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Dne 22. června 2015 se uskutečnilo první jednání mezi vládou a
odbory o navýšení platů pro zaměstnance ve veřejné správě a službách
a pro státní zaměstnance. Jednání dále pokračovala ve dnech 21. čer-
vence 2015 a 15. září 2015. Těchto jednání se za vládní stranu zúčast-
nil premiér Bohuslav Sobotka, první místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš a za MPSV ČR ministryně
Michaela Marksová, respektive její první náměstek Petr Šimerka.
Mimo výše uvedená jednání se též uskutečnilo dne 25. června 2015
jednání zástupců odborů s prvním náměstkem MPSV Petrem Šimer-
kou, kterého se též zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR.

Odborová delegace přišla na první jednání s následujícím návrhem:
zvýšení objemu prostředků na platy pro zaměstnance ve veřejné
správě a službách o 5 %, zvýšení platových tarifů pro zaměstnance
v působnosti zákona o státní službě (dále jen „státní zaměstnanci“)
o 25 % a navýšení přídělu na tvorbu Fondu kulturních a sociálních
potřeb (dále jen „FKSP“) na 2 %. Vládní strana oznámila odborům, že
počítá s růstem objemu mzdových prostředků o 3 %, což podle minis-
tryně Marksové by mělo znamenat zvýšení platových tarifů o cca 5 %.

Výsledkem těchto jednání byla shoda na tom, že zvýšení platů se
uskuteční ještě v letošním roce a že se příděl na tvorbu FKSP zvýší od
1. ledna 2016 minimálně na 1,5 %. Odborová delegace ustoupila ze
svých požadavků na výše uvedené zvýšení platů a konečná kompro-
misní shoda obou stran byla v tom, že se navýší objem prostředků na
platy pro zaměstnance ve veřejné správě a službách o 3 % a pro stát-
ní zaměstnance o další 2 %. Odbory požadovaly, aby toto navýšení
bylo celé zahrnuto do platových tarifů, což vládní strana potvrdila.
Zároveň odborová delegace navrhla jako kompromisní řešení za její
ústupky vládní straně, aby k navýšení platů došlo již od 1. října 2015.
To vládní strana odmítla, proto odbory předložily další návrh (jako
kompenzaci za to, že ke zvýšení platů dojde až od 1. listopadu 2015
namísto od 1. října 2015), a to na zvýšení přídělu do FKSP o dalších
0,25 %, tj. celkem na 1,75 %, a to od 1. ledna 2016.

Návrhem státního rozpočtu na rok 2016 se též zabývalo dne 17. září
2015 plénum RHSD, na kterém ministr financí Babiš jednoznačně
deklaroval, že zvýšení přídělu do FKSP bude v roce 2015 pouze na 1,5 %,
aniž by kdokoli z Vlády ČR toto předem oznámil sociálnímu part-
nerovi. S konečnou platností o této výši přídělu do FKSP rozhodla
Vláda ČR na svém zasedání dne 23. září 2015 schválením návrhu stát-
ního rozpočtu pro rok 2016.

Výsledek vyplývající z jednostranného rozhodnutí vlády je tedy
následující: příděl na tvorbu FKSP pro rok 2016 se zvýší na 1,5 % a
od roku 2017 na 2 %, od 1. listopadu 2015 dojde k zvýšení platových
tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kteří jsou uvedeni
v § 5 odst. 1, 3, 4, 5 a 7 citovaného návrhu na změnu nařízení vlády
č. 564/2006 Sb. o 3 %, dále pak od 1. listopadu 2015 zvýšení pla-
tových tarifů státních zaměstnanců v obou stupnicích o 3 % (viz návrh
změny nařízení vlády č. 304/2014 Sb.) a dále dojde ke zvýšení obje-
mu prostředků na platy státních zaměstnanců o 2 % od 1. ledna 2016,
které nebude realizováno prostřednictvím platových tarifů, ale tyto

mzdové prostředky budou určeny na dopady implementace zákona
o státní službě.

Odborový svaz státních orgánů a organizací nemůže souhla-
sit s výše uvedenými závěry vlády a předloženými návrhy na
změny předmětných nařízení vlády. Vždy bylo předmětem jednání
zvýšení objemu prostředků na platy o 3 %, a ne zvýšení platových tarifů
o 3 %! Vládní strana si dohody se sociálním partnerem bohužel
vysvětlila po svém.

Žádáme Vládu ČR a předkladatele zmíněných návrhů nařízení
vlády, aby ctili dohody. Odborový svaz státních orgánů a organiza-
cí jako zástupce zaměstnanců ve veřejné správě a službách a zároveň
zástupce státních zaměstnanců, kterých se tyto navrhované úpravy
platů týkají, v rámci zachování sociálního smíru důrazně žádá
Vládu ČR o zjednání nápravy v této věci.
V Praze dne 2. října 2015

Bc. Pavel Bednář
předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací

STANOVISKO
k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-

ných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Odborový svaz spoluorganizuje v rámci programu na posílení so-
ciálního dialogu financovaného z evropských fondů pracovní jednání
členů výborů základních nebo místních odborových organizací k ak-
tuálním problémům zákona o státní službě a zákoníku práce.

Praha 5. 11. 2015 zákon o státní službě, školitel MV
ČR – státní služba

Plzeň 6. 11. 2015 zákoník práce, školitel právník
ČMKOS

Olomouc 10. 11. 2015 zákon o státní službě, školitel MV
ČR – státní služba

Hradec Králové 26. 11. 2015 zákoník práce, školitel právník
ČMKOS

Zlín 19. 11. 2015 zákoník práce + zákon o státní služ-
bě, školitelé JUDr. R. Pospíšil a
Mgr. A. Odvalil (OSSOO)

Náklady na dopravu (nikoliv cestovné, neboť se nejedná o pracov-
ní cestu) je hrazeno členům výboru základní nebo místní organizace
proti předložení cestovního dokladu zaměstnavatelem - § 277
zákoníku práce a § 141 odst. 2 zákona o státní službě. Ostatní účast-
níci si náklady na dopravu hradí ze svého. Občerstvení zajištěno.

Podrobnosti a přihlášky v Informačních a poradenských centrech
OSSOO.

K zákonu o státní službě a zákoníku práce
v regionech

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Časopis ČSÚ Statistika&My
vychází 10krát ročně. Jeho cí-
lem je popularizovat a šířit vý-
sledky práce statistiků. Posky-
tuje svým čtenářům srozumitel-
nou formou informace o eko-
nomickém, sociálním, environ-
mentálním a demografickém
vývoji v ČR a ve světě. Upozor-
ňuje na význam statistických
zjišťování a výsledků pro řešení
praktických otázek ve společ-
nosti. Čtěte zde:

http://www.statistikaamy.cz/

Přečtete si:
7. říjen - Světový den za důstojnou práci

Podle definice Mezinárodní organizace práce je důstojnou
prací míněna ta, která zajišťuje, že každá žena a muž může dostat
produktivní práci v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důs-

tojnosti. Aby toho bylo dosaženo, je
třeba propojit řadu prvků: možnost
vykonávat produktivní práci, která je
odpovídajícím způsobem ohodnoce-
na; pracovní jistotu a sociální
ochranu zaměstnanců a jejich rodin;
zlepšení vyhlídek v osobním rozvoji
a sociální integraci; svobodu vyjádřit
se k problémům, organizovat se a
účastnit se na rozhodováních, která

ovlivňují život zaměstnanců; rovnost příležitostí a rovnost zacházení
s muži a ženami. Logicky sem patří i vedení sociálního dialogu jako
nástroje, který realizaci důstojné práce zajišťuje.

Vláda bude 12. 10. 2015 mj.
projednávat návrh nařízení
vlády o stanovení výše náhrady
za bolest a ztížení společen-
ského uplatnění odpovídající
vzniklé újmě způsobené pracov-
ním úrazem nebo nemocí z po-
volání, způsobu určování výše
náhrady v jednotlivých přípa-
dech a postupech při vydávání
lékařského posudku včetně jeho
náležitostí ve vztahu k posuzo-
vané činnosti (nařízení vlády o od-
škodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění způ-
sobené pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání), návrh na
změnu systemizace služebních a
pracovních míst v Ministerstvu
kultury, Ministerstvu průmyslu a
obchodu, Ministerstvu zahranič-
ních věcí, Ministerstvu zeměděl-

V pondělí 5. října 2015 se na
pravidelném jednání sešla Rada
hospodářské a sociální dohody
ČR. Členové vlády, zástupci za-
městnavatelů a odborů jednali
mj. o odškodnění bolesti a ztí-
ženého uplatnění způsobeného
pracovním úrazem a nemocí z po-
volání, migrační situaci a nápra-
vě insolvenčních řízení.

Odškodnění za pracovní
úraz se zdvojnásobí?

Ministerstvo zdravotnictví
chce zvýšit hodnotu bodu, podle
kterého se určuje výše náhrady
újmy. Předchozí kabinety pone-
chávaly hodnotu bodu na úrovni
z roku 2001. Poškozený zaměst-
nanec by se mohl také odškod-
nění dočkat mnohem rychleji.

Nové nařízení vlády má zajis-
tit plynulý přechod systému od-
škodnění bolesti a ztížení spole-
čenského uplatnění z důvodu
pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání podle vyhlášky č.
440/2001 Sb. na systém moder-
nizovaný, který ale i nadále bude
respektovat individuální hodno-
cení důsledků poškození zdraví

pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání.

Současně bude vyřešena i
neúměrně nízká výše náhrady za
újmu na zdraví, která v současné
době již neodpovídá reálným
životním nákladům, vzhledem
k míře inflace za uplynulých 14
let, kterým jsou poškození vysta-
veni. Hodnota jednoho bodu 120
Kč, která byla stanovena ve vy-
hlášce č. 440/2001 Sb., kdy
průměrná mzda v ČR dosaho-
vala podle statistických údajů
Českého statistického ústavu cca
14 600 Kč, nebyla od roku 2001
valorizována, a ve vztahu k prů-
měrné mzdě, která je v současné
době cca 25 000 Kč, je náhrada
újmy na zdraví při částce 120 Kč
značně poddimenzovaná.

Nová právní úprava předmět-
né problematiky formou nařízení
vlády nabude účinnosti současně
s novelou zákoníku práce, na
základě které je vydávána. (viz
článek Jak se změní zákoník práce
od 1. 10. 2015 v NOS 15/2015).
zdroj: vlada.cz

-dě-

Tripartita

Od počátku září Českomoravská konfederace odborových svazů
v rámci akce "Odbory na vaší straně - ČMKOS v regionech" v infor-
mačních stanech v Brně, Zlíně, Praze, Sokolově, Jihlavě a Olomouci
nabídla právní poradnu zdarma, informovala o výhodách členství
v odborech. Současně výstava fotografií ukázala, čemu všemu se odbo-
ry věnují, že je to i sport či jiné využití volného času. Nejmladší ná-
vštěvníci si ve výtvarném koutku mohli zasoutěžit o hodnotné ceny.
V následujících týdnech stan bude ještě: 12. října 2015 České
Budějovice - 11.00 - 18.00 hodin, Tesco, J. Boreckého 1590, 13. říj-
na 2015 Tábor - 11.00 - 18.00 hodin, Tesco, Soběslavská 3038, 21.
října 2015 Pardubice - 11.00 - 18.00 hodin, Palác Hybernských,
Nám. Republiky 56, 22. října 2015 Hradec Králové - 11.00 - 18.00
hodin, Tesco, Rašínova 1669.

ČMKOS v regionech

Podrobnější analýza výzku-
mu Centra pro výzkum veřej-
ného mínění ukazuje, že pově-
domí a informace o smlouvě
TTIP sílí s rostoucím zájmem
o politiku a s politickou an-
gažovaností, kterou ve výzku-
mu zastupují otázky na volební
účast. Častěji o smlouvě slyšeli
a mají o ní vyšší povědomí
muži oproti ženám, z hlediska
věku se podstatně nižší infor-
movanost objevuje u dotázaných
ve věku od 15 do 19 let. Infor-
movanost výrazně stoupá se

vzděláním respondenta a s ros-
toucí životní úrovní jeho domác-
nosti. Z hlediska politické orien-
tace vyšší informovanost dekla-
rují lidé řadící sami sebe jedno-
značně na pravici, naopak ti,
kdo se jednoznačně hlásí k levi-
ci, společně s těmi, kdo se na té-
to škále neumějí zařadit, o TTIP
poněkud častěji uvádějí, že
o tom doposud neslyšeli. Podle
současného zaměstnání je infor-
movanost relativně vyšší mezi
podnikateli a živnostníky.
zdroj: CVVM

Jednání vlády
ství, Státním oblastním archivu
v Třeboni, Agentuře ochrany
přírody a krajiny ČR a Úřadu
pro ochranu osobních údajů a
návrh systemizace příslušníků
Vězeňské služby České repub-
liky a objemu prostředků na je-
jich platy na rok 2016.

O přípravě dohody, proti které vystupují odbory, douhodobě infor-
muje v rámci zpravodajství ze zahraničí a širší informaci jsme při-
nesli v NOS 14b/2015.

Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství –
výzkum CVVM září 2015

http://www.statistikaamy.cz/
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S chutí do toho
promítání filmu a diskuse

Přetížení zaměstnanců v dů-
sledku přesčasů a profesní situ-
ace, které lze jen těžko sladit
s potřebami v ostatních život-
ních oblastech, jsou čím dál tím
častější a jsou zásadním fak-
torem pro zvyšující se výskyt
psychických problémů.

Píchačky a moderní systémy

evidence pracovní doby existují
dodnes v celé řadě podniků,
souběžně s tím se však v posled-
ních letech rozvinuly také flexi-
bilní formy pracovní doby a kon-
troly jejího dodržování. Nejná-
zorněji tento trend lze sledovat
na modelu pracovní doby za-
ložené na důvěře, kdy zaměstna-
vatel pracovní dobu již vůbec
neeviduje, ale „důvěřuje“ v to,
že zaměstnanec smluvenou práci
odvede a pracovní dobu si při-
tom naplánuje podle svého.

Máme tak stále častěji co do
činění s mizením ostré dělící
čáry mezi pracovní dobou a vol-
ným časem, a to jak v časovém,
tak prostorovém slova smyslu:
Úkoly již často nutně nemusejí
být vykonávány na určitém pra-
covišti, digitalizace a informační
technologie umožňují práci
kdykoli a kdekoli.

Stírání hranic mezi prací a
volným časem – je to dobře či

špatně?
Stírání hranic mezi prací a

volnem může pro zaměstnance
znamenat větší svobodu při

nakládání se svým časem, což je
základní předpoklad pro sladění
práce s ostatními životními
oblastmi (rodina, koníčky, do-
brovolnické aktivity apod.).

Podmínkou přitom ovšem je,
aby tato větší flexibilita skutečně
byla utvářena podle potřeb a
zájmů zaměstnanců a přinášela
jim tak opravdovou suverenitu.
V opačném případě totiž časová
a prostorová flexibilizace práce
vede k prodloužení pracovní do-
by, vymizení přestávek na
odpočinek a celkově špatné
work-life rovnováze.

V realitě bohužel negativní
důsledky flexibilizace práce
převažují. Přetížení zaměstnan-
ců v důsledku přesčasů a profes-
ní situace, které lze jen těžko sla-
dit s potřebami v ostatních život-
ních oblastech, jsou čím dál tím
častější a jsou zásadním fak-
torem pro zvyšující se výskyt
psychických problémů.

Více práce a nepřetržitá
zastižitelnost

Německý odborový svaz se
v celoněmeckém reprezenta-

tivním průzkumu nazvaném In-
dex dobré práce pravidelně
dotazuje zaměstnanců na jejich
pracovní podmínky. Mimo jiné
jsou zaměstnanci tázáni, zda
mají dojem, že musí za stejný
čas zastat více práce než dříve.
Přes 60 % respondentů odpově-
dělo v roce 2013 na tuto otázku
kladně.

Vyšší nároky v kombinaci s no-
vými možnostmi použití infor-
mačních a komunikačních tech-
nologií trend stírání hranic mezi
prací a volnem dále posilují.
Výsledky průzkumu také ukazu-
jí, že od 54 % zaměstnanců za-
městnavatelé očekávají, že bu-
dou pro firmu k dostižení i mi-
mo pracovní dobu.

Ti, od kterých to je očekáváno
„velmi často“, se vyznačují
kromě toho další specifickou
charakteristikou: mimo regu-
lérní pracovní dobu pracují pro
firmu také nadprůměrně často
bez nároku na mzdu. To je jed-
noznačný ukazatel toho, že fle-

Hranice stírání hranic mezi prací a volným časem
Rolf Schmucker

Dne 30. září proběhlo v praž-
ském kině Atlas promítání filmu
s názvem „S chutí do toho“, kte-
ré spoluorganizovali Mladí
odboráři OSSOO spolu s českým
zastoupením neziskové organiza-
ce Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Na toto promítání byli pozváni
čtenáři Novin Odborového sva-
zu státních orgánů a organizací
v minulém čísle a i mimo jiné
skrze facebookové stránky sva-
zu. Cílem akce bylo oslovit i
nové publikum odborovými
myšlenkami dalším komunikač-
ním kanálem, a to vedle novin a
internetu, i filmem.

Promítání se zúčastnil také
režisér filmu, pan Konstatin
Faigle, který pak následně disku-
toval jak s hosty, publicistou
Jaroslavem Bicanem, sociolo-
gem Ondřejem Lánským a před-
sedkyní Odborového svazu zdra-
votnictví a sociální péče Dagmar
Žitníkovou, tak i s publikem v sá-
lu. Diskuzi moderoval Roman
Petrenko, dlouholetý člen a sym-
patizant Mladých odborářů.

Film byl velmi hutný na
myšlenky. Jako nit se vedla
filmem myšlenka, zdali se nesta-
la práce pro nás novým nábožen-
stvím, se kterým se identifiku-
jeme a skrze které se snažíme

dojít spasení,
nebo spíše cestou
do pekla skrze
práci pro práci
bez naplnění v životě. Na druhou
stranu byl film vtipně odlehčen
hranými scénkami. Osobně se
mi nejvíce líbila linie s pro-
jížďkami na mopedech, kde se
spřátelí “vyhořelý” inženýr s „po-
hodářem“, který má rozbitý
moped a užívá si život.

Následující diskuze, včetně
dotazů z publika byla také velmi
podnětná. Diskuze probíhala
v uvolněné atmosféře, byť ne
vždy spolu diskutující souhlasili,
což bylo samozřejmě ku prospě-
chu věci. Byla i například zmí-
něna myšlenka základního ne-
podmíněného příjmu, jako jedné
z možných cest k osvobození
lidí, kdy by se lidé nemuseli bát
experimentovat a zkoušet nové
práce a činnosti. Diskuze se i
stočila k uprchlíkům a jejich re-
kvalifikaci a zapojení do pracov-
ního procesu v Německu. Nebo
zdali je současná podoba vzdě-
lávání smysluplná, jestli vy-
chovává svobodně uvažující lidi
a jestli je současná forma
vzdělávání prospěšná, zdali není
zbytečně tlačeno na vzdělávání
lidí, kteří požadované vzdělání

nechtějí a ani nepotřebují ke své
práci.

Debatovalo se i o dalším smě-
řování odborů, jestli se odbory
nezaměřují příliš úzce na za-
městnance v době práce, ale
jestli by se neměly zaměřovat i
na nezaměstnané. Jak můžete
vidět, diskutovalo se o mnoha
zajímavých myšlenkách, které
nejde rozebrat do hloubky v tom-
to krátkém článku. Debata jistě
dodala všem dostatek potravy
k přemýšlení. Těm, kterým se
nepodařilo stihnout promítání,
rozhodně doporučuji se na film
podívat a udělat si vlastní názor.

A pokud někoho zaujaly výše
uvedené myšlenky a láká ho
diskuze na podobné myšlenky,
jistě bude vítán na dalším pro-
mítání.

Doufám, že se nám podaří
v promítání pokračovat i na jaře
a přilákat další lidi, které by
oslovily odborové myšlenky.
Pozvánka na další jarní pro-
mítání bude zveřejněna jak
v novinách odborového svazu
tak i na facebookových strán-
kách OSSOO.
Stanislav Dvořák, člen Mladých

odborářů OSSOO
Foto: Kateřina Smejkalová

Pokračování na straně 4



P r ů v o d n í m
z n a k e m
k o n z u m n í h o
stylu života,
který je typický
pro naši dobu,
je orientace na
výkon ve všech

směrech. Vyrábíme více aut,
zvětšujeme finanční obraty
společností, snažíme se prodat
více zboží většímu počtu lidí a
stále posouváme hranice mož-
ného. Pokrok zastavit nelze a to
je v pořádku, ale za kontejnery
vyrobeného zboží a za grafy se
vzrůstajícími křivkami HDP
musíme vidět hlavně ty, kteří
„stojí u soustruhu“ a bez jejichž
znalostí, zkušeností a každoden-
ní práce by se výroba čehokoliv
neobešla.
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omezení schopni vykonávat své
zaměstnání za stávajících pod-
mínek až do odchodu do dů-
chodu.
Flexibilní práce si žádá hranic

Moderní pracovní svět v době
globalizovaného kapitalismu se
vyznačuje v mnoha odvětvích
velkou konkurencí a tlakem na
výkon. Propouštění, restruktura-
lizace a permanentní tlak na sní-
žení nákladů se promítají do pra-
covních podmínek.

V této situaci je těžké pro-
měnit šance, které pro zaměst-
nance skýtá probíhající proměna
pracovního světa. Potenciál fle-
xibilizace práce využívají přede-
vším zaměstnavatelé k prosazení
svých krátkodobých zájmů, au-
tonomie a rozhodování zaměst-
nanců o svém profesním a sou-
kromém životě jdou stranou.

Existuje řada charakteristik
důstojné práce. Patří k nim i to,
že práce nemá způsobovat újmu,
má být únosná, sloužit rozvoji
osobnosti a být sociálně šetrná,
tedy sladitelná s ostatními
oblastmi lidského žití.

S cílem umožnit humánní prá-
ci v tomto smyslu byla v minu-
losti přijata řada zákonných, ta-
rifních a podnikových opatření,
jako například zásady bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci.
Aktuální trendy, jakým je i flexi-
bilizace práce, si vyžadují nová
přiměřená pravidla, aby bylo
možné vyčerpat jejich potenciály

k humanizaci moderního světa
práce, které byly načtrnuty
v úvodu.

Ochrana volna
Neustálá dostižitelnost za-

městnanců byla v minulých
měsících předmětem dohod mezi
zaměstnavateli a podnikovými
radami v řadě německých pod-
niků i státní správě (například ve
Spolkovém ministerstvu práce či
u Volkswagenu či BMW).

Domluveno přitom například
bylo, že od určité hodiny již ne-
jsou zaměstnancům doručovány
emaily, že nadřízení své zaměst-
nance po konci pracovní doby
nekontaktují telefonicky, případ-
ně pouze ve výjimečných pří-
padech, nebo že doba odpraco-
vaná mimo pracoviště se počítá
k pracovní době.

Všechny tyto regulace slouží
k tomu stanovit flexibilizaci
smysluplné hranice a lépe
chránit volno, platí ale zatím jen
pro relativně malý počet zaměst-
nanců několika velkých zaměst-
navatelů. Je třeba regulace
prostřednictvím zákoníku práce,
která by právo na nezastižitel-
nost a nereagování zajistila všem
zaměstnancům.

Právo na to nebýt k zastižení
je ovšem jen první krokem.
Protože délka pracovní doby
vždy souvisí s objemem práce,
která musí být zvládnuta. Při čím
dál větším objemu práce sice
vypnutí serveru volno po práci

zajistí, vyhlídka na přeplněnou
emailovou schránku následující
den však k bezstarostnému zo-
tavení zrovna nepřispívá.

Řešení tohoto problému je
obtížné, protože souvisí s firem-
ní politikou výkonu a růstu a
vnímáním toho, jaké pracovní
penzum je pro zaměstnance
únosné a přiměřené. Zde je třeba
zákonem předepsané posuzování
zátěže zaměstnanců na základě
kritérií humánní práce, při kte-
rém by měli mít zaměstnanci
právo na spolurozhodování.
Pokud se má zaměstnancům
uchránit volno, zlepšit jejich
work-life rovnováha a zreduko-
vat zdravotní rizika způsobená
stresem, pak je třeba flexibilizaci
vytyčit hranice.

Dr. Rolf Schmucker pracuje
v Institutu DGB-Index Dobré
práce (Institut DGB-Index Gute
Arbeit). Tento index vychází z ce-
loněmeckého reprezentativního
průzkumu, který se každoročně
dotazuje zaměstnanců na jejich
pracovní podmínky a zátěž. Více
informací na: www.dgb-index-
gute-arbeit.de

Text vyšel v Deníku Referen-
dum ve spolupráci s časopisem
Sondy revue.
Překlad Kateřina Smejkalová
http://denikreferendum.cz/clanek
/19707-hranice-stirani-hranic-
mezi-praci-a-volnym-casem
V NOS zveřejňujeme se svole-

ním autorů textu a překladu.

xibilní práce v mnoha případech
není evidována jako pracovní
doba, a tím pádem ani odpovída-
jícím způsobem ohodnocena.

Stres je nezdravý
Zvýšené pracovní nároky ve

spojení s velkým tlakem stíhat
termíny a podávat očekávaný
výkon, vysokým pracovním
tempem a vymizením času na
odpočinek způsobeným nepře-
tržitelnou zastižitelností vedou
k nárůstu psychické zátěže
s nepopiratelnými negativními
důsledky pro zdraví zaměst-
nanců. Vysoká psychická zátěž
zvyšuje – především pokud je tr-
valého charakteru – riziko jak
fyzických, tak psychických
onemocnění.

Od konce 90. let výrazně
přibylo případů pracovní
neschopnosti způsobených psy-
chickými onemocněními. V roce
2012 se psychické poruchy
dostaly v žebříčku německých
pojišťoven poprvé na druhé mís-
to za nemoci svalů a kostí.
Také jako příčiny invalidity
tvoří s podílem přes 40 % psy-
chická onemocnění s odstupem
největší kategorii diagnóz.

Že si rizika pro své zdraví a
schopnost pracovat plynoucí
z jejich pracovních podmínek
uvědomují i sami zaměstnanci,
o tom svědčí výsledky Indexu
dobré práce: Jen 45 % dotá-
zaných si myslí, že budou bez

Hranice stírání hranic mezi prací a volným časem
Pokračování ze strany 3

názorKdyž nižší mzda neznamená méně práce
Vzhledem k tomu, že naše

národní hospodářství je ovliv-
ňováno globálními korporacemi,
kterým jde především o vyšší
ziskovost jejich holdingů, je ces-
ta k vyšším výkonům jasně daná
– daňová optimalizace a sni-
žování nákladů práce. A doplatí
na to zase jenom zaměstnanec –
nižší mzdou a větším objemem
práce. Mnozí zaměstnanci jsou
tak vystaveni nepřetržitému
tlaku na vysoký pracovní vý-
kon, což není normální. Ná-
sledkem je vyšší nemocnost,
lhostejnost k hospodářskému
výsledku firmy, vyšší podíl
zmetkovosti ve výrobě, apod.

Ve svém okolí registruji čím
dál víc lidí, kteří využívají
možnosti odejít do předčasného
důchodu s tím, že není důležité,
jak velký důchod budou pobí-
rat, ale jak dlouho jim bude vy-
plácen. Všichni se cítí být opo-
třebovaní na hranici únosnosti a
často kritizují své nadřízené, za

jejich způsob vedení, který lze
charakterizovat krátce takto -
„neznám, nejde to – prostě to
uděláte“ a „za bránou je lidí
dost“. Zaměstnanci některých
obchodních řetězců by mohli
vyprávět, jak s klesajícím ziskem
majitelé snižovali počet kmeno-
vých zaměstnanců a na ty co
zůstali, zbylo více práce za stále
stejnou mzdu. Předpoklad mana-
žerů, že zvýšený počet práce
neschopných a dovolené vykryjí
brigádníky, se nenaplnil. Brigád-
níci nemají potřebné zkušenosti,
ani tak silný vztah k firmě, aby
chtěli chodit do práce o Veliko-
nocích a na Vánoce.

Zůstává nám zde velká
skupina zaměstnanců, kteří v té-
to hře zatím nemají moc dobré
vyhlídky. A to jsou mladí lidé po
studiu do cca 25 let a rodiče
s malými dětmi. Na jedné straně
nízké platy a vysoké pracovní
požadavky zaměstnavatelů, na
druhé vysoké splátky hypoték,

péče o rodinu, vlastní zájmy a
záliby. To je příkrý rozpor.

Dnes, cestou na oběd, jsem
nechtěně vyslechl telefonický
rozhovor jedné asi padesátileté
paní. Volal jí zřejmě zástupce je-
jího peněžního ústavu a ona mu
rozhořčeně sdělovala, že se jí
nelíbí jejich přístup vůči ní, pro-
tože ona je jejich dlouholetým
klientem, a jak je možné, že je-
jich společnost nově příchozím
klientům nabízí bezplatné vedení
účtu a další výhody, na které ona,
jako stávající klient s výbornou
historií vůbec nedosáhne a že te-
da takhle by to nešlo a jestli s tím
nehodlají něco dělat, tak přejde
k jiné bance. Stejně, jak pružně
jsme začali reagovat na poplatky
za vedení účtu, doufám, že si
hlavně mladí zaměstnanci uvě-
domí široké výhody odborové
organizovanosti a překonají za-
žité mediální klišé o socialistic-
kém přežitku. Děláme to pro
sebe. Bc. Ondřej Hála

http://denikreferendum.cz/clanek/19707-hranice-stirani-hranic-mezi-praci-a-volnym-casem
http://denikreferendum.cz/clanek/19707-hranice-stirani-hranic-mezi-praci-a-volnym-casem
http://denikreferendum.cz/clanek/19707-hranice-stirani-hranic-mezi-praci-a-volnym-casem
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Zaměstnavatel se chová korektně, přesto má členství v odborech
smysl, říká předsedkyně rožmitálské odborové organizace

Základní odborová organizace
Odborového svazu státních
orgánů a organizací při Měst-
ském úřadu v Rožmitále pod
Třemšínem patří k největším
v okrese Příbram. V současné
době má téměř stovku členů.
Zhruba čtvrtinu z nich tvoří dů-
chodci.

„Odbory jsou pro nás jakousi
pojistkou při prosazování našich
požadavků. Přestože se náš za-
městnavatel chová velmi slušně
a korektně, vidíme v členství
v odborech smysl,“ říká 37letá
předsedkyně rožmitálské od-

borové organizace Dana
Súlovcová. Pokud by bylo
chování zaměstnavatele jiné,
vidí v členství v odborech efek-
tivní nástroj k prosazování dů-
stojných a spravedlivých pra-
covních podmínek.

Členové rožmitálské základní
odborové organizace mají v ko-
lektivní smlouvě zajištěný na-
příklad meziroční nárůst příjmů
o tři procenta, odměny k život-
ním jubileím a pracovním výro-
čím, pět týdnů dovolené na zo-
tavenou, příspěvek na stravování
i domácí nebo zahraniční re-

kreaci. Zaměstnavatel přispívá
také na penzijní připojištění.
„Kromě toho naši členové do-
stávají před Vánocemi poukázku
na nákup v hodnotě 300 korun,
pořádáme jarní členskou schůzi
s pohoštěním pro všechny členy
a myslíme i na důchodce, tedy
bývalé zaměstnance města, pro
které připravujeme také před-
vánoční setkání s občerstve-
ním,“ doplnila Dana Súlovcová.

V současné době se tedy vý-
bor základní organizace odborů
v Rožmitále snaží spíše přispí-
vat ke zlepšení komunikace me-
zi zaměstnavatelem a zaměst-
nanci a pomáhat při vytváření
příjemné pracovní atmosféry.
„Každopádně jsme si vědomi

toho, že pokud by se situace ve
vedení města nějak negativně
změnila, máme v odborech sil-
ného partnera, který dokáže za-
městnancům poskytnout bez-
platné právní poradenství nebo
dokonce služby právníka v pra-
covněprávních sporech,“ uza-
vřela předsedkyně rožmitálské
odborové organizace.

text a foto: Mgr. František Žán
Foto 1: Současná předsedkyně
Základní odborové organizace
Odborového svazu státních
orgánů a organizací při
Městském úřadu v Rožmitále
pod Třemšínem Dana Súlovcová
s bývalým předsedou Zdeňkem
Vavrečkou při jedné ze schůzí
výboru základní organizace.
Foto 2: Část výboru rožmitálské
základní organizace při jedné ze
svých schůzí.

Právní pomoc formou porady
či zastoupení je jistě pro členy
našeho odborového svazu jed-
ním z podstatných motivů k od-
borovému členství. Zastoupení
u soudu právníkem odborového
svazu, právníkem Českomo-
ravské konfederace či advoká-
tem hrazené z odborových pro-
středků je, jak se přesvědčily
desítky členů našeho svazu,
doslova k nezaplacení. Některé
spory se táhnou dlouhá léta, a
platit advokáta, byť s předpokla-
dem úspěšného konce sporu, je
z běžných platů státních a veřej-
ných zaměstnanců nemyslitelné.

Potvrzením náročnosti sporů
(a nákladnosti!) jsou dva, v ne-
dávné minulosti po létech
ukončené, spory. První z nich
byl spor o neplatnosti okamži-
tého zrušení pracovního poměru
pro zvlášť hrubé porušení
právních předpisů vztahujících
se k vykonávané práci. Před-
sedkyně odborové organizace
byla osočena, že prodala infor-
mace o zaměstnavateli.

Částečně úsměvné je, že tyto
informace svým obsahem patřily
mezi ty, ke kterým je podle zá-
kona svobodný přístup. Zaměst-
navatel trval na výpovědi i poté,
co Policie ČR trestní řízní od-
ložila s tím, že nejde o pode-
zření z přečinu. Několik let trva-
jící umíněnost zaměstnavatele
byla zarážející zvlášť proto, že
popudem k celé záležitosti mož-
ná byly osobní rodinné vztahy
nesouvisející se zaměstnavate-
lem, jak soud nevyloučil v odů-
vodnění rozhodnutí o neplatnos-
ti výpovědi. Nesmyslná tvrdo-
hlavost zaměstnavatele nakonec
však znamenala pro něj velký
výdaj. Díky dohodě o narovnání
po ukončení sporu o neplatnosti
okamžitého zrušení pracovního
poměru a poté ukončení pracov-
ního poměru dohodou, zaměst-
navatel vyplatil náhradu hrubého
platu 1 006 307 Kč a úroky
z prodlení 159 975 Kč. Celý spor
až po úspěšný konec vyrov-
náním trval 4 roky. Jelikož se
jedná o veřejnou instituci a ve-
řejné peníze, k úplně šťastnému
konci případu chybí informace,
že zástupci zaměstnavatele byli

po zásluze postiženi za nerozum-
né rozhodování s dopadem do
hospodaření s veřejnými pro-
středky.

Rovněž více než milionovou
náhradu platu díky neplatné
výpovědi obdržel zaměstnanec,
který napadl nesplněnou, tehdy
platnou nabídkovou povinnost
(rok 2004), a současně i nedo-
ručení výpovědi řádným způ-
sobem. Soud i po odvolání měl
za to, že výpověď proběhla v sou-
ladu se zákonem a že zaměstna-
nec nabídku nového místa kon-
kludentně odmítl (tím, že nabíd-
ku jednoznačně nepřijal). Přitom
zaměstnanec nabídku zaměst-
nání neodmítl, ale na nabídku
reagoval upozorněním na even-
tuální nutnost poměrně rozsáhlé
rekvalifikace. Poškozený za-
městnanec se po neúspěchu s do-
voláním k Nejvyššímu soudu
obrátil v roce 2007 se stížností
k Ústavnímu soudu s tím, že by-
lo porušeno jeho právo na spra-
vedlivý proces, když soudy I. a
II. instance nesprávně vyhod-
notily jeho vůli ohledně přijmutí
nabídky místa a nesprávně vy-
hodnotily i splnění nabídkové

povinnosti. Ústavní soud v roce
2008 rozsudek soudu I. instance
zrušil a posléze pak soud přiznal
zaměstnanci náhradu platu ve
výši 1 227 988 Kč, kterou za-
městnavatel uhradil.

-dě-
Člen Odborového svazu má právo na bez-

platnou právní poradu ve věcech, souvise-
jících s pracovněprávním vztahem nebo slu-
žebním poměrem. Toto právo se řídí svazovým
řádem právní pomoci, který dále umožňuje
požádat i o bezplatné právní zastoupení před
soudem ve sporech vyplývajících z pracov-
něprávního vztahu nebo služebního poměru,
v oblasti sociálního zabezpečení a v občan-
skoprávních sporech za podmínky, že přímo
souvisí s výkonem práce, či o bezplatné práv-
ní zastoupení v trestních věcech (pouze pokud
trestní stíhání vyplývá z pracovního nebo slu-
žebního poměru nebo z odborové činnosti a
nejde-li o úmyslný trestný čin nebo trestný čin
spáchaný pod vlivem alkoholu, omamných
nebo psychotropních látek.)

Podmínkou pro poskytnutí právní pomoci
zastoupením u soudu je dvanáctiměsíční
nepřetržité členství v OS, v jiném odboro-
vém svazu nebo v jiné odborové organizaci
před okamžikem podání žádosti.

V současné době platný řád právní pomoci
OS byl schválen VOS dne 23. dubna 2015 a
nabyl účinnosti dnem 1. července 2015.
Seznámit se s ním můžete v brožuře vydané
odborovým svazem, kterou má k dispozici
každá základní a místní organizace.

Být v odborech se skutečně “vyplácí”
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Kolik nás stojí ZDARMA?

Určitě každého z nás potěší, když něco získá levněji. Rádi při nákupech 
„šetříme“. A co teprve, když se věci nabízejí zdarma! To je teprve naku-
pování! A kolik ušetříme!?
Věřte nevěřte, moc toho nebude. Možnost dostat něco za nic totiž 
způsobí, že i ti z nás, kdo se při nakupování chovají poměrně raci-
onálně, zapomenou nejen myslet, ale i počítat. Přestáváme vidět, 
co je větší nebo menší, co chceme nebo potřebujeme, a často i ko-
lik toho zvládneme unést. Přestaneme porovnávat a jdeme za nulou 
jako býk za červeným pláštěm. 
Dobrá, tak si domů odneseme 3 šampóny místo jednoho a k tomu 
8 stejně barevných zubních kartáčků a ještě 2 voňavé svíčky navíc. 
Možná to všechno skutečně i potřebujeme nebo v blízké budoucnosti 
využijeme. Ale ruku na srdce, je to skutečně to, co používáme, máme 
rádi, a co bychom si i bez toho nápisu ZADARMO, někdy vůbec koupit 
chtěli? 
S nulou je totiž ta potíž, že ve skutečnosti neznamená to NIC, kte-
ré si pod ní v takovou chvíli představujeme. Když něco v obchodě 
stojí nic, tak to znamená, že se toho obchod z nějakého důvodu potře-
buje zbavit. Může to být blížící se konec doby trvanlivosti nebo třeba 
nízká kvalita. Může to být i proto, že se toto zboží obchodníkům na-
hromadilo, protože zákazníci si z mnoha různých důvodů právě tuhle 
značku přestali kupovat. 
Podobné to je i s nabídkami typu POŠTOVNÉ ZDARMA při náku-
pu nad….nebo platí jenom dnes. Takováhle nula nás přesvědču-
je o tom, že ušetříme, když v jeden okamžik utratíme mnohem 
víc, než jsme si původně představovali. Nákup je pohodlný, rychlý 
a ještě k tomu zdarma. V tu chvíli bychom si však vždy měli uvědomit, 
že zdarma je pouze to doručení. A nejspíš jen to nejlevnější, co často 
proběhne, když zrovna nejsme doma.
Pokud chceme mít své peníze pod kontrolou, neměli bychom při 
jakémkoli nakládání s nimi ztrácet pozornost. Nemusíme nutně 
před každým nápisem ZDARMA zavřít oči nebo se mu vyhýbat oblou-
kem, ale je potřeba se naučit s těmito lacinými triky pracovat. 
Zastavit se a položit si otázku PROČ? Co na nás působí a co nás 
vede k tomu, abychom si odnesli domů právě tuhle čokoládu, když ji 
vlastně vůbec nemáme rádi. Důvod, který pro takovou nabídku má 
obchodník, určitě není tím naším důvodem, proč bychom ji měli 
využít. Pokud ale sami sobě budeme umět přesvědčivě odpovědět na 
to PROČ, tak proč ne?!

ZDARMA 
co s námi dělá nula?



Nejméně 150
tisíc lidí pochodovalo v Berlíně
v sobotu 10. října na protest proti
plánované dohodě o volném ob-
chodu mezi Evropou a Spojenými
státy, na protest proti snížení
bezpečnosti potravin, pracovních a
ekologických norem a popření
demokracie.
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§ ODPOVÍDÁME §Dotaz: Jsem členkou výboru odborové organizace. Půjdu na
mateřskou dovolenou, posléze pak na rodičovskou dovolenou.
Mám nárok používat svůj služební mail a mít přístup na intranet
v době, kdy nebudu pracovat, ale budu dál vykonávat odborovou
funkci?
Odpověď: Pokud budeme vy-
cházet z faktu, že nadále budete
členem výboru odborové organi-
zace, pak se budete muset
podílet na závazcích, které
odborové organizace vůči svým
členům, ale i vůči dalším za-
městnancům mají. Aby tyto zá-
vazky mohly být plněny, ukládá
zákoník práce zaměstnavateli
řadu povinností, které musí
vůči odborové organizaci reali-
zovat. Ty jsou upraveny v § 277
zákoníku práce. Mimo jiné je to
povinnost poskytnout odborové
organizaci pro její činnost
nezbytné technické vybavení a
hradit nezbytné náklady na údrž-
bu a technický provoz a náklady
na potřebné podklady. Rozsah a
přiměřenost této povinnosti nel-
ze v žádném obecně závazném
právním předpise stanovit, tedy
ani v zákoníku práce. Vždy bude
nutné vycházet z konkrétních
podmínek a budou výsledkem
jednání odborové organizace se
zaměstnavatelem.

Abyste i vy mohla úspěšně
plnit úkoly, které vám budou
z odborové funkce vyplývat,
bude pro vás potřebné mít pří-
stup na intranet a užívat služební
e-mailovou adresu, kterou dosud
v pracovním poměru užíváte a
prostřednictvím které jste ve
styku s ostatními odboráři a za-
městnanci. Tím by byl zachován
rovný přístup k informacím
tak, jak jej mají ostatní členové
výboru vaší odborové organi-
zace. Zaměstnavatel by se neměl
obávat váš požadavek akcepto-

vat, protože budete nadále vázá-
na § 276 odst. 3) zákoníku práce,
to znamená vázána mlčenli-
vostí o důvěrných informacích,
které by mohly ohrozit zájmy za-
městnavatele, ostatně tak, jak
jste byla tímto ustanovením
vázána dosud.

Zaměstnavatel je jistě dobře
obeznámen se zákoníkem práce.
Proto je mu známo, že řadu po-
vinností, z hlediska informování
nebo projednání věcí, které má
vůči jednotlivým zaměstnan-
cům, lze realizovat prostřed-
nictvím odborové organizace.
Tuto zákonnou možnost také za-
městnavatelé využívají.

Obávám se, že nárok na slu-
žební e-mailovou adresu, včetně
přístupu na intranet, po vašem od-
chodu na mateřskou, resp. ro-
dičovskou dovolenou, není mož-
né brát jako automatickou sa-
mozřejmost. Může být ale vý-
sledkem úspěšného jednání.

Musíme totiž vycházet z toho,
že primárně se jedná o majetek
zaměstnavatele. Nikde není ta-
xativně vymezeno, co přesně má
zaměstnavatel odborové organi-
zaci poskytnout, tedy ani zřízení
e-mailové adresy nebo poskyt-
nutí takovéto adresy služební.

Doporučuji proto, abyste po-
žadavek neuplatnila přímo vy
sama, ale uplatnila jej s odů-
vodněním vaše odborové orga-
nizace, s tím že po dohodě se za-
městnavatelem budou stanove-
ny podmínky, za kterých budete
mít možnost tento kontakt
využívat.

Dotaz: S jakým časovým předstihem může být nařízena práce
přesčas? Mohu odmítnout bez následků, když mi ráno zaměstna-
vatel sdělí, že budu týž den o 3 hodiny déle v práci?
Odpověď: Nejprve si musíme
vyjasnit, jak zákoník práce
chápe, co je prací přesčas. To je
řešeno v § 93:
v odstavci 1) „Práci přesčas je

možné konat jen výjimečně“,
v odstavci 2) „Práci přesčas

může zaměstnavatel zaměst-
nanci nařídit jen z vážných
provozních důvodů ... Na-
řízená práce přesčas nesmí
u zaměstnance činit více než
8 hodin v jednotlivých týd-
nech a 150 hodin v kalen-
dářním roce”,

v odstavci 3) „Zaměstnavatel
může požadovat práci přesčas

nad rozsah uvedený v od-
stavci 2 pouze na základě
dohody se zaměstnancem”,

v odstavci 4) “Celkový rozsah
práce přesčas nesmí činit
v průměru více než 8 hodin
týdně v období, které může
činit nejvýše 26 týdnů po sobě
jdoucích. Jen kolektivní
smlouva může vymezit toto
období nejvýše na 52 týdnů
po sobě jdoucích”.
Jak z odstavců 1 a 2 vyplývá,

jedná se o výjimečnou situaci
a vážné provozní důvody. Již
z pojmu výjimečnost je patrné,
že takováto situace nelze
naplánovat a práci na ni zařadit
do rozvrhu směn. Z toho vy-
plývá, že nemůže být stanove-

na zákonná lhůta, kdy nej-
později před jejím začátkem
ještě lze zaměstnanci přesča-
sovou práci nařídit. Vážný pro-
vozní problém totiž může vznik-
nout i na konci směny. Jediné
omezení – při nařízení přes-
časové práce jsou limity 8 hodin
týdně a 150 hodin v kalen-
dářním roce a samozřejmě sta-
novený zákonný odpočinek mezi
směnami.

Pokud jsou všechny tyto limi-
ty dodrženy, pak zaměstnanec
nemá možnost takto nařízenou
práci odmítnout. Samozřejmě
tak, jak může vzniknout pře-
kážka na straně zaměstnance
v průběhu pracovní doby, může
se vyskytnout i na dobu práce

přesčas. V takovémto případě
práci přesčas nelze nařídit. Je-li
však tato překážka předem zná-
má, musí jí zaměstnanec v sou-
ladu s § 206 odst. 2 zákoníku
práce zaměstnavateli prokázat.

I zde je však nutné brát ohled
na „dobré mravy“. Pokud by te-
dy zaměstnanec uplatnil jiné zá-
važné důvody, proč nemůže
nařízenou přesčasovou práci ak-
ceptovat, nebo jen dobrovolně
tuto práci nad limit přijmout,
např. péči o dítě, pak by je měl
zaměstnavatel respektovat
zvláště, jestliže by deklarované
„vážné provozní důvody“ a
„výjimečnost“ byly sami o sobě
diskutabilní.

JUDr. Pavel Sirůček
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Organizátoři oznámili účast 250
000 lidí. Policie uvedla, že se zúčast-
nilo 150 000 lidí, přičemž 1000 poli-
cistů dohlíželo na pochod a demon-
straci, která proběhla bez incidentů.
Více než 600 speciálních autobusů a
pět vlaků přivezlo demonstranty ze
všech koutů Německa do hlavního
města.   Demonstranti bouchali na
bubny, foukali na píšťalky a nesli
plakáty s nápisem "Ano, můžeme -
stop  TTIP". 

Demonstraci „Stop TTIP & CETA!

StopTTIP, varují před nebezpečným
okleštěním  současných   standardů
v EU v oblasti práv zaměstnanců,
ochrany spotřebitelů a ochrany ži-
votního  prostředí.  Obavy  a kritika
jsou podpořeny skutečností, že vy-
jednávání probíhají jen na úrovni
Evropské komise. O smlouvách, kte-
ré by měly podstatným způsobem
ovlivnit život občanů v EU, nejsou
patřičné informace, což kritizoval na
jaře i v Evropský parlament.

ze světového tisku -dě-

Za spravedlivý světový obchod!“
podpořily i se účastnily také odbo-
rové svazy a centrály z celé Evropy.

Obhájci dohody o volném ob-
chodu a investicích uvádí, že přinese
více než 100 miliard dolarů ekono-
mických zisků na obou stranách
Atlantiku. Naproti tomu odbory a řa-
da organizací, které tvoří iniciativu

foto a další na: http://www.reuters.com/article/2015/10/10/us-trade-germany-
ttip-protests-idUSKCN0S40L720151010

Protest v Berlíně proti obchodní dohodě mezi
EU a USA

http://www.reuters.com/article/2015/10/10/us-trade-germany-ttip-protests-idUSKCN0S40L720151010
http://www.reuters.com/article/2015/10/10/us-trade-germany-ttip-protests-idUSKCN0S40L720151010
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Pro dlouhodobě nezaměstnané musí být uděláno mnohem víc
Evropská komise oznámila svou iniciativu ohledně hledání práce pro

dlouhodobě nezaměstnané. Návrh představený komisařem Thyssenem
počítá s tím, že každý nezaměstnaný, který je bez práce více než 12

měsíců, obdrží individuální zhodnocení a
dohodu o pracovní integraci. Jozef
Niemiec, zástupce generálního tajemníka
ETUC, to komentoval slovy: „Každá akce
na podporu dlouhodobě nezaměstnaných je
vítána. Tyto návrhy ale nepřinesou žádnou

zásadní změnu. Jsou to pouhá doporučení – nikdo se k ničemu
nezavazuje  - a nejsou zde žádné dodatečné finance, které by pomohly
tento návrh implementovat, obzvláště pak v zemích, které jsou nejvíce
zasaženy krizí. Dlouhodobě nezaměstnaní nejvíce potřebují
hospodářské zotavení, které by vytvořilo mnoho nových pracovních
míst, a které by bylo taženo na zaměstnanost orientovaným investičním
plánem. Junckerův invetiční plán je dobrým prvním krokem, ale je
příliš malý. Mezitím jsou nezaměstnaní stahováni do chudoby, protože
dávky v nezaměstnanosti  pobírá  méně než 35 % krátkodobě neza-
městnaných, a z těch, kteří nemají práci přes 18 měsíců, jich přes 70 %
nepobírá žádnou podporu.“

Kongres ETUC podpořil 25% evropskou korporátní daň
1. říjen 2015

Na kongresu Evropské odborové konfederace, který proběhl 29. září
až 2. října v Paříži, se evropští odboroví předáci shodli na společném
přístupu ke korporátním daním v EU. Zástupci odborů potvrdili, že je
nezbytné zastavit na jedné straně trend ustupujícího progresivního zda-

nění korporátních zisků a na druhé straně
rostoucí trend daňových úníků. Generální
tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan:
„Jak říkáme už dlouhá léta, trendy v evrop-
ském danění jsou velmi znepokojující. Ve
výsledku platí pracovníci, spotřebitelé bez
ohledu na svůj příjem a malé podniky pro-

porčně vyšší daně než bohatí jedinci a obrovské ziskové korporace.“
Korporátní daňové sazby v EU klesají již roky, když současný průměr
23 % je nižší než v USA nebo Japonsku. Navzdory sníženým daňovým
sazbám mohou nadnárodní společnosti platit jen pouhé procento díky
využití slabin v národních daňových systémech. Daňové úniky stojí
společnost miliardy euro s tím, že podle odhadů Mezinárodního
měnového fondu dosahují daňové ztráty zhruba 5 % z celkových vy-
braných korporátních daní, zatímco v zemích mimo OECD je to téměř
13 %.” J. W. Goudriaan k tomu dodal: „Místo snižování pracovních
míst a mezd ve veřejných službách by se vlády měly postarat o získání
těchto ušlých peněz pro péči o děti a důchodce, zdravotní péči, vzdělání
a distribuci bohatství a příjmů. Vlády slíbily tvrdá opatření, ale realita
je taková, že daňové režimy s téměř nulovými sazbami v Evropě i mi-
mo ní nadále vzkvétají.“ Zástupci odborů se ve svém programu pro
následující roky shodli, že běžná sazba korporátní daň by v EU neměla
být nižší než 25 %. 

7. říjen – Světový den důstojné  práce
2. říjen 2015

Výroční všeobecné zasedání Organizace spojených národů 25. září
přijalo v přítomnosti nejvyšších světových představitelů Program 2030
(SDGs Sustainable Development Goals, targets and topics). Rok 2030
bude 70. výročím založení OSN. Toto výročí tak bude mementem
nového globálního programu pro udržitelný rozvoj, který má vyvést
svět z chudoby a zachránit naši planetu. PSI a široké odborové hnutí si
klade za cíl dosažení plné zaměstnanosti, produktivní zaměstnanosti a
důstojné práce pro všechny. Dalšími neméně důležitými cíli jsou uni-
verzální sociální ochrana, lidské právo na vodu, univerzální bezplatné
kvalitní vzdělávání, zdravotní péče pro všechny, rovnost pohlaví a sni-
žování příjmových rozdílů. R. Pavanelliová z PSI k tomu řekla: „S dob-
ře financovanými kvalitními veřejnými službami bude možné dosáh-

nout cíle programu, udržitelného rozvoje,
nikoliv prostřednictvím nekontrolované
privatizace, veřejnoprávními projekty se
zisky pro korporace a sníženým přístupem
občanů ke zdravotní péči, vzdělání, vodě a
energiím. Pro soukromý sektor při rozvoji
existuje důležitá role, především v podobě

placení důstojných mezd, daní a respektování pracovních a ekologic-
kých standardů. PSI bude nadále spolupracovat se svými spojenci a
bude dále vyzývat k vytvoření nadnárodního daňového úřadu.“ Dále
pokračovala slovy: „Při příležitosti Světového dne důstojné práce
vyzýváme všechny vlády k uznání role důstojné práce při implementaci
Programu 2030. Chudoba nebude vymýcena, dokud rozumné mzdy
nebudou vypláceny všem pracovníkům. Dnes berou miliony pracov-
níků ve veřejných službách mizerné mzdy a pracují v nejistém zaměst-
nání. Rovněž vyzýváme k obnovenému vládnímu závazku dodržovat
právo na sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, které jsou
skutečnými nástroji na boj s nerovností a generují sociální a
hospodářský  růst. Potřebujeme,  aby  vlády vyřešily trápení milionů
uprchlíků a migrujících pracovníků. Potřebujeme více než jen deklaraci
o tom, jak  změnit svět – požadujeme respektování našich lidských a
pracovních práv.“

Špatná zpráva: Byla uzavřena dohoda TPP
5. říjen 2015

Ministři  pro  finance  a  obchod  dnes oznámili, že dosáhli dohody
o Trans-pacifickém partnerství (TPP). Navzdory triumfálnímu ozná-
mení této dohody, pro PSI a její pobočky zůstává tato dohoda špatnou
zprávou až dokud nebudou zveřejněny její detaily. Signatáři TPP jsou
tyto země: USA, Austrálie, Brunei, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie,
Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur a Vietnam. Generální tajemnice
mezinárodní odborové organizace ve veřejných službách (PSI) Rosa
Pavanelliová k tomu řekla: „Vyzýváme dotčené vlády ke zveřejnění
celého znění dohody k potvrzení populistických slibů signatářů. Viděli
jsme mnoho překroucených zpráv v médiích ohledně přínosů TPP, ale

doposud jsme neviděli konkrétní text ani po
více než pěti letech tajného vyjednávání.
Tyto obchodní dohody, které jsou stavěny
tak, aby umožnily nadnárodním společnos-
tem neomezený přístup na naše trhy, vždy
předem stanovují vítěze a poražené. Ve
většině případů to jsou malé místní pod-

niky, pracovníci, uživatelé veřejných služeb, veřejná zdravotní péče, a
v obecné rovině jsou to rozvojové země.“ PSI se obává, že TPP bude
pokračovat v selhávajícím liberalizačním modelu, který vedl k neúnos-
nému růstu nerovnosti, privatizaci veřejných služeb, rušení pracovních
míst, omezování práv pracovníků a snižování mezd. 

Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru je
odborář
8. říjen 2015

Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC) začal své volební
období 2015 – 2020 volbou nového předsedy, kterým se stal dlouho-

době aktivní odborář Georges Dassis. G.
Dassis byl členem odborové hnutí už od
svého  mládí,  když  začínal  jako aktivista
v Řecku, pak pokračoval jako oficiální zá-
stupce v belgickém FGTB, aby nakonec
vystřídal několik rolí v ILO a ETUC.
Dassis po svém jmenování řekl: „Vždy chci

být  spojován s  evropským  odborovým hnutím“. Generální tajemník
ETUC Luca Visentini k tomu dodal: „Je klíčové, že v tomto krizovém
období se můžeme spolehnout na odboráře a přítele na postu předsedy
EESC.“                                                                         Pavol Mokoš


