
STANOVISKO
k návrhu novely zákona o státní službě

V souvislosti s probíhající finální fází novely zákona o státní
službě jsou medializovány různé protichůdné informace, které
nesvědčí o koaliční shodě a optimální přípravě nového zákona.
Výsledkem je nejistota současných zaměstnanců státní
správy, kteří jsou dezorientovaní a přestávají věřit perspek-
tivnosti a deklarovanému zajištění podmínek potřebných pro řád-
ný výkon státní služby.
Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici konečnou verzi návrhu
zákona o státní službě, sdělujeme pouze základní požadavky,
které jsou pro odbory nepodkročitelné:
� Požadujeme, aby byl zaveden příplatek za službu ve

výši 25 % příslušného platového tarifu státního zaměst-
nance, a to již od nabytí účinnosti zákona. Vycházíme ze
skutečnosti, že výrazně rozšířené povinnosti zaměstnanců ve
státní službě musí být kompenzovány odpovídající úrovní je-
jich platů. Nelze předpokládat, že při současné úrovni
odměňování by bylo možné udržet a získat plně kvalifikované
odborníky s patřičnou znalostí problematiky státní správy.

� Považujeme za nezbytné odstranění nesrovnalostí v od-
měňování dosavadních zaměstnanců státní správy, ke
kterému došlo v důsledku určování platových tarifů v rámci
rozpětí příslušné platové třídy (ustanovení § 123 odst. 6 písm.
e) zákoníku práce a § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).

� Mezi zásadní připomínky odborů patří i zrušení smluvních
platů (§ 122 zákoníku práce).

� Důležitou podmínku pro realizaci zákona je navýšení objemu
prostředků na platy v rozsahu, který bude kompenzovat de-
setiprocentní propad platů státních zaměstnanců v letech
2011- 2013. Pro uvedený účel požadujeme zvýšení prostředků
na platy na rok 2015 nejméně o 5 %, na rok 2016 o dalších
5 %. Navýšený rozpočet by měl být využit k úpravě platových
tarifů státních zaměstnanců.

V Praze dne 21. 5. 2014.
Ing. Jan Rovenský, v. r.

předseda Odborového svazu
státních orgánů a organizací
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Zleva: moderátoři školení z poradní komise Mladí odboráři Mgr. Bc.
Dalibor Fadrný a Mgr. Šárka Homfray, předseda OS SOO Ing. Jan
Rovenský, vedoucí Oddělení státní služby Úřadu vlády ČR PhDr.
Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., programový ředitel Transparency
International Radim Bureš.

K novele zákona o státní službě
Odborový svaz státních orgánů a organizací ve spolupráci s výborem Mladých odborářů OS
SOO pořádal ve čtvrtek 22. května 2014 školení o návrhu a současném stavu projednávání
zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměst-
nanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech.

Ze sekcí

Ve velké zasedací místnosti
odborového svazu v Praze se na
školení sešlo asi šedesát účast-
níků a postupně vystoupili a na
otázky odpovídali vedoucí Od-
dělení státní služby Úřadu vlády
ČR Václav Velčovský, první
náměstek ministra financí Lukáš
Wagenknecht, předseda Odbo-
rového svazu státních orgánů a
organizací Ing. Jan Rovenský a
programový ředitel Transparency

International Radim Bureš.
Moderátory byli Mgr. Bc. Dali-
bor Fadrný a Mgr. Šárka Hom-
fray z Mladých odborářů.

V. Velčovský konstatoval in-
formační vakuum v době stále
probíhajících politických jednání
a shrnul dostupné informace ve
chvíli politické shody a jednání
o parametrech, a informoval o ter-
mínu předložení paragrafového

Společné výjezdní zasedání
výboru sekce a pracovníků infor-
mačních a poradenských center
našeho odborového svazu se kona-
lo ve dnech 29. až 31. května 2014
v České Kamenici.

Části jednání se účastnil předse-
da našeho odborového svazu Ing.
Jan Rovenský, který informoval
o aktuální situaci ohledně jednání
o prostředích státního rozpočtu na
platy a o předpokládané novelizaci

vládního nařízení o platech, které
bude znamenat zrušení smluvních
platů a platů v rozpětí. Seznámil
účastníky stručně i s jednáním
ohledně zákona o státní službě.

K problematice registrace
nových a změn u stávajících zá-
kladních a místních odborových
organizací v souvislosti s nabytím
účinnosti nového občanského
zákoníku podal informace svazový
právník JUDr. Pospíšil. V těchto

Veřejná správa

KOMPLEXNÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

K TISKU 71 -

SLUŽEBNÍ ZÁKON

(29. 5. 2014) na

http://www.psp.cz/sqw/hp.sq

w?k=4012&z=6540
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Uprostřed první náměstek ministra financí Ing. Lukáš Wagenknecht

K novele zákona o státní službě

znění. Výsledný stav novely je
politickým kompromisem. Slo-
žitá byla jednání ohledně posta-
vení náměstků ministra a státního
tajemníka či složení výběrových
komisí, když velkým problémem
je dosažení potřebné depolitizace
odborných pracovníků státní

měňování, které má být nově
vyřešeno do dvou let, o kontrolní
pravomoci Generálního ředitel-
ství státní služby a o otázce jme-
nování představitelů správních
úřadů, ve které zatím není do-
saženo řešení.

J. Rovenský zdůraznil nestan-
dardní přípravu novely zákona,
který bude dlouhou dobu ovliv-

výběrových řízení, které by měly
poskytnout šance schopným pra-
covníkům na postup. Formalizo-
vané postupy by měly omezit
subjektivitu rozhodování. Je tře-
ba, aby skutečně do dvou let byl
připraven nový systém odměňo-
vání.

V diskusi hovořili přítomní
o špatné pozici úředníků, problé-
mu mladých zaměstnanců, kteří

sené působnosti. Na jmenované
funkce budou postupně vyhla-
šována výběrová řízení. Zákon
by měl přinést změny v pro-
vádění systemizace a změnit tak
její nynější absolutní rozvolnění.
Další dva roky by ale mělo na-
dále fungovat odměňování podle
vládního nařízení o platech,
avšak v podobě, která byla do
konce roku 2010, čímž dojde
k odstranění smluvních platů a
platového rozpětí.

L. Wagenknecht hovořil o od-

ňovat státní správu. Politické
funkce by neměly zasahovat do
systemizace a odměňování, od-
měňování by měl řešit zákon.

R. Bureš také hovořil o pří-
pravě novely, která probíhala
především na politické úrovni

bez širší spolupráce úřadů,
odborníků, odborů a iniciativ, to
vše zčásti jako důsledek pod-
mínky prezidenta k jmenování
vlády. Transparency International
se dlouhodobě zajímá o státní
službu a například upozornila až
na 90% fluktuaci na jistém mi-
nisterstvu, což je v rozporu s kva-
litním výkonem státní správy. R.
Bureš vidí šanci na odpoliti-
zování státní správy a zkvalitnění
jejího výkonu ve formalizova-
ných postupech hodnocení pra-
covníků, kárného řízení, odvo-
lávání z funkce, ukončení pra-
covního poměru či uzavřených

nevidí dostatečnou pracovní per-
spektivu ve státní správě, o stáva-
jícím přetěžování zaměstnanců,
personální práci, nesourodém
odměňování v rezortech, o vyso-
ké fluktuaci zaměstnanců a oče-
kávání, jak tyto problémy po-
může řešit zákon o státní službě.
Kritizováno bylo, že povinnosti
vyplývající ze služebního po-
měru nebudu vůbec kompen-
zovány benefity.

-dě-

správy. Shody bylo dosaženo
ohledně přechodu stávajících za-
městnanců a jejich osvobození od
výkonu úřednické zkoušky,
pokud v posledních 10 letech 3
roky pracovali ve státní správě či
ve výkonu státní správy v přene-

Jak víte, dne 22. května us-
pořádali Mladí odboráři OS
SOO školení - veřejnou deba-
tu na téma služebního zákona
s podtitulem „Ovládnou státní
správu nedotknutelní superúřed-
níci? Přestane být státní správa
ráj pro kamarády politiků?“.

Dovolím si stručně nabídnout
mé dojmy z této debaty, konkrét-
ně dva její aspekty, které mne
obzvláště potěšily.

Byla to jednak až nečekaně
vysoká účast a zájem o tuto de-
batu. Je opravdu dobře, že tomu-
to tématu věnujeme pozornost,
kterou si zasluhuje, že v debatě
zazněly předem připravené
dotazy řady účastníků, i reakce
na aktuální vývoj. Z mého
pohledu je to pro všechny
zúčastněné o mnoho zajímavější,
než pasivní účast na leckterém
školení.

Dále je výborné, že si na naši
diskuzi našli čas tak zajímaví a
zasvěcení hosté. Pro mne byly
obzvláště zajímavé celkem po-
drobné informace o posledním
vývoji v rámci koaličních jed-
nání, které nám podal Václav
Velčovský z Úřadu vlády, a
také příspěvek Radima Bureše
z Transparency International,
který se zamyslel nad samotným
podtitulem této debaty, a zejmé-
na vyvodil neodpostatněnost
obav právě z nedotknutelných
superúředníků. Václav Velčov-
ský nás rovněž informoval o při-

pravovaném portálu Úřadu
vlády na internetové adrese
www.statnisluzba.cz, který již
funguje, a který doporučuji ales-
poň letmo vaší pozornosti.

K samotné připravované no-
vele služebního zákona si do-
volím opět jednou být mírnou
optimistkou. Přestože jedno-
značně nesplní všechna svá
zadání, obsahuje řadu prvků, od
kterých lze očekávat alespoň
určitou stabilizaci situace na
úřadech a nasměrování vývoje
dalším směrem. Původní návrhy
spočívající ve škrtnoutí všech
výhod při ponechání naprosto
nepřiměřených omezení byly
zřejmě korigovány. Přesto je
zřejmé, že novela bude do něko-
lika let následována novelou
další, a nedostatečnost navrho-
vané úpravy nepochybně vy-
plývá i ze způsobu, jakým
(ne)byla diskutována se zúčast-
něnými místy a odbornou veřej-
ností.

Ačkoli veřejná debata uspořá-
daná Mladými odboráři OS SOO
v této situaci mnoho nezmění
(což si ale ani nekladla za cíl),
myslím, že alespoň přispěla k in-
formovanosti o tomto tématu
v řadách odborů. Budeme se
snažit přijít s dalšími tématy, a
za sebe si přeji, aby každá další
diskuze byla alespoň tak vy-
dařená, jako tato.

Mgr. Šárka Homfray
Mladí odboráři OS SOO

Veřejná debata na téma služebního zákona
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Zvýšit povědomí zejména od-
borné veřejnosti a médií o feno-
ménu státní služby a jejím význa-
mu pro Českou republiku – to je
cílem nových webových stránek
statnisluzba.cz, které v úterý 27.
května představil Úřad vlády.

Stránky vznikly z iniciativy
ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu Jiřího
Dienstbiera, který prohlásil: „Ko-
lem státní služby se poslední
dobou vyrojilo mnoho nepřesnos-
tí, polopravd a mýtů. Stránky jsou
pro nás důležitým nástrojem ko-
munikace s novináři, odborníky,
nevládními organizacemi a všemi
ostatními, kteří by se rádi v pro-
blematice státní služby oriento-
vali.“

Náměstkyně ministra Kateřina
Valachová dodává: „Vzhledem k na-
prosto zásadnímu významu novely
zákona o státní službě pro bu-
doucnost této země je nezbytné,
abychom poskytovali odborné i
široké veřejnosti co nejaktuálnější
a nejtransparentnější informace
o celém legislativním procesu.“

Na stránkách jsou však pub-
likovány nejen veškeré dostupné
legislativní materiály, ale také

Pracovní skupina složená ze
zástupců koaličních stran, legis-
lativců a odborníků na státní
správu úspěšně dokončila práce
na přípravě komplexního
pozměňovacího návrhu novely
služebního zákona (č. 218/2002
Sb.).
Bylo dosaženo shody ve všech
klíčových oblastech:
• Výběrová řízení: Klíčovým
úspěchem je, že se podařilo za-
jistit depolitizaci výběrových ří-
zení u pozic státních tajemníků:
v případě patu u paritního za-
stoupení úředníků a politiků ve
výběrové komisi rozhodne hlas
předsedy komise, tj. úředníka.
Jedná se o zásadní prvek stabili-
ty celého systému, který zabrání
politickým manipulacím s cho-
dem úřadů.
• Úřednická zkouška: Došlo
ke shodě v tom, že úřednická
zkouška bude v zákoně zachová-
na a že se bude skládat z písem-
né obecné části a z ústní zvláštní
části. Obecná část bude společná
pro všechny zaměstnance, ústní
bude vázána na obor služby vyko-
návaný zaměstnancem. Úřed-
nickou zkoušku bude moci za-
městnanec opakovat pouze jed-
nou.
• Přechodné období: Koalice
se shodla na principech postup-
ného zavádění pravidel služeb-
ního zákona. 1. ledna 2015 do-
jde k „překlopení“ stávajících
zaměstnanců do služebního
poměru (podmínky jsou na poli-
tickém rozhodnutí – viz níže).
Nové obsazování vedoucích
pozic (představených) na zákla-
dě transparentních výběrových
řízení bude probíhat „shora
dolů“: k 1. lednu 2015 dojde ke
jmenování státních tajemníků,
nejpozději k 1. lednu 2016 ke
jmenování náměstků pro řízení
sekcí (dosavadních ředitelů
sekcí) a nejpozději k 1. lednu
2017 ke jmenování ředitelů
odborů a vedoucích oddělení.
• Hodnocení: Zaměstnanci bu-
dou povinně jednou ročně hod-
noceni a zohlední se jejich zna-
losti a dovednosti, výkon služby,
dodržování služební kázně a
výsledky vzdělávání. Hodnocení
bude mít přímý dopad na
odměňování zaměstnanců – na
základě jeho výsledků může do-
jít ke snížení nebo zvýšení osob-
ního ohodnocení. V případě
opakovaného negativního hod-

• Systemizace: Kompetence
nad systemizací, tj. určení počtu
tabulkových míst, organizační
struktury úřadů a objemů
prostředků na platy je svěřena
Generálnímu ředitelství státní
služby jako nadrezortnímu orgá-
nu. To připravuje podklady pro
vládu, která následně o systemi-
zaci a jejích parametrech roz-
hodne. Diskutovanou variantou,
která však narušuje objektivitu a
nestrannost procesu tvorby sys-
temizace, je připuštění Minis-
terstva financí jako spolugestora
této oblasti. Požadavek na
spolugesci Ministerstva financí
odporuje i platnému vymezení
kompetencí rezortů v tzv. kom-
petenčním zákoně.
• „Boční vstup“: Panuje koalič-
ní shoda na tom, že lidem ze vně
státní služby bude umožněn
vstup na referentské pozice a po-
zice vedoucích oddělení, tj. nej-
nižší řídící pozice (představe-
ných). První varianta operuje
s tím, že vnější vstup na vedou-
cího oddělní bude umožněn fy-
zickým osobám, které mají úřed-
nickou zkoušku (např. kdysi ve
státní službě pracovali, následně
odešli, ze vně se mohou zpět při-
hlásit na pozici představeného).
Druhá varianta umožňuje tento
„boční vstup“ pro všechny oso-
by, tj. i ty bez úřednické zkouš-
ky. V praxi by ale znamenala, že
nadřízený bude do doby, než
sám složí úřednickou zkoušku

(tj. než bude ověřena jeho odbor-
nost a schopnost vykonávat daný
obor služby), vést zaměstnance,
kteří ji mají, bude o nich a o je-
jich agendě rozhodovat a na
rozdíl od nich nebude smět podle
zákona některé správní činnosti
vůbec vykonávat.

Ambicí Jiřího Dienstbiera je
zajistit předložení komplexní
pozměňovací návrh novely slu-
žebního zákona Ústavně právní-
mu výboru a Výboru pro veřej-
nou správu Poslanecké sněmov-
ny v souladu s časovým harmo-
nogramem náběhu služebního
zákona, který schválila vláda
dne 5. května 2014.

Jiří Dienstbier je připraven
jako gestor části ex-ante kondi-
cionality, jejíž součástí je služeb-
ní zákon, vést spolu s Minister-
stvem pro místní rozvoj jako
garantem Dohody o partnerství
jednání s Evropskou komisí.
Účelem je představení para-
grafového znění novely a pře-
svědčení Evropské komise, že
novela naplňuje požadavky defi-
nované v ex-ante kondicionalitě.
Transparentní komunikací s Ev-
ropskou komisí o plnění ex-ante
kondicionality bude zabráněno
riziku zastavení čerpání evrop-
ských fondů.
http://www.vlada.cz/cz/clenove-
vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dien-
stbier/tiskove-zpravy/ministr-di-
enstbier-k-zakonu-o-statni-s-
luzbe-118986/

Ministr Dienstbier k zákonu o státní službě
tisková zpráva 21. 5. 2014

Ministr Dienstbier: První krok
ke zvýšení informovanosti o státní službě

tisková zpráva 27. 5. 2014

http://www.statnisluzba.cz/
analytické materiály a články.
Paragrafové znění komplexního
pozměňovacího návrhu novely
zákona včetně předkládací zprávy
a harmonogramu implementace
bude zveřejněno ve čtvrtek 29.
května.

Za pozornost stojí, že webové
stránky statnisluzba.cz vytvořili
interní zaměstnanci Úřadu vlády,
a to včetně grafického návrhu a
technického řešení. Jak zdůraznil
vedoucí oddělení státní služby
Václav Velčovský: „Usilujeme o pro-
fesionální, výkonnou a hospo-
dárnou státní službu. Stránky pro-
to nestály daňového poplatníka
ani korunu.“

Na principech novely zákona
o státní službě se dohodla koaliční
rada minulý týden. Podle vládou
schváleného harmonogramu by
tato zásadní norma měla být před-
ložena Poslanecké sněmovně do
konce května.
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-u-
r a d u - v l a d y / j i r i - d i e n s t b i e r / t i s k o v e -
zpravy/ministr-dienstbier-prvni-krok-ke-zvy-
seni-informovanosti-o-statni-sluzbe-119210/

nocení bude ukončen služební
poměr.
• Generální ředitelství státní
služby: Vláda se usnesla, že
v rámci Úřadu vlády posílí
Generální ředitelství personálně
i finančně tak, aby mohlo
naplnit všechny úkoly na něj
kladené. V roce 2002 se počítalo
se 60 zaměstnanci (v době
původní verze zákona), nyní
s 37 zaměstnanci, kteří budou
částečně financováni z evrop-
ských fondů. Současně však
bude Generální ředitelství
vykonávat více činností než se
předpokládalo v roce 2002, čímž
se přistupuje citlivě ke státnímu
rozpočtu.
Příklady navíc vykonávaných
činností:
• Zajištění úřednické zkoušky
• Vedení kárných řízení
• Vedení soudních řízení v za-
městnavatelských vztazích
Koaliční rada 21. 5. 2014 a
body jejího jednání
Některé vysoce citlivé otázky
byly postoupeny s variantami
řešení k politickému rozhodnutí
na koaliční radu, tj. jednání
předsedů tří koaličních stran.
Oblasti předané k rozhodnutí
předsedů stran jsou následující:
• Odměňování: V otázce od-
měňování bylo doporučeno, aby
byl minimálně na rok 2015 za-
chován stávající model odmě-
ňování s odstraněním nesysté-
mových opatření: nově budou
k 1. lednu 2015 zastropovány
odměny, bude zamezeno sko-
kům v rozpětí směrem dolů (tj.
nezohlednění seniority) a budou
zrušeny smluvní platy. Jedná se
o napravení nesystémových,
neobjektivních a snadno mani-
pulovatelných opatření od roku
2011
• Úřednická zkouška: V otázce
překlopení stávajících zaměst-
nanců státní správy existují dvě
varianty. První říká, že stávající
zaměstnanec nemusí skládat
úřednickou zkoušku, pokud za
posledních deset let pracovat tři
roky ve státní správě. Druhá, že
nikdo ze zaměstnanců v pracov-
ním poměru k 31. prosinci 2014
nebude muset skládat úřednickou
zkoušku a překlopí se do služeb-
ního poměru automaticky. Podle
druhé varianty by do služebního
poměru byli „překlopeni“ bez
úřednické zkoušky i úředníci bez
jakékoliv zkušenosti a znalosti
fungování státní správy, případně
i na poslední chvíli dosazení na
své pozice na politickou objed-
návku.

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-prvni-krok-ke-zvyseni-informovanosti-o-statni-sluzbe-119210/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-prvni-krok-ke-zvyseni-informovanosti-o-statni-sluzbe-119210/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-prvni-krok-ke-zvyseni-informovanosti-o-statni-sluzbe-119210/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-prvni-krok-ke-zvyseni-informovanosti-o-statni-sluzbe-119210/
http://www.statnisluzba.cz/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-k-zakonu-o-statni-sluzbe-118986/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-k-zakonu-o-statni-sluzbe-118986/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-k-zakonu-o-statni-sluzbe-118986/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-k-zakonu-o-statni-sluzbe-118986/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/tiskove-zpravy/ministr-dienstbier-k-zakonu-o-statni-sluzbe-118986/
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Vždycy mě
dokážou velice
pobavit články
polobulvárních
internetových
plátků, které se
s oblibou věnují
otázkám státní

správy a hlavně zaměřují svoji
pozornost na otázku výše platů
státních zaměstnanců a plní
stránky svých periodik snůškou
polopravd a neúplných informa-
cí. Dnes, tj. 14. 5. 2014, mě tak-
to opravdu rozesmál článek zve-
řejněný na serveru Eurozprávy.cz
pod názvem Další spor v koali-
ci? Sobotka chce vyšší platy ve
státní sféře, Babiš skřípe zuby.
Autor zde velmi povrchně a jako
vždycky bez hlubší znalosti fun-
gování státní správy popisuje a
srovnává rozdíly při výkonu za-
městnání na pracovních pozi-
cích v soukromém sektoru a ve
státní správě.

Již prvním a zásadním ne-
dostatkem autora je skutečnost,
že pro svoji analýzu zvolil jako
typického zaměstnance v sou-
kromé sféře pracovníka v oblasti
finančního poradenství. Pokra-
čuje popisem úspěšné kariéry až
k pozici ve vedení modelové
firmy, vše za předpokladu do-
statečné snahy a ctižádosti. Růst
platu je samozřejmostí (autor asi
nikdy plat nepobíral a nezažil
hubené roky doznívající fi-
nanční krize). Bohužel se au-
torovi někam ztratili všichni
pekaři, řezníci, svářeči, řidiči a
ostatní profese, které tvoří vý-
znamný díl národního hospo-
dářství, na které jeho modelový
příklad nejde z objektivních
důvodů vztáhnout.

Nu což, větší legrací je au-
torova další, řekl bych - předsta-
va - pracovního místa ve státní
správě. A zde již musím citovat:
„Pokud úspěšně projdete vý-
běrovým řízením, dostanete svo-
ji kancelář, svoji pozici, ale bo-
hužel také svůj plat, který je
stanoven podle tabulek. Máte
většinou pevnou pracovní dobu,

názor
Vláda schválila rozpočtové rámce,

plat zaměstnanců veřejného sektoru se zvýší o 3,5 %
Z tiskové konference po jednání vlády, 28. 5. 2014

Koalice dosáhla významné dohody týkající se výdajových rámců
na rok 2015. Vláda tak splněním jednoho ze svých nejdůležitějších
závazků umožní od příštího roku zvýšit platy učitelům, hasičům, poli-
cistům, přilepšit důchodcům a vyčlenit více peněz na tvorbu nových
pracovních míst a opravu silnic.

Zákon o státní službě
Kabinet předsedy vlády Bohuslava Sobotky dnes mimo jiné

schválil mandát pro ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a le-
gislativu Jiřího Dienstbiera k vyjednávání o Zákoně o státní službě
s Evropskou komisí. Koalici se podařilo dosáhnout finální dohody
týkající se služebního zákona, což povede k odpolitizování chodu
úřadů a výraznému omezení možnosti korupčního jednání úředníků.
Služební zákon zároveň zažehná hrozbu zastavení čerpání evropských
fondů. Vláda tak plní další ze svých prioritních závazků vůči
občanům České republiky.
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-
rozpoctove-ramce--plat-zamestnancu-verejneho-sektoru-se-zvysi-o-
3-5---119260/

Ze sekcí
Veřejná správa

Vyšší platy ve státní sféře

která nebývá zatížena přesčasy,
a přesně máte vymezené úřední
hodiny. V pracovním kolektivu
vládne velice dobrá atmosféra,
protože svoji kariérou nikoho
neohrožujete…. Pokud tedy za-
čnete shánět práci ve státní sféře
jako čerství absolventi VŠ, bu-
dete zařazeni do 10. platové
třídy a čeká vás tedy plat od 11
do 15 tis. Kč. Zde je již napros-
to jasné, že tento článek napsal
člověk, který nikdy na žádném
úřadu nebyl a informace čerpá
z pochybných a neověřených in-
ternetových zdrojů.

Není tedy pravidlem, že kaž-
dý úředník má vlastní kancelář
(vybavení 30 let starým nábyt-
kem je samozřejmostí), o přes-
časech by nám mohli povy-
právět zaměstnanci úřadů práce
v době ministrování pana
Drábka a šikana ze strany vedení
je také naprosto běžná (osobně
jsem zažil situaci, kdy mi můj
tehdejší vedoucí začal sám hle-
dat jiné místo, když se dozvěděl,
že studuji VŠ). Je třeba si také
uvědomit, že ve státní správě
nepracují jenom vysokoškolsky
vzdělaní lidé, ale je zde mnoho
pracovních pozic, které velice
dobře vykonávají středoškoláci
nebo vyučení.

V letošním roce nás, úředníky
státní správy, čeká zřejmě s nej-
větší pravděpodobností přijetí
služebního zákona, který by měl
upravit platové podmínky úřed-
níků. Musíme si popravdě říct,
že pro jisté pozice ve státní
správě je tabulkový nástupní
plat 15 tisíc Kč hrubého (což je
objektivně cca polovina prů-
měrné mzdy v ČR) málo. Mys-
lím si, že naše práce je stejně
důležitá a zodpovědná jako prá-
ce učitelů, jejichž nástupní plat
je vyšší, a věřím, že nový slu-
žební zákon tuto nerovnost od-
straní.

Bc. Ondřej Hála
referent státní správy

Jana Kolovratová a Růžena Mrkvičková při jednání Výboru sekce veřejné správy

Pokračování ze strany 1

záležitostech pomáhají odboro-
vým organizacím pracovníci sva-
zových informačních a poraden-
ských center. V rámci projed-
návání přípravy regionálních před-
sjezdových konferencí a celostátní
předsjezdové konference sekce ob-
drželi přítomní seznam předpoklá-

du a první jejich náhradníci budou
delegáty konference sekce veřejné
správy, která se bude konat v úterý
20. ledna 2015 v sále Přítomnost
Domu odborových služeb v Praze.

Předsedkyně sekce Ing. Alena
Gaňová informovala o účasti sekce
v pracovních komisích připravu-
jících sjezd a dokumenty, které
bude sjezd projednávat, a vyzvala
přítomné, aby připomínky k doku-
mentům OS i k statutu sekce byly

daného počtu delegátů sjezdu
odborového svazu a jejich prvních
a druhých náhradníků, kteří budou
voleni na konferencích v regio-
nech. Počet delegátů a náhradníků
může být upřesněn podle stavu
členské základny k 30. 6. 2014
a po zasedání Výboru odborového
svazu v září, kde bude schválen
klíč zastoupení členů OS na VII.
sjezdu odborového svazu. Re-
gionální konference sekce proběh-
nou do konce října. Delegáti sjez-

předány vedení sekce do konce
září. Projednáno bylo průběžné
čerpání rozpočtu sekce VS od za-
čátku roku. Termín podzimního
zasedání Výboru sekce VS byl
určen na 23. října s tím, že s ohle-
dem na termín komunálních voleb
může být přesunut na 16. 10. 2014.
Ing. Břetislav Dvořák informoval
o úspěšném získávání mladých lidí
do odborů vzhledem k 5% tvorbě
sociálního fondu a Petr Vodstrčil
pak o úspěšnosti odborové organi-
zace, která má dojednán převod
prostředků ze sociálního fondu na
činnost odborové organizace.

- dě-

Sdělujeme vám smutnou zprávu, že 17. února

2014 zemřela ve věku 66 let dlouholetá odborová

funkcionářka Ivanka Benešová z Plzně, členka

Výboru sekce veřejné správy OS SOO.

Čest její památce!



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
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Co nejvíce limituje odborovou
organizaci v její činnosti? V pod-
mínkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy to v danou
chvíli není zaměstnavatel jako
partner odborové organizace. Ten
poskytuje pro činnost standardní
podmínky, které jsou i zakotveny
v kolektivní smlouvě. Odborová
organizace má k dispozici místnost
včetně vybavení, podle potřeby
zasedací místnost, možnost využí-
vat intranet zaměstnavatele i inter-
net, stejně tak i služební emaily.
Problémem je spíše přílišný indi-
vidualismus mladých zaměstnan-
ců. Ti mají ve své většině pocit, že
si vše dokáží zařídit sami a
nepotřebují spoluúčast ani v práci
ani při vytváření pracovních pod-
mínek. Jsou ochotni pracovat, i za
nepříliš dobrých finančních pod-
mínek, mnoho hodin navíc, a i bez
finanční odměny. Starší zaměst-
nanci s rodinami „do roztrhání
těla“ pracovat již nemohou, pro-
tože starost o další členy rodiny
předpokládá nemalý časový a ener-
getický výdaj, ale okolnostmi jsou
často nuceni k potlačování rodin-
ného života včetně péče o děti.
Přetěžování zaměstnanců je tak pro
zaměstnance i odborovou organi-

zaci největším problémem a velmi
často končí tzv. syndromem vy-
hoření. Vyvážený pracovní a rodin-
ný život je tedy pro odborovou or-
ganizaci prioritní a tyto principy by
měla kolektivní smlouva se za-
městnavatelem respektovat.

Na konci letošního roku kon-
čí platnost stávající kolektivní
smlouvy, která byla uzavřena
v době ministra Petra Fialy, který,
na rozdíl od předchozího ministra
Josefa Dobeše, s odbory seriózně
vyjednával a respektoval zákonná
práva odborů. Při stávajícím za-
hájení kolektivního vyjednávání
o nové smlouvě se sociálně
demokratickým ministrem Mar-
celem Chládkem odboráři počíta-
jí s ještě serióznějším a vyváže-
nějším postojem k odborům,
který vyplývá s podstaty idejí
ČSSD. A tak se odborová organi-
zace pokusí vyjednat o něco lepší
podmínky v oblasti nefinančního
plnění kolektivní smlouvy, např.
rozšíření indispozičního volna ze
čtyř dnů na pět, rozšiřování
pružné pracovní doby novými
formami, např. s možností práce
z domova, to vše v zájmu sklou-
bení pracovního a rodinného ži-
vota. Zlepšení podmínek pro prá-

Přetěžování zaměstnanců je pro zaměstnance i odborovou organizaci největším problémem

Všeobecně přijímaný názor,
že mladí lidé nemají zájem
o odborovou organizovanost a
natož o vykonávání odborové
funkce, popírá existující od-
borová organizace s věkovým
průměrem kolem třiceti let při
Domě zahraniční spolupráce.
Část jejích členů původně pra-
covala v rámci programu
Mládež v akci financovaném
Evropskou unií v Národním in-
stitutu dětí a mládeže. Tam sice
existovala odborová organizace,
ale lidé z Programu se o ni, po-
dle vyjádření Martiny Janské,
37leté předsedkyně odborové
organizace při Domě zahraniční
spolupráce, nezajímali. Když
však v rámci reorganizace byli
vloni v říjnu delimitováni do
Domu zahraniční spolupráce,
který je příspěvkovou organizací
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, narazili na jiný
způsob řízení a jako možnost

S cílem zlepšit pracovní podmínky založili odborovou organizaci

ci podle odborářů pomůže ales-
poň částečně snížit stávající
přetěžování zaměstnanců a mělo
by být výhodné i pro zaměstna-
vatele, pro kterého zaměstnanci
tak odvedou kvalitnější výkon.
Tyto benefity jsou zároveň vý-
znamným stabilizačním prvkem
zaměstnavatele, kterým zaměst-
navatel cíleně bojuje s vysokou
fluktuací svých zaměstnanců.

Odboráři se při prosazení lep-
ších pracovních podmínek a od-
straňování přetěžování odvolávají
na § 300 zákoníku práce, který
zaměstnavateli ukládá povinnost
při určení množství požadované
práce a pracovního tempa vzít
v úvahu fyziologické a neuropsy-
chické možnosti zaměstnance.
Přetěžování zaměstnanců totiž
logicky může vést k vyšší chybo-
vosti, neboť náročná práce v krát-
kých termínech vytváří veliký
tlak a může se podepsat buď na
nemožnosti plnit termíny či po-
tlačení kvality práce.

Podobnou povinnost, jako je
zakotvena v § 300, pak odboráři
postrádají v projednávané novele
zákona o státní službě. Na ne-
dávném školení o návrhu novely
na problém přetěžování zaměst-

nanců při přibývání práce bez
adekvátního navýšení počtu za-
městnanců upozornila jedna ze tří
účastníků za odboráře Minister-
stva školství, mládeže a tělový-
chovy Mgr. Markéta Lesná.

Za důležitou součást odborové
činnosti považují předseda
výboru základní organizace Ing.
Václav Götz a členka výboru M.
Lesná i spoluúčast ohledně FKSP,
které vzhledem k objemu dostup-
ných prostředků ale může být
využíváno z většiny pouze ke
stravování a příspěvku na dů-
chodové připojištění, a očekávají
tak, že budou plněny přísliby
navýšit odvod do FKSP zpět na
dvě procenta. K této záležitosti
jim v současné době chybí infor-
mace ze strany odborů, stejně tak
jako informace o tom, zda bude
v chystaných daňových změnách
odstraněno „Kalouskovo“ zrušení
odpočitatelné položky od základu
daně z příjmu ve formě zapla-
cených odborových příspěvků
během uplynulého kalendářního
roku. U odpočitatelné položky
pak podle jejich názoru nejde tak
ani o finanční částku, jako o vy-
jádření vztahu současné vládní
koalice k odborům. -dě-

komunikace s vedením Domu
s cílem zlepšit pracovní pod-
mínky založili odborovou orga-
nizaci.

Zaměstnanci z převedeného
pracoviště programu Mládež
v akci od začátku vnímali for-
mální stránky fungování Domu
na úkor vlastní pracovní náplně.
Program EU Mládež v akci za-
měřený na volnočasové aktivity
mladých lidí podporuje aktivní
činnost mládeže a neformální
vzdělávání, a jeho zaměstnanci
propagující aktivní přístupy se
nyní paradoxně cítí být konfron-
tování s byrokratickým přístu-
pem omezujícím jejich aktivitu
a přístup vedení dokonce hod-
notí jako diskriminující.

Nezvládnutý přechod Progra-
mu pod Dům zahraniční spolu-
práce vyvrcholil výpověďmi ze
strany šesti zaměstnanců, kteří
tak skončí svůj pracovní poměr
k poslednímu červnu. Vedení se
po podání výpovědí zajímalo
o jejich důvody i k jednání při-
zvalo odborovou organizaci, ale

neučinilo pak žádný závěr. Práci
po odcházejících zaměstnancích
mají přebrat stávající zaměst-
nanci Domu, otázkou je, zda do-
časně či natrvalo.

Odboráři mají zájem na na-
pravení stavu a zlepšení ovzduší
na pracovišti, nechtějí, aby za-
městnanci rezignovali, měli
strach a práci brali jen jako odpra-
cování povinných osmi hodin
bez možnosti mít jakýkoli vliv
na chod řízení, když každá kri-
tika je vnímána jako útok. Oče-
kávají proto větší zájem o řešení
problémů ze strany vedení Do-
mu i zřizovatele, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Odboráři také mají zájem o vy-

tvoření standardních technic-
kých podmínek pro fungování
odborové organizace ze strany
zaměstnavatele a respektování
zákonných práv odborů, konzul-
tují svou činnost s odborníky
odborového svazu, navázali
spolupráci s občanským sdru-
žením „Práce a vztahy“. Popu-
larizaci své organizace mezi
dalšími zaměstnanci si slibují od
chystaného semináře o pracov-
něprávních vztazích pro zaměst-
nance pořádaného za technické
spolupráce vedení Domu, ale bo-
hužel až 8. července, kdy účast
bude pravděpodobně pozna-
menána dovolenými.

-dě-

ze základních organizací

Aktuální nabídky

http://vyhody.odboryplus.cz/

http://vyhody.odboryplus.cz/
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§ ODPOVÍDÁME §

Po matce dědím byt ve vlastnictví.
Dům kdysi stavělo svépomocné
družstvo, které dodnes vlastní pár bytů. V domě
není společenství vlastníků. Doslechl jsem se, že
pokud není ustaveno společenství vlastníků,
nemůže byt být zapsán do katastru na mne.
Poradíte mi, co mám dělat?

Podle současné právní úpravy je nezbytné založit společenství vlast-
níků jednotek, pokud je do vlastnictví převedeno více než 50 % podílů
jednotek v domě. Nezbývá tudíž nic jiného, než společenství vlast-
níků založit. Podrobnější informace lze získat v našich poradnách,
které mají členové smluvních odborových svazů zdarma.
Budu rekonstruovat byt ve vlastnictví. Ve stanovách našeho
společenství vlastníků nejsou upraveny žádné povinnosti vůči
společenství ohledně rekonstrukce. Mám nějaké povinnosti
z obecně platného práva? (napři. i ohledně výměny oken, vcho-
dových dveří, použití materiálů na podlahy, přemístění koupelny
do jiného prostoru, hluk a nečistoty při rekonstrukci)
V návaznosti na platnou právní úpravu nemůže vlastník jednotky
provádět stavební úpravy v bytě bez souhlasu společenství vlastníků
v návaznosti na případné podmínky stavebního úřadu. Rekonstrukce
bytu bude s velkou pravděpodobností posuzována jako stavební úpra-
va. Vlastník bytu (jednotky) nemůže při uplatňování svých vlastnic-
kých práv zasáhnout do práv ostatních uživatelů bytů.
Máme instalovány vodoměry, ze kterých odečítá dodavatel vodu
na dálku. Máme právo znát dopředu termín odpočtu, abychom
mohli sami provést odpočet pro kontrolu?
Termín odečtů na dálku se obvykle s konečnými spotřebiteli nepro-
jednává. Má se za to, že spotřebitel sleduje stav vodoměru průběžně a
tím současně kontroluje funkčnost měřidla. Pokud však požádáte do-
davatele o sdělení termínů odečtů, jsem přesvědčen, že se obě strany
dohodnou.

Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR SON

Odpověď: Na ochranu listovního
tajemství a od něho odvozeného
tajemství poštovního, pamatuje
Listina základních práv a svobod
a to v článku 13, kde garantuje
jednak listovní tajemství, ale i
tajemství jiných doručovaných
písemností.

Mimo tento zásadní dokument
je soukromí hájeno zákonem o poš-
tovních službách č. 29/ 2000 Sb.
Paragraf 16 tohoto zákona ukládá
tzv. nositelům poštovního tajem-
ství povinnost zachovávat mlčen-
livost ohledně údajů, které se při

Doraz: Zaměstnavatel se nějakým způsobem dověděl konkrétní jmé-
na členů naší základní odborové organizace. Jsou možnosti, jak
dosáhnout nějakého „potrestání“ za takové konání a účinné nápravy,
aby zaměstnavatel nepátral po údajích, do kterých mu nic není?
Odpověď: Od 1. 6. 2000 je v naší
republice účinný zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Vychází především z mezi-
národních pramenů, a to ze
Směrnice 95/46/ES, která definuje
v čl. 8 tzv. „zvláštní kategorie
osobních údajů“. Zákon č. 101/2000
Sb., pak v § 4a) stanoví, že osob-
ním údajem je jakákoliv informa-
ce týkající se určitého nebo
určitelného subjektu. Subjektem
údajů se rozumí dle § 4 d) fyzická
osoba, k níž se údaje vztahují.
Navíc zákon v § 4b) zavedl termín
citlivé osobní údaje, ke kterým
patří údaj vypovídající o národ-
nostním, rasovém nebo etnickém
původu, politických postojích,
členství v odborových organiza-
cích, náboženství a filozofickém
přesvědčení, odsouzení za trestný
čin, zdravotním stavu a sexuálním
životě subjektu údajů a genetický
údaj subjektu údajů.

Osobní údaj o členství v odbo-
rové organizaci je citlivý zejména
ve vztahu k zaměstnavateli. Praxe
ukazuje, že zaměstnavatel -
jestliže je mu fakt o odborové or-
ganizovanosti zaměstnance znám -
k těmto zaměstnancům může při-
stupovat diskriminačně. Proto po-
kud právní předpisy přímo neurču-
jí, že zaměstnavatel má právo ta-
kovou informaci mít, musí se řídit
ustanoveními zákona o ochraně
osobních údajů.

Vztah k citlivým údajům je pro-
to řešen rovněž v zákoníku práce.
Zákon 206/2006 Sb., v § 316 odst.
4 písmena e) přímo stanoví za-
městnavateli zákaz požadovat od

zaměstnance informaci o tom, zda
je odborově organizován. To zna-
mená, že s těmito údaji nesmí za-
městnavatel ani disponovat, natož
je nelegálně vyhledávat. Výjim-
kou je samozřejmě vědomost o sku-
tečnosti, kdo je oprávněn se za-
městnavatelem jménem zaměst-
nanců jednat. Tuto informaci
samozřejmě musí zaměstnavatel
mít, aby věděl, kdo požívá ve
smyslu zákoníku práce zvýšenou
ochranu před ukončením pracov-
ního poměru ze strany zaměstna-
vatele.

Je pravda, že některé citlivé
osobní údaje může zaměstnavatel
s výslovným souhlasem zaměst-
nance shromažďovat. Zaměstna-
nec však musí být informován pro
jaký účel a na jak dlouhé období
souhlas dává. V daném případě to-
mu tak nebylo a je otazné, zda
takovýto souhlas by byl vůbec
platný, když zákoník práce ve
výše zmíněném paragrafu přímo
zakazuje takovouto informaci
vyžadovat.

Je patrné, že zaměstnavatel ne-
bude schopen odůvodnit, proč se
zajímá u svých zaměstnanců, zda
jsou odborově organizováni. Jed-
ná se tedy o jasné porušení zákona
o ochraně osobních údajů a za-
městnavateli za to může být ulože-
na sankce Úřadem pro ochranu os-
obních údajů. Za takovýto právní
delikt může být uložena pokuta ve
výši několika milionů.

Na tuto skutečnost je nutné za-
městnavatele upozornit a trvat na
tom, aby od takovéhoto jednání
upustil.

Dotaz: Několikrát se stalo, že korespondence určená naší odborové
organizaci byla otevřena v podatelně zaměstnavatele. Máme právo
na vlastní poštovní schránku v objektu zaměstnavatele?

své činnosti dozvěděli. Nositelem
poštovního tajemství přitom ne-
jsou jen provozovatelé poskytující
poštovní služby. Jde i o příjemce,
kteří nejsou adresáty, např. za-
městnance v podatelně, kteří
předávají zásilky adresátovi.
Kromě povinnosti mlčenlivosti je
poštovní tajemství chráněno také
tím, že výše uvedeným osobám je
uloženo neumožnit, aby se s pří-
slušnými údaji neoprávněně se-
známila jiná osoba.

Jak společnost chápe závažnost
porušení tajemství doručovaných
zpráv, vyplývá ze skutečnosti, že
tvoří skutkovou podstatu trest-
ného činu, a to § 183 trestního

zákona. Přitom je jedno, jakou má
písemnost hodnotu či komu je
adresována.

Porušením listovního tajemství
je i otevření zásilky a to bez ohle-
du na to, zda byl její obsah již
znám.

Zřízení poštovní schránky pro
odborovou organizaci lze chápat
jako naplnění § 277 zákoníku
práce, dle kterého je zaměstnava-
tel povinen na svůj náklad vytvořit
zástupcům zaměstnanců pod-
mínky pro řádný výkon jejich čin-
nosti. Nikde sice není stanovena
konkrétní povinnost týkající se

poštovní schránky, ale v souvis-
losti s požadavky na činnost
odborové organizace je požadavek
na její zřízení logický.

Navíc, z výše uvedeného vyplý-
vá, že i zaměstnavatel musí mít zá-
jem na tom, aby z jeho strany ne-
došlo, byť omylem, k porušení us-
tanovení týkajících se listovního
tajemství. Vše je však otázka
konkrétního jednání odborové or-
ganizace se zaměstnavatelem a je-
ho kladný výsledek je třeba pro-
mítnout do kolektivní smlouvy, je-
jího dodatku, resp. jiné smlouvy či
dohody. JUDr. Pavel Sirůček

Dotazy ohledně bydlení

„Posílit vliv a práva zaměstnanců“ - 3. sjezd Mezinárodní
odborové konfederace (MEOK) v Berlíně

3. sjezd Mezinárodní odborové konfederace (MEOK), která za-
stupuje 176 miliónů členů sdružených ve 325 členských organizacích
ze 161 zemí, se konal ve dnech 18. – 23. 5. 2014 v Berlíně. Účastnilo
se ho přes 1500 odborářů ze všech kontinentů. Na svém jednání se
zabývali dopady hluboké světové finanční, ekonomické a sociální krize
především na trhy práce, sociální systémy, práva zaměstnanců, stabili-
tu společností. Zaměřili se na to, jak prosazovat své hlavní požadavky
v zájmu zaměstnanců. Jedná se zejména o udržitelná pracovní místa,
jisté příjmy, sociální ochranu a uplatňování práv, a to v situaci, kdy ros-
te nerovnost, nejistota a porušování odborových a zaměstnaneckých
práv. Významná část sjezdu byla proto věnována činnosti a postupům
MEOK v dalším období, s cílem výrazně posílit vliv a práva zaměst-
nanců a jejich zástupců v globalizované ekonomice. Nejvýznamnějším
prvkem je zvýšení členské základny.

3. sjezdu MEOK se účastnila také delegace Českomoravské konfe-
derace odborových svazů vedená jejím předsedou Josefem Středulou,
v delegaci dále byla Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS, Jan
Horecký, předseda Rady mladých ČMKOS, a Dana Štechová, vedoucí
oddělení ČMKOS pro evropské a mezinárodní vztahy.
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Sociální model, který stojí za záchranu
21. květen 2014

Mnoho členů PSI chce vědět, jak vlastně evropské odbory ve veřej-
ných službách bojují proti bezprecedentnímu útoku
na pracovníky a práva odborů. Uvědomují si, že EU
přispěla kolektivním vyjednáváním a sociálním dia-
logem k vybudování současného sociálního modelu,
který poskytuje základ pro rovnoměrnou distribuci
bohatství včetně univerzálního přístupu ke kvalit-
ním veřejným službám. Tento model je jedinečný,
specifický a je inspirací pro mnoho pracovníků po
celém světě. Tento model stojí za záchranu, uvedla

R. Pavanelli na devátém kongresu Evropské federace odborových
svazů veřejných služeb (EPSU), který se konal ve dnech 20. – 23.
května v Toulouse. R. Pavanelli dále představila Rezoluci č. 3
„Posilování práv pracovníků a zaměstnanosti v Evropě prostřednict-
vím kolektivního vyjednávání, sociálního dialogu a protestních akcí“.
Boj proti korporátním privilegiím v obchodu a investicích
23. květen 2014

Ve dnech 13. – 15. května se v Istanbulu sešli zástupci ze 45 veřej-
ných a odborových organizací z celého světa, aby zde diskutovali a

plánovali kroky v boji pro-
ti útokům na veřejné bla-
ho, které nedávno pro-
střednictvím globální ob-
chodní dohody spustily
nadnárodní korporace. Ten-

to mítink zamířil diskusi na nové klauzule, které jsou v poslední době
zaváděny do obchodních dohod a které umožňují nadnárodním kor-
poracím žalovat vládu, pokud přijde s opatřeními, které sníží jejich
zisky. V rámci těchto doložek by mohly být vlády nuceny vyplácet
korporacím miliardy dolarů za ušlé zisky, které jim vláda způsobila za
účelem ochrany veřejných zájmů. Jeden z alarmujících případů se
odehrává v Austrálii, kde tabákový gigant Philip Morris žaluje vládu
za zavedení zákona, který přikazuje prodej cigaret v neoznačených
krabičkách v pokusu o snížení počtu kuřáků. K tomuto případu se
vyjádřila i generální tajemnice Světové zdravotní organizace (WHO),
Margharet Chan, která řekla: „V tomto světě je něco zásadně špat-
ného, pokud organizace může žalovat vládu za politiku, která chrání
veřejnost před produkty, které zabíjí. Pokud tyto dohody otevírají ob-
chod, ale zároveň uzavírají přístup k dostupným lékům, musíme se
ptát, zda se skutečně jedná o nějaký pokrok, obzvláště při obecném
nárůstu nákladů.“ Zmiňovanou klauzuli mohou korporace využít
k žalobě proti vládě i při vymáhání ušlých budoucích zisků, ke kterým
může dojít například při privatizaci. Tato klauzule se ale nevztahuje i
na soukromé osoby nebo místní podniky, z čeho vyplývá, že nad-
národní korporace mají větší práva než ostatní a zároveň konkurenční
výhodu vůči místním podnikům. Jeden ze zástupců delegace PSI,
Daniel Bertossa, uvedl: „Tento mítink měl velký úspěch a identifiko-
val konkrétní problémové oblasti. Zvyšování povědomí o této prob-
lematice je naprostým základem, když většina lidí o tomto problému
nejenže neví, ale jsou šokováni, když se dozvědí o nových právech,
které korporacím naše vlády dávají.“
PSI Fórum za daňovou spravedlnost a proti korupci
23. květen 2014

Více než 100 členů Celosvětové odborové internacionály veřejných
služeb (PSI) z celé Ameriky se sešlo na konci dubna v Buenos Aires

při příležitosti Fóra za daňovou
spravedlnost a proti korupci. Toto
setkání zorganizovala odborová organi-
zace APOC při příležitosti desátého
výročí latinskoamerické odborové or-
ganizace ULATOC. Svůj projev zde
mimo jiných přednesli: Hector

Rodriguez (daňový expert, Argentina), Milt Isaacs (předseda

Organizace kanadských finančních ředitelů), Elizabeth Villago-
merováý z OSN, Luis Moreno (ekonom) a další. Za PSI zde vystou-
pili Theresa Marshallová a Daniel Bertossa.
Cesta hanby 2014

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelli se přidá k protestní jízdě na
kole okolo misí a velvyslanectví v Ženevě, která nese název „Cesta han-

by 2014“. Této akce, která se koná 4. června,
se zúčastní odboroví předáci z celého světa,
aby upozornili na země, ve kterých dochází
k pravidelnému porušování práv pracovníků.
PSI organizuje podobné akce i v dalších měs-
tech po celém světě. Cesta hanby se bude
konat během 103. Mezinárodní pracovní
konference (ILC) v Ženevě. Téma ILC se za-
měří především na to, zda země dodržují své

závazky, a zda respektují práva pracovníků a jejich odborů podle kon-
vencí Mezinárodní organizace práce (ILO). Země se zvýšeným rizikem
jsou: Alžírsko, Egypt, Svazijsko, Turecko, Řecko, Portugalsko, Španěl-
sko, Chorvatsko, Gruzie, Kanada, Guatemala, Ekvádor, Paraguay, Peru,
Honduras, Kolumbie, Haiti, Jižní Korea, Bangladéš, Kambodža a
Indonésie. R. Pavanelli k tomu řekla: „Soustředěný útok na veřejný sek-
tor probíhá v globálním měřítku jak v rozvíjejících se ekonomikách, kde
pobočky PSI bojují o plné uznání práv pracovníků, tak i v rozvinutých
zemích prostřednictvím úsporných politik a privatizací mířených na
oslabení odborů, práv pracovníků a veřejných služeb, na které se občané
spoléhají. Požadujeme sociální spravedlnost a ochranu práv pracovníků
místo hospodářských politik, které porušují lidská práva.“ Při příleži-
tosti této protestní akce promluví zástupci odborů z Alžírska, Ekvádoru,
Jižní Koreje a Gruzie, kde nezávislé odbory čelí vládní represi. Svůj
projev přednesou i odboráři z Guatemaly, kde bylo během posledních
let zavražděno několik desítek odborářů. Pavanelli k tomu dodala:
„Příliš mnoho vlád upřednostňuje zájmy menšiny, a proto dochází k růs-
tu nerovnosti po celém světě. Potřebujeme investice do slušné práce a
důstojných životních podmínek za podpory kvalitních veřejných služeb.
Máme právo stávkovat za práva všech pracovníků jak ve veřejném, tak
i v soukromém sektoru. Tradiční metody zapojování se do tvorby
globálních politik selhávají při získání významných výsledků pro lidská
práva. Stojíme za miliony pracovníků, kteří bojují za svá práva, a
nevzdáváme se. Mezinárodní solidarita nás činí silnějšími.“
Tunisko: Mítink arabských odborářek
23. květen 2014

Ve dnech 6. a 7. května se sešly odborářky z Tuniska na svém
druhém regionálním mítinku pořádaném pro oblast Středního vý-
chodu a severní Afriky. Pro členy poboček PSI to byla mimořádná
příležitost k diskusi o výzvách, kterým ženy čelí ve společnosti a ve
svých odborových organizacích. Hlavní priority, které si odborářky na

mítinku stanovily:
1) Podpořit ženy, aby se staly ak-
tivními členy odborů včetně pro-
sazování minimálních 30% kvót ve
vedení odborů v závislosti na
celkovém množství žen v daných
odborech.

2)Vytvoření odborářských politik, které prosazují rovnost pohlaví, a
za tyto politiky bojovat.

3)Vzdělávat ženy o jejich pracovních a lidských právech, o národních
a mezinárodních standardech.

Vybrané body regionálního akčního plánu:
a) Stejné příležitosti, rovnost boj proti diskriminaci.
b)Pracovat na národních pracovních zákonech, které se týkají rovnosti.
c) Podporovat pozitivní diskriminaci s ohledem na roli žen ve spo-

lečnosti.
d)Bojovat proti násilí vůči ženám.
e) Bojovat proti diskriminaci žen uvnitř odborových organizací.

P. Mokoš


