
Praha
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Ročník 56

18

10,70 Kč

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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Ze sekcí
Konference sekce VVZ

JEN PRO MLADÉ! :-))
Hledáme dobrovolníky a nadšence, kteří mají zájem se zapojit
do akcí mladých odborářů v našem svazu a ČMKOS (viz NOS
17/2011). V případě zájmu o účast na dalším setkání mla-
dých odborářů z našeho OS či s jakýmikoliv zajímavými pod-
něty kontaktujte organizátory na e-mailech:

dfadrny@post.cz, roman.petrenko@seznam.cz

Odboráři z litoměřického kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR se
po skončení demonstrace na Václavském náíměstí účastnili pochodu
na Palachovo náměstí.

17. listopadu protestovali i odboráři

Na demonstraci iniciativy ProAlt
na Václavském náměstí v Praze,
které se zúčastnilo více než tři
tisíce občanů, zástupce ČMKOS,
předseda Odborového svazu
Stavba Stanislav Antoniv, vy-
zval ty, kteří nesouhlasí s reforma-
mi, aby svou nespokojenost vy-
vedli z obýváků a z hospod a přišli
do ulic podpořit protesty proti
vládním reformám, které posti-
hnou nejen nejchudší, ale i střední
vrstvy, a vyzval vládu k demisi.
Protest proti politice vládní koa-

lice vyjádřil také místopředseda
Nezávislého odborového svazu
Policie ČR Daniel Bláha. „Tato
vláda ohrožuje základní demo-
kratické hodnoty, ke kterým ne-
pochybně patří bezpečnost obča-
nů, protože její takzvané úsporné
kroky vedou k destabilizaci
Policie ČR,“ uvedl Bláha.
Na demonstraci promluvil slovin-
ský filozof Slavoj Žižek, který ve
svém vystoupení upozornil na
celosvětový charakter útoku na

Ve středu 9. listopadu se konala
konference delegátů základních
odborových organizací sekce vědec-
ko-výzkumné základny. Předsed-
kyně sekce Milada Hofmanová

krátce informovala o činnosti
v uplynulém roce, kdy se konal
sjezd OS, proběhla řada protestních

Pokračování na straně 3

Od 1. 1. 2012 je pravidelné vydávání NOSu pouze v elektronické
podobě ve stávajícím rozsahu, tj. 20 vydání za rok. Všechny žádosti
o zasílání NOSu včetně upřesnění elektronických adres směřujte na
příslušná Informační a poradenská centra (IPC), které budou elek-
tronické zasílání NOSu zajišťovat.
Zejména žádáme upřesnění elektronických adres u individuálních
členů.

IPC Jméno pracovníka E-mail, tel.
Praha Eva Sauková saukova.eva@cmkos.cz

732 811 583
Střední Čechy Eva Sauková saukova.eva@cmkos.cz

732 811 583
Jižní Čechy Pavel Mörtl pavel.mortl@volny.cz

731 609 453
Západní Čechy Daniela Bečvaříková daniela.becvarikova@volny.cz

731 609 454
Severní Čechy Eva Vovesová eva.vovesova@volny.cz

731 609 455
Východní Čechy Mgr. Věra Benešová benesova.vera@volny.cz

604 321 518
Jižní Morava Jaroslav Svoboda svobodajaro@volny.cz

731 609 457
Severní Morava Ludvík Chovanec ludvik.chovanec@volny.cz

731 609 458
Střední Morava Jarmila Kuncová jarmila.kuncova@volny.cz

604 516 377
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17. listopadu protestovali i odboráři
Pokračování ze strany 1

svobody občanů. Současnou
situaci označil za "zkorumpovaný
kapitalismus", a ne svobodu se
solidaritou, kvůli které lidé
protestovali před 22 lety.
Prorektor Univerzity Karlovy
Stanislav Štech ve svém projevu
podtrhl nekoncepčnost a škod-
livost připravovaných změn ve
školství a upozornil i na jejich
širší aspekty: „Slavíme Den boje
za svobodu a demokracii. Za 22
let nikdy neplatilo tak jako dnes
ohrožení totalitou peněz, nadvlá-
dou nikým nevolených finančních
trhů, ratingových agentur a skupin
finančního kapitálu, které se pro-
jevuje i ve vzdělávání. Vzdělání
se pro ně stalo jen dalším
“ložiskem zisku dlouho ležící la-
dem“. Ondřej Slačálek, který
vystoupil za iniciativu ProAlt
zdůraznil, že o svobodu je nutné
pečovat: „Je třeba opakovat znovu
a znovu: Hájit své zájmy není
hanba. Hanbou je naopak jejich
přehlížení a ochota nechat na sobě
dříví štípat.“
Po demonstraci se účastníci vydali
na pochod na náměstí Jana
Palacha, kde měl každý z účast-
níků možnost vystoupit. V otev-
řené tribuně vystoupilo na 25
občanů.
Mezi demonstranty byli i odbo-
ráři z litoměřického kontakt-
ního pracoviště Úřadu práce
ČR. Marcela Bartošová, Stani-
slav Hylán a další se účastní
protestních akcí proti vládě hlavně
kvůli svým konkrétním zkuše-
nostem s probíhající reorganizací
Úřadu práce ČR. Ta přináší nejen
zhoršování fungování služeb
úřadu, pracovní nejistoty a snižo-
vání platů zaměstnanců ÚP a
přecházejících úředníků samo-
správných celků, ale zapojení
soukromých agentur přinese i
vyšší nároky na finanční prostřed-
ky. Jako velmi pravděpodobné
vidí i možnost selhání fungování
Úřadu práce ČR po Novém roce
vzhledem k technické i personální
nepřipravenosti na změny. Svou
účastí na protestech se pokouší
upozornit na problém neinfor-
movanou veřejnost. Propagaci
protestních akcí ze strany odborů,
konfederace i odborového svazu,
kritizují jako nedostatečnou a
pozdní právě v situaci, kdy mnoho
lidí je sice “naštvaných”, ale se
svou účastí na akcích váhají. Oni

sami patří mezi aktivní odboráře a
o demonstraci se dověděli na
poslední chvíli, byť informace
hledali na odborových webových
stránkách.

Další protesty občanů proti
současné vládě a politice škrtů

se uskutečnily v Brně, Ostravě,
Olomouci a Českých

Budějovicích
Po zvací akci na Malinovského
náměstí v Brně 10. 11. 2011
proběhla na stejném místě 17. 11.
demonstrace pořádaná Jihomo-
ravskou regionální radou ČMKOS
ve spolupráci s občanskými ini-
ciativami a sdruženími. Po vy-
stoupení hostů (místopředsedkyně
ČMKOS, zástupce MDA, Pro-
ALTu apod.) bylo vládě vysta-
veno vysvědčení za první rok je-
jího působení.
Účastníci na tablech oznámkoli
různé předměty (morálka, drama-
tická výchova, daní, průhlednost
veřejných zakázek, korupce) a
výsledná známka byla pak zapsá-
na na velké vysvědčení, které
bude předáno zástupcům Vlády
ČR. Žel, až na korupci, která byla
za jedna, vyšly ze všech předmětů
nedostatečné. Závěr shromáždění
doprovodil zpět české hymny.
Akce se zúčastnilo cca 1500 lidí.
Účastníci vyjádřili podporu
dalším akcím.
V Ostravě na Kuřím rynku se seš-
ly odhadem asi tři stovky lidí s trans-
parenty „Ostravaci proti vládě“,
„Vláda žije, země hnije“, „Škrtat
umí každé dítě“. Zástupce inicia-
tivy ProAlt ve svém krátkém
proslovu uvedl, že je třeba prosa-
dit nový druh politiky, která bude
zaměřena na lidi, nebude ale spo-
jena s politickými stranami.
„Dneska sice můžeme svobodně
cestovat i mluvit, ale určitě ten
vývoj není takový, jak si lidé před
dvaadvaceti lety představovali.
Vláda se chová tak, že občané pro
ni rozhodně nejsou na prvním
místě,“ řekl demonstrantům před-
seda odborářů Dopravního pod-
niku Ostrava Ivo Protivínský.
Právě odboráři z dopravního pod-
niku společně s odboráři ze zdra-
votnictví a sociální péče a kováci
z válcoven kunčické huti byli na
demonstraci vidět nejvíce.
Na Horním náměstí v Olomouci
se sešlo zhruba 200 lidí, kteří
protestovali proti asociální vládě
s transparenty "Mráz přichází
z Wall Street", "Konec moderního
otroctví", "Vzbuďte se. Nebo
bude hůř" nebo "Už je načase
skončit s vládou Nečase".

-dě-, -svo-



Konference sekce VVZ

akcí a jsou přijímány tzv. reform-
ní změny v řadě oblastí. V té sou-
vislosti upozornila na změny v zá-
koníku práce od 1. 1. 2012. Písemně
předala delegátům informaci o pla-
cení členských příspěvků. Prezen-
tovala návrh připravený pracovnicí
kanceláře OS pro odvětvové sekce
Ing. V. Samkovou na sdružení zá-
stupců ZO do pracovních skupin po-
dle oboru činnosti (výzkumné a
zkušební ústavy, zdravotnictví a so-
ciální služby, památky a muzea,
školy a dětská zařízení a různé). Na
konferenci vystoupili předseda OS
J. Rovenský a místopředseda OS P.
Bednář k aktuálním tématům, pro-
jednávání státního rozpočtu, refor-
ma úřadu práce a protesty pod-

porované Českomoravskou konfe-
derací odborových svazů,
Konference vzala na vědomí čer-
pání rozpočtu sekce v roce 2011 a
návrh rozpočtu na rok 2012.
Diskuse se věnovala hlavně
postavení odborů ve společnosti za
současné situace, kdy koaliční vláda
prosazuje řadu asocialních změn a
kdy většina médií je protiodborově
naladěna. Z pozvaných zástupců 41
ZO se konference účastnilo 18
delegátů z 17 ZO.
Konference se účastnili také pra-
covníci některých Informačních a
poradenských center OS.

-dě-
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Dne 10. 11. 2011 se v Hradci
Králové konala porada předsedů
ZO z východočeského regionu.
Účastníci se sešli v hojném poč-
tu a vyslechli aktuální informace
o dění v našem OS, ČMKOS,
připravovaných akcích a proběh-

lo i krátké školení k blížícím se
změnám v zákoníku práce.
Druhá část porady byla věnová-
na hlavně problematice kolek-
tivního vyjednávání a změnám
ve Stanovách OS.

text a foto -be-

V předvečer výročí 17. listopadu
se sešla pod státní vlajkou pokoj-
ná demonstrace asi stovky obča-
nů, aby vzpomněli na události
před 22 roky. Akci svolala
Jihočeská regionální rada odbo-
rových svazů spolu s iniciativou
ProAlt, jejíž zástupce také po
státní hymně jako první vy-
stoupil. Krátce připomněl dění
v roce 1989 a zdůraznil, že ne-
spokojenost občanů s politikou
vlády a chováním politiků stále
více narůstá. Jeho slova potvrdil
Michal Petrovka z OS civilních
zaměstnanců armády, který m.j.
připomněl miliardové tunely, kte-
ré dodnes nebyly vyšetřeny a
nikdo za ně nebyl pohnán k zod-
povědnosti. Jaromír Machník
z hnutí Práce a solidarita odsoudil
korupční prostředí v naší zemi a
vyslovil znepokojení nad, tím jak
současná vládní garnitura přehlíží
obyčejné občany. To ostatně
potvrdila i slova lékařky Marie
Kortusové, jenž popsala jak

dopadne tzv. zdravotnická refor-
ma na občanstvo. Mimo jiné
vzpomněla, že se prodlouží nejen
dojezdová doba záchranné služby
k raněným, ale rovněž se natáhne
čas dojezdu sanitek do míst se
specializovanou lékařskou péčí.
Prodloužení doby čekání na
náročné operační výkony (např.
endoprotézu) v českobudějovické
nemocnici může narůst díky re-
formě ze současných dvou let na
tři a více roků.
Zástupce OS Kovo Jan Švec na
závěr přečetl provolání adreso-
vané politikům. Přítomní, jichž
mezitím něco přibylo, toto
schválili potleskem. Mladých
tváří jsme ovšem mezi účastníky
viděli velmi málo jako ostatně při
všech podobných akcích. Mladí
buď nechtějí o problémech
společnosti nic slyšet, anebo jsou
se stavem navýsost spokojeni.
Copak asi řekou po prvním lednu
příštího roku?

text a foto (pam)

16. listopadu před českobudějovickým Metropolem Porada předsedů základních organizací v Hradci Králové

Zimní svazová rodinná rekreace
v roce 2012

Hotel Engadin Železná Ruda
NOS 17/2011 str. 5 - 7

V OČEKÁVÁNÍ VÝVOJE HOSPODÁŘSKÉ SITUACE I
ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ PŘEVLÁDÁ MEZI OBČANY SKEPSE

Za pět let bude hospodářská situace v naší zemi horší než dnes, tvrdí to
58 % lidí, což je vůbec nejvíce od roku 1993. Jen o něco méně skepticky
vidí lidé perspektivy životní úrovně své vlastní domácnosti. Ta se zhorší
za příštích pět let podle 44 % osob, zlepší podle 15 %, zbylí neočekávají
změnu. To jsou výsledky výzkumu STEM provedeného na reprezenta-
tivním souboru obyvatel ČR starších 18 let ve dnech 7. – 15. října 2011.
Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpoví-
dal soubor 1277 respondentů.
„Jak se domníváte, že bude celkově vypadat hospodářská situace v
naší zemi za pět let: bude lepší, horší, nebo zhruba stejná jako dnes?"
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Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2012
Novela zákoníku práce, tedy zákona 262/2006 Sb., v platném znění,
nabude účinnosti ode dne 1. ledna 2012. Jedná se o rozsáhlou novelu,
která byla vládou a posléze parlamentem zpracována v 323 bodech.
Není možné zabývat se v tomto článku všemi změnami zvláště proto,
že se jedná ve většině především o legislativní zpřesnění dosud plat-
ného paragrafového znění zákona, případně o změny, které na právní
postavení zaměstnanců nebudou mít rozhodující vliv.
Pro základní informaci proto členy upozorňujeme pouze na takové
změny zákoníku práce, které jsou stěžejní a jejichž znalost by si měli
osvojit ještě před účinností novely zkoníku práce.
Za nejdůležitější lze pokládat tyto změny:

Kolektivní smlouvy
§ 26

Novela umožní vypovědět i kolektivní smlouvu uzavřenou na dobu
určitou. Dnes možnost výpovědi platí jen pro kolektivní smlouvu
uzavřenou na dobu neurčitou. Podmínky výpovědi zůstaly zachovány.
V případě, že odborová organizace, která kolektivní smlouvu uza-
vřela, zanikne, skončí účinnost této kolektivní smlouvy nejpozději
posledním dnem následujícího kalendářního roku.

Zkušební doba
§ 35

Na rozdíl od zaměstnanců, u kterých nesmí být zkušební doba delší
než 3 měsíce, může být nově u vedoucích zaměstnanců zkušební do-
ba sjednána v délce až 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku
pracovního poměru. Vedoucím zaměstnancem je ten, který je opráv-
něn podřízeným zaměstnancům ukládat pracovní úkoly a kontrolovat
jejich práci.
Zkušební doba se bude prodlužovat jen o dobu celodenních překážek
v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci ve zkušební době a
o dobu celodenní dovolené.
Pokud bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou, může zkušební
doba být sjednána maximálně na polovinu doby, po kterou má pra-
covního poměr na dobu určitou trvat.
Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který je sjednaný
jako den nástupu do práce a to kdykoliv v jeho průběhu.
U zrušení pracovního poměru ve zkušební době se výslovně stanoví
jeho písemná forma a pravidlo, že pracovní poměr skončí dnem
doručení tohoto zrušení, pokud v něm není uveden pozdější den.

Pracovní poměr na dobu určitou
§ 39

Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami bude
možné sjednat na dobu maximálně 3 roky, přičemž tato doba bude
moci být ode dne vzniku pracovního poměru opakovaně sjednána
nejvýše dvakrát (celkem tedy třikrát). Maximální možná délka na
sebe navazujících pracovních poměrů na dobu určitou může tedy činit
celkem 9 let. Za opakované sjednání pracovního poměru se bude po-
važovat i jeho prodloužení.
K předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se nebude při-
hlížet, jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu
určitou uplyne doba 3 let.
Ze zákoníku práce se vypouští dosavadní výjimky z tohoto pravid-
la (náhrady dočasně nepřítomných zaměstnanců z důvodu jejich
překážek v práci i možná dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou
organizací popř. vnitřní předpis zaměstnavatele o zvláštní povaze
práce).
Pravidla pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou se
nevztahují na agenturní zaměstnávání.

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
§ 43 a)

Jedná se o nově vložený paragraf, který vrací dosud platnou právní
úpravu zpět před rok 2004, kdy zákon 65/1965 Sb., v § 38 odst.4 tu-
to změnu pracovního poměru formou dočasného přidělení zaměst-
nance k jinému zaměstnavateli umožňoval. Dočasné přidělení je
samozřejmě možné pouze se souhlasem zaměstnance a děje se tak
mimo rámec institutu agenturního zaměstnávání.
Dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem o dočasném přidělení k ji-
nému zaměstnavateli může být uzavřena nejdříve po uplynutí 6
měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

Výpověď daná zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a
povinností z pracovněprávních vztahů

§ 51 a)
Při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů bude mít
zaměstnanec možnost dát výpověď z pracovního poměru před tímto
přechodem, přičemž jeho pracovní poměr skončí nejpozději dnem,
který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů.

Nový výpovědní důvod pro skončení pracovního poměru
§ 52 h)

Zákoník práce bude obsahovat nový výpovědní důvod ze strany za-
městnavatele. Tento výpovědní důvod je skutkově vymezen jako
porušení zvlášť hrubým způsobem povinnosti týkající se režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce. Zaměstnanec v pracovní
neschopnosti je povinen zdržovat se po dobu pracovní neschopnosti
v místě trvalého pobytu, popřípadě v místě, které nahlásí jako místo
jeho pobytu po dobu pracovní neschopnosti a dodržovat režim vy-
cházek.
V případě, že zaměstnavatel v rámci svého kontrolního oprávnění (po
dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti) zjistí, že
byl zvlášť hrubým způsobem porušen režim práce neschopného za-
městnance, má možnost z tohoto důvodu dát zaměstnanci výpověď
z pracovního poměru. Pro možnost použití tohoto výpovědního důvo-
du musí být intenzita porušení povinnosti zaměstnancem naplněna
zvlášť hrubým způsobem. Z toho vyplývá, že ne každé porušení
povinnosti režimu dočasně práce neschopného zaměstnance bude za-
městnavatele opravňovat k použití tohoto výpovědního důvodu.

Odstupné
§ 67

Výše odstupného poskytovaného zaměstnavatelem v souvislosti se
skončením pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů, bude
odstupňována v závislosti na délce trvání pracovního poměru zaměst-
nance. Bude-li pracovní poměr zaměstnance trvat méně než 1 rok,
bude odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku, bude-li
trvat v rozmezí 1 až 2 roky, pak to bude dvojnásobek průměrného
výdělku a u pracovního poměru trvajícího alespoň 2 roky, bude
odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Dohoda o provedení práce
§ 75

Dohodu o provedení práce bude možné uzavřít v rozsahu až 300 hodin
v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele (dosud se jednalo o 150
hodin). U dohody musí být sjednána doba, na kterou se uzavírá.
Bude-li u dohody o provedení práce sjednána odměna přesahující
částku 10.000,- Kč, bude povinnost z této přesahující částky odvést
pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Pracovní doba
§ 83 a § 84

Stanoví se jednotná maximální délka směny 12 hodin, která platí
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při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby.
U rovnoměrného rozvržení pracovní doby bude délka vyrovnávacího
období pro stanovenou týdenní pracovní dobu 1 týden, u ne-
rovnoměrného rozvržení pracovní doby bude vyrovnávací období
stejné jako dosud (maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích, dle kolek-
tivní smlouvy až 52 týdnů po sobě jdoucích). Jak u rovnoměrné, tak i
u nerovnoměrné pracovní doby bude mít zaměstnavatel povinnost
vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby pro všechny za-
městnance a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nej-
později 2 týdny předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na
jiné době seznámení.

Mzda za práci přesčas
§ 114/3

Zaměstnavatel může, a to u všech zaměstnanců, sjednat mzdu a při-
hlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za kalendářní rok.
U vedoucích zaměstnanců bude moci být takto přihlédnuto až k cel-
kovému rozsahu tzn. nařízené i dohodnuté práce přesčas. V tomto pří-

padě nebudou mít zaměstnanci při výkonu práce přesčas nárok na
příplatek za práci přesčas ani na náhradní volno, ani na mzdu za vyko-
nanou práci přesčas. Tyto podmínky lze pouze sjednat, nikoliv
stanovit jednostranně zaměstnavatelem mzdovým výměrem nebo
vnitřním mzdovým předpisem.

Mzda a příplatek za noční práci a práci v sobotu a v neděli
§ 116 a § 118

U mzdy za noční práci a práci v sobotu a v neděli bude možno sjed-
nat jinou minimální výši a způsob určení příplatku i individuálně.
Dosud tuto možnost dávala pouze kolektivní smlouva.

Čerpání dovolené
§ 218

Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou nejpozději do 30.
6. následujícího kalendářního roku, bude mít právo určit si čer-
pání dovolené sám zaměstnanec. V případě překážek v práci na
straně zaměstnance (pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská
dovolená) bude mít zaměstnavatel povinnost určit dobu čerpání dovo-
lené po skončení těchto překážek.
Nárok na proplacení nevyčerpané dovolené bude mít zaměst-
nanec výhradně při skončení pracovního poměru.

Působení odborových organizací u zaměstnavatelů
§ 286 a § 348/3

Odborová organizace bude působit u zaměstnavatele, pokud bude mít
alespoň 3 své členy u zaměstnavatele v pracovním poměru (dosud
stačí 1 zaměstnanec). Oprávnění odborové organizace vůči zaměst-
navateli a povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci
vzniknou dnem následujícím po dni, kdy odborová organizace za-
městnavateli oznámila, že výše uvedenou podmínku splňuje a sdě-
lí zaměstnavateli, který její orgán bude jednat jejím jménem.
Přestane-li odborová organizace tyto podmínky splňovat, bude
povinna to zaměstnavateli oznámit bez zbytečného odkladu.
Zaměstnavatel již není vázán na souhlas odborové organizace, zda se
zaměstnanec dopustil neomluveného zameškání práce. Postačí,
jestliže byl případ s odborovou organizací projednán. O tom, zda
bude absence omluvena, pak rozhoduje zaměstnavatel.

Konkurenční doložka
§ 310

Při sjednání konkurenční doložky, kterou se zaměstnanec zavázal, že
po skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečně činnost, která
by byla shodná s činností zaměstnavatele, se snižuje minimální výše
přiměřeného peněžitého vyrovnání poskytovaného zaměstnavatelem
zaměstnanci na polovinu průměrného měsíčního výdělku.

Závěrem ještě nutno konstatovat, že novelou zákoníku práce účinného
od 1. 1. 2012 byla přijata zásada subsidiarity mezi zákoníkem práce
a občanským zákoníkem. To znamená, že se na pracovněprávní vztahy
podpůrně použije občanský zákoník tam, kde daný problém není řešen
zákoníkem práce. Zároveň zákoník práce vysloveně stanoví, kdy není
možné občanský zákoník použít.
Novelou byl také opuštěn princip relativní neplatnosti právního
úkonu, který znamenal, že právní úkon je platný, dokud se někdo
soudně nedovolá jeho neplatnosti. Proto jsou v § 19 zákoníku práce
taxativně vyjmenovány případy, kdy právní úkon je neplatný absolut-
ně od začátku a soud k této neplatnosti přihlédne i bez něčího návrhu.

20. 11. 2011
JUDr. Pavel Sirůček

Odboráři z litoměřického kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR:

Facebook - Občané proti nesmyslným reformám

“Tyto stránky si nekladou za cíl nic jiného než
seznámit veřejnost s dopady a možnými důsledky
Drábkovy reformy. Zároveň vyzýváme tímto
k veřejné diskuzi o smysluplnosti této reformy.”
Jak je najdete? Do vyhledávače napište: občané
proti nesmyslným reformám nebo vložte url:
http://cs-cz.facebook.com/pages/Ob%C4%8Dan%C3%A9-proti-
nesmysln%C3%BDm-reform%C3%A1m/175756149162171
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§ ODPOVÍDÁME §

Kdy je možné použít okamžitou výpověď z pracovního poměru?
A jaký je její formální postup? Jaký odborový orgán musí
výpověď projednat?
Především je nutné upozornit na
skutečnost, že „okamžitá výpověď
z pracovního poměru“ není termí-
nem zákoníku práce, protože s vý-
povědí je vždy spojena výpovědní
doba. Máte tedy zřejmě na mysli
okamžité zrušení pracovního po-
měru, které je upraveno v § 55 zá-
koníku práce. Z dotazu pak vyplývá,
že vás zajímá okamžité zrušení pra-
covního poměru zaměstnavatelem,
proto se nebudeme zabývat stejným
právem, které má vůči zaměstna-
vateli zaměstnanec.
V každém případě však musíme
okamžité zrušení pracovního
poměru vnímat jako zcela výjimeč-
ný způsob skončení pracovního
poměru, který je tvrdým zásahem
do práv zaměstnance. Takovéto skon-
čení pracovního poměru musí mít
přísné formální náležitosti. Přede-
vším musí být provedeno písemně
pod sankcí neplatnosti. Dále musí
být uveden důvod tohoto zrušení, ji-
nak je tento právní akt rovněž ne-
platný. Důvod již nesmí být ze stra-
ny zaměstnavatele měněn. Okam-
žité zrušení pracovního poměru také

musí být zaměstnanci doručeno.
Aby bylo dále platné, musí být
osobně podepsáno oprávněnou oso-
bou.
V kterých případech tedy může za-
městnavatel pracovní poměr zrušit?
Důvody lze rozdělit na
a) „kriminální selhání“ a
b) na porušení povinnosti vyplý-
vající z právních předpisům vzta-
hujících se k jim vykonávané prá-
ci. (dříve „pracovní kázeň“)
ad a) Zaměstnanec byl pravomocně
odsouzen za úmyslný trestní čin
k nepodmíněnému odnětí svobody
na dobu delší než 1 rok. Tento § ne-
lze tedy použít, jestliže je zaměst-
nanec teprve ve vyšetřovací vazbě,
podal proti rozsudku odvolání nebo
šlo o nedbalostní trestný čin např.
v souvislosti s automobilovou ne-
hodou. Jestliže však byl trestný čin
spáchán při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s nimi,
podmínky jsou sice stejné (pravo-
mocnost rozsudku, úmysl a nepod-
míněný trest, ale podmínky jsou pří-
snější, neboť stačí délka odsouzení
nejméně 6 měsíců.
ad b) v daném případě se musí jed-
nat o porušení „pracovní kázně“
zvlášť hrubým způsobem. Zákoník

práce nikde nespecifikuje, co tento
zvlášť hrubý způsob znamená. Věc
se musí posuzovat případ od pří-
padu. Ani skutečnost, že zaměstna-
vatel ve svém pracovním řádu taxa-
tivně specifikuje, co pokládá za
zvlášť hrubý způsob porušení po-
vinností vyplývající z pracovních
předpisů vztahujících se k vykoná-
vané práci, není rozhodující. Soudy
při žalobách o neplatnost rozvázání
pracovního poměru především po-
suzují osobnost zaměstnance, jeho
dosavadní vztah k vykonávané prá-
ci, okolnosti za jakých k pochybení
došlo a skutečnost o kolikáté pochy-
bení již šlo. A tak zcela jistě bude
soudem jinak posuzován řidič, u kte-
rého byl již poněkolikáté v pracovní
době zjištěn alkohol a zaměstnan-
kyně, u které byl zjištěn alkohol při
eventuální náhodné oslavě na pra-
covišti.
Pro zachování právní jistoty zaměst-
nanců smí být výše uvedené důvody
okamžitého rozvázání pracovního
poměru použity pouze do dvou mě-
síců ode dne, kdy se zaměstnavatel
o důvodu, že takto může pracovní
poměr se zaměstnancem rozvázat,
dozvěděl, nejpozději však do 1 roku
ode dne, kdy tento důvod vznikl.
Pracovní poměr končí okamžikem
doručení tohoto rozhodnutí zaměst-
nanci. A to buď osobně, do vlastních
rukou nebo prostřednictvím poš-
tovních služeb.
Podle § 61 zákoníku práce je za-
městnavatel povinen výpověď i okam-
žité skončení pracovního poměru

předem projednat s odborovou orga-
nizací. Důležité je slovo projednat.
Příslušná základní odborová organi-
zace, která u zaměstnavatele působí,
může při jednání rozhodnutí zaměst-
navatele ve prospěch zaměstnance
ovlivnit a docílit, že zaměstnavatel
svůj názor změní a na okamžitém
skončení pracovního poměru trvat
nebude. Bohužel, pokud se věc při
jednání nepodaří ve prospěch za-
městnance vyargumentovat, nega-
tivní názor odborové organizace na
skončení pracovního poměru není
pro zaměstnavatele závazný.
Pokud se zaměstnanec chce proti
okamžitému skončení pracovního
poměru bránit, musí podat žalobu na
příslušný soud. Tady upozorňuji, že
žaloba musí být podána do dvou
měsíců od okamžiku, kdy zaměst-
nanec okamžité rozvázání pracov-
ního poměru obdržel. Zde je rozdíl
od výpovědi z pracovního poměru,
kdy tato dvouměsíční lhůta začíná
běžet až po uplynutí výpovědní
doby!! Samozřejmě žaloba musí být
v této dvouměsíční lhůtě doručena
soudu. Jedná se totiž o hmotně prá-
vní lhůtu, kdy pro dodržení lhůty ne-
stačí předat žalobu poštovním služ-
bám.
Pro úplnost dodávám, že zaměstna-
vatel nesmí okamžitě zrušit pracov-
ní poměr s těhotnou zaměstnankyní,
zaměstnankyní, která je na mateřské
dovolené a zaměstnancem a zaměst-
nankyní, kteří čerpají rodičovskou
dovolenou.

JUDr. Pavel Sirůček

Jak dlouho předem mi může zaměstnavatel nařídit práci přesčas?
Může mi v poledne říci, že budu o dvě hodiny déle v práci?
Musím vás zklamat. Zákoník práce
nestanoví žádnou lhůtu, v které nej-
později by měl zaměstnavatel za-
městnanci oznámit potřebu přesča-
sové práce. Tato absence lhůty vy-
chází z logiky, že práci přesčas je
možné konat jen výjimečně a práci
přesčas může zaměstnavatel zaměst-
nanci nařídit jen z vážných provoz-
ních důvodů. Tyto provozní důvo-
dy pak mohou logicky vzniknout i
v průběhu směny, po které se má
přesčasová práce konat. Zaměstna-
vatel pak musí především zajistit,
aby nařízená práce přesčas nečinila
víc než 8 hodin v jednotlivých týd-
nech a 150 hodin v kalendářním
roce. Nad tento rozsah lze přesča-
sovou práci se zaměstnancem pouze
dohodnout. Celkový rozsah práce
přesčas (tedy nařízené i dohodnuté)
nesmí činit v průměru víc než 8 ho-
din týdně v období, které může činit
nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Pouze kolektivní smlouva může
vymezit toto období nejvýše na 52
týdnů po sobě jdoucích. A samozřej-
mě musí zaměstnavatel zajistit, aby
měl zaměstnanec po práci přesčas
dostatek odpočinku před následující
směnou.
I když zákoník práce okamžik, kdy
má být zaměstnanci práce přesčas
nařízena neřeší, měl by zaměstnava-
tel přihlédnout k potřebám zaměst-

nance, kterému přesčas nařizuje.
Vychází to i z požadavku dobrých
mravů jako jedné ze základních
zásad pracovněprávních vztahů tak,
jak je stanovuje § 13 odst.5) záko-
níku práce. Zaměstnavatel by měl
o potřebě nařízené práce zaměst-
nance informovat v okamžiku jejího
vzniku a neodkládat takovýto příkaz
na pozdější dobu. Stejně tak respek-
tovat závažné důvody, které zaměst-
nance vedou k tomu, že přesčasovou
práci konat nemůže (domluvená
prohlídka u lékaře, péče o dítě, do-
pravní obslužnost apod.), tedy věci,
které nelze objektivně řešit při nej-
větší snaze jinak, než tento konkrét-
ní den.
Pokud by měl zaměstnanec pocit, že
nařizovaná práce přesčas je vůči ně-
mu zaměstnavatelem zneužívána a
narušuje jeho soukromý život, má
ve smyslu § 14 zákoníku práce prá-
vo, aby zaměstnavatel jeho stížnost
projednal, a to i za účasti odborové
organizace. Při takovémto projed-
návání pak lze dokázat, zda byla
práce přesčas nařízena oprávněně,
včas nebo věc bylo možno řešit
jiným způsobem, například pro-
střednictvím dalšího zaměstnance.
Navíc, odborová organizace má prá-
vo, aby s ní zaměstnavatel projednal
předem opatření týkající se mimo
jiné i práce přesčas.

Američtí milionáři žádají Kongres, aby jim
zvýšil daně
Téměř 140 amerických milionářů vyzvalo
Kongres Spojených států, aby jim zvýšil daně.
Proti plánům na vyšší zdanění bohatých se ale
staví republikáni, kteří kontrolují Sněmovnu
reprezentantů, upozornila agentura Reuters.
"Prosíme, udělejte tuto správnou věc. Zvyšte

naše daně," píše se v dopisu podepsaném 138 členy skupiny
"Vlastenečtí milionáři za rozpočtovou sílu".
Ta vznikla zhruba před rokem během neúspěšné snahy přesvědčit
Kongres, aby ukončil daňové úlevy pro milionáře zavedené za
dřívějšího republikánského prezidenta George Bushe.
Skupina nyní požaduje zrušení těchto úlev po kongresovém "super-
výboru", který se snaží dosáhnout dohody ohledně způsobu snižování
rozpočtového deficitu. Americký prezident Barack Obama a jeho
demokraté chtějí daňové úlevy pro bohaté zrušit, republikáni se však
obávají negativních dopadů takovéhoto kroku na zaměstnanost.
Podobnou výzvu jako Američané adresovali nedávno vládě i fran-
couzští boháči. Chtějí tak přispět ke zlepšení stavu veřejných financí.
Podpis pod petici připojila například majitelka kosmetického impéria
L´Oreal nebo šéf ropného gigantu Total.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz
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Nejnovější výzkumy naznačují, že
spokojený pracovník je zdravý
pracovník. Často stačí několik
malých změn k vytvoření zdra-
vého pracovního prostředí, v němž
se budete cítit dobře. Následu-
jících jedenáct kroků ke zdraví
vám dodá potřebnou inspiraci ke
změnám.
Vyhněte  se  milostným  aférám
v kanceláři
Podle výzkumů Iowa University
62 % ženatých mužů a 46 % vda-
ných žen, kteří měli milostnou
aféru, začali ji s někým, koho
potkali při práci. Kancelářské
milostné  aféry se stávají nezdra-
vými,  pokud  nedopadnou  dobře.
V takovém případě mají za
následek zvýšenou hladinu depre-
sivních stavů a pokles pracovní
morálky v průměru o 16 %. Když
milostná romance skončí, dochází
podle výzkumníků v 17 % případů
ke snaze o pomstu, ve 12 % pří-
padů ke špehování druhé osoby a
v 5 % k fyzickému násilí. Z toho
se stal takový problém, že některé
firmy nutí zaměstnance podepsat
dohodu,  podle které jsou nuceni
hlásit každý milostný poměr, který
navázali v práci. 
Choďte domů dříve
Výzkumníci z University of Kali-
fornia našli vazbu mezi počtem
hodin strávených v práci a zvý-
šeným krevním tlakem. Jejich
výzkumné výsledky naznačují, že
muži i ženy pracující 40 hodin
týdně vykazují o 14 % vyšší riziko
hypertenze  ve  srovnání  s  těmi,
kteří pracují 11 až 39 hodin týdně.
Pro ty, kteří pracují 41 až 50 hodin
týdně, vzrostlo zvýšené riziko hy-
pertenze na 17 % a pro ty, kteří
pracují víc než 51 hodin týdně
vzrostlo zvýšené riziko hypertenze
dokonce na 29 %. 
Používejte schody
Podle výzkumu provedeného na
University of Ulster lidé, kteří
chodí po schodech, místo aby
používali v práci výtahů, mají
nižší hladinu cholesterolu, lepší
dýchání, zdravější srdce a menší
tělesnou hmotnost. 
Změňte polohu obrazovky vaše-
ho počítače
Pokud je počítačová obrazovka ve
špatné poloze, mohou z toho být
bolesti  hlavy, chronická únava a
dlouhodobé bolesti krku, zad, ra-
men a zápěstí. Výzkumníci z Kong-
sberg   College   of   Engineering
v Norsku zkoumali dlouhodobé
účinky pozice obrazovky u 150
kancelářských pracovníků. Zjisti-
li, že ti, kteří měli obrazovku o 15o

mimo správnou pozici pociťovali
více bolesti, vykazovali více dnů

zameškaných pro nemoc a potře-
bovali méně pohybů krční páteře.
Správná pozice obrazovky je ta,
při které horní okraj obrazovky je
na úrovni očí. 
Pořiďte si živé rostliny v květi-
náči
Rostliny v květináči snižují riziko
ucpaného nosu a sucha v krku. Po-
dle norských výzkumníků v kan-
celáři, kde je živá zeleň v květi-
náčích, je o 23 % nižší výskyt po-
tíží v nose, v krku a vysychání po-
kožky. Kašel a únava v takových
kancelářích klesají o 37 a 30 %.
Výzkumníci  nevědí  přesně, čím
jsou tyto účinky způsobeny;
pravděpodobně to je díky zlepšení
kvality vzduchu a psychologic-
kého efektu prostředí s přírodní
zelení. 
Omezte e-mailovou poštu
Jeden ze tří kancelářských zaměst-
nanců trpí e-mailovým stresem.
Podle výzkumných studií kance-
lářští pracovníci kontrolují e-mai-
lovou poštu příliš často v průběhu
dne. Zejména ženy jsou ohroženy
nadměrnou snahou odpovídat na
e-maily okamžitě. Zapomeňte na
to, že musíte reagovat okamžitě.
Kontrolujte e-maily a odpovídejte
na ně pouze dvakrát denně. 
Dejte průchod svým emocím
Dusit v sobě negativní emoce není
dobrá věc, může to vést k depre-
sivním stavům a srdečním one-
mocněním. V roce 2003 se usku-
tečnila výzkumná studie organizo-
vaná časopisem Stress and Health.
Skupina zaměstnanců byla požá-
dána,  aby  si  každý  vedl "deník
emocí". Členové skupiny byli
povzbuzováni k tomu, aby vyjad-
řovali svoje pocity. Výsledkem
bylo, že zaměstnanci ze skupiny
pociťovali méně stresu a po zdra-
votní stránce se cítili lépe. 
Vyzdobte si svoji kancelář
Správná barva a intenzita os-
větlení mohou zlepšit naladění lidí
a snížit výskyt bolestí hlavy. Podle
studie  University  of Texas lidé,
kteří pracují v bílých a převážně
modro zelezných kancelářích po-
ciťují vyšší pracovní výkonnost a
uspokojení z práce a lepší naladění
než ti, jejichž kanceláře jsou
barevně laděny převážně do čer-
vené. 
Vyberte si místo pro stůl uvá-
ženě
Snažte se získat místo blízko okna
a daleko od tiskárny. Švédští
výzkumníci zjistili, že naladění
zaměstnanců je nejnižší tam, kde
je málo světla. Sedět blízko okna
je dobré pro pracovní pohodu.
Počítačové tiskárny jsou špatné
pro  vaše  plíce. Podle výzkumné

Započtěte si za každou odpověď ano 1 bod, za každé ne 5 bodů.
�� Alespoň jednou denně jím teplé jídlo.
�� Alespoň čtyřikrát týdně spím 7-8 hodin.
�� Mám alespoň jednoho příbuzného nebo přítele, na nějž se mohu

spolehnout a jenž navíc bydlí nedaleko.
�� Alespoň jednou týdně cvičím až do vyčerpání.
�� Kouřím méně než 10 cigaret denně.
�� Piji méně něž pětkrát týdně alkohol.
�� Moje váha odpovídá výšce mé postavy.
�� Můj příjem kryje mé výdaje.
�� Spoléhám na vlastní přesvědčení.
�� Pravidelně navštěvuji nějaký klub nebo kulturní zařízení.
�� Mám mnoho přátel a známých.
�� Mám dobré zdraví (i zrak, sluch, zuby).
�� Dovedu mluvit otevřeně o svých pocitech, jsem-li rozzloben/a

nebo rozčílen/á.
�� S lidmi, s nimiž žiji, mluvím pravidelně o svých každodenních

problémech.
�� Alespoň jednou týdně udělám něco pro své vlastní potěšení.
�� Dovedu si dobře organizovat svůj volný čas.
�� Piji méně než tři šálky čaje/kávy denně.
�� Během dne si dovedu udělat čas jen pro sebe.

Výsledek testu
Po sečtení bodů odečtěte 15. Méně než 30 bodů: umíte se stresovou
situací vypořádat bez problémů. 31–49 bodů: stresové situace větši-
nou docela dobře zvládáte. 50–75 bodů: stresovou situaci se vám po-
daří zvládnout opravdu zřídka.

Člověk, který je odolný vůči stresu:
� se dokáže soustředit i pod tlakem,
� je vytrvalý při překonávání překážek,
� dovede se koncentrovat a je ostražitý při rutinních úkolech

vyžadujících neustálou pozornost,
� umí se přizpůsobit změnám a nečekaným situacím, nadcházejícím

problémům a nepříjemným lidem,
� je schopen se vyrovnat s tím, když se mu něco nepodaří, zvládne i

nezdar a nenechá se odradit dílčími neúspěchy,
� nepodlehne v zátěžové situaci svým emocím a dokáže je zvlád-

nout.

studie Queensland University of
Technology tiskárny mohou způ-
sobit znečištění vzduchu v kance-
lářích, protože vylučují drobné
částečky toneru, které pak lidé in-
halují. Kanceláře proto mají být
dobře větrány. 
Pracujte "na volné noze" 
Je to rizikové rozhodnutí začít
samostatně podnikat, ale ti, kteří
zaměstnávají sami sebe jako
soukromí podnikatelé mají vyšší
autonomii, vyšší úroveň uspoko-
jení z práce a pociťují méně stresu
než zaměstnanci velkých organi-
zací. K tomuto závěru došla vý-
zkumná studie časopisu Journal of
Occupational Health Psychology. 
Kreativní práce pomáhá udržet
si zdraví 
Lidé, kteří mají více samostatnosti
a kontroly nad svými denními ak-

tivitami  a  mohou se věnovat za-
jímavé  práci, která jim dělá ra-
dost, jsou s větší pravděpodobnos-
tí v lepším zdravotním stavu než
ostatní. To je výsledek nedávného
amerického výzkumu Univerzity
of Texas, který vedl profesor so-
ciologie John Mirowsky. Krea-
tivní aktivita má nerutinní povahu,
poskytuje příležitost k učení i k ře-
šení problémů a lidé ji konají rádi.
Dokonce již samotná skutečnost,
že člověk má práci, zlepšuje jeho
zdravotní stav. Pozoruhodným vý-
sledkem výzkumné studie je i to,
že denní aktivity zaměstnaného
člověka jsou v průměru krea-
tivnější než nezaměstnaného stej-
ného věku, vzdělání a pohlaví. 
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Ekvádor: Svévolné propouštění státních zaměstnanců
PSI žádá své pobočky po celém světě, aby zaslaly protestní dopis
ekvádorské vládě a odsoudily svévolné propuštění tisícovek státních
zaměstnanců. 28. října ekvádorský ministr práce rozhodl o imple-
mentaci „Cipra obligatoria de renuncias“ – něco jako hromadné
propouštění, ale s kompenzací. To se týká přes 3000 pracovníků
především ve zdravotním sektoru a zaměstnanců ve veřejné správě a
v  mnoha  případech  se  jedná o zaměstnance sdružené v odborech.
V mnoha případech navíc byla propouštění spojena s fyzickým
násilím a uvězněním. Aby vláda odůvodnila své kroky, spustila proti
státním zaměstnancům kampaň, ve které je nazývá zkorumpovanými
a neschopnými. Proti jedinému z těchto pracovníků však doposud
nebyla podána jediná žaloba, ani nenásledoval žádný soudní proces,
ve kterém by se řešila jejich nekompetence nebo neefektivita. Tato
propouštění přicházejí v návaznosti na schválení Výkonného dekretu
813 z července 2011. Tento kontroverzní dekret se ale dostává do spo-
ru ústavou a v současnosti se čeká na rozhodnutí ekvádorského ús-
tavního soudu o legálnosti takového zákona. Škrty v pracovní síle bu-
dou mít dopad nejen na zdravotní péči a kvalitu služeb veřejné správy,
ale budou mít také devastační vliv na životy stovek rodin a ohrozí
nároky na důchod pracovníků, kteří jsou propouštění jenom pár let
před penzí. PSI tak vyzývá ekvádorskou vládu, aby upustila od
dalšího propouštění pod záštitou „nucených rezignací“, aby okamžitě
zrušila již provedené propouštění, a aby dostála svým závazkům ply-
noucím z mezinárodních pracovních standardů, jakožto člen
Mezinárodní organizace práce (ILO).
Mladí pracovníci, stejná práva na odpovídající práci
Snaha Mezinárodní odborové organizace PSI o budování a omlazo-
vání  své  členské  základny  není pouhým heslem, ale reálnou akcí,
která zahrnuje mládež na všech úrovních výukových programů a ak-
tivit PSI. Pro zajištění implementace 30% kvóty mladých členů jsou
konány  rozhodné  kroky.  Síť  mládeže v tichomořské Asii (APYN)
stojí  v  čele  tohoto  procesu v daném regionu a aktivně se zapojuje
v PSI. Před nedávnem se 34 mladých delegátů zúčastnilo jihoasijské
konference APRECON v Sydney. APRECON je nejvýše postavenou
autoritou, který se schází jednou v období mezi kongresy PSI, a který
determinuje priority regionální politiky. APYN v polovině října pořá-
dal workshop poukazující na potřebu stejných práv na odpovídající
práci pro všechny. Prezentace pracovních podmínek mladých pracov-
níků v Indii a Novém Zélandu a video podmínek v Japonsku poukáza-
lo na problémy mladých pracovníků při hledání rovnováhy mezi prací
a rodinným životem. Odbory na tomto workshopu rovněž definovaly
slušnou práci. Slušná práce jednoduše znamená svobodu, bezpečí,
férovou, rovnocenou mzdu a spravedlnost. I když se to může zdát
jako základní věc, z běžného života víme, že v boji za decentní práci
máme před sebou ještě dlouhou cestu. Jak práce na dohodu nebo out-
sourcing ničí principy slušné práce? Tyto druhy zaměstnání spadají
pod označení nebezpečných zaměstnání. Práce na dohodu a outsourc-
ing ohrožují decentní práci tím, že vytvářejí druhy zaměstnání, které
negarantují pracovníkům bezpečná pracovní místa. Nejvíce jsou
ohroženi právě mladí pracovníci, kteří často neznají svá základní pra-
covní práva nebo neznají služby a podporu, kterou by jim mohly
poskytnout odbory. V některých zemích jsou mladí pracovníci hůře
placeni za stejnou práci, což může být dáno i nedostatkem životních
zkušeností a nižší schopností se bránit vůči praktikám zaměstna-
vatelům.  Nejvíce  jsou  v  tomto  ohledu  ohroženi mladí pracovníci
v soukromém sektoru, kde je účast v odborech velmi nízká. Tento
workshop tak upozornil na současné problémy mladých pracovníků a
zdůraznil negativní dopady outsourcingu.
Evropští sociální partneři spouští vyjednávání o pracovní době
Evropští sociální partneři zaslali dopis eurokomisaři László Andorovi
s informací o tom, že s ohledem na konzultaci s Evropskou komisí,
začínají vyjednávání ohledně revize směrnice o pracovní době. Cílem
tohoto vyjednávání bude uzavření dohody, která bude implementová-
na Evropskou radou v souladu s článkem 155 Smlouvy o fungování
EU. První negociační mítink je naplánován na 8. prosince 2011. V pří-
padě, že se evropským sociální partnerům podaří dokončit toto vy-
jednávání do devíti měsíců, jak udává Smlouva, informovali by
Evropskou komisi o výsledcích, kterých dosáhli, na začátku září 2012.

Regulace ratingových agentur je nutnější než kdy jindy
15. listopad 2011
Evropská odborová konfederace (ETUC) uvítala novou iniciativu
Evropské komise, která se týká regulace ratingových agentur. Tato
problematika  se  stává čím dál více aktuální, když v ohrožení už ne-
jsou jen periferní země eurozóny, ale i Itálie, Španělsko či dokonce
Francie. Tato regulace je nezbytná, obzvláště když ratingové agentu-
ry v posledních dnech ukázaly, jak dokážou zneužít svou moc napří-
klad při chybném oznámení o snížení úvěrového ratingu Franice. 
Gruzie musí respektovat pracovní standardy
15. listopad 2011
Zástupci ETUC napsali dopis eurokomisaři pro obchod, Karel de
Guchtovi, a hlavní zástupkyni EU pro zahraniční věci a bezpečnost,
Catherine Ashtonové, ve kterém vyzývají, aby došlo k přezkoumání
situace v Gruzii a k případnému odebrání obchodních preferencí této
země, dokud v ní nedojde k zastavení porušování odborářských práv.
V návaznosti na rozhodnutí USA o začátku tohoto přezkoumání by
nyní  vrchní  představitelé  EU měli přimět gruzínskou vládu, aby si
uvědomila, že konkrétní pokrok v pracovních právech je nyní klí-
čovým, pokud si Gruzie chce udržet naději na úspěšný rozvoj vztahů
s EU. ETUC vyzývá tyto představitele, aby tento vzkaz předali při své
blížící se návštěvě této země.
Portugalské odbory mobilizují stovky tisíc občanů na podporu
veřejných služeb a proti úsporám 
15. listopad 2011
Evropská odborová federace odborů ve veřejných službách (EPSU)
posílá výraz své solidarity a gratuluje portugalským odborů za úspěš-
nou demonstraci, která proběhla v Lisabonu v sobotu 12. listopadu.
Tato demonstrace byla svolána na obranu veřejných služeb a proti ús-
porným opatřením portugalské vlády. Demonstrace byla zorganizová-
na všemi portugalskými pobočkami EPSU a podle čísel policie se jí
zúčastnilo přes 180 tisíc demonstrantů. Toto shromáždění bylo
součástí příprav na jednodenní generální stávku, kterou vyhlašují dvě
portugalské odborové organizace. EPSU doufá, že tato demonstrace
bude úspěšná a přinese konec politice pouhých škrtů a úspor.
Odbory  ve  veřejných službách v Evropě koordinují akci proti
úsporám
Výkonný výbor EPSU se rozhodl, že bude koordinovat den jednotné
akce proti úsporám a pro sociální Evropu. Tento den je plánovaný na
30. listopadu napříč celou Evropou. Ve stejný den se bude konat i
mítink ministrů financí v Bruselu, následovaný zasedáním Rady pro
zaměstnanost. Rozčarováni neschopností evropských představitelů,
kteří doposud nedokázali přijít s řešením dluhové krize, odbory v čele
s EPSU budou protestovat proti necitlivým úsporným opatřením včet-
ně  útoků  proti  odborům a kolektivnímu vyjednávání, propouštění,
snižování mezd a penzí a omezování rozsahu veřejných služeb pro
občany. Pracovníci a jejich rodiny musí platit za krizi, kterou nezpů-
sobili. Je čas, aby vlády zdanily spekulaci, ty nejbohatší a banky za
účelem snížení nerovností, zvýšení zaměstnanosti a posílení veřej-
ných služeb. Mobilizace odborů bude zahrnovat generální stávku stát-
ních zaměstnanců, masivní manifestace a demonstrace. Dopad krize
se liší stát od státu. Evropské odbory ve veřejných službách odmítají
„Catastroiku“ (spojení slov katastrofa a Trojka), jakžto neefektivní
přístup Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky a
Evropské komise, který neustále hledá pouze cestu dalších a dalších
úspor. Carola Fischbach-Pyttel, generální tajemnice EPSU, k tomu
řekla: „Dochází k masivnímu útoku proti všemu, za co pracující lidé
bojovali. Nemůžeme nechat bankéře, spekulanty a liberální
alchymisty převzít kontrolu na veřejnými službami a zničit tak
dosažený blahobyt. Zvýšíme naší snahu v boji za to, co chtějí evropští
občané. Nesmíme se zaleknout této výzvy. Pokud evropští před-
stavitelé neposlouchají naše výzvy, zvýšíme naše úsilí v boji za so-
ciální a demokratickou Evropu!“                                              -pm-


