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„Vždy je vhodná doba udělat to, co je správné.“ Martin L. King

Aby se platy učitelů konečně 
přiblížily úrovni vysokoškol�
sky odměňovaných zaměst�
nanců, přistoupily školské od�
bory na kompromis, kdy by se 
letos tarifní platy zvýšily o de�
set procent, a nadtarifní složky 
platu o další procenta.  Jenže 
po jednání s premiérem a mi�
nistrem školství se zvýšení pla�
tů učitelů snížilo na osm tarif�
ních procent. Celkem pochopi�
telně se to školským odborům 
nelíbí, ačkoli premiér A. Babiš 
tvrdí, že již není o čem jednat 
a ministr školství Robert Plaga 

nechápe, proč se školské od�
bory chystají ke stávce, když 
přece „platy učitelů rostou.“ 

Vzhledem k nesplněným sli�
bům vlády byla stávková po�
hotovost vyhlášena již v září. 
Nyní vedení školských odborů 
po dohodě s terénem rozhodlo, 
že se stávka kvůli platům uči�
telů uskuteční ve středu 6. lis�
topadu. Školy by měly po celý 
den zůstat zavřené.

„Ty školy, které nebudou za�
vřené, by měly mít omezený pro�
voz,” oznámila místopředsedky�
ně odborů Markéta Seidlová. 

„Pokud nedojde k nějakému 
mimořádnému zvratu ve vy�
jednávání, jako že další vyjed�
návání už plánována nejsou, 
tak stávka 6. listopadu proběh�
ne,” řekla předsedkyně kraj�
ského školského odborového 
svazu v Olomouckém kraji Eva 
Hrdličková.

„Chtěli bychom se omlu�
vit rodičům i zřizovatelům, 
že jim zkomplikujeme život,“ 
řekl předseda školských odbo�
rů František Dobšík. Jak dále 
sdělil, odboráři se obávají, že 
peníze slibované na nenároko�
vé složky by mohly být využity 
na jiné projekty, a nakonec by 
se nedostaly k učitelům. „Aby�
chom si reformu neplatili z pe�
něz, které jsou určeny na na�
výšení platů,“ dodal F. Dobšík. 

„Stávkujeme proti vládě, která 
může posunout tarify, jak oče�
káváme,“ upřesnil F. Dobšík. 
„Nedůstojné handrkování“ po�
dle něj může přestat. „V záloze 
jsou po Vánocích i další akce, 
ale nejprve chceme o platech 
jednat,“ zdůraznil předseda 
školských odborů.

Místopředsedkyně odbo�
rů Markéta Seidlová uvedla, 
že prozatím není jasné, kolik 
škol se do stávky zapojí. „Má�
me signály z regionů, že se 
zapojí přes 50 procent škol,“ 
uvedla M.  Seidlová, podle níž 
některé budou zcela zavřeny 
a další budou mít pro děti jiný 
program. Školy, které se zapojí, 
budou označeny logem s pod�
porou stávky.

 Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

VLÁDA SVÉ SLIBY O ZVÝŠENÍ PLATŮ NESPLNILA
Ačkoli vláda slíbila loni, letos a příští rok zvyšovat pla-
ty učitelů vždy o 15 procent, letos začala licitovat nejdřív 
s opatrně se zvyšujícími pevnými částkami, po tlaku škol-
ských odborů nabídla zvýšení o osm procent do tarifů. 
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„Středoškoláci se bouřili proti povinné maturitě z matematiky. Stačilo říct, že 
ji tedy nahradíme povinnou maturitou z tělocviku. A je po protestech!“
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V pátek 27. září patřila zasedací míst�
nost Střední odborné školy obchodu 
a služeb v Olomouci ve Štursově ulici 
členům řídícího týmu projektu IKAP, 
učitelům odborných předmětů potravi�
nářských a gastronomických předmětů 
a jejich hostům.

Ředitelka SOŠ Prostějov Mária 
Zámostná představila účastníkům 
odborníky z pra�e a jejich činnost. Ob�pra�e a jejich činnost. Ob�
jasnila, v čem spočívá spolupráce s vy�
branými základním školami, a přiblíži�
la jejich práci. Mimořádně zajímavou 
součástí setkání byla prezentace odbor�
ných seminářů uskutečněných do červ�
na, které se ujali metodici – konzultanti 
Lenka Svobodová (SOŠ Prostějov), Anna 
Pupíková a Josef Mrtýnek (SOŠ Litovel), 
Miroslava Kolářová (SOŠ obchodu a slu�
žeb Olomouc) a Jindřich Ungermann 
(SŠ gastronomie a farmářství Jeseník).

Ti, kteří u toho nebyli osobně, mohli 
nasát atmosféru Gastrohrátek v ZŠ Jana 
Železného v Prostějově i vůni kvalitního 
vína. Jitka KŘENKOVÁ

Dne 10. října se Základní škola Křižná 
opět zapojila do oblíbeného projektu 72 
hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovol�
nických aktivit. Každý má možnost po�
moci svému okolí, přírodě nebo lidem. 
Po vzoru loňského roku jsme zvolili dvě 
aktivity – pomoc lidem a pomoc přírodě. 
Bez váhání jsme pro pomoc lidem opět 
zvolili místní diakonii a navštívili klienty 
stacionáře. Společně jsme si zazpívali zná�
mé lidové písničky za doprovodu ukulele 
a akordeonu. Děti také seniorům předaly 
obrázky od našich prvňáčků a společně 
jsme zavzpomínali na první rok ve škole. 
Žáci šestého ročníku se do projektu za�
pojili úklidem okolí školy a břehu řeky 
Bečvy. Byli překvapeni, co všechno lidé 
odhazují na zem. V loňském školním roce 
jsme tento úklid u řeky Bečvy realizovali 
dvakrát, a přesto jsme během chvíle napl�
nili tři velké pytle lahvemi a sáčky. Všem 
žákům a vyučujícím patří poděkování za 
realizaci letošního projektu 72 hodin.

 Monika KRISTOVÁ ZÁSLAVOVÁ, 
Renata HORVÁTHOVÁ

Lesy České republiky pořádaly v sobotu 
19. října po celé republice akci Den za 
obnovu lesa. Jednou z těchto lokalit by�
lo i Panské Pole u Rokytnice v Orlických 
horách. Dobrovolníci společně zahájili 
výsadbu nových lesů, které budou růst 
po další generace. Také desítka dětí ze 
ZŠ v Červené Vodě přiložila ruce k dílu 
a ve vyměřeném čase vysadila 65 saze�
nic. V nelehkém terénu to byl obdivuhod�
ný výkon, neboť práce se sekeromotykou 
na pasece porostlé buřinou dala zabrat 
i dospělým. Za odvedenou práci dostali 
žáci malou odměnu – sáček se semeny 
listnatých stromů a nálepku. Děti se roz�
hodly semínka odnést domů, na jaře je 
vyset a pěstovat sazeničky pro nový les. 
Žáci také úspěšně zvládli rozpoznávání 
stromů a hub, zvěře i ptáků. Vyslechli 
informace o škůdcích lesa, vyzkoušeli si 
měření klád s pásmem a ověřili si svoji 
zručnost při zatloukání hřebíků. U ryb�
níčku se seznámili s některými druhy 
ryb i vodním ptactvem a vyzkoušeli svoji 
trpělivost při rybolovu.    Eva VESELÁ

Diskuze v Olomouci

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou. 
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REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Změna financování představuje 
nástroj, jehož prostřednictvím 
stát přerozděluje jím vyčleněné 
finanční prostředky na činnost 
škol a školských zařízení jednot�
livým subjektům. Všechny fi�
nanční prostředky státního roz�
počtu však mají jasné účelové 
určení – platy pedagogických 
pracovníků i nepedagogic�
kých zaměstnanců, popřípadě 
tzv. ostatní neinvestiční výdaje 
(ONIV) – učebnice, učební te�ty, 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků apod. 

Současný systém
Objem peněz na přímé výda�
je na vzdělávání pro konkrétní 
školu či školské zařízení na ka�
lendářní rok je striktně odvozen 
od skutečného počtu dětí, žáků, 
studentů či jiných jednotek vý�
konu v konkrétní škole či škol�
ském zařízení. 

V současném systému tak ne�
ní nijak zohledněno věkové slo�
žení pedagogů dané školy mající 
přímý vliv na výši tarifní části 
platů a fakticky snižující objem 
prostředků, který řediteli školy 
zůstane na další zejména moti�
vační složky platu.

Ředitel školy fakticky při�při�
způsobuje rozsah poskytova�
ného vzdělávání objemu peněz 

na přímé výdaje na vzdělává�
ní na daný kalendářní rok. Jde 
někdy až na minimum toho, co 
mu předpisy dovolí, bez ohledu 
na kvalitu.

Nový systém
Nový systém je založený na fi�
nancování reálného objemu vý�
uky a reálné výše tarifních pla�
tů pedagogů v MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ 
a konzervatořích a zajistí tak 
školám dostatek finančních 
prostředků pro kvalitní výuku 
i pro odpovídající odměňování 
jejich pracovníků. Zásadní změ�

nu představuje zavedení nové�
ho systému financování peda�
gogické práce v MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ 
a konzervatořích. Pro jednotlivé 
obory vzdělání, MŠ a ŠD je 
závazným právním předpisem 
(nařízení vlády a vyhlášky) 
stanoven ma�imální rozsah 
vzdělávání hrazený ze státní�
ho rozpočtu.

Prostředky na další složky 
platu tak vždy škola dostane ve�
dle prostředků na tarifní složky 

platu a ředitel školy tak má ga�
ranci, že nebude zajišťovat ta�
rifní složky platu pedagogů na 
úkor prostředků na další slož�
ky platu (zejména motivační).

Objem prostředků na pla�
ty nepedagogů (u MŠ, ZŠ, SŠ 
a konzervatoří) bude minis�
terstvo školství rozepisovat na 
každou jednotlivou školu pro�
střednictvím normativu slože�
ného z normativu na ředitelství, 
další pracoviště a každou třídu, 
u konzervatoří na žáka. Tento 
princip umožňuje reálnější zo�
hlednění skutečné potřeby ne�
pedagogické práce konkrétní 
školy.

Poslední složkou centrálního 
rozpisu bude objem prostřed�
ků na učebnice, učební pomůc�
ky a další vzdělávání pedago�

gů, tzv. ONIV. Tento bude pro 
každou jednotlivou MŠ, ZŠ, SŠ 
a konzervatoř stanoven na zá�
kladě centrálního normativu 
podle počtu dětí, žáků či stu�
dentů školy.     

Výhody nového systému
Nový systém výrazně zvyšuje 
předvídatelnost prostředí pro 
ředitele škol, neboť tito si bu�
dou moci vždy již v září spočí�
tat limit počtu pedagogických 

pracovníků, který jim je stát při 
dané organizaci vzdělávání při�
praven v následujícím kalendář�
ním roce výše uvedeným způ�
sobem zafinancovat. 

Nový systém výrazně snižuje 
závislost rozhodujícího objemu 
finančních prostředků státního 
rozpočtu pro konkrétní školu na 
naplněnosti školy a jejích jed�
notlivých tříd – rozhodujícím 
parametrem bude skutečně rea�
lizovaný rozsah výuky, přičemž 
stanovený ma�imální objem vý�
uky financovatelný ze státního 
rozpočtu otevírá prostor pro vyš�
ší míru dělení tříd na skupiny 
pro určité předměty či aktivity, 
zavádění prvků tandemové vý�
uky, rozšíření doby provozu ma�
teřských škol a postupné snižo�
vání počtu dětí či žáků ve třídě.

Objem prostředků na další 
složky platu (zejména moti�
vační) bude škola vždy dostá�
vat vedle reálného objemu pro�
středků na tarifní složky platu 
pedagogů; tento objem bude sta�
noven normativně podle počtu 
pedagogů, normativ však bude 
zároveň zohledňovat zvýšenou 
náročnost pedagogické práce ve 
třídách s vyšší naplněností (ze�
jména pro případy, kdy zřizo�
vatel nevytvoří prostorové pod�
mínky pro postupné přiměřené 
snižování počtu žáků ve třídách) 
a s vyšší mírou inkluze. Na od�
měny a osobní příplatky budou 
mít peníze i ty školy, které je 
dosud neměly, což jsou zejmé�
na mateřské školy.

Přípravný rok 2019
Ministerstvo školství ke změ�
ně financování uspořádalo dvě 
vlny seminářů, a to jak pro ře�
ditele škol, tak i pro úředníky 
krajských úřadů i obecních úřa�
dů obcí s rozšířenou působnos�
tí. Dále ministerstvo připravilo 
metodiky pro výpočet PHma�, 
které mají ředitelé všech typů 
škol již řadu měsíců k dispozici 
na webových stránkách minis�minis�
terstva. V současné době probí�
há ve školách každoroční sběr 
dat (oproti předchozím rokům 
je o některé údaje rozšířený), ze 
kterých MŠMT propočítá rozpo�
čty škol pro rok 2020. mšmt

Od příštího kalendářního roku bude zavedena změna ve fi-
nancování školství, a to po více než dvaceti letech. Umož-
ní zvýšit kvalitu výuky, snížit počet žáků ve třídě, garantuje 
dostatek peněz pro skutečné tarify i motivační složky platu.

Ředitel ško ly bude mít záruku, že nemusí 
zajišťovat tarifní složky platu pedagogů na 
úkor prostředků na další složky platu. 
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Patří k té mladší generaci 
a jeho životní postoje potvrzu�
jí, že odbory a myšlenky, které 
sdílejí, mají co nabídnout i této 
věkové skupině. 

 Proč se věnujete odbo-
rářské práci? Jak je pro 

vás členství v odborech dů-
ležité?

Odborářské práci se aktivně 
věnuji zhruba čtyři roky. Jedním 
z hlavních důvodů, proč tomu 
tak je, je možnost spolurozho�
dování při uzavírání kolektivní 

smlouvy, což běžný zaměstna�
nec nemůže. Jsem přesvědčen, 
že v jednotě je síla, a proto je 
důležité při jednání, ať už se za�
městnavatelem, nebo při aktuál�
ním vyjednávání o růstu platů 
na vyšší úrovni, mít silnou člen�
skou základnu. A jako aktivní 
člen odborů získávám průběž�
ně aktuální informace o vývoji 
ve školství od vedení školských 
odborů.

Odbory beru jako partnera, 
který spoluvytváří dobré a kva�
litní podmínky v zaměstnání. 
Velmi užitečné je, že v případě 

pracovněprávních problémů se 
můžete na odbory obrátit, a to 
bezplatně, včetně zastoupení 
před soudem. Vždycky tvrdím, 
že je dobré mít kvalitní pojistku. 
Takže i takto můžeme odbory 
brát. Člověk nikdy neví, kdy od�

bory bude potřebovat, protože je 
toho víc, čím se odborové orga�
nizace ve své činnosti zabývají. 

 Co máte rád na učitelské 
práci? Proč jste se rozho-

dl být pedagogem?
Učitelem jsem se stal vícemé�

ně náhodou. V mládí mě nikdy 
nenapadlo, že bych dělal tuto 
profesi. Asi před dvanácti lety 

jsem dostal nabídku pracovat 
jako učitel odborného výcviku 
v sokolovské ISŠTE. Původně 
jsem předpokládal, že se bude 
jednat o práci na přechodnou 
dobu, než najdu jiné zaměst�
nání. Po nějakém čase mě ale 

kantořina začala opravdu bavit. 
Především mě naplňuje předá�
vat mladým své znalosti a do�
vednosti. A když pak vidím, že 
žáci nebo již naši absolventi zů�
stávají v oboru a jsou dobrými 
pracovníky i řemeslníky, tak mě 
to velice těší.

 Můžete přiblížit více 
odborářské aktivity ve 

vašem regionu? 
Několikrát do roka, když 

máme v regionu různé kultur�
ní akce, se jich spolu se škol�
skými odbory účastníme s tím, 
že je zde prezentujeme. Svým 
spoluobčanům touto cestou 
poskytujeme různé informace 
z odborářského života, případ�
ně odpovídáme na jejich pracov�
něprávní otázky. To vidím jako 
velmi dobrou cestu, jak práci 
odborů popularizovat a ukazo�
vat její význam.

Romana SLANINOVÁ

ODBORY JAKO PARTNER I POJISTKA BUDOUCNOSTI

Velmi užitečné je, že v případě pracovně-
právních problémů se můžete na odbory 
obrátit, a to bezplatně, včetně zastoupení 
před soudem. 

Karel Janda působí již několik let jako učitel odborné-
ho výcviku v Integrované střední škole technické a eko-
nomické v Sokolově a zároveň je velmi aktivní ve škol-
ských odborech. 

PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ A LHŮTA PRO VÝPOVĚĎ

 Lhůty, v nichž zaměstnavatel může 
poté, co zjistil konkrétní důvod pro 

rozvázání pracovního poměru (spočívající 
v porušení povinnosti vyplývající z práv�
ních předpisů vztahující se k vykonávané 
práci) či tento důvod vznikl, učinit právní 
úkon směřující ke skončení pracovního 
poměru stanoví § 58 zákoníku práce takto:

(1) Pro porušení povinnosti vyplýva�
jící z právních předpisů vztahujících se 
k vykonávané práci nebo z důvodu, pro 
který je možné okamžitě zrušit pracov�
ní poměr, může dát zaměstnavatel za�
městnanci výpověď nebo s ním okamžitě 
zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsí�
ců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi 
dověděl, a pro porušení povinnosti vy�
plývající z pracovního poměru v cizině 
do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, 
nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, 
kdy důvod k výpovědi nebo k okamžité�
mu zrušení pracovního poměru vznikl.

(2) Stane�li se v průběhu 2 měsíců 
podle odstavce 1 jednání zaměstnan�
ce, v němž je možné spatřovat porušení 
povinnosti vyplývající z právních před�
pisů vztahujících se k vykonávané prá�
ci, předmětem šetření jiného orgánu, je 
možné dát výpověď nebo s ním okamžitě 
zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců 
ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl 
o výsledku tohoto šetření.

Při nedodržení těchto lhůt dochází 
k zániku práva, jak stanoví § 330 zá�
koníku práce.

 Vít BERKA

 Do jaké doby od okamžiku 
porušení pracovní kázně je 

možno se zaměstnancem ukončit 
pracovní poměr? 
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 V rozvrhu vaší základní 
školy přibyl nový před-

mět, ve kterém se učí prak-
tickým technickým doved-
nostem. Jaké jsou zatím s je-
ho zavedením zkušenosti?

Na základě osobních pracov�
ních zkušeností získaných mi�
mo školství jsem se po nástupu 
do funkce ředitele školy snažil 
zachovat a modernizovat škol�
ní dílnu pro potřeby základní 
školy v souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem. 
Praktickým technickým doved�
nostem se u nás tedy žáci učí 
již od prvního ročníku v rám�
ci předmětu pracovní činnos�
ti (obor člověk a svět práce), 
ve kterém podporujeme přiro�
zenou zvídavost žáků, zájem 
o technické obory a současně 
jejich kreativitu. 

 Zatím jde o pilotní pro-
gram, který ve vaší ško-

le zkoušíte. Proč jste se se 
školou do projektu přihlásil?

Primárně to byl zájem zjis�
tit záměr ministerstva škol�
ství v tomto vzdělávacím obo�

ru a srovnat naše dosavadní 
zkušenosti, dále získat kontak�
ty na školy s podobným škol�
ním vzdělávacím programem. 
Je to příležitost vyměňovat si 
zkušenosti, vzájemně se in�
spirovat, získat podporu pro 
další rozvoj, vybavení moder�
ními pomůckami. Přivítáme 
možnost dalšího vzdělávání 
a sdílení dobré pra�e.

 Měl by být předmět 
technika napříště po-

vinný ve všech školách?
Z mého pohledu by to bylo 

užitečné. Žáci budou mít příle�

žitost vyzkoušet si své možnos�
ti, realizovat své zájmy. Hlav�
ní přínos vidím v možnostech 
aplikovat získané dovednosti 
napříč různými obory, nejen 
technicky zaměřenými. Před�

mět pracovní činnosti / tech�
nika pojímáme jako polytech�
nickou výchovu podle popisu 
dostupného na webu NUV, kde 
je tato definice: „Polytechnic�

ké vzdělávání lze chápat ja�
ko vzdělávání integrující pří�
rodovědné, technické a envi�
ronmentální vzdělávání a jako 
komple� vzájemných implikací 
mezi složkami vzdělání a jed�

notlivými předmětovými ob�
lastmi.“ Myslím, že časová tý�
denní dotace by měla vycházet 
z možností konkrétní školy.

 Od kterého ročníku je 
technika zařazena do 

výuky? 
V naší škole ji máme zařaze�

nou od prvního ročníku, kdy 
se děti na prvním stupni učí 
konstruovat ze stavebnic, pra�
covat s drobným materiálem, 
s přírodninami, rozvíjejí si mo�
toriku a prostorovou předsta�
vivost. Na druhém stupni se 
pak žáci věnují práci s různý�
mi materiály, složitějšími po�
můckami a současně rozvíjí 
dovednosti týmové spolupráce.

 Co se školáci konkrétně 
učí a kolik hodin týdně 

techniku mají?
V každém ročníku mají žá�

ci jednu hodinu týdně. Mimo 
aplikaci teoretických znalostí 
a technických dovedností se 
také učí pozitivnímu vztahu 
k práci a řešení problémových 
úkolů, k týmové spolupráci, 
uplatňování vlastní tvořivos�
ti, porovnávání různých pra�
covních postupů s využitím 
různých materiálů při výro�
bě stejného výrobku dle před�
lohy nebo vlastního návrhu 
– například výroba vánoč�
ní ozdoby z papíru, ze dřeva 
při použití klasického ruč�
ního nářadí nebo modelace 
výrobku v grafické aplikaci 
a vytištění na 3D tiskárně. To 
znamená, že žáci se seznámí 
s klasickým nářadím a mate�
riály, postupně se učí praco�
vat s různými robotickými 
stavebnicemi a využívat di�
gitální technologie.

 Jaký je váš osobní názor 
na předmět technika? 

Podle našich zkušeností vět�
šinu žáků baví, rádi se účastní 
soutěží a uspokojením pro žá�
ky je dovednost vytvořit vlast�
ní výrobek. Přínosem je také 
praktické uplatnění mezipřed�
mětových vztahů, konkrétně 
matematiky, fyziky, informa�
tiky, výtvarné výchovy i pří�
rodopisu.

Táňa PIKARTOVÁ

NOVÝ PŘEDMĚT TECHNIKA SE UŽ UČÍ
O tom, že se do výuky základních škol zavede předmět techni-
ka, se hovoří už velmi dlouho. Od nového školního roku se tak 
stalo, zatím zkušebně, zhruba ve třiceti školách. Jednou z nich 
je přerovská základní škola. S jejím ředitelem Miroslavem 
Fryštackým hovoříme o výuce tohoto předmětu.   

Děti na prvním stupni se učí konstruovat 
ze stavebnic, pra covat s drobným materi-
álem, s přírodninami, rozvíjejí si mo toriku 
a prostorovou předsta vivost. 

FOTO: Stanislav JUGA
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Na vaše otázky odpovídá právník školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

VYUŽITÍ POMOCI Z FKSP

 Poskytování sociální výpomoci 
upravuje § 11 odst. 1 vyhlášky 

č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb: „Z fondu lze po�
skytnout jednorázovou sociální vý�
pomoc zaměstnancům, popř. jejich 
nejbližším pozůstalým, v mimořádně 
závažných případech a při řešení tíži�
vých nebo neočekávaných sociálních 

situací. Sociální výpomoc 
může v jednotlivém pří�
padě činit nejvýše 15 
000 Kč, v případech 
postižení živelní po�
hromou, ekologic�
kou nebo průmy�
slovou havárií na 
územích, na kte�
rých byl vyhlášen 
nouzový stav, nej�
výše 30 000 Kč.“ Za�
městnavatel nic zjišťo�
vat nemusí. 

 Musí zaměstnavatel zjišťo-
vat, za co utratí zaměstna-

nec sociální výpomoc z FKSP?

VYUČOVACÍ POVINNOST PRO ŘEDITELE ŠKOLY

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ŠKOLY

 Podle § 166 odst. 1 školského zá�
kona platí, že ředitel příspěvkové 

organizace je ředitelem všech škol a škol�
ských zařízení, jejichž činnost tato práv�
nická osoba vykonává. V § 2 odst. 4 na�

řízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení 
rozsahu přímé vyučovací, přímé výchov�
né, přímé speciálněpedagogické a pří�
mé pedagogicko�psychologické činnosti 
pedagogických pracovníků, se stanoví:

„(4) U právnické osoby, která vykoná�
vá činnost více druhů škol, se stanoví 
týdenní rozsah přímé pedagogické čin�
nosti ředitele školy a jeho zástupce po�
dle vykonávané činnosti školy, u které 
je v příloze k tomuto nařízení stanove�
na přímá pedagogická činnost nejnižší.“

Příklad pro aplikaci tohoto ustanovení:
Ředitel školy, který řídí mateřskou školu 

(3 třídy), základní školu s prvním stupněm 

(3 třídy) a školní družinu (1 oddělení), 
celkem 7 organizačních jednotek, bude 
mít rozsah přímé pedagogické činnosti 9 
hodin týdně podle přílohy nařízení vlády, 
neboť je tento rozsah pro něho nejnižší. 

Ředitel školy, který řídí pouze činnost 
základní školy (6 tříd základní školy 
s prvním stupněm a 1 oddělení školní 
družiny, celkem 7 organizačních jedno�
tek), má rozsah přímé pedagogické čin�
nosti 10 hodin týdně.

Uvedený rozsah přímé pedagogické 
činnosti ředitele je takto stanoven v pří�
loze k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., bod 
1.2 a bod 2.3. 

 Dnem 1. května 2019 nabyla účin�
nosti vyhláška č. 107/2019 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích. Součástí změn 
je i změna ustanovení § 2 odst. 2 vyhláš�
ky upravující složení konkurzní komise 
při konkurzním řízení na ředitele střední 
školy. V novelizovaném § 2 odst. 2 vy�
hlášky se stanoví:

(2) Členy komise jsou v případě kon�
kurzního řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele právnické osoby vykonávající čin�
nost školy zřizované krajem4) jmenováni:

a) 2 členové určení zřizovatelem,
b) 1 člen určený krajským úřadem,
c) 2 členové, kterými jsou odborník v ob�

lasti státní správy, organizace a řízení ve 
školství podle druhu a typu příslušné školy 
nebo školského zařízení, personalista nebo 
psycholog, určení Českou školní inspekcí,

d) 1 člen, kterým je pedagogický pra�
covník příslušné právnické osoby vyko�
návající činnost školy, 

e) 1 člen, kterým je školní inspektor 
České školní inspekce, a

f) 1 člen, kterým je člen školské rady 
zvolený zákonnými zástupci nezletilých 
žáků a zletilými žáky nebo studenty, urče�
ný volbou školské rady, je�li zříze�
na; pokud je za zákonné zástupce 
nezletilých žáků a zletilé žáky 
nebo studenty do školské rady 

zvolen jen 1 člen, považuje se za určené�
ho tento člen.

 Podle jakých pravidel se sta-
noví týdenní rozsah vyučo-

vací povinnosti ředitele právnické 
osoby, která vykonává činnost více 
druhů škol, případně i školských 
zařízení? Jde o příspěvkovou orga-
nizaci zřizovanou obcí.

 Jaké je složení konkurzní 
komise při konkurzním říze-

ní na ředitele střední školy?
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ
I

Tento organizační řád prová�
dí podrobnější úpravu Stanov 
ČMOS PŠ (dále jen „stanovy“) 
a Finančního řádu ČMOS PŠ (dá�
le jen „finanční řád“). Upravu�
je způsob organizace činnosti 
členů a orgánů ČMOS PŠ a je�
ho organizačních jednotek a je 
pro všechny členy a organizač�
ní součásti ČMOS PŠ závazný.

II
Podmínky členství, práva a po�
vinnosti členů ČMOS PŠ

1 K článku 10 stanov; 
vznik členství

1.1 Příslušným odborovým 
orgánem pro přijetí přihlášky 
(tedy pro rozhodnutí o vzniku 
členství) je výbor ZOOS, případ�
ně předseda ZOOS, pokud není 
výbor ustaven. V případě indi�
viduálních členů je příslušným 
orgánem OROS (KROS).

1.2 Žadatel podává písemnou 
přihlášku příslušnému orgánu 
prostřednictvím předsedy nebo 
některého člena výboru ZOOS. 
Forma přihlášky je stanovena 
přílohou č. 1 organizačního řá�
du. Formulář přihlášky je volně 
přístupný na webových strán�
kách ČMOS PŠ či jednotlivých 
KROS. V případě, že žadatel po�
žádá o přihlášku, je příslušný 
orgán povinen přihlášku žada�
teli předat. Příslušný orgán roz�
hodne do 14 dnů, zda přihláš�
ku přijme, či nepřijme. V přípa�
dě nepřijetí přihlášky členství 
v ČMOS PŠ nevzniká. O přijetí či 
nepřijetí přihlášky bude žadatel 
bezodkladně vyrozuměn. Roz�
hodnutí o přijetí či nepřijetí uve�
de výbor ZOOS v zápise ze schů�
ze nebo předseda ZOOS v zázna�
mu o svém rozhodnutí. Pokud 
o to požádá žadatel o členství, 
jehož přihláška nebyla přijata, 
plní funkci odvolacího orgánu 
členská schůze, která věc pro�
jedná do 30 dnů a o výsledku 
bezodkladně vyrozumí žadatele.  

Při rozhodování o přijetí či ne�
přijetí přihlášky nelze uplatňo�
vat důvody uvedené v čl. 2 sta�
nov.

1.3 Podkladem pro schválení 

přechodu ZOOS z jiného odboro�
vého svazu podle čl. 10 písm. c) 
a čl. 15 písm. g) stanov je i jmen�
ný seznam osob, jimž tímto roz�
hodnutím OROS (KROS) vznik�
ne členství v ČMOS PŠ. Součás�
tí jmenného seznamu musí být 
i údaje podle přílohy č. 1.

1.4 Výbor ZOOS nebo, pokud 
není výbor ustaven, předseda 
ZOOS vedou evidenci členů or�
ganizovaných v ZOOS. Eviden�

ce musí u každého člena, kromě 
údajů podle přílohy č. 1, obsa�
hovat i přehled o placení člen�
ských příspěvků a datum vzni�
ku členství.

1.5 Postup při podání přihláš�
ky oblastní (krajské) radě odbo�
rového svazu

Individuální členství v ČMOS 
PŠ vzniká přijetím přihláš�
ky příslušnou OROS (KROS) 
a umožňuje členství těm, kte�
ří z různých důvodů nemohou 
podat přihlášku v ZOOS (např. 
čl. 16 Stanov), a dalším osobám, 
jejichž přihláška nebyla přijata 
v ZOOS nebo kteří nechtějí být 
členy žádné ZOOS. 

Žadatel podá přihlášku pří�
slušné OROS (KROS) písemnou 
formou. Forma přihlášky je dá�
na přílohou č. 2 organizačního 
řádu.

Ustanovení čl. 1.2 se uplat�
ní obdobně i pro příslušnou 
OROS (KROS), tedy mj. i to, že 
má právo rozhodnout, zda při�
hlášku přijme, či nepřijme. Po 
přijetí přihlášky zapíše OROS 
(KROS) individuálního člena do 
samostatné evidence pod regis�
tračním číslem, které se přidě�
luje obdobně jako čísla ZOOS. 
To znamená, že každý indivi�
duální člen bude mít své regis�
trační číslo složené z čísla od�

borového svazu (23), písmena D 
a pořadového třímístného čísla 
(např. D 002) a čtyřčíslí, které 
má okres přiděleno ve statisti�
ce dle číselníku krajů a okresů 
(např. 3801).

Evidence individuálních čle�
nů musí obsahovat kromě úda�
jů podle přílohy č. 2 i registrač�
ní číslo, datum vzniku členství 
a přehled o placení členských 
příspěvků. Sekretariát ČMOS PŠ 
na základě údajů OROS (KROS) 
vede centrální evidenci indivi�
duálních členů. OROS (KROS) 
vede seznam individuálních 
členů v informačním systému 
ČMOS PŠ (dále jen ROTUNDA) 
a na sekretariát zasílá jmenný 
seznam pouze jako rozpis u od�
vodu členských příspěvků.

1.6 Člen může změnit přísluš�
nost k profesní sekci nejvýše 
1� ročně, a to vždy k 30. 9. Pří�
slušnost člena k profesní sekci 
a každou její změnu zaznamená�
vá pověřený člen výboru ZOOS 
nebo předseda ZOOS, u indivi�
duálního člena pak pověřený 
člen OROS (KROS).

2 K článku 10 písm. d) 
stanov; zabezpečení 

práv individuálních členů
Stanovy ČMOS PŠ dávají 

všem členům ČMOS PŠ stejná 
práva a povinnosti a nerozlišu�
jí členy podle způsobu přijetí 
přihlášky.

K zabezpečení práva člena vo�
lit a být volen do všech orgánů 
ČMOS PŠ (čl. 12 stanov) svolá�
vá OROS (KROS) podle potře�
by shromáždění těchto členů. 
Shromáždění za řízení osobou 
pověřenou OROS (KROS) může 
volit svého delegáta na oblastní 
konferenci. Způsob voleb stano�
ví OROS (KROS) při respektová�
ní čl. 26 stanov.

3 K části I finančního 
řádu; organizace odvodu 

členských příspěvků
3.1 Dojde�li v období, za něž 

ZOOS odvádí čl. příspěvky, ke 
změně výše odvodu z důvo�
du změny počtu členů ZOOS, 
popř. změny výše platového ta�
rifu u některého člena ZOOS, 

vyrovnání se provede v odvodu 
za další období.

Každá ZOOS zašle příslušné 
OROS (KROS) přehled vyúčto�
vání odvodu členských příspěv�
ků na formuláři přílohy č. 3.1 
elektronicky, příp. v písemné 
podobě. OROS (KROS) zasílá 
tyto formuláře hromadně na 
sekretariát ke kontrole v ter�
mínu za 1. pololetí do 20. 6. 
a za 2. pololetí do 5. 12. kalen�
dářního roku.

Pokud OROS nebo KROS pro�
vádí odvod hromadnou platbou 
(část I/6 FŘ), zasílá současně 
na centrálu i formulář k rozpi�
su hromadné platby dle přílohy 
č. 16 organizačního řádu.

3.2 Pokud OROS (KROS) pro�
vádí odvod čl. příspěvků za ji�
mi evidované individuální členy, 
postupuje obdobně jako u odvo�
du hromadnou platbou a spo�
lu s ní zasílá formulář rozpisu 
dle přílohy č. 17 organizační�
ho řádu.

3.3 Přehled o odvodu člen�
ských příspěvků uvádí ZOOS 
v příloze č. 3.1.

4 Členský  
průkaz

Tiskopis členského průkazu 
vydává sekretariát ČMOS PŠ. 
Průkaz je platný pouze v pří�
padě, je�li doplněno organi�
zační číslo ZOOS, předepsané 
osobní údaje a je�li opatřen ra�
zítkem ZOOS a podpisem před�
sedy ZOOS.

Členský průkaz individuál�
ního člena ČMOS PŠ musí být 
opatřen razítkem OROS (KROS) 
a podpisem předsedy OROS 
(KROS).

Podmínkou platnosti člen�
ského průkazu je dále potvrze�
ní o zaplacení členských pří�
spěvků za období stanovené 
podle části I/6 finančního řá�
du. Potvrzení zaznamenává do 
průkazu předseda ZOOS, pově�
řený člen výboru ZOOS, popř. 
pověřený člen OROS (KROS), 
a to vždy nejpozději do konce 
stanoveného období.

Každý člen může mít pouze 
jeden členský průkaz a může 
být členem nejvýše jedné ZOOS.
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5 K článku 11; ukončení 
členství v ZOOS

5.1 Právem člena ČMOS PŠ 
je ukončit své členství v ZOOS, 
v níž je organizován. V takovém 
případě zůstává i nadále členem 
ČMOS PŠ. Pokud nedojde k při�
jetí člena novou ZOOS, bude 
na vlastní žádost a po vyplně�
ní přihlášky k individuálnímu 
členství zaevidován příslušnou 
OROS (KROS). V tomto případě 
nejde o přijetí přihlášky podle 
čl. 10 stanov, ale o pouhé za�
evidování, a to podle pravidel 
uvedených v čl. 1.5 organizač�
ního řádu.

Při ukončení členství v ZOOS 
z vlastního rozhodnutí na zákla�
dě písemného oznámení, popří�
padě při přechodu člena do ji�
né ZOOS, nevzniká členu žádný 
individuální nárok na finanční 
a majetkové vypořádání.

5.2 Přechodem ZOOS do ji�
ného odborového svazu neza�
niká členství těm členům, kteří 
projeví vůli nadále zůstat členy 
ČMOS PŠ. V takovém případě 
se člen může ucházet o přijetí 
do některé ZOOS nebo jej OROS 
(KROS) zaeviduje jako indivi�
duálního člena.

5.3 Příslušným odborovým 
orgánem podle čl. 11 písm. c) 
a d) stanov je výbor ZOOS, a ne�
ní�li výbor ustaven, předseda 
ZOOS. V případě individuální�
ho členství je příslušným orgá�
nem OROS (KROS). V případě 
předsedy ZOOS je příslušným 
orgánem členská schůze ZOOS. 
O zániku členství podle čl. 11 
písm. d) stanov může rozhod�
nout i OROS (KROS).

Záznam o zániku členství 
v odborovém svazu je prová�
děn podle přílohy č. 18.

6 K článku 11; 
pozastavení členství 

v ČMOS PŠ
Po dobu od nezaplacení člen�

ského příspěvku se pozastavuje 
členu jeho členství v ČMOS PŠ, 
a to nejdéle do doby, než by po�
dle Stanov ČMOS PŠ došlo k zá�
niku členství pro neplacení člen�
ských příspěvků (čl. 11 písm. 
c) stanov).

Po dobu pozastaveného člen�
ství nemůže člen využívat žádné 

z práv člena ČMOS PŠ uvede�
ných v čl. 12 stanov. Písemné 
oznámení o pozastavení členství 
je povinen příslušný odborový 
orgán, který přijímá přihlášku, 
členu doručit neprodleně. V pří�
padě předsedy ZOOS je přísluš�
ným orgánem členská schůze 
ZOOS (jí pověřený člen). Svých 
práv nabývá člen znovu dnem, 
kdy se příslušný oborový orgán 
dozvěděl o pominutí důvodu po�
zastaveného členství (zaplacení 
dlužné částky).

7 K článku 12 písm. d); 
realizace práva na 

právní zastoupení
7.1 Právní pomoc zastoupe�

ním před soudem se poskytuje 
členům ČMOS PŠ v pracovně�
právních věcech a v případech, 
kdy dojde k porušení jiných 
práv, a to v přímé souvislosti 
s pracovněprávními vztahy. Po�
skytování právní pomoci zastou�
pením před soudem se nevzta�
huje na podání ústavní stížnosti, 
pokud je pro ČMOS PŠ význam�
né, bude řešeno individuálně.

Právní pomoc zastoupením 
před soudem se poskytuje i or�
gánům odborového svazu a je�
ho organizačních jednotek a čle�
nům odborového svazu v souvis�
losti s výkonem funkce v rámci 
svazu.

O právní pomoc zastoupe�
ním před soudem žádá člen pí�
semně. Písemná žádost člena 
musí být doložena vyjádřením 
ZOOS, jejímž je členem, a vyjá�
dřením příslušné OROS (KROS) 
k poskytnutí právní pomoci. 
Ve vyjádření ZOOS je třeba dá�
le uvést, zda ve věci bylo ne�
úspěšně mimosoudně jednáno 
a potvrzeno, zda člen řádně pl�
ní členské povinnosti (zaviněné 
neplacení členských příspěvků 
vylučuje poskytnutí právní po�
moci) a zda členství v odboro�
vém svazu trvá ke dni žádosti 
alespoň 12 měsíců.

O poskytnutí právní pomoci 
zastoupením před soudem roz�
hoduje předseda ČMOS PŠ na 
základě písemné žádosti.

Při rozhodování o poskytnutí 
právního zastoupení před sou�
dem se přihlíží kromě hledisek 
uvedených v čl. 12 písm. d) sta�
nov i k tomu, zda uplatňované 

požadavky nejsou v rozporu se 
zákonem, zda soudní spor má 
naději na úspěch a zda žada�
tel plní své členské povinnosti.

Předpokladem jednání o žá�
dosti je předložení všech dostup�
ných dokladů a listin, podrobné 
vylíčení skutečného stavu věci 
a konzultace s právníkem regio�
nálního poradenského centra. 
Právní pomoc formou zastoupe�
ní před soudem se realizuje tak, 
že člen, jehož žádosti bylo vyho�
věno, zmocní k zastoupení práv�
níka oblastního právního pora�
denství ČMOS pro zaměstnan�
ce, ve výjimečných případech 
advokáta na základě povolení 
předsedy ČMOS PŠ.

Zastupováním před soudem 
se rozumí jak vypracování a po�
dání návrhu na zahájení soudní�
ho řízení, tak i zastupování při 
jednáních u soudu včetně pro�
vádění všech potřebných úko�
nů. To platí i pro podání řádných 
a mimořádných opravných pro�
středků.

Právní pomoc, která byla čle�
nu povolena, se poskytuje zá�
sadně až do úplného vyřízení 
případu. V pra�i to znamená, 
že v případě úspěšného výsled�
ku řízení před soudem prvního 
stupně bude člen ČMOS PŠ bez 
dalšího zkoumání zastupován 
i před soudem druhého stupně, 
jestliže druhý účastník soudní�
ho řízení podal proti rozhodnutí 
soudu opravný prostředek. Po�
kud však rozhodnutí soudu prv�
ního stupně bylo pro člena ne�
příznivé, bude nutno přezkou�
mat, zda poskytnutí další právní 
pomoci je namístě, tj., zda mu 
mají být i v tomto případě hraze�
ny náklady právního zastoupení 
v odvolacím řízení. To obdobně 
platí i při uplatnění mimořád�
ných opravných prostředků.

Poskytnutí právního zastoupe�
ní před soudem může být ode�
jmuto, vyjdou�li najevo skuteč�
nosti, pro které právní pomoc 
neměla být poskytnuta, zejména:
 zjistí�li se, že uplatňované po�
žadavky jsou v rozporu s plat�
ným právním řádem;
 zjistí�li se, že člen nepravdivě 
informoval nebo zamlčel sku�
tečnosti důležité pro posouzení 
věci samé či pro realizaci práv�
ní pomoci;

 nedodržuje�li zastupovaný 
člen Stanovy ČMOS PŠ;
 zanikne�li zastupovanému 
členství v ČMOS PŠ ve smyslu 
čl. 11 stanov;
 a dále v případě, že člen ne�
poskytne součinnost povolené�
mu právnímu zástupci při pro�
jednávání jeho soudního sporu 
ani nereaguje na výzvy právní�
ho zástupce.

Náklady právního zastoupe�
ní a soudní poplatek, je�li člen 
poplatníkem (dále jen „nákla�
dy právního zastoupení“) hradí 
ČMOS PŠ do výše 50 000 Kč na 
jeden soudní spor, u hromadné 
žaloby do výše 100 000 Kč na 
jeden soudní spor. 

Překročit limit nákladů práv�
ního zastoupení lze jen výjimeč�
ně. O překročení limitu nákladů 
právního zastoupení rozhoduje 
předseda ČMOS PŠ na žádost 
člena. Tento postup bude uplat�
ňován zejména v případě členů, 
kteří vykonávají funkci předse�
dy ZOOS, člena OROS nebo čle�
na KROS.

Svědečné, znalečné a nákla�
dy řízení přiznané protistraně 
(zaměstnavateli) nejsou součás�
tí nákladů na právní zastoupe�
ní, tj., hradí je zastoupený člen. 
Výjimečně s přihlédnutím k po�
vaze věci nebo sociálním pomě�
rům člena (počet vyživovaných 
osob, nemoc apod.) může před�
seda ČMOS PŠ rozhodnout, kte�
ré z těchto nákladů a v jaké výši 
bude ČMOS PŠ hradit.

Náklady právního zastou�
pení jsou hrazeny z rozpočtu 
ČMOS PŠ.

Při poskytování právní po�
moci zastoupením před sou�
dem orgánům odborového sva�
zu a organizačním jednotkám 
odborového svazu se postupu�
je obdobně jako u členů s tím, 
že o způsobu a výši úhrady ná�
kladů za právní pomoc zastou�
pením před soudem rozhodne 
v každém individuálním přípa�
dě předseda ČMOS PŠ.

7.2 Postup podle čl. 7.1 při po�
skytování právní pomoci zastou�
pením před soudem lze uplat�
nit u členů odborového svazu 
nejdříve po uplynutí doby 12 
měsíců od dne vzniku členství.

7.3 Ustanovení čl. 7.1 o práv�
ní pomoci se přiměřeně použi�
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je i pro úhradu nákladů říze�
ní o mimosoudním vyrovnání 
v pracovněprávních věcech 
a ve sporných záležitostech 
souvisejících s pracovněpráv�
ními vztahy.

8 K článku 12 písm. e); 
realizace práva člena 

odvolat se proti rozhodnutí 
o vzniku příčin vedoucích 
k zániku členství

Odvolání proti rozhodnutí 
o vzniku příčin vedoucích k zá�
niku členství v odborovém sva�
zu podává člen přímo revizní 
komisi odborového svazu. Lhůta 
pro odvolání činí 3 měsíce ode 
dne rozhodnutí, proti němuž je 
podáváno, a nelze ji prodloužit. 
Podání odvolání nemá odkladný 
účinek. Revizní komise rozhod�
ne o odvolání a své rozhodnu�
tí sdělí členovi bez zbytečného 
odkladu.

III
Organizační jednotky odboro�
vého svazu

9 K článku 15 písm. a); 
základní organizace 

odborového svazu
ZOOS je zapsána ve veřejném 

rejstříku vedeném příslušným 
rejstříkovým soudem a je evido�
vána jako organizační jednotka 
u odborového svazu. Oznámení 
o založení ZOOS, které je přílo�
hou č. 4 organizačního řádu, je 
podkladem pro žádost ČMOS PŠ 
o zápis u rejstříkového soudu 
a po vzniku ZOOS i pro eviden�
ci ZOOS u ČMOS PŠ.

Evidence ZOOS je vedena 
v systému ROTUNDA podle 
evidenčních listů přílohy č. 3.1 
a 3.2.

Evidenční list ZOOS obsa�
huje i seznam členů ČMOS PŠ 
v souladu s čl. 1.4 a slouží jako 
podklad pro evidenci členů od�
borového svazu v systému RO�
TUNDA. Originál zahajovacího 
evidenčního listu ZOOS je ulo�
žen u příslušné OROS (KROS) 
a kopie na sekretariátu ČMOS 
PŠ. Příslušná OROS (KROS) při�
dělí ZOOS registrační číslo, kte�
ré je složeno z čísla svazu (23), 
dále čtyřmístného pořadového 
čísla organizací daného okresu 
(např. 0050) a čtyřčíslí, které 

má okres přiděleno ve statisti�
ce dle číselníků krajů a okresů 
(např. 3202).

Povinností ZOOS je pravidel�
ně informovat nejméně dvakrát 
ročně, za 1. a 2. pololetí, pří�
slušnou OROS (KROS), u kte�
ré jsou evidovány, o aktuálním 
stavu členské základny. OROS 
(KROS) následně odpovídají za 
aktuálnost vedení evidence čle�
nů a ZOOS v systému ROTUN�
DA. ZOOS odpovídají za správ�
nost předkládaných informací.

10 K článku 15 písm. 
c); realizace práva 

na zastoupení profesní 
skupiny ve výboru ZOOS

Na zastoupení ve výboru 
ZOOS mají právo všechny pro�
fesní skupiny a další kategorie 
členů ČMOS PŠ ve smyslu čl. 32 
stanov, které vytvářejí sekce na 
úrovni republiky. Nevyužití to�
hoto práva zastoupení ve výboru 
ZOOS nemá vliv na oprávnění 
výboru vyplývající z čl. 15 sta�
nov. Způsob volby výboru ZOOS 
stanoví čl. 35.1 organizačního 
řádu.

11 K článku 15 písm. 
c); realizace práva 

členské schůze ZOOS 
navrhovat kandidáty 
pro volbu delegátů 
republikových konferencí 
profesních sekcí volených 
oblastní (krajskou) 
konferencí odborového 
svazu

Návrh kandidáta pro volbu 
delegátů republikových konfe�
rencí příslušné profesní sekce, 
sekce seniorů a sekce mladých 
(dále „profesní sekce“) volených 
oblastní (krajskou) konferencí 
může dát jen člen ZOOS, kte�
rý je příslušný k této profesní 
sekci. Takto může navrhnout 
člen i sám sebe. Pokud je tak�
to navrhován pouze jeden zá�
stupce dané profesní sekce, na�
vrhne jej členská schůze jako 
svého kandidáta příslušné ob�
lastní (krajské) konferenci. Je�
�li navrženo více zástupců dané 
profesní sekce, proběhne tajná 
volba a ZOOS navrhne přísluš�
né oblastní (krajské) konferenci 
vždy toho kandidáta, který v té�
to volbě získal největší počet 

hlasů. V případě rovnosti hlasů 
navrhne ZOOS příslušné oblast�
ní (krajské) konferenci jako své 
kandidáty ty zástupce, kteří se 
umístili v tajné volbě na prvním 
místě se shodným počtem hlasů.

12 K článku 15 písm. c); 
sloučení, rozdělení, 

zrušení ZOOS
Sloučení, rozdělení, zrušení 

ZOOS sděluje základní organiza�
ce OROS (KROS) a sekretariátu 
ČMOS PŠ na předepsaných tis�
kopisech (příloha č. 5).

Při sloučení dvou a více ZOOS 
provedou revizní komise nebo 
revizoři jednotlivých ZOOS re�
vizi hospodaření a inventariza�
ci majetku (finanční prostředky 
v pokladně a na účtech, hmotný 
majetek a pohledávky) a závaz�
ků ke stejnému datu a vypracují 
o tom zápis. Stav majetku a zá�
vazků zjištěný k tomuto datu 
je výchozím stavem pro další 
hospodaření přejímající ZOOS.

Přejímající ZOOS zašle ne�
prodleně nový evidenční list 
ZOOS – originál na příslušnou 
OROS (KROS), kopii na sekreta�
riát ČMOS PŠ. Poté bude u zru�
šených ZOOS proveden výmaz 
z evidence odborového svazu.

Při rozdělení ZOOS provede 
revizní komise nebo revizor 
ZOOS revizi hospodaření a in�
ventarizaci majetku a závazků 
k datu rozdělení. Stav majetku 
a závazků zjištěný k tomu datu 
je výchozím stavem pro majet�
kové vypořádání, které se pro�
vádí poměrným způsobem po�
dle počtu členů ZOOS vzniklých 
rozdělením (část II/12 finanční�
ho řádu). Nově vzniklé ZOOS se 
zaevidují výše uvedeným způ�
sobem.

Výbor ZOOS (předseda ZOOS) 
je povinen pozvat nejméně 14 
dní předem zástupce příslušné 
OROS (KROS) na jednání člen�
ské schůze, která má rozhod�
nout o zrušení ZOOS.

Při zrušení a zániku ZOOS 
může být právním nástupcem 
této ZOOS příslušná oblastní or�
ganizační jednotka, příp. kraj�
ská organizační jednotka (přílo�
ha č. 5.2). Revizní komise nebo 
revizor ZOOS provedou revizi 
hospodaření a inventarizaci 
majetku k datu zrušení. ZOOS 

zajistí úhradu svých závazků. 
Zůstatek majetku a závazků 
přechází na právního nástup�
ce, předána je i potřebná doku�
mentace. O přechodu majetku, 
závazků a předané dokumen�
taci se pořídí zápis. Informace 
o zrušení a zániku ZOOS je po�
dávána předsedovi ČMOS PŠ.

Při zrušení a zániku ZOOS 
bez právního nástupnictví s li�
kvidací se postupuje podle čás�
ti II bodu 11 finančního řádu.

OROS (KROS) může rozhod�
nout o zrušení ZOOS při dlou�
hodobé nečinnosti nebo jednání 
proti zájmům ČMOS PŠ.

13 K článku 16; činnost 
a oprávnění územní 

organizace vedoucích 
pracovníků

Pro činnost územní organi�
zace vedoucích pracovníků lze 
použít přiměřeně ustanovení 
článku 14 a 15 stanov.

Uvedené územní organizace 
mají právo vyjádřit se ke stano�
vení platových podmínek svých 
členů a ke všem opatřením ve 
smyslu § 286, 287 a § 320–323 
ZP. Tyto územní organizace však 
nemohou uzavírat kolektivní 
smlouvy vzhledem k totožnos�
ti subjektů na obou smluvních 
stranách.

Vedoucí zaměstnanci, kteří 
jsou statutárním orgánem za�
městnavatele, nesmějí být čle�
ny jiných profesních sekcí, ale 
mohou se podílet na činnosti 
profesních sekcí a napomáhat 
realizaci zásadních záměrů pro�
fesního charakteru.

14 K článku 17 písm. a); 
možnost ZOOS zvolit 

si příslušnou oblastní 
organizační jednotku

ZOOS má možnost zvolit si 
rozhodnutím členské schůze 
OOJ (KOJ), do jejíž působnos�
ti bude patřit; taková změna 
je podmíněna souhlasem ob�
lastní rady odborového svazu 
přijímající OOJ (KROS). ZOOS 
sdělí usnesení členské schů�
ze o návrhu změny přísluš�
nosti k OOJ (KOJ) oblastní ra�
dě přijímající OOJ (KROS) se 
žádostí o projednání a infor�
muje rovněž OROS (KROS), do 
jejíž působnosti dosud patřila. 
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OROS přijímající OOJ (KROS při�
jímající KOJ) projedná žádost na 
nejbližším zasedání, na němž 
umožní i účast zástupců ZOOS. 
V případě schválení změny sdě�
lí OROS (KROS) své rozhodnutí 
dosud příslušné OROS (KROS). 
Přijímající OROS (KROS) přidě�
lí ZOOS nové registrační číslo. 
Poté ZOOS vyplní evidenční list 
ZOOS, originál zašle na přijíma�
jící OOJ (KOJ) a kopii na sekreta�
riát ČMOS PŠ spolu s informa�
cí o rušení původní registrace.

Účinnost rozhodnutí o změ�
ně příslušnosti ZOOS bude vždy 
k počátku následujícího pololetí 
kalendářního roku.

V případě změny dřívějšího 
rozhodnutí ZOOS o změně pří�
slušnosti se postupuje obdobně.

15 K článku 17 písm. b); 
postup při evidenci 

oblastní organizační 
jednotky

Na základě provedené volby 
předsedy OROS a členů OROS 
oblastní konferencí zašle nově 
zvolený předseda OROS na se�
kretariát ČMOS PŠ vyplněný 
evidenční list. Formulář evi�
denčního listu je dán přílohou 
č. 9 organizačního řádu a musí 
obsahovat osobní údaje předse�
dy OROS a dalších dvou členů 
OROS, kteří jsou pověřeni za�
stupováním oblastní organizač�
ní jednotky. Přílohou evidenč�
ního listu je protokol o volbě 
předsedy a členů OROS, slo�
žení OROS a usnesení oblast�
ní konference, na které volby 
proběhly.

Po evidenci na sekretariá�
tě ČMOS PŠ vydá sekretariát 
ČMOS PŠ originál evidenční�
ho listu příslušné organizační 
jednotce, kopie zůstává uložena 
na sekretariátě ČMOS PŠ. V pří�
padě změn ve složení OROS ne�
bo v údajích o sídle OOJ vyplní 
předseda OROS nový evidenč�
ní list. 

16 K článku 17 písm. c); 
podmínka existence 

OOJ, povolování výjimky 
z počtu členů

16.1 KROS může povolit vý�
jimku z plnění podmínky pro 
e�istenci OOJ spočívající v poč�
tu členů ČMOS PŠ v okruhu její 

působnosti. Jednání o výjimce 
se zahajuje na žádost OROS. Ta�
kovou žádost KROS projedná�
vá pouze při splnění podmínky, 
že OROS ve své žádosti o výjim�
ku předloží realistický záměr, 
jak dosáhnout zvýšení počtu 
členů na stanovený limit nej�
déle do 6 měsíců od projedná�
vání žádosti.

16.2 KROS rozhodne, zda žá�
dosti o povolení výjimky vyhoví, 
či nevyhoví; kladné rozhodnu�
tí může podmínit splněním ně�
kterých dalších podmínek. Při 
schvalování rozhodnutí nejsou 
vyloučeni z hlasování zástupci 
OROS, která žádost předložila.

Rozhodnutí o povolení výjim�
ky musí obsahovat dobu jejího 
trvání, která činí nejvýše 6 mě�
síců. Výjimku lze povolit pouze 
jednou a nelze ji prodlužovat. 
Po marném uplynutí lhůty (do�
by trvání výjimky) zahájí KROS 
neprodleně postup podle čl. 17 
písm. c) a d) stanov.

17 K článku 17 písm. d); 
zrušení a zánik OOJ

Zrušená OOJ zaniká zrušením 
zápisu ve spolkovém rejstříku. 
Zánikem OOJ zaniká i funk�
ce předsedy OROS a zaniká 
i OROS jako orgán OOJ. Zánik 
těchto funkcí má vliv i na slo�
žení KROS, jak jej stanoví čl. 18 
písm. c) stanov.

OOJ, kam nově přísluší ZOOS 
a individuální členové zrušené 
OOJ, provede na své oblastní 
konferenci nové volby podle čl. 
17 písm. g) stanov s tím, že jde 
o volby ve smyslu čl. 26 písm. g) 
stanov a čl. 39 organizačního 
řádu, kde bude doplněna OROS 
a revizní komise o zástupce pře�
cházejících členů ČMOS PŠ.

OROS pak ze svého středu vo�
lí místopředsedu oblastní rady 
a vykonává další kompetence 
určené stanovami.

18 K článku 17 písm. e); 
neplnění úkolů OOJ

Při rozhodování o tom, zda 
OOJ dlouhodobě neplní své 
úkoly a nenaplňuje poslání od�
borového svazu, přihlíží KROS 
a předsednictvo ČMOS PŠ ze�
jména k těmto skutečnostem:
 nejsou svolávány oblastní 
konference;

 nejsou zvoleni členové OROS 
a revizní komise;
 není schválen rozpočet 
a účetní závěrky, přetrvávají 
finanční problémy;
 neúčast předsedy OROS a dal�
ších zástupců OOJ na jednání 
příslušných orgánů, poradách 
a dalších akcích;
 pasivita OROS při organizová�
ní protestních nebo jiných akcí, 
opakovaná neúčast členů ČMOS 
PŠ na nich;
 nedostatky ve vedení eviden�
ce členů a ZOOS, včetně eviden�
ce vedené v systému ROTUNDA;
 neplnění usnesení orgánů 
ČMOS PŠ, porušování stanov, 
finančního řádu a organizační�
ho řádu; případem porušování 
finančního řádu je i plnění od�
vodu členských příspěvků v po�
loletí na méně než 75 %;
 nedostatečné informování 
ZOOS a individuálních členů;
 OROS nemá své kontaktní 
místo s určenou provozní dobou.

Pokud některé z uvedených 
nedostatků přetrvávají již 6 mě�
síců, zahájí KROS a předsednic�
tvo ČMOS PŠ jednání o postupu 
podle čl. 17 písm. e) stanov. Tuto 
informaci oznámí OROS a pří�
padně ještě stanoví závaznou 
lhůtu nejdéle 2 měsíce k odstra�
nění nedostatků. Podle tohoto 
článku se postupuje i v přípa�
dě, kdy počet členů OOJ je nižší 
než podle čl. 17 písm. c) stanov.

19 K článku 17 písm. 
f); možnost konání 

oblastních konferencí 
formou dílčích konferencí

V OOJ, s nimiž byly sloučeny 
jiné původně samostatně e�is�
tující OOJ, je možno konat ob�
lastní konference formou dílčích 
konferencí. Dílčí konferencí se 
rozumí část „celkové“ oblastní 
konference, přičemž tato část 
je vymezena původně samostat�
nou OOJ. Toto vymezení nelze 
měnit a je trvalé. Dílčí konfe�
rence je možno uskutečňovat 
při dodržení těchto podmínek:
 o konání dílčích konferencí 
rozhoduje „ad hoc“ příslušná 
OROS s vymezením, o kterých 
záležitostech má být rozhodo�
váno;
 OROS může určit, o kterých 
záležitostech formou dílčích 

konferencí rozhodnout nelze;
 při rozhodnutí o konání díl�
čích konferencí musí být urče�
no období, v němž se všechny 
dílčí konference konají;
 každá dílčí konference musí 
splňovat podmínky dané stano�
vami pro svolání;
 při volbách musí být na díl�
čích konferencích voleni všichni 
kandidáti navržení v rámci OOJ;
 pro způsobilost jednat (usná�
šet se), pro přijímání usnesení 
a pro výsledky voleb se členo�
vé zúčastnění na dílčích konfe�
rencích a jimi odevzdané hlasy 
sčítají;
 z každé dílčí konference je 
nutno pořídit samostatnou do�
kumentaci umožňující ověření 
splnění všech požadavků;
 využití možnosti konání díl�
čích konferencí vychází z reál�
ných podmínek a potřeb, z po�
žadavku hospodárnosti a za�
jištění co nevyšší účasti členů 
ČMOS PŠ.

V případě konání voleb na 
dílčích konferencích je nutno 
uzavřít kandidátní listiny před 
konáním první dílčí konference.

20 K článku 17 
písm. g); členové 

a pracovníci OROS
V případě volby dalších členů 

OROS volených oblastní konfe�
rencí podle čl. 17 písm. g) sta�
nov se postupuje podle čl. 38.2 
organizačního řádu.

Pokud OROS rozhodne o za�
bezpečení svých činností odbor�
nými pracovníky, kteří nejsou 
současně členy OROS ve smy�
slu stanov, nemají tito pracov�
níci oprávnění předsedy, popř. 
člena OROS, vyplývající ze sta�
nov. Pro jednotlivá právní jedná�
ní však lze v souladu s přísluš�
nými právními předpisy udělit 
plnou moc kterékoliv fyzické ne�
bo právnické osobě.

Předseda OROS je ve své čin�
nosti vázán rozhodnutími pří�
slušných orgánů oblastní orga�
nizační jednotky a jim za svou 
činnost odpovídá. Pokud by z to�
hoto postavení předsedy OROS 
vyplývaly úkoly a postupy jed�
nání odporující jeho povinnos�
tem jako zaměstnance ČMOS 
PŠ, upozorní předseda ČMOS 
PŠ oblastní radu na tuto skuteč�
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nost a záležitost se řeší jedná�
ním za účasti předsedy KROS.

V případě, že předseda OROS 
jako zaměstnanec ČMOS PŠ ne�
plní povinnosti a úkoly vyplý�
vající z jeho pracovněprávní�
ho vztahu, upozorní předseda 
ČMOS PŠ na tuto skutečnost 
OROS. Pokud nedojde k ná�
pravě, je dán důvod pro svo�
lání oblastní konference odbo�
rového svazu. Této konferenci 
předloží předsednictvo ČMOS 
PŠ svůj návrh na odvolání před�
sedy OROS k vyjádření souhla�
su potřebného v souladu s čl. 31 
písm. f) stanov.

21 K článku 17 písm. f) 
a h); sloučení OOJ

Sloučení OOJ se uskutečňuje 
na slučovací oblastní konferen�
ci, která svým usnesením pro�
ces slučování završuje.

Této slučovací oblastní konfe�
renci musí předcházet usnese�
ní o sloučení přijaté oblastními 
konferencemi příslušných ob�
lastí a zároveň usnesení o slou�
čení přijaté příslušnými OROS.

Slučovat lze pouze oblastní or�
ganizační jednotky v rámci kraj�
ských organizačních jednotek.

Pro přejímající (sloučenou) 
oblastní organizační jednotku 
platí ustanovení čl. 17 stanov, 
včetně evidence a voleb orgánů 
oblastní organizační jednotky.

Návrh na způsob majetkové�
ho vypořádání schvaluje slu�
čovací oblastní konference. Při 
sloučení dvou a více oblastních 
organizačních jednotek prove�
dou jejich revizní komise revi�
zi hospodaření a inventariza�
ci majetku a závazků ke stej�
nému datu a vypracují o tom 
zápis. Stav majetku a závazků 
zjištěný k tomuto datu je vý�
chozím stavem pro další hos�
podaření sloučené oblastní or�
ganizační jednotky. Závazky 
a pohledávky původních ob�
lastních organizačních jedno�
tek nevyrovnané a neuspoko�
jené do tohoto data přecházejí 
na přejímající oblastní orga�
nizační jednotku, která nadá�
le vystupuje jako nástupce. 
Sloučená oblastní organizač�
ní jednotka uschovává přísluš�
nou dokumentaci a účetnictví 
slučovaných OOJ.

22 K článku 17 písm. f) 
a h); rozdělení OOJ

K rozdělení oblastních organi�
začních jednotek může dojít na 
základě změn v územněspráv�
ním členění státu, jinak pou�
ze se souhlasem předsednictva 
ČMOS PŠ. Rozdělením stávají�
cí OOJ nemohou vzniknout no�
vé OOJ, což znamená, že pouze 
jedna z částí původně jednotné 
OOJ zůstane zachována jako sa�
mostatná organizační jednotka 
odborového svazu (OOJ). U další 
části OOJ budou provedena or�
ganizační opatření, o nichž bylo 
rozhodnuto při schvalování roz�
dělení OOJ. Majetkové vypořádá�
ní a postup vůči příslušným or�
gánům budou obdobné jako při 
jiných organizačních změnách.

23 K článku 17 písm. 
i); ustavení revizní 

komise OOJ
Neprodleně po ustavení re�

vizní komise OOJ a volbě je�
jího předsedy zašle předseda 
OROS na sekretariát ČMOS PŠ 
informaci o složení této revizní 
komise. Formulář je stanoven 
přílohou č. 8.

24 K článku 18 písm. 
a); postup v případě, 

kdy v rámci KOJ nepůsobí 
žádná OOJ

24.1 Krajská organizační jed�
notka e�istuje bez dalšího čle�
nění na oblastní organizační 
jednotky. Krajská organizační 
jednotka (KOJ) vykonává opráv�
nění odborových organizací po�
dle právních předpisů v případě 
individuálních členů zaměstna�
ných u zaměstnavatelů, kde ne�
působí ZOOS, včetně oprávně�
ní podle § 322 zákoníku práce. 
Předsedové ZOOS, popřípadě po�
věření členové v rámci působ�
nosti KOJ, členové krajské ra�
dy odborového svazu a případně 
zvolený zástupce individuálních 
členů tvoří krajskou konferenci 
odborového svazu. Krajská kon�
ference volí a odvolává předse�
du KROS a jednoho, příp. více 
místopředsedů, pokud o ustave�
ní funkce místopředsedy roz�
hodne. Pro další kompetence 
krajské konference odborové�
ho svazu platí přiměřeně usta�

novení čl. 17 písm. f) a čl. 18 
písm. d) stanov.

24.2 KROS je volena krajskou 
konferencí. Členy KROS se stá�
vají předsedové nebo jiní členo�
vé ZOOS zvolení krajskou kon�
ferencí. Krajská konference tak�
to volí nejméně 5 členů KROS. 
Vedle takto zvolených členů 
KROS může krajská konferen�
ce zvolit i členy další. Pro kom�
petence KROS platí přiměřeně 
ustanovení čl. 17 písm. g), čl. 18 
písm. d) stanov a platí pro ně ta 
ustanovení organizačního řádu, 
která stanoví úkoly a oprávně�
ní OROS.

24.3 Rozdělení kompeten�
cí mezi krajskou konferenci 
a KROS určí krajská konferen�
ce odborového svazu.

24.4 Revizní komise KOJ je 
tříčlenná a je volena krajskou 
konferencí. Kontroluje činnost 
a hospodaření s finančními pro�
středky a dalším majetkem a do�
držování stanov a vnitřních do�
kumentů odborového svazu; toto 
právo může uplatňovat i v ZOOS 
v rámci KOJ. Za svou činnost od�
povídá krajské konferenci. Re�
vizní komise ze svého středu 
volí a odvolává předsedu, kte�
rý se s právem poradního hlasu 
účastní jednání KROS. Revizní 
komise se účastní jednání kraj�
ské konference, které předkládá 
svá stanoviska k rozpočtu, příp. 
poznatky z kontrol a svoje ná�
vrhy. Funkce člena revizní ko�
mise je neslučitelná s výkonem 
funkce člena KROS.

Revizní komise má status od�
volacího orgánu v rámci působ�
nosti KOJ a poskytuje na požádá�
ní metodickou pomoc revizním 
komisím nebo revizorům ZOOS.

25 K článku 18 písm. b); 
postup při registraci 

KOJ
Na základě provedené volby 

předsedy KROS (čl. 18 písm. d) 
stanov) zašle zvolený předseda 
KROS na sekretariát ČMOS PŠ 
vyplněný evidenční list. Formu�
lář evidenčního listu je dán pří�
lohou č. 11 organizačního řádu 
a musí obsahovat osobní úda�
je předsedy KROS a dvou čle�
nů KROS, kteří jsou pověření 
vystupováním jménem kraj�
ské organizační jednotky. Pří�

lohou evidenčního listu je pro�
tokol o volbě předsedy KROS 
a složení KROS. Po evidenci na 
sekretariátě ČMOS PŠ vydá se�
kretariát ČMOS PŠ krajské or�
ganizační jednotce originál evi�
denčního listu, kopie zůstává 
uložena na sekretariátě ČMOS 
PŠ. V případě změn ve slože�
ní KROS nebo v údajích o sídle 
KOJ vyplní předseda KROS no�
vý evidenční list.

26 K článku 18 
písm. d); členové 

a pracovníci KROS
Pokud KROS rozhodne o za�

bezpečení svých činností odbor�
nými pracovníky, kteří nejsou 
současně členy KROS ve smy�
slu stanov, nemají tito pracov�
níci oprávnění předsedy, popř. 
člena KROS, vyplývající ze sta�
nov. Pro jednotlivá právní jedná�
ní však lze v souladu s přísluš�
nými právními předpisy udělit 
plnou moc kterékoliv fyzické ne�
bo právnické osobě. Předseda 
KROS je ve své činnosti vázán 
rozhodnutími příslušných orgá�
nů KOJ a jim za svou činnost od�
povídá. Pokud by z tohoto posta�
vení předsedy KROS vyplývaly 
úkoly a postupy jednání odpo�
rující jeho povinnostem jako za�
městnance ČMOS PŠ, upozorní 
předseda ČMOS PŠ krajskou ra�
du na tuto skutečnost a záleži�
tost se řeší jednáním za účasti 
předsedy ČMOS PŠ.

V případě, že předseda KROS 
jako zaměstnanec ČMOS PŠ ne�
plní jeho povinnosti a úkoly vy�
plývající z jeho pracovněpráv�
ního vztahu, upozorní předse�
da ČMOS PŠ na tuto skutečnost 
KROS. Pokud nedojde k ná�
pravě, je dán důvod ke svolá�
ní KROS. Této KROS předloží 
předsednictvo ČMOS PŠ svůj 
návrh na odvolání předsedy 
KROS k vyjádření souhlasu 
potřebného v souladu s čl. 31 
písm. f) stanov.

27 K článku 18 písm. 
f); informační 

povinnost OOJ vůči KROS
K realizaci práva předsedy 

KROS vystoupit na jednání or�
gánu organizačních jednotek ve 
své působnosti, kdykoliv o to po�
žádá, oznamuje OROS přísluš�
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né KROS svolání oblastní kon�
ference.

28 K článku 18 písm. 
g); ustavení revizní 

komise KOJ
Neprodleně po ustavení re�

vizní komise KOJ a volbě jejího 
předsedy zašle předseda KROS 
na sekretariát ČMOS PŠ infor�
maci o složení této revizní ko�
mise. Formulář je stanoven pří�
lohou č. 13 organizačního řádu.

29 K článku 18 písm. d); 
rozdělení finančních 

prostředků přidělených 
z rozpočtu ČMOS PŠ

KROS je povinna zaslat pří�
slušným OROS písemnou zprá�
vu o rozdělení dotací včetně ko�
pie vyúčtování dotace za kraj za�
sílané sekretariátem ČMOS PŠ, 
přehledu plateb ZOOS a rozpisu 
„volného parametru“.

IV
Orgány odborového svazu

30 K článku 20 písm. b); 
sloučení profesních 

sekcí v rámci ČMOS PŠ
Sloučení profesních sekcí se 

uskutečňuje přijetím usnese�
ní slučovací republikové kon�
ference profesních sekcí. Této 
slučovací konferenci však musí 
předcházet usnesení o slouče�
ní, přijaté republikovými kon�
ferencemi příslušných profes�
ních sekcí.

Sloučená profesní sekce na�
bývá všech práv a povinností 
profesní sekce, jak vyplýva�
jí ze stanov. Původní profesní 
sekce, které rozhodly o slouče�
ní, pozbývají svých práv a po�
vinností daných jim stanovami 
ke dni vzniku sloučené sekce.

31 K článku 21 písm. 
a); rozhodování 

o konání protestních akcí
Jestliže předsednictvo ČMOS 

PŠ schválí konání protestních 
akcí a určí pro jednotlivé KROS 
(OROS) klíč k jejich zajištění (ze�
jména s ohledem na místo koná�
ní a členskou základnu v dané 
oblasti), bude se KROS (OROS), 
která akci nezajistí, podílet dle 
klíče stanoveného předsednic�
tvem na úhradě nákladů na pří�

slušnou akci poměrnou částkou 
jako projev solidarity. Po ukon�
čení akce předsednictvo vyzve 
příslušné KROS, OROS k úhra�
dě. Tato částka půjde do roz�
počtu ČMOS PŠ na financování 
těchto akcí.

32 K článku 21 písm. 
a); kompetence 

k řešení sporů mezi 
profesními sekcemi

V záležitostech týkajících se 
členů odborového svazu bez 
ohledu na jejich příslušnost 
k sekcím (tj. opatření neváza�
ná na určitou profesi, druh školy 
a školského zařízení apod.) při�
jímá závěry a rozhodnutí před�
sednictvo odborového svazu ja�
ko kolektivní orgán.

Ve sporných záležitostech ve 
vztahu mezi profesními sekcemi 
jsou směrodatné závěry a roz�
hodnutí přijatá sekcí, jejíž roz�
hodnutí není v rozporu se zá�
kladními cíli odborového svazu. 
O tom, zda je tato podmínka spl�
něna, rozhoduje předsednictvo 
odborového svazu.

Podle čl. 26 písm. l) stanov 
jedná republikový výbor pro�
fesní sekce s ústředními orgá�
ny prostřednictvím předsed�
nictva odborového svazu. Při 
těchto jednáních předsednictvo 
odborového svazu tlumočí závě�
ry a rozhodnutí přijatá sekcí, 
aniž je může měnit nebo rušit.

V případě pochybností o cha�
rakteru projednávané záležitosti 
a uplatnění předchozích odstav�
ců rozhoduje předsednictvo od�
borového svazu.

33 K článku 21 písm. c); 
účast na jednáních 

předsednictva
V případě neomluvené neú�

časti člena předsednictva ČMOS 
PŠ na jednání budou poměrné 
náklady spojené se zajištěním 
jednání připsány k tíži KOJ, kte�
rou zastupuje.

34 K článku 21 písm. e); 
realizace oprávnění 

člena předsednictva 
vystoupit, kdykoliv o to 
požádá, na jednání 
organizačních jednotek 
odborového svazu

K realizaci tohoto oprávně�

ní jsou KROS a OROS povinny 
oznamovat sekretariátu ČMOS 
PŠ s dostatečných časovým 
předstihem dobu a místo koná�
ní oblastních (krajských) konfe�
rencí a zasedání KROS.

V
Demokratické principy v čin�
nosti ČMOS PŠ

35 K článku 26 písm. a); 
způsob volby orgánů 

ZOOS
35.1 Způsob volby výboru 

ZOOS
Na pozvánce na členskou 

schůzi, na jejímž programu 
jsou volby výboru ZOOS, musí 
být uveden stanovený program 
a pozvánka musí být doručena 
členům s dostatečným časovým 
předstihem.

Návrh kandidátky předklá�
dá dosavadní výbor ZOOS. Ne�
ní�li, předkládá ji přípravný vý�
bor složený ze zástupců všech 
profesních skupin, které vyu�
žijí svého práva účasti na pří�
pravě voleb.

Na kandidátní listinu jsou za�
psáni všichni kandidáti navrže�
ní kterýmkoliv členem ZOOS, 
a to zvlášť za každou profesní 
skupinu. Podle kandidátní lis�
tiny se vyhotoví volební lístek. 
Pokud je na kandidátní listině 
(volebním lístku) jen jeden zá�
stupce některé profesní sku�
piny, považuje se za zvolené�
ho člena výboru (čl. 15 písm. 
c) stanov).

Počet členů výboru ZOOS 
není stanoven. Je v pravomoci 
členské schůze určit počet členů 
výboru při dodržení ustanovení 
čl. 15 písm. c) stanov.

Předchozí ustanovení o volbě 
výboru ZOOS se přiměřeně vzta�
hují i na volbu revizní komise, 
revizora a předsedy ZOOS.

Originál protokolu o volbě 
předsedy ZOOS a formuláře 
o složení výboru (příloha č. 6.1) 
si ponechá ZOOS, kopie těchto 
dokumentů jsou uloženy na pří�
slušné oblastní (krajské) radě 
odborového svazu.

35.2 Způsob volby předsedy 
ZOOS v případě, že není vytvá�
řen výbor ZOOS

Přípravu členské schůze 
zajišťuje dosavadní předseda 

ZOOS, který předkládá i návrh 
kandidátky. Postupuje přitom 
podle čl. 35.1. Na kandidátní lis�
tinu jsou zapsáni všichni kandi�
dáti navržení kterýmkoliv čle�
nem ZOOS. Podle kandidátní 
listiny se vyhotoví kandidátní 
lístek.

Protokol o volbě předsedy po�
dle čl. 35.1 i čl. 35.2 se vyhoto�
vuje podle přílohy č. 6.

35.3 Odvolání člena výboru 
ZOOS nebo předsedy ZOOS, po�
kud není výbor vytvářen

Odvolat kteréhokoliv člena 
výboru nebo výbor celý nebo 
předsedu ZOOS lze jen na zákla�
dě usnesení členské schůze při 
dodržení čl. 26 písm. e) stanov. 
Odvolat zástupce profesní sku�
piny lze jen na základě návrhu 
této profesní skupiny. Doplnění 
výboru ZOOS v průběhu voleb�
ního období lze provést doplňu�
jící volbou při dodržení předcho�
zích ustanovení tohoto článku.

36 K článku 26 písm. a); 
volby v působnosti 

OROS (KROS)
36.1 Volba delegátů republi�

kových konferencí profesních 
sekcí

Návrh kandidátky podává 
OROS (KROS). Na kandidátní 
listinu jsou zapsáni všichni kan�
didáti navržení kterýmkoliv de�
legátem oblastní (krajské) kon�
ference, ZOOS (viz čl. 11 tohoto 
org. řádu) nebo kterýmkoliv čle�
nem ČMOS PŠ v rámci příslušné 
oblastní (krajské) organizační 
jednotky, a to zvlášť za každou 
profesní sekci (čl. 32 stanov). 
Podle kandidátní listiny se vy�
hotoví volební lístek, na němž 
jsou uvedeni pouze kandidáti, 
kteří se svojí nominací projevi�
li písemný souhlas nebo ústní 
souhlas přímo na konferenci.

Volí�li delegáti oblastní (kraj�
ské) konference mezi dvěma 
a více kandidáty v rámci jedné 
profesní sekce, je delegátem re�
publikové konference profesní 
sekce zvolen ten kandidát, který 
získá prostou většinu hlasů de�
legátů. Je�li na kandidátní listině 
zapsán za jednu profesní sekci 
jen jeden kandidát, považuje se 
za zvoleného delegáta republi�
kové konference dané profesní 
sekce.
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36.2 Volba dalších členů 
OROS (KROS)

Pokud oblastní konference 
volí další členy OROS (KROS), 
provede se volba takto: Všich�
ni kandidáti navržení OROS 
(KROS) nebo kterýmkoliv dele�
gátem oblastní (krajské) konfe�
rence jsou zapsáni na kandidát�
ní listinu, podle níž se vyhoto�
ví volební lístek pro volbu. Pro 
sestavení volebního lístku pla�
tí obdobně ustanovení čl. 36.1. 
Pro zvolení dalšího člena OROS 
(KROS) je třeba vždy dosáhnout 
nadpoloviční většiny hlasů pří�
tomných delegátů.

Stanovení počtu členů OROS 
(KROS) volených oblastní (kraj�
skou) konferencí je v pravomo�
ci této konference při respek�
tování čl. 17 písm. g) a čl. 18 
písm. c) stanov.

Předchozí ustanovení o volbě 
dalších členů OROS (KROS) se 
přiměřeně vztahují i na volbu 
revizní komise OROS (KROS).

36.3 Volba předsedy OROS 
(KROS)

Pro volbu předsedy OROS 
(KROS) se sestavuje samo�
statná kandidátní listina a po�
dle ní se vyhotoví volební líst�
ky zvlášť pro volbu předsedy 
OROS (KROS). Pro sestavování 
kandidátní listiny a volebních 
lístků platí obdobně ustanove�
ní čl. 36.1 organizačního řádu.

Pro zvolení předsedy OROS 
(KROS) je třeba vždy dosáhnout 
nadpoloviční většiny hlasů pří�
tomných delegátů.

36.4 Způsob volby předsedy 
KROS v případě e�istence OOJ 
v rámci KOJ

Volební komisi při volbě před�
sedy a popř. dalších členů KROS 
podle čl. 18 písm. c) stanov tvoří 
všichni přítomní členové KROS. 
Nevyužití práva zastoupení ve 
volební komisi některou OROS 
nemá vliv na pravomoci této vo�
lební komise.

Kandidátní listina pro volbu 
předsedy KROS je sestavena 
z kandidátů splňujících podmín�
ku čl. 18 písm. c) stanov, volební 
lístek pak ve smyslu ustanove�
ní čl. 36.1 organizačního řádu.

Po ukončení voleb vyplní vo�
lební komise protokol o volbě 
předsedy KROS, který je dán pří�
lohou č. 14 organizačního řádu 

a složení KROS, pokud byli zvo�
leni další členové (příloha č. 12 
organizačního řádu). Obojí zašle 
KROS bez zbytečného odkladu 
na sekretariát ČMOS PŠ.

Na jednání KROS, na jehož 
programu jsou volby, zašle svo�
lavatel pozvánky se stanoveným 
programem všem členům KROS 
v dostatečném časovém předsti�
hu a prokazatelným způsobem. 
K volbám předsedy KROS musí 
být přizván předseda nebo mís�
topředseda ČMOS PŠ nebo člen 
revizní komise odborového sva�
zu. Bez přítomnosti předsedy 
nebo místopředsedy nebo čle�
na revizní komise odborového 
svazu je volba předsedy KROS 
neplatná.

36.5 Další ustanovení o volbě
Termín konference, na jejímž 

programu jsou volby předsedy 
OROS (KROS), oznámí oblastní 
rada předsedovi příslušné KROS 
nebo krajská rada předsedovi 
ČMOS PŠ.

Na konferenci, na jejímž pro�
gramu jsou volby předsedy 
OROS (KROS), je nutná účast 
nadpoloviční většiny předsedů 
nebo pověřených členů ZOOS, ji�
nak je volba neplatná. Nejsou�li 
splněny podmínky účasti, je svo�
lána další konference, na jejímž 
programu jsou volby předsedy 
OROS (KROS). Na této konferenci 
se platnost volby posuzuje podle 
ustanovení čl. 26 písm. d) Stanov 
ČMOS PŠ a nevyžaduje se účast 
nadpoloviční většiny předsedů 
nebo pověřených členů ZOOS.

K volbám předsedy OROS mu�
sí být přizván předseda KROS 
nebo člen revizní komise KROS 
nebo člen předsednictva ČMOS 
PŠ. Bez přítomnosti předsedy 
KROS nebo člena revizní komi�
se KROS nebo člena předsednic�
tva ČMOS PŠ nebo člena revizní 
komise ČMOS PŠ je volba před�
sedy OROS neplatná. K volbám 
předsedy KROS, v jehož rámci 
nepůsobí OOJ, musí být přizván 
předseda nebo místopředseda 
ČMOS PŠ nebo člen RK odbo�
rového svazu. Bez přítomnos�
ti některé z těchto přizvaných 
osob je volba neplatná.

Volby podle předchozích člán�
ků organizačního řádu probíha�
jí podle volebního řádu, který 
schvaluje oblastní (krajská) kon�

ference. Tento volební řád musí 
respektovat Stanovy a Organi�
zační řád ČMOS PŠ a stanoví ze�
jména způsob úpravy volebních 
lístků, podmínky jejich platnosti 
a průběh voleb.

Pro řádné zabezpečení voleb 
zvolí oblastní (krajské) konfe�
rence mandátovou a volební 
komisi.

Po volbě vyplní volební komi�
se protokoly o volbě a formulář 
složení OROS (KROS). Pro vol�
bu předsedy OROS (KROS) je 
protokol dán přílohou č. 10 a 14 
organizačního řádu. Formulář 
složení OROS (KROS) je dán pří�
lohou č. 7.1 a 12 organizačního 
řádu, formulář pro zvolené dele�
gáty republikových konferencí 
za OOJ (KOJ) je v příloze č. 7.2.

Na konferenci, na jejímž pro�
gramu jsou volby, zašle svola�
vatel pozvánky se stanoveným 
programem všem delegátům 
s dostatečným časovým před�
stihem a prokazatelným způso�
bem. Volební komise splnění té�
to podmínky ověří a výsledek 
uvede do protokolu o volbě. Ne�
ní�li součástí protokolu o volbě 
konstatování o splnění podmí�
nek svolání konference, je vol�
ba neplatná.

37 K článku 26 písm. d); 
přijímání usnesení

V případě, že při hlasování 
je pro přijetí návrhu polovina 
počtu hlasů členů nebo delegá�
tů přítomných v době a na mís�
tě hlasování, toto hlasování se 
opakuje. Pokud ani při opako�
vaném hlasování není dosaženo 
nadpoloviční většiny hlasů, roz�
hoduje hlas předsedy příslušné�
ho orgánu. V případě nepřítom�
nosti předsedy rozhoduje hlas 
člena orgánu, který byl pověřen 
řízením.

38 K čl. 20 písm. a) 
a k čl. 26; způsob 

volby republikového 
výboru profesní sekce

Pro svolávání republikové 
konference, na jejímž progra�
mu jsou volby, a pro organiza�
ci těchto voleb platí přiměřeně 
ustanovení čl. 36.5 organizační�
ho řádu. Jednotný tiskopis proto�
kolu o volbě republikového vý�
boru profesní sekce a předsedy 

republikového výboru profesní 
sekce se nestanovuje.

Na konferenci, na jejímž pro�
gramu je zařazena volba před�
sedy republikového výboru, je 
nutná účast nadpoloviční vět�
šiny delegátů, jinak je volba 
předsedy republikového výbo�
ru neplatná.

Kandidátní listinu předkládá 
svolavatel republikové konferen�
ce. Návrh kandidáta pro volbu 
členů republikového výboru 
profesní sekce za danou KROS 
může dát jen delegát republi�
kové konference, který je pří�
slušný k danému kraji, nebo 
příslušná KROS. Takto může 
navrhnout delegát i sám sebe. 
Pokud je na kandidátní listině 
(volebním lístku) pouze jeden 
zástupce daného kraje, považuje 
se za zvoleného člena výboru. 
Je�li navrženo více zástupců da�
ného kraje, proběhne tajná vol�
ba a do republikového výboru 
je za daný kraj zvolen ten kan�
didát, který v této volbě získal 
největší počet hlasů z kandidátů 
navržených za daný kraj. V pří�
padě rovnosti hlasů postupují 
navržení kandidáti za daný kraj 
se stejným počtem hlasů do dru�
hého kola voleb.

Návrh na odvolání člena re�
publikového výboru profesní 
sekce může dát jen delegát re�
publikové konference přísluš�
ný ke kraji, který daný člen vý�
boru zastupuje, nebo příslušná 
KROS.

39 Doplňování 
volených orgánů 

v průběhu volebního 
období

Pokud v průběhu volební�
ho období poklesne počet čle�
nů voleného orgánu nebo do�
jde ke stanovení vyššího počtu 
členů tohoto orgánu, lze provést 
doplňovací volby při dodržení 
čl. 26 stanov a části V organi�
začního řádu.

40 Volba  
delegáta

V případě volby delegáta sjez�
du odborového svazu je nutná 
účast nadpoloviční většiny osob, 
které tvoří oblastní (krajskou) 
konferenci. Jinak je volba dele�
gátů neplatná.
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41 K článku 26 písm. k); 
oprávnění některých 

příslušných vyšších orgánů 
svazu a jejich působnost

41.1 OROS (KROS) je pří�
slušným orgánem podle čl. 26 
písm. k) stanov a má právo svo�
lat členskou schůzi ZOOS v pří�
padě, že tuto povinnost nespl�
ní výbor nebo předseda ZOOS.

41.2 KROS je příslušným or�
gánem svazu podle čl. 26 písm. 
k) stanov a má právo svolat ob�
lastní konferenci odborového 
svazu v případě, že tuto povin�
nost nesplní OROS.

41.3 Předsednictvo odboro�
vého svazu je příslušným od�
borovým orgánem podle čl. 26 
písm. k) stanov. Má právo:
 svolat republikovou konfe�
renci profesní sekce, pokud 
tuto povinnost nesplní její re�
publikový výbor,
 svolat KROS v případě po�
třeby, pokud tak neučiní její 
předseda,
 svolat oblastní konferenci, 
pokud tak neučiní KROS,
 svolat krajskou konferenci, 
pokud tak neučiní KROS.

41.4 Ve všech ostatních pří�
padech jsou oprávnění přísluš�
ných orgánů svazu nezastu�
pitelná jiným orgánem svazu 
s výjimkou oprávnění podle čl. 
8 organizačního řádu.

41.5 Příslušné odborové or�
gány mohou svoláním uvede�
ných shromáždění pověřit ně�
kterého člena (členy) daného 
shromáždění.

42 Řízení shromáždění 
svolaných 

odborovými orgány
42.1 Členskou schůzi ZOOS 

řídí kterýkoliv člen ZOOS po�
věřený výborem ZOOS ne�
bo předsedou ZOOS. Členskou 
schůzi ZOOS může také řídit 
pověřený člen OROS (KROS), 
pokud s tím vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina přítom�
ných členů ZOOS.

42.2 Oblastní (krajskou) 
konferenci odborového sva�
zu řídí pověřený člen OROS 
(KROS). Konferenci může také 
řídit pověřený zástupce před�
sednictva odborového svazu, 

pokud s tím vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina přítom�
ných delegátů.

42.3 Republikovou konferenci 
profesní sekce řídí pověřený člen 
republikového výboru profesní 
sekce. Konferenci může také ří�
dit pověřený člen předsednictva 
odborového svazu, pokud s tím 
vyslovila souhlas nadpoloviční 
většina přítomných delegátů.

43 K článku 26 písm. l); 
jednání s ústředními 

orgány
43.1 Při jednání s ústředními 

orgány a dalšími orgány tlumočí 
předsednictvo odborového sva�
zu závěry, rozhodnutí, námě�
ty a připomínky přijaté orgány 
ČMOS PŠ, aniž je může měnit.

43.2 Orgány odborového sva�
zu, které mají oprávnění jednat 
s ústředními orgány pouze způ�
sobem uvedeným v čl. 26 písm. l) 
stanov, se rozumí orgány uvede�
né v čl. 19 stanov a orgány orga�
nizačních jednotek. Jako jednání 
je přitom třeba chápat i takový 
postup orgánů odborového svazu 
a jeho organizačních jednotek, 
kdy se obracejí na ústřední orgá�
ny s návrhy, výzvami, požadavky 
apod. v oblasti působnosti sva�
zu, příp. v jiných záležitostech.

44 K článku 26 písm. 
n); postup při 

porušení Stanov ČMOS 
PŠ, finančního řádu 
nebo organizačního řádu

V případě, že některý orgán 
odborového svazu a jeho organi�
začních jednotek porušuje před�
pisy ČMOS PŠ, jimiž je vázán, 
může kterýkoliv člen ČMOS PŠ 
nebo orgán ČMOS PŠ a jeho or�
ganizačních jednotek upozornit 
na tuto skutečnost ten orgán, kte�
rý předpisy porušuje. Pokud ne�
dojde takto ke zjednání nápravy 
a vznikne spor o platnost a účin�
nost rozhodnutí a usnesení těch�
to orgánů, rozhoduje předsednic�
tvo odborového svazu.

45 K článku 26 písm. 
o); zastoupení člena 

orgánu
Každý člen kteréhokoliv orgá�

nu odborového svazu a jeho or�
ganizačních jednotek může být 

zastoupen, pokud se jednání to�
hoto orgánu nemůže zúčastnit.

O zastupující osobě rozhoduje 
současně s volbou člena orgánu 
provedenou na oblastních (kraj�
ských) konferencích odborového 
svazu, na republikových konfe�
rencích profesních sekcí a jed�
náních KROS. Jméno zastupující 
osoby je uvedeno v příslušných 
dokumentech (složení OROS, slo�
žení KROS, složení republikové�
ho výboru profesní sekce). Roz�
hodnutí o zastupování je uvede�
no v usneseních výše uvedených 
orgánů.

Ve výjimečných případech 
může být o osobě zastupující 
člena předsednictva ČMOS PŠ 
nebo KROS rozhodnuto dle po�
třeby na oblastních (krajských) 
konferencích odborového svazu, 
na republikových konferencích 
profesních sekcí a jednáních 
KROS. V takovém případě vydá 
výše uvedený příslušný orgán 
zastupujícímu pověření k zastu�
pování. Rozhodnutí o zastupová�
ní je uvedeno v usneseních výše 
uvedených orgánů.

O osobě zastupující delegáta 
republikové konference profesní 
sekce rozhodne příslušná oblast�
ní (krajská) rada a následně vydá 
pověření k zastupování.

Po splnění výše uvedených 
podmínek má zastupující všech�
na oprávnění zastupovaného.

O zastupování dalšího člena 
KROS ve smyslu čl. 18 písm. 
c) stanov rozhodne příslušná 
KROS.

46 K článku 26; obecně
Oprávněnost k prová�

dění úkonů prokazuje příslušný 
orgán odborového svazu nebo je�
ho organizační jednotky otiskem 
razítka, jehož specifikace je sta�
novena vzorem daným přílohou 
č. 15 organizačního řádu.

47 K článku 27 písm. a); 
postup při převodu 

nemovitosti
Pokud má organizační jednot�

ka odborového svazu ve vlast�
nictví nemovitost, je povinna 
v případě jejího převodu předem 
oznámit tento svůj záměr, způ�
sob a podmínky převodu před�
sedovi ČMOS PŠ.

48 K článku 32; činnost 
profesních sekcí

48.1 Není�li v rámci oblastní 
(krajské) organizační jednot�
ky zvolen delegát republiko�
vé konference určité profesní 
sekce a ani žádný ze zvolených 
členů OROS (KROS) nezastupuje 
určitou profesní sekci, je OROS 
(KROS) povinna přizvat k řešení 
otázek týkajících se této profes�
ní sekce zástupce této profesní 
sekce ke konzultaci.

48.2 Pokud dojde v rámci sta�
nov a organizačního řádu ke vzni�
ku nové profesní sekce, nabývá 
tato sekce všech práv a povinnos�
tí ke dni svého ustavení. V rámci 
adresného označení si nová sek�
ce volí své pojmenování, které by 
mělo vystihovat okruh pracovní�
ků, které profesní sekce sdružuje.

48.3 Republikové konference 
profesních sekcí si mohou v pří�
padě potřeby vytvářet profesní 
skupiny pro řešení profesních 
otázek týkajících se specifických 
druhů a typů škol nebo speci�
fického okruhu pracovníků za�
stoupených v dané sekci. Člen�
ství v této profesní skupině není 
podmíněno volbou.

49 Společná 
a závěrečná 

ustanovení
49.1 Volby orgánů odborového 

svazu a jeho organizačních jed�
notek provedené mezi nabytím 
platnosti a účinnosti změn sta�
nov schválených VIII. sjezdem 
ČMOS PŠ a nabytím platnosti 
a účinnosti organizačního řá�
du jsou platné, pokud proběhly 
v souladu s platnými stanovami.

49.2 Zrušuje se organizační 
řád schválený předsednictvem 
ČMOS PŠ dne 23. 10. 2015.

49.3 Nedílnou součástí tohoto 
organizačního řádu jsou přílohy 
č. 1 až 18.

K realizaci legislativní úpra�
vy zápisu organizačních jedno�
tek odborového svazu do spol�
kového rejstříku (jejich vznik, 
změna, zánik) budou podle po�
třeby vydávány pokyny předse�
dy ČMOS PŠ.

49.4 Tento organizační řád na�
bývá účinnosti dnem zveřejnění 
v Týdeníku ŠKOLSTVÍ.

Přílohy k Organizačnímu řadu, které jsou jeho nedílnou součástí, najdete na www.skolskeodbory.cz.
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Na vaše otázky odpovídá právník školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

PRÁVNÍK RADÍ

SLUŽEBNÍ CESTA A POUŽITÍ VLASTNÍHO AUTA

 V pra�i je skutečně možné setkat se 
s názorem, že zákoník práce stanoví 

povinné pravidelné školení zaměstnanců, 
kteří mohou na pracovní cestě řídit silniční 
motorové vozidlo, aniž by měli sjednaný 
druh práce řidiče. Je třeba zdůraznit, že 
takovou povinnost zákoník práce ani jiný 
zákon nestanoví. Pokud zaměstnavatel vy�
hodnotí řízení vozidla jako bezpečnostní 
riziko a domnívá se, že je může snížit pravi�
delné školení, pak si tuto podmínku může 
stanovit ve vnitřním předpise, ve kterém 

současně stanoví další podmínky, jako je 
četnost a délka školení, kdo je oprávněn 
jej provádět atd. Nic z toho však zákoník 
práce obecně pro všechny zaměstnance 
nestanoví. Jde tedy o rozhodnutí zaměst�
navatele a jeho absenci nelze považovat za 
porušení zákona. Stejně tak zákoník práce 
nestanoví povinnost sjednat havarijní po�

jištění silničního motorového vozidla, které 
bude používáno jako způsob přepravy při 
pracovní cestě. I v tomto případě si tuto 
podmínku může stanovit zaměstnavatel, 
ale nikoliv na základě povinnosti stanove�
né v zákoníku práce, nýbrž jako výsledek 
rozvahy v případě jeho povinnosti v oblas�
ti náhrady škody.

 Pokud zaměstnanec použí-
vá při pracovní cestě vlastní 

vozidlo, je stanovena povinnost je-
ho pravidelného školení? Je sta-
novena i povinnost sjednat hava-
rijní pojištění takového vozidla při 
využití k pracovní cestě?

 Podle § 2 odst. 3 vyhlášky 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon�

kurzního řízení a konkurzních komisích, 
je v daném případě jmenován do kon�
kurzní komise také jeden člen, kterým 
je člen školské rady zvolený zákonnými 
zástupci nezletilých žáků a zletilými žá�
ky nebo studenty, určený volbou školské 
rady, je�li zřízena. Pokud je za uvedenou 
skupinu osob do školské rady zvolen jen 
jeden člen, považuje se za určeného ten�
to člen. Novelou vyhlášky byl do § 2 do�
plněn odst. 7, který zní:

7) Zřizovatel požádá s dostatečným 

předstihem před konáním konkurzu 
Českou školní inspekci, pedagogickou 
radu, školskou radu a případně krajský 
úřad o určení člena komise. Neurčí�li pe�
dagogická rada nebo školská rada člena 
komise nejpozději do 30 dnů od před�
ložení žádosti zřizovatele nebo pokud 
určený člen odmítne funkci vykonávat, 
jmenuje člena komise, kterým je peda�
gogický pracovník příslušné právnické 
osoby vykonávající činnost školy nebo 
člen školské rady, zřizovatel.

NÁROK NA DOVOLENOU PO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

 Podmínkou pro poskytnutí dovolené 
za kalendářní rok je výkon práce po 

dobu alespoň 60 dnů v kalendářním roce, 
za který je dovolená poskytována (§ 212 
odst. 1 zákoníku práce). Posuzování dob 
pro účely plnění této podmínky upravuje 
§ 216 odst. 2, který stanoví:

(2) Pro účely dovolené se za výkon práce 
nepovažuje doba zameškaná pro důleži�
té osobní překážky v práci, pokud nejsou 
uvedeny v prováděcím právním předpisu 
(§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské 
dovolené a doba, po kterou zaměstnanec 
čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po 
kterou je zaměstnankyně oprávněna čer�
pat mateřskou dovolenou, a doba pracovní 
neschopnosti vzniklé v důsledku pracovní�
ho úrazu nebo nemoci z povolání vzniklých 
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním se pro účely dovolené 
posuzují jako výkon práce.

Rodičovská dovolená (na rozdíl od ma�
teřské dovolené) je tedy tou důležitou 
osobní překážkou v práci, která se pro 
účely dovolené neposuzuje jako výkon 
práce. Zaměstnankyně v uvedeném pří�
padě tedy podmínku stanovenou v § 212 
odst. 1 zákoníku práce nesplní. Proto se 
bude postupovat podle § 214 zákoníku 
práce, který upravuje dovolenou za ka�
lendářní dny tak, že za každých 21 odpra�
covaných dnů v příslušném kalendářním 
roce náleží zaměstnanci dovolená v dél�
ce jedné dvanáctiny dovolené za kalen�
dářní rok.

 V jakém rozsahu vznikne ná-
rok na dovolenou zaměstnan-

kyni, která se vrátila z rodičovské 
dovolené a nastoupila do zaměstná-
ní 1. listopadu letošního roku?

ODMÍTNUTÍ ÚČASTI V KONKURZNÍM ŘÍZENÍ
 Podle novelizované vyhlášky 
o konkurzním řízení je čle-

nem konkurzní komise při konkurz-
ním řízení na ředitele školy zřizo-
vané obcí také člen školské rady. 
Jak postupovat, pokud školská ra-
da takového člena včas neurčí?
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NEBOJTE SE DEZINFORMACÍ. ZOMBIE POMOHOU

CENA ZA VÝZKUM BEZ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH 
Globální program Lush Pri�
ze oceňuje vědce a aktivisty, 
kteří se snaží zrušit testování 
chemické bezpečnosti na zví�
řatech. Během uplynulých 
osmi let byly rozděleny ceny 
v hodnotě více než dva milio�
ny GBP na podporu kampaní, 
výzkumů a metod bez využí�
vání živých zvířat. I letos je 
vypsána cena Lush Prize ve 
výši 250 000 GBP za výzkum 
v této oblasti. 

Skupiny i jednotlivci se mo�
hou přihlásit do 6. prosince 
2019 na www.lushprize.org. 

Vítězové budou vyhlášeni na 
slavnostní konferenci v květnu 
2020. Bližší informace o spo�
lečnosti Lush a produktech ne�
testovaných na zvířatech na�
jdete na cz.lush.com.

Mimo jiné je tomu tak i proto, 
že učitelům stále chybí dosta�
tek vhodných výukových ma�
teriálů, kterých by mohli bě�
hem výuky použít.

Současná generace reaguje 
daleko lépe na neformálněj�
ší styl výuky než na tradiční 
frontální přístup. A právě me�
diální gramotnost je pro toto 
pojetí víc než vhodná. Potvr�
zuje to i úspěch únikové hry 
Fakescape, která pomáhá na�
učit se rozpoznat dezinforma�
ce a fake news. Za jejím úspě�
chem určitě stojí i fakt, že 
jejími tvůrci jsou mladí lidé – 
studenti politologie – z Fakulty 
sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně. Děti se v ní 
zábavnou formou učí kriticky 
přemýšlet o informacích, které 
se na ně valí z médií a které 
dennodenně sdílejí na sociál�
ních sítích.

Mezinárodní úspěch
„Naše hra už téměř rok pomá�
há s výukou mediální gramot�
nosti ve středních školách a ve 
vyšších ročnících základních 
škol. S tématem fake news 
a dezinformací se ale setká�
vají i mladší děti, zejména na 

sociálních sítích. Proto jsme se 
rozhodli vytvořit program pří�
mo pro druhý stupeň základ�
ních škol,“ říká Tereza Kráč�
marová ze spolku Fakescape, 
jedna z tvůrkyň únikové hry. 

Hra, v níž studenti odhalují 
manipulace související s pre�
zidentskými volbami, vznikla 
v loňském roce a zahrálo si ji 
už více než deset tisíc studentů 
z 82 měst v 10 zemích. Projekt 
také získal druhé místo v celo�
světovém finále mezinárodní 
soutěže Peer�to�Peer.

Od letošního října si mohou 
únikovou hru ve stylu Fake�
scape zahrát i žáci základních 
škol. Další její podoba je vlast�
ně příběhem, který se odehrá�
vá ve městě, v němž skupina 
vědců vyvinula vir měnící li�
di na tzv. dezinfombies neboli 
nemyslící bytosti „nakažené“ 
dezinformacemi. Cílem hry je 
najít vakcínu a uchránit tak 
lidstvo před virem a dezinfor�
macemi.

Mediální výchova hrou
Hraní hry Fakescape zabe�
re přibližně jednu vyučovací 
hodinu. Třicet minut řeší žá�
ci jednotlivá témata, ve zbý�

vajícím čase je pak prostor 
na vyhodnocení hry a disku�
zi s dětmi. Děti jsou rozděleny 
do skupin po ma�imálně 5 až 
6 žácích, aby se mohly dosta�
tečně zapojit. Úniková hra se 
skládá ze čtyř úkolů. Děti se 
postupně věnují následujícím 
tématům: čtení te�tu s poro�
zuměním, manipulaci na fo�
tografiích, rozpoznávání ma�
nipulativních titulků, vyhle�
dávání a ověřování faktů na 
internetu a bezpečnosti hesel 
na internetu. Ve hře jsou po�
užity konkrétní příklady ze 
sociálních sítí a část je také 

věnována influencerům a you�
tuberům. Na závěr čeká děti 
diskuze o problémech a zají�
mavostech, na které při hra�
ní narazily. Hra Fakescape je 
vhodná jako úvod mediální vý�
chovy na druhém stupni zá�
kladních škol, protože přináší 
podstatná témata, kterým by 
se žáci během školního roku 
měli věnovat.

Více informací o projektu, 
hře i kontakt na tvůrce, kteří 
přijedou do konkrétní školy si 
s dětmi hru zahrát, najdete na 
http://fakescape.cz/.

Romana SLANINOVÁ

Mediální gramotnost je pojem, o kterém se u nás v po-
slední době hodně hovoří. Nicméně čeští žáci a studenti 
v ní nejsou zdaleka tak zběhlí jako jejich vrstevníci na-
příklad v Nizozemsku nebo ve skandinávských zemích. 

PROJEKTY
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Chirurg
PETRA DVOŘÁKOVÁ

Kariéra špičkového odborní�
ka na pražské klinice před�
časně skončila kvůli jedno�
mu karambolu s alkoholem 
a následky nese nejen on, 
ale i jeho věčně nespokojená 
žena a dospívající děti. Život�
ní ani finanční účetnictví ne�
vykazují příznivou bilanci. 
Pomůže mu milovaná profe�
se, milenka, nebo nová šance 
vrátit se k zajímavé opera�
tivě a kariérně růst? Knihu 
zakoupíte v knihkupectvích 
Lu�or.

JÍZDA NA DNO LAHVE I ŽIVOTA

PIVOVAREM BUDE PROVÁDĚT KOZEL 

POZVÁNKA DO LEGENDÁRNÍ PRAŽSKÉ VIOLY
Kam se vydat v listopadu? Za 
jistotou kvalitního kulturního 
zážitku do legendárního Diva�
dla Viola na pražské Národní 
třídě. V úterý 12. listopadu se 
tady Jiří Lábus začte do te�tů 
Jiřího Kyliána, který patří me�
zi naše nejuznávanější a nej�
respektovanější umělce, a to 
v celosvětovém měřítku. Uni�
kátní literárně�baletní kompo�
zice Kylián: Narozen v cizině 
s podtitulem Povídky a filmové 
miniatury aneb Každý z nás 
je věčným emigrantem před�

stavuje proslulého tanečníka 
a choreografa coby autora poví�
dek. Kyliánova slova v osobité 
interpretaci Jiřího Lábuse do�
plňují filmové miniatury, kte�
ré Jiří Kylián natočil výhradně 
pro tuto příležitost a ve kterých 
vystupuje. 

Nostalgickou atmosféru lá�
zeňského města Krokovy Vary, 
zejména pak zřídlo kouzelné 
češtiny Vladislava Vančury, si 
zde vychutnáte 29. listopadu. 
V proslulém Rozmarném lé�
tě, komedii o lásce a žárlivos�
ti, pozdním vzplanutí i brzkém 
vystřízlivění, o přátelství a pře�
devším o tom, jak je krásné 
býti kadeřavým, se představí 
Zdeněk Maryška, Vladislav Be�
neš, Václav Helšus a Zuzana 
Slavíková.

Viola nezapomíná ani na nej�
menší diváky. Pohádka o Ka�
čence a Raráškovi z repertoá�
ru divadélka Láryfáry je na 
programu v sobotu 9. listopa�

du. Děti tu zábavnou formou 
prožijí všechna roční období 
a připomenou si lidové zvyky, 
svátky, tradice, písně i říkadla. 
Společně s Raráškem můžou 
čarovat a prožívat veselý pří�
běh o lásce Kuby a hubaté 
švadlenky Kačenky. V sobo�
tu 30. listopadu se na jeviště 
vrátí představení Čert to nemá 
nikdy lehké aneb Jak to bylo 
s čertem a Káčou. Pohádka se 

od premiéry v lednu 1996 hra�
je v nezměněném obsazení – 
v hlavních rolích Jan Čenský, 
Zuzana Mi�ová a Otakar Brou�
sek ml. Čert to nemá nikdy leh�
ké aneb Jak to bylo s čertem 
a Káčou je volné pokračová�
ní pohádky Čert a Káča, které 
na motivy českých národních 
pohádek napsala a režírovala 
Maria Křepelková. Více infor�
mací na www.divadloviola.cz.

Do kin právě přichází český 
film Abstinent s výmluvným 
podtitulem – Jízda na dno lahve 
i života je rychlejší, než si mys�
líš… Režisér a scenárista David 
Vigner vypráví komorní příběh 
o mládí a svobodě, o snech 
a realitě, o hledání a ztrace�
nosti. Hlavní roli osmnáctile�
tého alkoholika Adama ztvárnil 
Josef Trojan, jeden z výrazných 
talentů nastupující herecké ge�
nerace. „Adam je kluk jako kaž�
dý druhý. Čeká ho maturitní 
zkouška, vysoká škola. Rodiče 
o něj nejeví zájem hodný ro�
dičů a to mu dává prostor pro 
věci, které ho v daný moment 

těší, ale v dlouhodobějším hori�
zontu ho začnou mrzet. V tom�
to případě jde o alkohol, tedy 
něco, co se v této zemi sežene 
v každém věku prakticky kde�
koliv,“ přibližuje svou postavu 
Josef Trojan a dodává: „Chtě�
li jsme natočit příběh, který 

bude co nejvěrnější a zároveň 
nejsnesitelnější pro co největší 
skupinu lidí, primárně pak pro 
mladé. Zachytit příběh, o kte�
rém si může v podstatě kaž�
dý říct: Jo, to by se mi mohlo 
vlastně taky stát.“ Bližší info 
na www.filmabstinent.cz.

KULTURNÍ TIPY

Velkopopovický pivovar v so�
botu 9. a v neděli 10. listopadu 
zve na svatomartinskou husu. 
Na prohlídkové trase pivovaru 
se pouze během tohoto víken�
du setkáte s bílým kozlem Ol�
dou, okusíte husí paštiku a uži�
jete si degustaci zdejších výteč�
ných piv. Během speciálních 

svatomartinských prohlídek 
se dozvíte mnoho zajímavostí 
o historii pivovaru, seznámíte 
se s výrobou piva a surovina�
mi, které se pro velkopopovic�
ké pivo používají, uvidíte stá�
čírnu piva do lahví a sudů či 
e�pozici pivních obalů. Více se 
dozvíte na www.kozel.cz.
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„Je to poměrně zákeřná ne�
moc, kterou je však si třeba 
připomínat častěji než jednou 
ročně, a to proto, abychom jí 
mohli předejít,“ říká Jiří Jen�
šovský z Ústřední vojenské ne�
mocnice v Praze, specialista 
na léčbu osteoporózy a jiných 
metabolických chorob skeletu.

 Osteoporóza potkává 
nejčastěji ženy, a přes-

tože je povědomí o této ne-
moci poměrně dobré, pre-
ventivní vyšetření absolvu-
je jen zhruba čtvrtina žen. 
Proč tak málo?

Hlavním důvodem nepo�
chybně je, že se na možnost 
vzniku osteoporózy vůbec ne�
pomyslí. Je třeba se zamyslet 

nad dědičným sklonem k této 
nemoci, je nutné dávat pozor 
na ženy s rizikovými faktory, 
zvláště jsou�li spíše hubené 
a v přechodu.

 Jak se dá toto onemoc-
nění zjistit?

V případě rizikových fakto�
rů pro vznik a rozvoj osteopo�
rózy je třeba poslat pacientku 
na denzitometrické vyšetření. 

To může učinit praktický lé�
kař, gynekolog, někdy tak či�
ní i ortopedi nebo neurologo�
vé. Nemoc někdy odhalí až 
náhodné RTG vyšetření ane�
bo nečekaná téměř spontánní 
zlomenina. Denzitometrické 
vyšetření nepoužívá záření, 
je bezpečné a spolehlivé, po�
může i určit riziko zlomenin 
do budoucna.

 Pokud osteoporózu ne-
odhalíme včas, jak o so-

bě dává vědět v pozdějších 
fázích?

Prevence a včasné vyšetření 
jsou klíčové. Cílem je diagnos�
tikovat nižší kostní hustotu co 
nejdříve a zabránit tak první 
zlomenině. Pokud již dojde 
ke zlomenině obratle, pak se 
snižuje výška pacientky, mů�
že trpět významnými bolest�
mi páteře, která se ohýbá – 
hrbí –, zmenšuje se prostor 
pro dýchání, je horší trávení 
a klesá tím významně komfort 
a kvalita jejího života. Zlome�
nina krčku kosti stehenní je 
i v současné době stav život 
ohrožující.

 Boj s osteoporózou není 
snadný, a tak je důleži-

té dbát na prevenci. V čem 
spočívá?

Faktorů je víc. Měla by se 
skládat z dostatku každoden�

ního pohybu, vyvážené stravy 
bohaté na vápník a oslunění 
jako zdroje vitamínu D. Dnes 
se mnoho lidí vyhýbá opalo�
vání z jistě oprávněných obav 
ze vzniku rakoviny kůže nebo 
chodí na slunce po ošetření ků�
že krémy s vysokým ochran�
ným faktorem. Zcela zásadním 
problémem je tak nedostatek 
vitamínu D, který postihuje 
naprostou většinu populace 
– hovoříme o pandemii. V té�
to situaci je tak užitečné hledat 
pomoc v podobě spolehlivých 
doplňků stravy s obsahem váp�

níku a vitamínu D. 

 Za posledních sto let se 
průměrné dožití ženy 

prodloužilo o více než třeti-
nu, ale věk vyhasnutí funkce 
vaječníků setrval na zhru-
ba padesátém roku života. 
Jak se ženské tělo vyrovná-
vá s klimakteriem? 

Různě. Třetina žen pros�
tě jen přestane menstruovat. 
Potíže u zbývající většiny jsou 
rozmanité a velmi rozdílné 
v míře, kterou omezují životní 
aktivity. Většina žen se akut�
ních potíží zbaví během třech 
až pěti let, ale zhruba deseti�
na může tyto potíže pociťovat 
i více než dvacet let po pře�
chodu. Potíže spojené s pře�
chodem nesou název klimak�
terický syndrom.

 Čím je přechod způso-
ben?

Jedná se o vyhasnutí funkce 
vaječníků nebo jejich odnětí – 
se stejným výsledkem: nedo�
statkem ženských pohlavních 
hormonů. Mezi nejčastější pří�
znaky přechodu patří nepra�
videlná menstruace, návaly 
horka či zimy, noční pocení, 
ztráta chuti k se�u, přibývání 
na váze a změny nálad.

 Které z těchto potíží 
může žena překonat 

sama?

Může zvýšit svoji pohybovou 
aktivitu na frekvenci alespoň 
třikrát týdně třicet minut, mů�
že si ulevit od subjektivních 
potíží užíváním potravinových 
doplňků či volně prodejných 
léčiv, ale jako prevence vzni�
ku osteoporózy funguje pou�
ze hormonální substituční léč�
ba doplněná o přísun vápníku 
a vitamínu D. Komplikované 
období v životě ženy, má�li být 
úspěšně překonáno, vyžaduje 
spolupráci řady odborníků – 
gynekologa, osteologa, urolo�
ga, dermatologa, psychologa, 
plastického chirurga a dalších. 

 Jaké jsou důsledky ne-
léčení potíží?

Nejzávažnějším následkem 
nezvládnutého přechodu je již 
zmiňovaná osteoporóza a její 
následky – zlomeniny.

 Pokud tedy začnu vě-
novat více času pohy-

bu a zajistím dostatečný pří-
sun kostních minerálů, bude 
můj život kvalitnější?

Určitě. Ženy dnes tráví v ob�
dobí po přechodu někdy až po�
lovinu svého života a o kvalitě 
takto stráveného času rozho�
duje právě prevence. Tím, že 
pacientka sama nebo někte�
rý z jejích lékařů pomyslí na 
možnost vzniku osteoporózy, 
si může vyšší dekády života 
významně zkvalitnit a zpří�
jemnit.

Eva ROKYTOVÁ

OSTEOPORÓZA SE MŮŽE TÝKAT I VÁS

Denzitometrické vyšetření nepoužívá záře-
ní, je bezpečné a spolehlivé, pomůže i určit 
riziko zlomenin do budoucna.

Osteoporóza bývá nazývána tichým zlodějem kostí a u nás 
jí trpí 16,4 procenta obyvatel nad 55 let. Světový den osteo-
porózy připadá na 20. října. O jaké onemocnění se jedná? 

K léčbě osteoporózy je vhodný 
například léčivý přípravek 
Caltrate Plus, který dodá přísun 
vápníku, vitamínu D a pěti 
důležitých kostních minerálů, 
jako jsou hořčík, zinek, měď, 
mangan a bor. Přípravek navíc 
neobsahuje laktózu, je tedy 
vhodnou alternativou pro 
všechny, kteří trpí intolerancí 
na mléčný cukr. 

Foto: Archiv J. Jenšovského

LÉKAŘ RADÍ
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ

INSPIRACE

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. Výhry nezasíláme. V případě, že výhra nebude 
vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.

Kefírové mléko meruňkové z Valašského Meziříčí zabodovalo 
Mlékárna Valašské Meziříčí se 
řadí k předním výrobcům ky-
saných nápojů u nás. Jedním 
z těchto výrobků je i Kefírové 
mléko nízkotučné s příchutí me-
ruňka, které získalo ocenění Re-
gionální potravina Zlínského kra-
je 2019. V letošním roce bylo při-
hlášeno do této soutěže celkem 
138 výrobků od různých výrobců. 
Slavnostní předávání, kterého se 
zúčastnila také Mlékárna Valaš-
ské Meziříčí, proběhlo na konci 
září tohoto roku ve Zlíně. Soutěž 
si za dobu své existence vybudo-
vala renomé a popularita oceně-
ných výrobků stoupá. Přívlastek 
regionální se v případě těchto 
potravin zúročí hned několikrát. 
Především se jedná o produkt 
vyrobený v konkrétním regionu, 
což je základní podmínka soutě-
že. Zároveň i podíl místních su-
rovin je stanoven nejméně na 
70 procent, hlavní surovina při-
tom musí být stoprocentně tu-
zemského původu. Často se jed-
ná o krajové speciality, které ctí 
tradici výroby nebo jsou naopak 

inovativní. Značka je určena pro 
malé a střední producenty ze-
mědělských a potravinářských 
výrobků do 250 zaměstnanců. 
Komisi tvořili zástupci Minister-
stva zemědělství ČR, krajského 
úřadu, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Státní ze-
mědělské a potravinářské in-
spekce, Státní veterinární sprá-
vy, Agrární komory ČR a Potravi-
nářské komory ČR.

„Kefírová mléka nízkotučná 
vyrábíme ve třech příchutích, ja-
hoda, meruňka, višeň, a také ve 
variantě bílé. Náš zákazník si je 
může vychutnat jednak jako sva-
činku, ale také je použít do stu-
dené či teplé kuchyně. Jsme vel-
mi potěšeni, že právě Kefírové 
mléko s příchutí meruňka získa-
lo ocenění Regionální potravina 
Zlínského kraje 2019,“ říká Rad-
ka Benešová, marketing mana- 
ger Mlékárny Valašské Meziří-
čí. „Soutěž Regionální potravi-
na letos slaví své desáté výročí 
a my jsme velmi rádi, že se náš 
výrobek umístil na předním místě 

v kategorii mléčné výrobky,“ do-
dává Radka Benešová.

Obsahuje probiotické kultu-
ry (Lactobacillus 
acidophilus, Bi-
f i d o b a c t e r i a , 
Streptococcus 
thermophilus). 
Je vhodné pro 
všechny věkové 
kategorie. Ob-
sahuje 0,8 % 
tuku. Kefírové 
mléko nízkotuč-
né se dobře ho-
dí po celý rok ne-
jen k osvěžení, 
ale výborně také 
do studené ku-
chyně. Řadí se 
k nízkotučným 
produktům, tu-
díž je vhodné pro 
udržení zdravé-
ho životního sty-
lu a štíhlé linie. 
Velkou výhodou 
je praktický uza-
víratelný uzávěr, 

který umožňuje kefír zabalit i na 
cesty a lze jej tak konzumovat bě-
hem celého dne.

Manner oplatky v lahodném smetanovém jogurtu

Mlékárna Valašské Meziříčí s ví-
deňskou společností Josef Man- 
ner & Comp. s celosvětovou pů-
sobností uvedla na trh společný 

produkt Smetanový jogurt z Va-
lašska a Manner oplatky. Ten je 
vyráběn ve třech příchutích: vanil-
kový, čokoládový a oříškový, vždy 
s Manner oplatkami ve víčku. Obal 
tohoto výrobku má typické znaky 
obalů Mlékárny Valašské Meziří-
čí, „z Valašska“, i typickou růžovou 
barvu společnosti Manner. Spolu-
práce obou firem doposud zahr-
novala především využití plochy 
výrobků na vzájemnou propagaci. 
Novinka Smetanový jogurt z Valaš-
ska s Manner oplatky vznikla již ja-
ko výrobek společný. Chutě vybíra-

la jak česká, tak rakouská strana. 
Obě značky spojuje společná filo-
zofie kvality produktů při zachování 
tradičních receptur. 

„Jsme velmi rádi, že jsme spo-
lečnými silami vyvinuli produkt, 
který je určen jak pro malé, tak 
i velké příznivce jogurtů z Valaš-

ska a Manner oplatků,“ říká Radka 
Benešová. „Smetanový jogurt z Va-
lašska a Manner oplatky vyrábíme 
ve třech příchutích: vanilka, čoko-
láda, oříšek. Tento produkt je spo-
jením vysoké kvality a tradičních 
receptur české a rakouské společ-
nosti,“ dodává Radka Benešová.

Soutěžní otázka: Jaká ocenění získala Mlékárna Valašské Meziříčí?
Více informací na www.mlekarna-valmez.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme čtyři výherce dárků od společnos-
ti Manner nebo Mlékárny Valašské Meziříčí. Odpovědi posílejte na 
e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz do 17. listopadu 2019. Do předmě-
tu uveďte „VALMEZ“.



27. ročník ankety

NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL
ČESKÉ REPUBLIKY

Přihláška musí obsahovat
 charakteristiku kandidáta
 popis společné příhody
 podpisy 100 osob,

které s přihláškou souhlasí

Přihlášky přijímáme
do 31.12. 2019
zlatyamos@zlatyamos.cz
Na Nivách 314, 141 00 Praha 4

Zlatý partner Zlatý mediální
partner

Výškově nastavitelná souprava za

100% český výrobek

Platí pro ČR při objednání min. osmi souprav do 31. 12. 2019 Ceny včetně DPH

3.499,- Kè

Výroba: Za Nádražím 2601,  397 01  Písek

Školní nábytek vyrábíme 27 let

Další informace:

DOPRAVA ZDARMADOPRAVA ZDARMA

POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍPOSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

www.krovina.cz
www.krovina.com
tel.: 382 274 312
e-mail: krovina@krovina.cz DRŽÍME CENU

Konstrukce RAL 1007


