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Společně jsme prosadili zvýšení platových tarifů

14. září 2017 se v Praze opět uskutečnil velký manifestační mítink Českomoravské konfederace odborových svazů,
protestovat proti nízkým mzdám přišlo 1500 odborářů, seznámili se také s odborovou analýzou volebních programů
z hlediska dopadů na zaměstnance - Videozáznam mítinku naleznete na https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-manifestacni-mitink-2017/20180

Konec levné práce
6. září: celkem 13 odborových svazů vyhlásilo stávkovou pohotovost ve veřejných službách

Vážené odborářky,
vážení odboráři,
vážené zaměstnankyně,
vážení zaměstnanci,

Vláda ČR na svém zasedání
v pondělí 25. 9. 2017 projed-
nala a schválila všechna nařízení
vlády, kterými se změní platové
tabulky zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě. Změny
znamenají, že se od 1. 11. 2017
zvyšují platové tarify o 10 %,
vyjma pedagogů (o 15 %) a vyj-
ma zdravotníků, kterým dle
úhradové vyhlášky zvýšení při-
padne od 1. 1. 2018.

Již v minulých číslech NOS
jsme vás informovali o průběhu

Mítinku Konec levné práce se
zúčastnili a podpořili jeho myš-
lenky i odboráři mimo ČMKOS
v zastoupení předsedou Nezávis-
lého odborového svazu policie
Milanem Štěpánkem a předsedou
Asociace samostatných odborů ČR
Bohumírem Dufkem. Ze zahra-
ničí pak přijeli prezident Konfe-
derace odborových svazů SR Jozef
Kollár, Erich Foglar z Rakouské
konfederace odborových svazů,
Reiner Hoffmann z Německé
odborové konfederace DGB a ge-
nerální tajemník Evropské odbo-
rové konfederace Luca Visentini.

Po úvodu místopředsedkyně
ČMKOS Radky Sokolové násle-
dovala analýza dopadů volebních
programů na státní finance, kterou
zpracovali ekonomové ČMKOS.

https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-manifestacni-mitink-2017/20180
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Společně jsme prosadili zvýšení platových tarifů

11. září ráno: před Úřadem vlády předsedové, místopředsedové
a další zástupci odborových svazů připomněli členům vlády opráv-
něné platové požadavky odborů

vyjednávání o platech na rok
2018. Odborová strana nechtěla
nic podcenit, nechtěli jsme, aby
vyjednávání bylo vnímáno jako
předvolební tah odborů. Proto
již 26. 4. 2017 proběhlo první
kolo vyjednávání o platech na
rok 2018 s premiérem Bohu-
slavem Sobotkou a ministryní
práce a sociálních věcí Michae-
lou Marksovou (viz tisková
zpráva v NOS č. 9). Zástupci
odborů předložili svůj požada-
vek na růst platů – navýšení pla-
tových tarifů o 10 % od srpna
2017. Druhé kolo vyjednávání
se uskutečnilo dne 21. 6. 2017
za účasti předsedů stran vládní
koalice, ministra financí a zástup-
ců z MPSV (viz tisková zpráva
v NOS č. 13). Delegace odborů
opět zopakovala svůj požadavek
z minulého jednání, a to navý-
šení platových tarifů o 10 % od
září 2017. Nejzazší termín pro
zvýšení platových tarifů byl pro
odbory 1. listopad tohoto roku.
Poslední kolo vyjednávání se
uskutečnilo dne 21. 8. 2017 (viz
tisková zpráva v NOS č. 14b).

Ač první dvě kola jsme jako
vyjednávači za stranu odborů
vnímali velmi pozitivně, tak to
poslední kolo nás srazilo do
kolen, protože zástupci hnutí
ANO a KDU-ČSL přišli jedno-
značně nepřipraveni a se zdržo-
vací taktikou. Proto se předseda
OSSOO společně s předsedou
ČMKOS dohodli na svolání mi-
mořádného zasedání zástupců

zaměstnanců odborových svazů
RoPo, které se uskutečnilo dne
30. 8. 2017, jehož se zúčastnilo
více jak 200 zástupců odboro-
vých organizací z celé ČR, z to-
ho za OSSOO bylo přítomno
více jak 140 odborářů (viz infor-
mace a usnesení v NOS č. 14b).

S ohledem na tu skutečnost,
že vláda ČR dne 4. 9. 2017 pře-
rušila jednání o návrhu zákona
o státním rozpočtu, a tudíž se
nevyjádřila k požadavku odbo-
rů na navýšení platů, započal
v rámci odborových svazů
RoPo, které zastupují odboráře
a zaměstnance ve veřejných
službách a správě, proces k vy-
hlášení stávkové pohotovosti
(v rámci OSSOO hlasováním
formou per rollam o tomto aktu
rozhodovali členové Výboru

OSSOO). Dne 6. 9. 2017 vy-
hlásily OS RoPo stávkovou po-
hotovost, která začala od 10.00
hodin dne vyhlášení a trvá až do
odvolání. Je to historicky první
stávková pohotovost, ve které se
nacházel Odborový svaz státních
orgánů a organizací.

V pondělí 11. 9. 2017 se zá-
stupci OS RoPo sešli před úřa-
dem vlády a diskutovali s vládní-
mi činiteli a představiteli stran
vládní koalice o nutnosti přij-
mout návrh odborů na zvýšení
platových tarifů od 1. 11. 2017.
Od 8.00 hodin zasedala koaliční
rada a strany vládní koalice
nakonec po velmi živé diskuzi
rozhodly, že se zaměstnancům
a příslušníkům ve veřejném
sektoru zvýší platové tarify
o 10 % od 1. 11. 2017 a peda-

gogům od stejného data o 15 %
(zdravotníkům se zvýší platy od
1. 1. 2018).

Vážení přátelé, celý dlouhý
proces vyjednávání o platech na
rok 2018 byl ukončen.

Dne 14. 9. 2017 se uskutečnil
manifestační mítink „Konec lev-
né práce“, na kterém též zazněla
podpora více jak 1500 účastníků
požadavkům OS ve veřejném
sektoru. Protože vláda ČR dne
25. 9. 2017 schválila předmětná
nařízení vlády, Odborové svazy
RoPo včetně OSSOO zruší
stávkovou pohotovost.

Dovolte nám, abychom vám,
všem odborářům a zaměst-
nancům, vyjádřili poděkování
za podporu. Věříme, že další
zaměstnanci – neodboráři nyní
pochopí, že bez odborů by v po-
sledních letech (včetně letoš-
ního roku) nedošlo k tak vý-
raznému přidání na platech,
a že právě díky vyjednávací tak-
tice a vyhlášení stávkové poho-
tovosti jsme přiměli vládní
koalici k výraznému zvednutí
platových tarifů. Věříme, že
nyní zaměstnanci – neod-
boráři posílí vstupem do
odborů Odborový svaz stát-
ních orgánů a organizací.
Vždyť právě pro odbory platí:
V jednotě a solidaritě je síla!!!

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda

JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r.
1. místopředseda

Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
2. místopředseda

Oznámení
Dne 18. 8. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č.

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Novela má číslo 249/2017 Sb.

Podle stávajícího zákona byla odborovým organizacím
stanovena povinnost zveřejňovat v registru smluv uzavřené
kolektivní smlouvy, včetně jejich případných změn a doplň-
ků, a to pod sankcí jejich neplatnosti.

Novela v § 3, odst. 2, písm. q) výslovně uvádí, že výjim-
ka z povinnosti uveřejnění v rejstříku smluv se vztahuje na
kolektivní smlouvy.

Problém ve vztahu k registru smluv by mohl nastat pouze
u těch odborových organizací, které v období od 1. 7. 2017
do 18. 8. 2017 uzavřely novou kolektivní smlouvu nebo
změny či doplňky k již platným kolektivním smlouvám.
V těchto případech mne kontaktujte na MT 731609460
nebo email pospisil.rudolf@cmkos.cz.

JUDr. R. Pospíšil, 1. mpř. OSSOO

V pondělí 25. září vláda schválila nařízení vlády,
která znamenají navýšení tarifních platů ve
státní správě a veřejných službách a správě

Jedná se o tato nařízení vlády:
� Nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 304/2014
Sb., o platových poměrech stát-
ních zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů,
� Nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů,
� Nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě,
� Nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 330/2016
Sb., kterým se stanoví stupnice
základních tarifů pro příslušníky

bezpečnostních sborů pro rok
2017, ve znění nařízení vlády č.
126/2017 Sb.,
� Nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 59/2015
Sb., o služebních tarifech
a o zvláštním příplatku pro vo-
jáky z povolání, ve znění poz-
dějších předpisů.

Mimo to vláda také schválila
návrh zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2018
a návrh usnesení vlády České re-
publiky k návrhu zákona o stát-
ním rozpočtu České republiky
na rok 2018 a k návrhu středně-
dobého výhledu státního roz-
počtu České republiky na léta
2019 a 2020.
Znění schválených návrhů nařízení
na:
https://apps.odok.cz/veklep-news

Pokračování ze strany 1
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Kamil Kloz, ÚP ČR Brno:
Kdybych měl charakterizovat

protestní mítink KonecLevnéPráce
jedním slovem, bylo by to slovem
ÚŽASNÉ. Mítinku jsem se zúčast-
nil poprvé a byl to skutečně skvělý
zážitek. I když někteří redaktoři oz-
načili mítink za one man show
předsedy ČMKOS Josefa Středuly,
vůbec jsem to tak nevnímal.

Naopak! Pepa Středula skvěle
popsal tvrdou práci všech odbo-
rářek a odborářů, díky které může-
me, aspoň my ve státní a veřejné
správě, očekávat od listopadu vyš-
ší platy. Nebýt nejen spojení všech
svazů ve veřejném sektoru, ale také
svazů ze soukromé sféry a podpory
dalších odborových svazů, které
nejsou začleněny v ČMKOS, k na-
výšení platů by nedošlo! Do bu-
doucna jsme se všichni shodli na

Konec levné práce
Pouze u čtyř volebních stran bylo
z jejich programů možné provést tu-
to analýzu, když v programech ma-
jí uvedena konkrétní čísla. Největší
dopady na státní finance mají
návrhy ODS (-279 mld. Kč), TOP
(-230 mld. Kč), ANO (- 95 až 135
mld. Kč), ČSSD (-75 mld. Kč). Na
závěr doporučil předseda ČMKOS
rozhodovat se u voleb dle konkrét-
ních dopadů na život přítomných
a volit tak, aby se nemuseli za své
rozhodnutí v budoucnu stydět.

V druhé části mítinku věnova-
né hlavnímu tématu, tj. konci levné
práce, připomněl předseda ČMKOS
Josef Středula aktuální neblahou
situaci ve mzdách v ČR jako smut-
né dědictví tzv. ekonomické trans-
formace 90. let a uvedl relevantní
fakta týkající se hospodářského
růstu ČR (zvyšování minimální
mzdy, míra inflace, nezaměstna-
nost,...), o která se ČMKOS opírá
při vyjednávání o platech s vládou
i v rámci tripartity.

Přítomní odboráři solidárně
podpořili myšlenku, že jak ve ve-
řejném, tak v soukromém sektoru
si zaměstnanci zaslouží být od-
měňováni tak, aby za svůj plat
mohli důstojně žít, neboť to jsou
hlavně oni, kdo se na současném
růstu ekonomiky podílí, ať už svo-
jí prací nebo tím, že platí daně
a vydělané peníze utrácejí. Na-
konec Josef Středula zveřejnil
očekávaný růst mezd pro rok 2018
v rozmezí 8-10 % a shrnul počet
členů, kteří nově vstoupili v ob-

dobí od 6/2016 do 6/2017 do
odborů (13 532) a počet nově za-
ložených organizací (97). Poté
ještě uvedl celkový počet za-
ložených organizací za celou dobu
trvání kampaně "Konec levné
práce" (202), tj. od září 2015, když
počet nových členů stoupl o 26
684 lidí, a poděkoval všem přítom-
ným členům odborových svazů za
dobrou práci.

Třetí část mítinku probíhala for-
mou diskuse a odpovědí. Josef
Středula zval na podium některé
předsedy svazů a zahraniční hos-
ty. Za veřejnou správu vystoupil
předseda našeho odborového svazu
Pavel Bednář. Hovořil o pár dnů
starému úspěchu při vyjednávání
o platech s vládou ČR, kterého
bylo dosaženo jednotnou a soli-

A dojmy? tom, že tato vzájemná podpora, so-
lidarita, soudržnost je velmi důle-
žitá při kolektivním vyjednávání
a všichni členové odborů si to uvě-
domují. Na mítinku vystoupili i za-
hraniční hosté z konfederací ze Slo-
venska, Rakouska a Německa, kteří
vyjádřili podporu našim požadav-
kům na KonecLevnéPráce a jsou
připraveni za ně bojovat. Odbory
stojí vždy na straně zaměstnanců
a je jedno, ze kterého jsou státu.

Zaměstnanci v České republice
již nechtějí být levnou pracovní
silou některých firem západní
Evropy a pro příští rok se bude bo-
jovat o navýšení mezd v soukromém
sektoru o 8 – 10 %. Odborářky
a odboráři v soukromém sektoru
mají plnou podporu odborových
svazů veřejného sektoru a také
zahraničních odborových konfede-
rací a evropské konfederace.

Na mítinku KonecLevnéPráce
vystoupil i předseda našeho svazu
Pavel Bednář, který shrnul tvrdé
vyjednávání se zástupci některých
politických uskupení ve vládě.

Přestože odbory letos začali vyjed-
návat o navýšení platů brzy,
nepřipraveností některých členů
vlády se toto vyjednávání protáhlo
až do současné doby a až vyhlášení
stávkové pohotovosti, a díky silné
a široké podpoře všech odborářek
a odborářů a zahraničních konfe-
derací, zástupci vlády souhlasili
s navýšením platů. Předseda Pavel
Bednář také doplnil, že náš svaz
posílilo 1300 členů, což je báječné
číslo. Členové odborů si uvědomu-
jí, že jedině silné odbory mohou vy-
jednat dobré platební ale také pra-
covní podmínky pro zaměstnance.
Nyní je prostor pro nerozhodnuté
zaměstnance, aby našli v sobě
odvahu ale také pocit sounáleži-
tosti, a přidali se k nám, abychom
všichni společně mohli skoncovat
s levnou prací.
Mgr. Jan Žáček, předseda ZO při
Městském soudu v Brně:

Velké díky patří organizátorům,
kteří zvládli letošní mítink na
výbornou, ať už co se počtu účast-
níků týče, tak i formou a obsahem.

Nutné je také zmínit, že proběhl in-
ternetový online přenos pro zájem-
ce, kteří se nemohli mítinku přímo
zúčastnit. Vynikající atmosféru
mítinku vysoce hodnotili i za-
hraniční hosté. Domnívám se, že
mítinku hodně prospělo přesunutí
pódia do středu haly a moderování
celé akce Josefem Středulou, který
nedopustil, aby se jednotliví hosté
moc rozpovídali. Celá akce tak
měla jen jednu vadu na kráse, a to
tu, že někteří odboráři nevydrželi
délku celého mítinku. Je to škoda,
neboť, krom toho, že to bylo netak-
tní vůči jednotlivým vystupujícím,
mohli tak dotyční, byť i nevědomky,
poškodit dobrý dojem z celé akce
v očích veřejnosti, a v neposlední
řadě se ochudili o zajímavá vy-
stoupení, ze kterých se člověk mohl
poučit a dozvědět mnoho nového.
Celkový dojem z této jedinečné
akce je, i přes již uvedenou kaňku
na kráse, velice pozitivní a za sebe
mohu říci, že jsem rád, že jsou
odbory na mé straně a těším se již
na další ročník.

dární podporou všech členů odbo-
rového svazu adresovanou vedení
OS a ČMKOS. Ocenil pomoc

odborových svazů z výrobní sféry
při vyjednávání o platech státních
a veřejných zaměstnanců s vládou
ČR a vyjádřil ochotu podpořit
solidárně tyto odborové svazy při
vyjednávání o mzdách. Na závěr
svého vystoupení předseda Bednář
uvedl, že za uplynulé období přijal
náš OS 1300 nových členů.

Trefná byla glosa Josefa Stře-
duly moderujícího diskusi, že jedi-
nými zaměstnanci, kteří mají stej-
nou mzdu ve všech zemích EU,
jsou evropští komisaři a členové
parlamentu EU.

Na závěr mítinku přijali jeho
účastníci prohlášení, které zveřej-
ňujeme na další straně.

Ing. Alena Gaňová,
předsedkyně Sekce veřejné správy

OSSOO
Mgr. Jan Žáček,

předseda ZO
při Městském soudu v Brně



ODPOVĚDNOST    
ZA BUDOUCNOST

KAMPAŇ 
KONEC LEVNÉ PRÁCE 
V PROGRAMECH POLITICKÝCH STRAN

� Nyní v době před volbami je zcela legitimní, aby 
se ČMKOS ptala politiků a hledala v programech 
politických stran, jakým způsobem chtějí české 
zaměstnance vyvést z pasti nízkých mezd a platů. 

� S potěšením  můžeme konstatovat, že kampaň 
Konec levné práce ovlivnila programy všech 
parlamentních politických stran. Mzdy a platy se v nich 
historicky poprvé stávají prioritou. Liší se však výrazně 
způsobem jak dosáhnout konce levné práce v ČR. 
Strany kloužou po povrchu,  většině chybí dlouhodobá 
strategie, a některé dokonce navrhují zhoršení. 

� Růst mezd a platů je totiž možný pouze za 
podmínek prorůstové hospodářské politiky státu, 
doprovázené zásadní modernizací české ekonomiky. 
Klíčovou otázkou pro budoucnost je, zda se opravdu 
vydáme touto cestou, kterou ČMKOS představila ve 
svém analytickém programovém dokumentu
VIZE z  měny hospodářské  strategie ČR. 

� Vyzýváme politiky, kteří se ucházejí o hlas 
českých zaměstnanců:  předložte propočty svých 
slibů a dopady na rozpočtovou stabilitu a na 
občany. Lákadla a sliby nám nestačí.  

Doporučujeme voličům:  vybírejte a volte ty strany, 
které nabídnou reálný hospodářský program, ty, 
které mají opravdový zájem pozvednout životní 

úroveň lidí práce – zaměstnanců.

RŮST MEZD
JE VÝRAZEM ODPOVĚDNOSTI 

ZA BUDOUCNOST ČESKÉ REPUBLIKY!

SPRAVEDLIVÝ RŮST MEZD 
V KOLEKTIVNÍCH 
SMLOUVÁCH PRO ROK 2018 

� V září 2015 Českomoravská konfederace 
odborových svazů zahájila kampaň Konec levné práce 
s jasným posláním – dát zcela nový impuls, inspiraci, 
odvahu a naději pro kolektivní vyjednávání v České 
republice.

� Za dva roky se hodně změnilo, dnes už nikdo 
v této zemi – veřejnost, média, politici – nepochybuje 
o  tom, že cena práce v ČR je podhodnocená. Analýza 
ČMKOS ukázala, kde jsou příčiny.

� Dnes můžeme s hrdostí říci, že na úsilí odborů 
– kampani Konec levné práce – profitují čeští zaměst-
nanci. Za dva roky 2016–2017 se úroveň mezd zvedla
o 10 %  . 

� Vláda výrazně zvýšila minimální mzdu a narostly 
platy v rozpočtové a příspěvkové sféře. Za to patří 
vládě České republiky naše poděkování. Oceňujeme 
i snahu vlády – premiéra, který se správně domnívá, 
že bez zvýšeného tlaku na představitele nadnárodních 
firem, působících v ČR, se nemůže podařit rychleji 
smazávat dramatické rozdíly mezi mzdovou úrovní 
západní a východní Evropy, a apeluje i na evropské 
státníky.

� ČMKOS doporučuje pro kolektivní vyjednávání 
v roce 2018, podle možností a dobrých ekonomických 
předpokladů, vyjednávat růst  mezd o 8–10  %   .

KDO NEJDE K VOLBÁM, VOLÍ TY, KTERÉ NECHCE!

JDĚTE K VOLBÁM  
A ROZHODNĚTE!



svaz o doplňující materiály,
které budou podkladem při
dalším postupu v orgánech Sva-
zu měst a obcí.

Sekce veřejné správy se dále
zabývala novelizací dokumentů
sekce, především jejího statutu
který bude předložen k projed-
nání výboru sekce v měsíci
říjnu.

Příprava a program výjezd-
ního zasedání výboru sekce,
které se uskuteční 5. – 6. října ve
Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí
nad Orlicí, byla dalším projed-
návaným bodem vedení sekce.

Část jednání pak byla věnová-
na aktuálnímu stavu členské
základny k 30. 6. 2017, kdy doš-
lo k jejímu nepatrnému navýšení
oproti minulému roku. Velmi
diskutované téma byla i příprava
rozpočtu sekce na rok 2018
a průběžné čerpání rozpočtu
2017 s cílem dalšího zefek-
tivnění financování sekce.

Ing. Alena Gaňová
předsedkyně

Sekce veřejná správa OSSOO
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Mistrovství Celní správy ČR v bězích
Celní úřad pro Ústecký kraj ve spolupráci s Klubem celníků

a odborovou organizací celního úřadu pořádal pod záštitou
náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové 33. ročník
Mistrovství Celní správy ČR v bězích, které bylo již šestnáctým
rokem zařazeno do kalendáře Evropské celní sportovní asociace
(ECSA). V teplickém hotelu Panorama se letos sešlo kromě zá-
stupců jednotlivých celních úřadů reprezentujících českou celní
správu i bezmála 40 zahraničních účastníků z 11 evropských
zemí.

Již páteční odpoledne se na
start celnické míle, i přes dešti-
vé počasí, postavilo 60 běžců
a běžkyň. Trať dlouhou 1600
metrů zdolal nejrychleji stejně
jako loni Mindaugas Striokas
z Litvy v čase 05:16. Druhý
doběhl Lukáš Studnař reprezen-
tující Generální ředitelství cel
s časem 05:27 a třetí skončil Petr
Vymazal z Celního úřadu pro
Olomoucký kraj s časem 05:42.
V ženské kategorii si nejlépe
vedla Lotyška Diana Jakub-
janeca (06:38), pronásledovaná
dvojicí Ivana Klímová (06:42)
a Jana Václavková (06:45)
v barvách české celní správy.

Na desetikilometrovou trať
sobotního hlavního závodu, kte-
rý odstartoval generální ředitel
Celní správy ČR Milan Pou-
líček, vyrazilo 50 běžců, mezi
nimi i 19 žen. Výkony běžců sle-
dovala osobně i náměstkyně
ministra financí Alena Schille-
rová. S náročným terénem v oko-
lí hradu Doubravka se nejlépe
dokázal vypořádat šestadva-
cetiletý Litevec Mindaugas
Striokas, který zdolal trať v čase
37:55. V silné zahraniční konku-
renci předvedli nádherný souboj
na cílové rovince, obhájce titulu
„Mistr Celní správy ČR v bě-
zích“ dvaačtyřicetiletý Petr Vy-

tyšska a Lauranne Vermeulen
z Belgie.

Co říci závěrem? Poděkování
určitě patří řediteli Celního
úřadu pro Ústecký kraj Jiřímu
Marbachovi (řediteli závodu)
a organizačnímu štábu z tohoto
celního úřadu. Vytvořili jako
každý rok nádhernou atmosféru,
náročný terén pro závodníky
(náročnost byla podpořena ještě

nepřízní počasí), ale hlavně
každý z účastníků ví, že je u nás
v Teplicích přivítáme za rok
s otevřenou náručí, s úsměvem
na tváři, a nebude se vracet do-
mů zklamaný. A že zde vznikají
přátelství mezi účastníky růz-
ných zemí, potvrzuje ta sku-
tečnost, jak by řekl klasik, že
„dobří holubi se vracejí“.

Píp

mazal (čas 39:01), který doběhl
druhý, a Hubert Nesporý (51 let)
z Celního úřadu pro Kraj
Vysočina. Toho dělila od lepšího
umístění pouhá sekunda. V že-
nách kralovala Diana Jakubja-
neca, která potřebovala k zvlád-
nutí 10 kilometrové trati čas
45:51. Druhá doběhla Jana Vác-
lavková (46:31) a třetí skončila
Ivana Klímová (47:02).

Závěrečným vyřazovacím
závodem završil vítězství ve
všech třech běžeckých disci-
plínách Litevec Mindaugas
Striokas. Další pořadí obsadili
Lukáš Studnař z GŘC a Edgars
Sipols z Lotyšska. V ženské ka-
tegorii vyhrála v této běžecké
disciplíně Juste Brokaite z Litvy
před Dianou Jakubjaneca z Lo-

Celkoví vítězové - Lotyška Diana Jakubjaneca a Litevec Mindaugas
Striokas

Jan Hlinka - prezident ECSA, paní náměstkyně ministra financí Alena
Schillerová a generální ředitel CS ČR Milan Poulíček

ze sekcí

Ve čtvrtek 7. září se v Praze,
v sídle odborového svazu, ko-
nalo zasedání vedení Sekce
veřejné správy OSSOO.

Zasedání se zú-
častnil 1. mís-
topředseda OS
JUDr. Rudolf
Pospíšil, který
především in-
formoval o prů-
běhu vyjedná-

vání ohledně navýšení platů
učitelů a zaměstnanců veřejné
správy.

Dále se zabýval druhým
významným tématem pro za-
městnance územní samosprávy,
a to současným stavem vyjed-
návání o kolektivní smlouvě
vyššího stupně se Svazem měst
a obcí. Informaci o posledním
jednání s předsedou Svazu měst
a obcí Mgr. Františkem Luklem
a Mgr. Pavlem Drahovzalem,
výkonným ředitelem Svazu
měst a obcí, dne 10. srpna do-
plnila předsedkyně Sekce veřej-
né správy OSSOO Ing. Gaňová.
Schůzka se uskutečnila ve velmi
přátelské atmosféře a byly již
projednány konkrétní postupy
vyjednávání kolektivní smlouvy
vyššího stupně. Předseda Svazu
měst a obcí požádal odborový

Veřejná správa

http://www.odbory.info/
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Ve dnech 31. 8 . až 1. 9. se v kon-
gresovém centru Parkhotelu Plzeň
uskutečnil první ročník velké akce
zaměřené na rodinu a rodinnou
politiku. Pod názvem Fórum
rodinné politiky jej uspořádalo
Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Do Plzně se sjelo vice než
100 diskutujících odborníků a 300
účastníků, a mezi odborníky ne-
chyběli zástupci odborů.

V řadě různých diskuzí a work-
shopů se probíraly nejrůznější
možné aspekty rodiny, její vývoj,
proměny a současné podoby, pod-
pora jejich členů v různých život-
ních fází, včetně té pracovní.
Záznamy z jednotlivých panelů by
měly být brzy veřejně dostupné.
Měla jsem možnost do diskuze
přispět v rámci workshopu nazva-
ného “Jak podpořit zaměstnance
při slaďování”, kde jsme hovořili
o zkušenostech a výzvách, kterým
čelí rodiče v zaměstnání, a pocho-
pitelně i odbory jako zástupci za-
městnanců. Workshop se těšil hoj-
né návštěvě a diskuzi, bylo zřejmé,
že téma rezonuje, čím dál více je
vnímána potřeba sladit obě dvě
významné složky našeho života,
tedy tu profesní a soukromou část.

Přínosné bylo vedení diskuze
i poněkud jiným směrem, než je

ten nejčastější, tedy podpora rodičů
malých dětí, zejména v kance-
lářských profesích. Řadu podnětů
k tomuto tématu bylo možné načer-
pat i v následujícím workshopu
zaměřeném na work-life balance
z pohledu zaměstnavatelů. Věřím,
že toto téma bude i do budoucna
důležitou složkou zejména kolek-
tivního vyjednávání.

Rodina byla na této akci uchope-
na i jako téma veřejné a politické,
jakým nepochybně je. O tom svěd-
čilo zařazení několika výrazněji
obsazených diskuzních panelů,
a v prvním z nich, nazvaném
“Rodina základ státu?” vystupoval
i předseda ČMKOS Josef Středula.

Panel moderoval David Klimeš,
hlavní analytik týdeníku Ekonom.
Diskuze byla uvedena vtipným
videorozhovorem s dětmi o tom,
jak rodinu vnímají, a jak si ji před-
stavují, a velká část hovoru se
pochopitelně věnovala i ekonomic-
ké stránce rodiny, příjmové situaci
českých rodin, včetně proble-
matiky výdělkových rozdílů mezi
muži a ženami.

Během následujícího programu
bylo otevřeno ještě mnoho souvise-
jících témat, včetně řady témat pro
odbory zajímavých, jako je např.
návrat do práce po rodičovské, do-
pad rodinné politiky na hospo-
dářský růst ČR (zde se diskuze

zúčastnil místopředseda ČMKOS
Vít Samek), nebo slaďovací
opatření jako prostředek proti
nerovnému zacházení.

Je neoddiskutovatelné, že otázka
rodiny a její podpory je multikrite-
riální a musí odrážet řadu společen-
ských a politických aspektů. V této
souvislosti je vhodné, ne-li nezbyt-
né, do diskuze o ní zapojit široké
spektrum subjektů, včetně odborů.
Uspořádání takto širokého fóra
nepochybně přispělo k prohloubení
diskuze a dnešní rodině, a doufej-
me, že bude pokračovat i v dalších
letech. K realizaci rodinné politiky
bude široká diskuze vždy potřeba.

Šárka Homfray

Rodina jako politické téma

Setkání mladých odborářů v Berlíně
Zástupci „mládeže Evropských

odborů pro veřejné služby“ (EPSU
Youth network) se opět sešli po
dvou letech 8. a 9. října v Berlíně.
55 mladých odborářů z 25 evrop-
ských zemí a 39 odborových orga-
nizací diskutovalo o problémech
mladých lidí a naplánovali činnost
EPSU Youth network pro následu-
jící dvouleté období. Kromě pláno-
vání a diskuze byl však čas i na
noční život v Berlíně!!

Jsem pyšná na členství a práci
v organizačním týmu EPSU Youth
Network (European Public Servi-
ces Union), kde zastupuji náš
OSSOO, který je součástí evropské
platformy EPSU.

Mladí pracovníci a pracovnice
z celé Evropy čelí podobným
výzvám pracovního života, a proto
je velmi důležitá platforma pro
výměnu myšlenek, zdrojů a pří-
kladů dobré praxe. Zkoušíme,
jakým způsobem můžeme na těch-
to společných tématech spolupra-
covat a zapojovat do řešení mladé
pracovníky a pracovnice z celé
Evropy.

Setkání v Berlíně bylo organizo-

vané v plenárním formátu s cílem
co nejvyšší participace všech
členů. Hlavní diskuze byla o bu-
doucnosti pracovní agendy v této
síti. Prvním bodem diskuze byla
participace mládeže v odborových
strukturách a nábor mladých pra-
covníků do odborových organizací.
Problémy mladých, které jsou
hlavními oblastmi práce EPSU,
jsou například:
• zaměstnanost mládeže vs. neza-

městnanost na trhu práce,
• nízká mzda,
• nejistota na pracovní pozici

a prekérní zaměstnání (stáže
apod.).
Diskutovali jsme podle pořadí

důležitosti i o následujících témate-
ch: budoucnost práce a digitalizace
aktivit veřejné správy, ochrana
zdraví a bezpečnost na pracovišti.
Zapotřebí je více odvětvově speci-
fických přístupů, zaměření se na
migraci/mobilitu a diskriminaci
v práci. Pro lepší koordinaci práce
na těchto tématech bylo rozhodnu-
to o vytvoření tří pracovních sku-
pin, jednou z nich je např. pracovní
skupina pro politiku a výzkum.

Pokud jde o vnitřní aspekty ži-
vota odborů sdružených do EPSU,
velké zasedání bylo zaměřeno
na vnitřní záležitosti odborového
hnutí: image, organizovanost, kam-
paně, budování kapacit apod. Dvě
hlavní diskutované pracovní
oblasti:
• image odborů, zapojení mladých

lidí a aktivizace stávajících
mladých členů,

• školení, budování kapacit a vý-
měna osvědčených postupů
(oběma tématy se bude zaobírat
pracovní skupina pro organizaci
a nábor).
Dalším tematickým okruhem

bylo zlepšení odborových struktur,
debata o kvótách a podobně. Byla
zavedena třetí pracovní skupina
pro kampaně, média a pomoc.

Další práce bude koordinovaná
řídícím výborem, v němž se budou
nacházet zástupci sítě EPSU Youth
v Public Services International
(PSI) a EPSU (stejně jako Euro-
pean Trade Union Confederation
nebo Pan-European Regional Coun-
cil). V desetičlenném týmu jsou
reprezentovány odborové organi-
zace z Belgie, Albánie, Německa,
Bulharska, Řecka, Irska, Lotyšska,
Norska a ČR.

Leonie Liemich
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§ ODPOVÍDÁME §Dotaz: Zaměstnavatel, respektive naši nejbližší nadřízení, nám
zakazují, abychom se my, zaměstnanci, vzájemně informovali
o platech. Mají na takový přístup právo?
Odpověď: Při posuzování této
otázky musíme vycházet z Lis-
tiny lidských práv a svobod
a ze zákona č. 101/2000 Sb.,
„O ochraně osobních údajů“.
Listina lidských práv a svobod ve
svém čl. 10 zaručuje ochranu
soukromí každé fyzické osoby.
Jako zásah do soukromí je chá-
páno neoprávněné sdělování
osobních údajů občana třetím
osobám jako je např. údaj o věku,
zdraví, adresa bydliště apod., bez
souhlasu občana. Mezi osobní
údaje patří i údaj o platu nebo
mzdě.

Tyto osobní údaje smí zaměst-
navatel, jako správce osobních
údajů zaměstnanců, shromaž-
ďovat jen pokud jej k tomu
opravňuje zákon, nebo se souhla-
sem zaměstnance. V žádném pří-
padě však zaměstnavatel nesmí
připustit, aby k těmto údajům
měly přístup třetí osoby. A to ani
tehdy, když jsou tyto údaje zpra-
covávány na základě zákona
a k jejich zpracování nemusí dát
zaměstnanec souhlas. Porušení
této zásady je sankcionováno.
Tento závazek se však týká
pouze zaměstnavatele.

Naprosto jiná je situace ve
vztahu občan, tedy i zaměst-
nanec, k jeho vlastním osob-
ním údajům. Ochrana osobních
údajů je právem zaměstnance
nikoliv jeho povinností! Žádný
právní předpis nemůže zaměst-
nanci zakázat, aby se svými
osobními údaji nakládal tak, jak

uzná za vhodné. To se týká i in-
formace ve vztahu k výši jeho
platu nebo mzdy. Je zcela
nerozhodné, zda informaci o výši
svého platu nebo mzdy sdělí své-
mu životnímu partneru, přátelům
nebo spoluzaměstnancům. Jsou
to jeho osobní údaje a jeho volba
jak s nimi bude nakládat. Stejně
tak může dát souhlas zaměstna-
vateli, aby v rámci personální
politiky zaměstnanců výši jeho
platu či mzdy zveřejnil.

V některých případech odů-
vodňuje zaměstnavatel požada-
vek vázat v tomto směru zaměst-
nance mlčenlivostí poukazem na
oprávněné zájmy zaměstnavatele
v souvislosti s konkurenčním bo-
jem. Ve svém dotazu se zmiňu-
jete o situaci, která se týká platů.
V tomto případě se samozřejmě
nemůže jednat o situaci konku-
renčního boje, protože v nepod-
nikatelské sféře se odměňování
řídí právními předpisy.

I případ, kdy se zaměstnavatel
pokusí omezit právo zaměst-
nance nakládat s jeho osobními
údaji jakýmkoliv „vázacím ak-
tem“ s povinností mlčenlivosti,
postrádá logiku. Takovýto zá-
vazek nemá oporu v zákoně.
Shrnuto:

Zaměstnavatel nemá právo
vyžadovat na zaměstnanci, aby
zachoval mlčenlivost o ja-
kýchkoli svých osobních úda-
jích, tedy ani o své mzdě nebo
platu.

JUDr. Pavel Sirůček

Odpověď: Kromě dovolené v dél-
ce 5 týdnů v kalendářním roce je
možné využít několik dalších
institutů, které zákon o státní
službě a související předpisy pro
tyto účely nabízejí. Platná kolek-
tivní dohoda vyššího stupně v čl.
10 odst. 2 zakotvuje služební
volno v trvání 5 dnů v průběhu
kalendářního roku bez zkrácení
platu, které služební úřady po-
skytnou státním zaměstnancům
na základě jejich žádosti, ze
zdravotních důvodů, bez povin-
nosti předložit doklad o neschop-
nosti výkonu služby.

Dále je možné využít řadu pří-
padů překážek ve službě na stra-

Dotaz: Během letošního roku jsem již vyčerpala téměř všechnu
dovolenou, na kterou mám nárok. Do konce roku však musím
vyřídit ještě řadu povinností, a zajímá mne, jaké jiné volno můžu
pro tyto účely využít.

Dovolená a další volno státních zaměstnanců

ně zaměstnance, v jejichž úpravě
je pamatováno na některé kon-
krétní životní situace. Za dobu
některých překážek ve službě
náleží státnímu zaměstnanci plat.
Jedná se např. o vyšetření nebo
ošetření, pracovnělékařskou pro-
hlídku, vyšetření nebo očkování
související s výkonem práce,
svatbu, narození dítěte, úmrtí
některých příbuzných, doprovod
některých členů rodiny k lékaři,
doprovod zdravotně postiženého
dítěte do zařízení sociálních slu-
žeb nebo do školy, pohřeb spolu-
zaměstnance. Placenou překáž-
kou ve službě jsou i jiné úkony
ve veřejném zájmu, např. činnost
orgánu odborové organizace,
darování krve, vedoucí na dět-
ském táboře, atd. Oproti obecné

úpravě podle zákoníku práce jsou
v nařízení vlády č. 135/2015 Sb.
uvedeny některé další placené
překážky ve službě, např. služeb-
ní volno pro otce dítěte v době po
porodu, k uzavření registro-
vaného partnerství, k doprovodu
dítěte první den školní docházky,
atd.

V případě, že by se jednalo
o potřebu studijního volna v sou-
vislosti se vzděláváním, které ně-
jakým způsobem prohlubuje či
zdokonaluje kompetence využi-
telné ve státní službě, a půjde
o vzdělávání z iniciativy státního
zaměstnance a na jeho vlastní
náklady, nikoli o prohlubování
ani zvyšování vzdělání, bylo by
možné využít placené služební
volno k individuálním studijním
účelům v rozsahu 6 dnů v ka-
lendářním roce podle § 108

zákona o státní službě. Čerpání
služebního volna k individuálním
studijním účelům nařizuje písem-
ně služební orgán a stanovuje in-
dividuální vzdělávací cíl tohoto
služebního volna.

V případě, že ani vše výše uve-
dené nedostačuje, pamatuje zá-
kon o státní službě na tyto mož-
nosti neplaceným služebním vol-
nem. To je podle § 105 zákona
o státní službě možné státnímu
zaměstnanci povolit na jeho žá-
dost. Povolení musí být písemné
a musí v něm být uvedena doba,
na kterou bylo čerpání služeb-
ního volna povoleno. V případě,
že je služební volno delší než
1 měsíc, je možné na místo stát-
ního zaměstnance přijmout za-
městnance v pracovním poměru.

Mgr. Šárka Homfray
svazová právnička

To nejde, úraz se stal při
plnění pracovních úkolů, při
cvičení konaném na příkaz za-
městnavatele, takže jde o úraz
pracovní. Je možné, že došlo
k určité manifestaci pracovního
úrazu, to asi vyloučit nelze (tím
mám na mysli, že zaměstnanec
mohl svoji bolest zveličit), ale to
už asi nikdo neposoudí – na-
konec to neposoudí ani lékař.
V daném případě skutečně úraz
vznikl při cvičení, které nařídil
zaměstnavatel. Jiná je situace,
když například zaměstnanec při-
jde do práce a sám ze své inicia-
tivy zvedá nějakou bednu nebo
břemeno a tvrdí, že došlo k úra-
zu. V takovém případě jsou na
místě skutečně pochybnosti
a zvažuje se, jestli to skutečně
nebyla manifestace úrazu, ke
kterému došlo například doma.

Ve vašem případě bych asi do-
poručila, abyste příslušníka po-
slali na mimořádnou prohlídku
a požádali lékaře, aby zjistil, zda
se podobné problémy nebudou
v budoucnu opakovat nebo do-
konce zhoršovat nebo jestli ne-
došlo ke změně zdravotní schop-
nosti dotyčného natolik, že není
dále schopen výkonu služby.

Podle vyhlášky č. 393/2006 Sb.,
o zdravotní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů,
můžete totiž na mimořádnou
lékařskou prohlídku vyslat
dotyčného na návrh služebního
funkcionáře příslušného bez-
pečnostního sboru, pokud pří-
slušník vykazuje při výkonu
služby takové nedostatky, že lze
důvodně předpokládat, že došlo
ke změně nebo ztrátě zdravotní
způsobilosti k výkonu služeb-
ního místa nebo služby a k tomu
při tom úrazu dojít mohlo. Nic
jiného asi v této věci dělat
nemůžete. Dotyčný si již příště
dá pozor.

Nakonec to bude i pro vás
takový precedens, že i ostatní
budou vědět, že jste v takových
případech důslední, že hned jed-
náte a věc se snažíte dotáhnout
do konce, tedy zjistit, jestli ne-
došlo ke změně zdravotního sta-
vu, a že si něco podobného ne-
dovolí opakovat.

JUDr. Eva Dandová
převzato z
http://www.bozpinfo.cz/uraz-
prislusnika-ozbrojene-slozky-
pichnuti-v-zadech-pri-cviceni-
jde-o-uraz-pracovni

Pracuji jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů
v prevenci rizik v ozbrojené složce. Příslušníci vykonávali organi-
zovanou prověrku fyzické zdatnosti. Při cviku leh-sed příslušník
přerušil cvičení s tím, že ho píchlo v zádech. Vedoucí příslušník
uvedenou skutečnost zapsal do knihy úrazů. Poškozený příslušník
byl téhož dne ošetřen a byla mu vystavena neschopnost ke službě.
Žádné poranění nebylo lékařem zjištěno, pouze omezení hybnos-
ti. Je možné úraz posoudit jako neslužební vzhledem k tomu, že
k úrazu nedošlo krátkodobým, náhlým a násilným působením
zevních vlivů?

http://www.bozpinfo.cz/uraz-prislusnika-ozbrojene-slozky-pichnuti-v-zadech-pri-cviceni-jde-o-uraz-pracovni
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Odborové hnutí odmítá přijmout Turecko jako partnera při
Evropském regionálním mítinku ILO
18. srpen 2017

Mnoho odborových organizací již jasně oznámilo, že se nezúčastní
Evropského regionálního mítinku ILO pořádaného ve dnech 2. - 5. října

v Istanbulu. Hlavním důvodem je opako-
vané porušování svobody slova a nedodr-
žování fundamentálních pracovních a lid-
ských práv v Turecku. Mezinárodní
odborová konfederace (ITUC) a Evrop-
ská federace odborových svazů veřej-
ných služeb (EPSU) vyzývají své poboč-

ky k lobbování u svých vlád s požadavkem neúčastnit se tohoto mítinku,
jakožto protest proti krokům turecké vlády. Pokud by se tento mítink podle
plánu uskutečnil, nemohli by turečtí odboráři mluvit svobodně kvůli stra-
chu z potrestání poté, co tento mítink skončí. Od neúspěšného puče z 15.
července 2016 byl v Turecku již popáté prodloužen výjimečný stav. Během
více než jednoho roku bylo vydáno 25 vládních nařízení s tím, že to posled-
ní vedlo k propuštění 7563 lidí z práce včetně 302 akademiků. PSI plně
podporuje bojkot tohoto mítinku v Istanbulu a vyzývá Mezinárodní orga-
nizaci práce (ILO) k odložení nebo zrušení místa konání, jakožto jasný
signál solidarity s tureckými odboráři.
EU: Mzdové rozdíly mezi Východem a Západem jsou obrovské a ros-
tou
30. srpen 2017

Podle poslední zprávy ohledně mzdových rozdílů v EU, vydělávají lidé
ve východních zemích EU o více než polovinu méně než pracovníci v ze-
mích západních. Pracovníci z deseti východních zemí EU vydělávají mezi
42 % (Estonsko) a 18 % (Bulharsko) průměru západních zemí EU. Pouze

ve Slovinsku se dostanou pracovníci nad
50 %, když vydělávají 60 % průměru
mezd v zemích „staré“ EU 15. Ačkoliv
v období 1990 – 2008 docházelo k postup-
nému sbližování mezd, hospodářská krize
tento proces zastavila. V 6 z 11 východ-
ních zemí EU došlo v letech 2008 – 2016
dokonce k navýšení této mezery s největ-
ším propadem v Chorvatsku, kde se mzdy
propadly z 43 % na 37 % průměru západ-
ních zemí EU. Mzdová mezera narostla

také v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a v České republice.
Konfederační tajemnice Evropské odborové konfederace (ETUC) Esther
Lynchová k tomu řekla: „Mzdový rozdíl mezi zeměmi východní a západní
EU je šokující a je výsledkem vykořisťování pracovníků v zemích, kde
odbory a kolektivní vyjednávání nemají takovou moc. Během krize
docházelo ve východní Evropě k většímu snižování mezd než v západní EU,
protože to zaměstnavatelům procházelo daleko snadněji. Samozřejmě, že
rozdíly v produktivitě a nákladech na živobytí znamenají, že mzdy nebudou
stejné, ale v žádnému případě neospravedlňují tak obrovské mzdové rozdí-
ly. Nadnárodní společnosti by měly ve východní Evropě platit férovější
mzdy a respektovat právo na kolektivní vyjednávání. Mnoho těchto
společností plně respektuje kolektivní vyjednávání v západních zemích, ale
podstatně méně respektuje tato práva na Východě.“ EUTC vyzývá k na-
výšení minimálních mezd alespoň na 60 % mediánu a k jejich dalšímu po-
stupnému navyšování.
Jamajka: Slušná práce je základem pro spravedlivou a udržitelnou
společnost
5. září 2017

Předseda pobočky PSI na Jamajce (JCSA) O´Neil Grant v místních no-
vinách představil obrázek, který má v Karibiku mnoho duplikátů. Nejistá
práce se stává spíše normálem než výjimkou ve všech sektorech. Ve veřej-
ném sektoru to vytváří nízkou kvalitu služeb a nerovnosti mezi pracovníky,
která přispívá k nízké produktivitě a špatné morálce. Ale hlavně tato praxe
negativně dopadá na kvalitu veřejných služeb, na kterých závisí velké
množství lidí. Toto má celkově negativní dopad obzvláště na zemi, která se
snaží vytvořit spravedlivou a udržitelnou společnost. Veřejný sektor je nyní

nejvíce zasažen nejistou prací s rostoucím využíváním kontraktů při za-
městnávání pracovníků. Jako příklad takového jednání mohou sloužit i tři
naši členové, kteří pracovali v Agentuře pro pasy, imigraci a občanství.
Svou práci dělali dobře, splnili pracovní cíle, ale jejich kontrakty obnove-
ny nebyly. Pro neobnovení smlouvy nebyl uveden žádný důvod. Takové
praktiky jsou klasickou ukázkou neférového a nejistého zaměstnávání
a jsou spíše způsobem k zastrašování, než nástrojem k budování produk-
tivity.
Hurikán Irma zdevastoval Karibik
8. září 2017

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová vyjádřila lítost kvůli
ztrátám na životech v Karibiku, který zasáhl ničivý hurikán Irma, a zároveň

projevila smutek nad devastací velké oblasti
severního Karibiku: „PSI udělá vše, co je v je-
ho silách, aby pomohla svým pobočkám a li-
dem, kteří trpí kvůli této živelní pohromě“.
Jedna z odborových předáků z postiženého re-
gionu Jillian Bartlettová: „Uděláme vše, co
můžeme, abychom podpořili naše sestry a bra-

try v Karibiku. Tato hrozná bouře zasáhla tisícovky životů v mnoha zemích.
Rodina členských organizací PSI v Karibiku plně podporuje své členy
a partnery v zasaženém regionu. Moje srdce je se všemi obětmi a za-
saženými.“ Odboráři již začali podnikat nezbytné kroky a vyzývají zá-
stupce svých poboček, aby spolupracovali s národními krizovými teamy
v jednotlivých zemích.
Od daňové konkurence k daňové spolupráci - Alternativa k cestě na dno
13. září 2017

Nezávislá komise pro reformu korporátních daní, jejíž členem je i celo-
světová odborová Internacionála veřejných služeb (PSI), pořádá v New
Yorku veřejnou debatu ohledně urgentní potřeby globální daňové reformy,
která by zastavila nadnárodní společnosti v jejich vyhýbání se placení daní.
Férové zdanění může pomoci při boji s nerovností a při prosazovaní lid-
ských práv a zajistit implementaci cílů udržitelného rozvoje (SDG).
Mobilizace zdrojů je klíčová pro jakýkoliv progres při dosahování cílů
agendy udržitelného rozvoje 2030 a při boji s chudobou ve všech jejich di-
menzích. Mezi mnoha výzvami je i nutnost omezit vládní daňové pobídky,

které vedou k daňové konkurenci.
Daňové ráje jsou jedním z hlavních
globálních daňových problémů, když
jejich objem v posledních letech vý-
znamně narostl. OSN odhaduje potře-
bu finančních zdrojů nezbytných pro
vybudování základní infrastruktury
v rozvojových zemích na 1 až 1,5 bilio-
nu dolarů ročně. V roce 2015 organi-

zace OECD projekt s názvem Eroze základny a přesouvání zisků (BEPS),
který si klade za cíl zdaňovat nadnárodní korporace tam, kde došlo k eko-
nomickému vygenerování a kde byla vytvořena hodnota. Snaha o snížení
mezinárodních daňových úniků byla podpořena opatřeními na zvýšení spo-
lupráce mezi daňovými autoritami včetně automatického sdílení finančních
informací.
ETUC odsuzuje útok na gruzínské odbory
13. září 2017

ETUC se přidává ke svému globálnímu partnerovi ITUC a odsuzuje po-
liticky motivovanou kampaň proti gruzínské odborové konfederaci GTUC
a jejímu předsedovi Irakli Petriašvilimu. Generální tajemník ETUC Luca
Visentini: „Kampaň proti GTUC je alarmujícím důkazem státní intervence
do záležitostí odborů před nadcházejícím kongresem GTUC. Již několik
měsíců jsou lokální pobočky, aktivisté a delegáti pod zřejmým tlakem zá-
stupců vedoucí politické strany, kteří se snaží nalomit vedení odborů. Pod
vedením Irakli Petriašviliho se organizaci GTUC podařilo vybojovat prá-
va pro gruzínské pracovníky. Gruzínská vláda však selhává při garantování
práv pracovníků. Odsuzujeme jakoukoliv vládní intervenci do demokra-
tických procedur GTUC.“ Pavol Mokoš


