
Pět videí z diskuze s RNDr. Postráneckým
Mladí odboráři Odborového svazu státních orgánů a
organizací 24. 6. 2015 (viz NOS 13/2015) diskutovali
s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr.
Josefem Postráneckým na téma „Bude státní správa
ještě lákat mladé?“ a „Dopady zákona o státní službě na mladé
zaměstnance státní správy či zájemce o působení v ní“. Záznam
z diskuze rozdělený do pěti videí je přístupný na:
https://www.youtube.com/channel/UCwycU7GEwM5Bq3TkpKszbsw
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Vážená kolegyně, vážený kolego,
jak jsme již informovali v minulém vydání NOS, v tomto období se již vel-

mi intenzivně připravuje návrh státního rozpočtu na rok 2016, a s tím je spo-
jené vyjednávání o budoucích platech zaměstnanců veřejné správy a služeb.

Jen malé shrnutí z minulé informace, kterou naleznete v čísle 13 NOS.
V pondělí dne 22. 6. 2015 se uskutečnilo jednání zástupců odborů s panem
premiérem, ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí. Odbory, za
účasti předsedy OSSOO, vznesly jednoznačný požadavek na zvýšení objemu
mzdových prostředků min. o 5 % (vládní koalice se zatím dohodla na 3 % a na
dalších 2 % pro zaměstnance v režimu zákona o státní službě). Dále odbory
požadují návrat tvorby FKSP na 2 %. Předseda OSSOO doplnil požadavek též
na navýšení platových tarifů pro státní zaměstnance min. o 25 % tak, jak se do-
hodly OS RoPo, které zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných
službách a správě (viz Prohlášení OS RoPo ze dne 29. 4. 2015). Výsledkem
tohoto jednání je dohoda, že se nadále bude vyjednávat na úrovni náměstků
ministrů (MF a MPSV) a zástupců odborů tak, aby vyjednávání o platech a
o FKSP bylo dořešeno do 27. 7. 2015, kdy se koná plenární schůze RHSD (tri-
partity).

Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se uskutečnilo jednání předsedy OSSOO, předsedy
NOS PČR (Nezávislý OS Policie ČR) a předsedy OSH (OS hasičů), tedy OS
zastupujících příslušníky bezpečnostních sborů, s ministrem financí. Tématem
jednání byly především platy příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2016.
Ministr financí odborovým předákům opět sdělil neměnné stanovisko: objem
prostředků na platy příslušníků bezpečnostních sborů se zvýší o 3 %.

Jednání na úrovni náměstků ministrů se uskutečnilo pouze za účasti JUDr.
Šimerky, 1. náměstka ministryně práce a sociálních věcí, zástupců MPSV a
MF dne 25. 6. 2015. Na tomto jednání odborová delegace předložila návrh,
aby se platy zvýšily ještě v letošním roce, a to již od září 2015. Zároveň bylo
ze strany odborů navrženo postupné vrácení tvorby FKSP následovně: v roce
2015 o 0,5 % (tedy na 1,5 %) a v roce 2017 návrat na 2 %, která platila do
konce roku 2010. MPSV zároveň přišlo s návrhem na novou koncepci
odměňování ve veřejné správě a službách. Odbory tento návrh odmítly s tím,
že MPSV musí předložit v této věci písemný materiál, o kterém se může v bu-
doucnu jednat.

V úterý 21. 7. 2015 se uskutečnilo zatím poslední jednání zástupců odborů
s panem premiérem, ministrem financí a ministryní práce a sociálních věcí.
Byly zatím učiněny dva základní závěry: k navýšení platů dojde již v le-
tošním roce, a to od 1. 11. 2015, a od 1. 1. 2016 dojde k navýšení tvorby
FKSP na 1,5 %. Vládní strana dále deklarovala, že stále platí příslib na
navýšení objemu prostředků na platy pro zaměstnance ve veřejné správě
a službách o 3 % a pro státní zaměstnance pod zákonem o státní službě
o další 2 %. Dále jsou předmětem vyjednávání následující skutečnosti: jestli
dojde k navýšení pouze od 1. 11. 2015, nebo dvoufázově i od 1. 1. 2016, ko-
lik bude skutečný objem na letošní rok a kolik bude v tarifní složce platu a ko-
lik v mimotarifní (MF prosazuje půl na půl, odbory jednoznačně požadují vše
do platových tarifů). Další jednání se uskuteční v první polovině září tak, že
vláda chce připravit a schválit změny nařízení vlády do konce měsíce září.

V pondělí 27. 7. 2015 se uskutečnilo 120. plenární zasedání RHSD, které
mimo jiné projednalo materiál týkající se parametrů státního rozpočtu na rok
2016. V něm je jednoznačně počítáno s meziročním růstem platů ve veřejné
správě a službách o 3 % a pro státní zaměstnance o další 2 %.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo financí Chorvatska vyhlásilo soutěž pro občany ČR
Vážená kolegyně, vážený kolego,

řada členů našeho odborového svazu bude trávit i letos svoji dovo-
lenou v Chorvatsku. Proto nám dovolte, abychom Vás informovali
o zajímavé soutěži, kterou by členové OSSOO mohli využít.

Ministerstvo financí Chorvatské republiky vyhlásilo soutěž ve for-
mě loterie s názvem „A kde je účet?“ určenou pouze občanům České
republiky, kteří v období od 1. srpna do 2. října 2015 nasbírají dvacet
účtenek za nákupy v Chorvatsku a zašlou je na adresu Chorvatské
Loterie. Vylosovaný výherce získá zájezd pro dvě osoby do
Chorvatska na léto příštího roku v hodnotě přibližně 50 000 Kč. Bližší
informace naleznete na stránkách MF ČR nebo na webu OSSOO
(leták a pravidla soutěže).
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.

předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

ČMKOS svolává na 16. září do Prahy manifestační mítink
odborů pod heslem „Konec levné práce v ČR“

Chceme velmi důrazně nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti
dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým pro-
blémem. Analýzy ČMKOS ukazují, že se Česká republika velmi
nebezpečně vzdaluje úrovni mezd nejen vyspělých evropských zemí, ale
máme už sedmé nejnižší mzdy v rámci celé EU. Za 25 let jsme se dostali
na úroveň 28 % německých mezd, přičemž zhruba 80 % zaměstnanců
v ČR ani této úrovně nedosahuje. Odbory nechtějí připustit, aby čeští za-
městnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU. Neodpovídají tomu
ani dosahované výsledky většiny firem, ani dosahovaná úroveň produk-
tivity práce u nás.
http://www.e-sondy.cz/aktualne/4852-3/pozvanka-na-protestni-mitink-cmkos

Na jednání výboru sekce 18.
června 2015 předseda koordi-
načního výboru Mgr. Petr Pacher
mimo jiné informoval o vý-
běrovém řízení v Úřadu dokumen-
tace a vyšetřování zločinů komu-
nismu, o jednání u ministra fi-
nancí Babiše a ministra vnitra
Chovance, jednání o platech a
o přechodu policejního školství
pod Policejní prezídium, odbor

vzdělávání. Předseda sekce Petr
Tachecí oznámil ukončení svého
pracovního poměru u Policie ČR
k 31. srpnu 2015 a ukončení
výkonu odborových funkcí.
Předsedou sekce byl zvolen
Jaroslav Chytrý. V diskusi byl
podán návrh na zřízení expozitury
IPC v sídle KOVO v Olomouci
pro naše ZO Olomouckého kraje
například 1x týdně.

Ze sekcí
Výbor Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR

http://www.e-sondy.cz/aktualne/4852-3/pozvanka-na-protestni-mitink-cmkos
http://statorg.cmkos.cz/
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/ministerstvo-financi-chorvatska-vyhlasil-22207
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_13_15.pdf
http://statorg.cmkos.cz/menu/nos.php
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
https://www.youtube.com/channel/UCwycU7GEwM5Bq3TkpKszbsw
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Výhodné cestovní pojištění

Zdraví na cestách

www.zpmvcr.cz

Speciální nabídka pro pojištěnce ZP MV ČR
• sleva 20 % v případě rodinného pojištění
 (minimálně 1 dospělý a 1 dítě, z toho min. 1 pojištěn u ZP MV ČR)
• sleva 10 % pro členy Klubu pojištěnců ZP MV ČR
• sleva 10 % pro skupiny 5 a více osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou
 (z toho min. 1 pojištěn u ZP MV ČR)

Cestovní pojištění je možné uzavřít i online na www.211.cz.  
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§ ODPOVÍDÁME §

Stejně jako loni?
Stejně jako loni v červnu zasedla naše rodinná rada
ke kulatému stolu a řešili jsme, kde v létě strávíme
dovolenou. Stejně jako loni (a vlastně jako již po
několikáté) nám bylo naším zaměstnavatelem sdě-
leno, že vzhledem k probíhající ekonomické recesi
opět žádné odměny před dovolenou nebudou. Tedy
stejně jako loni budeme vybírat něco hodně levného.
Stejně jako loni si nasmažíme řízky a zavaříme maso,

abychom ušetřili na jídle. Stejně jako loni vybereme raději něco se
společným wc a sprchou na chodbě, nestojí to tolik peněz. Stejně jako
loni pojedeme jenom na týden, na víc jsme si neušetřili. Snad přeži-
jeme ty smutné oči našich dětí, které se tak moc těšili k moři. Stejně
jako loni.

Okurková sezóna je v plném proudu, mnozí z nás již mají dovole-
nou úspěšně za sebou, mnohé ještě ty krásné chvíle plné zaslouženého
oddechu a rodinné pohody teprve čekají. Každý si svou dovolenou
plánuje užít jinak, nicméně společným jmenovatelem většiny dovo-
lených, ať v tuzemsku nebo v zahraničí jsou peníze. Peníze na uby-
tování, na stravu, peníze na benzín a na zmrzlinu, peníze na atrakce.
V prvním odstavci jsem se snažil o to, vám ukázat, jak to vypadá,
když peněz není mnoho. Dovolená se dá, ale strávit i jinak.

Letos se na dovolenou těší celá rodina. Naše Anička pojede poprvé
k moři. Vybrali jsme si delší pobyt a ubytování v hotelu s plnou pen-
zí, letos si to můžeme dovolit, protože odborová organizace u našeho
zaměstnavatele vyjednala v rámci kolektivní smlouvy příspěvek na
dovolenou. Děti se těší, že poletí letadlem. Manželka je ráda, že nebu-
de muset celých 14 dní vařit. Jelikož mi loni 2x zaměstnavatel zved-
nul plat, rozhodl jsem se, že si zaplatím na dovolené potápěčský kurz.
Mám rád podmořský svět. No a poslední prázdninový prodloužený
víkend strávíme v Maďarsku v termálních lázních. Ať si děti užijí
před začátkem školního roku. Stejně jako loni.

V situaci, kdy cca 80 % českých firem je vlastněných zahraničními
společnostmi, které ročně z ČR vyvedou více než 200 miliard korun,
je jedinou možností, jak zlepšit svoje platové a pracovní podmínky –
odborová organizovanost. Jedině masový kolektivní postup a tlak na
zaměstnavatele, může znamenat zvýšení našich velice nízkých mezd,
které jsou (ať chceme nebo ne) základem kvality našeho života.
Každý zaměstnanec by si pak měl uvědomit, že tato zodpovědnost se
váže jak k němu samotnému, tak k našim dětem.

Bc. Ondřej Hála

S takovouto úvahou se mnozí z nás
setkáváme u spoluzaměstnanců často.
Proč být členem odborů a platit člen-
ské příspěvky? Vždyť odbory přece
jednají ze zákona za všechny zaměst-
nance bez rozdílu jejich organizo-
vanosti?

Každý z nás pak musí začít vnímat
tuto otázku jak z hlediska filozofic-
kého a společenského, tak i praktic-
kého. Je v lidském genetickém kódu
být členem širšího uskupení. Zvláště
pak takového, které může ovlivňovat
chod věcí, na kterých nám záleží. Být
členem společenské organizace, která
má šanci zasahovat do chodu podniku,
ale i celospolečenských vztahů, zna-
mená být v prvé řadě členem základní
odborové organizace. Jejím prostřed-
nictvím se pak stát součástí přísluš-
ného odborového svazu, a tím i čle-
nem vyššího celku, v našem případě
největší odborové centrály v ČR -
Českomoravské konfederace odbo-
rových svazů. Jejím prostřednictvím
pak získat oporu např. v Evropské
odborové konfederaci, která působí na
půdě Evropské Unie, a v Mezinárodní
odborové konfederaci, která uplatňuje
svůj vliv po celém světě.

V zákoníku práce, stejně jako ve
služebním zákoně, je postavení
odborů velmi silně zdůrazněno. Ale
vlastní prestiž základních odborových
organizací u zaměstnavatele se
nemůže opírat pouze o strohou literu
zákona. Jejich faktické postavení vy-
chází ze síly a jejich velikosti a
samozřejmě rovněž z osobních kvalit
jejich představitelů. Proto je důležité,
aby se odborového života a práce
zúčastnilo co nejvíce zaměstnanců a
aby z tohoto širšího spektra bylo
možné vybrat ty nejlepší zástupce.

Odborové organizace vystupují
vůči zaměstnavatelům v dvojí roli.
Jednak zastupují jednotlivé zaměst-
nance při případném sporu se zaměst-
navatelem, jednak hájí zájmy všech
zaměstnanců bez rozdílu, zda jsou
odborově organizováni. A to tím, že
uzavírají se zaměstnavatelem kolek-
tivní smlouvu (dohodu), ve které se
upravují mzdová nebo platová práva a
ostatní práva zaměstnanců v pracov-
něprávních vztazích. Vyplývá to z §
24 odst. 1 zákoníku práce, který přímo
stanoví, že odborová organizace uza-
vírá kolektivní smlouvu také za za-
městnance, kteří nejsou odborově or-
ganizováni. Pokud se jedná o zaměst-
nance, kteří se řídí služebním
zákonem, pak z jeho § 132 odstavce 1
vyplývá, že kolektivní dohodu za

účelem zlepšení podmínek výkonu
služby, zdravotních, sociálních a kul-
turních podmínek uzavírá odborový
orgán, resp. vyšší odborový orgán,
jménem státních zaměstnanců – tedy
opět všech.

Vedle již zmíněné kolektivní
smlouvy nebo kolektivní dohody se
ochrana společných práv zaměstnanců
uskutečňuje i při schvalování pracov-
ních řádů, vnitřních mzdových před-
pisů, výkonu společenské kontroly
nad dodržováním pracovněprávních
předpisů, celé problematiky bezpeč-
nosti práce apod.

Proč tedy – mimo již zmíněné
potřeby solidarity - být členem
odborů?

Jestliže chci změnit třeba atmosféru
v podniku nebo prosadit dle mého ná-
zoru dobrou věc, je to jistě snazší
prostřednictvím svých odborových
předáků. Jednak mé stanovisko bude
vyprecizované a přesvědčivější např.
řadou diskuzí na členských schůzích,
jednak proto, že představitelé odborů
mají možnost být s vedením zaměst-
navatele prakticky v denním styku a
mají mnohonásobně větší možnost mé
stanovisko prosazovat. Určitě snad-
něji než nečlen, který se do osobního
kontaktu s vedením může dostat velmi
sporadicky, pokud vůbec.

Navíc je nutno připomenout, že i
z hlediska praktického přináší členství
v odborech oproti nečlenům konkrétní
výhody. Každý z odborových svazů
má ve svých základních dokumentech
materiál, kterým je připraven reagovat
na obtížnou nebo mimořádnou životní
situaci svých členů. Rozsah i za-
měření pomoci, která je v těchto doku-
mentech upravena, se mírně liší dle to-
ho, jaké ochraně dávají členové
konkrétního odborového svazu před-
nost.

Tak např. u Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací byl mimo
dalších dokumentů schválen na sjezdu
v dubnu 2015 „Statut podpůrného a
sociálního fondu“. Ten předjímá
události, které by členy svazu mohly
nepříznivě zasáhnout, jako je např. in-
validita v důsledku pracovního úrazu,
nutná podpora pozůstalých při úmrtí
člena, pohřebné, nebo sociální podpo-
ra v nezaměstnanosti, případně jed-
norázové podpory při tíživé finanční
situaci člena, sociální půjčka nebo
příspěvky na svazovou rekreaci.

Tady již se jedná o hmotně
vyjádřený rozdíl mezi pozicí člena
odborů a nečlenem. Logickou pod-
mínkou čerpání těchto výhod však je
běžné naplňování členství v odborech,
případně karenční lhůta, která umožní
nárok čerpat až po uplynutí 12

měsíců, kdy k události došlo. Tyto
podmínky jsou nezbytné proto, aby
byl eliminován účelový vstup zájemce
do odborové organizace pouze z dů-
vodů čerpání výše uvedených výhod.

Obdobnou funkci plní „Řád právní
pomoci“. V souladu s ním poskytuje
svým členům bezplatnou právní po-
radu ve věcech souvisejících s pra-
covněprávním nebo služebním
poměrem.

Navíc poskytuje i bezplatné
právní zastoupení před soudem ve
sporech vyplývajících z pracovního
poměru nebo služebního poměru týka-
jících se sociálního zabezpečení nebo
v občansko-právních sporech za pod-
mínky, že souvisí s výkonem práce.
Přitom obhajoby se ujímají i právníci
ČMKOS - specialisté na pracovní prá-
vo – u kterých je jistota, že nebudou
mít zájem spor protahovat, případně
hnát našeho člena kvůli palmáre do
předem prohraného sporu. Dokonce i
v trestních věcech, pokud stíhání vy-
plývá z pracovního nebo služebního
poměru nebo odborářské činnosti a ne-
jde o úmyslný trestní čin, nebo čin
způsobený pod vlivem alkoholu, či

jiné návykové látky je zastoupení před
soudem bezplatné.

Každý z nás se jistě, byť zprostřed-
kovaně, setkal s tím, kolik právní za-
stoupení prostřednictvím advokátů
stojí, jak je finančně nákladné.

I když soudní poplatky a znalečné a
svědečné přisouzené protistraně nese
žadatel, předsednictvo výboru odbo-
rového svazu s přihlédnutím k povaze
věci a sociálním poměrům žadatele,
může výjimečně rozhodnout, které
z těchto nákladů a v jaké výši uhradí
odborový svaz.

Podmínkou pro poskytnutí právní
pomoci zastoupením u soudu je šes-
timěsíční nepřetržité členství v kon-
krétním odborovém svazu, v jiném
odborovém svazu nebo v jiné od-
borové organizaci před okamžikem
podání žádosti. Jiného druhu právní
pomoci, např. právní konzultace, se
tato karenční doba netýká.

Jsem proto přesvědčen, že mimo
pocitu sounáležitosti se silnou a vý-
znamnou společenskou organizací
přináší členství v odborech i nepopi-
ratelné hmotné výhody.

JUDr. Pavel Sirůček

Má cenu být odborářem?
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Třetí konference o financování rozvoje. Základem by měl být so-
ciální pokrok.
16. července 2015

Ve dnech 13. – 16. července se v etiopské Addis Abebě uskutečni-
la Třetí mezinárodní konference o financování rozvoje. Mezinárodní
odbory zastupoval při jednání regionální tajemník PSI pro oblast

Ameriky Jocelio Drummond: „Glo-
bální odbory poukazují na nerovno-
váhu sil mezi nejvyspělejšími a nejza-
ostalejšími zeměmi. Při hledání poli-
tických řešení v rozvojových zemích je
stejným přístupem jako u zemí vy-
spělých přehlížena potřeba odlišného
přístupu, a zvyšuje se tak riziko dal-
šího růstu nerovností. Současný návrh

z Addis Abeby dělá minimum pro snížení těchto faktorů. Přicházíme
tak o příležitost k posílení rozvoje nejchudších zemí.“ Dohoda si sice
klade za cíl srovnávání rozdílů, ale místo toho úspěšně navazuje na
přístup vylučování těch nejchudších. Zástupci PSI spolu s dalšími
odbory vnímají akční agendu této konference za málo ambiciózní
s negativním dopadem na obchod, když jen potvrzuje nedostatky
v sociálním dialogu a ponechává mnoho otevřených otázek.
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová: „Daňová spravedlnost a
nadnárodní daňový orgán pod dohledem OSN jsou naprostou nezbyt-
ností. Je nepřijatelné, aby daňová pravidla stanovovaly jen ty nejbo-
hatší země, zatímco rozvojovým zemím není umožněno zasednout
u tohoto jednacího stolu. V Addis Abebě byla promarněna velká
příležitost, ale neznamená to, že zde cesta končí. Slušná pracovní mís-
ta s důstojnými mzdami, sociální ochrana, přístup k veřejným služ-
bám a progresivní férové daňové systémy jsou klíčem k udržitelnému
rozvoji. PSI vyžaduje přístup zaměřený na lidi a lidská práva, jen ten
skutečně může přinést změnu. Za účelem ukončení chudoby a
ochrany naší planety je nejlepším řešením upřednostnit lidi před zisky
firem.“

Peru: Tisícovky pracovníků se zapojily do boje proti neoliberál-
ním reformám
16. červenec 2015

Peruánská odborová organizace CGTP zorganizovala demonstraci
za zvýšení minimální mzdy, vymýcení korupce a zlepšení dohledu

nad veřejnými organizacemi. Před-
seda CGTP W. A. Mayanga k tomu
řekl: „Toto je hlasitý protest, zablo-
kovali jsme silnice, spálili jsme
podobizny politiků, někteří z nás se
nechali přivázat na kříž a vyzvali
jsme pracující třídu k odmítnutí a

vypuzení zrádcovské vlády Ollanta Humala.“ V Limě, která je
hlavním městem Peru, chránilo prezidentský palác přibližně 5000
policistů, kteří zároveň blokovali všechny ulice vedoucí k sídlu vlády.
Odboroví předáci však s policií vyjednali průchod alespoň menší de-
legace, která přinesla vládě dokument s požadavky demonstrantů.
Odbory mimo jiné požadují zvýšení minimální mzdy z 750 nuevo
solů (přibližně 236 amerických dolarů), která se nezměnila od roku
2012.

Role zdanění při financování kvalitních veřejných služeb
21. červenec 2015

10. července se sešli zástupci PSI spolu se zástupci dalších 15
odborových sdružení a diskutovali o úloze zdanění při financování
kvalitních veřejných služeb. Úvodní poznámky přišly ze strany PSI a
týkaly se špatných zkušeností se soukromým financováním nebo i jen
s částečným zapojením soukromého kapitálu při poskytování veřej-
ných služeb. Tyto špatné zkušenosti vedly nejen PSI ale i mnoho
dalších odborů k výzvám o vyloučení soukromého sektoru ze základ-
ních veřejných služeb. PSI se domnívá, že mobilizování veřejných

peněz pro financování veřejných služeb je mnohem potřebnější verze.
Zástupci z Globální kampaně proti chudobě odstartovali diskuzi
připomenutím záležitostí, které jsou v sázce na “Třetí mezinárodní

konferenci o financování rozvoje”.
Indičtí kolegové poukázali na po-
zoruhodný trend ve zdaňování
v Indii, kde došlo ke zvýšení efek-
tivní přímé daňové sazby pro kor-
porace, reformě daňového zákona
k lepší identifikaci příjmů, bohat-
ství a majetku, k odstranění

neopodstatněných privilegií a zvýšení daňové transparentnosti.
Zástupci Globální kampaně proti chudobě také uvedli, že každý, kdo
bojuje za poskytování kvalitních veřejných služeb, musí brát agen-
du daňové spravedlnosti vážně, její podcenění by mohlo vést k ne-
bezpečnému zvýšení vlivu soukromého financování.

Izrael: Sociální revoluce
22. července 2015

Izraelská odborová organizace Histadrut dosáhla uznáníhodného
úspěchu, když podepsala dohodu s vládou ohledně pracovníků na

kontrakt ve veřejném sektoru. Z této
dohody bude profitovat přibližně 50
tisíc pracovníků včetně 15 tisíc pracov-
níků na krátkodobý kontrakt ve veřej-
ném sektoru, kteří se v následujících
dvou letech stanou plnohodnotnými za-
městnanci. Předseda Histadrut Avi
Nissenkorn to komentoval slovy: „Toto
není nic míň než sociální revoluce.

Toto je přímým pokračováním prosazování zaměstnávání pracovníků
s postižením a zvyšování minimální mzdy. Vracíme pracovníkům je-
jich důstojnost. Stát bere na sebe zodpovědnost a znovu začíná pod-
porovat sociální záležitosti a klade pracovníka zpět do středu zájmu.“
A. Nissenkorn dále poděkoval izraelskému ministrovi financí Moshe
Kahlonovi: „V Jeruzalémě je ministr financí, který má vůdčí schop-
nosti, je zodpovědným člověkem se silným sociálním cítěním. Tato
dohoda je zcela revoluční a spolu se nám daří dělat skutečnou sociál-
ní změnu.“

Odbory odmítají špatně vyjednané dohody o volném obchodu
3. srpen 2015

31. července v australském Sydney demonstrovali odboráři z mno-
ha sektorů proti podpisu obchodní dohody mezi Austrálií a Čínou tzv.
ChAFTA. Australské odborové hnutí pořádalo podobné demonstrace
napříč celou Austrálií během celého července. Tato dohoda sice

zlepšuje přístup australských podniků na
čínský trh, ale zároveň umožňuje čínským
pracovníkům žádat v Austrálii až o čtyřletá
pracovní víza. To se odborům jeví jako
hlavní problém ChAFTA. Čínské firmy tak
mohou zaplavit australský pracovní trh lev-
nou pracovní sílou, když pro čínské
společnosti neexistují žádné omezující poža-

davky. Čínské firmy, které se zapojí do budování infrastruktury a in-
vestují přes 150 milionů australských dolarů, si mohou přivést své
vlastní pracovníky, aniž by museli nejdříve tuto práci nabídnout
domácím pracovníkům. Dalším bodem sváru je záměr uvolnit mini-
mální požadavky na dovednosti čínských pracovníků, které se uplat-
ňují na australské dočasné pracovníky. Australské odbory tak požadu-
jí úpravu dohody tak, aby díky ní australští pracovníci nepřicházeli
o práci, a aby čínští pracovníci podléhali stejným pravidlům jako
domácí dočasní pracovníci, jinak dojde ke snížení bezpečnosti v prá-
ci a ke zhoršení dovednostních standardů pracovníků. Demonstrace
by měly pokračovat i během srpna. Pavol Mokoš




