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PV OO OSSOO při Úřadu práce ČR
k vyjádřením pana ministra

Ing. Mariana Jurečky
V článku na iDnes „Husákovy děti do důchodu až v 68 letech?

Jurečka ohledně reformy kličkuje“ (Husákovy děti do důchodu až v
68 letech? Jurečka ohledně reformy kličkuje - iDNES.cz,) publiko-
vaném dne 1. 2. 2023 pan ministr v odpovědi na otázku, zda nemají
někteří úředníci potíže řešit věci online, když byli zvyklí na pa-
pírování, jestli jsou proškoleni, uvádí: „My s tím pracujeme od čer-
vence loňského roku, kdy se snažíme ty lidi proškolovat, aby na to byli
připravení. Je jasné, že když byli deset a více let zvyklí pracovat
s tužkou a papírem, tak digitalizaci přirozeně lidsky odmítají. Ale
snažíme se je motivovat, aby v tom viděli potenciál, že budou mít prá-
ci snazší a více času na klienty, kteří budou potřebovat osobní kon-
takt. V souvislosti se služebním zákonem také přesoutěžíme pracov-
níky a budeme případně dávat prostor novým lidem, kteří jsou flexi-
bilnější.“

Podnikový výbor odborových organizací při Úřadu práce ČR musí
toto vyjádření uvést na pravou míru. Musíme konstatovat, že
vyjádření je velmi nešťastné, zavádějící, protože zaměstnanci v žád-
ném případě digitalizaci neodmítají! Naopak v ní vidí potenciál, ale
požadují digitalizaci, která povede k urychlení práce a zároveň ke
komfortu pro žadatele on-line. Taková digitalizace musí být důkladně
připravená a realizována na základě řádného testování. Pokud tomu
tak není, je logické, že se paradoxně doba zadání takové žádosti může
prodloužit o cca 2-4 hodiny. Zároveň dochází k navyšování
provozních nákladů z důvodu písemných výzev či telefonického kon-
taktování žadatelů, které je nutné pro řádné zpracování žádosti.

V článku ČTK „Úřadům práce chybí podle jejich šéfa 232 pracov-
níků pro vyřizování dávek“ (Úřadům práce chybí podle jejich šéfa
232 pracovníků pro vyřizování dávek (ceskenoviny.cz)) publiko-
vaném 1. 2. 2023 je další problematické vyjádření pana ministra:
„Jurečka řekl, že s mimořádnými odměnami počítá i pro letošek. Slíbil
na ně "minimálně stejný objem" peněz. Ministerstvo připravuje také
nové nastavení platové tabulky a tarifů, aby se výdělky v úřadu práce
zvedly. Od ledna se zvýšil rizikový příplatek, podotkl ministr.“

V reakci na toto vyjádření PV při Úřadu práce ČR uvádí, že je opět
zavádějící. V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2023 je částka
určená na platy zaměstnanců úřadu práce o 6 % nižší, než kolik činí
zákonný nárok. Vyjádření pana ministra, že od ledna se zvýšil
rizikový příplatek, je sice pravdivé, ale již není dodáno, že se nove-
lou do vyšší rizikové skupiny přesunula pouze některá systemizovaná
místa na úřadu práce. Vláda na toto přesunutí neposkytla žádné fi-
nanční prostředky, a proto zatím není možné zaměstnancům tento
rizikový příplatek zvýšit a vyplácet. Za měsíc leden k žádnému fak-
tickému navýšení zvláštních příplatků nedošlo.

V Praze ve čtvrtek 9. února proběhlo
30. jednání předsednictva Výboru

OSSOO a následně 10. jednání
Výboru OSSOO

Oba orgány OS se věnovaly
přípravě 9. sjezdu odborového
svazu, který se bude konat 3.
března 2023 v pražském hotelu
Olšanka. Projednány byly návr-
hy na úpravu stanov odborového
svazu, návrh programu činnosti
OSSOO na léta 2023-2027, ča-
sový harmonogram konání sjez-

ne odborových jednáních a mož-
nost účasti na odborovém jed-
nání v zastoupení na základě ne-
ověřené plné moci.

Na sjezd našeho odborového
svazu přijali pozvání premiér Petr
Fiala, ministr Marian Jurečka,
policejní prezident Martin Von-
drášek a nejvyšší státní tajemník

du, návrh složení pracovních
komisí sjezdu. Novinkami ve
stanovách, pokud budou sjez-
dem schváleny, bude paušální
50korunový měsíční členský od-
borový příspěvek, který nahradí
nynější 1% z dávek nemocen-
ského pojištění ČSSZ, úprava
distančního hlasování při on-li-

Jindřich Fryč. Sjezdu se zúčast-
ní předseda ČMKOS Josef Stře-
dula, zástupci partnerského od-
borového svazu SLOVES ze
Slovenska a některých odboro-
vých svazů ČMKOS.

PVOS a VOS se zabývaly ta-

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/uradum-prace-chybi-podle-jejich-sefa-232-pracovniku-pro-vyrizovani-davek/2319835
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/uradum-prace-chybi-podle-jejich-sefa-232-pracovniku-pro-vyrizovani-davek/2319835
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marian-jurecka-ministr-prace-duchody-penze-sporeni-reforma-podpora.A230131_192545_domaci_albe
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marian-jurecka-ministr-prace-duchody-penze-sporeni-reforma-podpora.A230131_192545_domaci_albe
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Výbor odborového svazu

Je nutné říct, že v loňském roce byly panem ministrem slibované
prostředky na odměny opravdu poskytnuty, a odměny byly vyplaceny
zaměstnancům napříč celou republikou.

PV při Úřadu práce ČR ale dlouhodobě upozorňuje na špatné fi-
nanční ohodnocení zaměstnanců úřadu práce, a samozřejmě i na další
problémy (za všechny zdroje zde: “Zaměstnanci úřadů práce se bouří
kvůli přetížení. Zkolabuje výplata dávek, varují” - 14. 9. 2022,
Aktuálně.cz (aktualne.cz)) a dlouhodobě usiluje o navýšení platů na
úřadech práce, a to ne formou odměn, které jsou nenárokové, ale ve
formě nárokových složek platu. Zvýšit tyto složky platu je však
možné pouze za předpokladu, že jsou na tyto změny vyčleněné fi-
nanční prostředky ve státním rozpočtu. Momentálně nejsou ani plně
zajištěny prostředky na platy pro rok 2023 ve výši srovnatelné s ro-
kem 2022, nemůžeme tedy sliby pana ministra ohledně navyšování
platů považovat za reálné.

Za podnikový výbor odborových organizací působících při
Úřadu práce ČR

Simona Struhová, předsedkyně

ké dokumenty, které budou
schvalovány na prvním zasedání
Výboru OSSOO po konání sjez-
du. Je mezi nimi i Podpůrný
a sociální fond OSSOO, o jehož

nárokových podporách byla ve-
dena diskuse na předsjezdových
setkáních sekcí ve smyslu rozší-
ření možností čerpání či zvýšení
částek těchto podpor.

Z 37 členů Výboru OSSOO se
jednání zúčastnilo 27 členů. -dě-

Jurečka: MPSV chce digitalizovat do konce roku vyřizování všech dávek

PV OO OSSOO při Úřadu práce ČR
k vyjádřením pana ministra

Ing. Mariana Jurečky

Praha - Všechny dávky budou možná lidé moci od příštího roku vyřizo-
vat digitálně. On-line by se neměla dát podat jen žádost, ale elektronický by
měl být celý proces. Úřady by si také měly co nejvíc údajů vyměňovat a ob-
starat samy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian
Jurečka (KDU-ČSL). Možnost vyřizovat dávky jako dosud dál zůstane.

"Do konce roku máme ambi-
ci, aby všechny dávky byly plně
digitalizované. V tento okamžik
je to šest dávek," uvedl Jurečka.

Ministerstvo práce léta sklíze-
lo kritiku za stav digitalizace.
Elektronicky začaly úřady práce
s klienty komunikovat víc až za
covidové epidemie, kdy bylo
dočasně možné posílat žádosti
a ofocené doklady elektronicky.
On-line žádaly pak i firmy o pří-
spěvek na mzdy z programu An-
tivirus. V minulém roce zákon
umožnil dokládání elektronic-
kých záznamů či kopií doku-
mentů natrvalo. On-line se dá
podat žádost o příspěvek na by-
dlení, rodičovskou a přídavky na
děti. Do výčtu patří i humani-
tární dávka pro uprchlíky, soli-
dární příspěvek za ubytování bě-
ženců a loňský bonus 5000 ko-
run na dítě.

Vedení resortu a úřady práce
si digitální zpracování otesto-
valy u humanitární dávky. Za-
tímco na počátku jejího vypláce-
ní loni na jaře měly většinu pa-
pírových žádostí, v září se podle

ministra řešilo už přes 90 pro-
cent případů elektronicky. "Oce-
ňuji, jak rychle dokázali uprchlí-
ci reagovat na digitální pro-
středí," řekl Jurečka. Podle něj
přibývá elektronických žádostí
i o rodičovskou či dětské pří-
davky. Od digitalizace si vedení
resortu slibuje zrychlení výplat
i uvolnění pracovníků, kteří se
budou moci víc věnovat klien-
tům či práci v terénu.

Podle opozičních poslanců
digitalizace ale funguje jen u no-
vých podpor, tedy u humanitár-
ní dávky, solidárního příspěvku
a bonusu na dítě. U ostatních di-
gitální proces zahrnuje jen po-
dání žádosti. Samotné zpracová-
ní je dál nutné jako dosud. . . .

Podle vrchního ředitele minis-

terské sekce informačních tech-
nologií Karla Trpkoše se proces
digitalizuje postupně. Nejprve
se spustí elektronické podávání
žádostí pro klienty, poté se na-
staví i vyřizování. "Ambice je
taková, abychom najeli na plně
digitalizovaný proces, který i na
straně úřadů práce běží až po

platební rozkaz digitálně," uvedl
k plánům u všech dávek ministr.

. . .
Jurečka: MPSV chce digitalizo-

vat do konce roku vyřizování
všech dávek (ceskenoviny.cz)

On-line dotazník ke vzdělávání státních
zaměstnanců

Až do 5. března 2023 je zveřejněn on-line dotazník ke
vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním
poměru na služebních místech.
https://www.survio.com/survey/d/I4Q/vzdelavani

Všem státním zaměstnancům a zaměstnancům v pracovním
poměru na služebních místech se nabízí možnost vyjádřit své
názory, podněty a reakce na stav vzdělávání v jejich služebním
úřadu, jakož i na stav vzdělávání v celé státní službě.

Dotazník má 15 otázek a zabere cca 15 minut času. Závěry z vy-
hodnocení dotazníkového šetření budou následně zveřejněny na
internetové stránce sekce pro státní službu. Dotazník lze vyplnit do
5. března 2023.

https://www.survio.com/survey/d/I4Q/vzdelavani
https://www.odboryplus.cz/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-mpsv-chce-digitalizovat-do-konce-roku-vyrizovani-vsech-davek/2320053
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-mpsv-chce-digitalizovat-do-konce-roku-vyrizovani-vsech-davek/2320053
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-mpsv-chce-digitalizovat-do-konce-roku-vyrizovani-vsech-davek/2320053
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zamestnanci-uradu-prace-se-bouri-a-varuji-pred-kolapsem-soci/r~f72df17a336011ed9ae20cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zamestnanci-uradu-prace-se-bouri-a-varuji-pred-kolapsem-soci/r~f72df17a336011ed9ae20cc47ab5f122/
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ze základních organizací

Z odborové organizace při Městské policii Ostrava
Něco o nás:

Naše odborová organizace
dohromady čítá kolem 40 členů.
U našeho zaměstnavatele Měst-
ské policie Ostrava pracuje 770
zaměstnanců, z toho je přibližně
645 strážníků. Naše zaměstnání
má určitá specifika i potřeby
vzhledem k tomu, že převážná
část zaměstnanců jsou strážníci
pracující ve venkovním výkonu
služby.

Co se nám v odborové organi-
zaci daří? Daří se nám nejen
udržet členskou základnu, ale
počet členů se navyšuje, a to
přes neklesající fluktuaci za-
městnanců, když s tímto jevem
souvisejí i odchody členů. Člen-
skou základnu rozšiřujeme sez-
namováním s námi vytvořenými
výhodami pro zaměstnance a od-
boráře, s výhodami sociálního
fondu odborového svazu, roz-
šiřováním našeho vzdělání a ne-
ustálou komunikací. Propiska
pro odborové členy a vizitka
s logem a kontaktem pomáhá
rozšiřovat povědomí o naší or-
ganizaci. Pro naše odboráře
máme u O2 smluvenou slevu 40
% na pevné i mobilní služby.
S narůstajícím počtem členů
nám přibývají i aktivní odboráři.
Získali jsme například nového
hospodáře.

Čím by mohla být zrovna
naše odborová organizace

inspirací pro ostatní?
Vzděláváme se, zdokonalu-

jeme, digitalizujeme, vylepšu-
jeme zázemí u zaměstnavatele,
snižujeme náklady na chod
odborové organizace a zají-
máme se nejen o našeho zaměst-
navatele, ale taky v rámci
odborového svazu komuniku-
jeme s odborovými organizace-
mi ostatních městských policií
a zajímáme se o všeobecné pro-
blémy týkající se nejen měst-
ských policií, ale všech zaměst-
nanců v ČR. Máme zájem pro-
blémy řešit a slůvko ne pro nás
neexistuje. Víme, že trpělivost
růže přináší a nejednou se nám
tato vytrvalost u zaměstnavatele
vyplatila a v konečném důsled-
ku vedli naše podněty a při-
pomínky k uskutečnění řešení
daného problému.

U zaměstnavatele působíme
společně s druhou odborovou
organizací a za posledních pár
let jsme sklidili nejeden úspěch
na poli zaměstnavatele k pro-
spěchu všech zaměstnanců. Po-
dařilo se nám mimo jiné být sou-
částí výběrového řízení ústroj-
ních součástek, prosadit nákup
nové ústrojní součástky – svítil-
na s červeným světlem, navýšit
příplatek za směnnost, zafixovat
rizikový příplatek. Máme stra-
venky bez doplatku a u dočasné
pracovní neschopnosti nebo ka-
rantény náhradu platu, a to za
první 3 dny, nejvýše za 24 ho-
din, ve výši 85 % průměrného
výdělku, vždy však pouze při prv-
ní dočasné pracovní neschop-
nosti nebo karanténě v kalen-
dářním roce.

Naše plány
Letos nás čeká práce na nové

kolektivní smlouvě. Chtěli by-
chom kolektivní smlouvu, která
bude platit 4 roky a pro naše za-
městnance zajistí výhody, které
by měli být u našeho zaměstna-
vatele prioritní a na činnosti,
které utváří kolektiv a mohou
stmelit zaměstnance. Jedná se
o dobrovolné střelby, dobrovol-
nou sebeobranu, příměstský tá-
bor pro děti zaměstnanců MPO,
500,- Kč ročně příspěvek na
vzdělávací kurz, celoroční pitný
režim, možnost kontaktovat
právníka MPO za účelem požá-
dat jej o právní radu e-mailem,
a jednou ročně pořádat akci
s názvem Den pro zaměstnance
MPO a jejich rodinné přísluš-
níky, který by jim a přátelům
přiblížil práci strážníků a slou-
žil by jako osvěta i poděkování
za jejich celoroční působení
u MPO. Dále bychom chtěli pro
zaměstnance, který absolvuje
více než 11 hodin práce (po-
čítáno i s přestávkou) stravenku
navíc v minimální hodnotě
alespoň 60,- Kč. A v neposlední

řadě bychom chtěli také dosáh-
nout 100 % průměrného výdělku
u prvních 40 hodin první dočas-
né pracovní neschopnosti nebo
karantény v roce, anebo 5 indis-
pozičních dní. Pro samotné
odborové organizace bychom
chtěli, aby intranet MPO upo-
zornil zaměstnance na novinky
na odborových intranetech, aby-
chom lépe komunikovali se za-
městnanci. Je pravda, že toto
jsou pouze naše návrhy, které
musíme probrat s druhou odbo-
rovou organizací a dát dohro-
mady s jejich návrhy. Pro něko-
ho se můžou zdát naše návrhy
přehnané, ale práce strážníků
městské policie je náročná.
Máme převážně pěší výkon služ-
by, jsme úřední osoby, plníme
plno náročných funkcí a denně
čelíme nespočtu rizik s touto
prací spojených a také neúpros-
nému vlivu počasí.

Bohužel i činnost odboráře,
jako každá jiná, má svá úskalí.
Přes veškerou snahu i úspěchy
dostanete za „vybojované“ vý-
hody i kritiku, a v tom horším
případě vám ještě odejde člen, či
členové odborové organizace.
Čím to, že zaměstnanci nevidí,

anebo nechtějí vidět, kolik toho
pro ně odborová organizace,
Odborový svaz státních orgánů
a organizací či Českomoravská
konfederace odborových svazů
a jiné odborové organizace děla-
jí? Anebo chtějí pouze v postraní
sledovat jejich úspěchy, ze kte-
rých se jim dostává výhod a na-
výšení platů a chtějí se „přiživit“
na členech odborové organizace
a i přesto odbory jako takové
neustále kritizovat?

Já svou práci, či lépe řečeno
činnost odboráře, dělám srdcem
a myslím na všechny zaměst-
nance a věřím v lepší budouc-
nost. Na závěr chci říct, abyste
se radovali z každého úspěchu,
vytrvejte ve své snaze, využijte
podporu svého odborového sva-
zu, komunikujte s ostatními
odborovými organizacemi, vzdě-
lávejte se, absolvujte školení od-
borového svazu či dokonce Od-
borovou akademii a nevzdávejte
to! Zjistíte tak, že všichni řešíme
obdobné problémy a strasti a mů-
žeme si navzájem pomoci. Jsme
v tom všichni společně.

Lukáš Kostolný
Kontakt: odborovaorganiza-
ceprimpo@seznam.cz

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
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
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MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce, ta přinese dovolenou
„dohodářům“ a zakotvuje pravidla pro home office

tisková zpráva 1. února 2023
Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela

zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech
probíhalo vypořádání připomínek. Výsledkem je kompromisní
návrh, na kterém se shodují sociální partneři i vládní koalice. Ti
ve středu podepsali dohodu o společném postupu při legislativním
procesu. Vláda by předlohu měla projednat v horizontu několika
týdnů. Novela přináší mimo jiné změny v oblasti prací na dohody,
bližší úpravu home office nebo rozšíření informační povinnosti
zaměstnavatele.

Novela zákoníku práce trans-
ponuje směrnici o rovnováze me-
zi pracovním a soukromým ži-
votem rodičů („WLB“) a směr-
nici o transparentních a předví-
datelných pracovních podmín-
kách („TPWC“). Zavádí ale i dal-
ší změny nad rámec těchto směr-
nic. „Mluvíme o nejrozsáhlejší
transpoziční novele zákoníku
práce za poslední roky. Zavá-
díme důležité novinky, k jejichž
přijetí jsme se zavázali. Protože
se tyto úpravy týkají všech za-
městnanců i zaměstnavatelů, vy-
pořádání připomínek trvalo o ně-
co déle, než bychom chtěli.
Důležité ale je, že nyní máme
kompromis, na kterém je sho-
da,“ uvedl ministr práce a so-
ciálních věcí Marian Jurečka
(KDU-ČSL).

Návrh v řadě případů zavádí
parametrické nebo terminolo-
gické změny. Novela počítá s dě-
lenou účinností. Platnost bude
záviset na legislativním procesu,
výjimkou však jsou ustanovení
o nároku na dovolenou pro „do-
hodáře“, která podle návrhu na-
bývají účinnosti 1. ledna 2024.
Vláda by novelu měla projednat
během několika týdnů.

Bližší úprava home office
Nad rámec transpozice novela

blíže definuje podmínky práce
na dálku. Dohoda o home office
musí být sjednána výhradně
písemně. Zavádí se také úprava
zjednodušené náhrady nejčas-
tějších nákladů, které zaměst-
nancům vznikají, pokud pracují
z domova. Jedná se o kompen-
zaci za energie, teplo, vodu a od-
voz odpadů. Náhradu bude mož-
né poskytnout ve formě paušální
částky, pokud se na tom zaměst-
navatel a zaměstnanec dohod-
nou. Je stanovena pouze mini-

mální výše paušálu, a to 2,80 Kč
za odpracovanou hodinu práce
na dálku. Tato částka bude po-
važována za daňově uznatelný
náklad.

„Platí tedy princip dobrovol-
nosti. Je na zaměstnavateli, zda
chce náklady svých zaměst-
nanců na home office kompen-
zovat. Přinášíme především tu
možnost, aby zaměstnavatelé
mohli jednoduše náklady vyčíslit
a částečně je proplácet bez zby-
tečné administrativní zátěže,“
shrnul ministr Jurečka.

Nově také bude platit, že
pokud zaměstnanci, kteří se řadí
do vybraných skupin (těhotné
ženy, pečující o dítě do 9 let,
osoby závislé na péči) požá-
dají o práci na dálku a zaměst-
navatel jim to neumožní, musí
tento krok písemně zdůvodnit.

Změny při práci na DPP
a DPČ

Zásadní je i úprava práce na
dohody, kdy zaměstnavatel bude
povinen rozvrhovat zaměstnanci
pracovní dobu. S písemným
rozvrhem musí být zaměstnanec
seznámen alespoň 3 dny pře-
dem. „Dohodnout se mohou
paušálně, ale samozřejmě i in-
dividuálně. Zaměstnavatelům

umožňujeme pracovní dobu roz-
vrhnout podle aktuálních po-
třeb, třeba jen na jednu směnu.
Cílem je, aby byla nastavena
předvídatelnost pracovního re-
žimu. U paušálních dohod bu-
dou samozřejmě takové nároky
vyšší než v případě dohod in-
dividuálních, kdy půjde třeba
jen o to, aby zaměstnanec sou-
hlasil s odpracováním směny, se
kterou se původně nepočítalo,“
vysvětlil Jurečka.

Nově v případě tzv. jiných dů-
ležitých osobních překážek v prá-
ci na straně zaměstnance (vy-
šetření u lékaře, svatba atd.)
a překážek z důvodu obecného
zájmu (např. darování krve)
bude také „dohodářům“ náležet
volno.

Klíčové je pak právo na do-
volenou, které se bude vztahovat
i na zaměstnance s DPP a DPČ.
Nárok na dovolenou jim vznik-
ne za obdobných podmínek,
jako je tomu v případě pracov-
ního poměru. „Nezavádíme tedy
žádný nový systém a zaměstna-
vatelé příslušné podmínky již
důvěrně znají. I lidé, kteří pracu-
jí na dohody, mají mít právo na
adekvátní odpočinek,“ zdůraznil
ministr. Pokud dovolenou za-
městnanci nevyčerpají, bude jim
proplacena po skončení pracov-
něprávního vztahu.

Další důležité změny
Novela zákoníku práce při-

náší také rozšíření informačních
povinností zaměstnavatele při
vzniku pracovněprávního vzta-
hu. Zaměstnanec musí být nově

písemně informován například
o době trvání a podmínkách
zkušební doby nebo o přestáv-
kách a odpočinku. Tyto informa-
ce musí obdržet do sedmi dnů od
vzniku pracovněprávního vzta-
hu.

Úpravy se týkají také žádosti
o rodičovskou dovolenou. Ta
musí být písemně podána ales-
poň 14 dní před nástupem na
rodičovskou dovolenou a musí
vymezovat dobu jejího trvání.

Nad rámec transpozice návrh
upravuje i doručování písem-
ností. „Chceme nastavit takové
podmínky, které budou odrážet
aktuální možnosti. V digitali-
zaci jsme se opravdu posunuli
a pravidla dosud byla velmi
přísná. Naším cílem je veškeré
procesy co nejvíce zjednodušit,
ale zároveň zachovat dostateč-
nou úroveň ochrany zaměst-
nanců,“ přiblížil ministr Jureč-
ka. Nově se tak zúží okruh pí-
semností, které je nutné doručo-
vat v přísnějším režimu. Řadu
dokumentů tak bude možné za-
sílat elektronicky.

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení, pracuje na principu lid-
ské solidarity a neziskovosti. Služby členům odborových svazů, se kterými má uza-
vřené dohody o spolupráci, tedy i členům našeho odborového svazu, jsou poskytnuty
po předložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové organizace
zdarma. SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať už jde o kla-
sické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.
Okruhy poskytovaných informací
 Bytové spoluvlastnictví 
 Bytové družstvo 
 Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht 
 Problematika služeb spojených s užíváním bytu
Kontakty na poradny na https://www.son.cz/?page_id=31

https://www.son.cz/?page_id=31


 

 

Nabídka zvýhodněných pobytů pro rok 2023 
 

Nabídka platí nejen pro zaměstnance, ale i pro blízké osoby (přátele a rodinu). 
 

Nárok na cenové zvýhodnění získáte Vy či Vaši blízcí po udání rezervačního kódu, který naleznete níže.  

Vaši blízcí mohou přijet nezávisle na Vás. 

 

 

 
 

KRÁTKODOBÝ POBYT VITAL – prodloužený víkend 
 3x ubytování s polopenzí, při pobytech začínajících v neděli 1 den zdarma navíc,  

tzn. 4x ubytování s polopenzí za stejnou cenu 

 4 LÉČEBNÉ PROCEDURY (částečná masáž aroma, částečná klasická masáž, relaxační koupel, parafínový 

zábal rukou) 

 2x 2 HODINOVÝ VSTUP DO AQUAFORA (pro hosty Spa Resortu Pawlik-Aquaforum platí neomezený 

vstup) 

 volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů  

 welcome drink 

 

NOVÁ SLUŽBA – NEOMEZENÁ KONZUMACE VYBRANÝCH NÁPOJŮ V ROCE 2022: 

Kde: Spa Resort Pawlik-Aquaforum****, Belvedere***, Metropol*** 

Co: neomezená konzumace alkoholických nápojů, teplých nápojů, piva a rozlévaného vína během obědů a večeří 

ke každému pobytu v daném termínu ZDARMA, kromě silvestrovského večera 

 

 



 

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. Místní poplatek z po-

bytu bude připočten u povinných osob k ceně pobytu na základě obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně dle plat-

ného znění ve výši 50 Kč za osobu a den. Kulturní poplatek dle podmínek stanovených ve VOP a cenových ujednání Františ-

kovy Lázně AQUAFORUM a.s. / Lázně Františkovy Lázně a.s. je zahrnut v ceně pobytu a není účtován zvlášť.  

Dne 24.12. povinný příplatek Vánoce 1 500 Kč za osobu.  

Příplatek za plnou penzi: Spa Resort Pawlik-Aquaforum 550 Kč/osoba/den, hotely Metropol, Belvedere 380 Kč 

osoba/den. 

  

 

 

 

 

INFORMACE A REZERVACE 

 351 012 345 (denně 8:00 – 18:00) 

 info@frantiskovylazne.cz  

Budova A běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard - A 1/2 10 320 Kč 8 772 Kč 11 820 Kč 10 047 Kč 11 120 Kč 9 452 Kč 11 820 Kč 10 047 Kč 10 320 Kč 8 772 Kč

Standard - A 1/1 10 770 Kč 9 155 Kč 12 270 Kč 10 430 Kč 11 570 Kč 9 835 Kč 12 270 Kč 10 430 Kč 10 770 Kč 9 155 Kč

Komfort - A 1/2 10 710 Kč 9 104 Kč 12 210 Kč 10 379 Kč 11 510 Kč 9 784 Kč 12 210 Kč 10 379 Kč 10 710 Kč 9 104 Kč

Komfort - A 1/1 11 190 Kč 9 512 Kč 12 690 Kč 10 787 Kč 11 990 Kč 10 192 Kč 12 690 Kč 10 787 Kč 11 190 Kč 9 512 Kč

Superior - A 1/2 11 010 Kč 9 359 Kč 12 510 Kč 10 634 Kč 11 810 Kč 10 039 Kč 12 510 Kč 10 634 Kč 11 010 Kč 9 359 Kč

Superior - A 1/1 11 580 Kč 9 843 Kč 13 080 Kč 11 118 Kč 12 380 Kč 10 523 Kč 13 080 Kč 11 118 Kč 11 580 Kč 9 843 Kč

Deluxe - A 1/2 11 820 Kč 10 047 Kč 13 320 Kč 11 322 Kč 12 620 Kč 10 727 Kč 13 320 Kč 11 322 Kč 11 820 Kč 10 047 Kč

Budova B

Standard - B 1/2 8 700 Kč 7 395 Kč 10 200 Kč 8 670 Kč 9 500 Kč 8 075 Kč 10 200 Kč 8 670 Kč 8 700 Kč 7 395 Kč

Standard - B 1/1 9 660 Kč 8 211 Kč 11 160 Kč 9 486 Kč 10 460 Kč 8 891 Kč 11 160 Kč 9 486 Kč 9 660 Kč 8 211 Kč

Komfort - B 1/2 9 180 Kč 7 803 Kč 10 680 Kč 9 078 Kč 9 980 Kč 8 483 Kč 10 680 Kč 9 078 Kč 9 180 Kč 7 803 Kč

Komfort - B 1/1 10 050 Kč 8 543 Kč 11 550 Kč 9 818 Kč 10 850 Kč 9 223 Kč 11 550 Kč 9 818 Kč 10 050 Kč 8 543 Kč

Superior - B 1/2 9 900 Kč 8 415 Kč 11 400 Kč 9 690 Kč 10 700 Kč 9 095 Kč 11 400 Kč 9 690 Kč 9 900 Kč 8 415 Kč

Superior - B 1/1 10 440 Kč 8 874 Kč 11 940 Kč 10 149 Kč 11 240 Kč 9 554 Kč 11 940 Kč 10 149 Kč 10 440 Kč 8 874 Kč

METROPOL *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard     1/2 7 200 Kč 6 120 Kč 7 900 Kč 6 715 Kč 7 500 Kč 6 375 Kč 7 900 Kč 6 715 Kč 7 200 Kč 6 120 Kč

Standard     1/1 7 590 Kč 6 452 Kč 8 290 Kč 7 047 Kč 7 890 Kč 6 707 Kč 8 290 Kč 7 047 Kč 7 590 Kč 6 452 Kč

Komfort       1/2 7 440 Kč 6 324 Kč 8 140 Kč 6 919 Kč 7 740 Kč 6 579 Kč 8 140 Kč 6 919 Kč 7 440 Kč 6 324 Kč

Komfort       1/1 7 980 Kč 6 783 Kč 8 680 Kč 7 378 Kč 8 280 Kč 7 038 Kč 8 680 Kč 7 378 Kč 7 980 Kč 6 783 Kč

BELVEDERE *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard         1/2 7 700 Kč 6 545 Kč 8 400 Kč 7 140 Kč 8 000 Kč 6 800 Kč 8 400 Kč 7 140 Kč 7 700 Kč 6 545 Kč

Standard         1/1 8 660 Kč 7 361 Kč 9 360 Kč 7 956 Kč 8 960 Kč 7 616 Kč 9 360 Kč 7 956 Kč 8 660 Kč 7 361 Kč

Komfort           1/2 8 180 Kč 6 953 Kč 8 880 Kč 7 548 Kč 8 480 Kč 7 208 Kč 8 880 Kč 7 548 Kč 8 180 Kč 6 953 Kč

Komfort           1/1 9 050 Kč 7 693 Kč 9 750 Kč 8 288 Kč 9 350 Kč 7 948 Kč 9 750 Kč 8 288 Kč 9 050 Kč 7 693 Kč

Apartmá 9 080 Kč 7 718 Kč 9 780 Kč 8 313 Kč 9 380 Kč 7 973 Kč 9 780 Kč 8 313 Kč 9 080 Kč 7 718 Kč

ZIMNÍ SEZÓNA                 

12.11. - 26.12.2023*                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PAWLIK-AQUAFORUM

****

ZIMNÍ SEZÓNA                 

01.01. - 04.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

JARNÍ SEZÓNA  

05.03. - 06.05.2023

LETNÍ SEZÓNA

07.05. - 30.09.2023

PODZIMNÍ SEZÓNA 

01.10. - 11.11.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              

REZERVAČNÍ 

KÓD: 549 

AMB 5  



 

 

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX – týden pro Váš odpočinek 
 

 7x UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ (možnost přikoupení plné penze) 

 LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA  

 10 LÉČEBNÝCH PROCEDUR (kombinaci procedur určuje ošetřující lékař při vstupní prohlídce,  

např.: slatinná koupel, klasická masáž, vířivá koupel a jiné) 

 v ceně pobytu neomezený vstup do Aquafora – největšího a nejkrásnějšího akvaparku českých lázní (hosté 

Spa Resortu Pawlik-Aquaforum mají neomezený vstup, ostatní hosté mají neomezený vstup PO-PÁ  9-21h.)   

 volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů  
 

 
 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. Místní poplatek z po-

bytu bude připočten u povinných osob k ceně pobytu na základě obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně dle plat-

ného znění ve výši 50 Kč za osobu a den. Kulturní poplatek dle podmínek stanovených ve VOP a cenových ujednání Františ-

kovy Lázně AQUAFORUM a.s. / Lázně Františkovy Lázně a.s. je zahrnut v ceně pobytu a není účtován zvlášť. 

Příplatky za plnou penzi (oběd) na osobu a den:  

Pawlik - Aquaforum****: 550,- CZK / Metropol***, Belvedere***: 380,-CZK / Luisa***, Dr.Adler***: 470 ,-CZK 

 

INFORMACE A REZERVACE 

351 012 345 (denně 8:00 – 18:00) 

info@frantiskovylazne.cz 

Budova A běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard - A 1/2 18 375 Kč 15 619 Kč 20 475 Kč 17 404 Kč 21 350 Kč 18 148 Kč 20 475 Kč 17 404 Kč 18 375 Kč 15 619 Kč

Standard - A 1/1 19 600 Kč 16 660 Kč 22 050 Kč 18 743 Kč 22 925 Kč 19 486 Kč 22 050 Kč 18 743 Kč 19 600 Kč 16 660 Kč

Komfort - A 1/2 18 900 Kč 16 065 Kč 21 000 Kč 17 850 Kč 22 050 Kč 18 743 Kč 21 000 Kč 17 850 Kč 18 900 Kč 16 065 Kč

Komfort - A 1/1 20 125 Kč 17 106 Kč 22 400 Kč 19 040 Kč 23 625 Kč 20 081 Kč 22 400 Kč 19 040 Kč 20 125 Kč 17 106 Kč

Superior - A 1/2 19 250 Kč 16 363 Kč 21 350 Kč 18 148 Kč 22 575 Kč 19 189 Kč 21 350 Kč 18 148 Kč 19 250 Kč 16 363 Kč

Superior - A 1/1 20 825 Kč 17 701 Kč 23 100 Kč 19 635 Kč 24 500 Kč 20 825 Kč 23 100 Kč 19 635 Kč 20 825 Kč 17 701 Kč

Deluxe - A 1/2 20 825 Kč 17 701 Kč 22 925 Kč 19 486 Kč 24 150 Kč 20 528 Kč 22 925 Kč 19 486 Kč 20 825 Kč 17 701 Kč

Budova B

Standard - B 1/2 16 800 Kč 14 280 Kč 19 075 Kč 16 214 Kč 20 125 Kč 17 106 Kč 19 075 Kč 16 214 Kč 16 800 Kč 14 280 Kč

Standard - B 1/1 18 200 Kč 15 470 Kč 20 475 Kč 17 404 Kč 21 700 Kč 18 445 Kč 20 475 Kč 17 404 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč

Komfort - B 1/2 17 325 Kč 14 726 Kč 19 600 Kč 16 660 Kč 20 825 Kč 17 701 Kč 19 600 Kč 16 660 Kč 17 325 Kč 14 726 Kč

Komfort - B 1/1 18 550 Kč 15 768 Kč 21 000 Kč 17 850 Kč 22 400 Kč 19 040 Kč 21 000 Kč 17 850 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč

Superior - B 1/2 17 675 Kč 15 024 Kč 19 950 Kč 16 958 Kč 21 350 Kč 18 148 Kč 19 950 Kč 16 958 Kč 17 675 Kč 15 024 Kč

Superior - B 1/1 19 250 Kč 16 363 Kč 21 700 Kč 18 445 Kč 23 275 Kč 19 784 Kč 21 700 Kč 18 445 Kč 19 250 Kč 16 363 Kč

LUISA *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard 1/2 12 600 Kč 10 710 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 15 575 Kč 13 239 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč

Standard 1/1 13 125 Kč 11 156 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 16 275 Kč 13 834 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 13 125 Kč 11 156 Kč

Standard Plus 1/2 12 950 Kč 11 008 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 15 750 Kč 13 388 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 12 950 Kč 11 008 Kč

Standard Plus 1/1 13 650 Kč 11 603 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 16 625 Kč 14 131 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 13 650 Kč 11 603 Kč

DR.ADLER *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard         1/2 12 600 Kč 10 710 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 15 575 Kč 13 239 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč

Standard         1/1 13 125 Kč 11 156 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 16 275 Kč 13 834 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 13 125 Kč 11 156 Kč

Komfort           1/2 12 950 Kč 11 008 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 15 750 Kč 13 388 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 12 950 Kč 11 008 Kč

Komfort           1/1 13 650 Kč 11 603 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 16 625 Kč 14 131 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 13 650 Kč 11 603 Kč

Apartmá 14 000 Kč 11 900 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 16 800 Kč 14 280 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč

METROPOL *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard     1/2 11 900 Kč 10 115 Kč 12 180 Kč 10 353 Kč 14 525 Kč 12 346 Kč 12 180 Kč 10 353 Kč 11 900 Kč 10 115 Kč

Standard     1/1 12 250 Kč 10 413 Kč 12 390 Kč 10 532 Kč 14 875 Kč 12 644 Kč 12 390 Kč 10 532 Kč 12 250 Kč 10 413 Kč

Komfort       1/2 12 425 Kč 10 561 Kč 12 530 Kč 10 651 Kč 15 050 Kč 12 793 Kč 12 530 Kč 10 651 Kč 12 425 Kč 10 561 Kč

Komfort       1/1 12 950 Kč 11 008 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 15 575 Kč 13 239 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 12 950 Kč 11 008 Kč

BELVEDERE *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard         1/2 14 000 Kč 11 900 Kč 14 210 Kč 12 079 Kč 16 800 Kč 14 280 Kč 14 210 Kč 12 079 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč

Standard         1/1 14 525 Kč 12 346 Kč 14 560 Kč 12 376 Kč 17 675 Kč 15 024 Kč 14 560 Kč 12 376 Kč 14 525 Kč 12 346 Kč

Komfort           1/2 14 350 Kč 12 198 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 17 325 Kč 14 726 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč

Komfort           1/1 15 050 Kč 12 793 Kč 15 260 Kč 12 971 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč 15 260 Kč 12 971 Kč 15 050 Kč 12 793 Kč

Apartmá 15 750 Kč 13 388 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč 18 900 Kč 16 065 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč 15 750 Kč 13 388 Kč

ZIMNÍ SEZÓNA                 

12.11. - 16.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PODZIMNÍ SEZÓNA 

01.10. - 11.11.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                              

****

PAWLIK-AQUAFORUM

ZIMNÍ SEZÓNA                 

01.01. - 04.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

JARNÍ SEZÓNA  

05.03. - 06.05.2023

LETNÍ SEZÓNA

07.05. - 30.09.2023

REZERVAČNÍ 

KÓD: 549 

AMB  5 
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Kanada: PSI vítá ratifikaci ILO Konvenci 190
1. únor 2023

Kanada se stala 25. zemí, která ratifikovala ILO Konvenci 190, která má
za cíl eliminovat násilí a obtěžování ve světě práce. Konvence 190 a Dopo-
ručení 206 ohledně násilí a obtěžování v práci vstoupily v platnost 25.

června 2021. Jedná se o první světo-
vou konvenci, která se snaží garan-
tovat univerzální právo pracovat bez
forem násilí a obtěžování. Svět měl
v nedávné době možnost během
pandemie spatřit dopad násilí na že-
ny a ženský zdravotní personál, kte-

rý činí Konvenci 190 ještě relevantnější. Díky intenzivnímu lobbování
odborů a ženských uskupení tyto konvence a doporučení položily základ
pro odbory v boji s násilím a obtěžováním ve světě práce. Tato kanadská
ratifikace je dobrou zprávou pro veřejný sektor, ve kterém tvoří většinu
pracovníků ženy. Tato konvence totiž dává jasný rámec pro zákaz, preven-
ci a reakci na násilí a obtěžování v práci. Konvence 190 uznává, že každý
ve světě práce – vlády, zaměstnavatelé, odbory a individuální pracovníci,
mají svou roli při poskytování a udržování pracovní kultury založené na re-
spektu a důstojnosti bez projevů násilí. Americký kontinent nyní před-
stavuje 11 z 25 celkových ratifikací, což je celosvětově 44 %. Podle míst-
ních odborářů je tato ratifikace výsledkem tripartitní práce, která začala
diskusemi o přijetí v roce 2018. 
EPSU komentuje práva žen a lidská práva v Iránu a Afganistánu
1. únor 203

Irán vstoupil již do čtvrtého měsíce protestů, které začaly v návaznosti
na zatčení a následnou vraždu mladé kurdské ženy Zhina, Mahsa Amini.
Policie argumentuje tím, že měla špatně nasazený šátek na hlavě. Iránské
ženy a později i muži povstali proti brutalitě režimu a nezávislé odbory
provedly sérii stávek. Iránský režim bohužel odpověděl ještě větší brutali-
tou, když během těchto protestů bylo zatčeno přes 18 tisíc lidí a přes 500
jich bylo zabito policejními a armádními silami. Tato vlna represe přichází

po systematickém porušování
lidských práv, a to od práva žen
na sebeurčení a svobody rozho-
dování o svém těle až po právo
na sdružování a svobodu slova.
Prakticky ve stejnou dobu do-
chází k omezování ženských
práv v Afganistánu. Dochází ke

zrušení práva na přístup k vyššímu vzdělání a k některým pracovním
místům, či dokonce zákaz vstupu na některá veřejná prostranství, jako jsou
parky  nebo jiná rekreační zařízení. Zástupci EPSU stojí pevně za ženami
v Iránu i Afganistánu a za všemi, kdo bojují za práva žen a lidská práva po
celém světě. Stojíme proti všem režimům, které považují ženy za občany
druhé kategorie. EPSU stojí solidárně při nezávislých odborech, které vší
silou bojují proti takovým režimům. Připojujeme se k mezinárodnímu
odborovému hnutí s výzvou k okamžitému propuštění uvězněných
odborářů, protestujících a těch, kteří byli uvězněni v rozporu s mezinárod-
ním právem. 
Evropští poslanci podporují plná práva pro platformové pracovníky
2. únor 2023

Evropský parlament učinil důležitý krok vpřed k ukončení falešného se-
bezaměstnávání a nejistoty v digitálních pracovních platformách.
Pracovníci roznáškových služeb, taxikáři, programátoři a další jsou mezi
28 miliony pracovníků, kteří by těžili z opatření v reportu Výboru pro za-
městnanost, který dnes prošel plenární volbou. Evropští poslanci hlasovali
pro ukončení systému falešného sebezaměstnávání, které využívají platfor-

mové společnosti za účelem sni-
žování svých nákladů na úkor
svých    pracovníků.   Opatření
v tomto dnes schváleném repor-
tu by měla přinést následující:
- Právo pracovníků na řádný

zaměstnanecký kontrakt, kte-
rý zajistí, že obdrží práva, jako jsou placená dovolená, nemocenská nebo
mzdu na úrovni národní legislativy nebo kolektivních dohod;

- Ochrana svobody na trhu skutečných OSVČ;
- Férovou konkurenci mezi společnostmi, která zajistí, že firmy respektu-

jící právo nebudou znevýhodněny.
Konfederační tajemník ETUC Ludovic Voet k tomu řekl: „Až příliš dlou-

ho  platformové společnosti provozované multimilionáři zneužívaly kličky
v zákonech, aby se vyhnuly svým základním povinnostem vůči pracovníkům
a společnosti. Exploze falešného sebezaměstnávání ponechala miliony lidí
pracujících po delší dobu za méně peněz, znevýhodněné firmy hrající podle
pravidel a naše veřejné služby ochuzené o nezaplacené daně. Dnešní vol-
ba je důležitým krokem k znovunastolení bezpečnosti v práci, zajištění
férovosti v naší ekonomice a ochraně Evropského sociálního modelu.“
Pracovníci veřejných služeb jsou v první linii masivních industriálních
akcí
7. února 2023

Pracovníci ve veřejných službách byli během pandemie Covid-19
prohlašováni za hrdiny, avšak mnoho vlád selhalo při uznání jejich práce
přes zvýšení jejich mezd nebo navýšení finančních zdrojů pro veřejné služ-
by. Pracovníci potřebují více veřejných investic, bezpečné úrovně perso-
nálu, slušné pracovní podmínky a mzdy. Vlády a elity při moci ale toto
volání pracovníků odmítají. Proto dochází na mnoha místech po celém
světě  k  protestům. Ve  Francii  prosazuje vláda novou penzijní reformu,
která penalizuje především pracovníky s nízkými příjmy, s namáhavou

prací a nejistými kontrakty, kde
většinu tvoří ženy. V reakci na to
francouzské odborové organi-
zace CGT, CFDT a FO spojily
své síly a dostaly do ulic miliony
lidí, kteří navrhují mnohem so-
ciálnější alternativu, včetně féro-

vější kontribuce ze strany mocných nadnárodních společností z akciového
indexu CAC 40. Tyto zvýšené kontribuce by zajistily udržitelné penze bez
nutnosti znovu penalizovat obyčejné pracující lidi, obzvláště pak ty nejzra-
nitelnější. 

Ve Velké Británii bojují odbory proti vládě, která je odhodlána omezit
práva pracovníků. Místo řešení skutečného problému se vláda Sunaka
rozhodla navrhnout zákon omezující možnost stávky. Takový zákon by
obzvláště u pracovníků ve veřejných službách výrazně snížil možnost
využít svého práva na stávku. Britský odborový svaz UNISON spadající
pod PSI tento vládní krok nazval přímým frontálním útokem na pracující
lidi a jejich odbory. 

Vlna stávek zasáhla i zámoří, když minulý měsíc stávkovalo v New
Yorku 7 tisíc zdravotních sester, a požadovaly lepší péči pro pacienty.
Navzdory rychle rostoucím nákladům byly mzdy až druhořadým poža-
davkem. Zdravotní sestry žádaly především o zvýšení počtu personálu, aby
nedocházelo k poklesu úrovně zdravotní péče kvůli neadekvátnímu počtu
zaměstnanců. 

V Kanadě se 120 tisíc zaměstnanců federální vlády zastoupených PSAC
tento měsíc chystá hlasovat o konání stávky. Kanadští pracovníci odmítli
vládní provokativní návrh, který by limitoval růst mezd výrazně pod úrovní
inflace, která nyní běží na úrovni 7 %.                                  Pavol Mokoš


