
Zápis z porady Výboru OOZ SFŽP ČR – 2/2022 (5. 4. 2022) 

Přítomni: D. Mašek, L. Morávková, O. Novotný, D. Holatová 

Omluveni: S. Rožánek 

1) POŽADAVEK NA ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPAT HOME OFFICE (HO) 

Členská schůze Odborové organizace zaměstnanců Fondu dne 29. 3. 2022 uložila výboru OOZ petici 

podepsanou částí zaměstnanců SFŽP 

 projednat s vedením Fondu a 

 po projednání s iniciátorkami její text (bez podpisů) uveřejnit na webových stránkách OOZ. 

Proto se Výbor OOZ po detailnějším obeznámení s písemným podáním v dokumentem K. Faltové za-

býval věcí požadavku na rozšíření možností zaměstnanců čerpat HO. 

Dle informace předsedy nejdříve Výbor OOZ konstatoval, že úkol uveřejnit text na webových stránkách 

OOZ za podmínek stanovených Členskou schůzí OOZ je již splněn. 

Téma rozšíření možností zaměstnanců čerpat HO pak členové Výboru podrobně diskutovali. 

Po delší debatě se shodli v názoru, že schopnost Fondu jako zaměstnavatele konkurovat (při nabídce 

zaměstnání) je jistě také ovlivněna možnostmi pracovat z jiného místa, a že většina zaměstnanců, stá-

vajících i těch potenciálních, tuto skutečnost pociťuje jako výhodu. Dané je přitom třeba vnímat 

i v kontextu stagnujících mezd a rostoucích nákladů na bydlení. Z dokumentu, jenž byl OOZ doručen, 

je rovněž patrné, že podepsaní zaměstnanci (ale třeba i kolegové, kteří je chtěli podpořit a sami už 

třeba HO čerpají) pociťují znevýhodnění, když dle ustanovení čl. 5.2.1. Směrnice SM 10 sami na mož-

nost práce z jiného místa nedosáhnou. 

Pravdou je, že v posledních měsících se množí častější odchody zaměstnanců Fondu, čehož důvodem 

by mohla být okolnost související se skutečností, že nabídka jiného zaměstnavatele (např. včetně HO) 

je pro ně přitažlivější. 

Písemné podání podepsané nezanedbatelným počtem kolegyň a kolegů ukazuje, že spokojenost 

s prací na Fondu leží na srdci mnohým jeho zaměstnancům a že situaci citlivě vnímají, odvolávaje se 

na čl. 5.1.1. SM 10, který mimo jiné uvádí, že „předpis upravuje možnosti sladění rodinného/osobního 

a pracovního života zaměstnanců s výkonem služby/práce“, což dle názoru podepsaných pravidla vy-

plývající ze směrnice ne zcela reflektují. 

Z výše uvedeného se členové Výboru schválili toto usnesení: 

Výbor OOZ pověřuje předsedu D. Maška a L. Morávkovou 

✓ k otevření jednání se zaměstnavatelem ve věci rozšíření počtu zaměstnanců 

s možností pracovat z jiného místa (HO) a 

✓ předání dokumentace s podpisy zaměstnanců řediteli SFŽP ČR. 

Hlasování: 4-0-0 

 

 

 

 

Zapsal: Dalibor Mašek       Ověřil: Ondřej Novotný 
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