
Předseda OSSOO bezprostředně
po vyhlášení výsledků voleb reagoval

na sociálních sítích:

"Asi nejsem ten pravý, abych hodnotil výsledky
voleb. Gratuluji vítězům. Chci věřit před-
stavitelům vítězů, že chtějí vládnout všem
občanům, že chtějí jen to nejlepší pro občany ČR.
Uvidíme, ale minulost jasně ukázala, co pravi-
cové strany prosazují. A největší zklamání: vůbec
ne propad ČSSD, za to může dlouhodobá politi-
ka, ale volby zaměstnanců, kteří rezignovali na

svoji ochranu, a dali hlas někomu, kterým o zaměstnance vůbec
nejde. Čas ukáže, co občanům nové politické uskupení přinese."

"Děkuji Iloně Švihlíkové za pregnantní názor, nejenom eko-
nomický, co nás zřejmě po volbách čeká." (viz strana 2 těchto
NOS, pozn. redakce.)

18. říjen 2021
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V úvodu jednání shrnul před-
seda odborového svazu Pavel
Bednář postup jednání o platech,
jehož výsledkem bylo zahrnutí
paušálního zvýšení o 1400 ko-
run pro všechny státní zaměst-
nance, hasiče, policisty, zdravot-
níky, vojáky a pracovníky v so-
ciálních službách do návrhu
státního rozpočtu na rok 2022,
který byl předložen Poslanecké
sněmovně PČR. Osud návrhu je
však vzhledem k novému slo-
žení sněmovny po volbách, ve
kterých stávající vládní koalice
ztratila podporu, nejistý.

Úspěchem je uzavření
Kolektivní dohody vyššího stup-
ně pro státní zaměstnance, která
navazuje na stávající dohodu.

P. Bednář dále informoval, že
podle posledních informací je
Odborový svaz státních orgánů
a organizací stále po odboro-
vých svazech KOVO a Odboro-
vém svazu zdravotnictví a so-
ciální péče ČR třetím největším
odborovým svazem Česko-
moravské konfederace odboro-
vých svazů. V příštím roce bude

Byla uzavřena nová Kolektivní dohoda vyššího stupně
Dne 4. října 2021 v 8.00

hodin podepsaly odborové sva-
zy s předsedou vlády ČR novou
Kolektivní dohodu vyššího stup-
ně ("KDVS"), která se vztahu-
je na státní zaměstnance ve slu-
žebním poměru vykonávající
ve služebních úřadech státní
službu dle zákona o státní
službě.

Nová KDVS do značné míry
navazuje na KDVS předchozí.
To se týká zejména záležitostí
spojených s fungováním odbo-
rových organizací a vzájemnou
spoluprací se služebními úřady.
Doporučujeme ale i tak text
KDVS v těchto částech důklad-
ně prostudovat a revidovat pří-

18. jednání předsednictva Výboru OSSOO
Ve čtvrtek 14. října se v sídle odborového svazu v Praze konalo

řádné zasedání předsednictva s hlavními tématy vyšší kolektivní
vyjednávání a vyjednávání o platech na rok 2022.

Pokračování na straně 2
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Předsednictvo VOS

zahájena příprava sjezdu OS,
který se bude konat v roce 2023.

V diskusi se členové před-
snictva shodli, že vzhledem k oče-
kávaným personálním změnám
ve vedení resortů půjde odbo-
rům o navázání nových kontak-
tů.

Přítomní si vyměnili zku-
šenosti ohledně uplatnění pří-
spěvku zaměstnavatele na stra-
vování prostřednictvím strave-
nek či stravovacího paušálu
a uplatnění karet při čerpání
benefitů. Problémem ohledně
členství v odborech zůstává čas-
tá nepřízeň nejnižších vedoucích
zaměstnanců vůči odborářům,
kdy členové dokonce ze strachu
členství tají. Nepříznivé pracov-
ní prostředí má současně vliv na
fluktuaci zaměstnanců. V ná-
vaznosti na diskusi o benefitech
na nedávném výjezdním zase-

dání sekce veřejné správy OS se
přítomní shodli na potřebě hle-
dat nové benefity, zvláště když
pro mladší zaměstnance právní
pomoc a zastoupení odbory není
dostatečně motivační pro od-
borové členství a zvýhodnění
z kolektivního vyjednávání platí
pro všechny zaměstnance stejně.

Alena Gaňová informovala
o posledním jednání Pracovního
týmu Rady hospodářské a sociál-
ní dohody pro veřejné služby
a veřejnou správu, které se mj.
týkalo zákonem ustaveného
nového stavebního úřadu, na je-
hož vznik není jednotný názor.

P. Bednář informoval o pří-
pravě rozpočtu OS na rok 2022,
na kterém se podílí rozpočtová
komise v nezměněném složení,
návrh rozpočtu bude zohledňo-
vat zvyšování cen.

Sekce OS mají za členy re-
vizní komise, kteří ukončili svou
činnost, zvolit své zástupce.
Příští zasedání PVOS bude 16.
listopadu.

-dě-

padně jednotlivé podnikové
kolektivní dohody, případně
běžnou praxi.

V čl. 6 se upravuje režim pře-
vádění části dovolené do dalšího
kalendářního roku na žádost za-
městnance; ustanovení odpovídá
novelizovaným ustanovením
zákoníku práce. V čl. 10 zůstává
upraveno poskytování indispo-
zičního volna v rozsahu 5 kalen-
dářních dnů v roce. Služební
úřady nemohou toto čerpání
podmiňovat důvody či omezení-
mi, které nejsou v KDVS uvede-
ny. V oblasti odměn za životní
a služební jubilea se oproti před-
chozí KDVS nic nemění.

Celý text podepsané KDVS
naleznete zde:
http://statorg.cmkos.cz/dokume
nty/KDVS%20-%20podep-
san%C3%A1.pdf

Nová KDVS nabývá účinnos-
ti dnem 1. 1. 2022. Do této doby
stále platí stávající KDVS včet-
ně jejího dodatku.

Šárka Homfray

Ilona Švihlíková: Až se dojásá…
10. 10. 2021

Úspěch koalice SPOLU a STANU spojený s totálním debaklem
Pirátů, doplněný o relativní prohru hnutí ANO a odchod levico-
vých stran ze Sněmovny vyvolal u některých skupin nadšené
hýkání, píše Ilona Švihlíková. Jedná se zejména o novináře (98 %
z nich pravicových) a pak také u naší kulturní fronty. Nějakou
dobu jistě budeme číst o „historickém vítězství“, radosti nad de-
strukcí levice atd.

Emoční projevy k volbám patří
a triumfalismus pravice není ko-
neckonců také nic nového. Trochu
to ovšem připomíná vítězné tažení
americké koalice v Afghánistánu, či
Iráku – rozbombardovat nějakou
zemi a vojensky obsadit USA beze-
sporu umí, ale skutečně úspěšně
vládnout, to je věc velmi odlišná.

Myslím, že se o tom přesvěd-
číme i u pravicové koalice, která
s velkou pravděpodobností bude
vládnout (a Piráty k tomu nebude
potřebovat). Připomenu, že pro-
gram stran SPOLU je nerealistický
v mnoha oblastech, nemluvě o tom,
že cudně mlčí o skutečnosti, že tři
strany v koalici obsažené hlasovaly
odlišně u tak klíčového zákona jako
bylo zrušení superhrubé mzdy na
konci minulého roku.

Koalice čtyř, případně pěti stran
(pokud se Piráti rozhodnou za křes-
lo ve vládě prodat svou i zbytek
naděje své budoucnosti) bude čelit
kombinaci velice závažných prob-
lémů.

Problém veřejných financí se
strukturálním deficitem kolem 200
mld. Kč ročně rozhodně není
možné vyřešit propuštěním 13 %
státních úředníků (ani všech úřed-
níků, když na to přijde). Očekávám,
že koalice začne postupně tváří
v tvář realitě blekotat cosi o tom, že
„Babiš předal zemi v horším stavu,
než si mysleli“ a začne tradiční
pravicový kolotoč. Zvyšování
DPH/spotřební daně nemilosrdně
spolu s inflačními tlaky zabrzdí
spotřebu a dostane ekonomiku do
recese. Ale ani to nebude stačit,
protože 200 mld. Kč je obrovská
částka. Buď na masivnější sni-
žování schodku koalice rezignuje,
nebo (což považuji za pravděpo-
dobnější, neboť triumfem opilá
pravice nemá smysl pro míru a pro-
porce) půjde na škrty, od důchodu,
po privatizaci posledních části ve-
řejného majetku, k privatizaci zdra-
votnictví atd.

K tomu doplňme kontext razant-
ního zvyšování cen energií a cen
komodit celkově (přičemž nyní

nerozebírám, do jaké míry je to
dáno Green dealem a do jaké míry
působí další faktory ovlivňující ko-
moditní supercyklus). Nákladovou
inflací se, jak již bylo deklarováno
(a koalici Spolu to nadchlo), zabývá
ČNB, která razantně zvyšuje
úrokové sazby. Nyní si bude moci
koalice Spolu okusit (a bohužel my
s ní), jaké je to provádět fiskální re-
strikci spolu s monetární (kolik lidí
nezvládne platit hypotéky?). Do-
dejme, že takové restriktivní makro-
ekonomické prostředí vyžaduje
i značný um z hlediska řízení stát-
ního dluhu. Úvahy o některých per-
sonáliích na ministerstvu financí,
které neovládají základní počty, pak
z toho hlediska působí tragiko-
micky.

Ale ani to není všechno. V kam-
pani se vše točilo kolem Babiše, ale
svět kolem nás se mění a netočí se
kolem jedné figury. Spíše kolem
konce globalizace, jak jsme ji znali.
Nejen nedostatek čipů (který je ale
pro českou ekonomiku klíčový) od-
haluje rizika strategické závislosti,
možný propad české ekonomiky
nejen z hlediska čísel, ale i vedle
Green dealu, další restrukturalizač-
ní tlak, který vůbec nemáme pod
kontrolou. Koalice Spolu a STAN
nejspíš ani netuší, co se ve světové
ekonomice děje (a od „herců“ se to
věru nedozví), a i kdyby, jako „ech-
tovní“ pravice bude mít jeden re-
cept, který používá už třicet let –
soutěžit lácí, což bude znamenat
tlak na pokles mezd (nominálně
i reálně), oslabení odborů a destruk-
ci zákoníku práce.

Nevíme v tuto chvíli, kdy se ko-
alice dostane k moci (já osobně na
místě prezidenta bych to rozhodně
neoddalovala). Čím dříve to bude,
tím dříve se můžeme těšit na „balíč-
ky“ (pamatujete na druhou polovi-
nu 90. let?). Budou protesty?

Připomenu, že propadl nesku-
tečný jeden milion hlasů. Drtivá
většina těchto hlasů je levicová…
http://casopisargument.cz/?p=38479&fbclid=
IwAR3iS8iBzKeR7nrLmav1_xEgsYrFIdq
MP-pE57qqhTPa8InrNIK7e6GYw5g

Byla uzavřena nová Kolektivní
dohoda vyššího stupně

Pokračování ze strany 1

Podpisy zástupců stran dohody

U příležitosti podpisu KDVS
byla Úřadem vlády vydána tis-
ková zpráva: “Premiér Babiš po-
depsal s odbory novou kolek-
tivní dohodu vyššího stupně
pro státní zaměstnance”:
https://www.vlada.cz/cz/media-cen-
trum/aktualne/premier-babis-podep-
sal-s-odbory-novou-kolektivni-do-
hodu-vyssiho-stupne-191025/
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ze sekcí
Zasedání výboru sekce katastrálních úřadů v Praze 30. září

Zasedání výboru sekce KÚ se uskutečnilo v budově Výzkumného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického, v.v.i. ve Zdibech. Účastníky přivítal ředitel VÚGTK Jiří Drozda a seznámil je
se strukturou ústavu, kterou tvoří geodetická observatoř Pecný a tři pracoviště ve Zdibech.

Předseda našeho odborového
svazu Pavel Bednář shrnul
letošní vyjednávání o platech
pro rozpočtovou a příspěvkovou
sféru, které skončilo příslibem
premiéra Babiše a ministryně fi-
nancí Schillerové přidat do ta-
rifů plošně 1400 korun. Mini-
stryně Maláčová, ministr vnitra
Hamáček a odborové svazy
prosazovali plošné přidání 3000
Kč. Návrh státního rozpočtu na
rok 2022 předala vláda do
Poslanecké sněmovny a bude ho
schvalovat až nová sněmovna,
která vzejde z voleb. Vývoj je
nejasný a pravice hrozí rozpoč-
tovým provizoriem. P. Bednář
dále informoval o schválení
nové KDVS pro státní zaměst-
nance, která bude účinná od 1. 1.
2022.

Předseda ČÚZK Karel Ve-
čeře informoval o aktualitách
z rezortu geodézie a kartografie.
Limit počtu zaměstnanců zůstal
stejný, přesun bude jen v jed-
notkách mezi jednotlivými úřa-
dy, maximálně ubude pět míst.
Všude je snaha o naplnění počtu
systemizovaných míst, v bu-
doucnu bude problém snižovat
počet zaměstnanců a služebních
míst. V období současné vlády
narostl počet policistů, vojáků
a pracovníků ve školství kvůli
inkluzi, počet úředníků se na-
opak snížil.

V červnu ministerstvo financí
snížilo provozní výdaje rezortu
ČÚZK o 40 milionů Kč. 10 mi-
lionů z toho bylo ne zcela pod-
statných, ale 30 milionů Kč bylo
z ostatních věcných výdajů, z če-
hož se platí i poštovné. To už
nestačilo ani letos a bylo po-
síleno o 30 milionů Kč z mini-
sterstva financí.

Nakonec se ČÚZK podařilo
dojednat vrácení 30 mil. Kč zpět
do rozpočtu a OVV budou zhru-
ba stejné jako na začátku roku
2021. Dá se očekávat mírný
pokles vkladů z důvodu pomalu
končícího hypotečního boomu.

Odborový svaz se už šest let
snaží o navýšení platových stup-

ňů o dva, MPSV s tím souhlasi-
lo, ale nebylo to průchodné přes
nesouhlasné stanovisko mini-
sterstva financí. S každým navý-
šením minimální a zaručené
mzdy se musí upravovat platové
tabulky a dorovnávat nízké ta-
rifní platy na úroveň minimální
mzdy.

ČÚZK nezasahuje do pla-
tových tříd, jen se shoduje
s řediteli na obecných zásadách.
Jsou tam si významné rozdíly.
Když se uvolní např. 9. platová
třída, je vždy nutno vyhlásit
výběrové řízení, dle služebního
zákona to jinak nelze. Bez
výběrového řízení to lze pouze
v případech, pokud je stejná
nebo nižší platová třída. Otázky
kladené ve výběrovém řízení
musí být pro všechny účastníky
stejné.

Při stížnostech zaměstnanců
na nadřízené (skrytá šikana,
apod.) výboru ZO je nutno
oslovit nadřízeného dotyčného
vedoucího pracovníka. Mnohdy
se situace neřeší, aby se ne-
vytvářel negativní obraz na
nadřízených místech. Je prob-
lém dostat se přes ochrannou
bariéru zákona o státní službě,
chybí motivace a snaha věci
řešit.

V Evropě se na místa před-
stavených dělá po několika le-
tech nové výběrové řízení nebo
je to funkce na časově ome-
zenou dobu. Předseda ČÚZK
by s tím souhlasil, bylo by to
rozumné, ale na více než pět let.
Nyní je nemožné odvolat ve-
doucí pracovníky, kteří nezvlá-
dají manažerské dovednosti.
Dochází k tzv. umrtvování úřa-
dů, vedoucí se nemají možnost
posunout dál, je nutná změna
myšlení.

Průměrný plat ve veřejné
sféře je nyní 40 000 Kč. Je to
ovlivněné mimořádnými odmě-
nami ve zdravotnictví, policii,
apod. z důvodu nasazení při
covidu, na konci roku to bude
nižší.

Narůstá počet případů, kdy
KÚ vyžadují věci nad rámec
předpisů, což je špatný postup
úřadů. Na záznamy není nutno
vyžadovat elektronický podpis,

stačí to podat jen datovou schrán-
kou, není nutno ani časové
razítko. Problém je, že se v po-
pulaci běžně nepoužívá datová
schránka a elektronická (např.
bankovní) identita. U vkladů
není zatím možné elektronickou
identitu ověřit, je nutno spíš to
podat v písemné podobě s úřed-
ně ověřenými podpisy účastníků.
Lidé nechtějí bankovní identitu
používat, chybí osvěta a důvěra.
Většina úřadů je důsledně napo-
jená na základní registry, část
úřadů napojena není, např. mi-
nisterstvo práce a sociálních
věcí.

ČÚZK při centralizaci v roce
2001 v několika vlnách sjedno-
coval několikanásobné identity
stejných osob, po napojení na
registry došlo k významnému
zlepšení databází.

U malých KP v době dovo-
lených, nemocí a indispozičních
volen dochází někdy k prob-
lémům při poskytování 30minu-

tové přestávky na jídlo a od-
dech pracovníkům na přepáž-
kách v úředních hodinách. Řeší
se to např. formou zvonění při
příchodu klienta. Úřední hodiny
se plošně měnit nebudou, ale
odůvodněných případech lze po
domluvě s ředitelem KÚ při-
stoupit k dočasné úpravě úřed-
ních hodin v době oběda.

Člen výboru sekce katastrál-
ních úřadů Michal Volkmann
provedl účastníky zasedání po
pracovištích VÚGTK ve Zdi-
bech, technické knihovně, pra-
covišti metrologie. Předvedl i ukáz-
ku ověřování měřidla, procesu
digitalizace starých měřičských
přístrojů. Prohlídka VÚGTK
byla velmi zajímavá, nikdo
z výboru sekce tam dosud ne-
byl a panovala velká spokoje-
nost.

Další jednání výboru sekce
KÚ se uskuteční v prosinci v síd-
le odborového svazu.

Petr Heger, -dě-

Výbor sekce katastrálních úřadů navštívil pracoviště Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Uprostřed předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Karel Večeře.
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§ ODPOVÍDÁME §

Je možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou počtvrté
u téhož zaměstnavatele v případě, že ten čtvrtý pracovní poměr
bude na rozdílnou pracovní pozici? Jde o příspěvkovou organi-
zaci města.

Mám těžkou alergii na pokojovou rostlinu fikus. Na pracovišti
je několik kusů této rostliny. Je zaměstnavatel povinen vyhovět
mé žádosti o odstranění těchto rostlin?

Podle mého názoru takový
postup není v žádném případě
možný. Ustanovení § 39 odst. 2
ZP je kogentní a nelze se od něj
odchýlit, pouze podle § 363 ZP
tzv. „ve prospěch zaměstnance“
a na tom se jistě shodneme, že
další („čtvrtý“) pracovní poměr
na dobu určitou není ve pro-
spěch zaměstnance, ale v jeho
neprospěch. Je třeba si uvě-
domit, že před tzv. koncepční
novelou zákoníku práce v roce
2012 mohl být pracovní poměr

Lituji, ale žádný právní před-
pis takovou povinnost zaměstna-
vateli neukládá.

Z vašeho dotazu nevyplývá,
zda máte uvedenou alergii
potvrzenou lékařským posud-
kem, proto bych osobně do-
poručovala následující postup.
Podle § 56 odst. 1 písm. e)
zákona č. 373/2011 Sb., zákona
o specifických zdravotních služ-
bách je zaměstnavatel povinen
vyslat zaměstnance na mimo-
řádnou pracovnělékařskou pro-
hlídku, pokud o to zaměstnanec
požádá. Proto vám doporučuji
požádat zaměstnavatele, aby vás
vyslal na tuto mimořádnou pro-
hlídku. Lékaři pracovnělékařské
péče zaměstnavatele pak do-
poručuji celou situaci vysvětlit
a požádat ho, aby v rámci své
kompetence projednal s vaším
zaměstnavatelem váš problém.

Lékař pracovnělékařské péče
má totiž podle § 2 vyhlášky č.
79/2013 Sb., o pracovně-
lékařských službách a některých
druzích posudkové péče přímo
povinnost provádět pro zaměst-
navatele poradenství a tzv. zdra-
votní dohled na pracovišti. V rám-

ci toho poradenství pak má mi-
mo jiné jako povinnost se zaměst-
navatelem projednávat úpravu
pracovních míst a pod tuto jeho
povinnost bych podřadila i jed-
nání o umístění rostlin na pra-
covišti. Nakonec lékař pracov-
nělékařské péče může celý prob-
lém zobecnit, alergii na danou
rostlinu nakonec může mít ča-
sem více zaměstnanců a mohl by
z toho vzniknout problém.

Ve vašem případě může však
pomoci jedině lékař, protože to-
ho bude zaměstnavatel tzv.
„poslouchat“. Vy samozřejmě
můžete celou věc také se zaměst-
navatelem projednat, zaměstna-
vatel má ze zákona povinnost
projednávat se zaměstnanci
veškeré záležitosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ale to je také vše. Konečně
rozhodnutí je vždy na zaměstna-
vateli. Ale v okamžiku, kdy bude
se zaměstnavatelem projednávat
celou záležitost lékař, a bude
s ním jednat z odborného hle-
diska, pak věřím, že by zaměst-
navatel mohl argumenty lékaře
uznat.

JUDr. Eva Dandová

na dobu určitou prodlužován
maximálně na 2 roky. Stávající
právní úprava umožňuje prod-
loužení celkem na 9 let (3 roky
a dvakrát další prodloužení o 3 ro-
ky). Podle mého názoru stávající
právní úprava jde proti smyslu
a cílům směrnice 1999/70/ES
o rámcové dohodě o pracovních
poměrech na dobu určitou uza-
vřenou mezi Evropskou unií
konfederací průmyslu a zaměst-
navatelů (UNICE), Evropským
střediskem veřejných produktů
(CEEP) a Evropskou konfedera-
cí odborových svazů (EKOS),
která považuje pracovní poměr

na dobu určitou za pracovní
poměr se sníženou životní a pra-
covní jistotou pro zaměstnance.

Ale zpět k vašemu dotazu.
Tady si musíme především uvě-
domit, že ustanovení § 39 ZP po-
jednává pouze o trvání pracov-
ního poměru, tedy o tzv. pracov-
ním poměru na dobu určitou.
Toto ustanovení nehovoří nic
o obsahu pracovní smlouvy nebo
o tom, že pracovní poměr na
dobu určitou znamená, že po
danou určitou dobu (třeba oněch
9 let) bude zaměstnanec vykoná-
vat jednu a tu samou práci, jeden
druh práce. O tom se v § 39 ZP
vůbec nejedná, proto musíme
odlišovat pojmy „pracovní po-
měr“ a „pracovní smlouva“.
Obecně platí, že i když např.
bude uzavřen pracovní poměr na
dobu určitou 6 měsíců, že se mo-
hou smluvní strany po měsíci
dohodnout na změně obsahu
pracovní smlouvy spočívající ve
změně sjednaného druhu práce
a nebude to mít žádný vliv na to,
že pracovní poměr byl sjednán
na dobu určitou 6 měsíců. Proto
také platí, že i když se pracovní
poměr na dobu určitou tzv. řetězí
(prodlužuje), že se mohou v prů-
běhu jeho trvání měnit jeho ob-

sahové náležitosti, tedy druh
vykonávané práce nebo místo
vykonávané práce. Ustanovení §
39 ZP nikterak nebrání účast-
níkům pracovněprávního vztahu
(zaměstnavateli a zaměstnanci)
v jejich smluvní volnosti a v mož-
nosti upravit si vzájemné vztahy
kdykoliv a jakkoliv podle své
nejlepší vůle. Ustanovení § 39
ZP pouze má chránit zaměst-
nance, aby nežil nepřiměřenou
dobu v nejistotě, že jeho pracov-
ní poměr skončí.

Z tohoto úhlu pohledu tedy
uzavření „čtvrtého“ pracovního
poměru na dobu určitou nemůže
přicházet v úvahu. Bylo by de
facto pouhým obcházením zá-
kona, resp. smyslu a účelu § 39
ZP.

Nakonec samozřejmě připouš-
tím možnost postupu podle § 39
odst. 4 ZP na základě písemné
dohody s odborovou organizací.
K tomu by ovšem musely být
dány prokazatelné vážné pro-
vozní důvody. Podle § 39 odst. 4
ZP může postupovat kterýkoliv
zaměstnavatele (příspěvkovou
organizaci města nevyjímaje),
ale za podmínky, že u něho pů-
sobí odborová organizace.

JUDr. Eva Dandová

Evropská občanská inciativa – Erasmus pro státní zaměstnance
Náš svaz byl osloven týmem stojícím za programem výměny

státních zaměstnanců (Civil Servant Exchange Program). Cílem to-
hoto projektu, který se zformoval jako tzv. evropská občanská ini-
ciativa, je zahájit celoevropský program, který nabídne státním za-
městnancům z EU profesní zkušenost v jiném členském státě. Tato
dobrovolná výměna by probíhala v podobné službě po dobu 2 až 12
měsíců, aby účastníci mohli sledovat a učit se, jak se jejich práce
provádí v jiném členském státě. Aby nedocházelo k rozdílům mezi
úředníky v otázce odměňování, měli by nadále dostávat své platy ze
země původu. V případě, že je plat účastníka nižší, než jaký dostává
úředník na srovnatelné pozici v hostitelském členském státě, měl by
být vytvořen evropský fond, který by rozdíl vyrovnal.

Více informací o projektu naleznete zde
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/00-
0002_cs

Aby projekt vznikl, musí během následujícího roku nasbírat 1
milion podpisů z nejméně 7 členských států. Jelikož se domníváme,
že takový projekt by mohl naší státní službě prospět, dovolujeme si
vás o něm touto cestou informovat. Zvažte, zda jeho vznik svým
podpisem podpoříte.

Pokud se rozhodnete iniciativu podpořit, můžete tak učinit na
tomto odkazu https://eci.ec.europa.eu/016/public/#/screen/home

Alergie na rostliny na pracovišti

Řetězení pracovních poměrů

https://eci.ec.europa.eu/016/public/#/screen/home
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000002_cs
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000002_cs
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Rezoluce ETUC ohledně zotavení a sociální progresu 2022
5. říjen 2021

ETUC na svém zasedání výkonné rady ve dnech 5. a 6. října přijal rezolu-
ci ohledně ekonomického zotavení a sociálního progresu pro rok 2022. EU
Semestr 2022 je příležitostí pro EU, aby se vybrala novou cestou, kde se bude
posuzovat situace více než jen perspektivou HDP, aby přijala rozvojový mo-
del, který bude napomáhat spravedlivé transformaci k environmentální a so-
ciální udržitelnosti. Agenda udržitelnosti by měla být tažena posíleným zá-
vazkem prosazovat udržitelný růst, plnou zaměstnanost a důstojnou práci.
Evropští sociální partneři představili sadu indikátorů, které doplňují HDP,
a které vystihují udržitelnost blahobytu. Znamená to, že Semestr konečně za-
pojí EU a všechny členské země do implementace akčního plánu EPSR, který
byl přijatý v Portu. Hlavní cíle strategie schválené v Portu jsou zaměstnanost,
vzdělávání a školení a chudoba. Sociální nerovnosti by měly být řešeny tak,
aby docházelo k růstu a postupné konvergenci pracovních a životních pod-
mínek lidí. Kvalitní pracovní místa by měla být v srdci strategie na zotavení
EU. Evropský pilíř sociálních práv (EPSR) a Cíle udržitelného rozvoje OSN
(SDG) by měly EU ukázat další cestu při tvoření její politiky.
Proč EU potřebuje regulaci práce na základě online platformy
6. říjen 2021

Při příležitosti Mezinárodní dne důstojné práce 7. října se odbory připojily
k výzvám, aby EU zajistila důstojnou práci pro pracovníky z online pracov-
ních platforem. Již nemůžeme dále otálet s ukončením špatných pracovních
podmínek pro tyto pracovníky, obzvláště s ohledem na jejich sociální zabez-

pečení a bezpečnost. Evropská komise
se zavázala představit legislativu posti-
hující tento segment pracovního trhu
do konce tohoto roku, když cílem je
zlepšit pracovní podmínky těchto pra-
covníků. V souladu s rezolucí Evrop-
ského parlamentu ohledně férových

pracovních podmínek, práv a sociální ochrany pracovníků z online platforem
evropské odbory bojují pro zavedení pracovního vztahu mezi společnostmi
zaměstnávající lidi přes platformy a jejich pracovníky. Společnosti zadávající
práci přes online platformy by měly nést zodpovědnost za pracovníky, kterým
poskytují práci, s ohledem na daň z příjmu, placení sociálního zabezpečení,
zdraví a bezpečnost pracovníků a korporátní sociální zodpovědnost. V tomto
kontextu se hlasitě diskutuje o rostoucím počtu online platforem pro pracov-
níky v pečovatelském sektoru, kde mnoho platforem nabízí práci pouze
OSVČ a některé dokonce nenabízejí ani zaměstnanecký vztah ani nevyžadu-
jí status OSVČ. Existuje zde vysoké riziko, že takto zadávaná práce z online
platforem povede k zhoršení pracovních standardů pro kvalifikované pečo-
vatele. EPSU vyzývá Evropskou komisi k představení ambiciózní legislativy,
která bude následována podstatným zlepšením pracovních podmínek pro pra-
covníky z online platforem. Minimem by mělo být zavedení předpokladu
o zaměstnaneckém vztahu mezi pracovníky a společnostmi zadávajícími prá-
ci pomocí online platforem. Dokázání opaku by mělo být povinností spo-
lečnosti, a ne individuálního pracovníka.
ETUC vyzývá ministry financí EU k přehodnocení rozhodnutí o da-
ňových rájích z roku 2017
6. říjen 2021

Zástupci ETUC vyzývají ministry financí EU, aby zvrátili své rozhodnutí
z roku 2017, které znamenalo, že za daňové ráje nejsou považovány země,
které selhávají při zveřejňování skutečných vlastníků společností v jejich ze-
mi. Konfederační tajemnice ETUC Lina Carrová: „Ministři financí EU by
měli činit podstatně víc při odhalování těch, kteří skrývají peníze v daňových
rájích. Objem ročních daňových ztrát kvůli daňovým rájům je obrovský, když
se jedná ročně až o 360 miliard euro, protože je nadále až příliš snadné pře-
souvat korporátní zisky a soukromá aktiva do daňových rájů. Nedávno zveřej-

něné dokumenty Pandora Papers
ukazují, jak bohatí, včetně vrcholných
představitelů vlád a států dvou zemí
EU, chrání své bohatství před zdaně-
ním tajným přesouváním peněz do da-
ňových rájů, zatímco spoléhají, že os-
tatní budou platit své daně pro finan-
cování veřejných služeb, na kterých

jsou všichni občané a podniky závislé. Tyto dokumenty demonstrují hodnotu
kvalitního žurnalizmu a nezávislých médií.“ EU v červenci zveřejnila svůj
šestý balíček v boji proti praní špinavých peněz a financování terorizmu.
ETUC věří, že toto dává Evropskému parlamentu a ministrům financí zemí
EU příležitost napravit chyby z minulosti a přestat se spoléhat na to, že
daňové ráje se budou reformovat samy.
EPSU podporuje CGIL a italské odbory při útocích extrémní pravice
11. říjen 2021

Hlavní kancelář italské odborové konfederace CGIL byla v sobotu 9. října
napadena členy extrémně pravicových skupin. Došlo k tomu v návaznosti na

demonstraci proti vakcínám, když
účastníci protestovali proti nařízení
vlády na povinné očkování pro určité
skupiny pracovníků. Demonstranti
vstoupili do budovy CGIL a v kan-
celářích způsobili velký zmatek. Ná-
rodní a římští lídři fašistické skupiny

Forza Nuova byli zatčeni kvůli jejich násilným akciím. Odsouzení těchto akcí
přišlo okamžitě ze všech stran evropského odborového hnutí a zástupci
EPSU zaslali dopis s vyjádřením solidarity. Kongres EPSU v Dublinu dal
velice jasně najevo, že proti fašismu musíme vystupovat tvrdě a jednotně.
Svou solidaritu vyjádřil i premiér Mario Draghi, který krátce po incidentu bu-
dovu ředitelství CGIL navštívil.
Odbory a neziskové organizace: Ochraňte lidi před rostoucími účty za
energie
13. říjen 2021

Zástupci koalice Právo na energii kritizovali soubor nástrojů, které dnes
zveřejnila Evropská komise za účelem snížení dopadu strmě rostoucích cen
plynu. Při pokračujícím růstu účtů za energie miliony Evropanů čelí mrznoucí
zimě a rozhodování mezi topením nebo jídlem. Tato situace bude nebezpečná
a v některých případech smrtelná pro zranitelné domácnosti, pokud nebudou

zavedena silnější zmírňující opatření
a pokud nebudou vyřešeny samotné
základy důvodů energetické chudoby.
Evropská komise navrhuje svým člen-
ským zemím, aby poskytly podporu
a krátkodobé daňové úlevy u elektřiny.
Oba kroky jsou sice podle této Koalice

důležité, ale neodpovídají obrovskému rozsahu problému. Martha Myersová
z Přátelé Země k tomu řekla: „Přístup k čisté a dostupné energii je lidské prá-
vo. Je skandální, že Evropané jsou odsouzeni platit za náš volatilní energe-
tický systém, kterému dominují fosilní paliva. Soubor nástrojů od Evropské
komise je pouhou kapkou v moři pro ty, kteří tuto zimu prožijí v energetické
chudobě. Závazek poskytnout finanční podporu a urychleně dodat dotované
renovace a programy na obnovitelné zdroje těm, kteří je potřebují nejvíc, je
úplným minimem.“ Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan na
danou situaci reagoval slovy: „Krize cen energií odhaluje masivní nedostatky
neoliberálního energetického systému. Vlády by měly okamžitě přikročit k zá-
kazu odpojování domácností. Veřejná kontrola je nyní potřebná více než kdy
jindy k dodržení práva na energii.“ Pavol Mokoš


