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Kvůli dopadům
války na Ukrajině
se sejde 17. března

mimořádně
tripartita

Kvůli dopadům války na
Ukrajině se 17. března mimo-
řádně sejde tripartita. Jednání
zástupců vlády, odborů a za-
městnavatelů svolal dnes pre-
miér. ČTK to řekl předák Čes-
komoravské konfederace od-
borových svazů (ČMKOS) Josef
Středula. Odboráři o svolání jed-
nání žádali. Podle Středuly by
tripartita měla debatovat o do-
padech válečného konfliktu na
českou ekonomiku, firmy i za-
městnance, možných kompenza-
cích či kurzarbeitu.

Ruská invaze na Ukrajinu za-
čala 24. února. Podle dostup-
ných informací z Ukrajiny upr-
chly přes dva miliony lidí. Do
Česka podle údajů mobilních
operátorů dorazilo kolem 200
000 uprchlíků, uvedl dnes mi-
nistr vnitra Vít Rakušan (STAN).
Západní státy přijímají sank-
ce. Řada zahraničních firem se
z Ruska již stáhla. Přerušila
vývoz či výrobu ve svých tam-

https://www.pomahejukrajine.cz/
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Pokračování ze strany 1

ČMKOS k aktuální situaci České republiky
Usnesení 7. Sněmu ČMKOS z 8. března 2022

Základní otázkou dneška je,
jakým způsobem se probíhající
napadení Ukrajiny vojsky Ruska
promítne do sociální a ekono-
mické situace České republiky.
Do situace, která byla sama
o sobě těžká již před tímto
útokem (vznikající problém
s energetickou chudobou) a která
je o to ještě složitější.

Problémy, které Česká republi-
ka měla především s rychle ros-
toucí inflací, veřejnými finance-
mi a dalšími a dalšími oblastmi
totiž nezmizely – jen je na určitý
čas přebilo (a fakticky znásobilo
a zesílilo) napadení Ukrajiny
ruskými vojsky. O to bude řešení
problémů těžší a náročnější.
Podle našeho názoru je naprosto
nezbytné posílit roli státu v eko-
nomice i ve společnosti a dů-
razně vyžadovat od státních
orgánů každodenní aktivní pří-
stup k řešení vzniklých potíží
a problémů.

V nastalé situaci se ukazuje
stále více jako zásadní úzká koor-
dinace mezi rozpočtovou a mě-
novou politikou státu, především
v boji proti inflaci. Ukrajinská
krize nesporně přetrhala snahu
ČNB o zastavení inflace pro-
střednictvím růstu úroků. Pova-

žujeme proto správné, že ČNB
zjevně přistoupila k měnovým in-
tervencím ve prospěch koruny.
V tom je podle našeho názoru tře-
ba pokračovat.

Celá řada dopadů a změn není
ještě dnes jasná, každopádně
některé okruhy se již začínají
vyjevovat a všechny se budou
přímo či zprostředkovaně týkat
státu, jeho organizací a samo-
zřejmě i financí. Z toho důvodu
je nutno považovat za nezbyt-
né:
1. Bez odkladu schválit před-

ložený návrh státního rozpoč-
tu. Je nutno odblokovat „za-
mrzlý“ státní rozpočet a vrátit
mu tak jeho postavení klí-
čového aktivního nástroje vlá-
dy pro realizaci následujících
nezbytných opatření.

2. V maximální možné míře
zjistit kvalitativní i kvantita-
tivní dopady protiruských
sankcí na české subjekty (stát,
banky, firmy, podnikatele, za-
městnance, spotřebitele a dal-
ší), a to jak dopady přímé, tak
i dopady odvozené a dopady
plynoucí z recipročních opat-
ření ruské strany), a to ve
všech ohledech ekonomický
růst (výroba), zaměstnanost,

spotřeba, inflace, kurs měny
apod.

3. V návaznosti na to bude muset
velmi rychle dojít k přehod-
nocení rozměru, struktury a pa-
rametrů státního i místních
rozpočtů (včetně možných
dočasných změn v RUD).

4. Bude muset dojít k zásadnímu
posílení zdravotního sektoru,
a to jak z pohledu finančního
(posílení rozpočtů zdravotních
pojišťoven), tak i věcného
(posílení kapacity nemocnic
a dalších zdravotnických za-
řízení).

5. Zajistit zásadní navýšení ka-
pacit všech typů škol, a to jak
z pohledu finančního, tak
i věcného.

6. Musí být zesílena a zpřísněna
ochrana bezpečností státu a ob-
čanů vč. ochrany uprchlíků.

7. Značná pozornost bude muset
být věnována opatřením proti
vzniku paniky na trhu, nákup-
ních horeček a zásobovacích
problémů. Zvláštní pozornost
musí být věnována zajištění
klíčových komodit – základ-
ních potravin, dodávek všech
druhů energií, vody a léků
(včetně aktivizace náhradních
a kompenzačních zdrojů).

8. Aktivovat a v případě nut-
nosti u klíčových komodit
(energie, voda, atd.) zavést
regulaci dodávek.

9. Zásadně posílit (a přechodně
centralizovat) cenovou regu-
laci a cenové kontroly všemi
regulátory, při zesílení regu-
lace cen základních životních
potřeb.

10.Kompenzovat případné dopa-
dy spojené s protiruskými
sankcemi na úrovni firem
i občanů.

11.Výrazné finanční i personální
posílení systémů sociální
ochrany a aktivní a pasívní
politiky zaměstnanosti.

12.Zabezpečit celkovou ochranu,
hmotné i finanční zabez-
pečení všech nezbytných
potřeb válečných uprchlíků
z Ukrajiny (včetně zdravotní
péče).

Kvůli dopadům války na Ukrajině se
sejde 17. března mimořádně tripartita

ních závodech. Ceny ropy a dal-
ších surovin rostou.

Středula už dříve řekl, že se
problémy kvůli válečným dopa-
dům netýkají jen firem, které
přímo podnikají v Rusku, na
Ukajině či v Bělorusku. Zmínil
mimo jiné hrozbu nedostatku
surovin, zastavování výroby,
dopad na firmy ve výrobním
řetězci i takzvanou energetickou
chudobu. Podle předáka je nutné
řešit i podobu opatření Zelené
dohody (Green Deal) a postup
pro vyjednávání v EU. O mož-
ných krocích ke zmírnění vá-
lečných dopadů jednala už
průmyslová tripartita. Odboráři
a zaměstnavatelé požadovali mi-
mo jiné spuštění kurzarbeitu.

Celostátní tripartita se na-
posledy sešla 9. února, a to mi-
mořádně kvůli státnímu rozpoč-
tu. Příští řádné zasedání se mělo
podle plánu konat 29. března.
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/kvuli-dopadum-valky-na-
ukrajine-se-sejde-17-brezna-mi-
moradne-tripartita/2175539

***
Předseda ČMKOS Josef

Středula na Twitteru 10. března:
Zrušení silniční daně lidem

opravdu nepomůže! Svolali jsme
proto na příští týden mimořádné
jednání tripartity. Chceme vládu
přimět k tomu, aby se konečně
probrala a přijala taková
opatření, která naše občany
a ekonomiku před dopady války
opravdu ochrání!

Datové schránky čekají velké změny.
Bude zřízena i vám?

. . .
. . . Nejmarkantnější změna

nás čeká od 1. ledna 2023, kdy
se rozšíří okruh subjektů, které
musí mít datovou schránku.
„Datovka“ bude automaticky
zřízena všem právnickým oso-
bám a podnikatelům. Vedle
společností zapsaných v ob-
chodním rejstříku získají da-
tovou schránku také právnické
osoby zapsané ve spolkovém či
nadačním rejstříku, rejstříku
ústavů, společenství vlastníků
jednotek nebo obecně prospěšné
společnosti.

Mimo to bude datová schrán-
ka zřízena každé fyzické osobě,
která použije prostředek pro
elektronickou identifikaci vy-
daný v rámci kvalifikovaného
systému elektronické komu-
nikace. O co se v praxi jedná?
Použijete-li například identitu

občana, bankovní identitu nebo
elektronický občanský průkaz,
bude vám poté automaticky
vytvořena datová schránka.
Nemusíte se však obávat, že se
tak stane bez vašeho vědomí
nebo že od té chvíle budete
muset datovou schránku použí-
vat. Jejímu zřízení musí v tomto
případě předcházet upozornění
a jako majitel můžete požádat
o její znepřístupnění (deaktivaci).
Pokud tak ale neučiníte, vznikne
vám povinnost komunikovat
s orgány veřejné moci výhradně
přes datovou schránku.
https://danovky.cz/cs/datove-
schranky-cekaji-velke-zmeny-
bude-zrizena-i-vam

https://danovky.cz/cs/datove-schranky-cekaji-velke-zmeny-bude-zrizena-i-vam
https://danovky.cz/cs/datove-schranky-cekaji-velke-zmeny-bude-zrizena-i-vam
https://danovky.cz/cs/datove-schranky-cekaji-velke-zmeny-bude-zrizena-i-vam
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kvuli-dopadum-valky-na-ukrajine-se-sejde-17-brezna-mimoradne-tripartita/2175539
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kvuli-dopadum-valky-na-ukrajine-se-sejde-17-brezna-mimoradne-tripartita/2175539
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kvuli-dopadum-valky-na-ukrajine-se-sejde-17-brezna-mimoradne-tripartita/2175539
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kvuli-dopadum-valky-na-ukrajine-se-sejde-17-brezna-mimoradne-tripartita/2175539
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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.

Ve 4. čtvrtletí 2021 vzrostla
průměrná hrubá měsíční no-
minální mzda na přepočtené
počty zaměstnanců v národním
hospodářství proti stejnému ob-
dobí předchozího roku o 4,0 %,
reálně klesla o 2,0 %. Medián
mezd činil 34 360 Kč.

„Ve 4. čtvrtletí 2021 byla prů-
měrná hrubá měsíční nominální
mzda na přepočtené počty zaměst-
nanců 40 135 Kč, to je o 4 % více
než ve stejném období roku 2020.
Spotřebitelské ceny se ale v tomto
období zvýšily o 6,1 %. Proto mzda
reálně klesla o 2 %. V celém roce
2021 dosáhla inflace 3,8 % a no-
minální růst mezd byl 6,1 %.
Reálně se tedy mzda zvýšila o 2,2

%,“ komentuje Jitka Erhartová,
vedoucí oddělení statistiky práce.

Ve 4. čtvrtletí 2021 činila
průměrná hrubá měsíční nominál-
ní mzda (dále jen „průměrná
mzda“) na přepočtené počty za-
městnanců v národním hospo-
dářství celkem 40 135 Kč, což je
o 1551 Kč (4,0 %) více než ve
stejném období roku 2020. Spo-
třebitelské ceny se zvýšily za uve-
dené období o 6,1 %, reálně tak
mzda klesla o 2,0 %. Objem mezd
se zvýšil o 4,8 %, počet zaměst-
nanců vzrostl o 0,8 %.

Proti předchozímu čtvrtletí
činil růst průměrné mzdy ve 4.
čtvrtletí 2021 po očištění od
sezónních vlivů 0,9 %.

V odvětvovém členění podle
sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst
průměrné mzdy proti stejnému
období roku 2020 zaznamenán
v odvětví činnosti v oblasti
nemovitostí (14,2 %) a ubytování,
stravování a pohostinství (9,7 %).
Meziroční pokles mezd ve zdra-
votní a sociální péči o 8,1 % je
způsoben vysokou srovnávací
základnou v loňském roce, kdy
byly vyplaceny mimořádné od-
měny za první covidovou vlnu.
K velmi malému růstu o 1,4 %
došlo ve veřejné správě a obra-
ně; povinném sociálním zabez-
pečení.

Medián mezd (34 360 Kč)
vzrostl proti stejnému období

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2021
Průměrná mzda klesla reálně o 2,0 %

tisková zpráva 7. 3. 2022

předchozího roku o 4,9 %,
u mužů dosáhl 36 792 Kč, u žen
byl 31 720 Kč. Osmdesát procent
zaměstnanců pobíralo mzdu mezi
17 221 Kč a 65 753 Kč.

V roce 2021 dosáhla průměrná
mzda 37 839 Kč, v meziročním
srovnání činil přírůstek 2177 Kč
(6,1 %). Spotřebitelské ceny se
zvýšily za uvedené období o 3,8
%, reálně se mzda zvýšila o 2,2
%.

https://www.czso.cz/csu/czso/c
ri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-
2021)

Sněmovna schválila letošní rozpočet se schodkem 280 miliard Kč
Praha - Koaliční vládě Petra Fialy (ODS) se podařilo ve

Sněmovně prosadit svůj první státní rozpočet. Počítá se schodkem
280 miliard korun. Je to o 97 miliard méně, než navrhoval bývalý
kabinet Andreje Babiše (ANO). Premiér Fiala minulý týden nevy-
loučil, že rozpočet bude muset přepracovat v souvislosti s dopady
ruské invaze na Ukrajinu. Ministr financí Zbyněk Stanjura
(ODS) však řekl, že vláda potřebuje dostatek dat a kvalifikované
rozhodování.

Poslanci během hlasování o po-
změňovacích návrzích schválili
mimo jiné návrh vlády přidat
jednu miliardu korun minister-
stvu obrany. Přesunuli také 1,8
miliardy Kč na humanitární po-
moc související s Ukrajinou.
Žádné opoziční návrhy na pře-
suny peněz však sněmovní vět-
šina neschválila. Pro rozpočet
hlasovalo 99 poslanců vládní
koalice, poslanci ANO a SPD
hlasovali proti. Pro schválení
bylo zapotřebí 93 hlasů.

Poslanci v dílčích hlasováních
odmítli desítky návrhů na pře-
suny peněz předložených opozi-
cí. Podpořili pouze návrhy koa-
ličních poslanců, ke kterým mi-
nistr financí Stanjura vyslovil
souhlas . . . .

. . . Schválený rozpočet pro
letošní rok počítá s příjmy
1613,2 miliardy korun a výdaji
1893,2 miliardy. Nyní ho
dostane k podpisu hlava státu.
Senát se schvalováním rozpočtu

nezabývá. Den poté, co vyjde ve
sbírce zákonů, skončí zhruba
dva a půl měsíce trvající rozpoč-
tové provizorium. Ministr Stan-
jura v reakci na výroky opozice
o nutnosti přepracovat rozpočet
prohlásil, že nebude novelu
zákona připravovat v nejbližších
dnech a týdnech. "Nebudu tady
chodit s naslepo nastřeleným
rozpočtem,“ prohlásil. Vláda po-
dle něj potřebuje klid, rozvahu,
dostatek dat a kvalifikované
rozhodování. Řekl, že pokud
bude rozpočet schválen, má stát
zajištěno financování a peníze
nedojdou ani v dubnu, květnu
nebo červnu. "Jsem připraven já
i členové vlády debatovat s naší
opozicí o tom, jak případně
změnit rozpočet," dodal.

Politici ANO upozorňovali na
to, že vláda bude muset přijít
s přepracovaným rozpočtem.
Bývalá ministryně financí Alena
Schillerová (ANO) řekla, že
Sněmovna ještě nikdy nejednala
o rozpočtu tak odtrženém od
reality, jako je tomu nyní. "Já
chci věřit, že pan ministr financí
už pracuje na novele, která,

doufám, že přijde už velmi brzy.
Doufám, že ji využije jako
reparát,“ řekla Schillerová. Po-
dotkla, že příjmů už bude mít
ministr financí dostatek.

Expremiér Andrej Babiš
(ANO) uvedl, že vláda bude mít
dostatek peněz z daně z přidané
hodnoty vyvolaný růstem cen,
i z odvodů na sociální pojistné,
a to díky růstu mezd v závěru
loňského roku. Další poslanci
ANO vyčítali vládě škrty i to, že
na rozdíl od okolních států nebo-
juje účinněji s růstem cen energií
a pohonných hmot. "Navyšme
armádní rozpočet,“ vyzval bý-
valý ministr obrany Lubomír
Metnar (ANO). Bývalá stře-
dočeská hejtmanka Jaroslava
Pokorná Jermanová (ANO) se
přimlouvala za navrácení peněz
do kultury v objemu 900 milionů
korun.

Předseda SPD Tomio Oka-
mura obvinil vládu, že neřeší
zdražování a škrtá peníze sluš-
ným občanům a snižuje úroveň

zdravotní péče. "Vláda neu-
věřitelně plýtvá veřejnými
penězi,“ řekl.

Stanjura v reakci na opoziční
kritiku řekl mimo jiné, že nebu-
de reagovat a vyvracet lži a polo-
pravdy, protože by na to potře-
boval mnoho desítek minut.
Rozpočtu se zastal předseda
klubu Pirátů Jakub Michálek. "Je
jasné, že potřebujeme, aby státní
orgány nefungovaly v provizo-
riu, a zejména, abychom měli
adekvátní a pevný základ pro
naši reakci na Putinovu agresi,“
řekl. Poukázal však na to, že
rozpočet byl připraven ještě před
ruským vpádem na Ukrajinu
a nezahrnuje změny zákonů.
Zdůraznil však, že koalice je jed-
notná v cíli snížit rozpočtový
schodek. Nižší schodek podle
něj dává možnost lépe reagovat
na přicházející potíže.
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/snemovna-schvalila-letosni-
rozpocet-se-schodkem-280-mil-
iard-kc/2174595

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-letosni-rozpocet-se-schodkem-280-miliard-kc/2174595
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-letosni-rozpocet-se-schodkem-280-miliard-kc/2174595
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-letosni-rozpocet-se-schodkem-280-miliard-kc/2174595
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-letosni-rozpocet-se-schodkem-280-miliard-kc/2174595
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2021
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2021
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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Pro systémové posílení hygienické služby, ochrany a podpory veřejného zdraví
Probíhající pandemie nepo-

chybně vedla ke zviditelnění hy-
gienické služby, ale též hygie-
ny a epidemiologie jako oboru
a jednoznačně ukázala potřebu
kvalitního a funkčního systému
ochrany a podpory veřejného
zdraví.

Práce hygieniků a epidemio-
logů byla politiky i veřejností
dlouhodobě podceňována, přes-
tože odborná veřejnost již dávno
před epidemií bila na poplach
a na hrozící problémy upo-
zorňovala, byla však ignorová-
na; v nedávné minulosti tak doš-
lo k drastickému seškrtání roz-
počtu hygienické služby a úbyt-
ku pracovníků. Ještě v roce 2007
zde působilo přibližně 4400 lidí,
v současné době 2300.

V době epidemie se přístup
k ochraně a podpoře veřejného
zdraví začal měnit. Proklamace,
jak je tato oblast potřebná a dů-
ležitá, jak byla v minulosti za-
nedbána a podceněna a je třeba
to změnit, jak jsme vděčni všem
pracovníkům, kteří se v boji s epi-
demií již téměř dva roky prak-
ticky nezastavili, jsme slýchali
od politiků velmi často. Začalo
se i něco skutečně konat (navý-
šení počtu míst a rozpočtu), řeší
se, co udělat pro motivaci lékařů
pro práci v tomto oboru, ale i jak
získat dostatek vysoce kvalifiko-
vaných nelékařských pracov-
níků.

A najednou jako blesk z čis-

tého nebe se v mediích objevila
zpráva o plánovaném snižování
počtu pracovníků hygienických
stanic. Jednalo by se o šetření na
nesprávném místě, k němuž již
v minulosti došlo, a epidemie
nás tak zastihla poněkud nepři-
pravené. Snižovat počty terén-
ních pracovníků na hygienic-
kých stanicích v době stále trva-
jící pandemie by z odborného
hlediska nebylo prozíravé. A sa-
mozřejmě, takový záměr by byl
i neúctou k obrovskému pracov-
nímu nasazení hygieniků a epi-
demiologů a vedl by k demoti-
vaci jich samotných, ale i bu-
doucích zájemců o práci v takto
potřebné oblasti.

Naštěstí byla tato zpráva záhy
dementována, leč pouze v tom
smyslu, že nebyl vydán pokyn
k propuštění zaměstnanců hy-
gienických stanic. Nezaznělo
však jednoznačně, že se do bu-
doucna nechystá redukce per-
sonálního stavu a snižování
rozpočtu hygienických stanic.
Přitom – i navzdory ekonomické
situaci – zrovna tento segment si
zaslouží maximální podporu,
v dlouhodobém měřítku se to vy-
platí. Pandemie covid-19 jistě
dříve či později pomine, ale zů-
stanou „běžné“ nákazy, s nimiž
je třeba také bojovat. Zůstanou
hromadně se vyskytující chro-
nické nemoci – a je třeba pro-
vádět jejich primární prevenci,
oddálit jejich vznik do po-

zdějšího věku a prodloužit délku
života ve zdraví. Zůstanou tra-
diční (a budou se objevovat no-
vé) faktory životního a pracov-
ního prostředí, které mají vliv na
zdraví a jimiž je nezbytné se
zabývat. Prostě práce, která není
tak nápadná a viditelná, ale kte-
rou hygienici a epidemiologové
dělají a dělat musí, neboť má na
zdraví populace obrovský do-
pad. A vedle toho také musí být
připraveni řešit mimořádné situ-
ace, být připraveni na nové hroz-
by, které se mohou v budoucnu
objevit, např. v podobě dalších
infekcí, resp. epidemií.

(WHO v tomto duchu reago-
vala už v říjnu 2020, když kon-
statovala, že je nevyšší čas při-
pravit se na příští pandemii
a přerušit nešťastný cyklus
„panika a potom zapomnění“.
Svět by měl tuto nectnost opustit
jednou pro vždy. Výkonný ředi-
tel Programu pro mimořádné
zdravotní události WHO Mi-
chael Ryan se vyjádřil velmi ex-
presivně: „Nesmíme, nesmíme,
prostě nesmíme dovolit, aby svět
zapomněl, protože příští pan-
demie nemůže být jiná než horší.

COVID-19 je jen předzvěstí to-
ho, co může přijít, protože žijeme
v příliš velkém riziku“. J. Kříž:
O příští pandemii – úvodní slo-
vo, Hygiena 2021; 66 (2), str.
39-40).

Jak se ukazuje, ani v 21. sto-
letí, ve středu Evropy, se všemi
výdobytky moderní civilizace,
nejsme před zdravotními hroz-
bami uchráněni a musíme na ně
být připraveni.

Na základě analýzy dlouho-
dobého vývoje hygienické služ-
by, zhodnocení příčin nenapl-
ňování platné koncepce a vyhod-
nocení průběhu pandemie proto
požadujeme systematické posi-
lování systému ochrany veřej-
ného zdraví, a to při respekto-
vání jeho zdravotnického chara-
kteru, regionální působnosti i jed-
notného usměrňování a meto-
dického vedení.

Za výbor Společnosti hygieny
a komunitní medicíny

doc. MUDr. Pavel Dlouhý,
Ph.D.

https://www.spolecnost-hy-
gieny.cz/novinky/pro-systemove-
posileni-hygienicke-sluzby-ochrany-
a-podpory-verejneho-zdravi-189

Restart Mladých odborářů OSSOO

Platforma mladých od-
borářů našeho odborového
svazu během minulých let
z personálních i pande-
mických důvodů utlumila
svou činnost. Shodujeme se
na tom, že je nejvyšší čas,

aby mladší členové a člen-
ky našeho odborového sva-
zu opět měli prostor k dis-
kusi, sdílení svých zku-
šeností a problémů a formu-
laci svých potřeb. Nadchá-
zející období už od prvních
povolebních okamžiků ne-
nechává nikoho na pochy-
bách, že nás čekají skutečně
náročné časy, problémů k ře-
šení bude celá řada, a každý
hlas a každá perspektiva bu-
dou cennou pomocí jak ve-
dení odborového svazu, tak
jeho členské základně i na-
šim kolegům a kolegyním.

Dovoluji si vás touto ces-

tou požádat, abyste v rámci
svých sekcí a základních or-
ganizací vyzvali aktivnější
členy a členky do 40 let
věku, aby se ozvali a zapo-
jili se do činnosti obnovené
platformy podle svých ná-
padů a možností. S ohledem
na rozšířené online mož-
nosti se budou moci více za-
pojit i mimopražští mladí
odboráři. Věnujte prosím
tomuto tématu patřičnou
pozornost, ať se nám po-
daří oslovit co nejširší
okruh zájemců a zájemkyň.

První setkání se usku-
teční buď živě, nebo on

line, podle pandemické
situace a také regionál-
ního zájmu v měsíci dub-
nu letošního roku. Úvod-
ní informace o platformě
naleznete pod odkazem
a v archivu tamtéž:
https://statorg.cmkos.cz/slo
upec/mladi os.php

Zájemci a zájemkyně
o činnost v platformě,
včetně případných dotazů,
se obracejte přímo Mgr.
Šárce Homfray na
homfray.sarka@cmkos.cz.

Pavel Bednář
předseda OSSOO

https://statorg.cmkos.cz/sloupec/mladi_os.php
https://statorg.cmkos.cz/sloupec/mladi_os.php
https://www.spolecnost-hygieny.cz/novinky/pro-systemove-posileni-hygienicke-sluzby-ochrany-a-podpory-verejneho-zdravi-189
https://www.spolecnost-hygieny.cz/novinky/pro-systemove-posileni-hygienicke-sluzby-ochrany-a-podpory-verejneho-zdravi-189
https://www.spolecnost-hygieny.cz/novinky/pro-systemove-posileni-hygienicke-sluzby-ochrany-a-podpory-verejneho-zdravi-189
https://www.spolecnost-hygieny.cz/novinky/pro-systemove-posileni-hygienicke-sluzby-ochrany-a-podpory-verejneho-zdravi-189




 

 

Nabídka zvýhodněných pobytů pro rok 2022 
 

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*** 

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

ke každému pobytu v daném termínu ZDARMA, kromě štědrovečerní večeře a 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 1 280 Kč za osobu.  

Příplatek za plnou penzi: Spa Resort Pawlik-Aquaforum 470 Kč/osoba/den, hotely Metropol, Belvedere 320 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 9 420 Kč 8 007 Kč 10 920 Kč 9 282 Kč 10 220 Kč 8 687 Kč 10 920 Kč 9 282 Kč 9 420 Kč 8 007 Kč

Standard - A 1/1 9 870 Kč 8 390 Kč 11 370 Kč 9 665 Kč 10 670 Kč 9 070 Kč 11 370 Kč 9 665 Kč 9 870 Kč 8 390 Kč

Komfort - A 1/2 9 810 Kč 8 339 Kč 11 310 Kč 9 614 Kč 10 610 Kč 9 019 Kč 11 310 Kč 9 614 Kč 9 810 Kč 8 339 Kč

Komfort - A 1/1 10 290 Kč 8 747 Kč 11 790 Kč 10 022 Kč 11 090 Kč 9 427 Kč 11 790 Kč 10 022 Kč 10 290 Kč 8 747 Kč

Superior - A 1/2 10 110 Kč 8 594 Kč 11 610 Kč 9 869 Kč 10 910 Kč 9 274 Kč 11 610 Kč 9 869 Kč 10 110 Kč 8 594 Kč

Superior - A 1/1 10 680 Kč 9 078 Kč 12 180 Kč 10 353 Kč 11 480 Kč 9 758 Kč 12 180 Kč 10 353 Kč 10 680 Kč 9 078 Kč

Deluxe - A 1/2 10 920 Kč 9 282 Kč 12 420 Kč 10 557 Kč 11 720 Kč 9 962 Kč 12 420 Kč 10 557 Kč 10 920 Kč 9 282 Kč

Budova B

Standard - B 1/2 7 950 Kč 6 758 Kč 9 450 Kč 8 033 Kč 8 750 Kč 7 438 Kč 9 450 Kč 8 033 Kč 7 950 Kč 6 758 Kč

Standard - B 1/1 8 910 Kč 7 574 Kč 10 410 Kč 8 849 Kč 9 710 Kč 8 254 Kč 10 410 Kč 8 849 Kč 8 910 Kč 7 574 Kč

Komfort - B 1/2 8 430 Kč 7 166 Kč 9 930 Kč 8 441 Kč 9 230 Kč 7 846 Kč 9 930 Kč 8 441 Kč 8 430 Kč 7 166 Kč

Komfort - B 1/1 9 300 Kč 7 905 Kč 10 800 Kč 9 180 Kč 10 100 Kč 8 585 Kč 10 800 Kč 9 180 Kč 9 300 Kč 7 905 Kč

Superior - B 1/2 9 150 Kč 7 778 Kč 10 650 Kč 9 053 Kč 9 950 Kč 8 458 Kč 10 650 Kč 9 053 Kč 9 150 Kč 7 778 Kč

Superior - B 1/1 9 690 Kč 8 237 Kč 11 190 Kč 9 512 Kč 10 490 Kč 8 917 Kč 11 190 Kč 9 512 Kč 9 690 Kč 8 237 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 6 600 Kč 5 610 Kč 7 300 Kč 6 205 Kč 6 900 Kč 5 865 Kč 7 300 Kč 6 205 Kč 6 600 Kč 5 610 Kč

Standard     1/1 6 990 Kč 5 942 Kč 7 690 Kč 6 537 Kč 7 290 Kč 6 197 Kč 7 690 Kč 6 537 Kč 6 990 Kč 5 942 Kč

Komfort       1/2 6 840 Kč 5 814 Kč 7 540 Kč 6 409 Kč 7 140 Kč 6 069 Kč 7 540 Kč 6 409 Kč 6 840 Kč 5 814 Kč

Komfort       1/1 7 380 Kč 6 273 Kč 8 080 Kč 6 868 Kč 7 680 Kč 6 528 Kč 8 080 Kč 6 868 Kč 7 380 Kč 6 273 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 6 950 Kč 5 908 Kč 7 650 Kč 6 503 Kč 7 250 Kč 6 163 Kč 7 650 Kč 6 503 Kč 6 950 Kč 5 908 Kč

Standard         1/1 7 910 Kč 6 724 Kč 8 610 Kč 7 319 Kč 8 210 Kč 6 979 Kč 8 610 Kč 7 319 Kč 7 910 Kč 6 724 Kč

Komfort           1/2 7 430 Kč 6 316 Kč 8 130 Kč 6 911 Kč 7 730 Kč 6 571 Kč 8 130 Kč 6 911 Kč 7 430 Kč 6 316 Kč

Komfort           1/1 8 300 Kč 7 055 Kč 9 000 Kč 7 650 Kč 8 600 Kč 7 310 Kč 9 000 Kč 7 650 Kč 8 300 Kč 7 055 Kč

Apartmá 8 330 Kč 7 081 Kč 9 030 Kč 7 676 Kč 8 630 Kč 7 336 Kč 9 030 Kč 7 676 Kč 8 330 Kč 7 081 Kč

****

ZIMNÍ SEZÓNA                 

01.01. - 05.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

JARNÍ SEZÓNA  

06.03. - 07.05.2022

LETNÍ SEZÓNA

08.05. - 01.10.2022

PODZIMNÍ SEZÓNA 

02.10. - 12.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ZIMNÍ SEZÓNA                 

13.11. - 25.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PAWLIK-AQUAFORUM

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****: 470,- CZK / Metropol***, Belvedere***: 320,-CZK / Luisa***, Dr.Adler: 390,-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 16 590 Kč 14 102 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč 19 460 Kč 16 541 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč 16 590 Kč 14 102 Kč

Standard - A 1/1 17 850 Kč 15 173 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 21 140 Kč 17 969 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 17 850 Kč 15 173 Kč

Komfort - A 1/2 17 080 Kč 14 518 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 17 080 Kč 14 518 Kč

Komfort - A 1/1 18 410 Kč 15 649 Kč 20 580 Kč 17 493 Kč 21 840 Kč 18 564 Kč 20 580 Kč 17 493 Kč 18 410 Kč 15 649 Kč

Superior - A 1/2 17 500 Kč 14 875 Kč 19 460 Kč 16 541 Kč 20 720 Kč 17 612 Kč 19 460 Kč 16 541 Kč 17 500 Kč 14 875 Kč

Superior - A 1/1 18 900 Kč 16 065 Kč 21 280 Kč 18 088 Kč 22 540 Kč 19 159 Kč 21 280 Kč 18 088 Kč 18 900 Kč 16 065 Kč

Deluxe - A 1/2 18 900 Kč 16 065 Kč 21 140 Kč 17 969 Kč 22 400 Kč 19 040 Kč 21 140 Kč 17 969 Kč 18 900 Kč 16 065 Kč

Budova B

Standard - B 1/2 15 470 Kč 13 150 Kč 17 500 Kč 14 875 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč 17 500 Kč 14 875 Kč 15 470 Kč 13 150 Kč

Standard - B 1/1 16 590 Kč 14 102 Kč 19 110 Kč 16 244 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 19 110 Kč 16 244 Kč 16 590 Kč 14 102 Kč

Komfort - B 1/2 15 820 Kč 13 447 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč 15 820 Kč 13 447 Kč

Komfort - B 1/1 17 080 Kč 14 518 Kč 19 460 Kč 16 541 Kč 20 930 Kč 17 791 Kč 19 460 Kč 16 541 Kč 17 080 Kč 14 518 Kč

Superior - B 1/2 16 170 Kč 13 745 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč 19 810 Kč 16 839 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč

Superior - B 1/1 17 640 Kč 14 994 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 21 630 Kč 18 386 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 17 640 Kč 14 994 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 11 270 Kč 9 580 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 11 270 Kč 9 580 Kč

Standard 1/1 12 040 Kč 10 234 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 15 120 Kč 12 852 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč

Standard Plus 1/2 11 830 Kč 10 056 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 14 560 Kč 12 376 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 11 830 Kč 10 056 Kč

Standard Plus 1/1 12 390 Kč 10 532 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 15 470 Kč 13 150 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 12 390 Kč 10 532 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 11 270 Kč 9 580 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 12 740 Kč 10 829 Kč 11 270 Kč 9 580 Kč

Standard         1/1 12 040 Kč 10 234 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 15 120 Kč 12 852 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč

Komfort           1/2 11 830 Kč 10 056 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 14 560 Kč 12 376 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 11 830 Kč 10 056 Kč

Komfort           1/1 12 390 Kč 10 532 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 15 470 Kč 13 150 Kč 14 000 Kč 11 900 Kč 12 390 Kč 10 532 Kč

Apartmá 12 740 Kč 10 829 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 15 470 Kč 13 150 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 12 740 Kč 10 829 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 10 710 Kč 9 104 Kč 12 180 Kč 10 353 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 12 180 Kč 10 353 Kč 10 710 Kč 9 104 Kč

Standard     1/1 11 130 Kč 9 461 Kč 12 390 Kč 10 532 Kč 13 650 Kč 11 603 Kč 12 390 Kč 10 532 Kč 11 130 Kč 9 461 Kč

Komfort       1/2 11 270 Kč 9 580 Kč 12 530 Kč 10 651 Kč 13 860 Kč 11 781 Kč 12 530 Kč 10 651 Kč 11 270 Kč 9 580 Kč

Komfort       1/1 11 620 Kč 9 877 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 13 300 Kč 11 305 Kč 11 620 Kč 9 877 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 12 530 Kč 10 651 Kč 14 210 Kč 12 079 Kč 15 470 Kč 13 150 Kč 14 210 Kč 12 079 Kč 12 530 Kč 10 651 Kč

Standard         1/1 13 090 Kč 11 127 Kč 14 560 Kč 12 376 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč 14 560 Kč 12 376 Kč 13 090 Kč 11 127 Kč

Komfort           1/2 12 950 Kč 11 008 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 15 820 Kč 13 447 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč 12 950 Kč 11 008 Kč

Komfort           1/1 13 440 Kč 11 424 Kč 15 260 Kč 12 971 Kč 16 590 Kč 14 102 Kč 15 260 Kč 12 971 Kč 13 440 Kč 11 424 Kč

Apartmá 14 350 Kč 12 198 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč 17 500 Kč 14 875 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč 14 350 Kč 12 198 Kč

ZIMNÍ SEZÓNA                 

13.11. - 17.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PODZIMNÍ SEZÓNA 

02.10. - 12.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

****

PAWLIK-AQUAFORUM

ZIMNÍ SEZÓNA                 

01.01. - 05.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

JARNÍ SEZÓNA  

06.03. - 07.05.2022

LETNÍ SEZÓNA

08.05. - 01.10.2022

REZERVAČNÍ 

KÓD: 549 

AMB  5 
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Kolumbie: Ukončete výhrůžky smrtí odborovým předákům z ně-
mecké firmy Fresenius
15. únor 2022

Poté, co odboráři v německé nadnárodní zdravotní společnosti
Fresenius založili své odbory a začali vyjednávat, alespoň dva odboroví

předáci obdrželi výhrůžky zabitím.
Zdravotnický personál je po celém
světě uznáván za hrdiny pandemie
Covid-19. Mnoho těchto pracovníků
se po celém světě sdružovalo do od-

borů, aby si vyjednali bezpečnější pracovní podmínky. Po mnoho let je
Kolumbie pro odboráře považována za jednu z nejnebezpečnějších zemí
na světě. Kolumbijská vláda potvrzuje, že jenom za minulý rok bylo za-
vražděno 145 předáků různých sociálních hnutí. Pokud tedy odboráři
v Kolumbii obdrží výhrůžku zabitím, tak jí berou velice vážně. Zatímco
jeden z odborářů, kterému bylo vyhrožováno, pouze nahlásil záležitost na
policii, druhý z nich rovnou Kolumbii opustil. Oba dva tito odboráři
požádali svého zaměstnavatele, aby výhrůžky veřejně odsoudil, avšak ve-
dení Fresenius tyto požadavky opakovaně odmítlo. K výzvám k jasnému
odsouzení výhrůžek se přidaly i mezinárodní odborové organizace PSI,
UNI Global Union, IndustriALL a Fresenius GUA.
Alžírsko: Nezávislé odbory bojují za své přežití
28. únor 2022

V roce 2018 si alžírský ministr práce Mourad Zemali vybral dvě
nezávislé odborové organizace, které označil za cizí agenty, kteří chtějí
zničit vládu. Odboroví předáci Rašid Maalaoui a Raouf Mellal byli ob-
viněni z hanobení Alžírska tím, že organizaci ILO nahlásili případy
porušování pracovních práv. Poté, co Mellala alžírská vláda označila za

agenta, došlo k výraznému zvýšení
represí vůči jeho osobě. Nyní byl
Mellal donucen utéct do exilu, za-
tímco nezávislé odbory v Alžírsku
bojují o holé přežití. R. Mellal k to-
mu řekl: „Za to, že jsem zaslal

stížnosti na ILO, jsem byl ze strany ministra práce souzen za hanobení
státu. Za mé nepřítomnosti jsem byl odsouzen na šest měsíců vězení.
Jednoho dne jsem se probudil a zjistil jsem, že jsem byl odsouzený.“
EPSU a PSI odsoudily ruský útok na Ukrajinu
24. únor 2022

Podporujeme výzvu ukrajinských odborů a generálního tajemníka
OSN, aby Rusko okamžitě zastavilo útok na Ukrajinu a odvolalo své vo-
jáky zpět do Ruska. Dnes ráno Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Odsuzujeme
porušení integrity Ukrajiny. Válka a okupace přinášejí utrpení pracov-
níkům, jejich rodinám i komunitám. To se nyní děje lidem na Ukrajině,

když zde dopadají bomby a oni hle-
dají úkryt nebo utíkají od násilí včet-
ně stovek tisíců evakuovaných do
Ruska. Utrpení ale samozřejmě ne-
gativně zasáhne i lidi v Rusku a Ev-
ropě, kde budou cítit konsekvence
tohoto konfliktu. Vyjednávání je

jedinou cestou vpřed pro nastolení dlouhodobé bezpečnosti, demokracie,
respektování lidských a odborářských práv, míru a prosperity pro všech-
ny lidi na Ukrajině, v Rusku i Evropě. Jsme si jistí, že bomby a patrony
tohoto nedosáhnou. Naše myšlenky jsou s našimi kamarády v ukrajin-
ských odborech. Již jsme obdrželi první reporty o útocích, které se přímo
dotýkají i odborářů. Jsme přesvědčeni, že tuto válku nechce většina
pracujících lidí na Ukrajině i v Rusku. Stojíme při ukrajinských občanech
a při odborovém hnutí a budeme bojovat za mír a stabilitu na Ukrajině

i v Evropě. Stojíme při všech pracovnících ve veřejných službách, kteří
byli povoláni pomáhat obětem války. Vyzýváme Evropskou unii a mezi-
národní komunitu, aby poskytla podporu a azyl lidem, kteří utíkají z vá-
lečných zón.
Evropský parlament debatuje o sociální ekonomice
1. březen 2022

Během 28. února se zástupci EPSU připojili k debatě Rady pro za-
městnanost Evropského parlamentu ohledně sociální ekonomiky. Odbory
a organizace sociální ekonomiky mají dlouhou historii spolupráce a vzá-
jemné podpory. Obě jsou citlivé na potřebu přeorientovat naše společnos-
ti pryč od zaměření na soukromé zájmy a soustředit se více na kolektivní
a veřejné blaho. Sociální ekonomika je aktivní v mnoha oblastech veřej-
ných služeb. Během této debaty zástupci EPSU zdůraznili, že sociální

ekonomika by měla dopl-
ňovat veřejné služby a ne
je nahrazovat. Sociální
ekonomika rovněž profitu-
je z kvalitních veřejných
služeb a infrastruktury. EU
musí prosazovat a pod-
porovat své členské státy
ohledně poskytování kva-

litních veřejných služeb. Zástupci EPSU dále upozornili na to, že v Akč-
ním plánu na sociální ekonomiku, tzv. SEAP, je toho jen málo ohledně
pracovních práv, kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu.
Obzvláště v oblasti sociální péče, která je označována za klíčové růstové
odvětví pro sociální ekonomiku, musí členské státy spolu se sociální part-
nery vyřešit problém s nedostatkem personálu a špatnými pracovními
podmínkami. Evropa musí integrovat strategii zaměřenou na garanci
dostupné a kvalitní péče pro všechny potřebné. To je zároveň klíčové
pro dosažení rovnosti pohlaví. Veřejné investice a výdaje zůstává zásad-
ním pro zaručení práva na péči pro všechny.
Ukrajinští odboroví předáci: Solidarita nám dodává sílu
2. březen 2022

Ukrajinští odboroví předáci promluvili pro více než 265 odborových
kolegů při online setkání zorganizovaném organizacemi EPSU a PSI.
Tohoto setkání se zúčastnili odboráři z celého světa od Evropy přes

Austrálii až po Kanadu. Jurij
Pižuk, předseda ukrajinské
odborové organizace státních
zaměstnanců, vyjádřil své
poděkování za solidaritu slovy:
„Tato solidarita je jako sluneční
paprsek pro někoho, kdo se
skrývá ve sklepě.“ Při znějících

sirénách v pozadí dále zdůraznil, že je nemožné zastřelit a vyhladit svo-
bodu. Viktoria Koval z ukrajinských zdravotnických odborů ocenila pra-
covníky za jejich vytrvalost navzdory destrukci jejich pracovišť – zatím-
co dochází k bombardování nemocnic, tito pracovníci pokračují v posky-
tování péče. Odboroví předáci ze sousedních států Moldávie, Rumunska
a Litvy sdíleli svou připravenost přijmout Ukrajince prchající před vál-
kou. Zároveň zdůraznili potřebu pro vytvoření zvláštních zón, které
umožní přechod uprchlíků a základního zboží a především materiální po-
moci, jakou je dětské oblečení, teplé oblečení, léků nebo výživy pro ko-
jence. Ukrajinští lídři dále zdůraznili svou výzvu k okamžitému klidu
zbraní. Veřejné služby jsou v konfliktech mezi prvními cíli a jinak tomu
není ani v této válce. Bez míru nemůže být dosaženo pokroku v pracov-
ních nebo lidských právech.

Pavol Mokoš


