
20. září 2021

Ročník 66

15 http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg

S NÁMI, PRO VÁS!

Pokračování na straně 2

Vzpomínka na školení, které se vyplatilo! . . . . . . . . . . . . . . .str. 2

Veřejná správa v roce 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 3-4

Vážené odborářky a odboráři,
od měsíce září 2021 do konce roku 2021 budou probíhat

konzultace s pracovníkem IPC Ostrava – Ing. Zdeňkem
Faicem pro členy odborových organizací státních orgánů
a organizací z regionu Olomouckého kraje v Olomouci na
adrese Odborového svazu KOVO, na ulici Denisova 2, 772 00
Olomouc, v místnosti nacházející se v 3. patře (podkroví, zvoňte
na zvonek ubytovna) v níže uvedených termínech a časových in-
tervalech:

21. 9. 2021 10,00 hod. – 12,00 hod.
5. 10. 2021 10,00 hod. – 12,00 hod.

19. 10. 2021 10,00 hod. – 12,00 hod.
2. 11. 2021 10,00 hod. – 12,00 hod.

16. 11. 2021 10,00 hod. – 12,00 hod.
30. 11. 2021 10,00 hod. – 12,00 hod.
14. 12. 2021 10,00 hod. – 12,00 hod.
Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete

předávat k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení člen-
ských příspěvků a další aktuální požadavky z vašich základních
odborových organizací. Odborový svaz státních orgánů a orga-
nizací tímto krokem chce i nadále zachovat kontakt odborářů
z Olomouckého kraje s pracovištěm Informačního a poraden-
ského centra Ostrava formou tohoto konzultačního místa, které
nám poskytl odborový svaz KOVO v Olomouci. Vzhledem k to-
mu, že pondělí a středy jsou úředními dny v drtivé většině pra-
covišť, tak jsou konzultační dny v Olomouci směřovány na
úterky. Bc. Pavel Bednář, předseda odborového svazu

V pondělí 4. října 2021 bude
podepsána Kolektivní dohoda vyššího

stupně pro státní zaměstnance
Kolektivní dohodu pro státní zaměstnance, kterou uzavírají vláda

ČR s Odborovým svazem státních orgánů a organizací, Odborovým
svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Českomoravským
odborovým svazem civilních zaměstnanců armády, Českomoravským
odborovým svazem pracovníků školství a Asociací samostatných
odborů, schválila vláda ČR na svém zasedání dne 23. srpna. Dohoda,
která bude účinná od 1. ledna 2022 bude zveřejněna po plánovaném
podpisu, ke kterému dojde 4. října.

Strážníci získají odměny za mimořádnou
službu během pandemie. Ministerstvo

vnitra zřídilo pro obce speciální dotační
program

Ministerstvo vnitra se rozhodlo
ocenit nasazení strážníků obec-
ních a městských policií během
pandemie Covid-19. Strážníci,
kteří v rámci krizového stavu po-
máhali zajišťovat bezpečnost,
mohou ještě letos získat mi-

Vyjednávání o platech na rok 2022
Dne 2. září se sešli zástupci

odborových svazů veřejných
služeb a správy s garanty za
odměňování státních zaměst-
nanců a ostatních zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
pod zákoníkem práce 1. místo-
předsedou vlády ČR Janem
Hamáčkem a ministryní práce
a sociálních věcí Janou Malá-
čovou

Předmětem jednání byly platy
ve veřejném sektoru pro rok

2022. Výsledkem setkání je
návrh, aby všem zaměstnancům
ve veřejném sektoru byl od 1. 1.
2022 zvýšen jejich platový tarif
o paušální částku 3000 Kč.

Bylo též dohodnuto, že bude
vyzván předseda vlády k jednání
tak, aby výsledný nárůst platů ve
veřejném sektoru projednala vlá-
da ČR a byl zahrnut do návrhu
státního rozpočtu, který bude
projednávat Tripartita 20. září.

-dě-

Předseda OSSOO Pavel Bednář reagoval
na způsob “jednání” o platech

Facebook OSSOO: Jsem hodně konsternovaný. Tady
se jasně ze strany ministryně financí hraje o čas
a premiér, místo toho, aby se s odbory sešel, tak jí
sekunduje! Bude se zřejmě rozhodovat silou, místo
sociálního dialogu. Pane premiére, paní ministryně
financí, odbory jsou vaším sociálním partnerem a mi-
nistryně práce a ministr vnitra jsou za vládu garanty
odměňování ve veřejném sektoru!!!

Twitter: Vyjednávání o platech bylo vždy součástí sociálního dialogu,
a to mezi vládou a odbory. Proč se toto v posledních letech mění a so-
ciální partner jakoby pro vládu neexistuje! Tady se ignoruje jeden
z prvků demokracie!

***
P. Bednář k angažování ministryně práce a sociálních věcí ve věci
zvýšení platů veřejných zaměstnanců: "Vůbec nechci vyzdvihovat
ministryni jedné politické strany. Ale její boj o plošné navýšení platů
ve veřejném sektoru a navíc paušální částkou jednoznačně podporu-
ji! Tento stát potřebuje plošné navýšení platů, aby se střední třída
nadechla a podpořila spotřebu a tím příjem do státního rozpočtu."

mořádnou odměnu
minimálně 10 tisíc
korun.

Ministerstvo vnit-
ra (MV) je přesvědčeno, že

https://www.facebook.com/osstatorg
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13. 9. 2021
Praha - Vláda dnes nejednala o požadavcích na zvýšení platů ve

veřejném sektoru. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO)
po jednání novinářům řekla, že bude o požadavku odborů na růst
o 3000 korun měsíčně jednat s premiérem Andrejem Babišem
(ANO) během tohoto týdne, později v koalici. Na návrhu zvýšit
platy všem pracovníkům veřejného sektoru od ledna o 3000 ko-
run se počátkem září shodli odboroví předáci, vicepremiér Jan
Hamáček a ministryně práce Jana Maláčová (oba ČSSD).
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přečetli jsme Strážníci získají odměny za mimořádnou
službu během pandemie. Ministerstvo

vnitra zřídilo pro obce speciální dotační
program

strážníci městských policií si za
mimořádné nasazení během kri-
zového stavu zaslouží ocenit
stejně jako policisté, hasiči či zdra-
votníci. Protože však jde o za-
městnance obcí, nemůže jim
MV vyplatit klasické odměny.
Resort proto „problém“ vyřešil
zřízením dotačního programu pro
obce, v rámci kterého poskytne
dotaci 5 tis. Kč na každého
strážníka, který během nouzo-
vého stavu plnil úkoly státu.
Podmínkou je finanční spoluúčast
obce na každé „odměně“ mini-
málně 5 tis. Kč. Odměna pro
strážníka tak bude nejméně 10 tis.
Kč s termínem připsání na účet
do konce letošního roku. Ministr
vnitra Jan Hamáček (ČSSD)
návrh projednal s předsedou Sva-
zu měst a obcí Františkem Luk-
lem, který řešení podpořil.

„Odměny formou dotací jsem
schválil jako výraz uznání práce
strážníků, kteří během krize plnili
stejně důležité úkoly jako hasiči,
policisté či zdravotníci. Strážníků
je přes 8 tisíc a drtivá většina
z nich nám zásadně pomohla. Za

jejich mimořádnou službu jim
ještě jednou děkuji,“ uvedl mi-
nistr vnitra. Kromě běžných čin-
ností plnili strážníci během pan-
demie další úkoly, které jim stát
nařídil, např. kontroly dodržování
opatření vlády.

Žádost o dotaci může obec se
zřízenou městskou policií podat
od 2. do 30. září 2021. Podmín-
kou je obecní policie zřízená
v obci nejpozději ke konci roku
2020. K tomuto datu bylo
v Česku 380 obecních policií
s 8461 strážníky. MV ze svého
rozpočtu na „odměny“ uvolní až
42,5 mil. Kč. Pravidla dotace
včetně podmínek podání žádosti
najdete zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/obec
ni-policie-652273.aspx

Na odměnu má nárok strážník,
který u obecní policie stále pracu-
je, a který svou práci vykonával
minimálně 30 dní během nou-
zového stavu v loňském či letoš-
ním roce.
https://www.mvcr.cz/clanek/strazni
ci-ziskaji-odmeny-za-mimorad-
nou-sluzbu-behem-pandemie-min-
isterstvo-vnitra-zridilo-pro-obce-
specialni-dotacni-program.aspx

O platech ve veřejném sektoru bude
jednat Schillerová s Babišem, potom koalice

Podle Hamáčka by na takové
přidání bylo potřeba asi 21 mil-
iard korun. Maláčová navrhuje
pak růst minimální mzdy od led-
na z 15 200 na 18 000 korun.
Odbory to podporují. Schille-
rová dříve několikrát zopako-
vala, že s přidáváním v rozpočtu
nepočítá. Jeho návrh musí vláda
poslat do Sněmovny poslední
zářijový den, rozhodovat o něm
ale bude dolní komora už v nové
podobě vzešlé z říjnových vo-
leb.

Podle návrhu odborů by
hasiči, policisté, učitelé, lékaři,
zdravotní sestry, úředníci, pra-
covníci v kultuře či sociálních
službách i všichni ostatní za-
městnanci veřejné sféry měli od
ledna dostat 3000 korun navíc
do tarifu, tedy do základu vý-
dělku. Ve veřejném sektoru v prv-
ním čtvrtletí pracovalo 699 400
lidí. Pokud by všichni měli do-
stat od ledna 3000 korun navíc,
bylo by to 25,2 miliardy. K tomu
je nutné připočítat odvody.

Jednotlivé svazy měly původ-
ně jiné představy. Pro zdravot-
níky chtěli odboráři aspoň deset
procent navíc. Požadavek pro
školství činil o pět procent peněz
na výdělky navíc.

Stejně přidáno dostali pracov-
níci veřejného sektoru loni, a to
1500 korun. Záměr sklidil kri-
tiku kvůli nivelizování výdělků.
Za vysoce expertní práci je
stejné ohodnocení jako za práci
pomocnou. Při stanovení určité
částky vyjde plošné navýšení
stát levněji. Ve veřejném sektoru
totiž pracují lidé s vyšším vzdě-
láním, zaměstnanců s nízkou
kvalifikací v něm tolik není.

Průměrná mzda v Česku v le-

tošním druhém čtvrtletí mezi-
ročně vzrostla o 11,3 procenta
na 38 275 korun. V hrubém tak
zaměstnanci dostávali v průmě-
ru o 3893 korun více než před
rokem. Po zahrnutí růstu spo-
třebitelských cen výdělek reálně
stoupl o 8,2 procenta. Obecně
ale platí, že dvě třetiny zaměst-
nanců na průměrnou mzdu ne-
dosáhnou. Výrazný nárůst je po-
dle statistiků způsoben nízkou
srovnávací základnou a vyplá-
cením mimořádných odměn
zdravotníkům.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/
o-platech-ve-verejnem-sektoru-
bude-jednat-schillerova-s-babisem-
p o t o m - k o a l -
ice/2089184?fbclid=IwAR1U5Pg_
Nt6qYvq3iwKD8DyxKiPnjWOoQ
qsXG6bc1E-Gar4MjL9aAxLFS7g

Na nedávném zasedání bylo
předsednictvo VOS infor-
mováno o krocích, které učinil
předseda našeho odborového
svazu v souvislosti s tragickým
úmrtím pracovnice úřadu práce
v Praze. Tyto kroky jsou určitě
potřeba, ale nemyslím si, že nás
dokážou ochránit přímo od na-
padení psychopaty ve veřejném
prostoru.

Na státním úřadu pracuji de-
sítky let. V devadesátých letech
zaměstnavatel zajistil školení
pro pracovníky, kteří jsou ve
styku s veřejností. Dva dny jsme
strávili ve společnosti policej-
ního psychologa. Dozvěděli
jsme se o typech osobností, jak
rozpoznáme jejich momentální
náladu, co od nich můžeme
čekat, a hlavně, jak s nimi jednat.
Psala jsem si poznámky jako di-
vá, moc mě to zajímalo a líbilo.

V té době jsem měla trochu
problém v soukromém vztahu

a spíše než v práci mi nové poz-
natky z psychologie pomohly
najít řešení doma.

Pro mé fungování v práci měla
vždy význam rada ředitele, který
mne přijímal do úřadu. Připravil
mě na to, že když jsme úřad,
který lidem bere peníze, nemů-
žeme čekat, že nás budou mít
poplatníci rádi, a že jednání s ni-
mi bude občas složité. A že my,
úředníci, je musíme přesvědčit,
že když někomu dodatečně beru
peníze, není to má vina, ale za-
vinil si to sám. A hlavně – že vše
má řešení.

A pak se to stalo. Do kanceláře
(byla jsem tam sama) vkráčel on.
Vysoký, statný a sebejistý.
Posadil se, sundal bundu. A já se
seznámila s jeho „kšíry s kvé-
rem“. A začal jeho proslov a já
poslouchala, jak je ochotno nej-
méně sto jeho „kamarádů“ z pl-
zeňské věznice mne za pět tisíc
korun podříznout. Další výhruž-

ka byla, že mne polije kyselinou
a protože vozí dřevo do Británie,
cestou mne vyhodí a nikdo už
mne nenajde. Takže mi tím dal
najevo, že musím změnit vý-
sledek daňové kontroly.

Pán se vypovídal a já si vzpom-
něla na rady ředitele i psycholo-
ga. Použila jsem je. Zvládla jsem
tu hodinu jednání s nepříjemným
mužem, který mi sliboval od-
chod ze světa. Kontrola byla
ukončena, pán se oblékl, zbraň
nepoužil. I on pochopil, že se da-
ně musí platit včas a ve správné
výši, jinak pak přichází zákon,
ne libovůle úředníka. Rozloučili
jsme se nakonec podáním ruky.

V duchu jsem poděkovala za-
městnavateli za to, že své pra-
covníky proškolil na vypjaté si-
tuace, které jsou součástí naší
práce.

Zdeňka Vujčíková
předsedkyně revizní komise

OSSOO

Vzpomínka na školení, které se vyplatilo!
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Veřejná správa v roce 2020
tisková zpráva MV ČR

Méně vydaných cestovních
pasů nebo opatření kvůli pan-
demii covid-19. Ministerstvo
vnitra vydalo Výroční zprávu
o stavu veřejné správy za rok
2020, která každoročně před-
stavuje statistická data o výkonu
veřejné správy.

Zpráva, kterou projednala
vláda ČR, přináší statistiky o vý-
konu správních agend, pokrocích
v eGovernmentu, zaměstnancích
státu a samospráv, hospodaření
obcí a krajů a také o rozvoji
veřejných služeb. Rok 2020 byl
přitom i v těchto oblastech
výrazně ovlivněn pandemií
covid-19.

„Poskytování služeb veřejné

správy bylo během pandemie
náročnější a úřady musely pro
zajištění bezpečí klientů přij-
mout vyšší hygienická opatření
a posílit možnost elektronické
komunikace s úřady, aby se
omezila nutnost fyzického
styku,“ okomentoval loňský rok
ministr vnitra Jan Hamáček
(ČSSD).

Ze správních agend situace
nejvíce zasáhla vydávání ces-
tovních pasů, které kvůli ome-
zení cestování meziročně po-
kleslo o 56 % (275 000 vy-
daných cestovních pasů). Na-
opak agendy občanských prů-
kazů ani řidičských průkazů
větší dopady nezaznamenaly

(951 000 vydaných občanských
průkazů a 862 000 řidičských
průkazů). V případě řidičských
průkazů šlo o meziroční nárůst
o 163 000 kusů, a to i přesto, že
v říjnu 2020 došlo k prodloužení
platnosti řidičských průkazů
až do března 2021 a následně
o dalších deset měsíců.

Tempo práce se nesnížilo ani
u agend matričních úřadů.
Ačkoli výrazně poklesl počet
sňatků (o 9000) i narození dětí
(o 2000), nárůst úmrtí o téměř 17
000 zapříčinil, že oproti roku
2019 vykonaly matriční úřady
více tzv. prvozápisů.

V uplynulém roce došlo i k roz-
voji digitalizace veřejné správy.

Jen v kategorii fyzických osob
a podnikajících fyzických osob
přibylo dalších 115 000 da-
tových schránek – počet ak-
tivních uživatelů Portálu občana
vzrostl vloni na 72 000 uživatelů
a jejich počet zásadně roste
i v letošním roce.

Vybraná zjištění výroční
zprávy:
https://storymaps.arcgis.com/sto
ries/6ac7aa53ec9e4cecb90b380e
efe2ccc3

Celá výroční zpráva ke stažení:
.https://www.mvcr.cz/clanek/v

ystupy-strategickeho-ramce-
r o z v o j e - v e r e j n e -
spravy.aspx?q=Y2hudW09NA%
3d%3d

Jelikož je agend veřejné
správy velké množství, je pro je-
jich kvalitní zajištění potřeba
adekvátní počet zaměstnanců.

Ačkoli v posledních letech kle-
sal počet zaměstnanců ve služeb-
ních úřadech státu, kterých je
234, v roce 2020 došlo k drobné-
mu navýšení počtu zaměstnanců
těchto centrálních úřadů (o 414
osob).

Aktuálním tématem je stárnutí
zaměstnanců veřejné správy.
Podíl státních zaměstnanců
starších 50 let vzrostl oproti mi-
nulým letům na 43 % (42 %
v roce 2019 a 38 % v roce 2018)
a podíl zaměstnanců služebních
úřadů mladších 30 let se snížil na
8 % (9,0 % v roce 2019 a 10,5 %
v roce 2018). Zaměstnanci ve
věku od 40 do 59 let tvořili 62 %
všech zaměstnanců.

Co se týká zaměstnanců obcí
a krajů, v nich naopak počet za-
městnanců lehce klesl, přičemž
ovšem výdaje na platy vzrostly.
Obce a kraje zaměstnávají přes
76 tisíc osob.

I na těchto úrovních se veřejná
správa potýká se stárnutím za-
městnanců. Věková struktura za-
městnanců obcí a krajů ukazuje,
že 44,5 % zaměstnanců je star-
ších 50 let věku. Čtyřicátníci
tvoří dalších 30 %. Podíl zaměst-
nanců do 40 let věku je pouhých
25,5 %.

LIDÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
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První evropská země zvažuje
krok k delšímu víkendu

Skotsko zvažuje testování čtyřden-
ního pracovního týdne. Země se tak
zařadila mezi několik dalších států
světa, které se snaží o změnu na
dosavadním pracovním trhu. Skotská
vláda připravila plán, v rámci kterého
podpoří podnikatele, aby přistoupili
k zavedení čtyřdenního pracovního
týdne při zachování stejných fi-
nančních podmínek. Podle skotského
think-tanku Institute for Public Policy
Research (IPPR) se přes 80 procent
Skotů vyslovilo pro, informuje
německý server Deutsche Welle.

Podle seniorní výzkumné pracov-
nice IPPR Rachel Stathamové by se
pilotní projekt měl týkat různých sek-
torů (maloobchod, technologie, po-
hostinství), povolání (policie, zdravot-
nictví), ale i rozdílných druhů zaměst-
naneckých poměrů. Čas navíc by
mohli Skotové využít například v rám-
ci rodičovské dovolené, ale i k další-
mu tréninku přímo spojenému s prací.

Skotsko není jedinou zemí, která se
snaží reagovat na změny na pracov-
ním trhu. Své zkušenosti se zkrácenou
pracovní dobou má i Island. Ten s pi-
lotním projektem začal již před šesti
lety. Regulérní 40hodinová pracovní
doba se tak zkrátila na 35 až 36 hodin
práce.

Ještě před začátkem pandemie
covidu-19 začal experimentovat
s kratší pracovní dobou i Nový
Zéland, informuje britská BBC.
Univerzita v Aucklandu následně při-
nesla překvapivé výsledky. Produk-
tivita měřená na hodinu v pracovní
době se zvýšila o 20 procent. Nižší
počet odpracovaných hodin týdně
hodnotili pozitivně i zaměstnanci,
kteří si chválili především lepší balanc
mezi prací a osobním životem.

V letošním roce přistoupilo k zkrá-
cené pracovní době i Japonsko. Došlo
k tomu v rámci vládou představeného
plánu, který má zajistit lepší pod-
mínky pro osobní život a práci napříč
japonským národem. Tamní vláda tak
reaguje na situaci na tamním pracov-
ním trhu, pro který jsou typičtí přepra-
covaní zaměstnanci a kultura dlou-
hé pracovní doby. Návyky spojené
s prací Japonců pak mají dopad na
nízkou porodnost. Japonská spo-
lečnost je zároveň jedna z nejstarších
na světě. Někteří zaměstnanci si tak
mohou vybrat, zda budou pracovat pět
dnů v týdnu, nebo zvolí možnou čtyř-
denní pracovní dobu.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/4-dny-
prace-3-dny-volna-prvni-evropska-zeme-z-
vazuje-krok-k-delsimu-vikendu-173954

přečetli jsme
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depresivními stavy

snížením sebedůvěry

fyzickou ochablostí

vegetativními potížemi

neurotickými příznaky

pocity beznaděje

bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika

Návratnost každé koruny investované do BOZP může být i více než dvojnásobná

SYNDROM VYHOŘENÍ 
SE MŮŽE PROJEVOVAT 

NAPŘÍKLAD:

NÁSLEDKY SYNDROMU VYHOŘENÍ
Nezvládnutí pracovní zátěže vede k pocitům psychického a fyzického 
vyčerpání, ztrátě zajmu o práci a zhoršení profesionálních postojů. 
Syndrom vyhoření může mít za následek až více než o:

60 % vyšší podíl pracovní 
neschopnosti zaměstnanců

NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE SPOJENÉ 
SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ

Náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance postiženého 
syndromem vyhoření mohou překročit i 100 000 Kč ročně. 
Například pracovní neschopnost pro poruchy duševního zdraví, které 
mohou být jedním z důsledků působení syndromu vyhoření, může 
trvat i více než 100 dnů.
Stres na pracovišti = vyšší náklady pro firmu!

Stres na pracovišti negativně ovlivňuje nejen produktivitu, ale rovněž 
i fyzické a duševní zdraví zaměstnanců. Syndrom vyhoření je jedním 
z důsledků nezvládnutého pracovního stresu. Z provedených studií 
v České republice například vyplývá:

STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ

ZÁKONNÁ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE
Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost vyhledávat a hodnotit  
rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo minimalizování. 
To se týká i syndromu vyhoření.

               Pouze 
      necelých 10 % 
  firem v České republice 
   má zpracovaný akční plán 
        pro prevenci stresu při práci.

Pro více než pro polovinu učitelů základních 
škol je práce zdrojem dlouhodobého stresu 
vedoucímu k vyhoření

Více než 30 % lékařů vykazuje symptomy 
syndromu vyhoření a více než 80 % lékařů se 
cítí syndromem vyhoření ohroženo

200 % vyšší pracovní  
fluktuaci zaměstnanců

10 % nižší sebevědomí 
zaměstnanců

50 % nižší pracovní iniciativu 
či méně proaktivních přístupů 
zaměstnanců při řešení 
pracovních problémů

únavou

CHCETE-LI UŠETŘIT,
VSAĎTE NA ZDRAVÍ

ZAMĚSTNANCŮ



-15 %
na kosmetiku 
české značky

Slevy pro zdraví

Více na www.vozp.cz
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EPSU vyzývá ukrajinský parlament a vládu k řešení obav odborů
z chystané změny pracovního zákona
8. září 2021

Již delší dobu sledujeme zprávy z Ukrajiny, kde tamní parlament
zvažuje reformu pracovního zákona. Mnoho z těchto plánovaných změn

by mělo regresivní dopady na práva
pracovníků. Tyto změny by zá-
roveň nebyly kompatibilní s mezi-
národními pracovními standardy.
EPSU se připojila k dalším odbo-
rovým organizacím ETUC a ITUC
ve snahách přitáhnout pozornost na

tyto problémy, které pramení z toho, že vláda odmítá vést nějaký
smysluplný dialog s odbory. Analytici z ILO přišli nedávno hned s dvě-
ma expertními analýzami těchto návrhů a v mnoha bodech odhalili je-
jich nekompatibilitu s mezinárodními standardy. Požadujeme, aby byly
tyto požadavky staženy. Formální schvalovací postup v rámci parla-
mentu by měl být ukončen. Jakékoliv změny by měly být konzultovány
se zástupci odborů. EPSU a další širší evropské odborové hnutí je
připraveno mobilizovat své síly, aby podpořilo ukrajinské pracovníky
a jejich odbory. Očekáváme razantnější kroky ze strany Evropské
komise, které zajistí, aby pracovní standardy splňovaly Hloubkovou
a všeobecnou dohodu o volném obchodu.

EPSU se připojuje ke koalici „Chceme technologie, které nám
slouží, a ukončí destruktivní obchodní model Big Tech
9. září 2021

Odborová organizace EPSU se připojila k Amnesty, Evropskému fóru
mládeže, Transparency International a mnoha dalším organizacím, které
vyzývají Evropskou komisi, aby upravila svůj návrh Zákona o digitál-

ních službách (DSA). Chceme
změny, které zajistí, že obrovské
technologické (Big Tech) společ-
nosti si nebudou diktovat své pod-
mínky. Tato skupina organizací
požaduje po Evropském parla-
mentu následující:
- Vypnutí manipulativní maši-

nérie, pomocí kterých systémy doporučování a algoritmy zesilují
nenávistné komentáře a dezinformace. Je čím dál jasnější, že tento
přístup je založený na neetickém obchodním modelu, který produku-
je systematická rizika. Společnosti by měly být odpovědné za škodu,
kterou jejich model způsobuje.

- Ukončení sledování lidí za účelem zisku. DSA musí ukončit nevyžá-
danou reklamu na základě sledování uživatelů. Do tohoto nového
zákona potřebujeme ukotvit transparentnost ve všech aspektech inter-
netové reklamy a posílení našich práv na data.

- Vrácení lidí zpět do vedení. DSA musí vytvořit silnější pravomoci pro
regulátory, kteří mohou přivést Big Tech společnosti k zodpovědnos-
ti. EU se musí poučit z lekcí, které jí daly její neúspěšné pokusy
o posílení GDPR.

Zapojení odborů do norské municipální reformy funguje nejlépe
14. září 2021

V roce 2017 Norská odborová organizace municipálních a všeobec-
ných zaměstnanců (Fagforbundet) spolu s dalšími odbory podepsaly
s ministerstvem pro místní samosprávu a Asociací pro místní a re-
gionální samosprávy dohodu o sociálním dialogu. Účelem dohody je
vytvoření inkluzivní strategie pro zapojení zástupců odborů a státu do

transformací místní samosprávy.
Dohoda vznikla s cílem řešit dvě
primární záležitosti. Tím prvním
cílem je rozvoj sdílených strategií
pro spuštění nového digitalizač-
ního procesu na úrovni služeb

veřejné správy. Druhým cílem bylo zvolit podobný sdílený přístup
v rámci reformy místní samosprávy, kterou schválil norský parlament
v roce 2017. Ve stejném roce byly digitalizace a budování kapacity mu-
nicipalit spuštěny s plánovaným koncem v roce 2019. Vice presidentka
Fagforbundet Sissel M. Skoghaugová k tomu řekla: „Tyto projekty zvýši-
ly povědomí v mnoha municipalitách ohledně pozitivních výsledků, které
přinesl municipální tripartitní dialog a spolupráce mezi místní samo-
správou, zástupců odborů a místními politiky. Sociální dialog a ko-
lektivní vyjednávání jsou nezbytné pro zajištění dobré digitalizační
transformace v municipálních službách a institucích. Tyto programy jas-
ně ukázaly, jak je důležité při digitalizačním procesu zapojovat odbory
a pracovníky v municipálních službách hned od začátku.” O klíčovém
přínosu sdílené strategie hovoří i zástupkyně Fagforbundet Renate F.
Sjoendenová a předseda jedné municipality Kjell Rasmussen. Shodli se
na tom, že ačkoliv jsou inkluzivní procesy časově náročné, rozhodně
stojí za to a vedou k vynikajícím výsledkům na základě silnějších
a srozumitelnějších strategií, které mají lepší nastavení pro dosažení
úspěchu. Rasmussen: „Na manažerské úrovni jsme byli zvyklí snažit se
dosáhnout cíle co nejrychleji. Nyní je ale hlavní zaměření na dosažení
cíle společně ve stejnou chvíli.“ R. Sjoenden k tomu dodává: „Mít
správně nastavený proces je vlastně stejně důležité jako výsledek. Když
všechny strany spolupracují na strategii, jsme všichni spoluvlastníky. To
znamená, že po implementaci změn nebude strategie pouze schována do
šuplíku a zapomenuta, ale bude efektivně využívána v organizaci.“

Rumunské odbory požadují posílení sociálního dialogu a práv na
kolektivní vyjednávání
14. září 2021

Kolektivní vyjednávání je v Rumunsku pod silným tlakem již dlouhé
roky. Sektorové vyjednávání bylo velmi ztíženo. V posledním vývoji
vidíme další oslabování sociálního dialogu vládou, která ho transfor-
movala do pouhého oznamovacího procesu. Pandemie byla využívána

jako výmluva pro omezování de-
monstrací a práva na stávku. Tato
omezení brzy vyprší a začnou nová
vyjednávání v mnoha společnos-
tech a sektorech. Generální tajem-
ník EPSU se sešel se zástupci ru-
munských odborů, aby diskutovali

o těchto problémech a zkusili najít obecné přístupy včetně možné
návštěvy delegace vedené Evropskou odborovou konfederací (ETUC).
Rumunská vláda je v současnosti v nestabilní situaci poté, co jeden
z ministrů vedoucí strany odešel. S tím, jak se počty vakcinací zvyšují
jen pozvolna, zvažuje vláda zavedení povinného očkování pro určité
skupiny pracovníků. Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan
se sešel s propuštěným lídrem odborové organizace ATU. Tyto odbory
jsou zapojeny do boje s vládou v návaznosti na nesouhlas s propuštěný-
mi pracovníky metra, kteří proti tomuto očkovacímu plánu protestovali.
Odboráři rovněž diskutovali o chystaném Kongresu EPSU v roce 2024,
který se uskuteční v Bukurešti. Bukurešť bude pro odborové předáky
velice zajímavým městem a rumunští odboráři budou na své evropské
kolegy čekat s otevřeným náručím a s vysokým očekáváním.

Pavol Mokoš


