
7. říjen - Světový den za důstojnou práci
Důstojná práce je koncept, který poprvé představila a zavedla

Mezinárodní organizace práce v roce 1999.
Jde o takovou práci, která probíhá
v podmínkách svobody, spravedlnos-
ti, jistoty a lidské důstojnosti, při
které jsou chráněna práva pracov-
níků a za niž dostávají odpovídající
odměnu spolu se sociálním zabez-
pečením. Zajištění důstojné práce
pro všechny se tak stává jedním
z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat
s globální chudobou a s ní spojenými
problémy. V praxi jsou však tyto principy
často porušovány, zejména v rozvojových zemích a vládnou zde špat-
né pracovní podmínky.

Praha
5. října 2020
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Zatímco na Slovensku už začalo kolektivní vy-
jednávání o platech na rok 2021 (odbory požadu-
jí zvýšení o 13 %), u nás se zástupci vlády k jed-
nacímu stolu s odbory nehrnou. Navzdory našim
výzvám a střízlivým návrhům na zvýšení platů
pro zaměstnance veřejných služeb a správy
o pouhých 7 %.

Ministryně financí Alena Schillerová navíc představila návrh
státního rozpočtu na příští rok, do kterého se však zvýšení platů pro
zaměstnance veřejné sféry nevešlo!

Proč tento návrh je předložen bez diskuze se sociálním part-
nerem, tedy odbory? Takhle to vypadá jako zneužití celospolečen-
ské napjaté situace a vláda ve skutečnosti nechce vést s odbory so-
ciální dialog! Takhle to vypadá jako pohrdání prací zaměstnanců
státní správy a samosprávy!
Praha 2. 10. 2020

Pavel Bednář, předseda OSSOO

Mladí odboráři: Odbory v Česku se stále
orientují na starší zaměstnance

V parku Kampa se dne 14. 9. uskutečnilo Setkání po práci
Mladých odborářů OSSOO, jehož cílem bylo diskutovat o součas-
ných problémech zapojování mladých lidí do odborů. Zúčastnilo
se jej přibližně deset účastníků z řad zaměstnanců Ministerstva
průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, radnice
Prahy 3, Národního divadla a Spolku na ochranu žen, část work-
shopu navštívila také pirátská europoslankyně Markéta
Gregorová.

V úvodní části se účastníci po-
kusili pomocí názorných obrázků
definovat, co pro ně odbory v Čes-
ké republice v současnosti zname-
nají. V diskusi rezonovala ale-
gorie „prázdného hlediště“, tedy
situace, kdy mladí lidé toužící se
zapojit do odborů často nevědí,
jak odborové struktury fungují,
jak se do nich mohou zapojit a je-
jich práci ovlivňovat. K dalším
negativním připodobněním patřil
„ujíždějící vlak“, podle kterého se
odborům zatím nedaří zaměřovat
se na aktuální témata týkající se
budoucnosti práce, čímž ztrácejí
členy i relevanci. Významný byl
také poukaz na zvětšující se gene-
rační pnutí mezi mladými lidmi

a staršími odboráři, který následně
prostupoval celou diskusí.

Následně se debata přesunula
do formátu SWOT analýzy, tedy
analýzy silných stránek, slabých
stránek, příležitostí a hrozeb zapo-
jování mladých lidí do odborů.
Jako silnou stránku odborů
účastníci identifikovali především
jejich zákonem stanovenou roli

37. zasedání Rady vlády pro veřejnou
správu

Dne 25. 9. 2020 se uskutečnilo již 37. zasedání Rady vlády pro
veřejnou správu, jejímž stálým členem je předseda našeho
odborového svazu Pavel Bednář. Jednání se tentokrát konalo for-
mou videokonference, které se v zastoupení za Pavla Bednáře
účastnila 2. místopředsedkyně OS Alena Gaňová.

Na programu zasedání Rady
vlády pro veřejnou správu byly
mimo jiné - věcný záměr zákona
o vyvlastnění, příprava voleb do
zastupitelstev krajů, Výroční zprá-
va o stavu vzdělávání úředníků

ÚSC v ČR v roce 2019, Analýza
stárnutí a Úřad 21. století. Za-
sedání moderoval ředitel odboru
strategického rozvoje a koordi-
nace veřejné správy MV ČR
David Sláma.

Hlavním cílem věcného záměru
zákona o vyvlastnění, který je
předložen do meziresortního
připomínkového řízení, je zrych-
lení procesu vyvlastnění, konkrét-
ně zkrácením délky vyvlastňo-
vacího řízení, snížením počtu
a délky soudních řízení a urych-
lením zahajování staveb, které
jsou na vyvlastňovacích proce-
sech závislé. Současně je usilo-
váno o nastolení optimální situ-
ace, kdy není umožněno jednos-
tranné prosazování zájmů vyvlast-
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Ministerstvo financí předložilo vládě rozpočet na rok 2021
tisková zpráva MF ČR 30. 9. 2020

Ministerstvo financí sestavilo
návrh státního rozpočtu na rok
2021, který reflektuje přetrváva-
jící dopady pandemie, vládní
opatření k jejich zmírnění a dlou-
hodobé priority vlády. Hlavním
cílem státního rozpočtu je využít
nízkou úroveň veřejného zadlu-
žení České republiky k realizaci
opatření, které pomohou udržet
a zlepšit životní úroveň obyvatel,
zmírnit negativní dopady pan-
demie na nejpostiženější skupiny
a prostřednictvím rekordních in-
vestic co nejrychleji obnovit silný
ekonomický růst.

Státní rozpočet bude v roce
2021 hospodařit s příjmy ve výši
1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši
1648,2 mld. Kč, schodkem 320
mld. Kč a rekordními investice-
mi za 186,9 mld. Kč. Po za-
počtení vlivu prostředků z EU
zůstává schodek stejný, ale do-
chází ke zvýšení příjmů na 1486,8
mld. Kč a výdajů na 1806,8 mld.
Kč. Ve srovnání s posledním před-
krizovým rozpočtem, kterým byl
návrh státního rozpočtu na rok
2020, dochází ke zvýšení pláno-
vaného schodku o 280 mld. Kč.
Příčiny vyššího schodku jsou
rovnoměrně rozloženy na příj-
movou a výdajovou stranu v po-
měru cca 50:50. Většina faktorů
způsobujících vyšší schodek má
dočasný charakter a plně odezní
po návratu zdravotní a ekonomic-
ké situace do normálu. Ostatní
faktory budou působit dlouhodobě
s cílem podpořit dlouhodobý eko-
nomický růst (a daňové příjmy

s ním spojené), rozvoj klíčových
odvětví národního hospodářství
(doprava, školství) a péči o zdraví
obyvatelstva (modernizace zdra-
votnictví).

„Z jednání s ministry financí
ostatních zemí Evropské unie vím,
že všechny země postupují obdob-
ně anebo pomáhají a rozvolňují
ještě více. Česká republika má
však tu nespornou výhodu, že se
nám v uplynulých sedmi letech po-
dařilo snížit státní dluh z 41 % na
29 % HDP a naše veřejné finance
tak posunout na čtvrté nejlepší
místo v EU. Díky těmto výchozím
podmínkám tak zůstane naše za-
dlužení v poměru k HDP i na kon-
ci letošního roku nižší, než jaké
jsme vykazovali v roce 2013. Ne-
pochybuji, že ve srovnání s ostat-
ními zeměmi zůstaneme mezi těmi
rozpočtově nejzodpovědnějšími,“
říká ministryně financí Alena
Schillerová.

Mezi přímé fiskální důsledky
pandemie nebo dočasné stabilizá-
tory na příjmové straně patří:
 Pokles daňových příjmů v dů-

sledku propadu ekonomiky:
57,7 mld. Kč

 Pokles příjmů z pojistného na
sociální zabezpečení: 37,9 mld.
Kč

 Možnost zpětného uplatnění
daňové ztráty za rok 2020 (loss
carryback): 8,9 mld. Kč

 Pokles dividend z majetkových
účastí státu (zejména Letiště
Praha): 1,5 mld. Kč
Mezi přímé fiskální důsledky

pandemie nebo dočasné stabilizá-

tory na výdajové straně patří:
 Stabilizace systému veřejného

zdravotnictví a zlepšení kvality
péče prostřednictvím zvýšení
platby ze státního rozpočtu na
zdravotní pojištění: 52,8 mld.
Kč

 Nárůst kapitálových výdajů (in-
vestic) na rekordních 186,9
mld. Kč: 40,2 mld. Kč

 Vyšší výdaje na dávky v neza-
městnanosti v důsledku vývoje
ekonomiky: 7,9 mld. Kč

 Nárůst doprovodných sociál-
ních výdajů: 7,4 mld. Kč
Nad rámec těchto přímých

důsledků pandemie v celkovém
úhrnu přesahujícím 214 miliard
korun zahrnuje státní rozpočet na
rok 2021 také opatření, která
zásadním způsobem přispějí k ob-
nově udržitelného ekonomického
růstu. Jedná se zejména o následu-
jící:
 Zákonná valorizace důchodů

o 839 Kč měsíčně: 29,5 mld. Kč
 Posílení kapitoly výdajů na

vzdělávání v kapitole MŠMT
(například navýšení platů pra-
covníků ve školství): 19 mld.
Kč

 Zrušení daně z nabytí ne-
movitých věcí s cílem oživit
nemovitostní trh v ČR: 13,5
mld. Kč

 Snížení sazby DPH od 1. 5.

2020 na podporu vybraných
sektorů hospodářství (např.
ubytování, kultura, sport): 2,5
mld. Kč

 Posílení výdajů na vědu a vý-
zkum z 46,8 mld. Kč na 47,7
mld. Kč: 1 mld. Kč
„Předložený rozpočet přináší

rekordní investice do budoucnosti
České republiky a zásadně na-
vyšuje výdaje do zdravotního sys-
tému, které jsou nezbytné pro
úspěšné zvládnutí boje s pandemií,
a které pocítí pacienti na kvalitě
poskytovaných zdravotních služeb.
Zvyšuje také životní úroveň dů-
chodců a posiluje české školství.
Je to rozpočet, který přináší per-
spektivu v brzké uzdravení naší
ekonomiky a co nejrychlejší ná-
vrat k předkrizovému vývoji,“ říká
ministryně financí a uzavírá:
„Míra úsporných opatření ve výši
pěti procent provozních nákladů
státu byla nastavena tak, aby byla
rozpočtově přínosná, ale zároveň
nezpůsobila nežádoucí zásahy do
akceschopnosti státu, veřejných
služeb a zhoršení ekonomických
očekávání.“
Včetně přehledu jednotlivých
kapitol najdete na:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/ti
skove-zpravy/2020/mf-predlozilo-
vlade-rozpocet-na-rok-2021-
39592

Zrušení superhrubé mzdy?
Sondy Revue se ptaly předsedy našeho odborového svazu Pavla Bednáře

Vládou navrhované zrušení
superhrubé mzdy může mít
mít negativní dopady, nebude-
li promyšleno. Ztráta může
být až 90 miliard. Někteří za-
městnavatelé v tom dokonce
vidí příležitost nezvyšovat za-
městnancům mzdy. Jak vidíte
situaci Vy?

Zrušení superhrubé mzdy
opravdu celé řadě zaměstnanců
zvýší jejich mzdu či plat o něko-
lik stokorun až tisícikorun. A je

také pravdou, že celá řada za-
městnavatelů se nechala slyšet
v tom smyslu, že nebude zvyšo-
vat mzdy. To se také týká za-
městnanců ve veřejném sektoru,
kdy paní ministryně financí vzká-
zala prostřednictvím médií od-
borům, státním zaměstnancům
a ostatním zaměstnancům veřej-
ných služeb a správy, že zrušení
superhrubé mzdy a snížení daně
z příjmů na 15 % bude znamenat
zmrazení platů ve veřejném sek-
toru. Bez diskuze se sociálními
partnery! Pokud bude výpadek
na příjmové straně státního

rozpočtu odbory predikovaných
min. 94 miliard, pak to znamená,
že se v horizontu několika let
nebude valorizovat plat ve veřej-
né sféře, že může dojít k nepro-
myšlenému propouštění státních
zaměstnanců a zaměstnanců sa-
mosprávy včetně zaměstnanců
veřejných služeb a zřejmě dojde
k postupné privatizaci veřejných
služeb, ale i správy! Úvaha paní
ministryně je pro odbory zastu-
pující zaměstnance veřejných
služeb a správy nepřijatelná!
Zrušení superhrubé mzdy, kvůli
které to paní ministryně zvažuje,

dopadne na všechny zaměst-
nance, i ty ze soukromé sféry. Je
ale také pravda, že celá řada
firem již avizuje, že svým za-
městnancům mzdy navýší. Proto
jsem paní ministryni prostřed-
nictvím médií a sociálních sítí
vzkázal: „Proč velmi výrazný
výpadek příjmů do státního
rozpočtu mají odnést zaměst-
nanci státu a samosprávy. A co
výše inflace, stabilita a kvalita
veřejných služeb a správy? Paní
ministryně, váš návrh je demo-
tivující. Pojďme jednat!!!"
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Mladí odboráři: Odbory v Česku se stále orientují na starší zaměstnance

při vyjednávání a připomínkování
legislativy v rámci českého i ev-
ropského legislativního procesu.
Mezi silné stránky mladých od-
borářů pak účastníci zařadili jejich
nadstandardní jazykovou i počíta-
čovou gramotnost či schopnost
vnést do jednání odborů nová té-
mata a perspektivy.

Mezi slabé stránky odborů
diskutující zařadili fakt, že jsou
pro mladé lidi často neatraktivní.
To přitom do značné míry souvisí
s negativní image odborů jako
pozůstatků minulého režimu, kte-
ré reprezentují zájmy „naštvaných
a neúspěšných“ lidí. Někteří čle-
nové setkání pak dokonce uvedli,
že  mají  problém  se  ke členství

v odborech z důvodů této nega-
tivní image přihlásit. Mezi další
výtky patřil fakt, že často řeší mar-
ginální a pro mladé zaměstnance
neatraktivní témata. Jako příklad
zaměření odborů na starší zaměst-
nance jeden účastník uvedl fakt, že
kolektivní smlouva na jeho pra-
covišti slibuje mimořádné bonusy
k padesátým či šedesátým naro-
zeninám, ale nikoli ke třicátinám.
čtyřicátinám či jiným významným
dnům typických pro lidi v mlad-
ším věku, jako je svatba nebo
narození dítěte. I nabídky na slevy
pro členy odborů se přitom často
zaměřují na lidi 55+, ale nikoli na
mladší. Odbory se rovněž obecně
nezabývají otázkami slaďování
pracovního a osobního života,
jako je home office a práce z do-

mova. Zároveň své mladé členy
často neposlouchají či hledají
výmluvy, proč nějaký problém
(například otázku klouzavé pra-
covní doby) nelze řešit. 

V části k příležitostem vy-
cházejícím ze zapojování mladých
lidí do odborů diskutující navrhli
několik témat, které by odbory
mohly řešit: mezi ty patřila napří-
klad bezpečnost práce, požadavek
na zdravější a vyváženější stra-
vování nebo diskuse o budoucnos-
ti práce v kontextu digitálního a ze-
leného přechodu. Odbory by podle
účastníků měly uchopit příležitost
se v kontextu proměn na pracov-
ním trhu rebrandovat a definovat
si nová, atraktivní a relevantní té-
mata. Zároveň by také měly dát
najevo, že jsou pevnou součástí

dobře fungujících pracovišť a že
dávají zaměstnancům prostor se
podílet na jednání o podmínkách
práce – jejich aktivity tedy nemusí
být prezentovány jako aktivita
„naštvaných“ lidí či jako nepřátel-
ský akt vůči zaměstnavatelům.

Mezi  hrozby zapojování  se
mladých lidí do odborů účastníci
zařadili nepřátelské chování ve-
dení, které může členství v od-
borech trestat platově či jinak (ač
je takové chování nelegální).
Zmínili také strach z toho vypadat
jako problémoví zaměstnanci.
Mezi další hrozby účastníci za-
řadili fakt, že odbory ztratí rele-
vanci a kredibilitu, pokud se ne-
dokážou přeorientovat na aktuální
témata.

Klára Votavová

37. zasedání Rady vlády pro veřejnou správu

S ohledem na epidemilogickou situaci se zasedání rady konalo jako
video konference.

nitelů reprezentujících zájem
společnosti na úkor vlastníků,
zároveň však není vlastníkům do-
voleno, aby realizaci stavby, s níž
nesouhlasí, zmařili, neúměrně ji
protahovali  či  bránili  stavbám,
které  mají  celospolečenský  vý-
znam. Cílem věcného záměru je
dále zvýšení právní jistoty v otáz-
kách náhrady za vyvlastnění a zvý-
šení  motivace k uzavírání dohod
o získání práv. Věcný záměr je
předkládán také z důvodu potřeby
reflektovat změny a nové institu-
ty, které přinesl stávající občanský
zákoník. Zákon by měl nabýt
účinnosti stejně jako nový staveb-
ní zákon.

Výroční zpráva o stavu vzdě-
lávání úředníků v ČR v roce 2019,
kterou vypracoval odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly ve
spolupráci s akreditovanými insti-
tucemi a s Institutem pro veřejnou
správu Praha je koncipována do
několika částí a zabývá se oblastí
akreditací, vstupního vzdělávání,
přípravy a zkoušek ZOZ, prů-
běžného vzdělávání a oblastí uzná-
vání rovnocennosti vzdělávání.
Podrobněji  se zprávou  budeme
zabývat v některém z dalších vy-
dání Novin OSSOO.

Odbor strategického rozvoje a ko-
ordinace veřejné správy ve spo-
lupráci se sekcí pro státní službu

a vyvíjení aplikací, transparentní,
přívětivý, využívající moderní
technologie, moderně komuniku-
jící,  sledující  trendy,  zavádějící
inovativní řešení, s moderním ří-
zením úřadu, s profesionálními za-
městnanci, kteří jsou odborníky, mo-
derně vybavený, zapojující veřej-
nost jako svého partnera, spole-
čensky   odpovědný,  udržitelný
(s  ohledem na člověka i přírodu)
a hlavně orientovaný na klienta.

Členové RVVS byli dále infor-
mováni o přípravě voleb do zastu-
pitelstev  krajů  a do Senátu PČR
a o schválení zákona o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách
do zastupitelstev krajů a do Sená-
tu v roce 2020 Parlamentem Čes-
ké republiky. Tento zákon upravil
speciální možnosti pro hlasování
v  podzimních  volbách   osobám
s   nařízenou   izolací/karanténou
z důvodu nemoci COVID-19. 

Alena Gaňová

Ministerstva  vnitra   vypracoval
a předložil Radě Analýzu stárnutí
zaměstnanců veřejné správy.
Materiál se podrobně zabývá
dopady stárnutí na trh práce,
věkovou strukturou zaměstnanců
ve státní správě a územní samo-
správě a též vzdělaností úředníků.
Také k této problematice se

vrátíme v některém z dalších vy-
dání Novin OSSOO.

Jak  by  měl  vypadat Úřad 21.
století? Touto otázkou se zabývá
Ministerstvo vnitra v publikaci
„Úřad 21. století“, která byla
předložena na jednání Rady. Úřad
21. století by měl být - otevřený,
digitální  se  snahou  o sdílení dat
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Předseda ZO OSSOO Michal Tuček z Krajské pobočky/kontaktního pracoviště
v Ústí nad Labem o opatřeních proti šíření  COVlD-19

Jsou na vašem pracovišti re-
alizována doporučení vlády ze
7. 9. 2020 ("Doporučení pro
úřady k přijímání opatření
proti šíření onemocnění
COVlD-19")?

Přijímaná opatření na KrP
Ústí  nad Labem jsou v souladu
s vládním doporučením pro
úřady k přijímání opatření pro
šíření onemocnění COVID-19.
V případě interního setkávání
zaměstnanců napříč pracovišti
ÚP  dochází   prakticky   pouze
k distanční formě komunikace.
V případě externího setkávání
mohou klienti ÚP využívat tele-
fonické či elektronické formy
komunikace. Střídání odděle-
ných skupin zaměstnanců je opa-
třením, které bude přijato v pří-
padě zhoršení situace. Úprava
usazení zaměstnanců v kancelá-
řích či umístění nábytku jsou
vzhledem  k  naplnění  kapacity
a dispozičnímu řešení většiny
kontaktních pracovišť kompli-
kované. Obecně platí, že budou
přijímána opatření s ohledem na
dostupné možnosti jednotlivých
pracovišť a stávající pandemic-
kou situaci v regionu.

Dostatečné vybavení pra-
coviště stojany pro dezinfekci
rukou, dostatečné dezinfekce
ploch, pravidelná dezinfekce
klik, tlačítek výtahů, zábradlí
a dalších míst, kterých se běž-
ně dotýkají ruce včetně sdíle-
ného počítačového a kancelář-
ského vybavení?

Navzdory počátečním komp-
likacím byla nakonec všechna
exponovaná pracoviště u vstupu
vybavena požadovanými sto-
jany pro dezinfekci rukou. Za-
městnanci  mají k dispozici de-
zinfekci či gely na mytí rukou.
Úklid na jednotlivých pracoviš-
tích zajišťují externí úklidové
firmy,  přičemž  největší rozdíl
oproti minulosti  spočívá  spíše
v použití účinnějších čistících
prostředků než v zvýšení kvalitě
či frekvenci úklidu. Kvalita
odváděného úklidu je na většině
pracovišť přinejmenším disku-
tabilní. Pro  zvýšení  sterility
pracovního  prostředí  by  bylo
v současné době vhodné zajiš-

tění průběžného „dezinfekčního
úklidu“ dotykových ploch. 

Vybavení zaměstnanců na
pracovištích přijímajících do-
kumenty v listinné podobě
ochrannými prostředky dý-
chacích cest, dezinfekčními
prostředky, jednorázovými
ochrannými rukavicemi?

V průběhu přechozích týdnů
zaměstnavatel pořídil cca 400
plexiskel, která budou k dispozi-
ci na všech kontaktních praco-
vištích v rámci Ústeckého kraje
jako alternativa k dříve použí-

nanců v kancelářích, při němž
bude minimalizován osobní
kontakt s dalšími osobami?

Bylo rozhodnuto o rozdělení
zaměstnanců na skupiny, při-
čemž v případě zhoršené situace
se budou tyto skupiny střídat
(home office x pracoviště).
Nejedná se o plošné opatření pro
všechna pracoviště Ústeckého
kraje. Bude záležet na aktuální
situaci v každém okrese.

přičemž musí být dodržovány
úřední hodiny. V provozu jsou
přepážky, které částečně fungují
jako podatelny, aby se odbavilo
co nejvíce klientů a jsou
odbavováni i klienti, kteří reagu-
jí na písemné výzvy ÚP. Další
pracovníci nabrané žádosti dále
zpracovávají. Nutno podot-
knout, že v případě omezení
úředních hodin nebo uzavření
úřadu by se opět začal projevo-
vat velký problém, který se plně
ukázal na jaře, čímž byly enorm-
ní počty vad v podaných žá-
dostech na dálku a s tím spojené
další dokumentační nedostateč-
nosti. Úprava usazení zaměst-
nanců v kancelářích z důvodu
omezení  kontaktů  s  dalšími
osobami  je  vzhledem ke kapa-
citnímu naplnění většiny pra-
covišť prakticky nereálná.

Zvýšená ochrana zaměst-
nanců, kteří čestně prohlásili,
že spadají do rizikové skupiny
obyvatelstva?

Dle vyjádření zaměstnavatele
při jednání se zástupci od-
borových organizací mohou za-
městnanci se zdravotními prob-
lémy svou situaci v krizové době
konzultovat se zaměstnavatelem
a najde se řešení, jak vykonávat
práci  tak, aby tito zaměstnanci
nebyli v ohrožení svého již tak
podlomeného zdraví. Na druhé
straně může utrpět akceschop-
nost  daného  útvaru  (sníží  se
efektivita práce, musí se řešit za-
stupitelnost u činností, které se
nemohou vykovávat z domova
apod.). Je nutné ke každému pří-
padu přistupovat individuálně.
Záleží vždy na konkrétním pra-
covním zařazení či možnostech
modifikace způsobu výkonu
činností.

vaným obličejovým štítům. Zá-
roveň je k dispozici dostatek
prostředků k dezinfekci rukou.
Zaměstnavatel se snaží o zajiš-
tění respirátorů FFP2. Každý za-
městnanec obdrží 2 bavlněné
roušky od zaměstnavatele. Na-
koupí se generátor ozónu a ger-
micidní lampa, tato zařízení si
budou   jednotlivá    pracoviště
v rámci kraje, v případě nutnos-
ti, půčovat. Nakolik bude použí-
vání těchto zařízení, a to i vzhle-
dem k počtu pořízených kusů,
na dílčích pracovištích efektivní,
je otázkou. V neposlední řadě je
nutné si uvědomit, že jsou i ex-
ponovanější pracoviště, kde do-
chází k delším kontaktům s klien-
telou ÚP, přičemž práce zde je
také spojená se zpracováním
dokumentů od veřejnosti. 

Střídání oddělených skupin
zaměstnanců na pracovišti?
Možnost   dobrovolné   práce
z jiného místa (home office)?
Změny rozvržení služební do-
by? Úprava usazení zaměst-

Nařízené střídání skupin může
být v případě zlepšení situace
kdykoli odvoláno. Využití home
office je, vzhledem k omezeným
možnostem ÚP (notebooky, SIM
karty), v současné chvíli složi-
tější a v některých případech do-
konce i nežádoucí. Dle vyjá-
dření kolegů z menších praco-
višť nelze přejít na režim dvou
skupin, pokud nebudou nějakým
způsobem omezeny úřední ho-
diny, případně uzavřen úřad, což
není v současné chvíli plá-
nováno. Některá větší pracoviště
už střídání skupin využívají,

ze základních organizací

Po uzávěrce: Pavel Bednář k volbám
“Nejsem  politický  analytik  ani  komentátor. Jsem odborář tělem

a duší. Je mi blízká levicová, ale především sociální politika. Je mi
jedno, jestli vládne Petr nebo Pavel. Hlavně,  že  se  vládne pro lidi,
a ne ve prospěch jedinců. Pro mne je důležité udržet sociální stát.
Bohužel voliči se nechali koupit a volili především  středopravicové
strany. Český člověk se stále má opravdu dobře a levicová politika jej
nyní nezajímá. Ale co bude dál, až bude hůře. A levicovým stranám to
patří - jedna stále nemá sebereflexi a té druhé vládnou ti, kterým je
bližší košile než kabát.”
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Zatím to vypadá, že na našem úřadu nemá virus šanci
Krásné letní dny se pěkně přehouply do
barevného podzimu. Ovšem letošní podzim bude
úplně jiný, než jaké známe z předchozích let. Jak
v osobním, tak i v pracovním životě a týká se to
nás všech.

Do celého světa se vkradl
počátkem roku nový vir a s ním
epidemie nazvaná COVID-19. 

Pracuji  na  finančním  úřadu
v  Tachově. Ráda vás seznámím
s opatřeními, která vydalo naše
GFŘ. Opatření se vztahují na
ochranu pracovníků i daňových
poplatníků, kteří nevyužívají
elektronické spojení a volí raději
osobní návštěvu pro vyřizování
svých daňových záležitostí.

Jaro – pro všechny velká
neznámá. Odborníci se před-
bíhali ve svých vyjádřeních, vlá-
da řešila, doporučovala, později
nařizovala. Vedoucí úřadu přijí-
mali opatření a nařizovali.
Dosud se náš úřad nezařadil
mezi úřady s home office.

Do pracovní náplně kontrolo-
ra patří práce v kanceláři a čin-
nosti mimo úřad jako je kontro-
la v sídle daňového subjektu či
různá místní šetření. Výjezdy do
terénu byly zrušeny. Na úřadu
byla  vyčleněna  místnost,   ve
které probíhala neodkladná jed-
nání, území s úředníky byla uza-
vřena. Na různých místech byla
umístěna dezinfekce, každý vy-
fasoval tři látkové roušky, byl
zákaz shromažďovat se a v kan-
celáři mohla být jen jedna oso-
ba. Z toho důvodu jsme se rych-
le dostali do režimu home of-
fice. Nebyla to ovšem naše kla-
sická náplň, ale spíše jsme stu-
dovali předpisy a další studijní
materiály, na které v běžném
čase není dost prostoru. Praco-
valo se tak, aby nebyla porušena
mlčenlivost. 

Na  nějaký čas jsme museli
zapomenout  na  daňová  řízení
a rychle si osvojit novou pracov-
ní náplň. Finančním úřadům by-
lo  určeno vyplácení kompen-
začních bonusů pro podnikate-
le, později pro s.r.o.  a  nakonec
i  pro  tzv. dohodáře. Jak by
řekla naše mládež: „bylo to hus-
tý“. Ohromný nával žádostí, ve
kterých bylo jen pár údajů o žá-

dajících  osobách.  Práce  byla
složitá v tom, že i těch pár údajů
dělalo některým osobám prob-
lémy a žádosti byly neúplné. To
znamenalo řadu telefonátů.
Velký problém byl s těmi, kteří
nechápali, proč nemají na bonus
nárok. Možná, že někteří se cítí
poškozeni dodnes. Ale když je
to bonus pro společníky -

nemůže ho dostat jednatel, když
mám víc společností – bonus
mohu dostat jen jedenkrát, když
jsem zaměstnaný mimo svou
společnost – nemám nárok, když
beru podporu z úřadu práce -
nemám nárok, když jsem si
přerušil podnikání – nemám
nárok, chybějící podpisy na žá-
dostech  a hlavně na prohlášení
o splněných podmínkách také
znemožňovaly výplaty. 

Vysvětlování po telefonu bylo
vysilující. Na „berňáku“ pracuji

mnoho  let  a  nemám problémy
v komunikaci s poplatníky, ale
toto bylo „silné“.  

S odstupem času na tu práci
vzpomínáme, dobře se vše
zvládlo a byla i pochvala z ve-
dení GFŘ a MF.

Na několik letních měsíců
jsme se vrátili k naší běžné prá-
ci. Většina si vybrala zaslouže-
nou dovolenou. A přišel měsíc
září, děti do školy, sychravé po-
časí. 

S obavami jsme sledovali
zprávy a zesilující nárůst one-
mocnění s COVID-19.

To  přineslo  i  různá nařízení
a informace pro zaměstnance
Finanční správy k mimořádným
opatřením souvisejícím s aktuál-
ním výskytem koronaviru. Mu-
sím konstatovat, že velmi často
dostáváme do počítače různá
opatření  a  informace k režimu
v úřadu. Opatření nás omezují
ve fyzickém kontaktu s daňový-
mi poplatníky. Cizí osoby se
nesmějí pohybovat v prostorách
úřadu, jednáme s nimi v určené
zasedací místnosti a v rouškách.
Zvýšená hygiena rukou, dezin-
fekce a roušky jsou samozřej-
mostí. Pokyny k hygieně obdr-
žely i pracovnice úklidové fir-
my.

Zatím to vypadá, že na našem
úřadu nemá virus šanci …….

Zdeňka Vujčíková
Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Územní pracoviště v Tachově,
kontrolní oddělení

foto Vladimír Vácha

ze základních organizací
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Zdeněk Faic z Informačního a poradenského centra Ostrava:
Někteří zaměstnavatelé využívají situaci k zastrašování

Změněné pracovní podmínky
v důsledku epidemie koronaviru
v úřadech státní správy a samo-
správy i jinde mají dopad i na
okruh činnosti pracovníků In-
formačních a poradenských cen-
ter našeho odborového svazu.
Různorodý přístup zástupců za-
městnavatelů k zajištění fun-
gování úřadů a ochraně zaměst-
nanců a veřejnosti i nadcházející
kolektivní vyjednávání vyvo-
lává leckde napětí mezi odbo-
rovou organizací a zaměstnava-
telem, které konkrétně Zdeněk
Faic z IPC Ostrava pomáhá ře-
šit odbornou pomocí i morální
podporou. 

Vzhledem k tomu, že během
letních měsíců rozvezl do téměř
osmdesáti základních organizací
benefitní karty Sphere, a měl
možnost hovořit osobně s odbo-
rovými funkcionáři, má přehled
o aktuální situaci. Ta podle jeho
vyjádření není dobrá. Někteří
zaměstnavatelé namísto zajiš-
tění ochrany zaměstnanců rozvr-
žením pracovní doby, umožně-
ním práce z domova či vyba-
vením zaměstnanců ochrannými
prostředky dýchacích cest a de-
zinfekčními prostředky, trvají
striktně na přítomnosti na pra-
covišti, i když není s ohledem na
provoz nutná, a zajištění ochran-
ných prostředků dýchacích cest
nechávají na zaměstnancích.

Někteří zaměstnavatelé pak
využívají nejasnou ekonomic-
kou situaci k zastrašování a hro-
zí propouštěním. V ovzduší ne-
jistoty se Z. Faic snaží podpořit
odborové  funkcionáře,  kteří,
jak říká, se potřebují „vyplakat“
a současně získat vzpruhu do
dalšího jednání se zaměstna-
vatelem. Po jarní vlně solidarity
v souvislosti s epidemií je nyní
těžké pochopit zbytečné schvál-
nosti zaměstnavatelů, kteří by
přitom měli mít zájem na klid-
ných pracovních podmínkách,
které zaručí bezproblémové fun-
gování úřadů. 

Negativní zprávy ze základ-
ních organizací naštěstí vy-
rovnávají do určité míry i dobré
zprávy, Zděnek Faic si tak pro
svou náročnou činnost za-

Zdeněk Faic při video hovoru pro
NOS prostřednictvím WhatsApp.

chovává částečně optimismus,
bez kterého v jeho práci pro
odboráře a zaměstnance doslova
nelze fungovat. 

Například na Městském úřadu
v Orlové od počátku epidemie
bez problémů řešili a v případě
potřeby řeší situaci rozdělením
zaměstnanců na dvě se nepotká-
vající skupiny, zaměstnanci
úřadu stejně jako zaměstnanci
organizací zřizovaných městem
jsou vybaveni rouškami, ruka-
vicemi, dezinfekcí. Problémem
není při sebemenším podezření
na možnost nákazy přechod na
práci z domova, byť ten byl rea-
lizován z časových důvodů do
určité doby bez potřebných do-
hod. Nyní v případě potřeby
práce z domova jsou dohody
připraveny. Protože lze očekávat
potřebu ochránit zdraví zaměst-
nanců a zajistit bezproblémový
chod úřadu i v dalším období
epidemie, měla by se tato téma-
tika objevit i v kolektivní smlou-
vě na rok 2021.

Podobně iniciativně přistou-
pili  k řešení  dopadů  epidemie
i v Městském úřadu ve Valaš-
ském Meziříčí. Zde ještě před
vyhlášením nouzového stavu na
jaře kontaktoval tajemník úřadu
předsedu  základní   organizace

s tím, že navrhuje z důvodu
ochrany před začínající epidemií
zrušit plánovanou oslavu Mezi-
národního dne žen. Následovala
pak opatření rozdělení na smě-
ny, objednávkový systém, v ně-
kolika případech i home office.
Počáteční dobrovolné šití roušek
pro zaměstnance vystřídalo vy-
bavení postupně stále kvalitnější
ochranou dýchacích cest a poří-
zení ochranných štítů pro po-
třebné zaměstnance. Možná i dí-
ky opatřením nebyl zatím žádný
ze zaměstnanců ani v karanténě.
Nyní je opět upravena pracovní
doba podle možností až na délku
12  hodin  s cílem zajistit co nej-

menší potkávání se zaměst-
nanců. Organizace práce s ohle-
dem na náplň práce a prostory
kanceláří je v kompetenci ve-
doucích odborů úřadu. Zdejší
odborová organizace si cení
přístup tajemníka úřadu i vedení
města k řešení ochrany zdraví
zaměstnanců. Výjimečná situace
znamenala zrušení až na jednu
všech mimopracovních akcí
pořádaných odborovou organi-
zací nebo společně se zaměstna-
vatelem. Ušetřené prostředky so-
ciálního fondu pak budou
částečně použity k letošním
vyšším vánočním flexi passům.

-dě

https://www.odboryplus.cz/
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§ ODPOVÍDÁME §

M i n i s t e r s t v o
zdravotnictví
již před časem
vydalo stano-
visko,   podle
kterého je mož-
né nemoc CO-

VID-19  při  splnění  určitých
podmínek  považovat za nemoc
z povolání (https://koronavirus.
mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-
covid-19-jako-nemoc-z-po-
volani/).  Pokud  by  tedy  došlo
v  rámci výkonu práce či služby
k nákaze, je potřeba postupovat
jako v případě podezření na ne-
moc z povolání a zejména si ne-
chat vystavit žádost o vyšetření
na klinice pracovního lékařství.

Samotná nákaza a s tím spo-
jený úbytek příjmu není jediným
rizikem. V praxi se opakovaně
objevuje problematika karan-
tény, při které v pracovním
poměru i ve služebním poměru
podle zákona o státní službě
náleží pouze náhrada mzdy nebo
platu ve výši 60 %. Domníváme
se, že pokud karanténa byla
nařízena z důvodu styku s na-

kaženou osobou v rámci výkonu
práce nebo služby a zaměstna-
vatelem nebyla zajištěna všech-
na příslušná opatření, pak by
mohl být dán důvod pro náhradu
škody zaměstnavatelem podle
příslušných ustanovení zákoníku
práce. V případě, že karanténa
byla nařízena i pokud všechna
opatření dodržena byla, pak by
přesto mohl být dán důvod k ná-
hradě škody podle občansko-
právních předpisů.

V praxi se mohou vyskytnout
a  vyskytují  i  další  komplikace
a újmy spojené s onemocněním
COVID-19 než jen snížení příj-
mu, ať  už  jde  o  dopady na ro-
dinu a okolí, nebo přidružená
onemocnění včetně psychických
obtíží. V právní praxi se již ob-
jevil názor, že by zde rovněž
mohl být dán podklad pro
náhradu škody – za ztrátu na
výdělku, ztížení společenského
uplatnění apod., lze však v ta-
kových souvislostech očekávat
náročné právní i soudní spory.

Šárka Homfray
svazová právnička

Nákaza nemocí COVID-19 v souvislosti
s výkonem práce nebo služby

S ohledem na vzrůstající riziko nákazy v rámci práce či služby
uvádíme několik skutečností důležitých pro postup zaměstnanců
a státních zaměstnanců.

Samozřejmě, že je možné uza-
vřít  se  zaměstnavatelem smlouvu
o práci z domova, ale záleží vý-
hradně na vůli zaměstnavatele.
Někteří zaměstnavatelé takový
souhlas odmítají dát z důvodu
organizace práce, prostě preferují
mít zaměstnance na pracovišti tzv.
„v dosahu vedoucího“. To pak
nelze  zaměstnavateli nařídit, že
smlouvu o tzv. home workingu
uzavřít musí.

Píšete, že zaměstnavatel odmítá
vám dát souhlas z důvodu nevyjas-
něnosti BOZP při home workingu.

Vzhledem k epidemiologické situaci a k tomu, že spadám do
rizikové skupiny obyvatelstva, a standardně se pohybuji v terénu
a  požívám služební notebook a k mé další práci není potřeba se
zdržovat  v kanceláři, mám zájem o práci z domova. Zaměstna-
vatel mi tuto formu práce však není ochoten dovolit z důvodu
nevyjasněnosti BOZP při práci z domova. Jsem ochoten písemně
se vzdát nároků na důsledky toho, zda mám doma patřičně
bezpečné podmínky k práci, je možné uzavřít v tomto smyslu do-
hodu mezi mnou a zaměstnavatelem?

Home office a BOZP

To ale by neměl být problém.  K to-
mu došlo tak, že když se v r. 2016
připravovala novela zákoníku
práce, která měla podrobně rozpra-
covat home working, tak začaly
mediální diskuse o BOZP a jak by
to bylo s případnými pracovními
úrazy. To ale bylo přehnané. Práce
z domova existovala už v 60. letech
minulého století, když se přijímal
tzv. starý zákoník práce (tehdy tak
pracovaly švadleny, ženy, které
navlékaly korálky a další) a nikdy
se to podrobněji neřešilo a také i já
za celou dobu své poradenské čin-
nosti jsem zaznamenala jen dva
úrazy, které by se staly i na praco-
višti – typu zaměstnanec špatně šlá-

pl a podvrknul si kotník. Podle pří-
slušné evropské  Rámcové dohody
o práci na dálku by zaměstnavatel
měl zaměstnanci hradit náklady
spojené s home workingem, tedy
např. elektřinu a poplatek za inter-
net. Podle  mých zkušeností tak
někteří zaměstnavatelé poskytují
paušální poplatek např. 200 Kč
měsíčně a většina zaměstnavatelů
to neřeší vůbec. Dokonce § 22a
zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických   pracovnících   výslovně
stanoví, že „Náklady, které peda-
gogickému pracovníkovi vzniknou
výlučně v souvislosti s výkonem
práce na jiném místě než na praco-
višti zaměstnavatele, se nepovažují
za   náklady  vzniklé  v  souvislosti
s výkonem závislé práce, a není-li
dohodnuto  jinak, hradí je pedago-
gický pracovník.“ To je sice v roz-
poru s výše vzpomínanou Rámco-
vou dohodou o práci na dálku, ale
zatím to napraveno nebylo.

Nedoporučuji se písemně vzdá-
vat  nějakých   nároků    spojených

s home workingem, ale také to se
zaměstnavatelem ani výslovně ne-
musíte řešit. Důležitější podle mne
je, abyste zaměstnavateli umožnil
přístup na vaše pracoviště, aby
mohl zkontrolovat bezpečnost vaše-
ho pracoviště, v praxi se často klade
důraz na pracovní podmínky spo-
jené s prací na počítači (osvětlení,
ergonomická židle apod.).

Poslední věcí ještě je, aby si za-
městnavatel zajistil vaše případné
sledování, tím mám na mysli, aby
např. váš vedoucí věděl, kdy jste se
připojil apod., i to se však dnes dá
jednoduše zařídit, je to jednoduchý
program.

Podle mne by mělo stačit, když
byste zaměstnavateli nabídl, že
může kdykoliv provést kontrolu
BOZP na vašem domácím praco-
višti a že si může zařídit vaše sle-
dování.  S tím by mohl být zaměst-
navatel spokojen. Souhlas s home
workingem však – jak jsme uvedla
úvodem – vynutit nemůžete.

JUDr. Eva Dandová

Obecně platí, že zaměstnankyně
nastupuje mateřskou dovolenou
zpravidla od počátku šestého týdne
před  očekávaným dnem porodu,
nejdříve však od počátku osmého
týdne před tímto dnem. Vyčerpá-li
zaměstnankyně před porodem
méně než 6 týdnů proto, že porod
nastal dříve, než určí lékař, náleží jí
mateřská dovolená v celé délce 28
(popř. 37 týdnů), pokud však
nevyčerpala celých šest týdnů před
porodem z jiných důvodů, náleží jí
mateřská dovolená ode dne porodu
jen do uplynutí 22 (popř. 31) týdnů. 

Zákoník práce výslovně stanoví,
že doba mateřské dovolené nesmí
být nikdy kratší než 14 týdnů (tj. 6,
popř. 8 týdnů před porodem a 8,
popř. 6 týdnů  po porodu) přitom
doba  mateřské  dovolené  nemůže
v žádném případě skončit ani být
přerušena před uplynutím 6 týdnů
ode dne porodu (tzv. šestinedělí).
To platí i pro zaměstnankyni, které
se dítě narodilo mrtvé, náleží jí
mateřská dovolená po dobu 14 týd-

nů.  To je lékařské opatření – po
porodu musí mít každá žena mini-
málně po dobu šestinedělí klid od
práce, byť by to byla práce konaná
z domova. Ustanovení § 195 odst. 5
ZP to říká jasně „Mateřská dovo-
lená v souvislosti s porodem nesmí
být nikdy kratší než 14 týdnů a ne-
může  v  žádném případě skončit ani
být přerušena (§ 198 odst. 2) před
uplynutím 6 týdnů ode dne poro-
du.“ 

Pokud tedy žena dodrží zákon-
nou možnost a nastoupí 8 týdnů
před porodem na mateřskou dovo-
lenou, pak se může do práce vrátit
hned po skončení šestinedělí.
Pokud ale nenastoupí na mateřskou
dovolenou v termínu oněch 8 týdnů
před porodem, pak musí dodržet
minimální povinnou ochranu – 14
týdnů  bez práce a o to později na-
stupuje do práce po porodu.  To
musíte dodržet i vy, to je lékařské
opatření  v  zájmu ochrany vašeho
zdraví.

JUDr. Eva Dandová

Minimální mateřská dovolená je 14 týdnů
Chci se po porodu co nejdříve vrátit do práce, mohu pracovat

z domova a s péči o miminko bude pomáhat babička.  V zákoníku
práce jsem našla, že mateřská dovolená nesmí být kratší než 14
týdnů, znamená to tedy, že se nemohu vrátit do práce podle svého
uvážení, i když budu pracovat z domova?

https://koronavirus.mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani/
https://koronavirus.mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani/
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Nové průzkumy ukazují, že lidé chtějí ukončit daňové machinace
korporací
17. září 2020

Pozoruhodný výsledek přinesly průzkumy mínění v sedmi vyspělých
zemích, které ukazují na ma-
sivní   veřejnou   podporu  vlád
v oblasti boje proti firmám vyu-
žívajícím daňové ráje. Průzkum,
který byl proveden v USA,
Francii, Německu, Itálii, Polsku,
Holandsku a Velké Británii,

ukazuje na obrovskou podporu vlád  v této oblasti v rozmezí 87 – 95 %.
Účastníci průzkumu byli dotazováni, zda by společnosti, kterým se
dostává  státní  pomoci  během  pandemie,  měly  dostávat  prostředky
v závislosti na svých historických daňových odvodech. Dotazovaní
zároveň odpovídali na to, zda by chtěli zrušit daňové ráje. Výsledek
průzkumu jen utvrdil odbory ve správnosti jejich boje za zavedení
férovějšího světového systému zdanění, kde by firmy musely reportovat
své odvedené daně v jednotlivých zemích. Tato metoda je stavěna za
účelem odhalení a zamezení přesouvání zisků nadnárodních korporací.
Zveřejňování těchto dat podle jednotlivých zemí by představovalo
velký zlom ve schopnosti veřejnosti přivést vlády a korporace k zod-
povědnosti. Současný systém reportování daní od OECD, který ne-
vyžaduje zveřejňování, je mnohými považován za neadekvátní, a v sou-
časné době je v revizi. Do tvorby nových standardů se výrazně zapojila
i PSI, která prosazuje novou Globální reportovací iniciativu (GRI).
Dokonce i zástupci „velké čtyřky“ (čtyři největší auditorské společnos-
ti), kteří dlouho odmítali přístup reportování podle zemí, nyní změnili
svůj názor. V hodně nezvyklé spolupráci na Světovém ekonomickém
fóru navrhli GRI jako nový standard do všech korporací. Analýza ame-
rického úřadu pro výběr daní odhalila, že EU každým rokem ztrácí na
korporátních  daních 27  miliard  dolarů  kvůli přesouvání zisků, které
umožňují Lucembursko, Holandsko, Švýcarsko a Velká Británie. 
Další virus: Daňové úniky
18. září 2020

PSI ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta vydala článek pod
názvem  „Další  virus:   Daňové  úniky  –  posilování sociální ochrany
v latinské Americe“. V článku analyzuje, jak daňová struktura v latinské
Americe zvýhodňuje bohaté a velké společnosti, což tlačí pracující
platit více na daních než 1 % těch nejbohatších. Tento článek byl již
čtvrtý a poslední z řady analýz, které si kladly za cíl zjistit, jak dohody

o volném obchodu, neoliberaliz-
mus a nedostatek daňové féro-
vosti v latinské Americe podko-
pávají zdravotní a socioekono-
mické rozvojové strategie v kon-
textu současné pandemie. Tento
poslední článek zdůrazňuje, že

daňové systémy v tomto regionu vedou a zároveň posilují dva propo-
jené problémy: Latinská Amerika zůstává jedním z regionů s největšími
nerovnostmi na světě a vlády bez dostatečných zdrojů pokračují v in-
vestování do veřejného zdraví a ekonomického zotavení. Tento doku-
ment  zároveň  na  několika  příkladech ukazuje, jak by některé změny
v politickém přístupu mohly přinést vládám udržitelné finance pro ve-
řejné služby, snížení sociální nerovnosti a zdroje na placení účtu za
současnou krizi. Ve svém prvním článku s názvem „Pandemie: Velký
byznys pro nadnárodní korporace“ analytici vysvětlují, jak doložky ob-
chodních dohod umožňují velkým korporacím žalovat stát proti mi-
mořádným opatřením v reakci na pandemii. Druhý článek s názvem

„Tváří v tvář pandemii v latinské Americe: Analýza zranitelnosti po 30
letech neoliberalizmu“ se zabývá argumenty, které vedly k rozvráceným
zdravotním a dalším veřejným službám v regionu během posledních
dekád. Třetí článek pojmenovaný „Dohody o volném obchodu a pan-
demie“ pojednává o tom, jak regionální volba exportovat základní
suroviny místo budování průmyslové kapacity v kombinaci s privatiza-
cí veřejných služeb a obecným snížením úlohy státu vedla ve výsledku
ke  ztrátě  stovek tisíců životů, kolapsu veřejných zdravotních systémů
a přetrvávajícímu nedostatku ochranných pomůcek a slabé politické ko-
ordinaci v boji s virem. 
Mezinárodní odborové hnutí v období pandemie
22. září 2020

Během července, srpna a září se v rámci Globálního odborového
shromáždění  2020 sešli odborářů, pracovní aktivisté a  odboroví  spo-
jenci  z  více  než  100 zemí. Tato  shromáždění se v daném období ko-
nala  postupně  v  rámci  sedmi  seancí  jako   příležitost pro  odboráře
z celého světa zhodnotit dopady pandemie COVID-19 na globální pra-

covní hnutí, a zvážit způsoby,
jakými by mohly odbory reago-
vat na vzniklou situaci. Této
akce se účastnili zástupci z té-
měř 400 odborových organizací
ze 114 zemí. Shromáždění se na
dálku účastnili odboráři z mno-

ha časových zón, když se jednalo o zástupce z amerického kontinentu,
Asie nebo Austrálie. 
Pro dosažení systematických změn je nutná změna vládní politiky
23. září 2020

Klíčovým vzkazem Reportu o udržitelném rozvoji za rok 2020 je:
„Pro dosažení systematických změn je nutná změna vládní politiky.“
Mnohonásobné krize mohou být překonány pouze snížením masivních
mocenských  nerovností  uvnitř  a  mezi  společnostmi.  Korona  krize
a celosvětová opatření v boji s ní hluboce zasáhla komunity, společnos-
ti a ekonomiky po celém světě. Implementace Agendy OSN 2030 a je-
jich udržitelných cílů se stala ohroženou v mnoha zemích. COVID-19
je výzvou k probuzení pro pokročilou mezinárodní spolupráci a solida-
ritu. Ovšem  výzvy  k  znovu budování ekonomiky lepším způsobem sa-
my o sobě změnu nepřinesou. Potřebujeme strukturální změny v našich

společnostech a ekonomikách,
které zajistí prvořadost lidských
práv, rovnosti pohlaví a udržitel-
nosti. Tento report dále pou-
kazuje na to, že mnoho zemí by-
lo v krizi ještě před začátkem
pandemií COVID-19. Tato krize

byla charakteristická utaženou fiskální politikou a rostoucím zadlu-
žením navzdory úsporným politikám, které učinily tyto země zranitel-
nější vůči budoucím krizím. Je to výsledek nefunkčního systému, který
staví zisky firem na první místo před lidi a planetu. Vlády a mezinárod-
ní organizace reagovaly na korona krizi masivními opatřeními. Opatření
na zvýšení likvidity, záchranné balíky a programy na zotavení se globál-
ně pohybují ve výši 11 bilionů amerických dolarů. Daný report ale
navrhuje mnohem dlouhodobější reformy, které nebudou podporovat
pouze ekonomický růst, ale také přinesou tolik potřebné strukturální
změny, které rozhodným způsobem zlepší lidské životy. Mezi takové
kroky patří posílení veřejných systémů sociálního zabezpečení, lepší
odměňování a větší práva pracovníků. 

Pavol Mokoš


