřímnou radost, zejména když v médiích vyšly první informace, že se zaměstnancům v sociálních
službách bude navyšovat plat o 10 %.
Dne 21. 12. 2020, kdy vláda
zdravotničtí pracovníci ve zdraschválila navýšení platových tavotnictví sděluji, že s takovou
bulek, však přišlo pro mnohé zaúpravou nemohu souhlasit, proměstnance v sociálních službách
tože by přímo popírala mé dosavelké zklamání. Zklamání se
vadní úsilí o snížení počtu stuppřeneslo do řady dotazů, které
nic platových tarifů a zachování
jste nám psali. Jak je možné, že
jednotného systému odměňování
dojde k navýšení platů jen něktezaměstnanců ve veřejných služrým zaměstnancům? Co ti ostatbách a správě. Zvýhodňování
ní? Co dělaly odbory, že připusurčitých profesně vymezených
tily navýšení jen pro některé?
skupin zaměstnanců je nekonAno, máte pravdu, zklamání necepční a narušuje princip sprazavládlo jen mezi zaměstnanci
vedlivé odměny zaměstnancům
sociálních služeb, ale i ve vedení
za práci. Vynětí určitého okruhu
odborového svazu.
zaměstnanců z první stupnice
Dovolte mi vrátit se do krátké
platových tarifů a navýšení jehistorie vývoje navýšení plajich platových tarifů by se zárotových tabulek pro rok 2021.
veň mohlo jevit jako nespravedV úvodu této rekapitulace mulivé např. vůči zaměstnancům
sím uvést, že v platové tabulce
uvedeným v § 303 zákoníku
č. 1 jsou všichni zaměstnanci ve
práce či úředníkům územních
veřejném sektoru, kteří nepatří
samosprávných celků, kterým
do některé z dalších tabulek.
jsou zákonem stanoveny zvýšené
V sociálních službách jsou to
povinnosti a omezení.
kuchaři, uklízeči, zaměstnanci
Jako ministryně práce a sociv prádelnách, údržbáři a také
álních věcí budu prosazovat poTHP pracovníci. Ve zdravotnicskytnutí mimořádných finančtví sem patří většina nezdravotních prostředků zaměstnavatenických pracovníků.
lům, určených na mimotarifní
Na podzim odborový svaz po
složky platu. Tyto finanční projednání a upřesnění budoucího
středky by měly zaměstnavatenavýšení platových tabulek nalům umožnit odměnit jak výjivrhl ministryni práce a sociálmečné nasazení a mimořádný
ních věcí Janě Maláčové rozděvýkon práce zaměstnanců např.
lení tabulky č. 1 na dvě tabulky.
ve formě osobních příplatků či
Nedovedli jsme si představit, že
přiznání vyššího zvláštního přív sociálních službách a ve zdraplatku, popř. poskytnutí odměn,
votnictví nebudou ohodnoceny
tak zvýšit váhu těchto mimotarifvšechny kategorie zaměstnanců,
ních složek platu, která, jak sapo tom všem, čím procházejí
ma uvádíte, se postupně v souv době pandemie COVID-19.
vislosti s navyšováním platových
Ministryně Jana Maláčová ve
tarifů snižovala.“
svém dopise ze dne 27. 11. 2020
Vedení odborového svazu se
Č. j. MPSV-2020/215605-522/1
nevzdávalo a požádalo naše
odpověděla na e-mail paní předprávníky o návrh změny v nasedkyně Dagmar Žitníkové ze
řízení 341/2017 Sb. jednodudne 3. 11. 2020 k navýšení a rozchou úpravou, kde navrhlo v § 5
dělení tabulky č. 1: „Co se týče
odst. 2: ,,Zaměstnanci poskytoVašeho návrhu na novelizaci navatele zdravotních služeb a pořízení vlády č.341/2017 Sb., kteskytovatele sociálních služeb,
rý by měl spočívat v rozdělení
pokud není uveden v odstavci 3
tzv. první stupnice platových tanebo odstavci 4, přísluší platový
rifů, při čemž podle ,,nové“ natarif stanovený podle stupnice
výšení stupnice platových tarifů
platových tarifů uvedené v příloby měli být odměňováni i neze č. 2 k tomuto nařízení.“ Ani

tato právní úprava nebyla MPSV
přijata.
Před schválením nařízení
341/2017 Sb. jsme společně s odborovými svazy ROPO podpořili II. variantu navýšení o 4 %
platové tabulky č. 1 pro všechny,
kdo jsou v ní zařazeni. Cituji
z připomínek OSZSP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č.304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve
znění pozdějších předpisů:
,,Ačkoliv bychom mnohem více
uvítali zvýšení platových tarifů
o 10 % pro všechny zaměstnance, chápeme, že současná situace ovlivněná onemocněním COVID-19 je velmi těžká, a proto
z navržených dvou variant podporujeme variantu II, tedy zvýšení platových tarifů uvedených
v přílohách č. 1 o 4 %, č. 2 a 3
o 10 % a v příloze č. 4 o 9 %
k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
a zároveň zvýšení platových tarifů uvedených v přílohách č. 1 o 4
% a č. 2 o 10 % k nařízení vlády
č. 304/2014 Sb. Uvedené navýšení platových tarifů podle varianty II považujeme za opodstatněné, protože současná epidemiologická situace klade zvýšené
nároky na všechny zaměstnance.“
Jak jsem v úvodu napsala, 21.
prosince rozhodnutí vlády vedlo
k tomu, že tabulka č. 1 nebyla
navýšena, tím však práce vedení
odborového svazu neskončila.
Hledali jsme cesty, jak navýšit
i platy zaměstnancům v sociálních službách, ale i ve zdravot-

nictví, kteří jsou zařazeni v tabulce č. 1.
Z intenzivních jednání vzešel
společný dopis podepsaný ministryní práce a sociálních věcí
Janou Maláčovou, prezidentem
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým a předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkovou,
který jste dostali do svých odborových organizací a najdete ho
také jako soubor ke stažení na
webu
odborového
svazu:
http://www.zdravotnickeodbory.
cz/cz/clanky/13-1-2021-zvyseni-platu.aspx
V něm byli vyzváni zaměstnavatelé v sociálních službách
k navýšení mimotarifní složky
i pro ostatní zaměstnance v sociálních službách s úpravou v kolektivních smlouvách. S tímto
dopisem vám byl zaslán i návrh
dodatku ke kolektivní smlouvě
o úpravě osobního příplatku a jeho navýšení o 10 %.
V současné době jsou všem
organizacím k dispozici regionální manažeři, naši právníci
a vedení odborového svazu s pomocí při nastávajícím kolektivním vyjednávání.
Pokud bychom měli hodnotit
současnou situaci, jsme toho
názoru, že za Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče ČR
jsme udělali maximum možného. Nesouhlasíme s tím, že nebyly navýšeny platové tarify v tabulce č. 1, a z toho důvodu jsme
připraveni vás podpořit a vyjednávat nejen na úrovni zaměstnavatelů, ale i na úrovni krajů.
Mgr. Jana HNYKOVÁ,
hnykova.jana@cmkos.cz

Přehled právních předpisů publikovaných
ve Sbírce zákonů
v období od 1. 1. do 15. 1. 2021

§

(výběr)
6. Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp.
zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
9. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
10., 11., 12. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
JUDr. Hana LISÁ, advokátka,
lisa.advokat@seznam.cz
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Doba covidová komplikuje i kolektivní vyjednávání v organizacích

Doba covidová se velmi špatně podepisuje na
běžných aktivitách, na našem životě, zdraví, vztazích a samozřejmě na sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání. Soustředím se nyní pouze na
kolektivní vyjednávání. Dlouho trvá, než se pro
jednání najde termín, pak se několikrát ruší, mění, nebo je jednání on-line.
Pro příspěvkové organizace
aby zaměstnavatelé zvýšili platy
i dělnickým profesím a technicvláda schválila nařízení, kterými
kohospodářským pracovníkům.
zvyšuje
platové tarify, viz
Šlo by to? Ano, je možné zvýšit
článek kolegy Kamila Kubáně
osobní příplatky, je možné najít
dále v Bulletinu. Tarify jsou nai jiné cesty. Ale bude snaha zavýšeny o 10 %, ale pouze vybraměstnavatelů? Měla by být.
ným kategoriím zaměstnanců.
Odboráři jsou připraveni jednat.
Pro ostatní zaměstnance finance
Organizace, na které se najsou, ale musí se zaměstnavatelům doložit, kde jsou, jak se
řízení vlády o platových tarifech
k nim dostat a jak je zaměstnannevztahuje, odměňování zaměstcům přiznat.
nanců se řídí pravidly pro přiTakže ano, peníze pro nemocznání mezd (akciové společnosti, s.r.o.), mají pro odměňování
nice jsou v úhradové vyhlášce,
finance kryty stejně. Nemocnice
napsal to bývalý ministr Roman
Prymula, je to uvedeno v materimají finance z úhradové vyálu Ministerstva zdravotnictví,
hlášky, sociální služby mají
který byl předložen na jednání
vícezdrojové financování.
tripartitního pracovního týmu
Odboráři v těchto organizapro zdravotnictví dne 3. 12.
cích jsou na těžká jednání zvy2020.
klí, kromě minimální mzdy, zaČástky jsou i pro zaměstnance
ručených mezd a několika příplatků uvedených v zákoníku
v sociálních službách, pro ty,
práce si musí vše vyjednat. A tak
jejichž zaměstnavatelé žádali
neztrácí čas a jednají.
a obdrží dotace z Ministerstva
Při jednáních v akciových
práce a sociálních věcí.
společnostech je důležité předloNic by nemělo bránit tomu,

žit podklady k tomu, že finance
na krytí navýšení základních
mezd jsou. Začne se tím, že
v příspěvkových organizacích
se tarify navyšují.
Ano, okamžitě přichází argument, ale jen někomu.
Tak sdělíte, že jste si toho
vědomi, ale že úhradová vyhláška zajistí dostatek financí na
zvýšení základních mezd všem.
A argument zaměstnavatele,
tvrdého manažera? Jestli vám
úřednice něco řekly, tak to slyšíme každý rok.
A my, jako každý rok, sdělujeme, dobře, proveďte propočty,
pak necháme ministerstvo to
propočítat.
Každoroční hra na silné nervy
a trpělivost. Bohužel, jsme
v době covidové, jednání bere
daleko více energie než v době
před covidem.
Často se při vyjednáváních se
zaměstnavatelem řeší výše odměny za práci na odděleních
ARO, JIP s pacienty s covidem.
Odměna slibované a sdělované
částce až 500 Kč za hodinu neodpovídá. Zde je opravdu nutné
se se zaměstnavatelem k propočtu sejít a v klidu provést výpočet.
Je na dohodě mezi zaměstnava-

telem a zaměstnanci, jakým
způsobem bude ve výsledku
péče o pacienty s onemocněním
COVID-19 odměněna. Stanovené výše úhrady za ošetřovací
den byly Ministerstvem zdravotnictví vypočteny na základě
průměrných počtů personálu
u lůžek a průměrné obložnosti
covidových oddělení během jarní vlny pandemie, data poskytl
Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR z referenčních
nemocnic. Pokud na covidových
odděleních pracuje více personálu nebo mají nižší obložnost,
než jak bylo stanoveno podle
průměrů, navýšení úhrady nemusí stačit na uvedené odměny
pro personál. A naopak pokud na
oddělení pracuje méně personálu
nebo je vyšší obložnost, úhrada
bude převyšovat zvýšené osobní
náklady.
Vzhledem k tomu, že nyní během podzimní vlny je obložnost
významně vyšší než stanovený
průměr z jarní vlny, je úhradová
kompenzace dostatečná, aby
kryla zvýšené osobní náklady.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
vedoucí právního
a sociálního oddělení OS,
brenkova.ivana@cmkos.cz

V souvislosti s vývojem návrhu nařízení vlády,
které stanoví platy zaměstnancům sociálních
služeb, a jeho schválením vznesla předsedkyně
krajské rady Zlínského kraje požadavek na
schůzku s náměstkyní hejtmana Bc. Hanou
Ančincovou (Piráti, sociální věci a neziskový
sektor). Schůzku se i přes mimořádné opatření
a pracovní vytížení členek krajské rady pracujících převážně ve zdravotnictví podařilo uskutečnit v pondělí 28.
prosince 2020. Za krajskou radu se jednání zúčastnily předsedkyně Marcela Holčáková a místopředsedkyně Martina Katolická.
Náměstkyně byla seznámena
V úvodu představily náměsts požadavky odborů při vyjedkyni Ančincové činnost krajské
návání a s negativním dopadem
rady a její působení v rámci Zlínschváleného nařízení v praxi.
ského kraje. Následoval hlavní
Radní Ančincová souhlasila
bod jednání, aktuální schválení
s požadavky odborů. Připomněla
nařízení vlády, kterým jsou
zrušení super hrubé mzdy, na záodměňováni zaměstnanci sociálkladě kterého dojde k významních služeb, na jehož základě nenému výpadku příjmů v rozpočdošlo ke zvýšení platů u technictu kraje, a také oslabení rozpočko-hospodářských pracovníků.
tu, které způsobil megalomanský
Pracovníkům v přímé péči byly
projekt na výstavbu nové netarify navýšeny o 10 %.

mocnice bývalého hejtmana.
Uvedla, že vzhledem k rozpočtu
kraje pro rok 2021, který současné vedení kraje převzalo jako
téměř neměnný, nelze provést
zásadní změny ve financování
jednotlivých oblastí.
Sdělila, že s personální situací
v sociálních službách je seznámena, a přislíbila, že bude
usilovat o nápravu v odměňování zaměstnanců v této oblasti.
Členky krajské rady informovaly, že uvedený požadavek odborů bude vznesený i na zasedání tripartity, a připomněly, že
Zlínský kraj patří ke krajům,
které nejméně finančně podporují sociální služby na svém území.
Požádaly také o zastoupení
odborů v sociálním výboru
Zastupitelstva Zlínského kraje.

Náměstkyně sdělila, že nevidí
problém v tom, aby zástupce odborů byl stálým hostem, a doporučila obrátit se s požadavkem
na předsedu výboru. Uvedla, že
požadavek podpoří. Na požadavek řádného členství sdělila, že
se jedná o politickou záležitost,
výbor je sestaven ze zástupců
politických stran.
Závěrem byla dohodnuta následná schůzka v horizontu dvou
měsíců, na které budou vzájemně předány informace o vývoji finanční situace kraje a o situaci v sociálních službách.
Náměstkyně projevila zájem seznámit se se všemi členkami
krajské rady.
Mgr. Marcela HOLČÁKOVÁ,
předsedkyně zlínské krajské
rady OS,
socsluzbyvs.zoos@centrum.cz

Zástupkyně zlínské krajské rady jednaly s náměstkyní hejtmana Ančincovou
o odměňování v sociálních službách
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Hygienické službě opět hrozí odebrání kompetencí, OS se obrátil na poslance

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a jeho výbor
sekce pracovníků hygienické služby se obrátily na poslankyně
a poslance se žádostí o odmítnutí odebrání kompetencí hygienické
službě. V době nouzového stavu, bez projednání se sociálními
partnery, bez řádného projednání ve výboru pro zdravotnictví
Poslanecké sněmovny se schyluje k destrukci hygienické služby.

V Praze dne 8. ledna 2021
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dovolte, abychom se na Vás znovu obrátily se žádostí, abyste při
projednávání 3. čtení novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 502) odmítli
pozměňovací návrh pana poslance Jana Birkeho (ČSSD), který byl
usnesením garančního zemědělského výboru PSP doporučen k projednání na plénu v rámci 3. čtení novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk
č. 502).
Důvodem této naší žádosti je skutečnost, že předmětná poslanecká
iniciativa navrhuje do právní regulace vnést bezprecedentní omezení
státního zdravotního dozoru vykonávaného hygienickou službou
v provozovnách stravovacích služeb, což je v příkrém rozporu s požadavkem komplexního pojetí ochrany veřejného zdraví doposud
v ČR uplatňovaného.
Základem státního zdravotního dozoru je posuzování a hodnocení
zdravotních rizik uložené hygienickým stanicím jako jedinému z dozorových orgánů přímo zákonem (zákon č. 258/2000 Sb.). Z důvodu
absence zdravotnické kvalifikace inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zachovává sice v resortu zdravotnictví
dozor nad řešením mimořádných událostí, stravovací služby ale patří
k nejrizikovějším prostředím, a právě proto je jim ze strany orgánů
ochrany veřejného zdraví dlouhodobě věnována zvýšená pozornost.
Je nepřijatelné, aby návrh změny zákona na jedné straně odtrhl orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) od dozoru i prevence a na
straně druhé očekával, že budou v případě zdravotních hrozeb účinně
zasahovat. Pozměňovací návrh tím navíc dále zvyšuje byrokratickou
zátěž podnikatelů v oboru stravovacích služeb a vytváří předpoklad
pro duplicitní postupy dozorových orgánů.
Orgány ochrany veřejného zdraví prováděly výlučný dozor ve všech
provozovnách stravovacích služeb kontinuálně od vzniku hygienické
služby v ČSR až do roku 2015 (kdy byly donuceny ke sdílení svých dozorových kompetencí se SZPI v některých typech provozoven). Stejně
tak jako dotčené orgány dlouhodobě výlučně posuzují a schvalují projektové dokumentace těchto provozoven pro účely stavebního řízení.
OOVZ disponují k efektivnímu výkonu dozoru ve všech provozovnách stravovacích služeb lepšími předpoklady než SZPI, a to nejen
díky vyššímu počtu kontrolních zaměstnanců se zdravotnickou kvalifikací, potřebnými právními znalostmi, ale především léty odborných
zkušeností a nezbytným komplexním pohledem na danou problematiku.
I v současné epidemiologické situaci (epidemie Covid-19) provádějí zaměstnanci KHS státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb zaměřený mimo jiné i na zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin. K tomu inspektoři
SZPI nikdy nebyli a ani nyní nejsou způsobilí. V důsledku toho, na
rozdíl od zaměstnanců hygienické služby, nemohou vyloučit z manipulace s potravinami a pokrmy takové zaměstnance stravovacích slu-

žeb, kteří by jinak svou činností při manipulaci s potravinami a pokrmy představovali akutní riziko šíření nákazy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, domníváme se, že
přijetí předmětného pozměňovacího návrhu by ve svém důsledku vedlo k závažnému ohrožení stávající úrovně ochrany veřejného zdraví,
protože tento návrh popírá preventivní pojetí práce hygienické služby
a omezuje její pravomoci pouze na represi, respektive zásah až
v případě vzniku epidemie či jiného poškození zdraví. Jak jistě netřeba připomínat, prevence je vždy nejen levnější, ale při zajišťování
ochrany veřejného zdraví naprosto klíčový princip, a bylo by tudíž
žádoucí, aby výkon státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb byl nadále prováděn hygienickou službou v neomezeném rozsahu.
Děkujeme Vám za hlasování proti předmětnému pozměňovacímu
návrhu.
Bc. Dagmar Žitníková,
předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
MUDr. Gacka Slavíková,
řídící sekce pracovníků hygienické služby OSZSP ČR
Ing. Ivana Břeňková,
vedoucí Pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví

Náš odborový svaz není lhostejný
k tragédiím, které se dějí

Na odborové svazy se obrátila
Evropská federace odborových
svazů veřejných služeb (EPSU)
a světová centrála těchto odborových svazů (PSI) s výzvou
o pomoc pro libanonské odborové svazy přidružené v PSI.
Při výbuchu dne 4. srpna 2020
bylo zabito 5 členů a budovy odborů byly zničeny.
Výkonná rada odborového
svazu schválila finanční pomoc
odborářům veřejnýc h služeb
v Bejrútu a částka byla odeslána
na uvedený účet.
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Velmi nás potěšil děkovný dopis za dar a certifikát solidarity,
které jsme obdrželi od prezidenta PSI Dave Prentise a generální
tajemnice PSI Rosy Povanelli.
Dar přispěl k silnému výrazu
solidarity odborů celého světa
a pomohl odborům budovat
zázemí pro práci odborů.
Video o situaci v Bejrútu viz na:
https://youtu.be/PZjrxBZ17Gk
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
vedoucí právního a sociálního oddělení OS,
brenkova.ivana@cmkos.cz
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Hotel v ďůşǌŬŽƐƚŝ ĐĞŶƚƌĂ WƌĂŚǇ sĄŵ ŶĂďşǌş ĚůŽƵŚŽĚŽďĠ ƵďǇƚŽǀĄŶş
ŚŽƚĞůŽǀĠŚŽƚǇƉƵ͘
Pokoje ŵĂũş ǀůĂƐƚŶş ƐŽĐŝĄůŶş ǌĂƎşǌĞŶş Ă ũƐŽƵ ǀǇďĂǀĞŶǇ ǀƓşŵ͕ ĐŽ ũĞ
ƉŽƚƎĞďĂ Ŭ ŵĂǆŝŵĄůŶşŵƵ ƉŽŚŽĚůş: televizş s LCD obrazovkou, set top
boxem, wiĨŝƉƎŝƉŽũĞŶşŵ͕ůĞĚŶŝĐş, mikrovlnkou a rychlovarnou konvicş.
V ĐĞŶĢƵďǇƚŽǀĄŶşje ϭǆƚǉĚŶĢƷŬůŝĚĂǀǉŵĢŶĂůŽǎŶşŚŽƉƌĄĚůĂ͘
sşĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐş ŶĂ Ğ-mailu: maresova.alena@cmkos.cz ēŝ ŶĂ ƚĞů͗
730 586 760
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Očkování, očkování, vývoj nových vakcín – současná celosvětová výzva

Mezinárodní organizace odborových svazů veřejných služeb
(PSI) stále komunikuje se Světovou zdravotnickou organizací
(WHO), proto nám bylo umožněno přihlásit se na on-line konzultaci WHO na téma priorit výzkumu vakcín proti COVIDU-19.
Konzultace se konala 15. ledna 2021, pokusím se uvést několik
zásadních informací.
nevě, založena byla Spojenými
Konzultaci uvedl generální
národy 7. dubna 1948, tento den
ředitel WHO Tedros Adhanom
se celosvětově slaví jako
Ghebreyesus, etiopský mikrobiSvětový den zdraví. Ze začátku
olog, imunolog a politik. WHO
pandemie byla WHO kritizována
je agenturou Organizace spojeza přílišnou důvěru vůči Číně,
ných národů, centrála sídlí v Že-

věřila počtu nakažených a mrtvých, které Čína vykazovala.
V současné době se situace změnila, WHO se podařilo vyslat do
čínského Wu-Chanu mezinárodní tým odborníků, který společně s čínskými vědci bude pátrat
po původu onemocnění a jeho
přenosu na člověka.
Ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se
pracuje na tom, aby bylo uznáno
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co nejvíce vakcín, které zajistí
proočkování populace. Prioritou je výzkum a bezpečnost vakcín.
Následovala vystoupení odborníků, zástupců WHO.
Byl podán podrobný přehled
o globální dynamice přenosu
COVID-19, rizikových faktorech, rizikových
skupinách
v různých epidemiologických
scénářích.
Světové informace odpovídají
stavu i v České republice, skupiny, na které nejhůře dopadá COVID-19, jsou rozděleny podle
věku, onemocnění. Ze statistik
vyplývá nutnost snížit počet nemocných, k tomu jsou potřeba
opatření pro kontrolu nemocí,
zvládání jejich ohnisek a rozumět tomu, co epidemie způsobuje. Lidstvo se musí adaptovat
na měnící se mutace virů, epidemiologickou situaci, musí vyvíjet nové vakcíny.
Další vakcíny proti COVID19 jsou vyvíjeny. Při vývoji je
třeba si přiznat, že ne vše je vědcům známo. Byly uvedeny vakcíny, které jsou ve fázi výzkumu
v Argentině, Brazílii, Jižní
Africe, USA. Vakcíny jsou vyvíjeny pro různé věkové skupiny, pro dospělé, pro starší 65 let.
Vakcíny by se mohly uchovat
v různých teplotách od minus 70
do minus 2 stupňů celsia.
Opakované očkování od 21 dnů
po 12 týdnů.
Vědci mají představu o ideální vakcíně. Měla by být pro
všechny věkové skupiny, včetně
těhotných žen. Měla by být vysoce účinná pro všechny věkové
kategorie, měla by být vysoce
a dlouhodobě účinná, podávala
by se přímo do úst a nebyl by
nutný chladící proces. Po vakcíně by osoby nebyly pro ostatní
infekční a vakcína by se mohla
podávat i s jinou vakcínou. Tak
je cíl nastaven.
Vědci jsou si vědomi současných nedostatků vyvíjených
vakcín, jsou si vědomi nových
kmenů viru SARS-CoV-2, proti
kterým se budeme muset bránit.
Vědci pracují a nám nezbývá,
než čekat, chovat se zodpovědně
a myslet na všechny v první linii.
Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
vedoucí právního
a sociálního oddělení OS,
brenkova.ivana@cmkos.cz

Dodatková dovolená (nejen v době koronaviru)

Velká novela zákoníku práce provedená
zákonem č. 285/2020 Sb. přinesla revoluční změny v oblasti dovolené. O hlavních
změnách bylo pojednáno již v Bulletinu
č. 11/2020. Tentokrát se podrobněji zaměříme na dodatkovou dovolenou, a to
včetně dopadů epidemie COVID-19.

Komu dodatková dovolená
přísluší
Dodatkovou dovolenou je třeba striktně odlišovat od tzv. benefitní dovolené. Pokud odborová organizace vyjedná cestou
kolektivní smlouvy právo na dovolenou nad rámec minimální
výměry stanovené zákonem
(např. 5. týden dovolené v podnikatelské sféře nebo 6. týden
u zaměstnavatelů tzv. rozpočtové a příspěvkové sféry), jedná
se o benefitní, nikoli o dodatkovou dovolenou.
Na rozdíl od benefitní dovolené dodatková dovolená přísluší
zaměstnanci ve zdravotnictví nebo sociálních službách přímo ze
zákona, ovšem pouze za podmínky, že koná práce zvlášť obtížné. Z hlediska činností ve
zdravotnictví a sociálních službách mají právo na dodatkovou
dovolenou zaměstnanci, kteří:
■ trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní
pracovní doby u poskytovatelů
zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích, kde se ošetřují
nemocní s nakažlivou formou
tuberkulózy,
■ jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí
nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní
doby,
■ jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího
záření,
■ pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených
alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
■ jako vychovatelé provádějí
výchovu mládeže za ztížených
podmínek nebo jako zdravotničtí
pracovníci pracují ve zdravotnické službě Vězeňské služby
České republiky alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní
pracovní doby,
■ pracují ve Vězeňské službě

České republiky v přímém styku
s obviněnými ve výkonu vazby
nebo odsouzenými ve výkonu
trestu odnětí svobody alespoň
v rozsahu poloviny stanovené
týdenní pracovní doby,
■ jako zdravotničtí pracovníci
vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné
služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní
doby.
Kolik dodatkové dovolené
■ Pokud zaměstnanec koná
výše uvedené práce zvlášť obtížné po dobu celého kalendářního roku, přísluší mu dodatková dovolená v délce stanovené
týdenní pracovní doby (dále jen
„TPD“).
■ Pracuje-li zaměstnanec na
kratší úvazek, přísluší mu dodatková dovolená v délce odpovídající této kratší TPD.
■ Vykonává-li zaměstnanec
práce zvlášť obtížné jen část kalendářního roku, přísluší mu za
každou odpracovanou stanovenou nebo kratší TPD v příslušném kalendářním roce dodatková dovolená v délce 1/52 stanovené nebo kratší TPD (§ 215
odst. 2 ZP).
Převádění zdravotníků na tzv.
covidová oddělení a právo na
dodatkovou dovolenou
Vzhledem k stále narůstajícímu nedostatku zdravotnického personálu se objevují dotazy ohledně převádění zdravotníků na tzv. covidová oddělení.
Zaměstnavatel může převést
zaměstnance v rámci pracovní
smlouvy na jiné pracoviště; de
facto se nejedná o převedení
v pravém slova smyslu, ale pouze o využití dispozičního oprávnění zaměstnavatele v rámci pracovní smlouvy. Druh práce zůstává stejný, jen je vykonáván na
jiném pracovišti, například sestra z ortopedie bude převedena na
tzv. covidové oddělení, ale stále
se bude zachováno, že se jedná
o práci sestry.
V souvislosti s tím se objevily
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dotazy, zda z důvodu práce na
covidovém oddělení vzniká zaměstnanci právo na dodatkovou
dovolenou.
Ano, právo na dodatkovou
dovolenou (její poměrnou část)
v takovém případě vzniká, neboť za zaměstnance, kteří konají
práce zvlášť obtížné, se pro účely dodatkové dovolené považují
zaměstnanci, kteří jsou při práci
na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci
vykonávají alespoň v rozsahu
poloviny stanovené týdenní pracovní doby [§ 215 odst. 4 písm.
b) ZP].
Tzv. covidová oddělení uvedené podmínky splňují, neboť
při práci na těchto odděleních je
zaměstnanec (i když je vybaven
osobními ochrannými pracovními prostředky) vystaven
přímému nebezpečí nákazy onemocněním COVID-19. Pokud
tedy bude zdravotnický pracovník nebo zaměstnanec v sociálních službách, byť i jen dočasně,
vykonávat práci na covidovém
oddělení, tak mu kromě jiného
přísluší i právo na poměrnou
část dodatkové dovolené, a to
dodatková dovolená v délce
1/52 stanovené (nebo kratší)
týdenní pracovní za každou odpracovanou stanovenou (nebo
kratší) týdenní pracovní dobu
v příslušném kalendářním roce
[§ 215 odst. 2 ZP].
Příklad 1: Sestra bude vykonávat v roce 2021 práci na covidovém oddělení dočasně v různých vlnách epidemie celkem po
dobu 12 týdnů, v tom případě jí
vedle její dovolené za kalendářní rok bude dále příslušet
i dodatková dovolená. Při týdenní délce pracovní doby např.
37,5 hodim týdně tak bude mít
sestra právo na dodatkovou dovolenou v rozsahu 12/52 x 37,5
= 9 hodin dodatkové dovolené
(po zaokrouhlení na celé hodiny
nahoru).
Dodatková dovolená
a nezapočítávání
tzv. náhradních dob
Na rozdíl od dovolené za kalendářní rok (její poměrné části)
– je od 1. 1. 2020 právo na dodatkovou
dovolenou
(její
poměrnou část) výrazně více založeno na principu zásluhovosti,
tedy na skutečném počtu hodin
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prací zvlášť obtížných vykonaných zaměstnancem v příslušném kalendářním roce, za který
se dodatková dovolená poskytuje.
Zásadní změnou je od 1. 1.
2021 skutečnost, že pro účely
vzniku práva na dodatkovou dovolenou se jako odpracované započítávají již pouze ty doby, kdy
zaměstnanec skutečně za stanovených ztížených podmínek
práci koná a nikoli i náhradní
doby, které se podle § 216 odst.
2 a § 348 odst. 1 ZP jako odpracované pouze považují. Jako doba odpracovaná se tak pro účely
dodatkové dovolené (až na
výjimky) již nezapočte, a to ani
částečně, například doba mateřské ani rodičovské dovolené,
doba dočasné pracovní neschopnosti, překážek v práci atd.
Příklad 2: Zaměstnankyně
vykonává práci zdravotnického
záchranáře a v rozsahu celé své
stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hod týdně vykonává činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby u příspěvkové organizace. Z tohoto
titulu jí při splnění podmínky odpracování 52 týdnů k témuž zaměstnavateli bude příslušet
právo na dodatkovou dovolenou
v rozsahu jednonásobku její
TPD (tj. 37,5 hodiny). Uvedená
záchranářka odpracuje od 1. 1.
do 31. 1. celkem 168 hodin, poté
od 1. 2. do 31. 8. zamešká v důsledku dočasné pracovní neschopnosti celkem 1122 hodin
(tj. 29,9násobek týdenní pracovní doby), následně od 1. 9. do
31. 12. čerpá mateřskou dovolenou v rozsahu 660 hodin (17,6
násobek týdenní pracovní doby).
Právo na dodatkovou dovolenou je třeba posoudit samostatně vedle nároku na dovolenou za kalendářní rok; a z tohoto důvodu také samostatně zaokrouhlit (na celé hodiny nahoru). Pro účely dodatkové dovolené se jako doba odpracovaná
započte pouze 168 hodin odpracovaných v lednu (odpovídá 4
celým násobkům TPD), nikoli
však ostatní náhradní doby (dočasná pracovní neschopnost ani
mateřská dovolená). Právo na
dodatkovou dovolenou za kalenpokračování na straně 11

Dodatková dovolená (nejen v době koronaviru)
pokračování ze strany 10

dářní rok 2021 tak bude činit
4/52 z ročního nároku 37,5 hodiny, což odpovídá 2,885 hodinám, resp. po zaokrouhlení na
celé hodiny nahoru 3 hodinám.
Náhradní volna a „překlep“
v zákoně
Je zřejmé, že zjevně pouze nedopatřením byly novelou zákoníku práce vyloučeny pro účely
dodatkové dovolené bez výjimky všechny plně započitatelné
náhradní doby uvedené v § 348
odst. (1) zákoníku práce, ač pro
takto přísnou úpravu není žádný
rozumný důvod. Konkrétně se
jedná o to, že ve výčtu tzv. plně
započitatelných náhradních dob
je v § 348 odst. (1) uvedeno:
- písm. c) náhradní volno za

§

práci přesčas nebo za práci
ve svátek, a dále
- pod písm. d) doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je
svátek, za který mu přísluší
náhrada mzdy, popřípadě za
který se mu jeho mzda nebo
plat nekrátí.
Vzhledem k tomu, že náhradní
volno za práci přesčas nebo za
práci ve svátek představuje kompenzaci za práci, kterou zaměstnanec předtím již odpracoval,
bylo by nelogické a odporující
smyslu a účelu zákona, aby se zaměstnanci nezapočítávala doba
čerpání náhradního volna jako
náhradní doba plně započitatelná
pro účely dodatkové dovolené.
Zaměstnance totiž nelze zákonem
trestat za to, že namísto příplatku
je výkon jeho přesčasové práce,

případně práce ve svátek, kompenzován náhradním volnem.
Obdobně, též vyloučení doby,
kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za
který se mu jeho mzda nebo plat
nekrátí, není ve vztahu k dodatkové dovolené odůvodněn, neboť
by tím byl zaměstnanec ze zákona připravován o pracovněprávní
důsledky státního svátku, což je
nepřijatelné.
Do doby schválení případné
novelizace § 215 odst. (8) zákoníku práce a výslovného zakotvení obou dob uvedených v §
348 odst. (1) písm. c) a d) zákoníku práce jako dob plně započitatelných pro účely dodatkové
dovolené nezbývá, než tento
zjevný „překlep“ v zákoně

překlenout výkladem. Jestliže
podle § 1a odst. 1 písm. a) zákoníku práce platí základní výkladová zásada, že smysl a účel
ustanovení zákoníku práce vyjadřují základní zásady pracovněprávních vztahů, mezi něž patří
zásada zvláštní zákonné ochrany
postavení zaměstnance, pak nelze než dospět k závěru, že pro
účely dodatkové dovolené je třeba jako dobu odpracovanou plně
započítat jak náhradní volno za
práci přesčas nebo za práci ve
svátek, tak i dobu, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je
svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který
se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.
JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D.,
advokát

Přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů
v období od 10. 12. do 31. 12. 2020
(výběr)

517. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
521. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového
stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
522., 532., 533., 534., 535., 536., 537. Usnesení vlády České republiky o změně
krizových opatření
538. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
539. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních
předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
540. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
553. Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
557. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného
dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
558. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného
dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
559. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
560. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného
dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
561. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného
dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
562. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení
rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
563. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
569. Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro
očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným

osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
574. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely
zákona o zaměstnanosti
575. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy
v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku
práce
578. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
580. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální
podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek,
které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
585. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
586. Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce
2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů
588. Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
589. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
593. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
594., 595., 596., 597., 598., 599. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
600. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
609. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
612. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
JUDr. Hana LISÁ, advokátka, lisa.advokat@seznam.cz
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Přehled změn v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců v roce 2021

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního
zabezpečení zaměstnanců. Účelem následujících řádků je proto seznámit čtenáře se základním přehledem změn, ke kterým v letošním
roce dochází.
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
Jak jsme již informovali v minulém čísle Bulletinu, dne 16. listopadu 2020
vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 487/2020, kterým se mění nařízení
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí.
V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za
práci v základním pracovněprávním vztahu. Právní předpisy stanoví, že mzda, plat
nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se
pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve
svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.
S účinností od 1. ledna 2021 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z částky 14 600 Kč na částku 15 200 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se
zvýšila z částky 87,30 Kč na částku 90,50 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní
dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba
úměrně zvýší).
Analogicky se zvýšily i základní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy,
které představují minimální výši odměny za práci vymezeného okruhu zaměstnanců (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) stanovené podle složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti vykonávané práce.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce:
Délka pracovní cesty

5 – 12 hodin
Déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin
Déle než 18 hodin

138 Kč
217 Kč

138 – 167 Kč
217 – 259 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel
a tříkolek nejméně 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel
4,40 Kč. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pak pro rok 2021
činí 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů; 31,50 Kč u benzinu
automobilového 98 oktanů; 27,20 Kč u motorové nafty a 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

„Stravenkový paušál“
V rámci daňového balíčku přijatého v prosinci 2020 se řeší i tzv. „stravenkový paušál“, který rozšiřuje možnosti, jak může zaměstnavatel zajistit (finančně
podpořit) stravování zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou moci nově vedle
závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také
přímo v peněžní formě.
Na straně zaměstnance je od daně z příjmů podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozen peněžitý příspěvek poskytovaný
zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu až do výše 70 %
horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným
platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.
Na straně zaměstnavatele se peněžitý příspěvek na stravování považuje za
daňově uznatelný výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení
příjmů v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů.
Zvýšení důchodů
Všechny důchody, tj. starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí,
které byly přiznány před 1. lednem 2021, se zvyšují tak, že se základní
výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 60 Kč z 3490 Kč
na 3550 Kč a procentní výměra, která je individuální a závisí na získaných
dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se zvyšuje o 7,1
% vyplácené procentní výměry.
Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne).

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě

Dnem 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Bližší informace včetně všech jednotlivých tabulek platových tarifů naleznete v aktuálním čísle Bulletinu nebo na internetových stránkách odborového svazu

Zrušení superhrubé mzdy
Součástí daňového balíčku je i zrušení institutu superhrubé mzdy (tj. součet
hrubých příjmů zaměstnance a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
které z těchto příjmů odvádí zaměstnavatel), který sloužil u zaměstnance jako
základ pro výpočet daně z příjmu. Nově se daň z příjmů počítá pouze z hrubých
příjmů zaměstnance, základ daně se nenavyšuje o povinné pojistné odvody.
Superhrubou mzdu nahradí dvě sazby daně z příjmů fyzických osob, a to
ve výši 15 % a 23 %. Sazba daně ve výši 15 % se uplatní pro část základu
daně do 48násobku průměrné mzdy a sazba daně ve výši 23 % se aplikuje
na část základu daně, která přesahuje 48násobek průměrné mzdy.
Daňový balíček přinesl rovněž zvýšení slevy na poplatníka podle § 35ba odst.
1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o 3000 Kč pro rok 2021, tj. na částku 27 840 Kč, a o další 3000 Kč pro rok 2022 na částku 30 840 Kč.
U daňového bonusu (tzn. případy, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů) na vyživované děti došlo ke zrušení zastropování částky,
tzn., že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč
ročně.
Orientační výpočet snížení daňové zátěže v roce 2021 oproti roku
2020 naleznete na internetových stránkách Ministerstva financí
(https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-kalkulacka-mf-40283).

Cestovní náhrady
V oblasti cestovních náhrad se vyhláškou č. 589/2020 Sb., o změně
sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad, mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazba stravného a průměrná cena pohonných hmot.

Podnikatelský sektor Nepodnikatelský
sektor
91 Kč
91 – 108 Kč

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna 2021 se na základě nařízení vlády č. 517/2020 Sb.,
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
(nařízení o úpravě náhrady) zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro
výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro výpočet
náhrady nákladů na výživu pozůstalých o 7,1 %.
Připomínáme, že ke zvýšení výše uvedených náhrad dochází v závislosti na zvýšení důchodů
Novela zákoníku práce
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Část velké novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nabyla účinnosti již v minulém roce, avšak část nabyla účinnosti až letos k 1. lednu 2021.
Nejdůležitější změny, jejichž účinnost nastala k 1. lednu 2021, se týkají následujících oblastí: dovolená, sdílené pracovní místo, náhrada újmy na zdraví.
Těmto změnám se budeme věnovat v samostatném článku v příštích číslech
Bulletinu.
O dalších případných změnách v oblasti odměňování a sociálního
zabezpečení zaměstnanců vás budeme v průběhu roku 2021 informovat.
Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ, randova.stepanka@cmkos.cz
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Změny platových tabulek od 1. ledna 2021

Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se podařilo prosadit zvýšení platových tarifů ve zdravotnictví a sociálních
službách o 10 %. Ke zvýšení platových tarifů ovšem nedojde
u všech zaměstnanců. Pro rok 2021 odborový svaz v čele s předsedkyní Dagmar Žitníkovou požadoval zvýšení platových tarifů
pro všechny zaměstnance zdravotnictví a sociálních služeb, ale
pro to se nenašla dostatečná politická shoda. Podařilo se prosadit
zvýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků, sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách (v přímé péči) o 10
%. Zvýšení se bohužel netýká ostatních profesí, které jsou rovněž

nepostradatelné pro chod jak zdravotnických zařízení, tak zařízení sociální péče. O zvýšení platů těchto zaměstnanců budeme muset všichni zabojovat při kolektivním vyjednávání.
Zvýšení se samozřejmě projevilo v tabulkách stupnic platových
tarifů v přílohách nařízení vlády č. 341/2017 Sb. i nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., podle kterého jsou odměňováni státní zaměstnanci.
Proto vám přinášíme tabulky platových tarifů platné pro rok 2021.
Ke změnám došlo u tabulek v přílohách číslo 2, 3 a 4 nařízení vlády
č. 341/2017 Sb. a u tabulky v příloze č. 3 nařízení vlády č. 304/2014
Sb.

Změny platů zaměstnanců veřejných služeb a správy

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 1 (THP, dělníci,
 úředníci dle zákoníku práce)
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – Stupnice platovýchtarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 2 (zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci u poskytovatele sociálních
služeb, sociální pracovníci u poskytovatelezdravotních služeb) – platné od 1. 1. 2021
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pokračování na straně 14

Změny platových tabulek od 1. ledna 2021

pokračování ze strany 13

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 3 (lékaři, zubní lékaři) – platné od 1. 1. 2021
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 4 (pedagogičtí pracovníci) – platné od 1. 1. 2021
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pokračování na straně 15

Změny platových tabulek od 1. ledna 2021

pokračování ze strany 14

Změny platů státních zaměstnanců

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. – Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1 (státní zaměstnanci)
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. – Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro
státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 (státní zaměstnanci – lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví) – platné od 1. 1. 2021
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Kamil KUBÁŇ, poradce pro ekonomiku OS, kuban.kamil@cmkos.cz
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Jednání s vedením Středočeského kraje bylo velmi nadějné

Po velmi dlouhé době mohu
s radostí konstatovat, že se dne
11. ledna 2021 uskutečnilo na
středočeském krajském úřadu
setkání s hejtmankou Středočeského kraje Mgr. Petrou Pecko-

vou za účasti radního pro zdravotnictví Mgr. Pavla Pavlíka
a radního pro oblast sociálních
věcí Mgr. Martina Hrabánka.
Za odborový svaz se zúčastnily
předsedkyně Dagmar Žitníko-

vá, místopředsedkyně Jana Hnyková, regionální manažerka Iva
Falberová a místopředsedkyně krajské rady Jana Ducháčková.
Jak je všeobecně známo, bohužel předešlé roky nebyly příznivě nakloněny jednání, proto
nyní věřím, že se vše k dobrému
obrací a že jednání s představiteli Středočeského kraje budou
pravidelná.
Hlavním bodem jednání bylo
zvyšování mezd a platů v zařízeních zřizovaných krajem. S potěšením mohu konstatovat, že
přítomní zástupci se vyjádřili
k našim návrhům na zvýšení platů kladně, takže nám nezbývá
než doufat, že své slovo dodrží
a naše návrhy na zvýšení platů
a mezd zaměstnancům se naplní.

U nemocnic se v současné době
čeká na uzávěrky roku 2020,
které chce kraj vyhodnotit. Poté bude neprodleně jednáno
o zvýšení mezd také těmto zaměstnancům.
Odborový svaz požádal o možnost účasti zástupců odborů v komisích. Bylo dohodnuto, že návrhy konkrétních zástupců odborů zašle odborový svaz přímo
k rukám hejtmanky Peckové.
Podle průběhu jednání věřím,
že se po delší době podaří najít
společnou cestu k řešení problémů, kterých jak ve zdravotnictví,
tak v sociální péči opravdu není
málo.
Mgr. Iva FALBEROVÁ,
regionální manažerka OS,
falberova.iva@cmkos.cz
Foto Jana Hnyková

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka
od základu daně z příjmu

Uvedená problematika daňové uznatelnosti členských příspěvků odborové organizaci patří do oblasti daní z příjmu fyzických
osob, kdy zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dává poplatníkovi, členovi odborové organizace, možnost snížit si svůj základ
daně, a tím i svou daňovou povinnost.
Připomínáme, že ve vztahu
z příjmů lze od základu daně
odečíst zaplacené členské přík členským příspěvkům nedošlo
spěvky zaplacené ve zdaňovav zákoně po přijetí tzv. „daňového balíčku“ na konci roku 2020
cím období členem odborové organizace odborové organizaci,
k žádné legislativní změně. I za
rok 2020 je tedy možné při
která podle svých stanov obhajuročním zúčtování záloh na daň
je hospodářské a sociální zájmy
z příjmů zaměstnavatelem od zázaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předkladu daně odečíst členské
pisem. Takto lze odečíst částku
příspěvky zaplacené odborové
organizaci, a to na základě § 15
do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příodst. 7 a § 38l odst. 1 písm. j)
jmů podle § 6 zdaněných
zákona o daních z příjmů. Podle
srážkou podle zvláštní sazby
§ 15 odst. 7 zákona o daních

daně, maximálně však do výše
3000 Kč za zdaňovací období.
Na základě výše uvedeného
tedy může poplatník, člen odborové organizace, uplatnit jako
odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob
částku představující hodnotu zaplacených členských příspěvků
odborové organizaci, a to do
výše stanovených ročních limitů.
První limit je stanoven do výše
1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka, druhým limitem je maximální částka 3000 Kč za zdaňovací období.
Nárok na uznání odpočtu prokáže poplatník, člen odborové
organizace, v zákonné lhůtě
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předložením potvrzení od odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků
v uplynulém zdaňovacím období (§ 38l odst. 1 písm. j) zákona
o daních z příjmů). K uvedenému je nezbytné, aby odborová
organizace vydala svému členovi, pokud o to požádá, potvrzení
o výši zaplacených členských
příspěvků. Potvrzení pro roční
zúčtování je nutno předložit zaměstnavateli do 15. února následujícího roku (§ 38ch odst. 3
zákona o daních z příjmu), tj. za
rok 2020 je bude nutno doložit
do 15. února 2021.
Mgr. et Ing. Štěpánka ŘANDOVÁ,
randova.stepanka@cmkos.cz

Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích je nutné předat nejpozději
do 15. února

Vážené kolegyně, vážení kolegové, níže naleznete vzor "Potvrzení
odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmu fyzických osob".
Potvrzení o celkové výši zaplaceného členského příspěvku za kalendářní rok 2020 vydává odborová organizace všem svým členům,
kteří v roce 2020 odvedli členské příspěvky na účet odborové organizace (případně v průběhu roku 2020 složili finanční hotovost do pokladny odborové organizace).
Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanec je povinen požádat

o zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti svého zaměstnavatele
nejpozději do 15. 2. daného kalendářního roku (nemá-li zaměstnanec
jiný vedlejší příjem), je zaměstnavatel povinen toto zúčtování daně
zaměstnanci provést), je proto nutné potvrzení svým členům vystavit a předat nejpozději do tohoto termínu (tj. do 15. 2. 2021), aby
si zaměstnanec (váš člen) mohl odečet od základu daně uplatnit.
Děkujeme vám všem za spolupráci.
Ing. Šárka TIKOVSKÁ, tikovska.sarka@cmkos.cz
Mgr. Lubomír FRANCL, francl.lubomir@cmkos.cz
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Pokyny pro platbu členských příspěvků, příspěvků do
Zajišťovacího fondu a vyplňování hlášení pro rok 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již víte z finančního řádu
schváleného 23. 11. 2018 na VIII. sjezdu OSZSP ČR a účinného
od 1. 1. 2019, i v letošním roce dochází ke změnám ve výších odvodů členských příspěvků. Prosíme vás, abyste používali vždy aktuální formuláře hlášení (jak odvodů členských příspěvků za člena, tak příspěvků do Zajišťovacího fondu i změn v členské základně), platné pro daný rok, tj. pro rok 2021.
Aktuální formuláře najdete na nákteré mohou využívat i členky na
sledujících stránkách a také na wemateřské a rodičovské dovolené
bových stránkách odborového svazu
(záleží na jejich rozhodnutí).
w w w. z d r a v o t n i c k e o d b o r y. c z
Za členky na mateřské a rodičovské dovolené, které chtějí využívat
(klikněte na odkaz v horní liště „Pro
členy a odborové organizace +
služeb pojišťovny D.A.S., odvedou
FORMULÁŘE“, dále pak hledejte
ZO 15 Kč a pro pojišťovnu D.A.S.
konkrétní formulář hlášení pod nadbudou zařazeny mezi ostatní členy
pisem „Soubory ke stažení“), formuOS.
láře jsme již zaslali do všech ZO ePočet těchto členek se uvádí
mailovou cestou a kdykoliv budou
v řádku společně se zaměstnanci,
na vyžádání u regionálních manažekteří neměli žádný příjem z důvodu
rů a u agendou pověřených zaměstpracovní neschopnosti, tedy v hlánanců OS.
šence v řádku 4.
Budete-li postupovat podle níže
Členky, které nebudou chtít vyuuvedených pokynů, bude naše spožívat pojištění a za které nebude ZO
lupráce fungovat bezchybně a výbostejně jako dosud odvádět nic, bury i členové se tak rychle a včas
dou uvedeny v řádku 5.
dostanou k potřebným informacím
Číslo účtu a variabilní symbol
i k požadovaným benefitům. Pokud
(VS)
pošlete starý formulář hlášení nebo
Pozor!!! Číslo účtu pro platby
do nesprávných rukou zaměstnance,
odvodů se od 1. 1. 2021 mění:
vše se časově prodlužuje. Mohlo
Číslo účtu pro platbu odvodů
by dojít k nepříjemným situacím,
členských přípěvků:
v krajním případě k neposkytnutí
1029746169/6100.
právní pomoci členovi pojišťovnou
Variabilní symbol pro platbu za
D.A.S. z důvodů nenahlášení člena
příslušný měsíc zůstává stejný.
pojišťovně. Vyvarujme se společně
Variabilní symbol (VS) je
těchto nedorozumění!
pro každou organizaci jedinečný
Platba odvodů členských
a tvoří se z registračního čísla odpříspěvků
borové organizace, které je ZO
Pro jistotu připomínáme, že od 1.
(MO) přiděleno odborovým svazem při jejím vzniku.
1. 2021, podle schválených změn fiMísto prvního dvojčíslí čísla zánančního řádu OS, činí odvod na
kladní organizace (tj. čísla 22) se
OS za každého člena 90 Kč (pouvádí označení měsíce, za který platčínaje odvody příspěvků za měsíc
bu posíláte (01, 02, ….. 11, 12) a náleden, které fakticky zasíláte v únosleduje 8 číslic z registračního čísla
ru).
konkrétní odborové organizace.
Pokud výše členského příspěvku,
Pojištění právní ochrany D.A.S.
který člen zaplatí základní organizaPojišťovně D.A.S. se i letos bude
ci, nedosáhne výše odvodu na OS,
čtvrtletně posílat aktuální jmenný
tedy je menší než 90 Kč (například
seznam členů, kteří jsou pojištěni. Je
z důvodu pracovní neschopnosti po
tedy nutné, aby databáze členů byla
část kalendářního měsíce), odvede
pravidelně (měsíčně) a řádně aktuaodborová organizace za každého tolizována.
hoto člena na OS 60 Kč.
Za zaměstnance, který neměl žádPro tyto účely došlo ke změnám
ný příjem po celý příslušný kalenjiž v roce 2018 a i pro rok 2021 zůsdářní měsíc z důvodu dočasné pratávají beze změny.
covní neschopnosti, činí odvod na
Nutností je tedy vyplňovat
OS 15 Kč.
s každou změnou člena (změna
Pro úplnost uvádíme, že tento
příjmení, odchod a návrat z MD, nočlen by měl zaplatit odborové orgavý člen…) stranu 2 hlášenky odvodů členských příspěvků, jejíž
nizaci udržovací příspěvek ve výši
součástí je sloupec pro hlášení
nejméně 20 Kč.
Také v roce 2021 pokračuje naše
změn v Zajišťovacím fondu.
spolupráce s pojišťovnou D.A.S.,
Neposílejte změny v evidenci čle-
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nů na dvě místa, ale ŘÁDNĚ VYPLŇUJTE VŠECHNY SLOUPCE
STRANY 2 HLÁŠENÍ ODVODŮ
– ZMĚNY V ČLENSKÉ EVIDENCI (ta strana hlášení, kde jsou
kolonky pro hlášení nového člena,
zánik členství a změny u člena – adresa, profese, funkce, členství).
V hlášence odvodů do Zajišťovacího fondu již kolonky pro hlášení změn v evidenci členů nejsou.
UPOZORNĚNÍ: hlášenky (jak
odvodů členských příspěvků, tak
změn v členské evidenci) zasílejte
VÝHRADNĚ paní Sylvě Kostohryzové, e-mail:
kostohryzova.sylva@cmkos.cz,
telefon 734 787 907.
Důchodci a pojištění právní
ochrany D.A.S.
Oblast soukromého práva u pojišťovny D.A.S. mohou využívat i členové – nepracující důchodci.
● Pojištění členů – nepracujících
důchodců – je dobrovolné.
● Základní organizace za tyto
členy pošlou 1x za rok příspěvek 60
Kč za člena.
● Počet těchto členů a částku
uvedou základní organizace na
zvláštní hlášence určené jen k tomuto účelu a pošlou ji na OS též k rukám paní Sylvy Kostohryzové
(kostohryzova.sylva@cmkos.cz).
● Platba se zasílá na stejný účet
jako odvody, tedy od 1. 1. 2021 na
účet č.: 1029746169/6100.
● Variabilní symbol pro platbu
za nepracující důchodce je pro
rok 2021: 41192021.
Platba do Zajišťovacího
fondu (ZF)
V hlášenkách do Zajišťovacího
fondu nedochází k žádným změnám.
I nadále budete hlásit v souvislosti se Zajišťovacím fondem pouze
částky odvodů za členy na příslušném formuláři (Příloha č. 2 Statutu
Zajišťovacího fondu OSZSP ČR) na
adresu: kucirkova.lucie@cmkos.cz.
Do Zajišťovacího fondu už nehlásíte změny v evidenci členů, ty
hlásíte prostřednictvím druhé strany
hlášenky a sloupce „hlášení změn
v ZF“ paní Sylvě Kostohryzové.
Platby se provádějí se stejným
variabilním symbolem (VS) jako
v minulých letech.
● Číslo účtu pro ZF se od 1. 1.
2021 rovněž mění – nové číslo
účtu pro Zajišťovací fond je
1033461705/6100
● Při tvorbě VS pro platbu do
Zajišťovacího fondu vychází od-
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borová organizace ze svého registračního čísla přiděleného při jejím
založení odborovým svazem, kde
dvojčíslí 22 na začátku bude nahrazeno číslem příslušného měsíce pro
určení měsíce platby (51 – leden, 52
– únor, 53 – březen, 54 – duben, 55
– květen, 56 – červen, 57 – červenec, 58 – srpen, 59 – září, 60 – říjen,
61 – listopad, 62 – prosinec). Další
identifikační čísla (8 číslic) organizace zůstávají stejná.
● Za členky na MD a RD se do
Zajišťovacího fondu platba neodvádí, ale dál zůstávají ve fondu
a mohou čerpat dary. Proto u členek,
u kterých hlásíte odchod na MD
a RD, nemusíte hlásit ukončení jejich členství v Zajišťovacím fondu.
Program TREWIS ZO
● Nejlepším a nejjednodušším
způsobem pro základní organizace,
jak provádět změny v databázi členů, je používání programu TREWIS
ZO, který je pro základní organizace
k dispozici zdarma.
● V programu evidence členů byl
upraven i číselník kategorií členů,
aby odpovídal těmto požadavkům,
a je uveden na druhé straně hlášenky odvodů.
● Program TREWIS ZO v současné době umožňuje posílání
hlášenek odvodů členských příspěvků elektronicky přímo z programu.
Výše částek odvodů je v programu
TREWIS předem nastavena, stačí
vyplnit počet u požadované kategorie. Pokud byste chtěli ještě například v únoru zadat odvod za prosinec, stačí si zvolit rok a následně
měsíc, za který je odvod hlášen,
a částky budou přednastaveny ve
správné výši, platné pro konkrétní
kalendářní rok.
Program rovněž umožňuje evidenci členů v Zajišťovacím fondu
a vyplňování a zasílání měsíčních
hlášení elektronicky, přímo z programu TREWIS ZO.
Ty základní organizace, které
program TREWIS ZO využívají,
nemusí již posílat klasickým způsobem žádné hlášenky, mohou si
vše spravovat a odesílat přímo
z programu, stejně tak si mohou
dohledat identifikační číslo jakéhokoliv člena (i nového) na kartičku pojištěnce D.A.S.
Věříme, že tyto informace vám
pomohou a zjednoduší vaši práci.
Těšíme se na spolupráci v roce
2021.
Ing. Šárka TIKOVSKÁ,
vedoucí ekonomického
a organizačního oddělení OSZSP ČR
Mgr. Lubomír FRANCL,
místopředseda OSZSP ČR



http://osz.cmkos.cz
E-mail: osz_cr@cmkos.cz
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WƎşůŽŚĂē͘Ϯ ^ƚĂƚƵƚƵĂũŝƓƛŽǀĂĐşŚŽĨŽŶĚƵK^^WZ
;ǀǇƉůŶƚĞƉƎŝŬĂǎĚĠĚĂůƓşƉůĂƚďĢĚŽĂũŝƓƛŽǀĂĐşŚŽĨŽŶĚƵͿ

ϭ

;ēŝƚĞůŶĢũŵĠŶŽĂƉƎşũŵĞŶş͕ƚĞůĞĨŽŶŶĞďŽĞͲŵĂŝůͿ

;ŶĂƉƎ͗͘ēĞƌǀĞŶĞĐϮϬϭϯͿ

;ŶĂƉƎ͗͘ƉŽƓƚĂͬϭϱ͘ϴ͘ϮϬϭϯͿ

ŽƚŝƐŬƌĂǌşƚŬĂŽĚďŽƌŽǀĠŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ

