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Vážené odborářky, vážení odboráři,
letní prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a doba dovole-

ných je „v plném proudu“. Pro Odborový svaz státních orgánů a or-
ganizací však žádné prázdniny a dovolená neexistuje. Vedení OSSOO
vyjednávalo a vyjednává na několika „frontách”, aby se zlepšily pod-
mínky odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru, aby byla modi-
fikována vyhláška FKSP, aby byl řádně dokončen legislativní proces
u novely zákona o obecní policii nebo novely služebního zákona pří-
slušníků bezpečnostních sborů.

Je nutné zdůraznit, že díky vyjednávání odborů se podařilo od 1.
července 2017 sloučit některé platové tabulky v NV č. 564/2006 Sb.,
díky kterému se zvýšily platové tarify našich zaměstnanců zařazených
v původní tabulce č. 1 sloučením s původní tabulkou č. 3 o 5,4 %
a např. u sociálních pracovníků je nárůst platových tarifů až o 23 %!

Další dobrou zprávou je, že díky vyjednávání odborů se od 1. čer-
vence 2017 zvýšily platové tarify příslušníkům bezpečnostních sborů
o 10 %. Toto však nemůžeme vnímat jako navýšení, ale jako vrácení,
protože se příslušníkům vrátilo to, co jim pravicová vláda pod vede-
ním exministra financí Kalouska vzala od 1. 1. 2011. Bylo to poprvé
v historii ČR, kdy Vláda ČR rozhodla o snížení platových tarifů ně-
kterým zaměstnanců ve veřejném sektoru – konkrétně příslušníkům
bezpečnostních sborů o 10 %.

Nadále se vyjednává o navýšení platů. Proběhla již dvě kola vyjed-
návání mezi vládní stranou a stranou odborů o navyšování platů za-
městnancům ve veřejném sektoru ((viz informace v NOS č. 9 a NOS
č. 13). Velmi kvitujeme, že zástupci vlády k těmto jednáním přistou-
pili velmi korektně a vstřícně. Bohužel OS RoPo vnímají zrušení do-
hodnutého termínu dalšího jednání, které se mělo uskutečnit 25. čer-
vence 2017, s rozpaky. Proto vydaly Prohlášení, které je zveřej-

něno v tomto čísle NOS. Další termín vyjednávání je již potvrzen
a stanoven na 21. srpna 2017. Tak nám, vážené čtenářky a čtenáři,
držte pěstě. Děkujeme.

A co se významného stalo v oblasti legislativy? Tak nejprve je
potřeba zdůraznit, že byly přijaty velmi důležité novely, které vý-
znamně ovlivní pracovní a služební život strážníků městských a obec-
ních policií či příslušníků bezpečnostních sborů v našem odborovém
svazu. Díky velmi významné a aktivní roli OSSOO byl dokončen le-
gislativní proces u novely zákona o obecní policii, který je již pode-
psal prezident ČR a ve kterém jsou zahrnuty všechny významné
připomínky a podněty našeho odborového svazu. Zástupci OSSOO se
též velmi aktivně podíleli na přípravě novely služebního zákona pří-
slušníků bezpečnostních sborů, u kterého byl též dokončen legisla-
tivní proces podpisem pana prezidenta. OSSOO i nadále velmi po-
zorně sleduje legislativní proces u koncepční novely zákoníku práce
a u novely zákona o registru smluv, který má úzký vztah ke kolek-
tivním smlouvám.

Postupně se realizuje snaha vedení odborového svazu ve spoluprá-
ci s vedením Sekce veřejné správy OSSOO uzavřít pro zaměstnance
územních samosprávných celků kolektivní smlouvu vyššího stupně.
V této permanentně probíhají a dále budou probíhat jednání se
Svazem měst a obcí ČR (SMO) a Asociací krajů. Bohužel dosavadní
jednání byla vždy velmi složitá a před OSSOO stojí nelehký úkol,
přesvědčit citované organizace, že jsou zaměstnavatelskými svazy
a že jsou oprávněny podepsat kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Závěrem nám dovolte popřát Vám klidné dny zbylého léta.

Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

ze základních organizacíJiž potřetí z odborové organizace
opavských strážníků

Pod titulkem Z bláta do louže
to nebude? jsme v NOS 9/2017
(předtím NOS 16/2017) infor-
movali, že po jednání vedení
odborového svazu s primátorem
města Opavy a ředitelem tamní
městské policie 26. dubna v Pra-
ze je „za pět minut 12“ před
skončením platnosti kolektivní
smlouvy překonán spor o určení
směn v pracovním řádu a kolek-
tivní smlouvě, když odborová
organizace s 50% odborovou or-
ganizovaností opavských stráž-
níků trvala na tom, že budou ur-
čeny začátky směn určeny,
konkrétně na 6.30 a 18. 30 při
12hodinových směnách tak,

jak tomu bylo celých 25 let,
což strana zaměstnavatele vytr-
vale odmítala.

Bohužel zaměstnavatel si do-
hodu „rozmyslel“ a znovu trval
na tom, že směny bude určovat
podle aktuálních potřeb. To by
ale znamenalo, že by se strážníci
dostali do postavení sluhů kdy-
koli připravených k práci bez
možnosti podílet se systema-
ticky na životě své rodiny, mít
volnočasové aktivity, podílet se
na činnosti spolků nebo veřej-
ném životě. A tak uplynuly
téměř dva měsíce bez kolektivní
smlouvy, které znamenaly mj.
například neexistenci indispo-

zičního volna a stravenky s nižší
hodnotou. Spor se podařilo
překonat až na dalším jednání na
Magistrátu města Opavy 22. 6.
2017 za účasti 1. místopředsedy
JUDr. Rudolfa Pospíšila a mí-
stopředsedy Sekce veřejné sprá-
vy OSSOO Mgr. Karla Macha.
Výsledkem tentokrát je pode-
psání pracovního řádu a kolek-
tivní smlouvy na dva roky.

Na napjaté vztahy mezi vede-
ním městské policie a odbory
bohužel ale stále doplácí předse-
da základní odborové organiza-
ce David Kovárník, který byl
s odvoláním na pracovní úraz
bez svého souhlasu přeřazen od
1. 5. 2017 na místo referenta úse-

ku přestupků s platem nižším
o 6,5 tisíce a to bez jakéhokoliv
zaškolení a aniž se na novém
pracovišti potkal s pracovníkem,
který vykonával agendu před
ním. Jako další šikanu vnímá D.
Kovárník nátlak, aby přebral po-
kutové bloky bez řádného pře-
dávacího protokolu. A tak bo-
hužel došlo k tomu, co odboráři
nechtěli, že byli nuceni požádat
inspekci práce o prošetření pra-
covních podmínek a David Ko-
várník je rozhodnut prosadit
v souladu s právem za pomoci
odborového svazu osobní náro-
ky spojené s na následky pracov-
ního úrazu v minulosti.

-dě-

http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Prohl�en� OS RoPo k vyjedn�v�n� o nav��en� plat�.pdf
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_13_17.pdf
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_13_17.pdf
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_9_17.pdf
https://www.facebook.com/osstatorg
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PROHLÁŠENÍ odborových svazů RoPo k vyjednávání o navýšení platů

Odborové svazy RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřej-
ných službách a správě se sešly dne 18. července 2017 a projednaly
situaci, která vyvstala po jednostranném zrušení termínu jednání (dne
25. 7. 2017) z vládní strany o navýšení platů ve veřejném sektoru.
OS RoPo konstatují, že proběhla již dvě kola vyjednávání mezi vlád-
ní stranou a stranou odborů o navyšování platů zaměstnancům ve
veřejném sektoru. Velmi kvitují, že zástupci vlády k těmto jednáním
přistoupili velmi korektně a vstřícně. Proto OS RoPo vnímají zrušení
dohodnutého termínu dalšího jednání s rozpaky.
OS RoPo vydávají následující stanovisko:
1. Požadujeme, aby příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří jsou

pod zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, v platném znění, byly navýšeny platové
tarify od 1. 11. 2017 o 10 %.

2. Požadujeme navýšení platových tarifů pro všechny zaměst-
nance, kteří jsou odměňováni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a sprá-
vě, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení vlády č.
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve
znění pozdějších předpisů, od 1. 11. 2017 o 10 % (předpokládáme
též změnu úhradové vyhlášky od 1. 1. 2018).

3. Požadujeme zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků
regionálního školství od 1. 11. 2017 o 15 %.

4. Požadujeme upravit Nařízení vlády č. 564/2006 S., a to v příloze
č. 7 ve III. skupině bod 10 – Soustavné poskytování zdravotních
služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské
zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísmě-
nném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdra-

votních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních so-
ciálních služeb.
Návrh na změnu NV 564/2006 Sb., v platném znění – příplatek za
směnnost:
V příloze č. 7 ve III. skupině se mění bod 10, který nově zní:

„10. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnický-
mi pracovníky vykonávajícími zdravotnické povolání střídavě
ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u posky-
tovatelů zdravotních služeb, nebo v pobytových zařízeních so-
ciálních služeb.“
Rozpětí příplatku: 2000 – 5000 Kč

5. Souhlasíme s přesunem lékařů ze 3. do 5. stupnice NV č.
564/2006 Sb. od 1. 11. 2017.

6. Nerozporujeme přesun všech zaměstnanců z 2. do 3. stupnice NV
č. 564/2006 Sb. od 1. 1. 2018, navrhujeme však, aby došlo ve stej-
ném termínu též k přesunu všech zaměstnanců z 1. do 3. stupnice
NV č. 564/2006 Sb.

7. Nerozporujeme dorovnání platových tarifů lékařů orgánu sociál-
ního zabezpečení na úroveň platových tarifů lékařů poskytujících
zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče
(stupnice č. 5 k NV č. 564/2006 Sb.).

8. Souhlasíme, aby došlo od 1. 1. 2018 k novému vydefinování pří-
kladů správních činností v platových třídách, tak, aby byla vyšším
zařazením zohledněna náročnost výkonu správních činností stát-
ních zaměstnanců v 1. linii.

V Praze dne 19. července 2017.
Bc. Pavel Bednář, v. r.

mluvčí OS RoPo

Mirotice, městečko na vlíd-
ném jihu Čech.

Najdete nás v malebném údolí
řeky Lomnice, necelých dvacet
kilometrů za Pískem ve směru
na Prahu. Jsme obcí s pově-
řeným úřadem.

Při městském úřadu působí
základní organizace OSSOO.
Nejsme velkým úřadem, tedy
naše ZO neoplývá bohatstvím
ani desítkami členů. Přesto, že
jsme malou organizací, nejsme
opomíjeni. O tom svědčí i člen-
ská schůze, která se konala 20.
června letošního roku. Milým
hostem na této členské schůzi
byla totiž Ivanka Jochová z In-
formačního a poradenského cen-
tra v Českých Budějovicích.
Abychom si vzácného hosta
uctili, zajistili jsme prohlídku
Památníku Mikoláše Alše a Ma-
těje Kopeckého, nejznámějších
mirotických osobností. Potěšilo
nás, že paní Ivanka měla z pro-
hlídky nelíčenou radost (jeden
z jejích předků byl také malířem

ze základních organizací
. . . ). Poté se na radnici konala
členská schůze. Po části „usnáší
se“ a „bere na vědomí“ probíha-
la diskuse a milé povídání u ka-
fíčka. O dobré spolupráci ZO se
zaměstnavatelem svědčí, že pří-
tomni byli i paní starostka a pan
tajemník. I oni měli pro paní
Jochovou pár otázek, zejména
z oblasti mzdové a benefitů pro
zaměstnance. Přítomné členy
ZO zajímaly odborářské zku-
šenosti (dobré i ty horší) z jiných
úřadů, další možnosti čerpání
sociálního fondu, zda se mů-
žeme dočkat zvýšení platů, jestli
je uvažováno o zrušení karenční
doby při pracovní neschopnosti,
jak „vylepšit“ kolektivní smlou-
vu atp. Paní Jochová nám ochot-
ně sdělila několik konkrétních
dobrých rad a návodů týkají-
cích se zejména sociálního fon-
du a kolektivní smlouvy.

Při užitečném rozmlouvání
a milém hovoru běží čas rychle-
ji než vody v Lomnici. Nastal
závěr členské schůze, která byla
nejdelší za pěknou řádku let!
Byla milým přátelským set-
káním. Ivance Jochové děkuje-

me za její čas, ochotu a rady. Zá-
věrem si dovolím povzdechnutí:
kéž by všem ležel venkov na srd-
ci tak, jak odborům, aby se
nevzdalovala dostupnost služeb
(veřejných i privátních) a nesni-
žovala obslužnost území venko-
va.

Je krásný letní den, vám - báječ-

ným čtenářům a krásným čte-
nářkám, kteří právě čtete tyto
skromné řádky, posílám kousek
žhavého sluníčka pro úžasnou
dovolenou, krásné dny a dobrou
náladu.

Blanka Cízlová
předsedkyně ZO OSSOO

Městského úřadu Mirotice

Malá organizace, milá schůzka



Novela služební zákona vy-
volala nejen potřebu seznámit za-
městnance se změnami z ní vyplý-
vající, ale vedla též Institut pro
politiku a společnost k uspořádání
diskuze, co služební zákon přinesl
a jaké jsou jeho vyhlídky. Na de-
batu konanou v prostorách Posla-
necké sněmovny 26. června 2017
byli pozváni Eduard Outrata (bý-
valý předseda Českého statistic-
kého úřadu), Jan Lišák (státní
tajemník v Ministerstvu spravedl-
nosti) a Rudolf Pospíšil (OSSOO)
a moderoval ji Milan Hamerský.
Záštitu převzal Radek Vondráček,
jenž v úvodním slovu řekl, že
odpolitizování státní služby pro-
běhlo jen mediálně a papírově. Dů-
ležitou informací také bylo sdělení,
že po volbách očekává další nove-
lizaci zákona.

Jan Lišák z praxe svého služeb-
ního úřadu zmínil nárůst adminis-
trativy o 50–60 % a problémy při
obsazování volných tabulkových
míst (zejména právníků a pracov-
níků IT), resp. zdlouhavost celého
procesu vedoucí k tomu, že kvalit-
ní zájemci si najdou uplatnění
jinde a nečekají na výsledek celého
procesu. Dále také připomněl kom-
plikovanost každoroční úpravy
systemizace a tradičně záporný
postoj Ministerstva financí.

Tyto výtky na adresu služebního
zákona i Ministerstva financí lze
považovat za generálně platné –
výběrová řízení jsou zdlouhavá,
neexistující kariérní řád, resp. ab-
sence vnitřního kola výběrového
řízení vede k tomu, že většina
výběrových řízení je stejně vy-
soutěžena stávajícími zaměstnanci,
kteří chtějí dosáhnout vyšší tabul-
ky a díky praktické znalosti náplně
práce a předchozím pracovním
zkušenostem s přehledem vítězí.
Dochází tak k tomu, že teprve třetí
či čtvrté výběrové řízení na nějaký
konkrétní útvar je bez domácího
favorita. Ostatně každý soudný ve-
doucí si z nabídnutého seznamu
nejvhodnějších kandidátů vybere
tu osobu, kterou již zná po pracov-
ní i osobnostní stránce. Navíc
nárůst administrativy v souvislosti
s výběrovými řízeními vede např.
v archivech k tomu, že ji zajišťují
odborní archiváři, neboť přetížené
personalistky při nejlepší vůli nej-
sou s to tuto práci zvládnout.
Snaha archivů podporovaných
Ministerstvem vnitra získat další
personalistky pak naráží na odpor
Ministerstva financí.

Rudolf Pospíšil zkritizoval ne-
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Debata k zákonu o státní službě konaná Institutem pro politiku a společnost

přehledné košatění předpisů a le-
gislativy a ve shodě s J. Lišákem
předestřel nedostatky v systému
služebního hodnocení, kdy jsou
lidé často hodnoceni podle rozpoč-
tu, nikoliv podle výkonu. Jako ve-
likou funkční závadu zákona vy-
zdvihl vyloučení vlivu inspekce
práce, která může v režimu zákona
o státní službě kontrolovat jen pra-
covní dobu.

Pozoruhodná byla diskusní vy-
stoupení Edvarda Outraty, který na
rozdíl od ostatních řečníků zabýva-
jících se aktuálními problémy na-
bídl srozumitelné a přehledné teo-
retické shrnutí problematiky s his-
torickou exkurzí do vývoje státní
správy: Po roce 1989 u státní sprá-
vy nastala živelná transformace,
neboť nikdo z politiků nepodpo-
roval řízenou proměnu, což ve vý-
sledku vedlo k resortismu. Služe-
bní zákon měl zavést nejen konti-
nuitu do státní správy, ale také na-
startovat její zkvalitňování, neboť

se při mezinárodních jednání zača-
lo ukazovat, že čeští úředníci ne-
jsou dostatečně připraveni. Je to
ovšem dáno obvyklou – a mylnou –
představou všech politiků, že bez
svého týmu nic nesvedou, ač jim
jsou profesionální úředníci s to po-
skytnout obvykle lepší servis. Z to-
ho pak plynuly dřívější povolební
personální otřesy. Veřejnost a poli-
tici si totiž neuvědomují rozdílnost
těchto tří odpovědností: 1) politic-
ké; 2) administrativní a 3) specific-
ky technické, neboť všichni rozumí
a respektují politickou a specificky
technickou odbornost, nikoliv však
administrativní. Vládne mylný do-
jem, že není rozdílu mezi politikou
a řízením úřadu, ačkoliv ministr
a politik má zjišťovat vůli národa
a nikoliv řídit chod instituce; dělat
obojí nelze a ve výsledku se vždy
něco z těchto dvou věcí zanedbá.

Hlavní nedostatek stávajícího
služebního zákona spatřuje v ne-
vhodném zařazení hlavy státní

správy jako náměstka ministra vni-
tra, kdy nemůže volně rozmlouvat
s ministry, ač by ochrana úředníka
měla být v hierarchii: Někdo na něj
tlačí, tudíž danou otázku přenese na
svého představeného, popř. se ten-
to případ dostane ke státnímu ta-
jemníkovi nebo přímo k superúřed-
níkovi – nyní to nefunguje.

Přesto Outrata vidí ve stávajícím
služebním zákonu jistá pozitiva
spočívající ve společném vzdělává-
ní, služebním hodnocení, které by
v ideálním případě mělo vést ke se-
bezlepšování, a poněkud paradox-
ně v institutu výběrových řízení.

Tento optimismus však prozatím
naráží na mnohé praktické nedo-
statky, např. neprovázanost služeb-
ních hodnocení na finanční odmě-
ny. Navíc je otázkou do budoucna,
jak se ke služebnímu zákonu
postaví nová vláda a jaké změny
přinese případná další (generální)
novela zákona.

David Hubený

Přijďte 14. září na mítink Konec levné práce!
Již dvakrát se v minulých letech v září v Praze

sešli odboráři na mítinku ČMKOS Konec levné
práce v ČR s cílem upozornit veřejnost na nízké
mzdy a platy v České republice a vyjádřit odhod-
lání odborářů změnit tuto situaci. Mítink se usku-

teční i letos, a to ve čtvrtek 14. září od 11 hodin ve
sportovní hale Arena Sparta v Praze.

Bližší informace k účasti poskytují informační
a poradenská centra našeho odborového svazu.
Kontakty naleznete na webu OSSOO.

http://statorg.cmkos.cz/menu/kontakty_centra.php


Kontakt:

Odborový svaz pracovníků

peněžnictví a pojišťovnictví

Mgr. Ondřej Švec

svec.ondrej@cmkos.cz

dotazy@osppp.cz

Info „Nově otevřený penzion

Bystřina“ naleznete ZDE.

Internetové stránky střediska ZDE.
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Při potírání šikany je diskuse s nadřízenými nezbytností

Mobbing Free Institut, z.ú.
management@mobbingfreeinstitut.cz,

info@mobbingfreeinstitut.cz
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 051 48 201

www.mobbingfreeinstitut.cz

Následující příběh šikany za-
městnance jedné soukromé
firmy patří do malé skupiny
těch, které se vyvíjí co do
spravedlnosti příznivým způ-
sobem i přesto, že počátky toho-
to příběhu nenasvědčovaly nijak
tomu, že se oběti šikany někdy
podaří zjednat nápravu. Faktem
zůstává, že daný zaměstnanec
byl přijat do zaměstnání ve
výrobní organizaci a záhy po
přijetí na dané místo, prokázal
velmi dobré schopnosti toto
místo vykonávat. V souladu
s touto skutečností mu byl při-
znán vysoký plat i ubytování
v podnikovém bytě, což vedlo
k tomu, že tento zaměstnanec
vykonával svou činnost s vel-
kým zalíbením a nasazením. Z ne-
známých příčin však po několi-
ka měsících bezproblémových
pracovních vztahů s nadřízeným
došlo ke změně chování nadří-
zeného, který začal postupně
měnit vztah ke svému podříze-
nému a začal ho ostře kritizovat
za jakákoliv drobná nedopatření
v jeho práci. Celý proces odstar-
tování změny v chování nadří-
zeného nastal potom, když pod-
řízený zaměstnanec požadoval
běžné ochranné pomůcky k vý-
konu své práce, což je samozřej-
mě zakotveno v příslušných
předpisech každé organizace,
která je povinna dbát na bez-
pečnost svých zaměstnanců při

nebyl nikterak prchlivý, a jak
jsem měla možnost s ním i mlu-
vit v bezprostředním osobním
kontaktu, hodnotila bych ho jako
hlubokého introverta s mírným
vystupováním. Tyto jeho vlast-
nosti se nakonec ukázaly jako
pravá příčina toho, že tento člo-
věk se nakonec psychicky zhrou-
til a skončil po dobu několika
týdnů v léčebném psychiatric-
kém krizovém centru v Praze
Bohnicích. Po jeho zotavení a ná-
vratu do pracovního procesu
jsem měla možnost s tímto za-
městnancem hovořit znovu a ne-
zdálo se mi, že by se situace na
jeho pracovišti z hlediska šikany
nějak změnila, a tak jsme na zá-
kladě dlouhé diskuse dospěli
k závěru, že možná situace
uzrála natolik, že by bylo vhod-
né zajít znovu za bezprostředním
nadřízeným a pokusit se znovu
o vyjasnění podstaty vzniklého
konfliktu na pracovišti. A tak se
i stalo. K mému obrovskému
překvapení oba pracovníci změ-
nili vzájemné hodnocení jedno-
ho druhým tak, že po více než
roku krajně napjaté situace, vy-
plněné neustálými výtkami k prá-
ci podřízeného včetně výzev,
aby podřízený dobrovolně ode-
šel z daného zaměstnání, došlo
mezi oběma k uzavření smíru.

Ráda dodávám, že se nad-
řízený ukázal jako člověk s urči-
tou, i když poněkud opožděnou
sebereflexí, který se šikanované-
mu zaměstnanci nakonec omlu-
vil. Je docela dobře možné, že
někteří lidé se dopouštějí šikany,
aniž by ve své nedostatečné em-
patii o tom věděli. Zdá se však,
že tento případ je spíše výji-
mečný než typický.

Tuto zprávu, která popisuje
jeden z mála skutečných příběhů
se šťastným koncem uvádím jed-
nak proto, že může povzbudit
některé šikanované k tomu, aby
se nevzdávali a nevyklízeli do-
brovolně pozice pro nespravedl-
nost a jednak proto, že je vždy
dobré se nejprve pokoušet o na-
stolení spravedlnosti vyjedná-
váním s nadřízenými a teprve po
neúspěšném jednání s nadříze-
nými zkoušet postupně další
a další způsoby zjednávání ná-
pravy, jakými jsou kontaktování
naší organizace včetně mnohem
silnějších organizací, jakou je
ČMKOS a další odborové orga-
nizace, přičemž vymáhání
spravedlnosti soudní cestou si
nechat jako poslední možnost,
když selžou všechny předcháze-
jící cesty.

Božena Rajmanová
konzultantka

Nabídka rekreace prostřednictvím Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví pro rok 2017

Čeňkova Pila – Penzion Bystřina

práci. Nadřízený na jeho poža-
davek o přidělení ochranných
pomůcek oznámil, ať si je za-
koupí sám a za své. Tento
zpočátku drobný konflikt však
postupně vedl k neustálému
stupňování nátlaku na daného
zaměstnance, kterému byly vy-
týkány další a další nesmyslné
a vykonstruované prohřešky
a tento nátlak se podstatně zvý-
šil, když daný zaměstnanec kon-
taktoval vyššího nadřízeného ve
věci uplatnění svého nároku na
ochranné pracovní pomůcky.
Vyšší nadřízený však jeho poža-
davek odbyl výrokem, že když
se mu ne líbí zacházení s jeho
osobou, může ze zaměstnání
odejít. Protože však daný za-
městnanec měl svou práci rád
a cítil se v ní jako někdo, kdo se
svou prací realizuje, nereflekto-
val na danou "nabídku" a snažil
se vydržet na svém místě i přes
zjevnou šikanu s nadějí, že se
snad situace nějak vyřeší a ataky
jeho nadřízeného samy ustanou.
Skutečnost však byla zcela od-
lišná, než očekával a eskalace
ponižování jeho osoby byla na
denním pořádku včetně vyhro-
žování vyhozením z práce. Jeho
nadřízený se rozhodl mu snížit
plat.

Umím si představit, že někteří
impulzívní zaměstnanci by do-
kázali tzv. vzít spravedlnost do
svých rukou a ztropili by ne-
smírný skandál, což by nevedlo
k ničemu jinému, než k okam-
žitému a bohužel legálnímu
ukončení práce šikanovaného
zaměstnance. Náš klient však

http://www.restauracebystrina.cz/
https://www.osppp.cz/nase-sluzby/rekreace-a-lazne/347-nove-otevreny-penzion-bystrina
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Rosa Pavanelliová pro The Guardian: Ukončete daňové úniky
29. červen 2017

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová v britském The Guardian:
“Ukončení vyhýbání se daňovým povinnostem za účelem zvýšení financo-
vání veřejných projektů je nezbytné. Globální elity profitují z mýtu, že si
nemůžeme dovolit kvalitní veřejné služby. Vynakládají obrovské úsilí na to,
aby ukryly pravdu o daňových únicích před veřejností. Je na nás, abychom

s tímto fenoménem bojovali. Po celém světě
vyzýváme k jednotlivým národním daňovým
zprávám, které by zvýšily daňovou transpa-
rentnost. Dále vyzýváme k vyšší ochraně ozna-
movatelů, kteří odhalují nekalé aktivity, k za-

ložení globální daňové organizace při OSN, která by nastavila globální
daňové standardy a která by monitorovala podezřelé kapitálové toky. V ne-
poslední řadě by měla být stanovena minimální korporátní daň, která by
zamezila souboji daňových rájů a její stlačování na co nejnižší úrovně. Ve
Velké Británii po desetiletí posloucháme, že pro lepší financování veřej-
ných služeb jednoduše není dost peněz. Zažili jsme privatizace, škrty ve
školství, zdravotnictví a veřejném bydlení, zavádění poplatků a jejich
následné zvyšování. Také jsme sledovali, jak jsou zmrazovány mzdy u pra-
covníků v klíčových veřejných službách. Ale v poslední době se množí i jiné
zprávy, jako jsou LuxLeaks, spisy HSBC nebo Panamské dokumenty, které
kreslí úplně odlišný obrázek ohledně tohoto zdánlivého nedostatku peněz.
Podle odhadů je v daňových rájích zaparkováno přes 20 bilionů dolarů,
zatímco ekonom Jeffrey Sachs spočítal, že ukončení světové chudoby by
stálo pouhou část této částky kolem 3,5 bilionu dolarů. Lidé se ale postup-
ně začínají ptát, když vidí, jak korporátní profity strmě rostou od doby, kdy
vlády zachránily banky, ale financování škol, zdravotních zařízení, bydlení
a infrastruktury je pořád nedostatečné. Tento stav s sebou bohužel někdy
přináší tragické následky. Zajištění, aby ti nejbohatší a globální korporace
platili svůj férový podíl, bylo vždy nejlepším způsobem, jak financovat
kvalitní veřejné služby. Naši politici si jen musí uvědomit, že i tato strate-
gie by jim mohla zajistit zvolení.”
Přes 250 neziskových organizací spouští alternativní vizi pro Evropu
7. červenec 2017

Více než 250 neziskových organizací, které zastupují mnoho veřejných
zájmů, pracovní práva, kulturu, rozvoj životního prostředí, zdravotnictví,
práva žen a mládeže či diskriminované skupiny, se spojily k podpoře alter-

nativní vize pro Evropu. Vize popisuje bu-
doucnost Evropy, ve které hraje klíčovou
roli udržitelnost a hlavní zřetel je zaostřen
na demokracii a participaci, sociální a en-
vironmentální spravedlnost a solidaritu,
respektování zákonů a práva a dodržování

lidských práv v Evropě i v celém světě. Zástupci neziskových organizací
přicházejí s touto vizí jako s alternativou vůči návrhům Evropské komise
reprezentované jejím předsedou Jean-Claude Junckerem. Leida Rijnhout
z Organizace pro implementaci cílů udržitelného rozvoje (SDG) v Evropě
k tomu řekla: „Pět scénářů pro budoucí Evropu, které představil předseda
Juncker jsou již nyní zklamáním a mají jen minimální spojitost s výzvami,
kterým EU čelí. Místo toho potřebujeme jasnou vizi, alternativní šestý
scénář, který klade důraz na sociální a environmentální blahobyt.
Implementace Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 by měla být klíčem k bu-
doucnosti, která poslouží našim lidem a naší planetě, ne soukromým
zájmům.“
Plán Světové banky na zmobilizování trilionů nepomůže chudým
11. červenec 2017

Při diskusích v rámci jednání o cílech udržitelného rozvoje (SDG) na
setkání OSN jsme od zástupců rozvojových bank a Mezinárodního
měnového fondu často slyšeli slogany jako „nesmíme na nikoho zapome-
nout“ nebo návrhy na zvýšení financování „z miliard na triliony“. Podle
zástupců sociálních organizací se tato silná tvrzení navzájem vylučují.
Problémem je využívání soukromého kapitálu, který vyústí pouze k větší
korupci, vyšším cenám základních služeb a k masivnímu transferu zdrojů
od chudých k bohatým. Typickým příkladem jsou projekty partnerství
veřejného a soukromého sektoru tzv. PPP projekty, které často přinášejí

vyšší riziko a náklady pro lidi a veřejné rozpočty. Zatímco zástupci vlád na
setkání UN HLPF diskutují o implementaci kroků k boji s chudobou, větši-
na státních reportů odhaluje příklady neúspěšných projektů PPP, které ved-
ly ke zpoždění, nízké kvalitě služeb, vyšším veřejným nákladům a často
byly spojovány s korupcí.
Turecko: Rok po neúspěšném puči se vláda obrací zády k fundamen-
tálním právům
17. červenec 2017

Uběhl rok od neúspěšného puče v Turecku, který proběhl 15. a 16. čer-
vence. Tento pokus o puč byl odsouzený tureckým, evropským i mezi-

národním odborovým hnutím. Velmi
jsme se báli o deset tisíc pracovníků
ve veřejných službách při násled-
ných čistkách. Mnoho z nich totiž
bylo nařčeno z účasti nebo z pod-
pory teroristických organizací, ačko-
liv k tomu existují minimální nebo
vůbec žádné důkazy. Deseti tisícům

občanů je odepírána svoboda, nepobírají žádnou mzdu a jejich rodiny trpí.
Zatčeno bylo mnoho zastánců lidských práv a k jejich zatýkání dochází
i nyní rok po incidentu. Přes 150 novinářů je ve vězení a tisícovky byly
propuštěny z práce. Zatčeni byli členové opozičních stran v parlamentu
a tak seznam obviněných dále narůstá. Generální tajemník Evropské fed-
erace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Jan Willem Goud-
riaan k tomu řekl: „Odsuzujeme opětovné vyhlášení výjimečného stavu.
Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku, je tento stav pouze zneužíván
proti odpůrcům a kritikům režimu. To musí skončit. Pracovníci, zastánci
lidských práv a další musí být propuštění, pokud nebudou předloženy jas-
né důkazy o porušení zákona. V případě předložení důkazů by mělo dojít
k nezávislému a férovému soudu. Propuštěným pracovníkům by měla být
vrácena jejich práce. I nadále stojíme při tureckých odborech v obraně
demokracie, sociální spravedlnosti a lidských a odborářských práv.“
UN HLPF – Odbory volají po daňové spravedlnosti, veřejné politice
a demokratickém řízení
20. červenec 2017

Politické fórum na vysoké úrovni při OSN (UN HLPF) pro udržitelný
rozvoj skončilo 19. července. Zástupci odborů a občanských skupin ale kri-
tizují nesystematický přístup k implementaci Agendy pro udržitelný rozvoj
2030. Aktivisté se obzvláště obávají narůstající mezery mezi ambiciózními
plány a nedostatkem odpovídajících prostředků na implementaci. Jednání
HLPF se zúčastnil i team PSI vedený generální tajemnicí PSI Rosou
Pavanelliovou. Ta v této souvislosti uvedla: „Politická soudružnost, regu-
lace, transparentnost a veřejné investice by měly být pro vlády prioritou
prostředictvím řízení založeném na demokratickém principu. Abychom
splnili účel Agendy 2030, měl by být odstraněn rozpor mezi potřebou so-
ciální inkluze založené na lidských právech a ziskově orientovanými eko-
nomickými modely.“
Zástupci PSI se přidali ke shromáždění ohledně obrovské obchodní
dohody RCEP
27. červenec 2017

Stovky občanů pochodovaly ulicemi indického Hyderabadu během 24.
července, když dav protestoval proti 19. kolu vyjednávání o dohodě o vol-

ném obchodu s názvem Regionální vše-
obecné ekonomické partnerství (RCEP).
V období 17. – 28. července se sešlo přes
500 zástupců různých skupin, aby za za-
vřenými dveřmi vyjednávali o zákonu,
který přinese další deregulaci v oblasti ze-
mědělství, služeb a výroby. Přísnější zá-
kon o intelektuálním vlastnictví omezí
přístup k lékům a investiční záruky, které

umožní korporacím soudit se vládami, jsou rovněž součástí této agendy.
Shromáždění zorganizovala nezisková organizace, která bojuje proti
schválení RCEP. Členy této organizace jsou i indické odborové organizace,
které jsou členy PSI. Pavol Mokoš


