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Předsednictvo VOS
Ve čtvrtek 24. listopadu se v Praze konalo 27. zasedání předsed-

nictva Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Předsjezdové konference sekcí
a konference sekce veřejné správy

v regionech
Konference sekce úřadů práce

Zástupci odborářů z úřadů prá-
ce se sešli, aby zrekapitulovali
činnost za končící čtyřleté vo-
lební období, zvolili nový pod-
nikový výbor a delegáty sjezdu
odborového svazu. Jednání se
nezúčastnili zástupci zaměstna-
vatele pozvaní ministr práce a so-
ciálních věcí Marián Jurečka
(coby pověřený ministr život-
ního prostředí se účastnil kon-
ference OSN o změně klimatu
COP 27 v egyptském Šarm aš-
Šajchu) a generální ředitel ÚP
ČR Viktor Najmon (porada kraj-
ských ředitelů FŘ). S ministrem

se zástupci podnikového výboru
sešli ve dnech před konáním kon-
ference.

Končící předseda podniko-
vého výboru, sekce, Jan Dudek
zalitoval, že není přítomen zá-
stupce zaměstnavatele, když
odboráři by rádi slyšeli o tom,
zda a jaké změny čekají zaměst-
nance úřadu v příštím roce. Ko-
lektivní vyjednávání jako stěžej-
ní činnost odborů bylo v uply-
nulých čtyřech letech v úřadu
navázáno na Kolektivní dohodu

Společné jednání členů orgánů odborových organizací sdru-
žených v sekci úřadů práce našeho odborového svazu se kona-
lo v úterý 15. listopadu v Praze.

Otevřený dopis předsedovi vlády
V Praze dne 16. listopadu 2022

Žádost o jednání o platech na rok 2023 ve formátu zástupci OS
sdružených v ČMKOS a K5 – otevřený dopis

Vážený pane předsedo vlády,
navazuji na žádost, kterou jsem Vám zaslal jako mluvčí

odborových svazů RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřej-
ných službách a správě dne 19. 10. 2022. Musím však bohužel
připomenout, že citovaná žádost zůstala do dnešního dne bez Vaší
reakce.

Dne 27. září 2022 se uskutečnilo poslední jednání představitelů
odborových svazů sdružených v ČMKOS se zástupci politických
stran vládní koalice (K5). Na tomto jednání však k dohodě o valo-
rizaci platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě na rok
2023 nedošlo.

Obě strany se ale dohodly na dalším jednání, a to v co nejdřívějším
termínu!

S politováním musím konstatovat, že do dnešního dne nebyl z Vaší
strany termín tohoto dalšího jednání stanoven, ač o to byl dne 12. 10.
2022 a opětovně 2. 11. 2022 formou SMS požádán i ministr práce
a sociálních věcí jako garant odměňování zaměstnanců ve veřejném
sektoru.

Pro Vaši informaci uvádím, že v poslední době reflektuji vzrůstající
nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s liknavostí
vlády ČR při řešení valorizace platů na rok 2023.

Na základě výše uvedeného se na Vás obracím, jako sociální part-
ner, s žádostí o stanovení termínu jednání tak, aby otázka valorizace
platů zaměstnanců ve veřejném sektoru byla vyřešena do konce toho-
to roku.

Děkuji a jsem s úctou
Bc. Pavel Bednář

předseda OSSOO a mluvčí OS RoPo

Na zasedání v informaci o čin-
nosti uvedl předseda OS Pavel
Bednář, že jednání o platech na
rok 2023 nepokračují přes
opakované výzvy, aby vládní
strana splnila slib z posledního
setkání 27. září dále jednat.
Novelizovaný státní rozpočet
rozpočet na rok 2022 neobsahuje
prostředky na 10% navýšení ta-

rifů pro státní zaměstnance s vý-
jimkou Úřadu práce ČR. Dále
předseda stručně informoval o ko-
nání předsjezdových konferen-
cí odvětvových sekcí odboro-
vého svazu a o snaze odborů
zabránit ponížení seniority v pla-
tových stupních pro státní a ve-
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Konference sekce úřadů práce

vyššího stupně pro státní za-
městnance a podnikový výbor se
zástupci zaměstnavatele přede-
vším řešili čerpání FKSP. To je
téměř z 80 % využito ke stra-
vování. I když se opakovaně ob-
jevují podněty na jiná čerpání,

V rekonstruovaném státním
rozpočtu na rok 2022 nakonec
jsou pro Úřad práce ĆR prost-
ředky na 10% navýšení tarifů
a mimořádné odměny, poslední
odměny za tento rok zřejmě z tech-
nických důvodů budou vyplace-
ny ve výplatním termínu v lednu
2023. Průměrný příjem tak bude

stupci do Výboru OSSOO, 1 do
předsednictva Výboru OSSOO
a 1 do Revizní komise OSOO.
Konference se shodla na pod-
poře kandidátů do vedení od-
borového svazu Pavla Bednáře,
Šárky Homfray a Aleny Gaňové.
Na konferenci bylo pozváno 39
delegátů z 33 základních organi-
zací, přítomno bylo 36 delegátů
z 31 ZO.

Nová předsedkyně podni-
kového výboru, sekce, Simona
Struhová ocenila, že ÚP ČR na-
konec bude mít prostředky na
tarifní navýšení od září 2022
a do konce roku bude vedení
podnikového výboru jednat s Mi-
nisterstvem práce a sociálních
věcí o platových otázkách.

V diskusi zaznělo, že nejen
politici nedoceňují význam
odborů, ale i hodně zaměstnanců
si neuvědomuje jejich význam;
politiky je přeceňován součas-
ný význam digitalizace, její plné
a širší využití je věcí budoucnos-
ti; k snižování počtu úředníků
dochází živelnými odchody dí-
ky špatným platům a nárůstu
agendy. Ke stabilizaci zaměst-
nanců jsou potřeba finanční
prostředky. Stálým problémem
jsou přesčasy, řada zaměstnanců
je vykonává v zájmu klientů bez
nařízení, a tedy zdarma. Zmí-
něno bylo též rozdílné zařazení
sociálních pracovníků v úřadu
práce a obcích, striktní poža-
davky na vzdělávání v souvis-
losti se zařazováním do tříd,
zvlášť markantní pak u zapraco-
vaných IT pracovníků bez poža-
dovaného vzdělání.

-dě-

o pět tisíc vyšší ve srovnání
s prosincem 2021. Cílem odborů
je dosáhnout na stejný průměr-
ný plat zaměstnanců v 9. platové
třídě jako je ve finančních
úřadech. J. Dudek vysvětlil své
ukončení výkonu odborových
funkcí odchodem do důchodu
a počítá s dalšími kontakty s od-
boráři.

Předseda OS Pavel Bednář po-
děkoval odstupujícímu předse-
dovi sekce Janu Dudkovi a všem
odborářům z úřadů práce za to,
že „vykopli míč“ k jednání
o platech ještě pro rok 2022.
Vládní koalice přes příslib
pokračovat v jednání o platech
na rok 2023 je opět k jednání
neochotná, odbory opakovaně
vyzývají k jednání o navýšení

tarifních platů. Poslední novela
zákona o státní službě znamená
rozšíření politizace státní sprá-
vy, pro zaměstnance je přínosem
nově nárokové studijního volno
v rozsahu pěti dnů.

Při splnění procedurálních
požadavků na volby byl v tajné
volbě zvolen nový 7členný pod-
nikový výbor, aklamací pak 12
delegátů IX. sjezdu OS, 3 zá-

Předsednictvo VOS

řejnou správu v rámci politicko
odborné pracovní skupiny Mi-
nisterstva práce a sociálních
věcí. Odborový svaz se účastní
činnosti pracovních týmů k no-
velám zákonů o obecní policii
a o služebním poměru přísluš-
níků bezpečnostních sborů.

Předsednictvo vzalo na vě-
domí zprávu o čerpání provoz-
ního fondu OS k 1. 9. 2022
a návrhy na rozpočet provozní-
ho fondu OS na rok 2023 a pro-
voz rekreačního zařízení SMRK
v Lázních Libverda, které bu-
dou předloženy Výboru OSSOO
v prosinci.

Předsednictvo dále projednalo
přípravu IX. sjezdu OS, který se
bude konat 3. 3. 2023 v Praze,
tyto práce probíhají podle schvá-
leného harmonogramu. Přípra-
vou sjezdu a návrhy na noveli-
zaci dokumentů odborového sva-
zu se bude zabývat Výbor OSSOO
na svém zasedání v prosinci.

Diskuse byla věnována přede-
vším přetěžování zaměstnanců
Úřadu práce ČR a České správy
sociálního zabezpečení v souvis-
losti se stále se měnícími agenda-
mi těchto úřadů při snižujícím se
počtu jejich zaměstnanců, při-
čemž zlepšení situace není v do-
hlednu.

-dě-

na stravování jde stále podstatná
část prostředků, což zaručuje
rovný způsob čerpání. Podni-
kový výbor delší dobu usiloval
o úpravu vyrovnávacího období
odpracované doby. Od července
tohoto roku je tedy tříměsíční
s tím, že zkušenosti budou vy-
hodnoceny v lednu 2023. Podle
odborářů jsou zkušenosti dobré.
J. Dudek oceňuje vstřícnost ve-
dení úřadu v posledním 2,5 roce,
když dříve tomu tak nebylo.
Počet členů odborů se podstatně
zvýšil a ukončení členství je jen
ve spojení s odchody do dů-
chodu nebo odchodu z úřadu za
jiným zaměstnáním. Největší
základní odborová organizace je
v Ostravě. Stále je potřeba
získávat nové členy, jejich počet
znamená sílu pro vyjednávání,
a to zejména pro nápravu pro-
padu platů a těžkých pracovních
podmínek. Situace je těžká, ale
ne katastrofální, úřad funguje,
i když s problémy, řešení je na
straně zaměstnavatele. K perso-
nální situaci J. Dudek uvedl, že
pokles počtu zaměstnanců je až
na menší výkyvy od roku 2011
setrvalý. V době ministryně Ma-
láčové bylo například zrušeno
279 míst, za tři čtvrtě roku 2022
odešlo 150 zaměstnanců, pod-
stav počtu zaměstnanců je 450.
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Konference sekce veřejné správy v Karviné
Dne 8. listopadu proběhla v zasedací místnosti Magistrátu měs-

ta Karviné předsjezdová konference sekce veřejné správy za
účasti zástupců odborových organizací z Karvinska.

Region Karvinsko je počtem
členů odborových organizací
sekce jeden z největších a volí se
tu tak více delegátů na celostátní
konferenci sekce veřejné správy
a na sjezd celého odborového
svazu, a proto se zde musela
konat samostatná konference.
V lednu 2023 se budou konat
prezidentské volby v kolidují-
cím termínu s celostátní konfe-
rencí sekce veřejné správy, a tak
bylo trošku složité vybrat kan-
didáty, když zaměstnanci samo-
správy se podílí na organizaci
prezidentských voleb.

Po formalitách spojených s vol-
bou delegátů a náhradníků se
rozvinula velká diskuze ohledně
různých témat a dotazů napří-
klad na to, zda se náš odborový
svaz snaží prosadit v platových
tabulkách zvýšení počtu pla-
tových stupňů po odpracova-
ných 32 letech. Dalšími dotazy
směrem k odborovému svazu
byly otázky, týkající se Pod-
půrného a sociálního fondu
OSSOO, kdy se odborářům zda-
jí podpory např. na brýle či kon-
taktní čočky a porodné vzhle-
dem k dnešním cenám velmi
nízké, takže se přiklánějí k na-
výšení těchto podpor, a to i vhle-
dem k tomu, že např. porodné je
benefitem vysloveně pro mladé
odboráře, o které usilují všechny
odborové organizace. Příspěvek
na brýle s ohledem k současné
ceně brýlí je rovněž nízký, takže
i tento bod navrhují „oprášit“
a zamyslit se na zvýšení dle
možností našeho odborového
svazu.

Odboráři rovněž rozpoutali
rozsáhlou diskuzi k sociálnímu
fondu a možnosti čerpání
prostředků z něj, kdy v jedné
odborové organizaci auditor
(podotýkám, že externí auditor),
který se zaměřil na čerpání
prostředků ze sociálního fondu,
napadá čerpání těchto benefitů
ze sociálního fondu, kdy se po-
dle něj mají danit všechny bene-
fity kromě poukázek na zdravot-
ní péči. Všechny ostatní benefi-
ty se prý mají podle něj danit

i když jsou poskytnuty v pou-
kázkách. Proto by stálo za to po-
drobněji vysvětlit na budoucích
školeních problematiku konkrét-
ně sociálního fondu, aby neměly
obce a samozřejmě odborové or-
ganizace problémy s jejich čer-
páními.

Přítomní městští policisté
upozornili na tu skutečnost, že
městští policisté nejsou zařazeni

do skupiny zaměstnanců Inte-
grovaného záchranného systé-
mu, a že mají zájem o možnost
dřívějšího nároku na starobní
důchod bez krácení jeho výše.
Nynější stav chápou jako ne-
spravedlivost i vhledem k tomu,
že v případě potřeby plní mi-
mořádné úkoly, tak jako tomu
bylo v době pandemie covidu,
městští strážníci sloužili služby
v očkovacích centrech, plnili
úkoly na úseku bezpečnosti,
dostávali se do styku s nakaže-

nými osobami. Apelují tímto na
budoucí vedení našeho odboro-
vého svazu, aby s vedením státu
a příslušnými ministerstvy vedli
jednání o napravení této chyby,
za kterou jejich nezahrnutí do
IZS považují.

Celé jednání konference v Kar-
viné proběhlo v přátelském du-
chu, došlo i k výměně kontaktů
mezi některými zúčastněnými
a lze tuto akci považovat za pří-
nosnou nejen z hlediska voleb-
ních povinností.

Zdeněk Faic
pracovník IPC Ostrava

Konference sekce vězeňské služby
Zástupci odborových organizací sdružených v sekci vězeňské

služby odborového svazu jednali v úterý 8. listopadu v Praze.
Části víceméně komorního jed-

nání, sekce je nejmenší sekcí na-
šeho odborového svazu, se zú-
častnil předseda OS Pavel Bed-
nář. Diskuse mezi účastníky se tý-
kala návrhu Národní ekonomické
rady vlády snížit počet vězňů,
nezájmu zaměstnanců o členství
v odborech, když benefity z ko-
lektivního vyjednávání požívají

i bez členství, a především pak
problémům s neadekvátním od-
měňováním. Zejména vychova-
telé vězeňské služby jsou po „zci-
vilnění“ v 90. létech placeni pod-
statně hůře než příslušníci, při-
čemž jsou v širším kontaktu s věz-
ni.

Předseda Bednář informoval
o politicko odborné pracovní sku-

pině Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, která má navrhnout
změny v odměňování zaměst-
nanců veřejné správy a služeb.

V další části jednání bylo zvo-
len výbor sekce, jeden delegát IX.
sjezdu odborového svazu, jeden
zástupce do Výboru OSSOO a je-
ho předsednictva. Sekce navrhuje
na předsedu a místopředsedy
Pavla Bednáře, Šárku Homfray
a Alenu Gaňovou. -dě-
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Konference sekce veřejné správy v Českých Budějovicích
Ve čtvrtek 10. listopadu se v budově Krajského úřadu

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích sešli zástupci základ-
ních odborových organizací sekce veřejné správy z jihočeského
regionu, aby zvolili delegáty konference sekce a IX. sjezdu od-
borového svazu a navrhli nové členy orgánů odborového svazu.

Po seznámení se s návrhy by-
lo zvoleno šest delegátů konfe-
rence sekce, čtyři delegáti sjez-
du, dva zástupci regionu do vý-
boru sekce, jeden do vedení sek-
ce a jeden do Výboru OSSOO.
Do vedení odborového svazu
pak konference navrhla Pavla
Bednáře, Šárku Homfray a Ale-
nu Gaňovou. Ohledně noveli-
zace dokumentů odborového
svazu se přítomní shodli, že by
vzhledem ke změnám cen za
čtyři roky volebního období by-
lo vhodné navýšit některé ná-
rokové podpory z Podpůrného
a sociálního fondu OSSOO.

Větší část setkání byla vě-
nována diskusi zaměřené na vý-
měnu zkušeností z činnosti od-
borových organizací. Pro někte-
ré je období po komunálních
volbách časem naděje na zlep-
šení vztahů se zaměstnavatelem,
pro jiné naopak volby znamena-
jí obavu ze zhoršení. Velký vý-
znam v úřadech samosprávy
mají vztahy s tajemníky, kteří
ne vždy jsou pro úřad přínosem,
což v konkrétních případech pak
potvrzuje zvýšená fluktuace za-
městnanců. Neúspěšné kolek-
tivní vyjednávání v krajním pří-
padě může být vyřešeno vy-
užitím zprostředkovatele tak,
jak se tomu stalo v nedávné
době v jednom případě v regio-
nu. Tvorba sociálního fondu je
od neexistence po čtyři procen-
ta, vyplynulo z informací pří-
tomných. Širší debata vznikla
k odměnám k pracovním vý-

osobními příplatky. Různost
pracovních podmínek dokumen-
tuje i rozsah indispozičního vol-
na a podmínky jeho posky-
tování. Rozsah 0 až 5 dnů, čer-
pání naprosto benevolentní ne-
bo s omezením na půlroky, ne-
navázání na dovolenou či svátky
apod. Unikátní je pak jeden
úřad, kde indispoziční volno
není zavedeno, ale v případě
nutnosti zaměstnanci de facto
čerpat volno mohou na základě

Na konferenci v Českých Budě-
jovicích byl jeden účastník pří-
tomen skrze dálkový přístup, byť
nebyl na monitoru vidět, protože
kamera na PC byla nefunkční.

ročím. Zkušenosti jsou také
různé, někde působí mezigene-
rační napětí, jinde mu předchá-
zejí snížením potřebného počtu
let na první odměnu. Z diskuse
také vyplývalo, že nízké tabul-
kové platy jsou mladším za-
městnancům kompenzovány

důvěry, že pro nepřítomnost na
pracovišti je vážný důvod a že
odvedou svou práci. Zatím není
mnoho zkušeností ohledně
šetření energií a tepelné pohody
na pracovištích, ale diskuse
napovídala, že i v tomto směru
budou situace nejrůznější. Za-
tímco v úřadech státní správy
jsou při zvýšení tarifních platů
problémy s prostředky na
odměny, tak zvýšení tarifních
platů od září v samosprávě
proběhlo v regionu bez prob-
lémů. -dě-

Konference sekce veřejné správy ve Valašském Meziříčí
Konference zástupců základních odborových organizací sekce

veřejné správy z části Moravskoslezského kraje se konala v úterý
22. listopadu v budově Městského úřadu Valašské Meziříčí.

Jednání, jehož hlavním bodem
byla volba čtyř delegátů na IX.
sjezd odborového svazu a šesti
delegátů na předsjezdovou celo-
státní konferenci sekce veřejné
správy, se účastnil jako host
předseda odborového svazu Pavel

chrannému systému. Odborový
svaz v rámci politicko odborné
pracovní skupiny Ministerstva
práce a sociálních věcí chce prosa-
dit zohlednění praxe delší než 32
let dalším platovým stupněm,
když současně je zřejmá snaha
vládní koalice upravit platové
stupně ve prospěch zaměstnanců
s krátkou nebo žádnou praxí.

tivní dohoda vyššího stupně pro
státní zaměstnance, nepodařilo se
kvůli odporu Svazu měst a obcí
ČR uzavřít kolektivní smlouvu
vyššího stupně pro zaměstnance
územích samosprávných celků.
Odborový svaz má zájem na sta-

Bednář. Ve svém vystoupení shr-
nul vlekoucí se jednání o platech
na rok 2022, která nakonec zna-
menjí 10% navýšení tarifních
platů. Na rok 2023 pak vládní
koalice zatím přistoupila pouze
ke 4% zvýšení prostředků na platy
a nereaguje na opakované výzvy
k jednání o tarifech. Zatímco v úřa-
dech státní správy funguje Kolek-

novení minimálních benefitů pro
tyto zaměstnance a další postup
v tomto směru zřejmě bude i před-
mětem jednání celorepublikové
konference sekce veřejné správy
našeho odborového svazu. Odbo-
rový svaz se prostřednictvím
svého zástupce podílí na diskusi
ohledně postavení obecních policií
ve vztahu k Integrovanému zá-

V diskusi zástupci základních
organizací hovořili o snahách ně-
kterých vedoucích pracovníků
omezovat činnost odborových
funkcionářů v rozporu se záko-
níkem práce nebo dokonce vyvíjet
nátlak proti existenci členství v od-
borech, když paradoxně současně

Pokračování na straně 5
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Pokračování ze strany 4

Konference sekce veřejné správy v Ostravě

Konference sekce veřejné správy ve Valašském Meziříčí

tito vedoucí zaměstnanci plně
využívají benefitů dohodnutých
odbory. Po nedávných komunál-
ních volbách někde došlo ke
změně vzájemných vztahů mezi
odborovou organizací a zaměstna-
vatelem. Vesměs v diskusi byla
shoda na tom, že nejdůležitější je
zájem tajemníků na dobrých pra-
covních podmínkách, když tento
zájem není, výsledkem pak v konk-
rétním případě je neexistence pra-
covního řádu i kolektivní smlouvy.
Jinde pak jsou v odborech i ve-
doucí zaměstnanci a atmosféra
v úřadu je bezproblémová. Sociál-
ní fondy jsou v zájmu rovnosti
z větší části využívány k pří-
spěvkům na stravování. Základní
organizace organizují společen-
skou, kulturní a sportovní činnost

pro všechny zaměstnance a podob-
ně využívají všichni zaměstnanci
i výsledky kolektivního vyjed-
návání, přitom převážná část za-
městnanců nechce vstoupit do od-

borů kvůli povinnosti platit od-
borové příspěvky. Zájem o odbory
se dostavuje až když „teče do bot“,
zaznělo v diskusi. Dále si přítomní
vyměnili zkušenosti s benefitními

kartami, zaváděním indispozič-
ního volna, s příspěvky na penzijní
připojištění a s nutnou rovností
v kolektivní smlouvě pro všechny
zaměstnance konkrétního územ-
ního samosprávného celku včetně
strážníků. -dě-

Konference zástupců základních organizací sekce veřejné
správy z části Moravskoslezského kraje se konala v pátek 25.
listopadu v budově Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Zástupci odborových organizací veřejné správy z Olomoucka ve čtvrtek 24. listopadu v Olomouci zvolili
delegáty na celostátní koferenci sekce a na sjezd odborového svazu. S funkcionáři z regionu besedovala
předsedkyně sekce a místopředsedkyně odborového svazu Alena Gaňová. Foto: Z. Faic

Host konference v Ostravě
předseda odborového svazu Pavel
Bednář shrnul situaci ohledně
platů v tomto roce od zrušení na-
řízení předchozí vlády o platech,
což znamenalo zmrazení platů, po
dohodu o 10% zvýšení tarifů, na
které ale vláda státním zaměst-
nancům nenavýšila prostředky na
jejich platy. O platech ve veřejné
správě jednaly odbory s vládní
koalicí naposledy 27. září, od té
doby vládní strana nereaguje na
výzvy k pokračování slíbeného di-
alogu. Prostředky na platy ve stát-
ním rozpočtu na rok 2023 mají
být navýšeny o čtyři procenta,
a o tarifech, jejichž zvýšení odbo-
ry prosazují, by se podle odborů
ještě mělo jednat. V rámci poli-
ticko odborné pracovní skupiny
Ministerstva práce a sociálních
věcí pro odměňování ve veřejné
správě odborový svaz prosazuje
zachování seniority v platových
stupních a významnější zohled-
nění praxe delší než 32 let. V rám-
ci přípravy novely zákona o obec-
ní policii odborový svaz požadu-
je vyřešit vztah obecní policie
k Integrovanému záchrannému
systému. Vzhledem k odmítavé-
mu postoji Svazu měst a obcí ČR,

potvrzeném následně na jeho
návrh správním soudem, se nepo-
dařilo uzavřít kolektivní smlouvu
vyššího stupně, která by byla ob-
dobou Kolektivní dohody vyšší-
ho stupně pro státní zaměstnance
a zaručovala by minimální benefi-
ty pro zaměstnance územních sa-
mosprávných celků. O prosazo-
vání minimálních benefitů bude
zřejmě jednat celostátní konferen-
ce sekce veřejné správy odboro-
vého svazu v lednu 2023. V sou-
časné době probíhá příprava no-
velizace zákoníku práce, která by
měla mj. podrobněji specifikovat
podmínky práce z jiného místa.

V diskusi se přítomní shodovali
na významu platových tarifů, když
přiznávání odměn není vždy ob-
jektivní, současně by přivítali
změny v katalogu prací, které by

umožnily posuny ve třídách za-
městnanců, kteří nemají poža-
dované vzdělání a přitom díky
praxi mohou vykonávat náročné
činnosti. Problémem je zařazování
strážníků do tříd. Obavy jsou na
pracovištích ohledně vytápění
během zimy a z následné vyšší
nemocnosti. Agresivní chování
některých občanů vůči zaměst-
nancům veřejné správy se v po-
slední době objevuje častěji a za-
městnanci postrádají vyšší míru
ochrany v právní pomoci zaměst-
navatele. Zástupci ze základních
organizací si vyměnili zkušenosti
se získáváním nových zaměst-
nanců k členství v odborech
prostřednictvím informací o čin-
nosti a benefitech, někde se to daří
i prostřednictvím personalistů. Na
dotaz ohledně karet SPHERE
P. Bednář odpověděl, že jejich dis-
tribuce a návody k užívání byly
poznamenány omezeními při epi-

demii covidu a o další existenci
karet pro členy odborového svazu
rozhodne Výbor OSSOO po sjez-
du. K možnosti spolupráce s mo-
bilními operátory pak uvedl, že
všichni operátoři požadují záruku
za platby uživatelů od odborového
svazu, a to nepřipadá v úvahu.

Pracovník Informačního a po-
radenského centra OS v Ostravě
Zdeněk Faic připomněl nutnost
včasné aktualizace údajů základní
odborové organizace u rejst-
říkového soudu, když tu je možné
provést za jeho telefonické pomo-
ci. Do 31. 12. 2022 mohou být za-
sílány připomínky ke stanovám
odborového svazu, jejichž novela
bude schvalována sjezdem.

Konference zvolila dva delegá-
ty IX. sjezdu odborového svazu
a tři delegáty předsjezdové ce-
lostátní konferenci sekce veřejné
správy, do vedení odborového
svazu navrhuje Pavla Bednáře,
Šárku Homfray a Alenu Gaňovou.

-dě-

Konference sekce veřejné správy v Olomouci



přečetli jsme

A Fiala mlčí. Na „dávkových“ úřadech přituhlo tak, že to musíte vědět
23. 11. 2022

„Mne především mrzí poslední dva měsíce nekomunikace vlády
a zvláště to, že ministr práce a sociálních věcí a ani premiér vůbec
nereagují. Toto je v rámci sociálního dialogu nevídané,“ shrnuje součas-
né zkušenosti Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních
orgánů a organizací. A pro ParlamentníListy.cz potvrdil, že se zvyšuje
agresivita vůči přetíženým úředníkům na pracovních úřadech i sociál-
ních odborech. Začíná verbálním napadáním a může skončit i zastře-
lením úřednice. Politici se však problému dostatečně nevěnují.

Zaslal jste premiérovi Petru
Fialovi (ODS) otevřený dopis,
neboť nedošlo k dohodě o valo-
rizaci mezd státních zaměst-
nanců. S vládou jste byli dohod-
nuti, že se sejdete na jednání co
nejdříve. Jak si vysvětlujete, že
k němu dosud nedošlo?

Na posledním jednání, které se
konalo 27. září letošního roku,
opravdu nedošlo k dohodě mezi
stranou odborů a zástupci pěti-
koalice. Jediným výsledkem bylo,
že se obě strany dohodly na dal-
ším jednání, a to v co nejkratším
termínu. Máme tu 23. listopadu
a doposud k žádnému jednání ne-
došlo, vlastně ani nedošlo k jaké-
koli reakci na naše výzvy. Vyzval
jsem jako mluvčí odborových
svazů veřejných služeb a správy,
které jsou součástí Českomo-
ravské konfederace odborových
svazů, dne 12. října a posléze ještě
jednou 2. listopadu formou sms
zprávy ministra práce a sociál-
ních věcí, jako garanta odměňo-
vání zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, k dohodnuté-
mu jednání. Bohužel bez jediné
reakce. Oficiálně jsem dopisem se
žádostí o stanovení termínu jed-
nání oslovil i předsedu vlády, a to
19. října. Bohužel opět bez jediné
reakce z jeho strany. Opravdu si
nedokážu vysvětlit postoj pre-
miéra a ministra práce a sociál-
ních věcí vůči sociálnímu partne-
rovi. Kdyby odpovědi byly jaké-
koli, tak ocením alespoň jejich
reakci. Ale toto?

Napsal jste mu také, že
vnímáte „vzrůstající nespoko-
jenost zaměstnanců veřejných
služeb a správy s liknavostí vlá-
dy při řešení valorizace platů na
rok 2023“. Jak se projevuje?

Dostáváme každý den dotazy,
jak vyjednávání pokračují. A ne-
jsou to dotazy jenom od našich
členů či zaměstnanců, ale i od

personalistů, kteří doposud nevě-
dí, co vlastně s platy od 1. ledna
2023 nastane. Jsou to dotazy ne-
jenom od státních úřadů, ale i ze
samosprávy. Ta nejistota má jas-
nou vazbu na tvorbu rozpočtů
u územně samosprávných celků,
ale i na rozpočty jednotlivých mi-
nisterstev.

Na konci jste uvedl, že
doufáte v dohodu do konce
roku. Podaří se to?

Hlavně musí dojít k jednání. So-
ciální dialog je především o hle-
dání kompromisů tak, aby každá
ze stran dialogu byla spokojená.
Neměl by být pouze jeden vítěz.
Bohužel v letošním roce dosavad-
ních pět jednání nebylo o hledání
kompromisu ze strany vládní
koalice, ale spíše prosazováním
svého názoru. Takto si sociální
dialog nepředstavuji, navíc nyní
skoro dva měsíce jednání ne-
probíhá, ač na něm byla oboustra-
nná dohoda. Za mne je to přinej-
menším zvláštní situace, které
popravdě nerozumím.

Jak hodnotíte vládní politiky
v jejich přístupu ke státním za-
městnancům za poslední rok?

Diplomaticky řečeno: bez ko-
mentáře. Dehonestace úředníků
dále pokračuje nejenom politiky,
ale i ze strany některých sdělo-
vacích prostředků.

Jaké máte informace ohledně
vrůstající nespokojenosti pra-
covníků v sociálním sektoru
a na úřadech práce vzhledem
k jejich extrémní vytíženosti?

Bohužel situace na úřadech
práce je od jara letošního roku
vyhrocená. Tím, že přibyly různé
sociální dávky, došlo k extrémní-
mu nárůstu agendy a přetížení za-
městnanců. To má za následek
frustraci zaměstnanců, zvýšenou
nemocnost, demotivující stav na
pracovištích, až to dochází k je-
jich vyhoření a odchodům mimo
Úřady práce České republiky.
Nepomohlo tomuto stavu ani za-
slání prostředků na odměny ze

strany Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, protože přiznání těchto
odměn mnohdy nenašlo toho
pravého zaměstnance, především
z první linie, takzvaného pře-
pážkového zaměstnance, spíše za-
městnankyni. A podobnou situaci
nyní prožívají na České správě
sociálního zabezpečení díky ex-
trémnímu zájmu občanů o před-
časné důchody.

Slýcháme dokonce, že tyto
státní aparáty jsou na zhrou-
cení právě z přetížení. K němu
dochází kvůli současné krizi
i ukrajinským uprchlíkům. Za-
znamenáváme fronty před
úřady, aby se lidé vůbec dostali
k pořadovému číslu. Jak vážná
je situace?

Myslím, že tato otázka by měla
směřovat na generální ředitelství
Úřadů práce České republiky,
ústředí České správy sociálního
zabezpečení anebo přímo na Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí.
Nejsem kompetentní osoba, která
by měla podat k tomuto relevant-
ní informace.

Jsou nízké platy například
zaměstnanců úřadů práce jed-
ním z důvodů, proč zazna-
menává personální problémy?

Z mého úhlu pohledu je to
samozřejmě jeden z důvodů.
Zaměstnanci a zaměstnankyně
úřadů práce, ale i České správy so-
ciálního zabezpečení jsou oprav-
du mezi těmi zaměstnanci státu,
kteří jsou nejhůře odměňovaní.
Pokud se podaří v rámci výbě-
rového řízení přijmout na pozici
referenta nějakého uchazeče či
uchazečku, to neznamená, že tito
zaměstnanci zůstanou. Až postup-
ně zjistí, za kolik budou pracovat,
za extrémního přetížení a mnohdy
bez proplacení přesčasů, tak od-
cházejí k jinému zaměstnavateli,
především v soukromém sektoru.
Toto ale není problém jenom
těchto dvou citovaných úřadů, to-
to je problém celé státní správy,
ale i samosprávy.

Co by zaměstnancům „so-
ciálek a pracáků“ nejvíce po-
mohlo kromě přidání financí?

Samozřejmě motivačním prv-
kem je adekvátní odměňování,
proplácení přesčasů, za mimořád-
né výkony přiznání odměn.
Dalším prvkem je možná i určitá
změna organizace práce. Na stole
je i zamyšlení, jestli tak extrémně

zatížené úřady, jako je Úřad práce
České republiky a ústředí České
správy sociálního zabezpečení,
nepotřebují personálně posílit. A ne
vysílat signály ze strany vlády
o snižování počtu státních zaměst-
nanců. Myslím, že by i změna at-
mosféry na pracovištích také po-
mohla. O tomto se raději nemluví,
ale je celá řada případů, kdy ve-
doucí zaměstnanci, představení,
svými postoji a svým chování
vůči podřízeným zbytečně vyvo-
lávají atmosféru napětí na praco-
višti, což je jeden z demotivují-
cích prvků, kvůli kterým dochází
k fluktuaci zaměstnanců různých
úřadů.

Je pravda, že stoupá agresivi-
ta vůči úředníkům, kteří vy-
plácejí dávky? Co s tím?

Ano, to mohu potvrdit, ale sta-
tistiky by měly poskytnout jed-
notlivé služební úřady. Jak se
mění celá společnost, tak se
zvyšuje agresivita klientů vůči
úředníkům. Tato agresivita začíná
verbálním napadáním, vyhrožo-
váním úředníkům a jejich rodi-
nám a jsou i známé případy fyzic-
kého napadení včetně zastřelení
úřednice pražského úřadu práce.
My jako Odborový svaz státních
orgánů a organizací dlouhodobě
prosazujeme, aby se stát daleko
důsledněji zabýval touto prob-
lematikou, aby ochrana úředníků
byla legislativně podchycena
včetně pomoci zaměstnavatele po
stránce právní či psychologické.
Bohužel minulé vlády a ani tato
vláda se tomuto problému dosta-
tečně nevěnovaly a nevěnují.

Kromě stoupajícího počtu
Čechů, kteří potřebují sociální
dávky, jsou to Ukrajinci, kteří
potřebují pomoc a skrze úřady
získávají podporu. Daří se vlád-
ní politikům dostatečně reflek-
tovat potřeby obou národů?

Z pozice předsedy odborového
svazu, tedy zástupce zaměst-
nanců, nejsem kompetentní se
k tomuto vyjadřovat.

Jaký je rozdíl v komunikaci
s vládou současnou oproti té
minulé? Jaké máte postřehy?

Již jsem částečně odpověděl.
Každá vláda má svůj styl vlád-
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nutí, své priority, své odborné,
politické a ideologické představy.
Musím přiznat, že obě vlády ctily
či ctí sociální dialog jako pro-
středek k udržení sociálního smí-
ru. Pravidelně se scházela a schází
Tripartita, dochází k různým jed-
náním na různých úrovních ko-
munikace mezi sociálními part-
nery, včetně vyjednávání o plate-
ch zaměstnanců veřejného sekto-
ru. Rozdíl vidím především v tom,
jak vlády přistupovaly a přistupu-
jí k argumentaci odborů, k hledání
společného průsečíku názorů, te-

dy kompromisu. Musíme si však
uvědomit, že je velmi obtížné
hodnotit tyto dvě vlády, každá
vládla a vládne v rozdílných ce-
lospolečenských, celosvětových
a ekonomických podmínkách.
Mne především mrzí poslední dva
měsíce nekomunikace vlády na
naše výzvy a zvláště to, že ministr
práce a sociálních věcí a ani
premiér vůbec nereagují. Toto je
v rámci sociálního dialogu neví-
dané.
A Fiala mlčí. Na „dávkových“
úřadech přituhlo tak, že to musíte
vědět | ParlamentniListy.cz – poli-
tika ze všech stran
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Z Festivalu kreativní byrokracie 2022
V prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP)

v Praze se ve dnech 7. – 9. listopadu konal tentokrát již druhý ročník
tuzemské odnože Festivalu kreativní byrokracie. Akci uspořádala or-
ganizace Česko.Digital a proběhla pod záštitou hlavního partnera fes-
tivalu - Magistrátu hlavního města Prahy. Komplexní vhled do fun-
gování současné (nejen) české veřejné správy účastníkům zprostředko-
vali sezvaní hosté pocházející z řad úřednictva, politické sféry a sou-
kromého sektoru. Program festivalu sestavený z odborných diskusí,
tematických přednášek a praktických workshopů tak umožnil
zmapování dnešních nejpalčivějších výzev úředního světa, zhodnocení
výsledků nově zaváděných inovativních přístupů a nástrojů, a v nepo-
slední řadě také vzájemné sdílení dobré praxe ze zahraničí.

Vize důvěryhodné, kompetentní,
otevřené a sebevědomé státní sprá-
vy a samosprávy představovala te-
matickou linku protkávající veškerý
festivalový program. Nechyběly tak
jak koncepční diskuzní panely zabý-
vající se otázkou strategické a ope-
rační povahy funkce úředníka či
otázkou PR úřadů, tak ani více spe-
cializované workshopy věnující se
například efektivnímu designu slu-
žeb. Co se týká mezinárodního pře-
sahu festivalu, zde je nutné vyzdvi-
hnout představení úspěšných mezi-
oborových projektů z unijního pro-
gramu „Podpora místních iniciativ
Nového evropského Bauhausu“,
které dají na území mnoha evrop-
ských samospráv vzniknout řadě
udržitelných a esteticky zajímavých
architektonických prvků sloužících
k naplnění potřeb místního obyva-
telstva (dostupné bydlení, regenera-
ce komunitních prostor atd.)

Mimo hlavní program též para-
lelně s velkými diskuzními panely
probíhal v rámci festivalu také do-

provodný program, tzv. „sideshow“,
v rámci kterého pak v malých
skupinkách mezi účastníky a pre-
zentujícími odborníky probíhaly ne-
formální debaty na různá témata
dotýkající se veřejné správy. Právě
tady, ve „festivalových kuloárech“,
probíhaly ty nejzajímavější výměny
názorů. V rámci jedné z takových
diskuzí jsme v úterý 8. 11. spolu
s pár dalšími účastníky festivalu
zasedli k diskuzi oproti Ondřeji
Profantovi, náměstkovi ministra pro
místní rozvoj pro digitalizaci, Janu
Školníkovi, filantropovi a zakla-
dateli Agentury pro rozvoj Brou-
movska, a Martě Smolíkové, člence
Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání. Zde nutno dodat, že i přes-
to, že vykopávací téma naší diskuze
znělo: „Přenesená působnost – mat-
ka alibismu ve veřejné správě?“, řeč
se rychle stočila k tématu systé-
mové reformy aparátu české státní
správy a odpovídající věcné nove-
lizaci služebního zákona. Diskutéři
zvýraznili tři hlavní mezery součas-
ného systému. Zaprvé vnímali jako
slabinu především současné na-
stavení systému odměňování, který
náměstkům a tajemníkům nedo-

voluje finančně motivovat řadové
pracovníky svých úřadů, např. spe-
cializované legislativce, bez toho,
aniž by je automaticky museli
povyšovat na manažerské pozice
a pověřovat je tak úkoly z oblasti
managementu, které jdou mimo je-
jich kompetence, a které ani samot-
ní úředníci nemusí chtít vykonávat.
Zadruhé se diskutéři zamýšleli také
nad tím, zda je záhodno nadále
v české státní správě „udržovat při
životě“ rakousko-uherský kariérní
model výkonu státní správy zaklá-
dající se na pilířích kontinuity a sta-
bility, když současná doba a potaž-
mo její požadavky na digitalizaci
a proklientskou otevřenost vyžadují

především flexibilní přístup. Do
třetice pak coby poslední „nešvar“
diskutéři též zmínili politizaci
nástroje systemizace služebních
a pracovních míst a jeho účelové
zneužívání k odsunutí „nevyhovu-
jících“ úředníků, které by jinak
politici nemohli odvolat.

Vzhledem k tomu, že organizá-
toři festivalu dle svých slov již teď
chystají samostatnou konferenci
k věcné novele služebního zákona
výhledově na 2. čtvrtletí příštího
roku, je více než vhodné zde zůstat
ve střehu a otázky, které rezonovaly
na festivalu dál zpracovávat z naše-
ho pohledu odborářů.

Anna Řídká

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz,Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-
cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku
o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS
a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní pomoci.

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
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https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/A-Fiala-mlci-Na-davkovych-uradech-prituhlo-tak-ze-to-musite-vedet-721279
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Brusel: Protest mladých odborářů pro zákaz neplacených stáží
10. listopad 2022

S tím, jak se blíží konec „Evropského roku mládeže“, aniž bychom
se dočkali nějakých konkrétních kroků, se mladí odboráři rozhodli

protestovat před Evropským
parlamentem pro zákaz nepla-
cených stáží. ETUC použil ko-
lo štěstěny, aby ukázal, jak
velké štěstí nebo privilegium
musí mladí lidé mít, aby se
dostali ke kvalitní stáži. Mladí
odboráři si na tuto demonstra-

ci, kterou podpořilo i Fórum evropské mládeže, přinesli nápisy
„Motivace neběží na prázdný žaludek“ nebo „Můžete si vy dovolit
pracovat zadarmo?“. Evropský parlament sice letos již hlasoval pro
zrušení neplacených stáží, ale problém je v pracovním programu
Evropské komise pro rok 2023. Ta by měla v příštím roce dodat směr-
nici, která by toto zahrnovala. Konfederační tajemník ETUC Ludovic
Voet k tomu řekl: „Neplacené stáže jsou diskriminační praktikou,
kterou si může dovolit jen omezený počet lidí. Ale peníze nejsou jedi-
ným faktorem a aby byla stáž férová, musí obsahovat více než odmě-
nu. Musí se jednat o férovou odměnu a musí garantovat férové zachá-
zení po ukončení této pracovní zkušenosti.“
Den nerovných mezd 2022: Do konce roku pracují ženy zadarmo
15. listopad 2022

Pátek 15. listopadu byl v tomto roce stanoven jako Den nerovných
mezd. Od tohoto dne do konce roku pracují ženy zadarmo – ne, že by
si to samy vybraly, ale kvůli rozdílným mzdám mezi muži a ženami.

To dělá měsíc a půl neplacené
práce kvůli diskriminaci, která
dopadá na ženy napříč všemi
sektory a zeměmi. Letos tento
den přichází o 10 dní později
než loni. Na první pohled by
se tak mohlo zdát, že trend se
mění a rozdíl se smazává.

Může se zdát, že si nyní již můžeme oddechnout a upustit od tohoto
boje. Avšak tento trend, který jsme mohli vidět i během krize v roce
2008, neznamená snižování rozdílů, ale spíše rostoucí sociální
nerovnosti. Nezaměstnanost se za poslední rok zvýšila s tím, že větší
dopad měla na sektory více zastoupené muži. S tím, jak vzrostl počet
mužů bez práce, došlo také ke snížení mzdového rozdílu mezi muži
a ženami. Sektory, kterým dominují ženy, jako je například zdravot-
nictví, pečovatelství nebo úklid, nadále čelí chronickému nedostatku
personálu. I když jsou tyto sektory špatně placené, podhodnocené
a často je provázejí špatné pracovní podmínky, právě tyto sektory čas-
to udržují rodiny v chodu. Důležitost těchto pozic musí být více
uznávána a mzdový rozdíl mezi muži a ženami musí být smazán.
Jihoafrická republika: Solidarita se státními zaměstnanci, kteří
bojují za lepší mzdy
22. listopad 2022

Zástupci PSI vyjdřují plnou solidaritu státním zaměstnancům v Ji-
hoafrické republice s ohledem na celonárodní akční den, který pro-
běhl 22. listopadu. Celonárodní demonstrace přicházejí v reakci na
arogantní nabídky jihoafrické vlády, která přišla s 3% návrhem bez
jakékoliv ochoty dále vyjednávat. Zástupci pracovníků ve veřejných
službách navrhli zvýšení mezd o 10 % v souladu s inflací. Tyto pro-
testy slouží jako upozornění, že tito pracovníci jako kolektiv mají schop-
nost celou zemi zastavit. Vedení místních odborů si zaslouží pochvalu

za dosažení takové jednoty, že
se podařilo najít shodu při re-
akci na zjevně arogantní pří-
stup zaměstnavatele vůči po-
žadavkům pracovníků. Vládní
zástupci by si měli uvědomit,
že nekompromisním odmítá-

ním vylepšení jejich 3% nabídky se postavila proti většině svých pra-
covníků ve veřejných službách. Vláda vědomě ignoruje skutečné ži-
votní zkušenosti pracovníků a jejich rodin, kteří musí čelit rostoucím
životním nákladům. Obyčejní lidé jsou zasažení rostoucími cenami
bydlení, energií a potravin a doléhají na ně také rostoucí úrokové saz-
by. Zástupci PSI věří, že pracovníci mohou dodávat kvalitní veřejné
služby, když jsou plně motivováni, a když pracují za důstojné mzdy.
Zodpovědnost za placení dostatečných mezd a motivování pracov-
níků spadá zcela do kompetence vlády jakožto zaměstnavatele. Tím,
že vláda bude platit pracovníkům důstojné mzdy, dá najevo, jak moc
jí záleží na budoucím rozvoje jejich země, a zároveň tím ukáže re-
spekt vůči svým občanům.
Mezinárodní den pro eliminaci násilí proti ženám – 25. listopadu
22. listopadu 2022

Na 25. listopadu připadá Mezinárodní den pro eliminaci násilí pro-
ti ženám a při této příležitosti zástupci PSI vyzývají světové politické
lídry, aby jasně vyslovili svůj závazek ukončit násilí a obtěžování na
pracovištích. První krok tímto směrem byl učiněn v roce 2019 na sté
výroční pracovní konferenci ILO, kdy byla přijata konvence 190 a do-
poručení 206. Od té doby uplynuly již tři roky a po celém světě máme
celkem 22 ratifikací. Je zcela nezbytné, aby se tento nízký počet
zvýšil a podpořit globální trend v ratifikaci, který přinese zvláštní po-
zornost genderovému násilí v oblasti práce. Generální tajemnice PSI
Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Ratifiace přinese větší sílu pro
ochranu, prevenci, vyšetřování a tresty stejně jako zaručí podporu
a bezpečí pro oběti ve veřejných službách, ve veřejném i soukromém
sektoru.“ PSI se staví za ženy pracující ve veřejných službách, kterým
ratifikace dále posílí ochranu bez ohledu na to, kde pracují, a to včet-
ně žen pracujících bez formální dlouhodobé smlouvy, jako jsou
například různí migranti.
EU vysílá správný signál ohledně růstu mezd
22. listopad 2022

Konfederační tajemnice ETUC Liina Carrová komentovala pod-
zimní ekonomický semestr Evropské komise: „Evropská komise má
naprostou pravdu, když tvrdí, že mzdy musí jít nahoru a kolektivní vy-
jednávání musí být posíleno za účelem ochrany kupní síly během in-
flační krize. Existují důkazy, že neexistuje žádný sekundární dopad na
inflaci přes zvyšování mezd. Odbory se však obávají, že Komise je až
příliš optimistická ohledně nezaměstnanosti. Zatímco se evropská
ekonomika začíná zotavovat, hrozba hluboké recese nadále zůstává
jako jedna z možností, pokud EU udělá špatná rozhodnutí v boji s in-
flací. Hrozbu vidíme především v energeticky náročných provozech,
kde některé společnosti již musely omezit svou produkci kvůli vysokým
nákladům na energie, což ohrožuje mnoho pracovních míst. Komise
by měla dát členským státům jasnější signál, že by měly zvýšit své
veřejné investice, jako jsou rozsáhlé investice do infrastruktury,
jakožto součásti přeměny na zelenou ekonomiku. Požadavek na fiskál-
ně neutrální přístup, který by omezil další zadlužování u již tak vysoce
zadlužených států, je nesprávný, obzvláště s ohledem na spravedlivý
proces přeměny. Takový požadavek by mohl mít z pohledu ekonomic-
kého, sociálního a environmentálního přímo škodlivý efekt.”

Pavol Mokoš


