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Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS k volbám do Evropského parlamentu 23. – 24. května 2014
Pro budoucí postavení českých zaměstnanců jsou velmi důležité květnové volby do Evropského par-

lamentu. Doslova se v nich bude rozhodovat o tom, zda směřování EU zůstane nadále v rukách těch,
kteří postupně likvidují evropský sociální model. Ten model, který řadu desetiletí pomáhal Evropě
překonávat nejrůznější krize a byl zárukou vysoké životní úrovně Evropanů.

Nyní jsme svědky postupného procesu sociální dezintegrace Evropy. Bohatnoucí horní příjmové
skupiny se oddělují od zbytku společnosti, na dno padají stále početnější skupiny obyvatelstva. Dvace-
timilionová nezaměstnanost v EU se stává podhoubím pro šíření neplnohodnotných, prekérních forem
práce. EU se dostatečně nebrání tlakům nadnárodních společností, které už dnes mohou vydírat své sub-
dodavatele a celé státy.

Je potřebné, aby v Evropském parlamentu posílily sociálně demokraticky orientované strany. To je
jediná šance, jak lze zabránit úplné demontáži evropského sociálního modelu.

VI. sjezd ČMKOS proto vyzval své členy a zaměstnance, aby šli 23. – 24. května volit své zástup-
ce do Evropského parlamentu a využili tak příležitost ovlivnit budoucí podobu Evropské unie.

Ovládnou státní správu nedotknutelní superúředníci?
Přestane být státní správa ráj pro kamarády politiků?

Zveme vás na veřejnou debatu o služebním zákonu,
která se bude konat

ve čtvrtek 22. května 2014 od 9. 30 hodin
ve velké zasedací místnosti

Odborového svazu státních orgánů a organizací,
4. patro, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Vystoupí:
Jan Rovenský - předseda Odborového svazu státních orgánů

a organizací
Václav Velčovský - vedoucí Oddělení státní služby Úřadu vlády ČR
Radim Bureš - programový ředitel Transparency International
zástupce politického hnutí ANO - (v jednání)
Program:

9.30 – 9.40 uvítání účastníků, představení hostů
9.40 – 10.00 Václav Velčovský

10.00 – 10.20 zástupce ANO
10.20 – 10.45 moderovaná diskuse
10.45 – 11.00 coffee break
11.00 – 11.20 Jan Rovenský
11.20 – 11.40 Radim Bureš
11.40 – 13.00 moderovaná diskuse

srdečně vás zve výbor Mladých odborářů OS SOO

Vláda se dohodla na harmonogramu
zavedení služebního zákona

tisková zpráva, 5. května 2014
Kabinet premiéra Sobotky

dnes, 5. května 2014, na svém
jednání schválil časový har-
monogram implementace nove-
ly služebního zákona. Členové
vlády také zahájili jednání o za-
jištění činnosti Generálního
ředitelství státní služby.

Vláda se dnes dohodla na ter-
mínech plnění klíčového koalič-
ního závazku zavedení zákona
o státní službě. Časový harmono-
gram je navržen tak, aby odpoví-
dal jak národní úrovni na zákla-
dě politických a expertních vy-
jednávání, tak požadavkům Evrop-
ské komise, která bude pravidel-
ně proces implementace služeb-
ního zákona vyhodnocovat.

Kabinet premiéra Bohuslava
Sobotky zároveň zahájil jednání
o zajištění činnosti Generálního
ředitelství státní služby, jehož
zřízení je jedním ze strategic-
kých principů zákona o státní
službě. Generální ředitelství
státní služby bude fungovat jako
nadresortní, metodický, kon-
cepční, řídící, koordinační a
kontrolní orgán, který bude exis-

tovat jako organizační jednotka
Úřadu vlády České republiky.
Časový harmonogram imple-
mentace služebního zákona:
• V červenci 2014 zahájí čin-

nost Generální ředitelství stát-
ní služby jako organizační
jednotka Úřadu vlády České
republiky.

• V říjnu 2014 dojde ke jmeno-
vání generálního ředitele stát-
ní služby.

• Následně 1. ledna 2015 dojde
ke jmenování státních tajem-
níků.

• Nejpozději k 1. lednu 2016
dojde ke jmenování ředitelů
sekcí.

• Nejpozději k 1. lednu 2017
pak dojde ke jmenování před-
stavených (vedoucích zaměst-
nanců).

http://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/vlada-se-do-
hodla-na-harmonogramu-zave-
d e n i - s l u z e b n i h o - z a k o n a -
118304/tmplid-560/

***
Z výsledků jednání vlády

dne 5. května 2014:
7. Příprava a zajištění činnosti
Generálního ředitelství státní
služby
č.j. 367/14 - bod 9 schůze vlády
23.4.2014
Předkládají: ministr pro lidská
práva‚ rovné příležitosti a legis-
lativu, ministr vnitra, ministryně
práce a sociálních věcí a vedou-
cí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Pro-
jednávání bylo přerušeno.

Z programu schůze vlády
na den 12. 5. 2014:

367/14 Příprava a zajištění čin-
nosti Generálního ředitelství
státní služby.

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-dohodla-na-harmonogramu-zavedeni-sluzebniho-zakona-118304/tmplid-560/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-dohodla-na-harmonogramu-zavedeni-sluzebniho-zakona-118304/tmplid-560/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-dohodla-na-harmonogramu-zavedeni-sluzebniho-zakona-118304/tmplid-560/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-dohodla-na-harmonogramu-zavedeni-sluzebniho-zakona-118304/tmplid-560/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-dohodla-na-harmonogramu-zavedeni-sluzebniho-zakona-118304/tmplid-560/
http://statorg.cmkos.cz


Bělobrádka se debatuje mimo jiné
o tom, jak budou převedeni někteří
pracovníci na nově vzniklé generální
ředitelství státní služby. Část lidí by
totiž měla být převedena z minister-
stev vnitra a práce. Lidovci podle
Bělobrádka požadují, aby i tito pra-
covníci prošli určitým výběrem.

„Než mít služební zákon o něco
později, je horší mít zákon, který
nepřinese ten cíl, a to stabilitu státní
správy," poznamenal vicepremiér.
Podle Bělobrádka je realistické, aby
byla novela služebního zákona do
Parlamentu předložena v září. I tak
by se podle něj mohla projednat včas,
aby začala platit od ledna příštího
roku.
Neexistence služebního zákona
evropské dotace nezastaví
Pro lidovce je podle Bělobrádka ne-
přijatelné, aby v lednu vstoupil v plat-

nost původní zá-
kon o státní služ-
bě, který podle li-
doveckého před-
sedy neodpovídá současné situaci.
Vicepremiér se také dnes vymezil
proti dřívějším vyjádřením některých
koaličních partnerů, podle kterých je
schválení služebního zákona pod-
mínkou pro čerpání z evropských
fondů. „Nerad bych, abychom
vyvolávali paniku. Není to tak, že bu-
dou zastaveny peníze z EU. Je to
spíše český závazek, že stav ve státní
správě stabilizujeme zákonem o stát-
ní službě, než že by to byl požadavek
Evropské komise," poznamenal
Bělobrádek.
6. 5. 2014
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/
monitor/Vlada-zrejme-nestihne-v-kvet-
nu-predlozit-sluzebni-zakon-318005
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Vláda zřejmě nestihne v květnu

předložit do sněmovny nový služební
zákon. Novinářům to dnes řekl vi-
cepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-
ČSL). Podle něj  je  harmonogram,
který v pondělí schválila vláda,
nereálný, a vicepremiér pro něj proto
ruku nezvedl. Bělobrádek ale doufá,
že zákon bude předložen tak, aby byl
účinnný od ledna 2015. 

Podle schváleného harmonogramu
by konečnou verzi novely služebního
zákona  měla  sněmovna  schvalovat
v červnu a senát o měsíc později.
Generální ředitelství státní služby by
mělo  při  Úřadu   vlády   vzniknout
v  červenci  a v říjnu by měl kabinet

jmenovat na doporučení výběrové
komise jeho šéfa, takzvaného super-
úředníka.

„Domnívám se, že není potřeba
příliš kvaltovati. Budeme se snažit,
aby termíny byly dodrženy, ale já
příliš optimista nejsem, protože přes
enormní úsilí vyjednávacích týmů
jsme se nedostali k finálnímu řešení,"
uvedl vicepremiér.

Bělobrádek konstatoval, že debata
o finální podobě se po víkendovém
pracovním jednání zástupců koalice
posunula. O některých aspektech ale
podle něj není možné diskutovat,
protože není jasné, jaký budou mít
dopad na státní rozpočet. Podle

Vláda zřejmě nestihne v květnu předložit služební zákon 

Veřejná správa

Správy sociálního zabezpečení

Ze zprávy o hospodaření OS SOO za rok 2013
7. zasedání výboru OS státních orgánů a organizací 24. dubna 2014
schválilo zúčtování ztráty hospodaření provozního fondu za rok 2013
a zúčtování zisku z hospodářské činnosti OS za rok 2013 (spoluvlast-
nictví nemovitostí) s rezervním fondem OS. 

PROVOZNÍ FOND OS rok 2013
rozpočet skutečnost      čerpání

v Kč v Kč %
Výnosy 
Tvorba PF z podílu člen. příspěvků 14 402 100,00 14 114 642,74 98,00% 
Úroky - výnosy z vkladů 
u peněž. ústavů 350 000,00 411 895,19 117,68% 
Splátky půjček z PSF 27 500,00 65 000,00 236,36% 
Výnosy celkem 14 779 600,00 14 591 537,93 98,73% 
Náklady
Zasedání orgánů a komisí 175 300,00 92 958,50 53,03% 
Porady, aktivy, semináře 48 100,00 52 461,00 109,07% 
Školení 110 000,00 29 351,50 26,68% 
Činnost sekcí 1 676 400,00 1 093 745,00 65,24% 
Cest. náhrady pracovníků 
a funkc. OS 100 000,00 75 852,00 75,85% 
Publikace, časopisy, noviny 20 000,00 12 830,00 64,15% 
Mezinárodní činnost 80 000,00 80 171,71 100,21% 
Právní zastup. a poradenství 350 000,00 308 761,00 88,22% 
Péče o funkcionáře 7 500,00 3 306,00 44,08% 
Mzdové náklady 5 251 100,00 5 050 986,00 96,19% 
Zákonné pojištění 1 807 600,00 1 750 765,00 96,86% 
Příděly SF 124 000,00 121 228,00 97,76% 
Provozní náklady 1 072 000,00 1 004 400,92 93,69% 
Péče o pracovníky 45 000,00 38 640,00 85,87% 
Nákup drobného majetku 140 000,00 155 384,60 110,99% 
Náklady autoprovozu 246 000,00 235 521,08 95,74% 
Náklady IPC 4 136 200,00 4 141 307,12 100,12% 
Náklady spojené s vyd. čas. NOS 375 100,00 229 900,00 61,29% 
Příspěvek na činnost ČMKOS 1 794 400,00 1 790 135,60 99,76% 
Příspěvek na činnost BOZP 118 000,00 144 456,90 122,42% 
Příspěvky PSI 263 300,00 260 112,00 98,79% 
Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR 44 000,00 43 874,00 99,71% 
Příspěvek Evropskému hnutí v ČR 500,00 500,00 100,00% 
Systém podpor a dotací 
pro čl. OS (PSF) 1 500 000,00 2 201 372,50 146,76% 
Náklady celkem 19 484 500,00 18 918 020,43 97,09% 
Výnosy celkem 14 779 600,00 14 591 537,93 98,73% 
Výsledek hospodaření (schodek) -4 704 900,00 -4 326 482,50 91,96%

Výbor sekce a Podnikový výbor
odborových organizací správ sociál-
ního zabezpečení se konal 14. dubna
v Praze. Host jednání, 1. místo-
předseda OS SOO Bc. Pavel Bednář
informoval  o  aktuálním  dění
ohledně novely zákona o státní služ-
bě,  sjezdu  ČMKOS  a  chystaném
sjezdu našeho odborového svazu, je-
hož přípravy se v pracovních komi-
sích zúčastní i členové ze sekce.

Záástupce vedení České správy
sociálního zabezpečení, PaedDr.
Miluše Hájková, informovala o vy-
dávání nových průkazů, záměru
vypracovat novou systemizaci pra-
covních pozic v souvislosti s novým
služebním zákonem, možném zave-
dení pružné pracovní doby po zave-
dení nového docházkového systému
a výdajích na platy v rámci ČSSZ. 

Vedení  ČSSZ  neuvažuje  o pro-
dloužení možnosti čerpání indispo-
zičního volna na 4 dny. Zvýšení od-
stupného na 5násobek průměrného
platu byl zamítnut z důvodu ne-
dostatku finančních prostředků, ze

stejného  důvodu   byl   zamítnut   i
v rámci kolektivního vyjednávání
další návrh odborů snížit spoluúčast
na stravenkách. Vedení ČSSZ
navrhlo doplnit do KS a do zásad
čerpání FKSP pro rok 2014 možnost
finančního příspěvku na sportovní
aktivity, návrh na zřízení firemní
školky byl zařazen do projektových
návrhů, instrukce k postupu ve-
doucích pracovníků při zhoršených
mikroklimatických podmínkách bu-
dou prezentovány na poradě vedení. 

Předseda podnikového výboru
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný informoval
o konzultaci návrhů PV OO k vyjed-
návání  o  nové  kolektivní smlouvě
s odborníky OS SOO, když návrhy
PV OO byly naprosto standardní, ale
vedení ČSSZ na jejich zakotvení do
kolektivní smlouvy a zásad čerpání
FKSP nepřistoupilo. 

PV OO se usnesl, že se nezto-
tožňuje se zamítnutím návrhů do
kolektivního vyjednávání ze strany
vedení ČSSZ, předloží vedení ČSSZ
aktualizované  návrhy  pro  jednání
o nové kolektivní smlouvě a bude do
konce účinnosti stávající kolektivní
smlouvy usilovat o vyjednávání lep-
ších pracovních podmínek pro za-
městnance ČSSZ. 

Porada předsedů výborů základních
organizací sekce Veřejné správy z hl.
m. Prahy se konala 29. dubna v pros-
torách našeho odborového svazu.
Předseda OS Ing. Jan Rovenský a
předsedkyně sekce Ing. Alena Gaňová
informovali o konání sjezdu ČMKOS a
svých osobních dojmech z jeho jed-
nání, dále pak o aktuálním projed-
návání novely služebního zákona a jed-
nání zástupců svazu o změně nařízení
vlády o platech. Po informaci o způ-
sobu přípravy předsjezdové konference
pražských odborových organizací
sekce veřejné správy a voleb delegátů
na celorepublikovou konferenci sekce
a sjezd OS, jednotliví předsedové VZO
informovali o činnosti jejich základ-
ních organizací a kolektivním vyjed-
návání. Většina organizací má uza-
vřené dobré kolektivní smlouvy,

současně  však  existují  určité  obavy
v souvislosti s komunálními volbami
na podzim tohoto roku.

***
Porada odborových funkcionářů

sekce veřejné správy našeho odbo-
rového svazu ze Středočeského kraje,
se konala 6. května v Praze. O sjezdu
ČMKOS informovali 1. místopředseda
OS Bc. Pavel Bednář a předsedkyně
sekce Ing. Alena Gaňová. Přítomní
projednali přípravy okresních konfe-
rencí pro základní organizace sekce ve
Středočeském kraji, které zvolí delegá-
ty celorepublikové konference sekce a
delegáty VII. sjezdu OS. Okresní
pověřenci sekce informovali o činnosti
ZO v jednotlivých okresech a uzavírání
kolektivních smluv. Projednán byl stav
členské základny a odvod členských
příspěvků.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-zrejme-nestihne-v-kvetnu-predlozit-sluzebni-zakon-318005
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-zrejme-nestihne-v-kvetnu-predlozit-sluzebni-zakon-318005
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-zrejme-nestihne-v-kvetnu-predlozit-sluzebni-zakon-318005
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Seminář mladých odborářů ve Velkých Bílovicích
Druhý aprílový ví-
kend jsem strávil
v nádherné obci
Velké  Bílovice,
která je největší vi-
nařskou obcí u nás.
Uskutečnil se zde

seminář pro mladé odboráře z člen-
ských odborových svazů PSI. Jako
lektoři vystoupili Ing. Ivana Břeň-
ková  a  Mgr.  Ladislav  Kucharský
z Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče ČR, který seminář or-
ganizoval, a Mgr. Ludmila Pazde-
rová ze  Slovenského  odborového
svazu  zdravotnictví  a   sociálních
služeb.

Semináře se zúčastnilo více než
30  mladých  členů z  odborových
svazů působících  ve zdravotnictví,
v zoologických zahradách, kultuře,
energetice, u hasičů a i z našeho
odborového svazu. Dorazila také
děvčata ze Slovenska. Jako host při-
jel i Denis Rohan z irského
odborového svazu IMPACT. 

V sobotu dopoledne měla Ing.
Ivana Břeňková přednášku na téma
sociální dialog na místní, evropské a
světové úrovni. Dozvěděli jsme se,
že sociální partnerství existuje již od
konce 19. století.  Jeho  cíle  byly a
jsou rozvoj vztahů mezi zaměst-
nancem a zaměstnavatelem a rozvoj
důstojné práce v důstojných pod-
mínkách za důstojnou odměnu.
Sociální dialog brání sociálnímu vy-
loučení a chudobě. Sociální dialog
je nástroj k udržení sociálního smí-
ru. Na světové úrovni funguje řada
organizací, které reprezentují mezi-
národní sociální dialog. Jsou to
například Mezinárodní organizace

Těsně před Velikonocemi jsem
v Ostravě se zúčastnil diskusního
fóra k novému občanskému
zákoníku. Na začátku nás přivítal
pan Ludvík Chovanec z ostrav-
ského informačního a poraden-
ského centra našeho odborového
svazu. Moderátorem diskuzního
fóra byl Mgr.  Jan Horecký, který
je také předsedou Rady mladých
ČMKOS. Díky velkému úsilí
odborů i po přijetí nového občan-
ského zákoníku zůstal zákoník
práce zachován jako samostatný
právní kodex. Zákoník práce je
nadále  zvláštní právní předpis a
jeho uplatnění má přednost před
občanským zákoníkem jakožto

obecným   právním   předpisem.
Významné pro nás je, že odbo-

ry se nesmí považovat za spolek.
Odborové organizaci stačí pro její
vznik pouze zaevidování u rej-
stříkového  soudu a existuje již
ode dne podání na rozdíl od
spolku, který se musí registrovat a
vznikne, až proběhne registrace.

Pod vedením moderátora byla
diskuse k problematice nového
občanského zákoníku zajímavá a
jsem rád, že jsem se jí zúčastnil.
Akce by měla znovu proběhnout
na podzim a rád se jí zúčastním
znovu.

Kamil Kloz
Mladí odboráři OS SOO

práce (MOP), Mezinárodní odboro-
vá konfederace (MEOK), její sou-
částí je i ČMKOS, či Celosvětová
odborová internacionála veřejných
služeb  (PSI), její součástí je i náš
odborový svaz. Evropský sociální
dialog za zaměstnance vede
Evropská odborová konfederace
(EOK), kde je organizována i
ČMKOS, a Evropská federace
odborových svazů veřejných služeb
(EPSU), jejím členem je náš svaz.
Český sociální dialog se řídí např.
Evropskou sociální chartou a úmlu-
vami MOP č. 87 a 98, které upravu-
jí právo odborově se sdružovat a ko-
lektivně vyjednávat. Jedním z vý-
sledků sociálního dialogu, který
ovlivňuje náš každodenní pracovní
život, je kolektivní smlouva.

Poté jsme měli workshop k rezo-
luci EPSU o nezaměstnanosti mla-
dých v Evropě. Rozdělili jsme se do
skupin a měli jsme vyjádřit svůj
pohled na rezoluci i na problém mla-
dých nezaměstnaných. Bylo zají-
mavé zjistit, že vznikl průsečík mezi
všemi v názoru, aby školy spolupra-
covaly se zaměstnavateli, kteří by
např. učiliště či střední školy mohli

sponzorovat. Tím by studenti měli
zajištěn plynulý přechod ze školy do
zaměstnání a zaměstnavatelé by
získali odborné pracovníky. 

V sobotu proběhl také seminář
Mgr. Ladislava Kucharského o efek-
tivní komunikaci. Probrali jsme i
záludnosti neverbální komunikace
především v kontaktu s nadřízený-
mi. Po obědě jsme si udělali krás-

Sociální dialog a nový občanský zákoník

nou procházku ke kapličce upro-
střed vinohradu. Mimochodem se
zde natáčel film Bobule. Byl to bá-
ječný výlet, díky kterému jsme si
pročistili hlavy.

V neděli nás ještě čekala odbo-
rářská angličtina s Mgr. Ludmilou
Pazderovou a po obědě jsme se
vypravili do svých domovů. Orga-
nizátor opět nezklamal a připravil
seminář plný nových zážitků. Další
seminář se uskuteční ve dnech 17. –
19. října 2014 a doufám, že již ne-
budu jediný zástupce našeho od-
borového svazu.

Kamil Kloz
Mladí odboráři OS SOO

Minule jsem vám
slíbil odpovědi na
vaše otázky. Pojď-
me na to. 
1) Mohu si již
teď sjednat refi-
nancování hy-

potéky, i když výročí fixace je až
v prosinci? Kolik ušetřím, když
dlužím 1 780 000,- Kč a mám
nyní sazbu 3,69 % a do konce
ještě zbývá 19 let?
Ad 1) Novou smlouvu si u většiny
bank můžete sjednat 12 měsíců
před datem fixace, u některých až
2 roky. Pokud si novou sazbu, tře-
ba 2,89 %, zafixujete na 5 let, tak
za těchto 5 let oproti původnímu
nastavení ušetříte 109 227,- Kč.
2) Banky v televizi inzerují slu-
čování spotřebitelských úvěrů a

Finance a rodina - 3
slibují  velké  úspory.  Jde  to  i
u hypoték?
Ad 2) Určitě. Sloučením hypoték
do jedné - velké, budete vůči nové
bance zajímavějším partnerem a
nabídne vám lepší podmínky než
předcházející společnosti. Musíte
si jen dát pozor, abyste slučovali
stejný typ hypotéky. Nelze slučo-
vat účelové a neúčelové (ame-
rické) hypotéky.
3) Při splácení svého úvěru jsme
se několikrát opozdili u měsíční
splátky a máme záznam v regis-
trech. Můžeme i tak refinanco-
vat úvěr k jiné bance, když nám
ta stávající nabízí horší pod-
mínky než jsme měli?
Ad 3) Ano, i v tomto případě  se
dá hypotéku refinancovat, ale
záleží, jak hodně v minulosti a ko-
likrát jste se se splátkou opozdili.
4) Je  možné  refinancovat pře-
klenovací úvěr ze stavebního

spoření   hypotékou   a   má  to
smysl?
Ad 4) Ano, je to možné, pokud je
současný zůstatek dluhu větší než
300 000,- Kč. Ze  zkušenosti vy-
plývá, že celkem zaplacené úroky
jsou u stavebního spoření vyšší
než u hypotéky. I měsíční splátka
bude  u hypotéky nižší než u pře-
klenovacího úvěru. U překleno-
vacího úvěru platíte v prvních
letech úroky z celkové půjčené
částky  a váš  dluh  se  nesnižuje.
U hypotéky platíte každý měsíc na
úrocích méně a méně. Příklad:
překlenovací úvěr u stavební
spořitelny na 2 miliony na 25 let,
přeplatíte o 1,68 milionu, tedy
celkem 3,68 milionu. Pokud si ten
samý úvěr vezmete u banky jako
hypotéku, zaplatíte navíc 811
000,-  Kč,  tedy  celkem 2,81 mi-
lionu. Pozor, i u stavební spořitel-
ny je úroková sazba fixovaná jen

na 5 let a nemusí být stejná celou
dobu! 

U spotřebitelských úvěrů a
kreditních karet je to stejné.
Sloučením ušetříte poplatky spo-
jené s úvěrem a převedením
získáte lepší úrokovou sazbu.

Můžete využít nabídky bank na
odpuštění splátek při řádném splá-
cení, ale realisticky zhodnoťte
svou situaci a pořádně si přečtěte
podmínky. Dnes jsem viděl nabíd-
ku na 0% úrok na druhou polovi-
nu splátek ale RPSN byla stejně
15 %! 

Těším se na další dotazy na
adrese odbory@kpspol.cz, a příště
na shledanou. 

Petr Dobrovolný, 
konzultant společnosti KPS



ONLINE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

www.zpmvcr.cz

KDE MÍT
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?

Online přihláška
Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Každá máma chce pro své děti to nejlepší a vždy vybírá jen to, co dítěti 
a rodině vyhovuje nejvíce. Zdravotní pojištění je pro každou rodinu 
důležité. Přihlásit se k ZP MV ČR nikdy nebylo pohodlnější.

www.211.cz



Benefitní program ČMKOS Odbory Plus v číslech:
(od 22. 6. 2012 do 31. 3. 2014)

• Program má 17 500 registrovaných členů.
•  9 000 členů aktivně využívá běžný účet u Equa bank spojený 

s bonusem 500 Kč.
• Prostřednictvím tohoto bonusu bylo vyplaceno 4 282 500 Kč.
•  Běžný účet pro rodinné příslušníky – využilo 450 členů programu.
•  Na akcích „získej nového člena“ a odměn pro ZO bylo vyplaceno 

téměř 70 000 Kč.
•  Možnost Re-půjčky s bonusem nebo zřízení nejvýhodnější hypotéky 

poptalo 964 zájemců a využilo 668 lidí.
•  Další zájem jsme zaznamenali v oblastech životního pojištění, 

nabídky levnější elektrické energie, pomoci v řešení insolvence, 
nabídky kreditních karet, spoření, konsolidace dluhů a energií. 
O tyto možnosti se zajímalo celkem 2 453 zájemců.

•  V rámci soutěže v r. 2012 byly vylosovány a rozděleny ceny 
v hodnotě nad 50 000 Kč. 

•  Téměř 300 prezentací programu se zúčastnilo okolo 6 000 zájemců.
•  Bylo vydáno a rozesláno 10 000 ks vydání magazínu Sondy Revue 

Speciál na téma Odbory Plus.
•  Blog Odbory Plus (od 4/2013) uveřejnil necelých 180 příspěvků, 

od 7/2013 tyto stránky navštívilo téměř 80 000 čtenářů, kteří si 
prohlédli 259 150 stránek.

•  Pro potřeby prezentace programu bylo vytištěno a distribuováno 
50 000 letáků.

www.odboryplus.cz

Tel.: 774 775 959 Email: podpora@odboryplus.cz

vyhody.odboryplus.cz blog.odboryplus.cz
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Pružná pracovní doba
Pružná pracovní doba je us-

pořádání pracovní činnosti, které
vám jako zaměstnanci umožňuje
částečně libovolně nakládat s ča-
sovým  rozdělením  své  práce.
V rámci takového nastavení lze
odlišit základní a volitelnou pra-
covní dobu. Základní pracovní
dobu určuje zaměstnavatel a jed-
ná se o čas, kdy je zaměstnanec
povinen pobývat na pracovišti.
Volná pracovní doba je pak
časový interval, v němž zaměst-
nanec vykonává činnost do výše
svého pracovního úvazku.
Právem zaměstnavatele je určit
rozmezí takové doby, právem za-
městnance rozhodnout se, kdy
bude v tomto rámci pracovat.
Pokud pracujete  v režimu
pružné pracovní doby, může vám
zaměstnavatel  určit volnou pra-
covní  dobu  od  6.00  do 18.00 a
v jejím rámci základní pracovní
dobu od 8.30 do 15.00. Systém
pružné pracovní doby je možné
uplatňovat v rámci dne, jednoho
nebo čtyř týdnů. Jako všechny
další formy pracovní činnosti je
pružná pracovní doba před-
mětem  smlouvy mezi zaměst-
nancem a zaměstnavatelem.
Specifické případy, kdy dochází
k výjimkám z ujednání o pružné
pracovní době, ošetřuje zákoník
práce a před podepsáním smlou-
vy je nutné se s ním seznámit.
V jaké situaci se rozhodujeme
pro pružnou pracovní dobu 
Možná i pro vás je klíčovou

životní otázkou, jak sladit za-
městnání a další aktivity, kterým
se chcete věnovat. Přemýšlíte,
jak sladit kariéru  a partnerský
život nebo studium. Pružná pra-
covní doba se může stát řešením
pro vás a stejně tak pro manžel-
ství, kde ani jeden z rodičů
nemůže  či   nechce  kvůli  péči
o potomky zcela opustit svou
profesi.   Existují    i   povolání,
v nichž je očekáván větší výkon
v   určitých    obdobích,    načež
v následujících dnech pracovní
tempo polevuje. Proto také sys-
tém pružné pracovní doby často
využívají zaměstnanci v umě-
leckých a kreativních profesích.
V ideálním případě může tato
forma práce přispívat k inten-
zivnějšímu sladění osobní a pra-
covní roviny. Přináší ale také
rizika, která mohou život znepří-
jemnit a zkomplikovat.
Jak se v pružné pracovní době

nepřetížit 
Možnost  ovlivnit  časové na-

Sen nebo realita: psychologické aspekty flexibilních forem práce Barbora
Krčmářová / Gender Studies, o.p.s., Praha 2011
Autorky: Barbora Krčmářová, Irena Bejšovcová
Editorka: Lada Wichterlová
Projekt je financován firmou T mobile
http://aa.ecn.cz/img_upload/f26ec32f53a15794cd9388a660de0a25/psychomanual.pdf

stavení své práce vám dává pro-
stor  pro přizpůsobení činnosti
vlastnímu  dlouhodobému  i ak-
tuálnímu  nastavení nebo bioryt-
mu.  Každý z nás o sobě ví, zda
raději vstává s prvním za-
kokrháním, jestli jeho nejlepší
nápady přicházejí za pět minut
dvanáct nebo jeho mysl v do-
poledních hodinách funguje na
poloviční provoz.

Individualizovaná organizace
pracovní doby tak může zlepšit
vaši výkonnost i zvýšit pracovní
spokojenost. Zároveň ale vyža-
duje vyšší míru sebeovládání,
zodpovědnosti a schopnost efek-
tivně plánovat čas. Předejít
přetížení vlastního organismu i
psychiky můžete například do-
držováním následujících do-
poručení:
� sledujte své fyzické i psy-

chické prožitky, zejména úna-
vu a slabost.

� plánujte si v práci přestávky a
pokuste se je dodržovat.

� snažte se udržet vyvážený
poměr  práce a dalších aktivit
v průběhu celého pracovního
týdne nebo měsíce.

� uvědomte si, že i v rámci pruž-
né pracovní doby je za práci
přesčas považováno až pře-
kročení stanoveného objemu
práce v rámci daného časo-
vého období.

� spolupracujte s kolegy v míře,
která je dána vaší i jejich ná-
plní práce. Nenechte si přidě-
lovat úkoly, které vám nepatří,
dokud nesplníte ty své.
Práce s časem a prioritami 

� stanovujte si jasné termíny a
úkoly na každý den a snažte se
je dodržovat.

� nespoléhejte na to, že většinu
práce stihnete v posledním
pracovním dni nebo týdnu.

� počítejte s tím, že průměrně 20
% naplánované pracovní doby
budete muset věnovat neče-
kaným událostem.

� neodkládejte neoblíbené pra-
covní aktivity na pozdější
dobu. Pokud se jim budete
věnovat unaveni, zhorší se
vaše psychické naladění a po-
klesne motivace, což může
zhoršit výkonnost a vést k chy-
bám.

� pokud se vám práce opakova-
ně kupí a nestíháte ji v urči-
tých dnech, analyzujte příčinu
tohoto jevu. Pomoci může za-
znamenávání pracovních i
nepracovních aktivit v určitém
období (například v horizontu
týdne či měsíce) a následné
vyhledání a pojmenování tzv.
žroutů času.

� patří k vašim povinnostem vy-
plňování každodenních zpráv
či pracovních výkazů? Věnujte
se jim pravidelně, na konci
pracovního období vám zabe-
rou výrazně více času.

Pracující  s pružnou  pracovní
dobou a lidé  kolem něj

(rodina, partnerský vztah) 
Práce v pružné pracovní době

může představovat řešení  prob-
lému  s časem pro mnohé jedince,
partnery i rodiny. Mnozí manželé
s dětmi předškolního či školního
věku využívají klouzavou pra-
covní dobu, aby zajistili  do-
provod dětem do školy nebo na
volnočasové aktivity, mohou se
vystřídat, a přitom  jim zůstává
plná výše platu. Podobná je také
možnost střídat se v péči o rodin-
né příslušníky, kteří mají speciál-
ní potřeby. Pro sladění pružné
pracovní doby s časem pro rodi-
nu a vaše nejbližší:
� stanovte si pro sebe ideální

průběh pracovního týdne a
pokuste se takové uspořádání
dodržet.

� pokud se opakovaně v určitý
den  objevují  události,  kvůli
kterým   musíte   zaměstnání
opustit dříve, než bylo v plánu,
zkraťte v ten den pracovní
dobu trvale a najděte náhradní
dobu, kterou budete striktně
dodržovat.

� požadujte, aby okolí respekto-
valo vaše časové potřeby, pra-
covní rozvrh a nezneužívalo
možnost změn a posunů.
Měníte-li  něco na poslední
chvíli, dejte jasně najevo, že
jde o výjimečnou událost.

� i když pracujete  v pružné  pra-

covní době, můžete  využívat
pomoc rodiny,  pečovatelských
či ošetřovatelských  služeb.
Nezapomínejte na to.

� týká se pružná pracovní doba
vás  i  partnera?  Hlídejte, aby
z  vašeho rozvrhu nezmizel
čas, který trávíte společně.
Pokud se v domácnosti jen stří-
dáte  a možností k setkání je
málo, váš vztah tím může být
ohrožen.

� pracujete  v klouzavé pracovní
době jen vy? Dbejte na to, aby
vás partner či rodina nevníma-
li  jako  pohotovostní   službu,
kterou  lze využít v jakýkoli
moment dne.

Pracující  s pružnou  pracovní
dobou a jeho nadřízení, 

kolegové a podřízení 
� pokud v systému pružné pra-

covní doby pracují i vaši
spolupracovníci, stanovte si
jasná pravidla kontaktu a pře-
dávání  informací,  které  k prá-
ci potřebujete.

� stejně tak si vymezte a sdělte,
kdy se věnujete čtení emailů a
další komunikaci.

� jako nadřízený i podřízený re-
spektujte stanovenou základní
pracovní dobu a to samé
očekávejte od svého okolí.

� buďte si vědomi, že vaši kole-
gové mohou s časovým plá-
nem zacházet jinak než vy.
Přesto  dodržujte uspořádání,
které se osvědčilo a vyhovuje
vám a nenechte se strhnout
například k dřívějším odcho-
dům z práce, delším přestáv-
kám a podobně. Zamezíte tak
vlastnímu vyčerpání a pře-
tížení.

FAQ – odpovědi na čast o kladené otázky 
POKUD PRACUJI V PRUŽNÉ PRACOVNÍ DOBĚ, MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL TO-
TO USPOŘÁDÁNÍ  DOČASNĚ MĚNIT?
Ano, existují zákonem ošetřené situace, v nichž se takové rozvržení pracovní doby ne-
uplatní. V takovém případě se vychází z předem stanoveného rozvržení týdenní pra-
covní doby, které stanovuje zaměstnavatel. Takové rozvržení by měl zaměstnanec znát
v době podpisu pracovní smlouvy.
VOLITELNÁ PRACOVNÍ DOBA STANOVENÁ MÝM ZAMĚSTNAVATELEM
ZAČÍNÁ V  7.30,  ZÁKLADNÍ    PRACOVNÍ    DOBA V  9.00.  POKUD  PŮJDU
S DÍTĚTEM K LÉKAŘI A DO PRÁCE PŘIJDU V 8.30, JE NUTNÉ SI HODINU
NAPRACOVAT?
Překážky na straně zaměstnance,  které  zasáhly do volitelné  pracovní doby jsou podle
zákoníku práce  považovány  za  omluvené,  ale nikoli  za výkon práce. Dobu, kterou
v takovém případě trávíte mimo pracoviště, je třeba napracovat, přičemž není po-
važována za přesčas.
JE MOŽNÉ, ABY PRACOVNÍ AKTIVITY, NA NICHŽ NADŘÍZENÝ VYŽADUJE
MOU ÚČAST, BYLY PLÁNOVÁNY  DO ÚSEKU VOLITELNÉ  PRACOVNÍ DO-
BY? JAK SE V TAKOVÉM  PŘÍPADĚ  ZACHOVAT?
Plánování volitelné pracovní doby, která je upravena v pracovní smlouvě, je právem za-
městnance.  Povinné pracovní aktivity  by proto  zaměstnavatel  měl  stanovovat do pra-
covní doby základní. Pokud vznikají rozpory, upozorněte na znění pracovní smlouvy a
pokuste se dohodnout úpravu.

http://aa.ecn.cz/img_upload/f26ec32f53a15794cd9388a660de0a25/psychomanual.pdf
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Pružná pracovní doba a překážky v práci při jejím uplatnění
Tento moderní způsob roz-

vržení pracovní doby má mnoho
příznivců z řad zaměstnanců, ale
nese s sebou i určité nevýhody.
Jistě bude vítaný rodiči ne-
zletilých dětí, kterým ulehčí
„vypravení“ dítěte do školky
nebo školy resp. usnadní (častou
nutnost) mít přehled o využívání
jejich volného času. Stejně tak
jej  jistě  uvítají   zaměstnanci,
kteří – díky takto pojatému
rozvržení pracovní doby - mo-
hou snáze realizovat své
koníčky, např. sportovní. Přes
tyto nesporné výhody je však
třeba vnímat, že pružné roz-
vržení  pracovní doby ovlivňuje
i  oblast  překážek  v  prác   na
straně zaměstnance a především
pak způsob jejich úhrady.

Nutno však zdůraznit, že sa-
motný vztah zaměstnance k za-
vedení pružné pracovní doby, ať
již kladný nebo záporný, není
rozhodující. Její zavedení je
zcela v kompetenci zaměstna-
vatele, samozřejmě po projed-
nání (nikoliv schválení) odbo-
rovou organizací. Zaměstnavatel
může přitom pružnou pracovní
dobu umožnit jak jednotlivcům,
tak i určitým kolektivům. V žád-
ném případě však není zaměst-
navatel vázán – pokud se sám
takto nerozhodne - zavést jí
plošně pro všechny zaměst-
nance.

Princip pružné pracovní doby
je určen dvěma časovými úseky
– základní pracovní dobou a vo-
litelnou pracovní dobou. Délku
a nástup a ukončení základní
pracovní doby určuje zaměstna-
vatel a je vložena mezi dva
úseky volitelné pracovní doby.
Základní pracovní doba je pak
časový úsek, v kterém zaměst-
nanec  musí  být  na  pracovišti
k dispozici zaměstnavateli. U vo-
litelné části pracovní doby si za-
městnanec sám stanoví počátek
a  konec  pracovních  směn. To
znamená, že zbývající část sta-
novené pracovní doby (po
odpracování její základní části
dle určení denní, týdenní nebo
měsíční), může odpracovat v do-
bě, kterou si sám určil.

Toto rozdělení pracovní doby
na základní a volitelnou je pro
posouzení   rozsahu    překážek
v  práci  na  straně zaměstnance
a zaměstnavatele klíčové. 

Zákoník práce v § 97 stanoví
totiž odchylky, jak jsou při
pružné pracovní době překážky

v práci posuzovány. Cituji
odstavce 1 – 4 výše uvedeného
paragrafu  (odstavec 5 se týká
jen konta pracovní doby).
Odst. 1: 
„Překážky v práci na straně za-
městnance při pružném
rozvržení pracovní doby se po-
suzují  jako  výkon  práce    jen
v rozsahu, ve kterém zasáhly do
základní pracovní doby. Věta
první neplatí v případě dočasné
pracovní neschopnosti, kdy se
zaměstnanci poskytuje náhrada
mzdy nebo platu.“

Jinými  slovy:  jestliže  je zá-
kladní pracovní doba stanovená
např. od 9 hod. a zaměstnanec
byl u lékaře od 7 hod. do 11
hod., bude mít proplacenou jako
nepřítomnost v práci pouze
dobu od 9 hod. do 11 hod., tedy
2 hodiny. Doba od 7 hod. do 9
hod.  je  pak omluvená absence,
z které nevzniká nárok na mzdu
nebo  plat.  Obdobný  režim  je
v případech jiných důležitých
osobních překážek v práci dle
přílohy nařízení vlády č.
590/2006 Sb., kdy je spojena
nezbytně nutná doba nepřítom-
nosti zaměstnance v práci s ná-
hradou mzdy nebo platu. Jedná
se např. o převoz manželky nebo
družky do zdravotnického za-
řízení a zpět, při narození dítěte,
doprovodu rodinného příslušní-
ka při náhlém onemocnění nebo
úrazu a k předem stanovenému
vyšetření do zdravotnického za-
řízení.

V případě pracovní neschop-
nosti se pružné rozvržení pra-
covní doby neuplatní a zaměst-
nanec má nárok na náhradu
mzdy nebo platu případně
následně peněžité dávky podle
předpisů o nemocenském po-
jištění. Z tohoto důvodu je nut-
né, aby zaměstnavatel pro tento
účel - zároveň  při   rozhodnutí
o pružné pracovní době - ihned
též rozvrhl pracovní dobu do
předem stanovených pracovních
směn.
Odst. 2:
„Při  překážkách  v   práci   na
straně zaměstnance při pružném
rozvržení pracovní doby,
vymezených přesnou délkou
nezbytně nutné doby, po kterou
přísluší zaměstnanci pracovní
volno,  nebo jde-li o činnost zá-
stupců zaměstnanců, se posuzuje
jako výkon práce celá tato do-
ba.“

Jinými slovy: přesná délka
nezbytně nutné doby je daná
např.  v  příloze  nařízení vlády
č. 590/2006 Sb., a to přímo na
celé dny. Jmenovitě je takto up-

ravena důležitá osobní překážka
jakou je vlastní svatba, svatba
dítěte, nebo úmrtí rodinných
příslušníků, a to v rozmezí 2
nebo jednoho dne v závislosti na
vztahu zaměstnance k zemřelé-
mu. Za 1 den se pro tyto účely
považuje doba odpovídající
průměrné délce směny, vyplýva-
jící ze stanovené týdenní pracov-
ní doby nebo kratší pracovní do-
by. O překážku vymezenou přes-
ným rozsahem se také jedná při
účasti zaměstnanců na školení
pořádaném odborovou organiza-
cí  v  rozsahu  5  pracovních dní
v kalendářním roce § 203 odst. 2
písm. c), nebo pracovním volnu
poskytovaném v souvislosti se
zvyšováním kvalifikace podle §
232 zákoníku práce.

Překážka v práci v důsledku
činnosti zástupců zaměstnanců
se jako výkon práce posuzuje
celá bez ohledu na to, zda při-
padne do základní nebo i volitel-
né pracovní doby.
Odst. 3:
„Překážky v práci na straně za-
městnavatele při pružném
rozvržení pracovní doby se po-
suzují jako výkon práce, jestliže
zasáhly do směny zaměstnance,
a  to  za  každý  jednotlivý   den
v rozsahu průměrné délky smě-
ny.“

Jinými slovy: Není rozhodu-
jící, zda překážka na straně za-
městnavatele způsobená poru-
chou zařízení nebo nedostatkem
surovin, energie nebo i z jiných
důvodů zasáhla do volitelné
nebo základní části zaměstnan-
covy směny. Doba, po kterou by-
lo zaměstnanci znemožněno
vykonávat práci, se započte jako
odpracovaná doba v plném
rozsahu
Odst. 4:
„Za dobu 1 dne se považuje pro
účely odstavců 1 až 3 doba
odpovídající   průměrné  délce
směny vyplývající ze stanovené
týdenní    pracovní  doby   nebo
z kratší pracovní doby.“

Jinými slovy: I v případě, že
by zástupce zaměstnanců vedl
jednání se zaměstnavatelem
(např.  o   kolektivní   smlouvě)
v daný den i víc než 10 hodin,
bude mu jako odpracovaná doba
započtena doba odpovídající
průměrné délce směny zaměst-
nance. 

Vedle jiných důležitých osob-
ních překážek v práci na straně
zaměstnance pamatuje zákoník
práce i na překážky v práci z dů-
vodů  obecného zájmu (§ 200),
výkonu veřejné funkce (§ 201),
výkonu občanských povinností
(§ 202) nebo jiné úkony v obec-
ném zájmu (§ 203 odst. 2, písm.

a – i ). Tyto povinnosti plní za-
městnanci obvykle především ve
svém volném čase, pokud
výjimečně budou zasahovat do
pracovní doby, poskytuje  jim
zaměstnavatel  pracovní  volno
v nezbytně nutném rozsahu.
Rozbor těchto výše uvedených
překážek vzhledem k jejich poč-
tu a různorodosti přesahuje
záměr tohoto článku. Jednotlivé
překážky v práci, podmínky je-
jich vzniku a rozsah poskytování
pracovního volna, včetně případ-
ného poskytování náhrady mzdy
či platu, se různí. 

Přitom se posouzení těchto
překážek při pružné pracovní
době  řídí   stejnými   principy,
které jsou stanoveny v § 97
zákoníku práce. 

JUDr. Pavel Sirůček 

názor
Volby do EP

Dnes hodně z nás nadává na
Evropsku unii. Připomeňme si důvody
jejího vzniku, respektive vzniku
Evropského sdružení uhlí a oceli, které
je prapůvodce EU. Jedním z důvodů za-
ložení sdružení byla snaha, aby se
neopakovala válečná zvěrstva.
Postupně vzniklo Evropské společenství
a Evropská unie, jak ji známe dnes.
Díky tomuto konceptu Evropa velké
válečné konflikty jako 1. světová válka
a 2. světová válka už nezažila. V Evropě
si  pamatujeme  na  občanskou   válku
v bývalé Jugoslávii. Jelikož je už
Slovinsko  a Chorvatsko součástí EU a
k členství se blíží i Srbsko, je vznik další
války na Balkánském poloostrově skoro
vyloučen. V současné době sledujeme
konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem.
Kdyby Ukrajina a Rusko byly součástí
Evropské unie, jsem přesvědčen, že
takovýto  konflikt   by   nastat  nemohl.
V EU se spory řeší diplomaticky,
mírovými prostředky. Nám se může
zdát, že tato jednání jsou dlouhá a
výsledný kompromis všichni přijímají se
skřípajícími zuby, ale k válečnému kon-
fliktu mezi členy EU nikdy nedošlo. 

V současné době slyšíme od různých
extrémistů, že Evropská unie je k niče-
mu a že potřebujeme vládu pevné ruky.
Ve třicátých letech získal moc Adolf
Hitler. K  moci  se  dostal díky líbivým
heslům, které pronášel. Rozpoutal 2.
světovou válku a kromě Židů, Romů či
homosexuálů začal vraždit i odboráře a
všechny, kteří měli odlišný názor než
on. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku
až na hrdinské výjimky jim nikdo nepo-
mohl. Dá se to částečně omluvit tím, že
za jakoukoliv pomoc vyhlazovaným
hrozil trest smrti pro celou rodinu. Teď,
před volbami do evropského parlamen-
tu, slyšíme řadu rádoby líbivých hesel
od extrémistů. Pokud extrémisté získají
moc, může se brzy stát, že budou vyhla-
zovat lidi s rezavými vlasy nebo ty, co
nosí brýle anebo odboráře. Nebuďme
líní, pojďme k volbám do evropského
parlamentu a nevolme extrémisty.

Kamil Kloz, 
Mladí odboráři OS SOO
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PSI a Fórum o globálním dialogu o kolektivním vyjednávání ve
veřejných službách
15. duben 2014

Zástupci PSI se zúčastnili Fóra o globálním dialogu ohledně výzev,
kterým čelí kolektivní vyjednávání ve veřejných službách. Fórum
pořádala Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě ve dnech 2. a

3. dubna. Toto Fórum
svedlo dohromady zá-
stupce vlád, zaměstna-
vatelů a pracovníků.
Účastníci tripartity dis-

kutovali o tom, jak finanční krize ovlivnila kolektivní vyjednávání ve
veřejných službách a o dalších otázkách rozvoje dobrých pracovních
vztahů. R. Pavanelli byla mluvčí za skupinu pracovníků. Ačkoliv to
nebyla snadná debata, konsensuální body tohoto mítinku naznačují,
kolika problémům pracovníci ve veřejných službách čelí. Úplná zprá-
va ILO obsahující konkrétní výstupy a shrnutí bude během krátké do-
by zveřejněna a distribuována všem členům PSI.

Peru: Generální stávka během 22. a 23. dubna
24. duben 2014

Vláda v Peru reagovala na požadavky odborů ukončením dialogu a
potlačováním protestů. Pe-
ruánské pobočky PSI již
delší dobu požadují úpravy
v hospodářských a státních
reformách, které přináší vlá-
da. Poté, co vláda odmítla
pokračovat v dialogu a při

nemožnosti dosažení dohody, uspořádaly odbory celostátní stávku ve
dnech 22. a 23. dubna. PSI zaslala prezidentovi Peru dopis, ve kterém
ho vyzývá, aby zvážil návrhy odborových a sociálních organizací.
Mezi těmito návrhy jsou:
- Nastavení příslušných mechanismů na omezení korupce;
- Upravit zákon o civilní službě s cílem zajištění slušné práce,

férových mezd a penzí a respektování svobody sdružování;
- Upravit zákon, který prosazuje privatizaci vodohospodářských

služeb;
- Iniciovat vyjednávací proces o návrzích z národního seznamu

stížností.

Ženeva: PSI se zúčastnila demonstrace proti TISA
29. duben 2014

28. dubna se zástupci PSI spolu se švýcarskými odbory a občan-
skými organizacemi zúčastnili demonstrace před australským velvys-

lanectvím v Ženevě. V jeho sí-
dle se totiž pořádají tajná vy-
jednávání o Dohodě o obchodu
ve službách (TISA), kterou
prosazují vlády, a která ulehčí
nadnárodním společnostem
převzít klíčové veřejné služby,

jako jsou zdravotní péče a vzdělávání. Rosa Pavanelli, k tomu řekla:
„Cílem veřejných služeb by nemělo být dosažení zisku pro nadnárod-
ní korporace. Zajištění, aby neúspěšné privatizace již nikdy nemohly
být vráceny do rukou veřejnosti, je nesmyslnou ideologií volného
trhu.“

Svátek práce – 1. květen 2014
První Máj symbolizuje boj mezinárodního pracovního hnutí a

v tomto roce byl Svátek práce relevantní více než jindy. Šest let ús-
porných a neoliberálních politik napříč všemi kontinenty odsoudilo
odborové hnutí k opětovnému boji za základní svobody a práva. 25 let
po rozpadu Sovětského svazu a pádu železné opony je svět zapojen
v dalším ideologickém a ekonomickém boji. Pracovníci ve veřejných
službách od Kanady po Paraguay, od Alžírska po Botswanu, od Jižní

Koreje po Thajsko a od Turecka po Španělsko, často nasazují své ži-
voty za svá práva a bojují proti politikám, které
jdou přímo proti pracovníkům. Vlády zpochybňují
nejen sociální dialog, ale i demokracii samotnou,
když zakazují demonstrace a kriminalizují sociál-
ní konflikty. Model, který implementuje privati-
zaci veřejných služeb, snižuje veřejné výdaje a
snižuje úlohu státu, je prezentován jako balíček

opatření před současnou krizí. Ekonomický růst při vysoké nezaměst-
nanosti a sociální dumping vytvářejí prostředí, které je příznivé pro
vykořisťování, vede k nejisté práci a vytváří generaci chudých pracu-
jících. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelli k tomu říká: „Máme
zodpovědnost chránit zájmy našich členů a bojovat za práva odborářů
a pracovníků. Musíme se připojit ke kolektivní akci, abychom zajis-
tili dostupnost kvalitních veřejných služeb pro mladé i staré a sociál-
ní spravedlnost a rovnost pro všechny. Potvrzujeme a požadujeme
právo každého pracovníka na stávku ve veřejném i soukromém sek-
toru.“ Kvalitní veřejné služby a sociální ochrana vytváří základ
demokracie. Právě přes rozvoj a zlepšování veřejných služeb
můžeme překonat tuto krizi. Řízení, vymahatelnost práva a kvalitní
veřejné služby jsou klíčovými pilíři udržitelného rozvoje. Kolektivní
vyjednávání a mechanismy na urovnávání sporů ve veřejném sektoru
posilují kulturu míru a vyjednávání místo konfliktu, beztrestnosti a
korupce. PSI bojuje za odborové hnutí a za práva pracovníků.

Jarní ekonomické predikce: Ekonomika EU má daleko do zdra-
vého vývoje

Evropská komise dnes zveřejnila svou jarní ekonomickou predikci
pro rok 2014. Veronica Nilsson, konfederační tajemnice Evropské
odborové konfederace (ETUC), k tomu řekla: „Možná se objevují

jisté známky zotavení, ale evropská
ekonomika má daleko do uzdravení.
Dnešní predikce neukazují žádný
významný pokles nezaměstnanosti.
S 26 miliony nezaměstnaných a s od-
hadem poklesu nezaměstnanosti
z letošních 10,5 % na 10,1 % v příš-

tím roce – je těžké vidět, v jakém smyslu dochází k reálnému zo-
tavení. Úrovně nezaměstnanosti, chudoby a nerovnosti v Evropské
unii jsou hrozné a měly by v Evropské komisi budit větší obavy, než
se zdá, že budí. Evropská komise hodně hovoří o růstu taženém in-
terní poptávkou, ale politiky EU zaměřené na omezování veřejných
výdajů snižují mzdy a nedělají nic pro podporu vnitřní poptávnky.
Reformy navržené Evropskou komisí mají daleko do úspěchu, brzdí
růst a riskují stagnaci a dokonce i recesi pro některé evropské země.
Místo úsporných politik ale vskutku potřebujeme plán investic do růs-
tu a pracovních míst, který by podpořil vnitřní poptávku.“

Španělsko: Je čas investovat do růstu a pracovních míst, tvrdí
odbory

Bernadette Ségolová, generální tajemnice ETUC, a předáci španěl-
ského odborového hnutí při mítinku se španělským premiérem

Rajoyem v Madridu požadovali investice do
růstu a pracovních míst. B. Ségolová k tomu
řekla: „Krize ještě neskončila. Úsporné poli-
tiky nefungují. Evropa potřebuje plán na in-
vestice do růstu a pracovních míst jako je
program „Nová cesta pro Evropu“.

Navrhujeme investiční cíl ve výši 2 % EU HDP ročně během příštích
10 let. Takové investice by pomohly vybudovat silný průmyslový
základ, dobré veřejné služby a inovační výzkum a vzdělávací kapaci-
ty s 11 miliony nových kvalitních pracovních míst napříč celou
Evropou.“

P. Mokoš




