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EDITORIAL

Vážení čtenáři,
I když v anketě, kterou jsme dělali pro účely tohoto čísla časopisu REVERS v ulicích Českých
Budějovic, převládají dotázaní,
kteří pracovně-právní problémy
řešit nemuseli, rozhodli jsme se
této tématice věnovat celé jedno číslo. Opět vycházíme z praxe
a statistik Občanské poradny při
Jihočeské rozvojové o.p.s., kde
klienti s pracovně-právními problémy stále obsazují přední příčky nejčastějších návštěvníků.
Myslím, že i ti z nás, kteří měli
zatím to štěstí a při svých různě
dlouhých pracovních portfóliích se setkali pouze s férovým

a bezproblémovým přístupem
zaměstnavatelů, mají možnost
se v tomto čísle jistě dozvědět
zajímavé informace. Vím, že
slovo prevence je v oblasti odborného sociálního poradenství
často nevyslovováno, protože
se v poradnách často řeší spíše
už následky určitého jednání
a také každý z nás, z řad uživatelů či potenciálních zájemců
o službu odborného sociálního
poradenství, má jistě v okolí
více či méně těch…kteří nám to
přeci říkali… a kteří nám připomenou, že… kdybychom to udělali tak jak navrhovali oni, vůbec
by to přeci nemuselo dopadnout
takto katastrofálně!… Doufám,
že přístup nejen pracovníků Občanské poradny ve vás podobný
pocit nevyvolává, a i když… jsme
Vám to na stránkách časopisu
REVERS přeci říkali, upozorňovali Vás na to a nabádali Vás
k preventivnímu chování… víte,
že se na nás můžete obrátit v jakékoliv nepříznivé životní situa-

ci, tzn. i s pracovně – právními
problémy.
Nevím, jak slunečnější část roku
vnímáte vy, ale já mám najednou po dlouhých zimních večerech pocit, že mám více síly
čelit nečekaným problémům,
mám energie na rozdávání a optimismus mi teče i z uší. Pokud
jste na tom podobně, zkuste
své každodenní „boje“, které se
během roku nahromadily, posunout k uzavření příměří, vyčistit si hlavu, udělat pár dobrých
skutků a třeba vyjádřit i nespokojenost s chováním zaměstnavatele. Ne všechny problémy
v zaměstnání musí končit výpovědí či dobrovolným odchodem
pro klid duše. Věřím, že vstřícnou komunikací by se mělo vždy
minimálně začít a když to nepomůže – zkusíme společně najít
oporu v zákonech.
Dana Kalistová  šéfredaktorka

ANKETA
Otázky:
Měl/a jste někdy pracovně-právní problém? Pokud ano, jak jste ho řešila, pokud ne, jak byste ho řešila
nebo na koho byste se obrátila?
• Veronika, 19 let, prodavačka
Ano, měla a řešila jsem ho tak, že jsem dala výpověď.
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Nahlas: Zda jste již měli nějaký pracovně – právní problém
zjišťovala Občanská poradna
při Jihočeské rozvojové o.p.s.
v ulicích Českých Budějovicích
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Zaostřeno: Počet klientů
Občanské poradny rozšířili i ti,
kteří jsou v pozici věřitele, respektive zaměstnanci, kterým
nebyla vyplacena mzda a to
déle jak 15 dní po splatnosti.
Jaké mají možnosti tito poškození zaměstnanci v řešení
zmiňované situace?
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V křesle: Prostřednictvím
rozhovoru s Mgr. Martinou
Štěpánkovou, právničkou
a vedoucí sociálních služeb
z Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, představujeme další organizaci, kde
je možno řešit pracovně –
právní problémy.
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V pasti: Dostali jste výpověď
v zaměstnání a myslíte si, že
to bylo neoprávněné? V této
rubrice nabízíme varianty
řešení.

10: Na kost: Reportáž o zvířecích
terapeutech a informace
o tom, kde a jak zvířata
pomáhají. Občanské sdružení
Koníček.
12: Osudy: Tentokrát popisujeme
životní etapu Terezy, která
hledá zaměstnání. Najdete
v jejím příběhu i část Vašeho?
14: PS: Představujeme výsledky
projektu Máte právo na svá
práva.

• Lenka, 22 let, zdravotní sestra
Ano měla, a vyřešila jsem to tak, že jsem si našla novou práci.
• Lucia, 27 let, administrativní pracovnice
Neměla, ale obrátila bych se na inspektorát práce.
Toto číslo časopisu REVERS je vydáno
v rámci projektu: „Máte právo na svá
práva“.

• Miroslav, 32 let, řidič
Nikdy jsem neměl takový problém.
Nevím, ale řešil bych ho asi nejdříve se zaměstnavatelem.
• Jitka, 47 let, kuchařka
• Ne, neměla jsem nikdy žádný problém, pokud by nastal, řešila bych nejdříve s vedoucím nebo sama.
• Lenka 23 let, manažerka
Neměla jsem žádný pracovně-právní problém. A řešila bych ho tak, že bych se nejdříve pokusila domluvit se zaměstnavatelem a pokud by to nemělo patřičný efekt, zajistila bych si právní pomoc.

Tento projekt je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Foto titulní strana:
archiv

• Markéta, 28 let, asistentka a hlavní účetní
Nevzpomínám si na žádný problém, a nevím jak bych ho řešila, záleželo by také na tom, co by to bylo
za problém.
• Renáta, 26 let, sociální pracovnice
Ne, neměla, ale nejspíš bych ho řešila domluvou se zaměstnavatelem anebo bych se obrátila na nějakou poradnu.
• Růžena, 54 let, švadlena
Neměla jsem žádný problém aspoň si na žádný nevzpomínám a nevím jak bych ho řešila, ani nevím
na koho bych se měla obrátit.

Text:
Dana Kalistová

po

vém

Zpracovala:
Občanská poradna při
Jihočeské rozvojové

nahla
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Bez práce nejsou koláče, ale co
když je práce a nejsou koláče?!
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s. zaznamenala v letošním roce rapidní nárůst klientů řešících dluhovou problematiku. Tento počet rozšířili i klienti, kteří jsou v pozici věřitele, respektive zaměstnanci, kterým nebyla vyplacena mzda
a to déle jak 15 dní po splatnosti. Jaké mají možnosti tito poškození zaměstnanci v řešení zmiňované situace?!

Také si říkáte, že ve firmě, kde už
10 let pracujete, se Vám nemůže
stát, že by vám zaměstnavatel
nevyplatil mzdu? Možná se skutečně nemusíte o vaše vydělané
peníze obávat, ale co dělat, když
nastane právě ta situace, že vám
zaměstnavatel z jakéhokoli důvodu nebude moci výplatu dát?
Jedna možnost je pročíst si zákoník práce, umět si vyložit termíny
týkající se vaší situace a správně
je využít. Druhá možnost je pro
mnohé jistější a to dojít si pro
radu do Občanské poradny. Zde
vám s tou či onou právní přesmyčkou obsaženou v zákoníku
práce poradí odborní poradci.
Co tedy právě oni radí v situaci,
kdy se vám nedostane na účet
výplata za vykonanou práci včas?
Je třeba situaci začít řešit, ale
jak?!
DOHODOU…
Za prvé je nutné začít situaci řešit okamžitě a nespoléhat na to,
že právě váš zaměstnavatel peníze co nejrychleji k vašim rukám
zašle. Je třeba se ihned, nejlépe
písemně, dotazovat zaměstnavatele, případně účetní, která mzdy
počítá, z jakého důvodu vám nebyla vyplacena mzda a případně
se jí i dožadovat. Dobré je v dopisu nastavit termín odpovědi
a výplaty dlužné mzdy.

Text:
Ladislav Němeček
Foto:
Archiv

zao třeno

ŽALOBOU…

VÝPOVĚDÍ…

Pokud nebude zaměstnavatel
na dohodu reagovat a mzda je
stále neproplacena a pokud vám
nebyla vyplacena mzda 15 dní
po uplynutí její splatnosti (tzn.,
že například lednová výplata
vám nebyla vyplacena do konce
února a ani 15 dní po té), je možné podat žalobu na zaplacení
mzdy k příslušnému okresnímu
soudu, kde má zaměstnavatel
sídlo. Příslušný vzor k dané žalobě vám poradci rádi poskytnou.

Pokud se vám tedy nedostala
výplata ani do 15 dnů po uplynutí splatnosti (viz výše), můžete
rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením dle § 56 písm.
b) Zákona 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, s nárokem na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného
výdělku. V případě, že se rozhodnete pro výše zmíněnou výpověď, je důležité se do 3 dnů zaregistrovat na úřad práce v místě
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bydliště. Vznikne Vám tím nárok
na podporu v nezaměstnanosti,
(pokud splní podmínku důchodového pojištění v délce 12 měsíců za poslední 3 roky).
Uplatněním mzdových nároků
na úřadu práce…
Dalším nástrojem k uplatnění
mzdových nároků je případné
insolvenční řízení – konkurs –
na zaměstnavatele. Jakmile je
zaměstnavatel zveřejněn v in-

SLOVNÍČEK
Insolvenční řízení

soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení

Úpadek

dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky
není schopen plnit

Insolvenční správce

osoba zapsaná do seznamu insolvenčních správců; prohlášením konkursu na něj přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisejí s majetkovou podstatou

Mzdový nárok

mzda (plat), její náhrady a odstupné, které Vám náleží z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti

Rozhodné období

období sedmi měsíců, přičemž z toho jsou 3 měsíce před zahájením řízení, 3 měsíce po zahájení řízení a zbývajícím
sedmým je měsíc, kdy došlo k zahájení insolvenčního řízení

solvenčním rejstříku, může si
zaměstnanec dlužnou mzdu nárokovat na kterémkoliv úřadu
práce (pokud zaměstnavatel má
sídlo v jiném okrese, úřad práce tuto žádost postoupí místně
příslušnému úřadu práce podle
sídla firmy). Proto doporučujeme průběžně si kontrolovat, zda
je již započato řízení o konkurzu,
na těchto portálech: 1. Ministerstva spravedlnosti - v insolvenčním rejstříku: http://isir.justice.
cz nebo 2. Ministerstva práce
a sociálních věcí: http://portal.
mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/zamkonkurz/ či 3. na úřední
desce úřadu práce v místě sídla
zaměstnavatele, kde tuto informaci zveřejňuje právní oddělení,
kterému ji sdělí příslušný krajský
soud.
Tyto mzdové nároky je pak,
v případě zaměstnavatele v insolvenci, nutné uplatňovat nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů po zahájení výše
zmíněného insolvenčního řízení,
přičemž insolvenční řízení nesmí
být v tomto období pravomocně
zastaveno nebo ukončeno. Úřad
práce vám vyplatí jednorázově
max. 3 dlužné příjmy z rozhodného období (viz slovníček),
za něž vám nebyla mzda uhrazena. Pokud neproplacených
výplat bylo více, je možné si
z rozhodného období k proplacení vybrat tři „nejvýhodnější“
(tj. za měsíce s nejvyšší mzdou).
Dále je potřeba si uvědomit, že
úřad práce proplatí za kalendářní měsíc částku, která je limitována v současné době na 35.315,Kč za 1 kalendářní měsíc. Tato
částka se od 1. 5. 2010 mění
na částku 35.397 Kč., přičemž
rozhodné datum, ke kterému se
přihlíží, je datum podání návrhu
na insolventní řízení. Kdyby vaše
mzdové nároky byly případně
vyšší (než trojnásobek zmiňované částky), můžete požadovaný
rozdíl uplatnit v insolvenčním

řízení, a to prostřednictvím Přihlášky pohledávky v rámci insolvenčního řízení, je ke stažení:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/
formulare.do.
Co je potřeba udělat pro uplatnění mzdových nároků na úřadu
práce?!
Dobré je v tuto chvíli začít s úřadem práce spolupracovat. Zde
jsou totiž plně kompetentní
zaměstnanci, kteří se s touto
problematikou dennodenně zabývají a pomoci Vám, je jejich
náplní práce.
Pokud však chcete již před setkáním se zdejšími pracovníky
být již alespoň částečně připraveni, můžete si stáhnout z internetového portálu Ministerstva
práce a sociálních věcí formulář pro uplatnění zmiňovaných
mzdových nároků (http://portal.
mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/
ins_zadost.pdf a http://portal.
mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/dolozeni_mzd_naroku.pdf
). Tento formulář samozřejmě
obdržte i v Občanské poradně
nebo přímo na úřadu práce.
Co je potřeba ještě doložit?!
Pracovní smlouvu nebo zápočtový list, výpověď (při uplatnění
odstupného) a případně formulář Doložení mzdových nároků.
Formulář Doložení mzdových
nároků je taktéž možné stáhnout na portálu Ministerstva
práce a sociálních věcí (http://
portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/dolozeni_mzd_naroku.
pdf), případně ho opět dostanete od poradců v Občanské poradně nebo na úřadu práce. Tento formulář je potřeba nechat
potvrdit od zaměstnavatele!
Ve chvíli, kdy uplatníte své
mzdové nároky, úřad práce
vyzve zaměstnavatele či insolvenčního správce k předložení

písemného seznamu dlužných
mzdových nároků všech zaměstnanců, které musí doložit do 7
dnů od převzetí výzvy. Doložit
mzdové nároky můžete také pomocí potvrzení např. od účetní
(nebo např. tzv. uznáním dluhu
zaměstnavatele). Z tohoto potvrzení musí být patrno: v jaké
výši za každý jednotlivý měsíc
nebyla vyplacena mzda. Nesmí
chybět podpis, popřípadě razítko toho, kdo Vám potvrzení vydal, s uvedením jména, příjmení
a funkce, kterou zastává.

toto není od něho možné zjistit
a on nekomunikuje – pak byste
s podáním insolvenčního návrhu
neměli otálet.
Doporučením na závěr je, obrátit se v této nepříjemné situaci
na odborníky, kteří vám s řešením svízelné situace pomohou
– bezplatně Vám pomůže Občanská poradna při Jihočeské
rozvojové o.p.s. či Bezplatná
právní poradna při ICOS Český
Krumlov.

Pokud ani zaměstnavatel či insolvenční správce nepředloží
zmiňovaný seznam, resp. nepotvrdí nároky zaměstnanců,
případně ani vy nepředložíte
doklady, které by prokazovaly,
že vám mzda za uplatněné měsíce skutečně nebyla vyplacena
v konkrétní výši, budou vám
na základě rozhodnutí úřadu
práce přiznány mzdové nároky
pouze ve výši minimální mzdy
za každý požadovaný měsíc.
V případě dodatečného doložení rozhodne úřad práce do 7 pracovních dnů o vyplacení rozdílu
mezi minimální mzdou a prokazatelně doloženými mzdovými
nároky.

Důležité odkazy:

Co v případě, kdy ještě nebyl insolvenční návrh podán?!

www.statnisprava.cz/
rstsp/ciselniky.nsf/i/d0160

Jestliže je celou situací postiženo více zaměstnanců, nejenom
vy (min. však 2 zaměstnanci)
a mzda nebyla vyplacena do 30
dnů po splatnosti (tzn.: pokud
se jedná o výplatu za měsíc leden, může být inslovenční návrh
podán teprve začátkem dubna) mohou insolvenční návrh
na svého zaměstnavatele podat
sami zaměstnanci. Tomu by však
měl předcházet výše popsaný
postup, nežli se bez jakéhokoli
zjišťování od zaměstnavatele,
proč Vám mzdu nevyplácí, pro
tento krok rozhodnete. Pokud
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Adresář občanských poraden v rámci Asociace
občanských poraden
www.obcanskeporadny.cz
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s.
www.jr-spolecnost.cz/op
ICOS Český Krumlov, o. s.
www.css.krumlov.cz
Adresář úřadů práce

Foto:
Archiv
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Jak pracují antidiskriminační
detektivové…
Lidé se často nechají odradit a porušování práv a diskriminaci v pracovně právních vztazích neřeší. Zaměstnavatelé si tak
dovolují stále víc a situace se může stát neúnosnou, už proto je lepší se alespoň pokusit o její včasné řešení. Poradna pro
občanství/Občanská a lidská práva se snaží právě o zastavení takového jednání v české společnosti, ať už pomocí lidem
znevýhodněným a vyloučeným nebo prosazováním systémových změn. Mgr. Martina Štěpánková pracuje v poradně jako
právnička a vedoucí sociálních služeb.

Čím se zabývá Poradna pro
občanství/Občanská a lidská
práva?
Jako organizace se věnujeme
několika okruhům. Jednak je to
poskytování sociálních služeb,
především odborného sociálního
poradenství. V rámci odborného poradenství se zaměřujeme
na cílové skupiny jako jsou cizinci,
imigranti, etnické menšiny, osoby
ohrožené sociálním vyloučením,
osoby vracející se z výkonu trestu nebo osoby bez přístřeší, bez
domova. To je v podstatě cílová
skupina, které poskytujeme poradenství v oblasti zaměstnání,
přístupu k zaměstnání, bydlení,
řešení dluhů atd. Vedle poskytování sociálních služeb realizujeme
i další projekty, které jsou zaměřené více na určité systémové
změny nebo na vzdělávání. Jsou
to projekty zaměřené na cizince
a migranty, na sociálně vyloučené lokality. Také v současné době
realizujeme projekt orientovaný

Text:
Ivana Součková
Foto:
archiv

v kře le

na sexuální menšiny Rozmanitostí
proti šikaně. Zabývá se diskriminací sexuálních menšin a homofobií.
Kolik členů tvoří Váš pracovní
tým a je to podle Vás dostačující
počet?
V současné době je nás 13. Tím,
že poskytujeme poradenství
nejen osobní, telefonické, ale
i emailové či internetové, se dotazy množí ve velkém. Někdy
je to krátký dotaz na jednu dvě
věty, ale vypracování, pokud člověk chce opravdu odpovědně,
správně odpovědět, tak zejména
v oblasti cizineckého práva, někdy
představuje několika hodinovou
detektivní práci. V tomhle směru
je to takové náročné, ale musíme
to zvládat.
Jak dlouho poradna funguje?
Poradna funguje od roku 1999 samostatně jako Občanské sdružení. Předtím byla Poradna součástí
Českého helsinského výboru.
Je Vaše služba provázaná se
službami dalších organizací poskytujících sociální služby?
Poradna spolupracuje hlavně
v oblastech, které jsou pro ni
hlavní, klíčové. Především se zaměřuje na práva cizinců a migrantů. V této oblasti pracujeme
s celou řadou organizací, které se
zabývají pomocí cizincům. Naše
služba se soustředí více na právní
poradenství související s pobytem člověka v ČR a jeho právy.
Poradna neposkytuje cizincům
integrační programy, v těchto
případech klienty přeposílá jiným
organizacím. Spolupráce probíhá
i v rámci prosazování systémových změn. Podobné je to také
v oblasti sociálního vyloučení
a sociálně vyloučených lokalit.
Jsme členem FORINTU, což je
Fórum pro integraci, které má asi
10 členů, jehož členy jsou například Člověk v tísni, IQ Roma servis
apod. Propojení s dalšími organizacemi je uskutečňováno i v otázce diskriminace. V podstatě jsme
zasíťovaní z mnoha stran.
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Co všechno může být diskriminací ať už v přístupu k zaměstnání nebo přímo v zaměstnání?
Diskriminace v přístupu k zaměstnání je situace, kdy člověk splňující požadavky na určitou pozici (je
třeba nejlepším z uchazečů), je
odmítnut a důvodem odmítnutí je
například jeho věk, pohlaví, rasa,
péče o děti apod. To znamená,
že přesto, že ten člověk nejlépe
vyhoví nastaveným požadavkům,
tak zaměstnavatel se rozhodne
nepřijmout ho právě z výše zmíněných důvodů či ho automaticky
vyřadí aniž by jej pozval na pohovor a ověřil jeho předpoklady.
Co je též velmi časté a stává se to
především ženám, je situace, kdy
zaměstnavatel zjišťuje velmi podrobně jejich osobní situaci. Ptá
se, zda je vdaná, kolik má dětí,
popřípadě kdy děti plánuje mít,
zda bude schopná zajistit péči
o ně a jaké jsou její další plány. To
jsou otázky, které by padat u přijímacího řízení rozhodně neměly.
V zaměstnání samotném k diskriminaci a porušování pracovního
práva dochází, když člověk má
horší pracovní podmínky, je mu
bráněno ve služebním postupu,
ve vzdělávání nebo se to může
projevovat rozdílnou odměnou.
Mzdový rozdíl se zkoumá hlavně
mezi muži a ženami, když vykonávají stejnou práci, ale nejsou stejně hodnoceni. Také se objevují
situace, kdy dochází k obtěžování, případně k sexuálnímu obtěžování nebo k šikaně na pracovišti,
i tento způsob chování je diskriminací. Když je někdo šikanován,
je ponižována jeho důstojnost,
a příčinou obtěžování jsou diskriminační důvody (např. sexuální
orientace, věk, pohlaví, etnická
příslušnost) jedná se o diskriminaci. Pokud jsou příčinou šikany
důvody jiné, například vzájemné
antipatie, snaha zbavit se člověka aniž by musel zaměstnavatel
vyplácet odstupné, o diskriminaci
ve smyslu Antidiskriminačního zákona, se nejedná. Nicméně půjde
o porušování zákoníku práce, což
v praxi bývá relativně častý jev.

Dá se proti porušování lidských
práv a diskriminaci nějakým
způsobem bránit?
Proti diskriminaci se samozřejmě
podle zákona bránit dá. Existuje
Antidiskriminační zákon, který,
přímo upravuje žalobu na ochranu před diskriminací a také zákoník práce, který ošetřuje ostatní
pracovní práva. Nicméně často
člověk nemá dostatek důkazů,
kterými by diskriminaci nebo
porušení práv prokázal. V tomto
směru mohou být jako důležití
svědci právě kolegové. Pokud se
obávají svědčit, tak se dotyčný
může dostat do důkazní nouze.
Důkazní nouze je jednou z příčin
toho, že počet podaných žalob
relativně malý. Žaloba je však
až poslední možnost. Jsou i jiné
nástroje, které je možné využít.
Pokud to umožňuje struktura zaměstnavatele, je lepší zkusit řešit
problém v rámci zaměstnavatele,
než se obrátit rovnou na soud.
V případě, že šikana nebo diskriminace jde od managementu
společnosti, je to ale v podstatě
nemožné. Pak se vedle soudního řešení dá také podat stížnost
na Inspektorát práce, který by
měl celou situaci prošetřit.
Jaké máte zkušenosti z praxe,
snaží se lidi bojovat za svá
práva?
V praxi je stížností a žalob podáno
velmi málo. Spousta lidí cítí, že se
k nim zaměstnavatel chová opravdu špatným způsobem, šikanuje
je, terorizuje, ale oni prostě nemají odvahu jít a stížnost nebo
žalobu podat.
Pokud člověk vyzkoušel vyjednávání v práci a je i přesto
nadále diskriminován, jaký postup byste mu doporučila, třeba
i ve sbírání důkazů?
Je samozřejmě potřeba zjistit,
jestli by byl některý z kolegů
ochoten svědčit v jeho prospěch,
což zejména u šikany nebo u sexuálního obtěžování může být
velmi významné. Dále je potřeba si shromažďovat takzvanou
papírovou stopu – schovávat si

emaily, podklady, okopírovat si
třeba i maličkosti apod., tyto věci
mohou být v soudním řízení rozhodující. Takže to jsou určitě věci,
na které je třeba myslet.
Jaké máte zkušenosti s mediací,
co se týká porušování pracovních práv a diskriminace, je lidmi
využívána?
Mediace lidé zatím moc nevyužívají. Je to dáno i tím, že obecně panuje mezi veřejností malá
znalost, co to mediace je. Takže
případů, kdy je možné mediaci
využít je relativně málo. Navíc je
nutný souhlas obou zúčastněných
stran a mediace tak může narazit
na neochotu z jedné nebo z druhé strany.
Myslíte, že se něco změnilo
přijetím Antidiskriminačního
zákona?
Přijetím zákona diskriminační
jednání samozřejmě neskončilo
jako mávnutím proutku, to určitě
ne. Musím říct, že já sama jsem
v minulosti v různých debatách
upozorňovala na to, že po přijetí
Antidiskriminačního zákona se
situace sama od sebe nezlepší.
Spíše oběti dostanou do ruky určité nástroje, jak se bránit. Navíc
krizí se podle mého názoru diskriminační chování jen posílilo. Dochází k hromadnému propouštění
a zaměstnavatelé často volí právě
diskriminační parametry při rozhodování, kdo ve firmě zůstane
a kdo ne. Antidiskriminační zákon
měl také být brán jako důležitý
signál společnosti, že v České
republice někoho odmítat, aniž
bychom posuzovali jeho kvality
a jenom proto, že se jedná o matku s dětmi, že se jedná o osobu,
která má více než 50 let nebo proto, že je z nějaké etnické menšiny,
není správné. Problém byl, že ze
strany řady politiků byl Antidiskriminační zákon prezentován
jako nutné zlo, které musíme mít,
protože nás k tomu nutí Evropská Unie. Nedívali se, co zatím
je. Chybělo postavení se za ten
zákon. Nikdo neřekl: „Ano máme
Listinu základních práv a svobod,
ale to je nedostatečné. Tady dáváme obětem do rukou nástroje,
protože někoho znevýhodňovat
jenom proto, že se narodil s jinou
barvou kůže nebo postižený a přitom je schopen obstát na trhu
práce nebo i v jiných oblastech
života, je v 21. století v České republice nepřípustné.“ Myslím si,
že byla promeškána příležitost
diskutovat o tom, co je to rovnost
a kdy má být uplatňována, jak
a jestli je v praxi skutečně naplňována. Jestli to není pouze pouhá
deklarace v Listině základních
práv a svobod.

Setkala jste se někdy na druhou
stranu s tím, že byl Antidiskriminační zákon zneužit ze strany
zaměstnance, aby svého zaměstnavatele poškodil?
Samozřejmě, že lidé někdy přicházejí a mají pocit, že byli diskriminováni a o diskriminaci se
nejedná. Ale já bych to nepřičítala tomu, že by chtěli zaměstnavatele poškodit nebo ho obvinit
z jednání, kterého se nedopustil.
Spíš je to dáno určitou neznalostí.
Většinou dojde k tomu, že práva
člověka byla porušena. Například
se k němu zaměstnavatel choval
nějakým nemravným způsobem,
byla pošlapána jeho důstojnost
a on to vnímá jako diskriminaci.
Aby se však jednalo o diskriminaci, musí být naplněny určité právní znaky, které jsou stanoveny
zákonem. Když se na nás takový
člověk obrátí, probereme to s ním
a vysvětlíme mu, že sice byla porušena jeho práva, ale o diskriminaci se nejedná. Kdybych ale
tvrdila, že se nemůže nikdy stát,
že někdo nařkne zaměstnavatele z diskriminace kvůli pomstě,
byla bych nereálná, stát se to
může. Přesto si myslím, že takové
případy se v praxi často nedějí.
Často i člověk, který byl opravdu

se bránit, nabízí dle mého názoru,
nevládní organizace, které se té
problematice věnují, prostřednictvím určitých projektů. I to je ale
v praxi komplikované v tom, že
získáte dotace na projekt, který
trvá rok nebo dva, ale samotné
soudní jednání trvá i několik let.
My máme třeba soudní řízení,
které trvá sedm nebo osm let.
Co bych také zmínila je možnost
obrátit se na Veřejného ochránce
práv (dále jen VOP). VOP sice neposkytuje obětem zastupování,
ale pokud se na něj oběť diskirminace obrátí, tak může sloužit jako
první a zcela bezplatné vyhodnocení její situace. VOP posoudí, zda
by mohlo jít o diskriminaci a porušení rovného zacházení a také,
zda zmíněné důkazy jsou dostatečné pro případný soudní spor.
VOP může pomoci třeba i sepsat
stížnost nebo poskytnout návod,
jak sepsat stížnost na Úřad práce
nebo Inspektorát práce.
Vy provádíte v rámci Vaší
organizace tzv. testing, v čem to
spočívá?
Když se dozvíme o tom, že nějaká firma nebo poskytovatel
nějaké služby, tradičně to byly
třeba restaurace nebo různé kluby, odmítne službu poskytnout
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po předchozí domluvě
Internetové stránky: www.poradna-prava.cz
vystaven diskriminaci, má obrovský problém s prokazováním.
Takže pochybuji, že by šel někdo
do soudního sporu, když by diskriminován nebyl.
Má člověk, který nemá finanční
prostředky a nemůže si dovolit
právníka, možnost, jak se proti
diskriminaci a porušování jeho
práv bránit?
Právě rizikovost a nákladnost sporu je jedním z odrazujících faktorů
pro oběť. Soudní spor totiž obnáší
nejen náklady na právní zastoupení, na advokáta, ale jsou s tím
spojeny i soudní poplatky a i riziko, že v případě prohry bude
muset zaplatit ještě náklady protistrany. Hrozí, že se náklady vyšplhají i na desítky tisíc, což je pro
člověka, který přišel o zaměstnání
nebo je dlouhodobě nezaměstnaný, velmi obtížně získatelná částka. Dalším faktorem je také délka
sporu, protože kdo se chce kvůli
diskriminaci soudit se zaměstnavatelem několik let potažmo ještě, když u toho zaměstnavatele
má dále pracovat. Možnosti, jak

například osobám romského etnika, vyšleme tam testovací tým.
V reálu se situace odehrává tak,
že se připravíme na to, že by diskriminační jednání mohlo nastat
a snažíme se sehnat co nejvíce
důkazů pro případný soudní spor.
V přístupu k zaměstnání jsme prováděli testing, kdy romská žena šla
na inzerát k zaměstnavateli a ten jí
řekl, že místo je obsazené, za chvíli
po ní šla příslušnice majority a zaměstnavatel s ní udělal pohovor,
s tím, že někoho na to místo shání. Zde se jednalo o testing v individuálním případě, který musí
být opravdu pečlivě připravený,
aby všechny důkazy u případného
soudu obstály. Další variantou je
provádět situační testing ve větší
šíři. To znamená, že se testují stovky subjektů, nikoli za účelem získání důkazů k soudnímu jednání, ale
spíše k získaní informací o rozsahu
diskriminace, k výzkumným účelům. Například firmám zašlete téměř totožné životopisy příslušníka
menšiny a příslušníka majority
a sledujete a vyhodnocujete, jak
zaměstnavatelé reagovali.
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Když jste prováděli ten rozsáhlejší testing, jaké byly výsledky.
My jsme dělali rozsáhlý testing
vůči zaměstnavatelům pouze jednou a narazili jsme na problém
s vyhodnocením výsledků. Obrovská většina zaměstnavatelů
totiž vůbec nereaguje na zaslané
životopisy, protože to není jejich
povinností a nemusí ani oznámit
člověku výsledek výběrového
řízení. Takových 85-90 procent
zaměstnavatelů Vám vůbec žádnou zpětnou vazbu nedá, takže
výsledky pak lze jen těžko vyhodnotit.
A odhadem, jak rozsáhlý je jev
diskriminace v zaměstnání?
Přiznám se, že se neodvážím odhadnout, jak to v České republice
procentuálně je. Na nás se obrací
lidé, kteří se s nějakou diskriminací setkali, a z toho můžu soudit, že
diskriminace je jevem poměrně
rozsáhlým, hlavně potom diskriminace vůči etnickým menšinám,
matkám s malými dětmi a osobám starším. S rozsáhlou diskriminací se setkáváme i na trhu s byty,
kdy sehnat pro etnické menšiny
byt je velmi náročné. Obecně se
nedá říct, že diskriminace je rozsáhlá stejně vůči všem ve všech
oblastech. Co se ale týká trhu práce, to je oblast, kde dochází k porušování práv a diskriminaci řady
skupin osob.
Co byste doporučila lidem v boji
proti těm, kteří diskriminují?
Můj názor je, že by tito lidé měli
vyhledat pomoc a nezůstávat
v tom sami. Když je člověk dlouhodobě nějak diskriminován
a obtěžován, ať už třeba při hledání zaměstnání nebo přímo v zaměstnání, tak je to něco, co ho
velmi psychicky spaluje, narušuje
to jeho důstojnost, jeho sebevědomí. Myslím si, že by se měli
určitě pokusit to nějakým způsobem řešit a nebát se. Zaměstnavatelé často zkouší, co si mohou
dovolit a pokud si to člověk nechá
líbit, tak zaměstnavatel jde velmi
často ještě dál.

Text:
Ivana Součková

v kře le

Braňte se neplatné výpovědi
půrčí doba a s ní i vyplácení nemocenské. Proto mu byl Českou
správou sociálního zabezpečení
přiznán plný invalidní důchod
na jeden rok – na tzv. doléčení.

Mgr. Miloslava Hanousková,
vedoucí občanské poradny
V Občanské poradně zvoní telefon. Je úterý brzy ráno a já
zvedám telefonní sluchátko.
Představuji se a poslouchám.
Na druhé straně slyším rozrušený mužský hlas. Okamžitě mi
začíná líčit těžkosti se zaměstnavatelem, který mu dal výpověď.
Chtěl by se poradit, zda jsou postupy, které vůči němu zaměstnavatel zvolil, správné či nikoliv.
Sděluji mu, že volá přesně v den,
který je vyhrazen pro telefonické
konzultace. Je úterý dopoledne.
Připravuji si tužku, papír a pozorně poslouchám, co mi volající
sděluje. Důležité informace si
pro svoji orientaci zapisuji. Během krátkého rozhovoru mám
zmapovanou situaci klienta, která se seběhla asi takto:
Klient – budeme mu říkat pan Karel, pracoval přes 20 let jako dělník v jedné firmě. Před více jak
rokem onemocněl. Léčil se, ale
jeho stav se dlouho nelepšil, byla
nutná hospitalizace a operace
v nemocnici. Zpráva z Oddělení
pracovního lékařství konstatovala nemoc z povolání. Následné zkoumání Krajské hygienické
stanice tento závěr potvrdilo.
Doba léčení však trvala déle než
rok, panu Karlovi skončila pod-

Zaměstnavatel mu po celou dobu
léčení, z důvodu nemoci z povolání, dorovnával nemocenskou
do výše průměrné mzdy. Jakmile
však přišlo zaměstnavateli oznámení o tom, že panu Karlovi byl
přiznán plný invalidní důchod,
rozhodl se rozvázat s panem Karlem pracovní poměr - výpovědí.
Když se pan Karel zeptal proč, byl
mu tento krok zaměstnavatele
zdůvodněn tím, že mu byl přiznán invalidní důchod, a tak je
zaměstnavatel povinen pracovní
poměr ukončit, jinak by panu
Karlovi invalidní důchod Česká
správa sociálního zabezpečení
odebrala. Pan Karel s výpovědí
nesouhlasil, neboť chtěl u tohoto zaměstnavatele pracovat i nadále, třeba na zkrácený úvazek
a po skončení doléčení na plný
úvazek.
Výpověď byla panu Karlovi zaslána doporučeně prostřednictvím
pošty. Když si ji přečetl, nestačil
se divit. Výpověď obsahovala
odkazy v zákoně, o kterých nevěděl co obsahují. Zaměstnavatel
s ním rozvázal pracovní poměr
podle § 52 písmena a) zákoníku
práce (zákon č. 262/2006 Sb.,
v platném znění – dále jen „ZP“).
Ve výpovědi prý stojí: „výpovědní doba končí uplynutím jednoho
měsíce a začíná běžet druhý den
po převzetí dopisu klientem“.
Dále zde bylo uvedeno: „zaměstnanci náleží odstupné ve výši
dvou průměrných měsíčních platů“.

Text:
Miloslava Hanousková

v pa ti
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Pan Karel se s výpovědí nechtěl
smířit, a proto se rozhodl zavolat
do Občanské poradny, aby se zde
poradil. Chtěl vědět, zda jeho zaměstnavatel postupoval v souladu s platnou legislativou.
Sdělila jsem mu, že na základě
informací, které mi poskytl, se
domnívám, že výpověď mu byla
dána zaměstnavatelem v rozporu se zákonem, nicméně bych si
potřebovala výpověď prostudovat. Abych mohla svoji domněnku potvrdit či vyvrátit, pozvala
jsem pana Karla do Občanské
poradny a poprosila ho, aby
s sebou přinesl všechny doklady, které se jeho případu týkají
– rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání
invalidního důchodu, potvrzení
Oddělení pracovního lékařství
o nemoci z povolání a výpověď,
kterou mu zaměstnavatel zaslal.
Pana Karla jsem uklidnila, že zavolal včas a budeme mít prostor
podniknout kroky k případnému
vymožení jeho práva. Na základě telefonické konzultace jsem
panu Karlovi přidělila klientské číslo, pod kterým jsem ho
do Občanské poradny objednala.
Vysvětlila jsem mu, že toto číslo
je pro potřeby občanské poradny jeho „jménem“. V Občanské
poradně je pod tímto číslem zaznamenán obsah dnešního telefonického rozhovoru, a tak budeme moci při osobní konzultaci
na náš rozhovor navázat.
Pan Karel přišel hned následující
týden. Přinesl s sebou výpověď
z pracovního poměru, z jeho hlasu bylo slyšet, že je již klidnější.
Po ujištění, že se od předešlé
konzultace neudály žádné podstatné změny v celé události,

jsem si s panem Karlem vyjasnila
jeho otázky:.
a) Co znamenají čísla a paragrafy v mé výpovědi z pracovního poměru?
b) Byla mi výpověď dána zaměstnavatelem v souladu se
zákonem?
c) Pokud ne, mohu se nějak proti tomuto jednání bránit?
Požádala jsem pana Karla, zda
mohu nahlédnout do dokumentů, které přinesl. Po přečtení jsem
pro pana Karla vyhledala tyto odpovědi:
Co znamenají čísla a paragrafy
v mojí výpovědi?
(„výpověď je dána dle § 52 písm.
a) zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění“)
Panu Karlovi jsem sdělila, že výpověď byla dána dle zákoníku
práce, kde paragraf 52 upravuje výpovědní důvody, pro které
může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. V paragrafu 52
písmeno a) je upraveno podání
výpovědi zaměstnanci z důvodu
rušení zaměstnavatele či jeho
části (známé v praxi též jako tzv.
reorganizace).
Byla výpověď dána v souladu se
zákonem?
Ve výpovědi je více sporných
bodů, které nejsou v pořádku:
• Důvod výpovědi je stanoven
v rozporu se zákonem, stejně
jako výše odstupného. V případě klienta by měla být výpověď dána dle § 52 písm. d) ZP
– „nesmí-li zaměstnanec podle
lékařského posudku vydaného
zařízením závodní preventivní
péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který
lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci
pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo
pro ohrožení touto nemocí,
....“ V tomto případě náleží
zaměstnanci také jiná výše odstupného než v případě výpovědního důvodu dle § 52 písm.
a) ZP (více viz níže).
• Odstupné – jeho výše je ve výpovědi špatně stanovena. Pokud by výpovědní důvod byl
v pořádku , tzn. u zaměstnavatele by došlo k reorganizaci –
pak by odstupné činilo dle § 67
odst. 1 ZP nejméně trojnáso-

bek průměrného výdělku zaměstnance. Ve výpovědi pana
Karla byla výše odstupného
stanovena jako dvojnásobek
průměrného výdělku – zde je
tedy jednoznačně v rozporu
se zákonem. Pokud však výpovědním důvodem byla nemoc
z povolání dle § 52 písm. d) ZP
(jak tomu bylo v případě pana
Karla) – panu Karlovi náleželo odstupné ve výši nejméně
dvanáctinásobku průměrného
výdělku.
• Výpovědní doba – ve výpovědi
je psáno, že výpovědní doba
začíná běžet následujícím
dnem po obdržení výpovědi
zaměstnancem a končí uplynutí jednoho měsíce. V těchto
bodech je výpověď opět napsána v rozporu se zákonem.
Výpovědní doba dle § 51 odst.
1 a 2 ZP činí nejméně 2 měsíce
a začíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
a končí uplynutím výpovědní
doby (tzn. pokud byla výpověď
zaměstnanci doručena dne
04.12.2010, počíná výpovědní doba běžet dne 01.01.2010
a výpovědní lhůta pak uplyne
dne 28.02.2010).
Mohu se proti podání této výpovědi bránit?
Pana Karla jsem ocenila zato, že
do Občanské poradny zatelefonoval, když výpovědi nerozuměl,
a že se na Občanskou poradnu
obrátil včas.
Vyjasnila jsem si s panem Karlem, co od naší poradny očekává
a čeho by chtěl ve vztahu se svým
zaměstnavatelem
dosáhnout.
Pan Karel řekl, že chce, aby s ním
zaměstnavatel i nadále počítal,
tzn. aby i nadále pro tohoto zaměstnavatele mohl pracovat,
protože práce se mu líbí a rozumí
jí. Pokud by na toto zaměstnavatel nepřistoupil, chce pan Karel
dosáhnout výpovědi, ve které
bude uveden správný výpovědní
důvod, a také výše odstupného,
na které má dle zákona nárok.
V tomto případě jsem panu Karlovi řekla, že je potřeba jednat rychle a napsat zaměstnavateli krátký

dopis (dle § 69 odst. 1 ZP), kde
pan Karel sdělí zaměstnavateli,
že trvá na dalším zaměstnávání,
protože výpověď mu byla dána
neplatně (dopis je třeba zaslat zaměstnavateli bez zbytečného odkladu a doporučeně). Jakmile zaměstnavatel tento dopis obdrží,
je povinen tomuto zaměstnanci
poskytovat náhradu mzdy či platu, která je ve výši průměrného
výdělku, ode dne, kdy zaměstnanec zaměstnavateli oznámil,
že trvá na dalším zaměstnávání.
Tuto náhradu je zaměstnavatel
povinen poskytnout zaměstnanci do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci,
nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
Pak jsme se společně naplánovali
další konzultaci. Pokud by zaměstnavatel nepřistoupil na dalším zaměstnávání a ny platnosti
výpovědi trval, podnikli bychom
společně další k kroky k vymožení
práva:
1) pan Karel se může pokusit se
zaměstnavatelem dohodnout
či
2) podat žalobu k soudu na určení neplatnosti výpovědi
z pracovního poměru.
V případě žaloby na neplatnost
výpovědi, jsem pana Karla upozornila, že žalobu je třeba podat
nejpozději do 2 měsíců ode dne,
kdy měl pracovní poměr skončit
výpovědí (dle § 72 ZP). Jedná se
o tzv. propadnou lhůtu, což znamená, že pokud není žaloba nejpozději poslední den této lhůty
doručena přímo do podatelny
soudu (nestačí podání žaloby poslední den na poště), je výpověď
považována za platnou a pracovní
poměr skončí po uplynutí řádné
výpovědní doby. Sdělila jsem mu
datum, kdy je potřeba nejpozději žalobu podat (v případě pana
Karla, kdy výpověď uplyne 28. 2.
2010, musí žalobu na neplatnost
výpovědi podat nejpozději 30. 4.
2010 přímo do podatelny místně
příslušného soudu – dle sídla firmy). Pan Karel si vše zapsal, aby
nic nepromeškal.

Důležité sdělení:
Občanská poradna se přestěhovala na novou
adresu do ulice Riegrova 51 (3. patro) v Českých
Budějovicích.

Vyjádření odborníka
Co lze k uvedenému příběhu p. Karla
říci. I když se p. Karel dostal do situace, kterou mu určitě nelze závidět,
zachoval se rozumně, když požádal
o pomoc občanskou poradnu, kde
se mu dostalo jakési „první pomoci“.
Samozřejmě také mohl využít možnosti, aby se obrátil se svým pracovněprávním problémem na místně
příslušný inspektorát práce, který ze
zákona (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) poskytuje zaměstnanMgr. Miloslav Hauser
cům a zaměstnavatelům bezúplatně
vedoucí právního odboru
základní informace a poradenství týOblastního inspektorátu práce kající se ochrany pracovních vztahů
a pracovních podmínek – viz www.
pro Jihočeský kraj a Vysočinu,
suip.cz.
Vodní 21, České Budějovice
V konkrétním případě p. Karla je
zřejmé, že je zaměstnancem, kterému byl přiznán plný invalidní důchod –
k tomu blíže invalidní důchody v roce 2010 na www.mpsv.cz, když na základě
této skutečnosti jeho zaměstnavatel dospěl k nesprávnému závěru, že je tu
dán výpovědní důvod, protože – jak uvedl – pobírá invalidní důchod a kdyby
p. Karla dále zaměstnával, tak by ČSSZ p. Karlovi přiznaný důchod odebrala.
K výpovědnímu důvodu: zákoník práce (dále jen ZP) v § 52 zaměstnavateli stanovuje – vypočítává kogentně (nezaměnitelně) důvody, na základě
kterých může dát zaměstnanci platnou výpověď. Výpovědní důvod, který
zaměstnavatel p. Karlovi ústně sdělil, zákoník práce nezná – neexistuje.
Zaměstnavatel ale p. Karlovi písemně ve výpovědi uvedl výpovědní důvod
podle § 52 písm.a) ZP, což je zcela legitimní za předpokladu, že jsou pro to
dány důvody, když platnost nebo neplatnost takové výpovědi budeme komentovat později.
Výpovědní doba je stanovena v § 51 ZP a je stejná jak pro zaměstnavatele,
tak i pro zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce s tím, že nezačíná „běžet“
ihned po doručení výpovědi zaměstnanci, ale až prvním dnem kalendářního
měsíce, který následuje po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výjimkou z této obecné zásady
jsou případy, kdy byl zaměstnanec v tzv. ochranné době a při hromadném
propouštění. Je tedy v rozporu se zákonem, aby „...výpovědní doba končila
uplynutím jednoho měsíce a začíná běžet druhým dnem po převzetí...“.
Odstupné u zaměstnance, u kterého dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm.a)
až písm.c) ZP, činí nejméně trojnásobek průměrného výdělku. Je tedy také
v rozporu se zákonem, když je ve výpovědi uvedeno, že „...zaměstnanci náleží odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních platů...“.
Neplatné rozvázání pracovního poměru – to je tak široké téma, že jej nelze
na daném prostoru bezezbytku rozvést.
Přesto lze říci, že pokud se p. Karel domnívá, že jeho pracovní poměr byl
zaměstnavatelem rozvázán neplatně – například proto, že výpovědní důvod
je nepravdivý (neexistuje), je potřeba, aby
• oznámil písemně a bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, že trvá
na dalším zaměstnávání,
• se obrátil na soud (okresní soud podle sídla žalovaného zaměstnavatele), a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl jeho pracovní poměr
skončit
protože neplatnost rozvázání pracovního poměru, jakož i jiné spory mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají podle ZP pouze soudy.
Je důležité v této souvislosti uvést, že pokud není podán návrh žaloby o neplatnost skončení pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením,
zrušením ve zkušební době nebo
dohodou včas, nárok na určení
neplatnosti právního úkonu soudní cestou zaniká. Stanovená lhůta
2 měsíců je tzv. prekluzivní - propadná, to znamená, že po jejím
marném uplynutí musí soud k této
okolnosti přihlédnout z úřední povinnosti.
S ohledem na tuto lhůtu se nelze
při podání žaloby vázat na výsledky jiných šetření, dal-li k nim občan
podnět. Inspektorát práce totiž
může za výše uvedená pochybení
zaměstnavatele (výpovědní doba,
Foto:
odstupné) uložit tomuto zaměstnaarchiv REVERS
vateli pokutu.

v pa ti
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Když zvířata pomáhají lidem
Žaklin, Milan, Jurášek, Fany, Ferda, Tootsie, Anabell a další pomáhají celé řadě lidí. Jsou to čtyřnozí terapeuti, kteří
ve spolupráci s těmi dvounohými tvoří sehraný tým. Velkou měrou přispívají k tomu, že se děti i dospělí se znevýhodněním cítí o něco lépe. Různých služeb organizace využívá opakovaně asi 200 klientů z Českých Budějovic a okolí ročně
a svým zaměřením jsou ojedinělou službou v Jihočeském kraji.

Tentokrát jsem se vypravila
do občanského sdružení KONÍČEK v Českých Budějovicích.
KONÍČEK je nestátní nezisková
organizace a prostřednictvím
svých služeb se snaží přispívat
ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí i dospělých,
a to nejenom těm, kteří mají
nějaké znevýhodnění. Organizace vznikla v srpnu roku 2005.
„Začali jsme s poskytováním
hiporehabilitace, která je pro
klienty velkým přínosem. Postupem času jsme navazovali
dalšími službami nejenom z oblasti zooterapie, ale i dalších
sociálních služeb. V současné

Text:
Lenka Daňhová

na ko t

době poskytujeme registrované
sociální služby, tedy odborné
sociální poradenství,a sociálně
aktivizační služby, zooterapii,
volnočasové a vzdělávací aktivity. Myslím si, že rozsah služeb,
který našim klientům nabízíme
v rámci Jihočeského kraje je ojedinělý.“ říká Martina Barvínková, předsedkyně sdružení, která
se této činnosti věnuje již 14 let.
„KONÍČEK se úspěšně zařadil
do komplexu zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji.
Při naší činnosti spolupracujeme
s řadou dalších poskytovatelů
zdravotních i sociálních služeb,
s odbornými lékaři a dobrovolníky.“ pokračuje Martina Barvínková.
Finance jsou pro KONÍČKA, stejně jako pro řadu dalších nestátních neziskových organizací,
stálým problémem. Vzhledem
k tomu, že se sdružení podařilo
získat peníze z evropských dotací, může tento rok služby dále
rozvíjet a zkvalitňovat. Oproti
loňským čtyřem zaměstnancům
zde aktuálně pracuje jedenáct
lidí. Mimoto spolupracují s řadou dobrovolníků, bez nichž by
udržení aktivit v tomto rozsahu
bylo problematické. Činnost
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sdružení dále finančně i materiálně podpořili různé nadace
a sponzoři.
Zooterapie aneb terapie se zvířaty
Kontakt se zvířaty působí
na mnoho lidí velmi pozitivně.
V dnešním moderním světě, obzvláště ve městě, se často lidé
se zvířaty moc nepotkávají. Tradiční domácí zvířata jako koně,
krávy, kozy atp. z domácností
vymizela, často je znají lidé pouze zprostředkovaně z obrázků
z knížek nebo z návštěvy v ZOO.
Pro děti nebo dospělé, kteří se
potýkají s nějakým mentálním
nebo tělesným znevýhodněním, jsou v seniorském věku,
nebo jsou v ústavní výchově to
platí dvojnásobně. V rámci této
terapie využívá sdružení širokou škálu jednotlivých forem
zooterapie a jejich propojení
- hiporehabilitaci, canisterapii,
program „Máme rádi zvířátka“
a ornitoterapii. Zooterapie pozitivně ovlivňuje všechny oblasti
člověka – zdravotní, psychickou
a sociální.
Tato terapie přispívá k celkové
aktivizaci jedince, pomáhá při
zapojení do běžného života,

napomáhá rozvoji sociálních
kontaktů a nabízí řadu nových
prožitků. Pro řadu klientů je
podnětem ke spolupráci v rámci
skupiny a zvyšuje se pocit jejich
sounáležitosti. V oblasti psychické se podílí na rozvoji koncentrace, paměti a intelektu,
ovlivňuje pozitivní naladění psychiky a sebevědomí. Ve fyzické
sféře přispívá ke zlepšení zdraví
a fyzické kondice. Mimo tato
zlepšení si klienti uvědomují, že
si odpočinou a načerpají energii. „Nedávno nám jeden klient
říkal, že je to opravdový balzám
na nervy“ potvrzuje Martina
Barvínková.
Na ovlivnění fyzického zdraví se
podílí hipoterapie, fyzioterapie
prostřednictvím koně. „Přispívá
zejména k uvolnění svalového
napětí, nácviku chůze, aktivizace ochablého svalstva, k nácviku správného držení těla,
protažení páteře a jejího vyrovnávání. Při hipoterapii jsou
léčebným prvkem impulzy ze
hřbetu koně, které působí cíleně
na klienta. Klient se přizpůsobuje rytmu koně a je nucen aktivně
vyhledávat těžiště a udržovat
rovnováhu. Jízdu na vedeném
koni koordinuje fyzioterapeut
na základě doporučení odborného lékaře.“ popisuje Martina
Barvínková. Na oblast výchovně
– vzdělávací se zaměřuje forma hiporehabilitace - Aktivity
za využití koní. Klienti se zde
učí pracovat s koňmi, postupně
zvládají jízdu na vedeném koni,
samostatnou jízdu na koni. Aktivity jsou doplněny tematickými
hrami a teorií. Jednotlivé prvky
jsou zařazovány a kombinovány
dle schopností a možností klientů. Do odborného týmu patří dva čeští teplokrevníci, dva
chladnokrevníci a poník. „Koníků máme málo. Pro každého
klienta je vhodný jiný kůň a najít
koně, který svými povahovými
vlastnostmi bude vhodný pro
hiporehabilitaci, je náročný
úkol. Několikrát se nám stalo, že
jsme museli koně dále prodat.
V červnu připravujeme benefiční módní show, v průběhu které

bychom rádi vybrali čtyřicet tisíc
korun. Tento výtěžek chceme věnovat právě na koupi vhodného
koně.“ říká Martina Barvínková.
Canisterapii, aktivity za využití
psa, realizuje sdružení ve spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík. K této
činnosti jsou využíváni dva psi kříženec labradorského retrívra
a borderkolie a fenka labradorského retrívra. Cílem této služby
je potěšit uživatele, nabídnout
jim novou zkušenost a přinést
radost spojenou s přítomností
zvířete, jako motivačního prvku.
Méně rozšířenou metodou zooterapie je ornitoterapie, ve které má hlavní roli papoušek Ara
ararauna Klára. Na této aktivitě
spolupracuje sdružení s rodinným centrem Rozárka, které je
majitelem papouška. Jedná se
o relativně novou formu zooterapie, přesto se dá říci, že má
pozitivní vliv na oblast rozvoje
sociálních a psychických dovedností.
Další nabízenou aktivitou KONÍČKA je Stimulační program
„Máme rádi zvířátka“, do kterého jsou zapojena další malá
a hospodářská zvířata, která
ve sdružení chovají. Cílem těchto programů je nejen pozitivní
a smysluplné trávení volného
času, ale také možnost seznámit
se s péčí o zvířata, která se chovají na vesnici.

KONÍČEK dále nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity. Aktivity
jsou zaměřeny na seznámení
se zvířaty a zásadami vzájemného soužití lidí a zvířat a snahou je probudit u klientů zájem
o okolní svět, zejména o přírodu
a zvířata. Volnočasová nabídka
zahrnuje jezdecké aktivity - výuku jízdy na koni, jízdu na vedeném koni a volnočasovou
aktivitu pro děti „Týden nejen
s koňmi“. Vzdělávací programy
představují klientům konkrétní
zvíře a jeho potřeby, např. seznámení se s koněm, papouškem a dalšími zvířaty.
Odborné sociální poradenství
Sdružení KONÍČEK poskytuje
vedle uvedených aktivit i registrovanou sociální službu
odborné sociální poradenství.
Posláním této služby je pomáhat a podporovat každého, jež
se nachází v nepříznivé sociální
situaci a provázet ho při jejím
řešení tak, aby mohl vést samostatně život, který je považován
za běžný. Služby jsou určeny
dětem a dospělým s různým
znevýhodněním z Jihočeského kraje, bez omezení věku.
V rámci odborného sociálního
poradenství klienti nacházejí
zejména informace z oblasti:
školství, zdravotnictví, zaměstnanosti, sociálního systému,
apod. Dále získávají informace

důležité pro orientaci ve státních institucích, v sociálním systému o právech a povinnostech
občana vůči institucím, apod.
Klientům pracovníci pomáhají jak poskytnutím informací
a rad, tak i praktickou pomocí,
např. při vysvětlování obsahu
dokumentů, sepsání žádosti,
apod. Pracovníci mohou dále
klienta doprovázet při jednání
na úřadech, příp. jej zastupovat
při těchto jednáních. V této oblasti se sdružení dále zaměřuje
na tzv. aktivity pracovní rehabilitace. V této oblasti pomáhají
pracovníci klientovi se základní
orientací v oblasti zaměstnanosti, pracovně právního práva. Klienti nabírají za pomoci
pracovníků základní praktické
a sociální dovednosti vedoucí
k získání zaměstnání.
Aktivita se zaměřuje na tyto oblasti rozvoje:
• Osvojení sociálních dovedností – dovednost hledat novou
práci a nabídnout se na trhu
práce.
• Osvojení práce na PC – dovednost vyhledat informace na Internetu, inzerovat, využívat
elektronickou poštu.
• Orientace na celoživotní pracovní kariéru – omezení případně odstranění závislosti
na systému státní podpory.
Podpora přijetí nutnosti průběžného zvyšování, případně
změny kvalifikace.
• Zvýšení informovanosti – získání informací o řešení problematiky nezaměstnanosti:
z oblasti legislativy a sociálního zabezpečení, z oblasti psychologie
• Poskytnutí podpůrného prostředí
• Pomoc při nalezení a udržení zaměstnání za aktivní
spolupráce s uživateli služeb
- pomoc při zajištění běžných
činností - např. možnost vyhledávat pracovní příležitosti
v denním tisku, na internetu,
možnost využít PC, možnost
využít telefon při volání do potenciálního zaměstnání, pomoc při sepsání životopisu
• Získání praktických dovedností
• Představení projektu „Efektivní podpora sociální integrace“
KONÍČEK již pět měsíců realizuje
zajímavý projekt ve spolupráci
s Úřadem práce v Českých Budějovicích, Magistrátem města
České Budějovice, a partnery
z o.s. Mesada a KoCeRo o.p.s.
Cílem projektu je začlenění
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osob z romské menšiny do většinové společnosti a uplatnění
se na trhu práce. Klienti jsou
z Českých Budějovic a do aktivit projektu vstoupilo již přes
šedesát klientů, z toho čtyři klienti si našli zaměstnání
na hlavní pracovní poměr. Jak
říká Veronika Záleská, sociální
pracovnice o.s. KONÍČEK: „Projekt se rozběhl dobře. Klienti nás
mohou kontaktovat buď sami,
nebo je k nám doporučí Úřad
práce nebo Magistrát. Chodíme buď k účastníkům projektu
domů, nebo mohou přicházet
k nám. Kombinujeme oba typy
konzultací“. Aktivity projektu
zahrnují podporované zaměstnávání a odborné sociální poradenství. „V rámci podporovaného zaměstnávání pomáháme
uživatelům vyhledávat volná
pracovní místa, sepsat životopis a motivační dopis, založit si
emailovou schránku a komunikovat se zaměstnavateli apod.
Vždy klademe důraz na aktivní přístup každého uživatele“.
Většina klientů pochází z tzv.
sociálně vyloučených lokalit
v Českých Budějovicích. Jedná
se převážně o lokality sídliště
Máj, ubytovnu na Okružní ulici
apod. „V rámci odborného sociálního poradenství nejčasněji
řešíme situace, které dlouhodobé nezaměstnanosti u romské
klientely předcházejí nebo jdou
ruku v ruce. Nejčastěji řešíme
zadluženost a dotazy související
s bytovou problematikou. Ztráta
bydlení a dluhy jsou společně
s nezaměstnaností velkým problémem u našich klientů, jedná
se o začarovaný kruh“ pokračuje Dana Faktorová, sociální pracovnice, která má také projekt
na starosti. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Foto:
Archiv občanské
sdružení Koníček

na ko t

Nevzdávejte hledání zaměstnání
Bohužel, místo je již obsazeno. Přijali jsme jiného uchazeče, jelikož má za sebou již nějakou praxi a je zkušenější. Je nám líto…
Tyto věty a další podobné slýchávala slečna Tereza téměř celý rok, než se na ní usmálo ŠTĚSTÍ a našla si zaměstnání…

Terezu od malička bavilo pečovat
o lidi a chtěla být vždy lékařkou.
Mimo jiné se zajímala i o přírodu
a zvířata. Její zájmy ji vedly po základní škole na zdravotní školu,
kam se bohužel pro velký počet

Text:
Ladislav Němeček

o udy

uchazečů nedostala. Tereza věděla, že mít alespoň maturitu
je základ, a tak se na poslední
chvíli ještě přihlásila ke studiu
na střední zemědělské škole,
kam se ve druhém kole přijímacího řízení dostala. Studium
na této škole ji naplňovalo, a tak
se po maturitě dokonce rozhodla ve studiu v oboru pokračovat
a přihlásila se na vysokou školu
zemědělskou. Z počátku ji škola
bavila, ale během prvního semestru Tereza přišla na to, že
obsah studia není tolik zajímavý,
jak očekávala a navíc úplně jiný,
než si představoval a tak ještě
před zimním zkouškovým obdobím došla k závěru, že studium
ukončí. Ihned po ukončení studií
se zaevidovala na úřad práce.
Doufala, že jí zde ihned umožní
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rekvalifikaci na masérku a ona
si udělá živnost. Na pracovním
úřadě jí však, jakožto absolventce, která nikdy nikde nebyla zaměstnána, možnost rekvalifikace
zamítli.
Tereza nevěděla kudy kam. Byla
bez peněz, nepracovala, nevěděla co dál. Rozhodla se tedy
začít chodit alespoň na brigádu
do „Callcentra“, kde si vydělávala již během studií. I když jí
tato práce nenaplňovala, pokračovala v ní kvůli potřebě peněz.
Štěstím bylo, že mohla bydlet
stále u rodičů a nemusela platit
nájem. „Naštěstí jsem neměla
velké výdaje. Maximálně jsem
občas zašla nakoupit běžné potraviny, ale jelikož jsem spoustu
peněz utratila za dopravu na bri-

gádu, nemohla jsem si i tak vyskakovat,“ vypráví Tereza.
Tereza byla zaevidována na úřadu práce, což pro ni znamenalo
možnost přivýdělku v maximální
výši 4000,- měsíčně, pravidelné
docházení na úřad práce a taktéž
docházet na pracoviště na pohovory, kam ji z úřadu vysílali.
„Bylo to hrozné. Sice se mi pokoušeli najít práci alespoň trochu v oboru, ale pokud zrovna
nebylo žádné takové místo v nabídce, posílali mne na pohovory
na místo účetní, což jsem neuměla, nebo v kovovýrobě. Přišlo mi,
že mě někdy odesílají na úplně
nesmyslná místa,“ vzpomíná Tereza a dále zmiňuje: „Také mne
z úřadu práce asi dvakrát vyslali na pohovor do firmy, kde bylo

místo již asi tři měsíce obsazené.“
Tereza obešla během sedmi měsíců asi šest nabídek, které jí byly
úředníky nabídnuty. Samozřejmě, že se pokoušela si hledat
práci i sama, ale celých šest měsíců slyšela stále to samé nebo jí
někdo ani neodpověděl. „Bohužel slečno, místo je obsazené…“
často slýchávala. „Jednou mi
rovnou i řekli, že beztak bych jim
za pár měsíců odešla na mateřskou a rozloučili se se mnou,“ rozčiluje se Tereza. Tereza rozeslala
svůj životopis snad na každou
nabídku práce, která se na internetu objevila, ale bez úspěchu. Nakonec opustila i brigádu
v „Callcentru“, jelikož téměř většinu peněz utratila za dojíždění.
Tereza byla v tu chvíli ráda, že je
její rodina se jí snaží podporovat. Dokonce se všichni včetně
jejích dvou sourozenců zapojili
do hledání práce. Příbuzní se
ptali všude.. Tereza však byla
stále bez práce. Během doby se
sice naskytlo pár nabídek, ale ty
byly určeny pro muže. „Kolikrát
už jsem si říkala, proč já nemůžu
být kluk… Seděla jsem doma, bez
chuti někam vyrazit. Občas jsem
odpověděla na nějaký inzerát,
ale už jsem tomu nedávala naději,“ smutně vzpomíná Tereza.
Po dlouhých sedmi měsících jí
její sociální pracovnice na úřadu
práce sdělila, že v příštím týdnu
budou probíhat výběry vhodných
uchazečů do projektu „Dobrá
práce v Jihočeském kraji“.
Tereza tedy ve zmiňovaný den
přišla bez jakéhokoli očekávání
na úřad práce. Byla trochu nervózní, ale obavy se rozplynuly
hend při vstupu do místnosti.
„S projektem nás seznámil mladý kolektiv lidí a vše se zdálo být
velice lákavé, takže jsem s radostí souhlasila s účastí v projektu,“
uvedla Tereza. Tento projekt nabízel počítačový kurz, přednášky
zaměřené na efektivní hledání
zaměstnání, individuální pomoc
poradce a hlavně rekvalifikaci,
o níž měla Tereza od začátku
velký zájem. „Prostě něco jiného
než jen docházení na úřad práce
a bezúspěšné obcházení zaměstnavatelů.“ To vše bylo nabídnuto s finanční podporou, přičemž
bylo hrazeno např. cestovné.
Díky účasti v projektu byla Tereza
opět vtažena do rytmu běžného
pracovního dne. Vrátil se jí op-

timismus a naděje, že jí projekt
pomůže najít práci. Alespoň takto
situaci sama popisuje: „Vrátil se
mi denní režim. Každý den jsem
musela být na určitém místě v určitou hodinu. Našla jsem si hodně
nových známých se stejným problémem, se kterými jsem měla
příležitost vyměnit si zkušenosti
a dozvědět se nové věci. Během
počítačových kurzů jsem se naučila pořádně využívat program
Microsoft Word a při dalších nabízených kurzech jsem si vyzkoušela
nanečisto pracovní pohovory, dokonale jsem si vypracovala životopis a naučila jsem se napsat i motivační dopis, jež po mně mnohdy
chtěli, ale já nevěděla, jak na to.“
Tereza si dokonce aktivněji začala
hledat práci. Soustředila se jen
na zaměstnání, o něž měla zájem.
Při hledání zaměstnání jí pomáhal odborný poradce z projektu.

Po několika setkáních přišel
Terezin poradce s nabídkou rekvalifikačních kurzů. Tereza nejprve jevila zájem o rekvalifikaci
v lesnictví, ale finálně si vybrala
rekvalifikaci, o kterou měla zájem při registraci na úřad práce.
Tereza se rozhodla pro rekvalifikační masérský kurz. Nežli tento kurz začal, zaměřila se Tereza
na nabídky volných pracovních
míst na post masérky. Během
patnácti dnů odpověděla zhruba
na dvacet nabídek. Ve dvou případech ji přišla kladná odpověď,
že v případě absolvování masérského kurzu ji mohou přijmout.
Tereza jednu z nabídek hned
z radostí přijala. Tereza úspěšně zvládla rekvalifikaci, získala
osvědčení a finálně podepsala
i pracovní smlouvu s jedním lázeňským zařízením. Zde pracuje
již zhruba půl měsíce a je velice
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spokojená. Tereza všem, co přišli o práci, vzkazuje: „Vím, že je
to těžké, když přijdete o práci
a vím, že je těžké najít práci hned
po škole, ale je třeba neházet
flintu do žita, nezahálet jen tak
doma a práci aktivně hledat…
Když se chce, všechno jde!“

Foto: Archiv

o udy
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Text:
Tomáš Zunt
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VÝSLEDKY PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ
PRÁVA SHRNUJE PUBLIKACE
„OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA…“
Bezplatné právní poradenství i zastupování v případě porušování
lidských práv bylo hlavní náplní
projektu „Máte právo na svá práva“. Ten od července roku 2009
do konce června 2010 realizovaly
dvě poradny jihočeských neziskových organizací: Bezplatná právní
poradna při občanském sdružení
ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské
rozvojové, o.p.s., jako partner
projektu. Obě poradny zajišťují již
několik let sociální a právní poradenské služby pro občany jižních
Čech v nepříznivé sociální situaci. V rámci projektu „Máte právo
na svá práva“ pak obě organizace
navázaly na své aktivity v oblasti
posilování ochrany lidských práv
a diskriminace v Jihočeském kraji.
Na poradny v Českém Krumlově
a Českých Budějovicích se tak obraceli a mohou obracet o pomoc
i všichni občané jižních Čech, kteří
mají pocit, že byli vystaveni diskriminaci či byla nějakým způsobem
porušena jejich základní práva.
Aktivity projektu zahrnovaly jak
bezplatnou poradenskou činnost,
tak v součinnosti se spolupracujícími advokáty i bezplatné zastupování při mimosoudním i soudním řešení případů porušování
práv občanů.
Výsledky a zkušenosti projektu
shrnuje publikace
Cílem publikace „Ochrana práv
občanů a diskriminační problematika v rámci projektu Máte
právo na svá práva“ je poskytnout všem zájemcům informace
o zkušenostech poraden v oblasti
porušování práv občanů a způsobech řešení těchto případů.
Publikace shrnuje jednak výsledky projektu, ale zejména nabízí
pohled na vybrané oblasti práva, s nimiž se poradny setkávaly
a setkávají nejčastěji. Primárně
je publikace určena organizacím,
které s problematikou přicházejí
či mohou přicházet při výkonu
své práce do styku. Proto také
v jednotlivých kapitolách, které
jsou zaměřeny na vybrané okruhy
řešených případů, akcentuje publikace konkrétní možné postupy
řešení, včetně způsobu použití
platné legislativy v konkrétních
případech. Přestože je publikace
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OCHRANA PRÁV OBČANŮ
A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA
V RÁMCI PROJEKTU
„MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA“
Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s.
a
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

určena primárně odborné veřejnosti, věříme, že si najde své
čtenáře i mezi dalšími zájemci
o problematiku ochrany práv občanů. Ostatně jedním se záměrů
publikace je přispět ke zvyšování
stále poměrně nízkého právního
vědomí, s nímž se (nejen) obě poradny v praxi nezřídka setkávají,
a to nejen u laické veřejnosti.
Vybraná část nákladu tohoto
časopisu publikaci obsahuje
v podobě CD-ROMu. Publikace
je také k dispozici v obou organizacích, které projekt „Máte právo
na svá práva“ realizovaly (tj. ICOS
Český Krumlov, o.s. a Jihočeská
rozvojová, o.p.s.). A pro všechny
další zájemce je také publikace
v elektronické podobě k dispozici
ke stažení na stránkách organi-

ICOS Český Krumlov, o.s.
Jihočeská rozvojová o.p.s.
2010

zací: www.icos.krumlov.cz, www.
css.krumlov.cz a www.jr-spolecnost.cz.
Přestože projekt „Máte právo
na svá práva“ koncem června končí, obě bezplatné poradny fungují
pro občany jižních Čech nadále,
a to nejen v oblasti lidsko-právní
(základní agendu poraden tvoří
dlouhodobě poradenství zejména v oblasti práva občanského,
pracovního či rodinného). Díky
podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR pak českokrumlovská poradna navíc v návaznosti
na projekt „Máte právo na svá
práva“ nabízí i bezplatné zastupování v opodstatněných případech,
které se týkají bytové problematiky.

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti.“
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