
Na jednání mi-
mořádné triparti-

ty nebyl zaslán žádný relevantní
podklad, což kriticky přijali zá-
stupci odborů i zaměstnavatelů.
Ministryně financí Alena Schi-
llerová představila základní ma-
kroekonomickou predikci - zpo-
malení růstu HDP na 2,4 %,
připomněla vliv brexitu na
ekonomiku, předpoklad inflace
v roce 2019 3,2 % a v roce 2020
1,6 %, předpokládaná nezaměst-
nanost v roce 2020 je 2,2 %. Vlá-
da rozhodla o zvýšení rodi-
čovského příspěvku, což před-
stavuje zvýšení výdajů státního
rozpočtu o 8,6 mld. Kč, zvýšení
důchodů znamená zvýšený výdaj
o 37 mld. Kč, 5% valorizace

příspěvku obcím na výkon státní
správy v přenesené působnosti
znamená 11 mld. Kč.

A. Schillerová shrnula historii
zvyšování platů:
- 2013 až 2020 (již je započítán

2% návrh zvýšení na rok 2020)
– zvýšení platů ve veřejném
sektoru celkem o 57 %,

- 2013 až 2020 – zvýšení platů
příslušníkům bezpečnostních
sborů o 53 %,

- 2013 až 2021 (dodržení slibu) –
zvýšení platů učitelům o 74 %.
Od roku 2016 se platy ve veřej-

ném sektoru zvyšují rychleji než
v soukromém. V roce 2018 měl
soukromý sektor průměrnou
mzdu 33 321 Kč, veřejný sektor
průměrný plat 35 437 Kč

V pondělí 27. května se konalo mimořádné
zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR,
které 23. 5. 2019 svolal předseda vlády Andrej
Babiš. Jediným bodem jednání byly platy ve veřej-
ných službách a správě v rámci diskuzí o tvorbě
rozpočtu na rok 2020.

Praha
3. červen 2019
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Ministerstvo financí navrhuje pouze 2%
nárůst platů pro státní a veřejnou správu

Ve státní službě je k 31. 3. 2019
neobsazeno 5, 6 % služebních
míst, což je 3800 státních zaměst-
nanců.

Ministerstvo financí navrhuje
zvýšení platů ve veřejných služ-
bách a správě (vyjma zdravot-
níků, učitelů, nepedagogických
pracovníků) o dvě procenta!
Současně požaduje snižování
provozních výdajů jednotlivých
rezortů a snižování počtu státních
zaměstnanců, 10% snižování jsou
prý reálná. A. Schillerová opět
zmínila, že na jednoho před-
staveného je pět zaměstnanců.

Odbory konstatovaly, že je to
první informace a že jsou
připraveny k dalšímu vyjed-
návání. Ústy předsedy ČMKOS
Josefa Středuly představily návrh
odborů:
- 8 % všem ve veřejných služ-

bách a správě do tarifů,
- 15 % učitelům a 10 % nepeda-

gogickým pracovníkům,
- zrušení tabulky č. 1 NV č.

341/2017 Sb.
Strana zaměstnavatelů jedno-

značně podpořila růst platů pouze
o 2 %. Podpořila dodržení slibu
navýšení platů ve školství a pod-
pořila a vyzvala k redukci počtu
státních zaměstnanců. Ministryně
financí na závěr konstatovala, že
nemá kam ustoupit!

Za odborové svazy rozpočtové
a příspěvkové sféry se mimořád-
ného zasedání tripartity zúčastnili
předsedkyně Odborového svazu
zdravotnictví a sociálních služeb
ČR Dagmar Žitníková, předseda
Českomoravského odborového
svazu pracovníků školství Fran-
tišek Dobšík a předseda Odboro-
vého svazu státních orgánů a or-
ganizací Pavel Bednář. Delegaci
odborů vedl předseda ČMKOS
Josef Středula, dále byli v dele-
gaci místopředseda ČMKOS Vít
Samek a předseda OS KOVO
Jaroslav Souček.

O platech pro rok 2020 a dal-
ším postupu jejich vyjednávání
bude jednat porada zástupců OS
RoPo ve středu 5. 6. 2019.

Bc. Pavel Bednář
předseda OSSOO

Tripartita na svém mimořádném zasedání
projednala zvyšování platů ve veřejných

službách a správě
tisková zpráva - vláda ČR 27. 5. 2019

Zástupci vlády, odborů a za-
městnavatelů se v pondělí 27.
května 2019 ve Strakově
akademii sešli na mimořádném
jednání Rady hospodářské a so-
ciální dohody ČR. Hlavním
a jediným tématem jednání by-
lo zvyšování platů ve veřejných
službách a správě ve vazbě na
přípravu státního rozpočtu na
rok 2020.

Ministerstvo financí České re-
publiky předpokládá plošné
navýšení platů ve veřejných
službách a správě na rok 2020

ve výši 2 %. U učitelské profese
se pro příští rok předpokládá zvý-
šení platů ve výši 10 % a v roce
2021 o dalších 9 %. Proble-
matika zvyšování platů ve veřej-
ných službách a správě bude
také tématem jednání koaliční
rady vlády, která se uskuteční
v pátek 31. května 2019. Sociál-
ní partneři se na jednání triparti-
ty shodli, že budou záležitost
zvyšování platů na příští rok
dále diskutovat.

První výjezdní zasedání výboru Sekce veřejné správy
OSSOO po konání sjezdu odborového svazu se konalo

30. května až 1. června v Hodoníně
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informace

Tripartita na svém mimořádném zasedání . . .

„Dnes jsem členům tripartity
představila východiska, ze kte-
rých vycházelo Ministerstvo fi-
nancí při sestavování státního
rozpočtu. Základním východis-
kem je makroekonomická pre-
dikce, která byla vydána v lednu
letošního roku s výhledem na rok
2020 s výší růstu 2,4 %. Byla

zhodnocena rozpočtovým vý-
borem jako realistická a na zá-
kladě této predikce provedlo
Ministerstvo financí odhad příj-
mů,“ uvedla místopředsedkyně
vlády a ministryně financí Alena
Schillerová po jednání tripartity.

Další plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody
se uskuteční dne 10. června
2019 od 7.30 hodin.

Předseda ČMOS po konání tripartity
Na tiskové konferenci po

konání mimořádného zasedání
tripartity k platům uvedl předse-
da Českomoravské konfederace
odborových svazů Josef Středu-
la: "Věřím, že stát chce, aby jeho
zaměstnanci byli dobře ohod-
noceni. Věřím, že se naše před-
stavy budou v nějakém horizontu
blížit. Není pro nás akceptovatel-
né, aby růst platů byl na hranici
inflace." Poukázal na to, že vý-
dělky stále výrazně zaostávají za
výkonem české ekonomiky. Zdů-
raznil, že odbory rozhodně poža-
dují, aby přidání byla realizová-
na v tarifních platech, nadtarifní
přidávání je někdy jen virtuální
realita. Kritizoval srovnávání
průměrného platu ve věřejné sfé-
ře s průměrnou mzdou v pod-
nikatelské sféře, když oba sekto-
ry mají různé odborné složení,
doslova uvedl, že jde o srovná-
vání jablek s hruškami.

Poukázal také v souvislosti
s tím, že dosud odbory o zvýšení
platů vyjednávaly vždy jen s vlá-
dou a podnikatelé se účastnili
až jednání o návrhu rozpočtu,
který dohodnutý růst platů už
zahrnoval, na nečekanou účast
zástupců zaměsnavatelských sva-
zů na jednání: "Vláda se zřejmě
obává, tak si pozvala jako posilu
zaměstnavatele. Vnímáme to
jako nový prvek, vypořádáme se
s tím při vyjednávání," dodal
Středula.

***
Již před konáním mimořádné

tripartity se k jejímu konání
vyjádřil na Twitteru předseda
našeho odborového svazu Pavel
Bednář s tím, že ho udivuje její
narychlo svolání, a to bez pod-
kladů a s přizváním zaměstna-
vatelů, když zaměstnavatelem je
buď stát, kraj nebo obec.

-dě-

Odboroví funkcionáři z pražských základních organizací diskutovali o zastupování zaměstnanců

Diskusi zástupců zaměstnan-
ců - odborových funkcionářů
o uplatňování legislativní úpra-
vy zastupování zaměstnanců ve
vztahu k zaměstnavatelům zamě-
řenou zejména na oprávnění a po-
vinnosti odborových organizací
a právní rámec kolektivního vy-
jednávání moderovali 1. místo-
předseda našeho odborového
svazu Rudolf Pospíšil a odborný
pracovník pro kolektivní vyjed-
návání Arnošt Odvalil.

Přítomní si během diskuse vy-
měnili zkušenosti o způsobu in-
formování a projednávání odbo-
rové organizace se zaměstna-
vatelem zejména v případech,
kdy je rozhodnutí zaměstnavatele
podmíněno souhlasem odborové
organizace. Dále pak si zpřesnili
znalosti například o výpovědi
kvůli porušení pracovní kázně,
ochraně odborových funkcio-
nářů, odvolání z vedoucí funkce,
evidenci pracovní doby, pře-
kážkách v práci při pružné pra-
covní době, přesčasové práci,
náhradě škody způsobené za-
městnavateli, prokazování dů-

vodů při odebrání osobního pří-
platku či čerpání a převodu dovo-
lené.

R. Pospíšil informoval o pro-
jednávání novely zákoníku práce,
když změny by se měly mj. dot-
knout výpočtu nároku dovolené
u nepravidelně rozložené pracov-
ní doby, opakovaného pracovní-
ho poměru na dobu určitou sezo-

nních pracovníků a automatické
změny pracovního poměru na
dobu určitou na dobu neurčitou.

A. Odvalil upozornil na některé
možnosti zahrnutí vztahů mezi
odborovou organizací a zaměst-
navatelem do kolektivních smluv.
Ke kolektivnímu vyjednávání
mají základní odborové organi-
zace k dispozici metodickou
pomůcku, která je každý rok ino-
vována a doplněna i o návrhy ře-
šení konkrétních nových námětů
ze základních organizací. Odbo-

rové organizace mají možnost
konzultovat návrhy kolektivních
smluv s kanceláří odborového
svazu.

Další porada finančně podpo-
rovaná Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí se zaměřením na pra-
covní poměr se koná 4. 6. v Praze
a se zaměřením na služební po-
měr podle zákona o státní službě
pak 11. 6. také v Praze. Dalších
pět podobných porad se bude
během podzimních měsíců konat
v regionech. -dě-

První z letošních pracovních jednání finančně podporovaných v rám-
ci posilování sociálního dialogu Ministerstvem práce a sociálních
věcí a zaměřených na aktuální otázky postavení odborových orga-
nizací jako zástupců zaměstnanců se konalo 14. května v Praze.
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První výjezdní zasedání výboru Sekce veřejné správy OSSOO po konání sjezdu
odborového svazu se konalo 30. května až 1. června v Hodoníně

Jednání sekce se účastnili předseda OS Pavel Bednář, 1. místo-
předseda OS Rudolf Pospíšil a zaměstnanci informačních a pora-
denských center OS v regionech. Samotnému zasedání výboru
předcházela tradiční beseda s funkcionáři odborových organizací
z blízkého okolí místa výjezdního zasedání.

Výbor sekce veřejné správy

Tradiční beseda s odborovými funkcionáři z regionu.

Během jednání se s členy výboru
sekce rozloučila Daniela Bečvaří-
ková z IPC v Plzni, která končí
svou dlouholetou pracovní kariéru
v našem odborovém svazu a od-
chází do důchodu.

Beseda
Zástupci základních organiza-

cí při městských úřadech v Ho-
doníně, Břeclavi a Bzenci in-
formovali o své členské základ-
ně a kolektivním vyjednávání.
Většinou funguje ke spokoje-
nosti příspěvek zaměstnavatelů
na stravování, rozdílné jsou pří-
stupy zaměstnavatelů k odmě-
nám k životním jubileím, na-
opak různý je zájem zaměst-
nanců o penzijní připojištění. Ve
větších úřadech funguje indis-
poziční volno, tam, kde je těžší
možnost zastupování, funguje
spíše forma napracování při po-
třebě mimořádného volna. K vy-
užití sociálních fondů prostřed-
nictvím osobních kont hovořili
jak hosté ze základních organi-
zací tak i členové vedení sekce
o svých zkušenostech ohledně
administrativy, kterou lze zjed-
nodušit zavedením cafeterie, na
kterou ale někde pro obavu z ohro-
žení daňové disciplíny nechce
přistoupit zaměstnavatel. K osob-
ním kontům jsou i různé věcné
přístupy, když někteří funk-
cionáři upřednostňují formy vy-
užití prostředků, které posilují
vztahy na pracovišti a vzájem-
nou solidaritu. Hodně se disku-
tovalo i o rozdílném zařazování
strážníků do platových tříd,
stejná práce je tak odměňována
rozdílně v rozsahu až několika
tisíc korun. P. Bednář informo-
val účastníky besedy o mimo-
řádném jednání tripartity o pla-
tech na rok 2020, když Minister-
stvo financí má záměr navýšit
prostředky na platy o pouhá dvě
procenta, což by umožnilo jen
malé navýšení tarifních platů.

Předsedkyně sekce Alena Ga-
ňová blíže informovala funkcio-
náře z regionu o dlouhodobém
úsilí uzavřít vyšší kolektivní
smlouvu pro zaměstnance měst
a obcí se Svazem měst a obcí
ČR. K otázce proč být v od-
borech, když neodboráři požíva-
jí stejné výhody z kolektivního

vyjednávání, zdůraznila, že od-
boráři mají díky svému členství
zajištěnu právní pomoc. R. Pos-
píšil zmínil, že podle dat zjiště-
ných z dotazníků odborového
svazu ohledně obsahu kolek-
tivních smluv je průměrný pří-
děl do sociálního fondu čtyři
procenta, když vloni to bylo 3,7.
Využití je především směrováno
na stravování a penzijní při-
pojištění, dále pak na rekreaci,
sport a kulturu. K využití sociál-
ního fondu nebo FKSP formou
cafeterie sdělil, že smlouva mů-
že zahrnovat garanci poskyto-
vatele za dodržení daňových
zákonů při čerpání. Připomněl
povinnosti základních organiza-
cí vůči rejstříkovému soudu.

snížit věkovou hranici nároku na
starobní důchod pro náročné
profese chce mezi tyto profese
prosadit strážníky obecních
policií, kteří při podobné činnos-
ti na rozdíl od příslušníků Po-
licie ČR nemají žádné kompen-
zace. K zamýšlenému snižování
počtu státních úředníků vyjádřil
souhlas se zefektivněním pod-
loženém odpovědnými analýza-
mi. Rušení pracovních pozic
pouze z hlediska počtu by moh-
lo mít negativní dopad i do úřa-
dů samosprávy. Odborový svaz
se kriticky staví k přípravám
nového stavebního zákona Hos-
podářskou komora ČR, která
hájí zájmy podnikatelů. Připo-
mínky odborového svazu k no-
velám zákonů o odpadech, míst-
ních poplatcích, odpovědnosti

v případech, kdy je zaměstnanec
státu nebo územního samo-
správného celku napaden při
výkonu nebo pro výkon činnos-
ti.

Výbor projednal a schválil
zprávu o hospodaření v roce
2018 a vzal na vědomí průběž-
nou informaci o čerpání v roce
2019. Potvrdil 1. místopředsedu
sekce Davida Krmáška jako čle-
na Výboru OSSOO, když A.
Gaňová jako místopředsedkyně
OS nezastupuje ve výboru OS
sekci.

Diskuse, která částečně pro-
bíhala během celého jednání,
byla v závěru věnována pracov-
něprávním problémům.

Zasedání se z 37 členů výboru
účastnilo 31 členů.

-dě-

Zasedání výboru
Po volbě pracovních komisí

zasedání host jednání předseda
našeho odborového svazu Pavel
Bednář připomněl nedávný
sjezd odborového svazu, který
proběhl důstojně a v přátelské
atmosféře, a poděkoval za podíl
na tomto průběhu delegátům ze
sekce. Informoval poté o po-
divném letošním zahájení jed-
nání o platech, ke kterému byli
nepochopitelně přizváni zástup-
ci zaměstnavatelů podnikatelské
sféry, a první narychlo svolané
jednání navíc proběhlo bez pře-
dem předložených podkladů.
K současným aktivitám odboro-
vého svazu sdělil, že svaz v sou-
vislosti s úmyslem komise
MPSV pro spravedlivé důchody

za přestupky a o úřednících územ-
ních samosprávných celků jsou
obsahem stanovisek ČMKOS,
předseda poděkoval za spolu-
práci sekce v tomto směru.

K navrhovaným novelám zá-
konů hovořila i A. Gaňová, která
je nyní jako 2. místopředsed-
kyně OS členkou pracovního
týmu RHSD pro veřejné služby
a veřejnou správu, ten se na
posledním zasedání zabýval i fi-
nančním zajištěním přeneseného
výkonu státní správy samo-
správou.

R. Pospíšil vyzval přítomné
a jejich prostřednictvím i další
odboráře k předávání poznatků
z praxe, které budou sloužit jako
podpora při prosazování zvýše-
ní odpovědnosti zaměstnavatele

hodonín
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Co hýbe celní správou a jaká je nálada?
Za poslední rok se u celní správy událo mnohé, co podstatně

ovlivnilo celkovou pracovní atmosféru. Nejdříve to bylo zvýšení
tarifních platů na rok 2019 o 2 procenta, což nepokrylo ani nárůst
inflace za rok 2018 (dle Českého statistického úřadu průměrná
míra inflace za rok 2018 činila 2,1 %). I z tohoto důvodu má plnou
podporu zaměstnanců celní správy Českomoravská konfederace
odborových svazů při probíhajících jednáních tripartity o pla-
tech na příští rok a její úsilí prosadit toto navýšení do tarifních
tabulek. Zlou krev také udělalo i nešťastné prohlášení ohledně
výše zvláštních příplatků, kdy bylo deklarováno, že každému
příslušníkovi se navýší zvláštní příplatek o 2000 Kč. V některých
případech toto navýšení bylo jen 200 Kč, způsob přerozdělování
částky určené na zvláštní příplatky byl kritizován mnohými pří-
slušníky, ale byl plně v kompetenci generálního ředitele příslušné
ozbrojené složky.

Jaká je současná situace a vý-
hled do budoucna?

Ministryně financí Alena
Schillerová přišla s návrhem
snížit počty státních zaměst-
nanců až o 10 procent. Proti to-
mu se ohradil předseda našeho
odborového svazu Pavel Bed-
nář, který řekl, že snižování poč-
tu zaměstnanců státu musí před-
cházet analýzy jasně definující,
kde úspora možná je a kde mož-
ná není. Dále uvedl, že odbory
jsou připraveny vést diskusi nad
návrhy, s nimiž přijde vláda či
jednotlivá ministerstva. Výhra-
dy k návrhu paní ministryně ma-
jí i ministři jednotlivých resortů,
kteří oponují, že to nejde, a po-
dle ministra vnitra Jana Hamáč-
ka by to vedlo k decimaci jed-
notlivých resortů.

Také bylo řečeno, že toto sni-
žování by se nemělo dotknout
ozbrojených složek, a k těm
patří také celní správa.

Jaká je ale skutečnost u celní
správy? Připravuje se nová sys-
temizace, dle které se má snížit
počet systemizovaných míst
u agendy celní o 159 a v agendě
daňové o 37 systemizovaných
míst. Argumentuje se menším
pracovním zatížením některých
pracovišť. Dle navrhované sys-
temizace se počítá např. na cel-
ním oddělení pouze se čtyřmi
systemizovanými místy pro pří-
slušníky. Ale v případě absence
některého z nich (dovolená,
školení, nemoc, ozdravný pobyt,
apod.) by mohlo dojít k situaci,
že by oddělení bylo nuceno pra-
covat v omezeném režimu, a to
i z důvodu, že příslušník za-
řazený v 5. platové třídě nemůže

dělat všechny činnosti pracovní-
ka, který je zařazený v 6. platové
tarifní třídě.

Dalším návrhem je zrušení
deseti územních pracovišť celní
správy v rámci celé ČR. I přes
ujištění vedení celní správy, že
pracovníci, občanští pracovníci
a příslušníci, budou převedeni
na jiná pracoviště, příp. na jiná
oddělení, např. oddělení kontrol,
pátrání, dohledu, …, dojde k od-

chodu mnoha pracovníků ať už
z důvodu dojíždění, větší časo-
vé náročnosti nebo odchodu pří-
slušníků s výsluhovým příspěv-
kem. A bohužel odejdou ti zku-
šení, vyškolení a odborně zdat-
ní.

Ani situace s přijímáním
nových pracovníků není růžová.
Nedaří se přijmout odpovídající
počet nových pracovníků vzhle-
dem k přirozenému úbytku, ale
i vzhledem k novým kompe-
tencím, např. kontrola hazardu,
neúspěšnému absolvování přijí-
macího řízení (především psy-
chotestů), ale i proto, že v ně-
kterých regionech je menší zá-
jem o práci v celní správě z dů-
vodu menšího finančního ohod-
nocení s ohledem na možnosti
v regionu (Praha a okolí).

Všechny tyto avizované
změny povedou nakonec k to-
mu, že dojde ke snížení počtu
pracovníků. Hrozí ale, že dojde
i ke snížení funkčnosti celní

správy. A aby nenastal „hromad-
ný úprk“ pracovníků, to záleží
na příslušných služebních funk-
cionářích a na jejich personální
práci.

Jak si stát váží práce svých za-
městnanců, se prokázalo na
posledním jednání tripartity dne
27. 5. 2019, kdy ministryně fi-
nancí bez projednání s koaliční-
mi partnery ve vládě navrhla
přidat učitelům deset procent
a ostatním dvě procenta, a neby-
lo upřesněno, kolik procent z to-
ho přijde do tarifní složky platu.
To by znamenalo, že růst platů
by byl na hranici inflace (inflace
pro rok 2019 se očekává kolem
dvou procent). Proto pracovníci
celní správy podporují snahu
odborů, které požadují pro
učitele navýšení patnáct procent,
pro neučitelské profese a zdra-
votníky deset procent a pro
ostatní pracovníky osm procent
s tím, aby toto navýšení přišlo
do tarifní složky platu. Píp

Josef Středula zvolen místopředsedou evropských odborů
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef
Středula byl ve čtvrtek 23. 5. 2019 zvolen místopředsedou
Evropské odborové konfederace na jejím 14. sjezdu, který se ko-
nal ve Vídni.

Jen několik dní před Evrop-
skými volbami se ve Vídni ko-
nal 14. sjezd Evropské odborové
konfederace. České a moravské
odbory na něm zaznamenaly vý-
razný úspěch, když byl místo-
předsedou Evropské odborové
konfederace zvolen šéf Česko-
moravské konfederace odboro-
vých svazů Josef Středula.

"Spravedlivější Evropu pro
zaměstnance" - to byla hlavní
myšlenka 14. sjezdu Evropské
odborové konfederace ve Vídni.
Zhruba 700 odborářů rozhodo-
valo o tom, co budou odbory
v následujících letech prosazo-
vat pro zaměstnance na evropské
i národní úrovni.

První výzvou byly volby do
Evropského parlamentu, které
byly příležitostí zvolit ty, kteří
budou prosazovat principy
ochrany zaměstnance, zvyšování
mezd, zlepšování pracovních
podmínek, spravedlivého pře-
chodu k ekonomice, která
bude sociálně citlivá a šetrná
k přírodě.

Evropská odborová konfede-
race (EOK) sdružuje 45 miliónů
pracujících v 90 odborových kon-
federacích v 38 zemích. Z vídeň-
ského kongresu vyplynulo, že je-
jí představitelé jsou přesvěd-
čeni, že je možná spravedlivější
Evropa pro pracující, založená
na demokracii a sociální spra-

vedlnosti, kvalitních pracovních
místech a vyšších mzdách, so-
ciálně spravedlivém přechodu
na nízkouhlíkovou a digitální eko-
nomiku. Tomu odpovídá i motto
kongresu „Spravedlivější Evropu
pro zaměstnance“.

Josef Středula zdůraznil, že
zvolení místopředsedou evrop-
ské konfederace je úspěchem
všech odborářů v České repub-
lice. Podle něj Evropská odbo-
rová konfederace v posledním
volebním období velmi silně tla-
čila lídry EU k tomu, aby
změnili svoji politiku. „Nyní již
vidíme určitá zlepšení. Po sil-
ném tlaku odborů vytvořila EU
nový investiční plán, přijala
‘evropský pilíř sociálních práv’,
předložila návrhy legislativy
pro lepší pracovní podmínky
a učinila pokrok směrem k udr-
žitelné ekonomice. To jsou dů-
ležité změny, i když ne dosta-
tečné, a EU musí jít mnohem
dále – k nové ‘společenské
smlouvě’, která nabídne všem
občanům férovější a spra-
vedlivější společnost reálných
příležitostí pro všechny,“ řekl
Středula.
Podle:https://www.esondy.cz/ob
sah/110/josef-stredula-zvolen-
mistopredsedou-evropskych-
odboru/30056

https://www.esondy.cz/obsah/110/josef-stredula-zvolen-mistopredsedou-evropskych-odboru/30056
https://www.esondy.cz/obsah/110/josef-stredula-zvolen-mistopredsedou-evropskych-odboru/30056
https://www.esondy.cz/obsah/110/josef-stredula-zvolen-mistopredsedou-evropskych-odboru/30056
https://www.esondy.cz/obsah/110/josef-stredula-zvolen-mistopredsedou-evropskych-odboru/30056
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§ ODPOVÍDÁME §Úklid kanceláře
Nedávno jsem se z rozhodnutí zaměstnavatele přestěhovala do
jiné kanceláře, která nebyla vyklizená, a já musela doslova hro-
mady papírů připravit k odvozu. Byla to velká dřina a teď si
říkám, byla jsem vůbec povinna něco takového dělat? Čekala
jsem za to aspoň nějakou odměnu, ale to se nestalo.

Jaké práce jste povinna pro za-
městnavatele vykonávat, vyplývá
jednoznačně z toho, jak byla uza-
vřena vaše pracovní smlouva. Ta
musí obsahovat ve smyslu § 34 zá-
koníku práce jako jednu z pod-
mínek, (aby pracovní poměr vů-
bec vznikl) stanovení druhu prá-
ce, kterou má zaměstnanec pro za-
městnavatele vykonávat. Pracovní
smlouva je oboustranně závazný
právní úkon to znamená, že obě
strany musí s druhem práce, který
má zaměstnanec vykonávat, sou-
hlasit.

Samotný druh práce je však
často nutné specifikovat. Proto
zaměstnavatel upřesňuje, co konk-
rétně od zaměstnance bude poža-
dovat. To stanoví v popisu práce
nebo v náplni práce, není však
podstatné, jak je toto upřesnění
konkrétních pracovních povinností
nazváno. V tomto případě se však
již jedná o řídící akt zaměstna-
vatele, s kterým zaměstnavatel za-
městnance pouze seznamuje a ne-
vyžaduje se jeho souhlas. Ani váš
případný podpis na takovémto po-
pisu práce nemá charakter souhla-

su, pouze stvrzujete, že jste s tím-
to popisem práce byla seznámena.

Zásadou je, že popis práce ne-
smí jít nad rámec stanoveného
druhu práce, který je uvedený ve
vaší pracovní smlouvě. Jestli
druh práce, na kterou vás zaměst-
navatel přijímal a kterou vykoná-
váte, je odborná činnost, lze si
těžko představit, že by její náplň
práce obsahovala i úkony, které
souvisí s úklidem kanceláří. To
znamená, že takovýto druh práce
nejste povinna vykonávat a ta-
kovouto práci lze bez sankcí od-
mítnout.

Zároveň nutno zdůraznit, že za-
městnavatel je ve smyslu § 224
zákoníku práce povinen vytvářet
zaměstnancům podmínky, které
umožňují bezpečný výkon práce,
tedy takové práce, která je v sou-
ladu druhem práce, kterou máte
v pracovní smlouvě. V těchto in-
tencích také vedoucí zaměstnanci
musí práci svých podřízených ří-
dit. Paragraf 1a zákoníku práce,
který stanoví základní zásady
pracovněprávních vztahů v písme-
nu b), předpokládá, že zaměstnan-
cům budou zajištěny uspokojivé
a bezpečné pracovní podmínky
pro výkon práce. Ve vašem pří-
padě pak to znamenalo přemístění
do tak připravené kanceláře,
abyste mohla okamžitě začít bez
omezení plnit své pracovní úkoly.

V daném případě došlo ze stra-
ny zaměstnavatele k pochybení,

kdy na vás přenesl svojí povinnost
vytvořit pro vás jako zaměstnance
uspokojivé a bezpečné prostředí
pro výkon práce. Z vaší strany
pak k nedorozumění. Správně
jste sice pokládala vykonanou
prácí za přesahující rozsah vašich
úkolů, avšak nejednala jste se za-
městnavatelem, za jakých pod-
mínek tuto práci jste ochotná
dobrovolně vykonat.

Vzhledem k rozsahu úklidové
práce, kterou jste vykonala, lze
mít za to, že se tak stalo i na úkor
vašich pracovních závazků. Do-
mnívám se, že lze alespoň do-
datečně hledat spolu se zaměstna-
vatelem za pomoci odborové orga-
nizace řešení, kterým by vaší
vstřícnost – která přesahovala
rámec vašich pracovních povin-
ností - ocenil.
Shrnuto:
• Úkoly nad rámec druhu práce

stanovené v pracovní smlouvě
můžete plnit dobrovolně, po-
kud odmítnete, nejedná se o po-
rušení pracovní kázně.

• Je povinností zaměstnavatele,
aby zaměstnanci vytvořil tako-
vé pracovní podmínky, aby
mohl úspěšně plnit úkoly dle
pracovní smlouvy.

• O způsobu ohodnocení vaší
práce, kterou jste vykonávala
nad rámec pracovní smlouvy,
lze se zaměstnavatelem ještě
dohodnout.

JUDr. Pavel Sirůček

Manifestační mítink kampaně
#KonecLevnéPráce

Praha - Fórum Karlín,
17. 9. 2019 od 11 hod.

Komise pro spravedlivé důchody jednala
o dřívějších penzích u náročných profesí

i efektivitě III. důchodového pilíře
z tiskové zprávy MPSV 24. května 2019

Komise začala diskutovat
o principech opatření, která
umožní dřívější odchody do dů-
chodu zaměstnancům v nároč-
ných profesích. Shodla se na
tom, že je nutné definovat, které
pozice do kategorie náročných bu-
dou spadat. Opatření v důchodo-
vém systému by měla umožnit
až 400 tisícům osob pracujících
v takových profesích odejít do
důchodu bez finanční penalizace
o řadu měsíců až několik let
dříve.

Komise dále zahájila diskuzi
o III. pilíři důchodového systé-
mu. Ten není dlouhodobě efek-
tivní a neplní svůj účel, tedy za-
jistit střadatelům dodatečné příj-
my ve stáří. I přes státní podporu
spoření ve výši 19 mld. Kč
ročně tvoří státní důchody 96 %
příjmů důchodců. Lidé si na dů-
chod odkládají v průměru jen

2,3 % hrubých mezd. Výše
úložek tak v roce 2018 nepatrně
převyšovala 700 Kč. Většina
občanů také nespoří ve III. pilíři
tak dlouho, jak by mohla. Ne-
sporným faktem také je, že
pracujících v mladším věku spo-
ří ve III. pilíři velmi málo. Vět-
šina občanů navíc spoří ve sta-
rých, transformovaných, fon-
dech, jejichž výnosnost v řadě
případů nepřekročí ani inflaci
a kupní síla jejich úspor se tak
snižuje. Podle členů komise by
měl III. pilíř zůstat i nadále do-
plňkem ke státem vypláceným
důchodům.

Potenciál III. pilíře je ale obrov-
ský. Jeho prostřednictvím spoří
více jak 4,5 milionu občanů. Na
jednání komise tak byla otevřena
diskuze o možnostech, jak efek-
tivitu III. pilíře zvýšit. Minister-
stvo proto připraví scénář změn
III. důchodového pilíře, který
představí na příštím zasedání
komise na konci června 2019.



Rekreační zařízení SMRK v Lázních Libverda v roce 2019
Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce

a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 1/2019.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

OS státních orgánů a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové hřiště na te-
nis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).

UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpa-
tí Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhli-
čitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní
choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá přede-
vším k minerálně-uhličitým koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem,
ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový
zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou
důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lá-zeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdských pramenů
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca
100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, ze-
jména pak na lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho
údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na
Nové Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část
Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa
k Chatě Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní
pohled do údolí Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazi-
likou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. Když se otočíte
o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras
a singltrek – síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní
horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad
Lázněmi Libverda a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou
milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních
Libverda) a 20 km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedale-
kou Jizerskou magistrálu (150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce
1931 a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České
republice.

CENY platné od 2. 1. 2019

pokoj cena za pokoj/noc cena za pokoj/noc
krátkodobý pobyt **

číslo velikost sezóna mimo sezónu sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 520,- 400, - 550,- 430,-

6 3 + 1 645, - 485, - 675,- 515,-

12 4 760, - 540, - 790,- 570,-

*10 1+1 230,- 225,- 260,- 255.-
pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1 - 2 noci
Sezóna platí pro termíny 1. 2. – 17. 3. 2019, 31. 5. – 29. 9. 2019 a 13.12. – 5. 1. 2020
(vánoční svátkyv + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
vlastní - rekreační zařízení je vybaveno společnými ledničkami a společnou kuchyní, kde
je k dispozici plynový a elektrický sporák, sklokeramická deska a mikrovlnka včetně nádobí
na vaření, varné konvice a mikrovlnná trouba. Dále má každý pokoj v kuchyni přidělenu
svoji uzamykatelnou skříňku s dalším nezbytným nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbo-
ry). Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je vy-
bavena televizorem. Stravovat je možné v různých restauračních zařízení v okolí RS
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RS.



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1 pí Řehořová, tel. 224 142 474,

fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2019 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2019

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do tj. počet nocí

počet účastníků: pokoj číslo:

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky ANO - NE (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO - NE (zakroužkujte)
Platba v hotovosti na pokladně OS ANO - NE (zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbyt-
nou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném po-
hybu těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda



Chceme dělat 
architektonicky kvalitní 

projekty, které dotvoří veřejný 
prostor a stanou se součástí 
města a každodenního života 

lidí v něm.

Katka brzy 
dostane bratříčka.  

Těšíme se.

”

1000 Kč 200 Kč 1000 Kč SLEVY
na prevenci 

v těhotenství
na vitamíny  
pro těhotné

na věci  
pro miminko

v BeneFit  
Klubu
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Tachov

Klatovy

Akce se koná v rámci realizace §320a ZP - Trh práce, agentury práce a odbory.

   Poradíme zdarma, jak vyřešit problémy v práci

   Vysvětlíme, k čemu je kolektivní vyjednávání

ODBORY
v regionech 2019

1. 2. PRAHA
8. 3. PRAHA
11. 4. BRNO
17. 5. PRAHA

28. 5. ČESKÉ BUDĚJOVICE
29. 5. ČESKÝ KRUMLOV
18. 6. HUMPOLEC
19. 6. JIHLAVA
26. 6. KOLÍN
27. 6. KUTNÁ HORA
30. 7. NÁCHOD
31. 7. JIČÍN

20. 8. SUŠICE
21. 8. STŘÍBRO
06. 9. KARLOVY VARY
07. 9. SOKOLOV
24. 9. DĚČÍN
25. 9. LITOMĚŘICE 
23.10. PRAHA
24.10. PRAHA

České 
Budějovice

Praha

Český Krumlov

Brno

Humpolec
Jihlava

Kolín Kutná Hora

NáchodJičín

Sušice

Stříbro

Karlovy Vary

Sokolov

Děčín

Litoměřice
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Odbory ve veřejných službách poprvé žalují Evropskou komisi ve sna-
ze posílit sociální dialog
23. květen 2019

U Soudního dvora EU se setkali zástupci Evropské federace odborových
svazů veřejných služeb (EPSU) a Evropské komise. Je to poprvé, co odbo-

ry žalují Evropskou komisi, když
chtějí dokázat, že Komise poruši-
la evropská pravidla pro sociální
dialog (TFEU článek 155.2).
EPSU chce dosáhnout anulace
rozhodnutí Komise, která odmítla
učinit návrh Evropské radě k im-
plementaci dohody sociálních

partnerů o právech pracovníků na informovanost a konzultaci v sektoru
centrálních vlád. Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan k tomu
řekl: „Vyjednávání mezi EPSU/TUNED a EUPAE, která vedla k dohodě so-
ciální partnerů, následovala po zahájení legislativního procesu Komise.
Všechny zúčastněné strany si byly vědomy, že EPSU/TUNED vyjednávaly
s vyhlídkou na dohodu sociálních partnerů, která by byla transformována
na Směrnici. Dohoda sociálních partnerů má za cíl bojovat s diskriminací
9,8 milionů státních zaměstnanců, kteří čelí velkým změnám bez toho, aby
se jakkoliv mohli podílet na rozhodnutích o své budoucnosti. Odmítnutí
Komise učinit návrh je nepřijatelným zablokováním těchto plánů a jde pří-
mo proti Pilíři sociálních práv z listopadu 2017.”
Luca Visentini byl znovu zvolen generálním tajemníkem ETUC
23. květen 2019

Odboroví předáci z národních odborových organizací účastnící se
Kongresu ETUC, který proběhl ve Vídni ve dnech 21.-24. května 2019,
znovu zvolili Luca Visentiniho generálním tajemníkem Evropské odborové
konfederace, zatímco prezidentem zvolili Laurenta Bergera. Luca Visentini
byl poprvé do této funkce zvolen v roce 2015 v Paříži, když před tím pů-
sobil jako konfederační tajemník ETUC. Odboráři přijali manifest a akční
program pro roky 2019–2023 s názvem Férovější Evropa pro pracovníky.
Odboráři sepsali své požadavky na reformu hospodářské politiky EU s dů-
razem na rozpočtovou a měnovou unii a na podporu sociální spravedlnos-
ti, na investice podporující pracovní místa, udržitelný růst a férové a pro-
gresivní zdanění. Mezi dalšími požadavky jsou:
- Plná implementace 20 principů Evropského pilíře sociálních práv

schváleného EU v roce 2017.
- Jasné kroky EU na podporu silnějšího kolektivního vyjednávání.
- Sociální spravedlivou transformaci na nízkouhlíkovou, digitální a au-

tomatizovanou globální ekonomiku.
- Reformu zákonů EU na posílení informovanosti a možnosti poradenství

pro pracovníky na úrovni firemního vedení.
Kongres ETUC vyjádřil podporu iránským odborářům

14. kongres ETUC ostře odsoudil potlačování demonstrací v Iránu bě-
hem 1. května, policejní násilí proti demonstrantům, zatýkání a věznění
mnoha desítek zástupců nezávislých iránských odborových organizací.
Evropské odborové hnutí vyzývá EU a členské státy, aby podnikly poli-
tické a diplomatické kroky vůči Iránu, které zajistí propuštění uvězně-

ných odborářských předá-
ků a v obecné rovině zlep-
ší garanci občanských, po-
litických, sociálních a od-
borových práv v Iránu.
Irán by měl rovněž efek-
tivněji aplikovat a dodržo-
vat mezinárodní standardy
a konvence ILO.

Kongres ETUC podporuje Dohodu sociálních partnerů ohledně
práva pracovníků na informace a konzultaci v sektoru centrálních
vlád

Účastníci 14. Kongresu ETUC se shodli na tom, že všichni pracovníci
a jejich odbory by měli těžit z evropských standardů na právo na infor-
movanost a konzultace. Demokracie musí jít dál za hranice pouhého volení
a měla by zahrnovat reálné zapojení do politických rozhodnutí, stejně jako
demokratickou participaci ve společnosti a na pracovišti. Pracovníci by na
svých pracovištích měli mít možnost promluvit do plánovaných rozhodnutí
jejich vedení. Neexistuje žádný důvod, proč by měli být diskriminováni
pracovníci veřejného sektoru jen proto, že jejich zaměstnavatel je veřejnou

institucí a ne soukromá nebo
nezisková společnost. Kongres
vyzval Evropskou komisi, aby
přestala blokovat pokusy
odborů a zaměstnavatelů v sek-
toru centrálních vlád o ukon-
čení této neférové situace. Ape-
lujeme na Evropskou komisi,
aby změnila svůj směr a re-
spektovala roli sociálních part-

nerů a dostála svým závazkům plynoucím z evropské smlouvy, a aby do-
hodu o právu pracovníků na informovanost a konzultaci předložila ke
schválení v podobě nové směrnice.
Kongres ETUC: Stanovisko ohledně zneklidňující situace v Rakousku

Kongres ETUC obrátil svou pozornost i do Rakouska, když vyjádřil
svou plnou solidaritu s rakouskou odborovou federací a rakouskými pra-
covníky. Od svého nástupu v prosinci 2017 provádí pravicová vláda poli-
tiku zaměřenou proti odborům. Pod tlakem jsou sociální práva. Zákon
o pracovní době odstranil pracovní rady z rozhodovacího procesu o pra-
covních hodinách. Reforma systému sociálního zabezpečení hrozí
zhoršením zdravotních služeb pro pracující. Během rakouského předsed-
nictví EU od července do prosince 2018 stála rakouská vláda jako překáž-
ka v zavedení Sociálního pilíře EU. Proto Kongres ETUC uvítal zprávu
o konci rakouské koaliční vlády. Evropské odborové hnutí bojuje po celé
Evropě včetně Rakouska za zvolení progresivních vlád, které jsou věrné
demokratickým principům a které podporují práva pracovníků na národní
i evropské úrovni. Kongres ETUC odsoudil ultra pravicový populizmus
a nacionalizmus. Pravicové, nacionalistické a populistické strany zneuží-
vají skutečné lidské obavy.
Stanovisko ETUC k brexitu

Kongres ETUC se na svém posledním zasedání zabýval i otázkou od-
chodu Velké Británie z EU, tzv. brexitem. Téměř tři roky po referendu
o členství v EU byla vyjednávání mezi EU a Velkou Británií ukončena, ale
britská vláda opakovaně selhala, když nedokázala získat schválení dohody
o odchodu v britském parlamentu. Odboráři na Kongresu ETUC se shodli,
že britská vláda důsledně staví své vlastní zájmy před zájmy občanů.
Evropské odborové hnutí požaduje dohodu, která bude stavět lidi na první
místo. Prioritami jsou ochrana pracovních míst, volný obchod, volný po-
hyb osob založený na právu pracovat, ochrana před vykořisťováním,
garance občanských práv, pomoc od EU, britských a irských investičních
fondů, které budou investovat za účelem snížení negativních dopadů bre-
xitu na pracovní místa a komunity. Kongres ETUC varoval, že pokud pra-
covní práva ve Velké Británii nebudou po brexitu držet tempo s těmi v EU,
tak to nejenže poškodí pracovníky v Británii, ale také by to mohlo spustit
ničivou spirálu s devastačním dopadem na práva pracovníků a jejich živo-
ty ve zbytku EU.

Pavol Mokoš




