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Případným autorùm
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Základní odborové organizace
Odborového svazu státních
orgánů a organizací dostávají ča-
sopis NOS zdarma. Předplatné je
hrazeno z prostředkù Výboru
Odborového svazu státních
orgánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz
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Chcete dostávat do
e-mailové pošty NOS ve
formátu PDF? Přihlaste
se na statorg@cmkos.cz

V NOSu č. 10/2011 byl publi-
kován článek „Mladí a odbory“.
Autor se v něm zamýšlí nad možný-
mi opatřeními, které by měly vést
k omlazení odborů a větší mobili-
zaci členské základny. Bez zastavení
úbytku členské základny hrozí mar-
ginalizace odborů a s tím ruku v ru-
ce snížení ochrany zaměstnanců.

Pod patronátem vedení vzniká
v našem odborovém svazu v součas-
né době skupina, která by ráda
přešla od slov k činům. Dne 11.10 se
předseda OS Rovenský a místo-
předseda OS Bednář sešli s několika
mladšími odboráři, kteří mají zájem
a vůli postupnými kroky přitáhnout
pozornost mladých lidí k odborům a
zároveň více aktivizovat stávající
členy.

V průběhu více jak dvouhodinové
konstruktivní diskuze zaznělo něko-
lik základních podnětů, které budou
postupně rozpracovávány. Je napří-
klad nutné zaměřit se na moderní
způsoby komunikace. V prvé řadě je
nutné zmodernizovat web OS tak,
aby při první návštěvě zaujal a nabí-
zel přehledné a aktuální informace
o podstatě odborového sdružování,
legislativní úpravě odborů, cílech a
aktivitách OS atd. V NOSu by měli
pravidelně publikovat články a ko-
mentáře nejen mladí odboráři, ale
všichni aktivní členové. Členská
základna by prostřednictvím NOSu
měla být v pravidelné rubrice sezna-
mována s aktivitami a podněty mla-
dých odborářů. OS by měl využívat
ke své propagaci i sociálních sítí,
konkrétně padl návrh na založení
facebookového profilu OS, který by
byl spravován pověřeným členem
OS.

Aktivity skupiny mladých odbo-
rářů by měly postupně směřovat k us-
pořádání seminářů pro členy i nečle-
ny OS, na kterých by vystoupili za-
jímaví hosté z řad známých
odborářů či sympatizantů odborů.
Nápadů a oblastí, kterým by měla
být věnována pozornost, je daleko

více. Hledáme další dobrovolníky a
nadšence, kteří jsou ochotni pomoci
s dobrou věcí a mají zájem se zapo-
jit do dalších akcí. V případě zájmu
o účast na dalším setkání mladých
odborářů z našeho OS či s jakými-
koliv zajímavými podněty nás kon-
taktujte na e-mailu:

dfadrny@post.cz,
roman.petrenko@seznam.cz.
Při realizaci jednotlivých kroků

musí být pečlivě zohledněna finan-
ční stránka návrhů. Není umění při-
táhnout pozornost při dostatku pe-
něz. Je žádoucí hledat levné, ale
účinné způsoby propagace a využí-
vat schopností a znalostí z řad členů.
Aby mohlo být posílení a omlazení
členské základny úspěšné, je nutné
zejména na úrovni základních orga-
nizací umožnit mladým členům
vlastní iniciativu a aktivitu. Stávající
členové by se měli zbavit určité
rigidity a otevřít se a na svých pra-
covištích více komunikovat s nečle-
ny odborů. Je nezbytné poskytovat
nečlenům maximum informací o od-
borech a zároveň chtít znát jejich ná-
zory. Jen tak se může časem vytvořit
cenná vazba postupně vedoucí ke
vstupu nových členů.

Závěrem je nutné ocenit předsedu
a místopředsedu OS, za jejich
otevřenost a podporu s jakou při-
stoupili k návrhům a aktivitě několi-
ka mladých odborářů. Za to jim patří
naše upřímné poděkování. Tento
progresivní přístup se, doufejme,
rozšíří i dále. Navzdory některým
mýtům existují i mezi dnešní mla-
dou generací lidé, kteří vidí nalé-
havost odborové práce a společného
boje za naše zájmy coby zaměst-
nanců ve veřejném sektoru. Věříme,
že se i díky vstřícnému postoji ve-
dení svazu podaří energii mladých a
aktivních odborářů usměrnit žá-
doucím směrem a aktivizace mla-
dých bude ku prospěchu celého
našeho svazu.

Dalibor Fadrný,
Roman Petrenko

Mladí se aktivizují!

!!! Předsednictvo Asociace samostatných odborů na svém zasedání
konaném dne 1. listopadu 2011 rozhodlo uspořádat v pátek 25.
listopadu 2011 od 12.00 hodin na Palackého náměstí v Praze 2 mítink
pod heslem”Proti korupci za zvýšení životní úrovně", s následným
pochodem k Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
!!! Proti vládním reformám budou protestovat občané Brna. Akci ini-
ciuje Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihomoravského
kraje. Hlavní část protestu se uskuteční na státní svátek 17. listopadu
na Malinovském náměstí. Na náměstí se odboráři objeví už ve čtvrtek
10. listopadu, kdy budou lidi zvát na protest konaný o týden později.

Zimní svazová rodinná rekreace v roce 2012
Hotel Engadin Železná Ruda
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Vrchní soud v Praze svým rozhod-
nutím z 22. září 2011 změnil usne-
sení Městského soudu v Praze vy-
dané jeho soudkyní JUDr. Dagmar
Stamidisovou a odmítl mediálně
široce prezentovaný návrh ministra
financí Miroslava Kalouska (návrh
České republiky jednající organi-
zační složkou Ministerstvem fi-
nancí) na nařízení předběžného
opatření, jímž Městský soud v Pra-
ze zakázal ČMKOS organizovat a
vyzývat k účasti na stávce vyhlá-
šené (údajně) jí na den 13. června
2011 a uložil Ministerstvu financí
do jednoho měsíce podat žalobu ve
věci samé.
Vrchní soud v Praze v tomto svém
rozhodnutí, proti kterému není pří-

ČMKOS u odvolacího soudu uspěla -Vrchní
soud v Praze odmítl „Kalouskovo“ předběžné

opatření proti stávce
pustné dovolání, dospěl k závěru,
že odvolání ČMKOS proti nařízení
předběžného opatření je opodstat-
něné.
Vrchní soud především vytkl zá-
važná pochybení Městskému sou-
du v Praze, který předběžné opat-
ření nařídil. Městský soud naří-
zením předběžného opatření tímto
svým usnesením porušil usta-
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Poděkování končícím funkcionářům
Ve čtvrtek 3. listopadu se v Kul-
turním domě Blaník ve Vlašimi
k aktuální odborové činnosti
konala společná porada předse-
dů výborů základních organizací
z okresu Benešov a okresních
pověřenců Středočeského kraje.
Součástí bylo slavnostní podě-
kování dlouholetým funkcio-
nářům v souvislosti s ukonče-
ním jejich odborových funkcí.
Na fotografii vlevo okresní
pověřenec pro Benešov pracov-
ník MěÚ Jiří Bejbl, vpravo pak
tajemník MěÚ Vlašim Karel
Balík, který byl členem Výboru
odborového svazu a výboru
sekce veřejné správy. Foto E. Sauková

Odborářský kulatý stůl v Č. Budějovicích
V sále českobudějovického Me-
tropolu se sešlo v polovině října
téměř čtyřicet účastníků zajímavé
akce. Regionální rada odboro-
vých svazu Jihočeského kraje
připravila v rámci projektu
Posilování sociálního dialogu –
služby pro zaměstnance mezi-
národní diskusní kulatý stůl na té-
ma „Reformy – konec solidární
sociální společnosti?“.

Předseda RROS Petr Janoušek
mezi hosty uvítal místopředsedu
ČMKOS Václava Pícla, poslance
a člena rozpočtového výboru PS
parlamentu Petra Braného, ná-
městkyni hejtmana Ivanu Strás-
kou a zejména pak delegaci
hornorakouských odborářů v čele
s Chrstine Lengauer – předsed-
kyní Meziregionální odborové
rady Vltava – Dunaj.
Po zahájení místopředseda V. Pícl
zrekapituloval kroky odborů za
poslední rok pokud jde o jednání
s vládnou a dalšími sociálními
partnery v rámci tripartity.
Připomněl akce odborů, které
směřovaly k vyslovení nesouhla-
su zástupců zaměstnanců s vlád-

ní koncepcí reformy daní a dů-
chodů a kriticky se vyslovil k ne-
serióznímu chování některých
členů vlády v tripartitě.
Prováděné přesuny kompetencí
v oblasti sociálních dávek ze
samosprávy (obcí II. a III. typu )
na stát (Úřad práce ČR) podrobně
přiblížil přítomným ředitel kraj-
ské pobočky ÚP ČR Ivan
Loukota. Od 1. ledna roku 2012

bude sjednocena výplata sociál-
ních dávek na jedno výplatní mís-
to. Úřad práce, který prošel od
jara zásadní rekonstrukcí své
struktury (zrušení všech okres-
ních úřadů práce jako právních
subjektů), převezme od obcí
rozsáhlou agendu, s níž přejde
k úřadu mnoho set ze součas-
ných zaměstnanců obcí II. a III.

typu. V Jihočeském kraji by to
mělo být 99-127 osob. Podle
představ vlády se tímto krokem
uspoří mnoho finančních pro-
středků (nikdo ovšem dosud
konkrétně neřekl kolik vlastně) a
dosáhne se maximální možné
účelnosti dávek. Přesun kompe-
tencí zatím však vyvolává v praxi
jen četné problémy, což I. Lou-
kota rozvedl na příkladech. Re-
forma má mnoho technických,
organizačních a personálních ne-
dostatků a to byl také jeden z dů-
vodů, proč odboráři z úřadů práce
na jaře ustavili podnikový od-
borový výbor s celorepublikovou
působností. Při převádění za-
městnanců je mnoho nejasností,
není známo, jaká vlastně bude
forma jejich přechodu k novému
zaměstnavateli (státu) a jak to
bude s jejich platovým za-
řazením. Svaz měst a obcí před
nedávnem upozornil, že pokud
někde došlo už mezi obcí a ÚP
k dohodě o převzetí zaměstnanců
a byla v ní uvedena konkrétní
jména přecházejících, je to akt
právně neplatný. Není se proto co
divit, že mezi lidmi vládne znač-
ná nervozita a velké rozladění.
K této záležitosti se vyslovila
výrazně kriticky náměstkyně
hejtmana Ivana Stráská, která se
podělila o své poznatky z členství
v týmu pro změny sociálních
zákonů. Kroky státu v této době
označila za snahu centralizovat

za každou cenu a omezovat tak
suverénní postavení samo-
správných celků (obcí a krajů.)
Problematickým se jeví, zda do-
jde vůbec k nějaké úspoře fi-
nancí a záměr vlády, část státních
prostředků dát k dispozici
soukromým agenturám, jež by
vyhledávaly za úplatu pro ucha-
zeče o zaměstnání vhodného za-
městnavatele nelze považovat za
správný. Stát se nemůže zbavovat
v zájmu sociální stability občanů
svého dílu zodpovědnosti.
Christine Lengauer se podělila
s účastníky o zkušenosti rakou-
ských odborářů z provádění so-
ciálních změn v této zemi. Do-
ložila, že také u nich podstatná
část změn v sociální oblasti
dopadla především na střední
vrstvu (zaměstnance a drobné
živnostníky) a že v Rakousku
stoupá stále počet obyvatel,
ohrožených chudobou. V součas-
nosti je to více než 12 procent
z populace. Potvrzuje se rovněž,
že představitelé finančního
kapitálu, stejně jako v řadě
dalších zemí, stále více obsazují
významná místa ve správě státu a
četní politici se dostávají do
vleku událostí, aniž by je mohli
(nebo vůbec chtěli) účinně
ovlivňovat. Mladí „technologové
moci“ se derou dravě vpřed a
neustále jen zdůrazňují, že je
potřeba se uskrovnit, protože se
žilo nad poměry. Na to rakouské
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ČMKOS u odvolacího. . .

novení § 74 odst. 1, § 75c a § 75
odst. 1 a 2 a § 219 občanského
soudního řádu. Rozhodl v rozporu
se zákonem na základě návrhu na
vydání předběžného opatření, kte-
rý trpí neodstranitelnou vadou,
když neobsahuje podstatnou nále-
žitost – tvrzení o skutečnostech,
z nichž ministr Kalousek a jím
řízené ministerstvo financí dovo-
zoval potřebu zatímní úpravy
poměrů ČMKOS a Ministerstva fi-
nancí v podobě navrhovaného
zákazu ČMKOSorganizovat a vy-
zývat k účasti na stávce vyhlášené
(údajně) jí na den 13. června 2011.

cmkos.cz

odbory odpovídají otázkou, kdo
si žil v minulosti nad poměry,
když 80 procent veškerého ma-
jetku vlastní pouhých 5 procent
obyvatelstva? A těchto 5 procent
platilo nejnižší daně. Kdo tedy
vlastně chce dále parazitovat na
sociálním státu? Obyčejní za-
městnanci, rodiny s dětmi nebo ti
nejbohatší?
V další části kulatého stolu se řa-
da přítomných vyjádřila k pro-
blematice postavení obyčejných
občanů, k pohrdání odboráři (vlá-
da: říkejte si co chcete, my si to
stejně prosadíme ve sněmovně
podle svého). Mezi lidmi narůstá
obava ze ztráty zaměstnání,
strach z blížících se reforem a
tudíž u mnoha i nechuť veřejně
se nesouhlasně jakkoli vyjádřit.
Poslanec za KSČM Petr Braný
potvrdil, že ve sněmovně sku-
tečně koaliční poslanci neproje-
vují ani minimální vůli naslou-
chat slovům, námitkám a upo-
zorněním opozice. K důchodům
podotkl, že zatímco v EU je podíl
důchodů na HDP kolem 12 pro-
cent, v ČR je to jen 8,5 procenta.
Přitom stát nebyl sto vybrat loni
na daních kolem 60 miliard ko-
run. Skutečně potřeby občanů
jsou mnoha politikům naprosto
cizí.
V závěru Petr Janoušek při hod-
nocení setkání s velkou lítostí již
podruhé konstatoval, že ač byly
všechny parlamentní strany na
kulatý stůl řádně pozvány, pouze
KSČM toto pozvání přijala.
Ostatní strany se ani nedokázaly
slušně omluvit a daly tím dost
zřetelně najevo, že nehodlají sly-
šet, jaké výtky mají odboráři jako
legální zástupci zaměstnanců
(občanů) k současným nekon-
cepčním a lidsky necitlivým re-
formním změnám, které koalice
hodlá „protlačit“ sněmovnou ať
to stojí, co to stojí.

(pam)

Z dopisu odborové organizaci v úřadu Státní energetická inspekce
s datem 16. července 2009
… „Odborová organizace, která nemá důvěru nadpoloviční většiny
zaměstnanců a která se snaží nedemokraticky jednat jejím jménem bez
ohledu na názory většiny z nich,
a. není pro hospodářské vedení partnerem jako odborová organizace

ve smyslu Zákoníku práce,
b. až do získání důvěry nadpoloviční většiny zaměstnanců bude

hospodářským vedením považována za pouhou zájmovou organi-
zaci, k jejímž názorům a návrhům může hospodářské vedení při-
hlížet jako k názoru pouhé skupiny zaměstnanců,

c. nebude vyvíjet činnost v pracovní době a ani na pracovišti s výjim-
kou činnosti, která bude směřovat k získání důvěry a podpory nad-
poloviční většiny zaměstnanců SEI.

Z výše uvedených důvodů považuji zatím projednávání návrhu nové
kolektivní smlouvy (zvláště pak na rok 2009) za bezpředmětné.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že existence odborové organizace
v SEI, která by měla důvěru nadpolovičního počtu zaměstnanců, která
by byla znalá ustanovení zákoníku práce a alespoň těch nejzáklad-
nějších zásad financování rozpočtových organizací by byla pro
hospodářské vedení i pro zaměstnance velice vítaná a prospěšná,
neboť její činnost by na rozdíl od Vašich aktivit určitě přispěla ke
zvyšování spokojenosti a mezilidských vztahů zaměstnanců SEI.
Ing. Petr Holoubek
pověřen vedením SEI“
(Marně budete hledat v zákoníku práce ustanovení, která podporují
slova Ing. P. Holoubka, jak to doopravdy je, najdete mj. v následu-
jícím článku. - dě-)

Trochu teorie o fungování
odborových organizací

Pluralita odborových organizací
Listina základních práv a svobod
stanoví, že každý má právo se sdru-
žovat s jinými na ochranu svých
hospodářských a sociálních zájmů.
Odborové organizace vznikají ne-
závisle na sátu. Omezovat počet
odborových organizací je nepří-
pustné, stejně jako zvýhodňovat
některé z nich v podniku nebo
odvětví. Činnost odborových orga-
nizací a vznik a činnost jiných
sdružení na ochranu hospo-
dářských a sociálních zájmů mo-
hou být omezeny zákonem, jde-li
o opatření v demokratické společ-
nosti nezbytná pro ochranu bez-
pečnosti státu, veřejného pořádku
nebo práv a svobod druhých.
Odborové organizace jsou práv-
nickými osobami. Zakládání odbo-
rových organizace se řídí zákonem
č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů. Odborová organizace, ja-
kož i organizace zaměstnavatelů,
se stává právnickou osobou dnem
následujícím poté, kdy byl Mini-
sterstvu vnitra doručen návrh na je-
jí evidenci. Tato právní úprava platí
obdobně i pro svaz odborových or-
ganizací, jakož i pro svaz zaměst-
navatelů, i pro federace nebo kon-
federace odborových svazů. Vznik
odborových orgánů i organizací za-
městnavatelů vychází z tzv. evi-
denčního principu. Jiná sdružení
občanů než odborové organizace a
organizace zaměstnavatelů vznika-
jí až registrací. Návrh na evidenci
odborové organizace mohou podat
nejméně 3 občané, z nichž alespoň
jeden musí být starší 18 let. K to-
muto návrhu musí být připojeny
stanovy, které upravují vnitřní

poměry odborové organizace, a to
ve dvojím vyhotovení.
Vztahy mezi zaměstnavateli a
odborovými organizacemi byly
původně upraveny zákonem č.
120/1990 Sb., kterým se upravují
některé vztahy mezi odborovými
organizacemi a zaměstnavateli.
Druhý zákoník práce však z důvo-
du komplexnosti právní úpravy
převzal řadu ustanovení zákona č.
120/1990 Sb., a konečně upravil i
postup informování, projednání a
udělování předchozího souhlasu,
jestliže u zaměstnavatele působí
více odborových organizací.
Zároveň byly v této úpravě prove-
deny změny, které přispívají k jed-
noznačnosti a srozumitelnosti
právní úpravy.
Podle § 286 odst. 2 zákoníku
práce platí, že působí-li u zaměst-
navatele více odborových organi-
zací, je zaměstnavatel povinen
v případech týkajících se všech
nebo většího počtu zaměstnanců,
kdy tento zákon nebo zvláštní
právní předpisy vyžadují infor-
mování, projednání, souhlas nebo
dohodu s odborovou organizací,
plnit tyto povinnosti vůči všem
odborovým organizacím, nedo-
hodne-li se s nimi na jiném způ-
sobu informování, projednání nebo
vyslovení souhlasu.
Původní znění § 2 zákona č.
120/1990 Sb. stanovilo „Působí-li
v zaměstnavatelské organizaci ve-
dle sebe více odborových organiza-
cí…“ a v praxi vznikaly výkladové
problémy s pojmem, že odborové
organizace působí u zaměstna-
vatele „vedle sebe“, a to především

v těch případech, kde je zaměstna-
vatel rozčleněn na organizační jed-
notky. Existovaly rozdílné právní
názory na to, zda se tím rozumí pů-
sobení více odborových organizací
u zaměstnavatele jako celku nebo
jen u konkrétní organizační jed-
notky. Proto je v druhém zákoníku
práce použita dikce „působí-li
u zaměstnavatele více odborových
organizací“, která plně respektuje
zásadu rovného zacházení a nedis-
kriminace některé z odborových
organizací. Další záležitostí, která
je upravena jinak, než tomu bylo
do 31. 12. 2006 zákoně č. 120/1990
Sb., je nepoužití pojmu „s nej-
větším počtem členů v zaměstnava-
telské organizaci“. Tento pojem
bylo také možné aplikovat různým
způsobem, např. i tak že se jedná
o všechny členy odborové organi-
zace, to je o členy, kteří už nejsou
zaměstnaní, např. i starobní dů-
chodce, nebo o členy, kteří jsou za-
městnaní u jiného zaměstnavatele.
Nově je třeba vycházet z toho, že
se jedná o ty členy odborové orga-
nizace, kteří jsou u zaměstnavatele
v pracovněprávním vztahu (pracují
v pracovním poměru nebo na zá-
kladě některé z dohod o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr).
Podle současného znění zákona
platí, že za odborovou organizaci
působící u zaměstnavatele je třeba
považovat každou organizaci, která
existuje přímo u zaměstnavatele.
Zákon nestanoví blíže, co se
rozumí pod pojmem „působí u za-
městnavatele“, jestli to má být
pouze organizace, která má u za-
městnavatele i svůj výkonný výbor
a se zaměstnavatelem pravidelně
kolektivně vyjednává nebo jestli to
může být např. místní odborová or-
ganizace, jejíž jeden nebo dva člen-
ové jsou u zaměstnavatele zaměst-
náni. Listina základních práv a svo-
bod v tomto směru hovoří jasně
„Omezovat počet odborových or-
ganizací je nepřípustné, stejně jako
zvýhodňovat některé z nich v pod-
niku nebo v odvětví.“ Úmluva
MOP č. 87 o svobodě sdružování a
ochraně práva organizovat se, kte-
rou naše republika ratifikovala
vyhlásila ve Sbírce zákonů pod č.
489/1990 Sb. k tomu stanoví,
„Organizace pracovníků a zaměst-
navatelů mají právo vypracovávat
své stanovy a pravidla, zcela svo-
bodně volit své zástupce, organizo-
vat svoji správu a činnost a for-
mulovat svůj program. Veřejné
orgány se zdrží jakéhokoliv zásahu,
který by omezoval toto právo nebo
zabraňoval jeho zákonnému vyko-
návání.“ Tato úmluva má dokonce
přednost před zákonem.
Z toho důvodu autorka článku po-
važuje za překračují meze zákona
právní názory, podle kterých by se
za odborovou organizaci působící
u zaměstnavatele měla považovat
pouze organizace, která u zaměst-
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navatele má svůj výkonný výbor a
která se zaměstnavatelem pravidel-
ně např. kolektivně vyjednává.
Nakonec i místní nebo regionální
odborová organizace, jejíž pouze
jeden člen je zaměstnancem urči-
tého zaměstnavatele, působí u to-
hoto zaměstnavatele a přes tohoto
zaměstnance – člena místní nebo
regionální odborové organizace
může uskutečňovat působnost a
oprávnění této odborové organi-
zace. Jestli bude regionální odbo-
rová organizace se zaměstnava-
telem, kde pracuje pouze jeden její
člen kolektivně vyjednávat, je jen a
jen její vnitřní záležitost a odpo-
vědnost jejich volených funkcio-
nářů (výboru regionální organi-
zace) vůči členům, odpovědnost za
to, jak obhajují a prosazují jejich
zájmy.
Proto trváme na tom, že místní
nebo regionální odborové organi-
zace mohou uplatňovat vůči za-
městnavateli svoji působnost jako
odborové organizace, a to přes byť
jednoho člena, který je u zaměstna-
vatele zaměstnán v pracovním
poměru.
Tento názor akcentoval v souvis-
losti problematikou vnitřního před-
pisu v Nálezu č. 116/2008 Sb.
rovněž Ústavní soud. Ústavní soud
v Nálezu dále rovněž uvedl, že po-
dle judikatury totiž povinnost za-
městnavatele respektovat odboro-
vou organizaci není podmíněna
předchozím formálním oznámením
adresovaným zaměstnavateli, že
u něho působí (začala působit) zá-
kladní odborová organizace (roz-
sudek Nejvyššího soudu 21 Cdo
1599/2001 ze dne 6. 6. 2002).
Tento rozsudek se sice vztahoval
k prvnímu zákoníku práce a týkal
se rozvázání pracovního poměru
výpovědí se zaměstnancem členem
oblastního odborového orgánu a
potřeby předchozího souhlasu po-
dle § 59 starého zákoníku práce,
ale pro naše potřeby je třeba jej brát
jako výkladové východisko.
S ustanovením § 286 odst. 1
zákoníku práce bezprostředně
souvisí § 24 odst. 2 zákoníku
práce, podle kterého platí, že pů-
sobí-li u zaměstnavatele více
odborových organizací, jedná za-
městnavatel o uzavření kolektivní
smlouvy se všemi odborovými or-
ganizacemi; odborové organizace
vystupují a jednají s právními
důsledky pro všechny zaměstnance
společně a ve vzájemné shodě, ne-
dohodnou-li se mezi sebou a za-
městnavatelem jinak.
Toto ustanovení je uvedeno v § 363
odst. 2 zákoníku práce, takže se od
něj nemohou účastníci odchýlit. I
tato úprava byla do druhého
zákoníku práce převzata z us-
tanovení § 2 zákona č. 120/1990

Sb., ve znění účinném do
31.12.2006.
Z úpravy vyplývá, že působí-li
u zaměstnavatele více odborových
organizací, má být uzavřena jediná
společná kolektivní smlouva, je-
jímiž účastníky budou všechny od-
borové organizace.
Někteří teoretici zastávali názor, že
je možné, aby se účastníci mezi se-
bou dohodli, že bude uzavřeno ně-
kolik kolektivních smluv, a to s kaž-
dou odborovou organizací apod.,
ale že se musí však jednat o společ-
nou dohodu mezi vícero odborový-
mi organizacemi působícími u za-
městnavatele a zaměstnavatelem.
Dohoda mezi několika odborovými
organizacemi působící u zaměstna-
vatele a zaměstnavatelem o uza-
vření více kolektivních smluv není
zpravidla prakticky možná, protože
tím by v praxi došlo k diskriminaci
menších odborových organizací.
V návaznosti na tyto názory byla do
ustanovení § 24 odst. 2 věty druhé
zákoníku práce v roce 2006 vložena
zásada „jestliže se odborové orga-
nizace nedohodnou na postupu
podle věty první, je zaměstnavatel
oprávněn uzavřít kolektivní smlou-
vu s odborovou organizací nebo
více odborovými organizacemi,
které mají největší počet členů u za-
městnavatele.“ I tato zásada byla
Nálezem Ústavního soudu č.
116/2008 Sb. zrušena. Ústavní soud
k tomu v bodu č. 265 uvedl „Listina
základních práv a svobod ve svém
čl. 27 odst. 2 hovoří jednoznačně;
jakékoli zvýhodňování některé z od-
borových organizací v podniku
nebo v odvětví na úkor jiných je
nepřípustné. Zde zakotvené právo
není nikterak omezeno ani
prováděcím zákonem (srov. čl. 41
odst. 1 Listiny a contrario). Řešení
potenciální konfliktní situace, před-
vídané v § 24 odst. 2 větě druhé
zákoníku práce (princip majority,
reprezentativnost), nelze tedy z ús-
tavněprávního hlediska akceptovat.
Nezbývá než znovu připomenout, že
ze základního ústavního principu
rovnosti zejména vyplývá, že roz-
lišování v přístupu k určitým
právům nesmí být svévolné a přede-
vším se nesmí s různými subjekty,
nacházejícími se ve stejné nebo sro-
vnatelné situaci, zacházet rozdíl-
ným způsobem, aniž by pro to exis-
tovaly objektivní a rozumné důvody.
To lze vztáhnout ve smyslu předmět-
ného článku Listiny základních
práv a svobod i na právo koaliční.“
V tomto směru je třeba názor Ús-
tavního soudu jedině podpořit.
Odborové organizace musí vždy a
za každých okolností jednat se za-
městnavatelem ve vzájemné shodě,
ony zastupují všechny zaměstnance
a jedině tehdy, když jednají ve vzá-
jemné shodě mohou dosáhnout
kýženého výsledku. Diskriminace
menších odborových organizací je
pochopitelně protiústavní.
Odborové organizace mají zvláštní
postavení, které vyplývá ze samot-
né jejich podstaty a účelu, ke které-
mu byly založeny. S jejich zvlášt-
ním postavením souvisí i zvláštní

oprávnění, která jsou jim jako
zákonným zástupcům zaměstnanců
garantována právním řádem ČR
(zejména ratifikovanými úmluvami
MOP a dalšími předpisy). Aby
mohly tato svá oprávnění (případně
povinnosti) řádně plnit, musí jednat
vždy a za každých okolností ve
vzájemné shodě, jedině v tom je je-
jich síla.
Odbory nejsou pouhým prostřed-
níkem mezi zaměstnavatelem a za-
městnanci v oblasti informování a
projednání. Odborová organizace je
nadána vlastní právní subjektivitou
a může vystupovat v pracov-
něprávních vztazích jménem všech
zaměstnanců, jednat za ně a hájit je-
jich zájmy. Stěžejní role odborů pak
spočívá v kolektivním vyjednávání,
kdy odbory jako představitelé
kolektivu všech zaměstnanců do-
jednávají se zaměstnavatelem
kolektivní smlouvu, která upravuje
hromadné podmínky výkonu práce,
zejména pak otázky odměňování.
Zvláště tedy proto, aby se mohly
kvalifikovaně podílet na kolek-
tivním vyjednávání a vznášet jmé-
nem zaměstnanců oprávněné poža-
davky, musí jednat ve vzájemné
shodě.
Dále podle § 286 odst. 2 zákoníku
práce platí, že působí-li u zaměst-
navatele více odborových organiza-
cí, jedná za zaměstnance v pracov-
něprávních vztazích ve vztahu
k jednotlivým zaměstnancům od-
borová organizace, jíž je zaměst-
nanec členem. Za zaměstnance,
který není odborově organizován,
jedná v pracovněprávních vztazích
odborová organizace s největším
počtem členů, kteří jsou u zaměst-
navatele v pracovním poměru,
neurčí-li tento zaměstnanec jinak.
To znamená, že povinnosti týkající
se informování, projednání, souhla-
su nebo dohody s odborovou orga-
nizací uskutečňuje zaměstnavatel
vůči všem odborovým organizacím,
které u něj působí. Může však dojít
k tomu, že se zaměstnavatel do-
hodne s odborovými organizacemi,
které u něj působí, na jiném způ-
sobu informování, projednání nebo
vyslovení souhlasu. To je však ale
více méně záležitost teoretická než
praktická.
Ustanovení § 286 odst. 2 zákoníku
práce má z hlediska § 2 odst. 1 vě-
ty první zákoníku práce kogentní
povahu, tzn. že účastníci pracov-
něprávního vztahu se od něj nemo-
hou odchýlit. V návaznosti na § 278
odst. 1 zákoníku práce jednají
odborové organizace za všechny
zaměstnance zaměstnavatele, popř.
za všechny zaměstnance v organi-
zační složce státu bez ohledu na
skutečnost, zda jsou odborově orga-
nizováni nebo ne.
I k tomuto ustanovení se vyskytují
právní názory, že právní úprava jde
v tomto směru za hranice čl. 27
odst. 1 Listiny základních práv a
svobod, když za odborově neorga-
nizovaného zaměstnance je ze stra-
ny odborové organizace jednáno,
aniž by bylo třeba před tím zjišťo-
vat jeho stanovisko, souhlas, popř.

nesouhlas s tímto zákonem sta-
noveným postupem.
Je však třeba konstatovat, že z for-
mulace „neurčí-li odborově neorga-
nizovaný zaměstnanec jinak“ lze
bez jakýchkoliv problémů dovodit,
že zaměstnanec si může vyloučit
zastupování odborové organizace
působící u zaměstnavatele za sebe.
I tento názor je však zastávám
především teoretickou frontou, kte-
rá nerespektuje praxi. Případ, že by
neodborově organizovaný zaměst-
nanec sděloval zaměstnavateli, že
nechce, aby za něj odborová orga-
nizace jednala, když ví např. že
bude uzavřena kolektivní smlouva
a že všichni zaměstnanci u zaměst-
navatele budou mít dovolenou o tý-
den delší než stanoví zákon, je
z hlediska praxe iluzorní.
Závěrem je třeba uvést, že kon-
cepční novela zákoníku práce,
která je v současné době projednává-
na Parlamentem ČR (v říjnu byla
projednána Senátem ČR jako tisk č.
188 a zamítnuta, aby byla vrácena
Poslanecké sněmovně k přehlaso-
vání) a která má nabýt účinnosti 1.
ledna 2012 podstatným způsobem
mění ustanovení § 286 zákoníku
práce a vkládá do něj 4 nové od-
stavce. Pro naše dnešní téma je však
důležité, že vkládá do § 286 odst. 3
zákoníku práce zásadu, že „Odbo-
rová organizace působí u zaměstna-
vatele a má právo jednat, jen jestliže
je k tomu oprávněna podle stanov a
alespoň 3 její členové jsou u zaměst-
navatele v pracovním poměru;
kolektivně vyjednávat a uzavírat
kolektivní smlouvy může za těchto
podmínek jen odborová organizace
nebo její organizační složka, která
má právo jednat jménem odborové
organizace.“ Důvodová zpráva pak
k tomu uvádí, že v praxi vznikají pro-
blémy a spory zejména tam, kde od-
borová organizace má členy u něko-
lika zaměstnavatelů a tam, kde
kolektivně vyjednává velmi malá
odborová organizace, přičemž ze
zákona vyjednává za všechny za-
městnance a že proto se chce po-
drobněji upravit, kdy odborová orga-
nizace u zaměstnavatele působí, a
stanovit, že oprávnění odborové or-
ganizace vznikají, až když zaměstna-
vateli prokáže, že splňuje stanovené
podmínky. K založení občanského
sdružení je zapotřebí nejméně tří
členů, kteří musí být identifikováni a
je proto spravedlivé stanovit obdob-
nou podmínku pro možnost pů-
sobení odborové organizace u za-
městnavatele a povinnost její splnění
prokázat.
Tato právní úprava dává tedy za
pravdu názorům, které byly vyslove-
ny i v Návrhu na zrušení některých
ustanovení zákoníku práce, po-
daném Ústavnímu soudu v roce
2006 a Ústavním soudem projed-
naném v Nálezu č. 116/2008 Sb. a již
vůbec nerespektuje výše uvedené
závěry Ústavního soudu. V podstatě
se tímto ustanovením zavádí do
našeho právního řádu určité hledisko
reprezentativnosti odborových orga-
nizací, ale o tom podrobněji jindy.

JUDr. E. Dandová

Trochu teorie. .
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Nabídka zimní svazové rekreace v roce 2012

Termíny jarních prázdnin v roce 2012
6.2. – 12.2.2012 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,

Prostějov, Karviná
13.2. – 19.2.2012 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-

Místek
20.2. – 26.2.2012 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,

Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
27.2. – 4.3.2012 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,

Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5.3. – 11.3.2012 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad

Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
14.3. – 20.3.2010 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,

Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

UPOZORNĚNÍ
� poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v odpoledních hodinách,

� cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a jeho rod.přísluš.) a zahrnuje náklady na ubytování a stravování,
� stravování je zajištěno: v hotelu Engadin, polopenze = P nebo plná penze = PP

(požadavek stravování PP , P, uvedený na objednávce, je závazný)
� dopravu si zajišťuje každý účastník sám – u rekreačního objektu je nehlídané parkování,

� poplatky za rekreační pobyt městu hradí rekreanti z vlastních prostředků,
� rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Dle rozhodnutí předsednictva OS SOO zajistil odborový svaz na jarní prázdniny roku 2012 zimní svazovou rekreaci pouze v jednom středisku,
kde byl podle skutečně využitých lůžek největší zájem. Smlouva na rezervaci lůžek a cenové podmínky byla uzavřena

s hotelem Engadin, v Železné Rudě
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního fondu OS (čl. III/D viz
DOKUMENTY OS).
Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých finančních možností.

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným příslušníkům.
Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka, druh, družka (za druha (družku) se považují muž a žena, kteří spolu žijí ve spo-
lečné domácnosti), děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povo-
lání studiem nebo předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc a ne-
bo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které
bylo členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve spo-
lečné domácnosti, dítě, na něhož člen OS nebo jeho rodinný příslušník platí výživné, pokud nepozbyl rodičovských práv.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.), zvyšuje se cena
poukazu o dotaci OS, která je poskytována členům OS SOO a jejich rodinným příslušníkům (viz výše uvedené). CENA POUKAZU je
OS vždy vypočtena pro konkrétního žadatele na základě údajů uvedených v ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE (dále uvedené). Proto veškeré
změny (např. přidělení poukazu jinému členu ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypočtena podle nových skuteč-
ností. Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, zodpovídá
výbor odborové organizace. Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné údaje) budou řešeny a příp. finanční částky
vymáhány na ZV ZO.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ POUKAZU
Zájemce – člen OS
zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (okopíruje tiskopis této objednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na adresu:
OS státních orgánů a organizací
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1,
pí Strnadová nejpozději však do 31. prosince 2011.
Odborový svaz sdělí žadateli vyřízení požadavku (dle pořadí došlé objednávky a možnosti využití lůžkové kapacity) a zašle fakturu nebo slo-
ženku (zaškrtněte v objednávce) nejpozději do 10. ledna 2012..
Poukaz s popisem RS a pokyny k nástupu na rekreaci zašle OS na adresu bydliště účastníka po zaplacení rekreace.



TERMÍNY
4.2. – 11.2.2012 25.2. – 3.3.2012

11.2. – 18.2.2012 3.3. – 10.3.2012
18.2. – 25.2.2012 10.3. – 17.3.2012
lůžková kapacita v jednotlivých turnusech je různá, pokoje
2,3,4,5lůžkové.
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování člen OS a rod.
přísl.
pokoje STANDARD – s vlastním sociálním zařízením

polopenze plná penze
dospělý účastník 3580,- Kč 3930,-
dítě 3 - 10 let 3230,- Kč 3580,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 430,- Kč
pokoje TURISTIK – umyvadla s teplou a studenou vodou, WC +
sprcha společné

polopenze plná penze
dospělý účastník 2880,- Kč 3230,-
dítě 3 - 10 let 2460,- Kč 2880,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 430,- Kč
pokoje APARTMÁ – dvě místnosti s 1 vlastním sociálním zaříze-
ním, TV

polopenze plná penze
dospělý účastník 3930,- Kč 4280,-
dítě 3 - 10 let 3580,- Kč 3930,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 430,- Kč
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 50,-
Kč/den.
Hotel je umístěn v klidném a romantickém prostředí 2 km od Železné
Rudy v údolí říčky Řezné. Hraniční přechod do SRN je vzdálen 6 km.
Využití hotelu je celoroční. V okolí jsou vynikající podmínky pro let-
ní i zimní sporty.
Doprava – vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus,
který zajišťuje přepravu hostů i zavazadel.
Vlastní doprava – příjezd po silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut
– bez poplatku.
Ubytování – 3patrový hotel bez výtahu. 2, 3, 4, 5lůžkové pokoje
(bez možnosti přistýlky). Typy pokojů:

STANDARD 2-3-4lůžk. – se sprchou a WC na pokoji, možno
zapůjčit TV za poplatek 500,- Kč/týden

TURISTIK 2,3,4lůžk. - umyvadla s teplou a studenou vodou,
WC + sprcha společné.

APARTMÁ 4,5lůžk. - dvě místnosti s 1 sociálním zařízením, TV
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce
poukazu. Snídaně – formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr
(PO-PÁ) ze dvou jídel, večeře – výběr (PO-PÁ) ze dvou jídel + ovo-
ce nebo zákusek. Možnost občerstvení v hotelové restauraci.
Ostatní - v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, spo-
lečenská místnost, televizní místnost, nově – vířivka a infrasauna.
Hotel pořádá každý týden jednodenní zájezdy po Šumavě, Bavorském
lese a také do Alp. V případě zájmu se jezdí na plavání do nedaleké-
ho aquaparku.
Lyžařské možnosti – v bezprostřední blízkosti hotelu jsou sjezdovky
se čtyřmi lyžařskými vleky, včetně umělého zasněžování. K dispozici
je škola lyžování, v Železné Rudě je půjčovna sportovních potřeb.
Pobyt s malým domácím zvířetem je možný za poplatek 50,-
Kč/den, platba na místě.
Rekreační poplatek hradí rekreanti sami.

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
tel. 376 397 041, 602 481 112, www.engadin.cz



Odborový svaz státních orgánů a organizací Vyplňte a vraťte OS
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 pí Strnadová
e-mail: strnadova.renata@cmkos.cz IHNED, nejpozději
tel. 224142474 fax 224142470 do 31. 12. 2011

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
na zimní svazovou rekreaci v r. 2012

do rekreačního střediska Hotel ENGADIN, Železná Ruda

Objednávám termín __________________

Náhradní termín __________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)

Stravování: a) polopenze b) plná penze (zakroužkujte)

Ubytování: Engadin - pokoj STANDARD TURISTIK APARTMÁN (zakroužkujte)
viz informace

Počet účastníkù: dospělých _______ z toho nečlenù OS _______

dětí do 10 let _______ z toho nečlenù OS _______

dětí do 3 let _______ bez lůžka a stravy
rozhoduje věk dítěte v den nástupu na rekreaci

Příjmení a jméno Datum Bydliště, vč. PSČ Zaměstnavatel, ZO odb. org.
nar. škola, studující u člena OS

žadatel, člen OS
1
rod. příslušníci (ostatní) dat.nar. vztah k žadateli +)

2

3

4

5

+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.

Způsob platby: (zakroužkujte)
1 - Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - základní organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
__________________________________________________________________________________
2 - Platbu provedu sám převodem ze svého účtu ANO NE (zakroužkujte)
3 - Žádám o zaslání složenky ANO NE (zakroužkujte)

datum a podpis žadatele:______________________
____________________________________

telefon - zaměstnání: _________________________ členství v ZO a správnost údajù potvrzuje

e-mail:__________________________________
datum, telefon, razítko a podpis ZV
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Odbory posilují veřejné služby v Togu
Regionální kancelář PSI pro africké a arabské země v současnosti
spustila projekt ve frankofonní Africe, se zaměřením na zvýšení kva-
lity zdravotní péče a záchranné služby. Tento projekt zahrnuje aktivi-
ty pro odbory, které by měly vést ke zlepšení bezpečnosti a zdravotní
nezávadnosti pracovního prostředí a k minimalizaci rizika drobných
zranění. .
ETUC: Evropští představitelé by se měli postavit za růst, zaměst-
nanost a práva pracovníků
Evropská odborová konfederace (ETUC) se během 3. – 4. listopadu
v Cannes sešla se svými odborářskými kolegy z celého světa při
příležitosti zasedání představitelů zemí G20. ETUC vyzývá k ukon-
čení synchronizovaných úspor v Evropě a ke vzájemné podpoře
v rámci EU s cílem vytvoření růstu a zaměstnanosti. Generální tajem-
nice ETUC B. Ségol varuje, že zatímco ETUC bude pokračovat v bo-
ji za Evropu a proti návratu k nacionalizmu, nemůže se dopředu počí-
tat s její podporou v nadcházející debatě o změně evropských smluv
ohledně hospodářského řízení, protože ETUC chce solidární Evropu
se sociálním pokrokem. B. Ségol vítá fakt, že Evropská komise
prosazuje zavedení daně z finančních transakcí.
ETUC přivítal snížení sazeb ECB
Evropská centrální banka snížila klíčovou úrokovou sazbu na 1,25 %
z 1,5 % za účelem podpory stagnující ekonomiky. Bernadette Ségol,
která se účastnila mítinku představitelů zemí G20, tento krok uvítala
slovy: „Vítáme toto rozhodnutí o snížení sazeb na 1,25 % řídící radou
Evropské centrální banky. Toto snížení může být začátkem dalšího
měnového uvolňování. Bohužel to nesmaže špatná rozhodnutí, která
proběhla na jaře, a která byla patřičně kritizována. Nejistota ohledně
výhledu růstu a zaměstnanosti musí být řešena jako priorita. Evropa
nesmí sklouznout do recese v podobě tzv. dvojitého dna.“
Společné prohlášení odborů: Energy Roadmap 2050 ignoruje za-
městnanost a pracovníky
Navzdory závazku EU k spravedlivé a důstojné práci při snižování
produkce skleníkových plynů vzhledem k dohodě v Cancúnu, je
ETUC spolu s odbory v energetickém sektoru velice znepokojený,
když v Energy Roadmap 2050 chybí jakákoliv zmínka o sociálních
dopadech této transformace. Současné návrhy Evropské komise ne-
naznačují, jak by měla být udržena a dále rozvíjena kvalitní pracovní
místa a zaměstnanost. Text navíc nezmiňuje, zda po publikování bude
tento dokument uznáván i v rámci relevantního sociálního dialogu a
na sektorové úrovni. Pokud by nedošlo k žádným změnám, tak by ten-
to dokument znamenal významný odklon od mezinárodních závazků
EU, čímž dává v pochybnost svou kredibilitu před svými vyjedná-
vacími partnery. V dohodě z Cancúnu, která vzešla z rozhovorů
COP16, se vyjednávající partneři explicitně odvolávají na sociální
dopady transformace na nízkou produkci skleníkových plynů:
„Uvědomění si, že boj proti klimatickým změnám vyžaduje změnu
paradigmatu směrem k budování společnosti produkující menší
množství skleníkových plynů, což nabízí významné příležitosti a za-
jišťuje kontinuální růst a udržitelný rozvoj, založený na inovačních
technologiích a udržitelnější produkci, spotřebě a životního stylu, za-
tímco zajistí spravedlivý přechod na pracovní sílu, která vytváří dů-
stojnou práci a kvalitní pracovní místa“.
Rada EU a summit eurozóny umožňuje pokračování diktátu fi-
nančních trhů
Navzdory menšímu pokroku v určitých oblastech krizového managa-
mentu evropští představitelé znovu selhali v boji proti finanční,
hospodářské a sociální krizi v Evropě a opět se sklonili před diktátem
finančních trhů. Bernadette Ségol z ETUC to komentovala slovy:
„Výsledek summitu s největší pravděpodobností nepřinese žádné
udržitelné řešení pro do krize se řítící Evropu, ani nepřinese přeorien-
tování na pracovní místa a růst. Záměr na využití pákového efektu
v EFSF pomocí vytvoření zvláštní instituce je stejné jako shro-
mažďování toxických aktiv, se kterými by měly vlády bojovat. Dokud
se Evropská centrální banka nezačne chovat jako věřitel poslední in-
stance a neprohlásí, že je odhodlaná neomezeně nakupovat dluhopisy
EU zemí, finanční trhy opět otestují udržitelnost odolnost rozhodnutí

z minulé noci a to nejspíš útokem na Itálii a Francii.“ Evropští před-
stavitelé promeškali příležitost na vybudování silného evropského
valu přes vydávání euro bondů proti útokům finančních trhu na jed-
notlivé členské státy. B. Ségol pokračovala slovy: „Pravidelné
schůzky představitelů EU mohou přinést smysluplné řešení pouze,
když dojde k opuštění cesty úspor. Pracovníci jsou znovu žádáni
přinést oběti a zaplatit za nefunkční systém. Po výrazném omezení
kolektivního vyjednávání v Řecku chtějí ve Španělsku další změny trhu
práce ke zvýšení flexibility navzdory ohromnému vzdoru a úsilí
odborářů, zatímco v Itálii dochází k hlasitým výzvám k další liberali-
zaci pracovního trhu.“ Na tomto euro summitu shledala B. Ségol i ně-
co pozitivního a řekla: „ETUC vítá rozhodnutí summitu o tom, že
Evropský bankovní úřad EBA a národní bankovní regulátoři mají
mandát k zajištění toho, že banky udrží úvěrování soukromého sektoru
na náklady svého úvěrového portfolia. To je přesně to, k čemu jsme
vyzývali před summitem.“
Restrukturalizace: ETUC vyzývá k evropskému hnutí proti
ztrátám pracovních míst
Pracovníci ocelářského gigantu ArcelorMittal protestovali proti jed-
nostrannému rozhodnutí vedení o zavření pobočky. Před pár týdny
čelili stejné situaci pracovníci Nokie v Rumunsku. ETUC vyzývá
Evropskou komisi a evropské instituce k okamžitým návrhům na
plán, jak bojovat s narůstající průmyslovou restrukturalizací v Ev-
ropě. Konfederační tajemnice ETUC, Judith Darling, k tomu řekla:
„Poprvé za mnoho let, přes Evropskou strategii 2020, EU vrátila
průmyslovou politiku zpět do svého politického programu. Současné
spíše rétorické akce však zatím nijak nepomáhají boji za pracovníky
tvrdě zasažené rozhodnutími společností orientovaných na zisk.
ETUC stojí za pracovníky napříč celou Evropu a vyzývá k investicím
do lidí a inovací prostřenicvím konkrétních evropských průmyslových
politik a proti ziskuchtivé deindustrializaci.“
EPSU posílá vzkaz solidarity svým tureckým pobočkám po
zemětřesení
Evropská federace ve veřejných službách (EPSU) je zasažena obráz-
ky po zemětřesení, které zasáhlo východní část Turecka. Město Van
bylo zasaženo zemětřesením o síle 7,2 stupně dne 23. října. V tuto
chvíli bylo ohlášeno více než 270 obětí a přes tisícovku zraněných.
Záchranné operace nadále pokračují a rostou i obavy z dalšího nárůs-
tu obětí. V tuto chvíli posíláme obyvatelům a pracovníkům ve veřej-
ných službách této oblasti vzkaz solidarity. Naše turecké pobočky ma-
jí v postižené oblasti mnoho svých členů a doufáme, že ti se budou
moci brzy vrátit zpět k normálnímu životu.
EPSU podporuje boj řeckých pracovníků a odborářů
EPSU vyjádřila svou podporu akcím, které v Řecku proběhly 19. a 20.
října. Vysílá to silný signál od řeckého lidu směrem k Evropské Trojce
(EU, MMF a ECB) a k řecké vládě. Řekové odmítají slepé úspory,
které si u řeckých občanů vybírají ohromnou daň. Intervence Trojky
vedly drastickému poklesu životních a pracovních podmínek, což za-
sahuje populaci, která je pod tlakem už přes 18 měsíců kvůli velkým
škrtům. EPSU znovu potvrdila svou podporu řeckým odborům, je-
jichž členové vyšli do ulic v boji proti dalšímu ochuzování obyvatel a
drancování ekonomiky. Tyto boje už si vyžádaly i jeden lidský život,
když při nich zahynul 53letý stávkující odborář. Tento řecký boj by
měl probudit evropské představitele, kteří by si měli uvědomit katas-
trofální dopady úsporných opatření, která byla uvalena na několik
zemí. EPSU vyzývá evropské politiky k zodpovědnějšímu přístupu a
zároveň odsuzuje útoky na pracovní a sociální práva vládami v Řec-
ku, Maďarsku, České republice a dalších zemích. EPSU bude
pokračovat v hledání a prosazování reálné alternativy.

-pm-


