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Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1080 ze dne 21.
října 2020 přijala řadu krizových opatření. Jedním z nich je
příkaz orgánům veřejné moci a správním orgánům co nejvíce
omezit činnost spojenou s pobytem na úřadě, včetně střídání
oddělených skupin zaměstnanců a umožnění práce na dálku.
Dále vláda České republiky dne 26. října 2020 přijala usne-
sením č. 1102 další krizová opatření. Mimo jiné nařídila
všem zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji za-
městnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním
podmínkám vykonávat v místě bydliště.
Práce na dálku tedy v tuto chvíli není pouze doporučením,
ale zaměstnavatelé jsou povinni ji využívat v maximální
možné míře. Porušení krizového opatření by mohlo být
pokutovatelným správním deliktem.

Z výše uvedeného dle našeho názoru jednoznačně vyplývá,
že pokud je výkon práce v režimu práce z domova alespoň
částečně možný, je zaměstnavatel povinen ho u daného za-
městnance nebo zaměstnankyně v maximální možné míře
využít.
Zároveň uvádíme, že v případě, že při fyzickém pobytu za-
městnance v kanceláři, který nebyl nevyhnutelný, dojde k je-
ho nákaze nemocí Covid-19, bude dána odpovědnost za-
městnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci ve smyslu
§ 265 odst. 1 nebo 2 zákoníku práce, včetně povinnosti kom-
penzace případného úmrtí.

Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing.Alena Gaňová, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Stanovisko OSSOO - PRÁCE Z DOMOVA (Home Office)
V Praze dne 2. listopadu 2020

Ratingové agentury potvrzují vynikající
rating ČR

Úřad práce ČR povede Viktor Najmon
Modernizace Úřadu práce ČR, zajištění dostupnosti veš-
kerých služeb v online prostředí, proklientský přístup
nebo ještě užší spolupráce a efektivní komunikace s part-
nery v regionech. To jsou jen některé oblasti, na které se chce zaměřit
nový generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. V uplynulých
měsících prošel řádným výběrovým řízením. Do funkce byl dnes jmen-
ován státní tajemnicí Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Viktor Najmon zná velmi
dobře chod Úřadu práce ČR. Jako
zastupující generální ředitel pro-
vedl úřad zřejmě nejtěžší zatěžká-

vací zkouškou v jeho historii –
první vlnou epidemie. A nastáva-
jící druhá vlna nebude o nic men-
ší výzvou. Úřad práce ČR ale
v blízké budoucnosti čeká také řa-
da systémových změn a já věřím,
že se pan nový generální ředitel
ujme jejich realizace se stejnou
mírou zodpovědnosti a nasaze-
ním, které prokázal v uplynulých
měsících,“ uvedla ministryně
práce a sociálních věcí Jana Ma-
láčová (ČSSD).

Viktor Najmon dosud vedl
Odbor kanceláře generálního
ředitele ÚP ČR a od února 2020 je
zastupujícím generálním ředi-

Nejnovější hodnocení ratin-
gových agentur S&P, Japan Cre-
dit Rating Agency (JCR) a Fitch
potvrdila vysokou úvěrovou
spolehlivost České republiky,
která se tak navzdory zhoršené-
mu ekonomickému vývoji v dů-

sledku koronavirové pandemie,
bude nadále výhodně financovat
na domácím i zahraničních
trzích.

Ratingová agentura Japan

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSLHM7M
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSLHM7M
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Úřad práce ČR povede Viktor Najmon

telem Úřadu práce ČR. Úkolů,
které ho nyní čekají, je celá řada.
Mezi ty nejdůležitější patří s ohle-
dem na aktuální situaci především
modernizace a digitalizace úřadu
a poskytovaných služeb.

„Předchozí měsíce ukázaly, jak
důležitá je možnost vyřídit veškeré
záležitosti elektronicky a ve 21.
století musí být tento způsob při
jednání s úřady již samozřej-
mostí,“ uvádí Viktor Najmon.

Dalšími oblastmi, na které se
nový generální ředitel ÚP ČR
hodlá dlouhodobě zaměřit, je
účinné poradenství a další vzdě-
lávání klientů podle požadavků
zaměstnavatelů. V tomto ohledu
považuje mimo jiné za důležité
udržovat databázi volných pra-
covních míst aktuální.

Pro poskytování kvalitních slu-
žeb klientům je klíčová také per-
sonální stabilizace úřadu, zvýšení
bezpečnosti pracovníků v „prv-
ní linii“ a využití motivačních
nástrojů, např. zřizování dětských
skupin/jeslí pro děti zaměstnanců.

„Cílem je zajistit, aby Úřad

práce ČR byl efektivním správním
úřadem, jehož prostřednictvím
stát realizuje politiku zaměst-
nanosti a řádnou výplatu nepojist-
ných sociálních dávek. Jinak ře-
čeno, moderním úřadem 21. stole-
tí,“ uzavírá nový generální ředitel.

Viktor Najmon absolvoval
Evangelickou teologickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze. Od
roku 2006 působí v resortu Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí.
Pátým rokem je ředitelem Odboru
kanceláře generálního ředitele ÚP
ČR. Od února 2020 pak navíc ve
funkci zastupujícího generálního
ředitele Úřadu práce ČR. Má
zkušenosti z oblasti řízení lid-
ských zdrojů a vzdělávání dos-
pělých.

tisková zpráva ÚP ČR
Praha, 6. listopadu 2020

Předseda OSSOO Pavel Bednář
k jmenování generálního ředitele ÚP ČR

Od ledna letošního roku neměla jedna z nejvýznam-
nějších institucí v zemi vedoucího představitele.
Všichni zaměstnanci Úřadu práce ČR včetně
Odborového svazu státních orgánů a organizací vel-
mi netrpělivě čekali, kdy bude jmenován/a generální
ředitel/ka tohoto veledůležitého služebního úřadu.
V pátek 6. listopadu 2020 konečně ministryně práce

a sociálních věcí jmenovala generálním ředitelem odborníka, který již
nějaký čas působí na ÚP ČR, dokonce jej od února tohoto roku vedl
z pověření ministryně Maláčové jako zastupující generální ředitel.
Nezávidím Mgr. Viktoru Najmonovi úkoly, které jej nyní čekají: sys-
témové změny služebního úřadu jako např. modernizace, digita-
lizace a personální stabilizace vedoucí k efektivnímu správnímu
úřadu a v neposlední řadě bezpečnost pracovníků v „první linii”. Ale
na druhou stranu mu držím pěsti, aby se mu vše podařilo naplnit a aby
vedle politických, služebních a osobních ambicí myslel především na
své zaměstnance, na to, v jakém prostředí a atmosféře budou plnit své
úkoly včetně jejich platového ohodnocení. Motivovaný a spokojený
zaměstnanec je klíčem k úspěchu. Těším se na vzájemnou spoluprá-
ci!

Úřadům práce chybí personál, hrozí kolaps vyplácení dávek

přečetli jsme
Úřady práce se potýkají s vý-

padkem personálu, v polovině
října jim chybělo téměř 1150
pracovníků. Zaměstnanci zůstali
po uzavření škol doma s dětmi,
jsou v karanténě či na nemocen-
ské. Vyplývá to z podkladů mi-
nisterstva práce pro vládu k ná-
vrhu zákona o dočasném zjed-
nodušení pravidel pro vyplácení
dávek. Resort hodnotí situaci
jako kritickou.

V úřadech práce by letos mělo
být téměř dvanáct tisíc postů,
schází tedy zhruba desetina pra-
covníků. „Personální situace se
výrazně, skokově zhoršuje a v tu-
to chvíli není možné predikovat
její zlepšení. V polovině října
2020 chybí 1147 zaměstnanců,“
uvedlo ministerstvo.

V pátek 9. října bylo v karan-
téně 84 pracovníků, na ošetřov-
ném 41 a na běžné nemocenské
535. Covid mělo pak 73 zaměst-
nanců. Za minulý týden ubylo
dalších 414 lidí. K pátku 16. říj-
na ministerstvo evidovalo 113
lidí v karanténě, 326 na ošet-
řovném, 129 s covidem a 606 na
nemocenské.

Podle ministerstva takto rych-
le na jaře počet pracovníků, kteří
nejsou v úřadu, nerostl. Situaci
hodnotí vedení resortu jako kri-
tickou. Uvádí, že navrhuje
opatření k zabránění „kolapsu
při vyplácení dávek“, u kterých
se nárok posuzuje každého čtvrt
roku.

Dávky bez dokládání příjmů
Úřady práce by tak podle

návrhu zákona nemusely pro
poslední čtvrtletí plošně přehod-
nocovat výši vyplácených pří-
spěvků na bydlení a přídavků na
dítě či zvýšení příspěvků na
péči. Lidé by tak měli tyto dávky
dál dostávat bez toho, aby
museli úředníkům dokládat své
příjmy či vynaložené náklady za
poslední kvartál. Stejný postup
prosadilo ministerstvo práce už
na jaře.

Česko je od 5. října v nou-
zovém stavu. Vláda ho vyhlásila
na 30 dnů. Úřady práce omezily
od minulého týdne úřední
hodiny. Otevřeno mají v pondělí
a ve středu od 8:00 do 13:00.

„Pokud by obdobná situace
byla i v lednu 2021 a činnost
Úřadu práce ČR bude z důvodu
pandemie omezena, navrhuje se
tento princip prolongovat (od-
bourání povinnosti dokládat
a přehodnocovat příjem a nákla-
dy) i pro první kalendářní čtvr-
tletí roku 2021,“ uvedlo mini-
sterstvo v podkladech k záko-
nu.

Lidé, kteří pobírají některé
dávky, musí úřadům práce podle
nynějších pravidel dokládat své
příjmy a další skutečnosti každé
tři měsíce. Potřebné dokumenty
musí dodat za skončené čtvrtletí
do konce prvního měsíce další-
ho kvartálu. Nyní je to tedy do
konce října. Pokud by to

neudělali, vyplácení pomoci od
státu se zastaví. Kdyby potvr-
zení neposkytli pak do konce
daného čtvrtletí, teď tedy do
konce prosince, o dávku přijdou.
Podklady úředníci přezkoumá-
vají a podle nich výši příspěvků
či přídavku upravují.
Žadatelů o podporu přibude

Díky navrhovanému dočasné-
mu zrušení povinnosti by podle
autorů návrhu ubylo úřadům
práce významně administrativy
a mohly by se soustředit na vyři-
zování žádostí o dávky v hmot-
né nouzi či na kurzarbeitovou
podporu firmám. Ministerstvo
očekává, že kvůli koronavirové
krizi a nařízeným opatřením
může žadatelů o podporu přibý-
vat.

Aby dočasná pravidla začala
platit, musí návrh zákona schvá-
lit vláda, přijmout Parlament
a podepsat prezident. Mini-
sterstvo navrhuje, aby se norma
projednávala ve stavu legisla-
tivní nouze, tedy zrychleně.

19. října 2020

https://www.idnes.cz/ekonomik
a/domaci/ministerstvo-prace-
davky-urad-zamestnanec-vy-
p a d e k - p a n -
demie.A201019_154839_ekono
mika_mato

Z Twitteru
Jan Hamáček, 19. října 2020

Je fér upřesnit, že
ČSSD nechce zvyšo-
vat plošně platy státních zaměst-
nanců. Chápeme složitou ekono-
mickou situaci, ale chci přidat li-
dem v první linii z Policie ČR
nebo hasičům, s tím však Alena
Schillerová na vládě nesouhlasi-
la.
Pavel Bednář

Jsem šokován vyjádřením 1.
místopředsedy vlády ČR Jana
Hamáčka na Twitteru. To, že
nekomunikuje s nejvýznamněj-
ším OS u bezpečnostních sborů,
jsme si zvykli, ale že se zastřešu-
je sociálnem, ale skutek utek, to
opravdu ocení voliči této prý le-
vicové strany. Chápu složitost
doby, chápu napětí u zpracování
rozpočtu, ale nechápu, že vláda
hází své zaměstnance přes palubu
v době, kdy právě oni realizují
všechna vládní opatření ve
prospěch firem, podnikatelů či
živnostníků

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministerstvo-prace-davky-urad-zamestnanec-vypadek-pandemie.A201019_154839_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministerstvo-prace-davky-urad-zamestnanec-vypadek-pandemie.A201019_154839_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministerstvo-prace-davky-urad-zamestnanec-vypadek-pandemie.A201019_154839_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministerstvo-prace-davky-urad-zamestnanec-vypadek-pandemie.A201019_154839_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministerstvo-prace-davky-urad-zamestnanec-vypadek-pandemie.A201019_154839_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministerstvo-prace-davky-urad-zamestnanec-vypadek-pandemie.A201019_154839_ekonomika_mato
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Ratingové agentury potvrzují vynikající
rating ČR

Credit Rating Agency (JCR) ve
čtvrtek 5. listopadu potvrdila hod-
nocení České republiky pro dlou-
hodobé závazky v domácí i cizí
měně. Agentura oceňuje zejména
dlouhodobě obezřetnou fiskální
politiku vlády a nízký dluh sek-
toru vládních institucí. Výhled
hodnocení je stabilní.

S&P v pátek 30. října potvrdila
výborné hodnocení České repub-
liky AA pro domácí závazky
a AA- pro zahraniční závazky,
a to se stabilním výhledem. Ve

svém hodnocení ocenila dlou-
hodobě nízkou úroveň zadlužení,
stabilní bankovní systém či vyso-
ké devizové rezervy.

Podle komentáře Fitch ze
středy 4. listopadu zase návrh
rozpočtu ČR na rok 2021 ukazuje
na fiskální konsolidaci a nazna-
čuje, že zadlužení země se po
roce 2021 stabilizuje.

„Přestože jsme kvůli dopadům
pandemie museli podstatně
navýšit plánovaný schodek stát-
ního rozpočtu, stále Česká repub-
lika zůstane mezi fiskálně nejdis-
ciplinovanějšími ekonomikami

Sociální partneři diskuto-
vali aktuálně platná opatření
v souvislosti s koronavirovou
krizí, pomoc strukturálně zne-
výhodněným regionům, nový
stavební zákon nebo sociální
opatření v souvislosti s útlu-
mem těžby uhlí . . .

Valorizace zvláštního
příplatku a příplatku za

práci ve ztíženém pracovním
prostředí

Výsledkem dosavadních jed-
nání jsou tři možné varianty va-
lorizace dotčených příplatků. Při
navýšení spodních i horních hra-
nic uvedených příplatků o 25 %,
by se jednalo o roční náklady ve
výši cca 2,6 mld. Kč. V případě
navýšení o 50 % by se v celkovém
objemu prostředků na platy jedna-

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 2. listopadu 2020
sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity

lo o cca 5,2 mld. Kč. V případě
100% navýšení by se v celkovém
objemu prostředků na platy jedna-
lo o cca 10,4 mld. Kč. Případné
navýšení dotčených příplatků bu-
de nutno spojit s poskytnutím do-
datečných prostředků na platy
a zajištění financování.

Další jednání Rady hospo-
dářské a sociální dohody se
uskuteční 14. prosince 2020.
https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/tripartita-jed-
nala-o-pomoci-podnikatelum--
zamestnancum-i-regionum-
184631/

názor
Z prostředí státní správy

pochází dotaz ohledně správ-
nosti postupu zaměstnavatele
při omezení činnosti jistého
úřadu ve dnech 29. 10. a 30. 10.
2020, ke kterému došlo v ná-
vaznosti na usnesení vlády v záj-
mu omezení šíření koronaviru.

Pro většinu zaměstnanců
úřadu to znamenalo dva dny
překážky na straně zaměstna-
vatele za plný plat. Avšak ti za-
městnanci, kteří měli dle ročního
plánu naplánovanou dovolenou
na tyto dva dny, čerpali dovole-
nou, protože zaměstnavatel trval
na jejím čerpání. Samozřejmě se
tento postup nelíbil zaměst-
nancům, kteří čerpali ve zmí-
něné dny dovolenou, zatímco
ostatní zaměstnanci byli „na
překážkách“.

Odpověď svazové právničky
Šárky Homfray na dotaz však
nemohla být jiná než:

„Určení čerpání dovolené je
ze zákona v dispozici zaměstna-
vatele/služebního úřadu. S JUDr.
Pospíšilem i dalšími se ve výkla-
du shodujeme, že pokud byl před
vydáním opatření již individuál-
ním zaměstnancům určen termín
čerpání dovolené, ať už plánem
dovolených nebo individuálně,
pak je zaměstnavatel oprávněn
nařídit její čerpání.“

Zákoník práce hovoří v tomto
smyslu jasně, ale současně ne-
brání zaměstnavateli v možnosti
učinit dohodou se zaměstnan-
cem změnu. Obecně je přijímáno
tvrzení, že spokojený zaměst-
nanec je předpokladem dobrého
výkonu práce, a je jistě předpo-
kladem vyšší loajálnosti k za-
městnavateli než jen k oddanos-
ti z důvodu obživy či dokonce
strachu. Zvláště v současné na-
pjaté době si zaměstnanci státní
správy, na které jsou kladeny vy-
soké nároky v souvislosti s pro-
plácením nejrůznějších dávek ke
zmírnění ekonomických dopadů
epidemie koronaviru, jistě za-
slouží lidštější přístup, který je
ve výsledku přínosem i pro za-
městnavatele. Bohužel v tomto
případě tak tomu nebylo.

K. Dědovská

EU. Je moc důležité, že je naše
země považována za spolehlivého
partnera a může si i nadále
půjčovat na finančních trzích za
výhodných podmínek“ uvedla
ministryně financí Alena Schi-
llerová. „Podle nejnovější pro-
gnózy Evropské komise se české
veřejné finance se svým saldem -
6,2 % zařadí na konci letošní-
ho roku na osmé nejlepší místo
v EU. Velikostí dluhu pak zů-
staneme i na konci roku 2021 na
skvělém pátém místě. Za Eston-
skem, Bulharskem, Lucembur-
skem a Švédskem,“ připomněla
Alena Schillerová.

tisková zpráva MF ČR
6. 11. 2020

Veěkeré poštovní datové
zprávy pro všechny uživatele
datových schránek zdarma

https://www.datoveschranky.info/-/postovni-datove-zpravy-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma
https://www.datoveschranky.info/-/postovni-datove-zpravy-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma
https://www.datoveschranky.info/-/postovni-datove-zpravy-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-jednala-o-pomoci-podnikatelum--zamestnancum-i-regionum-184631/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-jednala-o-pomoci-podnikatelum--zamestnancum-i-regionum-184631/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-jednala-o-pomoci-podnikatelum--zamestnancum-i-regionum-184631/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-jednala-o-pomoci-podnikatelum--zamestnancum-i-regionum-184631/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-jednala-o-pomoci-podnikatelum--zamestnancum-i-regionum-184631/
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Stárnutí zaměstnanců veřejné správy
Jedním z materiálů, kterými se zabývala Rada
vlády pro veřejnou správu (o jejímž jednání jste
byli informováni v NOS č. 16, ze dne 15. října
2020), byla „Analýza stárnutí zaměstnanců veřej-
né správy 2020“.
Je jednoznačné,
že obyvatelstvo

rozvinutých ekonomik stárne.
Důsledky tohoto globálního tren-
du zasahují i Českou republiku.
Tento fakt potvrzují poznatky
Evropské komise, která v Country
reportu pro rok 2019 Českou re-
publiku varuje, že tradiční stabili-
ta českých veřejných financí může
být stárnutím obyvatel do budouc-
na významně ohrožena. Demo-
grafická změna a narůstající počet
starších obyvatel vyvolávají otáz-
ky nakolik, kdy a jak tento trend
zasáhne také český trh práce a te-
dy i veřejnou správu, ve které
pracují desítky tisíc zaměstnanců.

Proto Rada vlády pro veřejnou
správu uložila MV zpracovat ana-
lýzu stárnutí zaměstnanců obou
úrovní veřejné správy, která by
měla být úvodní analýzou a prv-
ním krokem v tvorbě strategic-
kých opatření, díky kterým si
veřejná správa i do budoucna
udrží svou stabilitu, bude schopná
neustále zvyšovat svou kvalitu
a efektivitu, a spolehlivě tak čelit
všem novým výzvám.

Podle poslední projekce obyva-

telstva ČSÚ vzroste do roku 2050
podíl obyvatel ČR starších 65 let
z dnešních 19 % na 30 %. Promě-
na složení obyvatelstva, která je
způsobená jak prodlužující se dél-
kou života, tak poklesem porod-
nosti, bude bezprostředně působit
na trh práce, a tedy i na věkové
rozložení veřejné správy. Mezi
hlavní doporučení této analýzy
proto patří vytvoření konkrétní
strategie přípravy na stárnutí
zaměstnanců veřejné správy,
a to na ústřední a individuálně
i územní úrovni, jejímž výstu-
pem bude jasná personální poli-
tika, která bude na jednotlivých
úřadech implementována.

Demografické změny budou vy-
žadovat zvýšení důrazu na uplat-
ňování principů tzv. age-manage-
mentu, tedy řízení lidských zdrojů
s ohledem na věk, a to zejména ve
vztahu k starším zaměstnancům
55+, respektive 56+. Do této vě-
kové skupiny v současnosti spadá
průměrně 28 % zaměstnanců
územních samospráv a 27 % za-
městnanců služebních úřadů. Nej-
vyšší podíl těchto osob lze sledo-
vat u obcí I. typu, městských částí

hl. m. Prahy a obcí II. typu. Na-
opak nejnižší podíl zaměstnanců
55+ vykazují kraje. Dle před-
ložené analýzy nelze podíl starších
zaměstnanců považovat za nežá-
doucí. Jejich působení ve veřejné
správě je velmi přínosné, jelikož
v naprosté většině případů dispo-
nují cenným know-how a hlubo-
kou znalostí fungování veřejné
správy. Organizace by se proto mě-
ly snažit o zamezení snížení jejich
pracovní schopnosti, a to podpo-
rou zdravého životního stylu či
umožněním slaďování osobního
a pracovního života, např. prostřed-
nictvím flexibilních forem práce.

Co se týká vzdělání v obecních
úřadech a úřadech městských částí
hl. m. Prahy u starších zaměstnan-
ců převažuje nejvýše dosažené stře-
doškolské vzdělání, v případě kra-
jů pak vysokoškolské vzdělání. Ve
státní službě pracuje většina star-
ších pracovníků na pozicích, které
vyžadují minimálně vysokoškol-
ské vzdělání. Problémem je však
podíl zaměstnanců do 30, respek-
tive 31 let, který v žádném ze sle-
dovaných případů nepřesahuje 10
%, přičemž nejmenší podíl těchto
zaměstnanců lze nalézt v obecních
úřadech obcí I. typu a na služeb-
ních úřadech. Z těchto dat lze
usuzovat, že veřejná správa není
pro mladé lidi příliš atraktivním
zaměstnavatelem, a do budouc-
na tak může být ohrožena konti-

nuita nástupnictví a zajištění
bezproblémového fungování slu-
žeb, poskytovaných veřejnou
správou. V případě státní služby
mají největší podíl starších za-
městnanců obory služby obrana,
veterinární péče, finance, veřejné
investování, zadávání veřejných
zakázek.

Součástí analýzy je i vliv prů-
myslu 4.0 na veřejnou správu, ze
které vyplývá, že nejvyššímu ri-
ziku nahrazení budou velmi prav-
děpodobně vystaveni středoškol-
sky vzdělaní úředníci, jelikož
právě na jejich pozicích jsou často
vykonávány opakované úkony,
které mohou být v budoucnu au-
tomatizovány. Jedná se například
o sekretáře, administrativní a spi-
sové pracovníky, úředníky zpra-
covávající číselné údaje jako je
mzdový účetní, statistik, rozpoč-
tář, finanční referent či pokladní.

Z výše uvedené analýzy lze
konstatovat, že během 10 let ode-
jde do důchodu 1/4 až 1/3 součas-
ných zaměstnanců, a proto je nut-
né do budoucna věnovat pozornost
této problematice.

V závěrečné části analýzy je
formulováno dvanáct doporučení,
která naznačují směr, kterým by se
veřejná správa mohla ve vztahu
k problematice stárnutí svých za-
městnanců a age managementu
ubírat.

Alena Gaňová

Ze Sekce policistů a zaměstnanců PČR
Výjezdní zasedání Sekce policistů a zaměstnanců
policie ČR při OSSOO neproběhne z důvodů
omezení Covid-19. Toto setkání se mělo
uskutečnit ve dnech 9. a 10. listopadu 2020
v rekreačním zařízení KŘP Jihomoravského kra-
je v Podhradí nad Dyjí.

stravovací zařízení jim vyhovu-
je. Předseda Jaroslav Chytrý in-
formuje e-mailovou korespon-
dencí členy výboru sekce
například o novele zákoníku
práce, kde se upravuje počítání
dovolené na hodiny a další nové
náležitosti. Sekce podporovala
jednání našeho OS a ostatních
odborových svazů veřejných
služeb a správy pod záštitou
ČMKOS o navyšování platů pro
rok 2021.

Využili jsme i setkání s „na-
ším“ ministrem vnitra Janem
Hamáčkem 29. července 2020
pro vyjednávání o stabilizačním
příspěvku pro Policii ČR k sta-
bilizaci útvarů, kde jsou pod-

I když se v le-
tošním roce členové výboru
sekce PaZ PČR nemohli osobně
sejít, jejich činnost neustala.
Vystupují při poradách a plní
schvalovací povinnosti k za-
městnavateli, projednávají s ře-
diteli KŘP ukončení služebních
i pracovních poměrů, seznamují
se s návrhem systemizací KŘP
ve svém kraji, jsou seznamováni
s protiepidemickými opatřeními.
Se zaměstnanci projednávali
navrhovaný stravenkový paušál
– zaměstnanci podporují OS
a nesouhlasí se změnou, závodní

stavy vyšší než 13 %. Při této
příležitosti jsme požádali pana
ministra o pomoc při vyjedná-
vání o navyšování platů státním
zaměstnancům k 1. 1. 2021. Bo-
hužel, vláda s nárůstem ve stát-
ním rozpočtu nepočítá. Zvyšují
se jen platy pedagogickým a ne-
pedagogickým pracovníkům škol-
ství a pracovníkům sociálních
služeb, zmrazují se platy ostat-
ním zaměstnancům ve veřejných
službách a správě! Výbor sekce
podporoval a podporuje vedení
OSSOO a ČMKOS při vyjed-
návání s vládou o benefitech na
další rok.

Velmi nerad končím neveselý-
mi slovy, nicméně skutečností je,
že naše země zažívá jedny z nej-
horších dní posledních desetiletí.
Byť podobná slova zaznívala již
během letošního jara, neuměli
jsme si představit, co nás bude
čekat na podzim. Zodpovědnost

za to, jak tímto obdobím pro-
jdeme, neseme všichni. Z vás
všech cítím velké odhodlání,
přestože i na nás tvrdě dopadá
koronavirová krize a řada z nás
tráví nedobrovolně čas v karan-
ténách. Buďte trpěliví. Společně
to zvládneme.

Všichni jste snad zahlédli vy-
stoupení genmjr. Mgr. Jana Švej-
dara, policejního prezidenta, ve
kterém děkují policisté a zaměst-
nanci PČR všem zdravotníkům
v první linii. Je to doopravdy
srdečné poděkování za jejich
úsilí, není to snadné zvládat,
zdravotníci jsou nenahraditelní,
jejich práce je specifická.
Chceme jim poděkovat za jejich
úsilí, ale nezapomínáme ani na
ty, kteří nejsou vidět, uklízečky,
prodavačky, kuchaře, řidiče
MHD a další, bez kterých by to
nešlo.

Jaroslav Chytrý
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Správné sezení při práci z domova aneb
Jak to zvládnout bez bolavých zad i bez kvalitní židle

Práce z domova má zajisté spoustu výhod, ale ne bohužel pro
všechny, kteří musí trávit hodiny denně u počítače. A je jedno, zda
se jedná o učitele či kancelářskou sílu, kreativce a jiné. Málokdo
z nich má doma správně vybavené pracovní místo, které by po er-
gonomické stránce splňovalo veškeré parametry, aby jejich záda
netrpěla. Jsou mezi námi i tací, kteří mají k dispozici max. gauč
či jídelní židli. Fyzioterapeut Jan Kottas nabízí řešení i pro ně.

Při dlouhodobém sezení je ze
všeho nejdůležitější nesetrvávat
dlouho v jedné statické pozici.
Vždy je dobré každý sed po 15-
30 minutách různě měnit, a to
například tak, že si dáme jednu
nohu pod zadek a za chvíli no-
hy vyměníme apod. Několik
dalších variant naleznete ve
videu.

Dobré je také sed u stolu či
na gauči kombinovat se stojem
u vyššího stolu či baru, případ-
ně podřepem např. u gauče, kdy
jsou velmi dobře zapojovány
i kyčle a zároveň další svalové
partie.

Na dech se můžete zaměřit
i při samotném sezení. „V pří-
padě sezení na židli si sedneme
na sedací kosti, toho docílíme
tak, že lehce vystrčíme zadek,
a tedy překlopíme pánev vpřed,
položíme obě chodidla celou
plochou na podlahu včetně prstů,
uvolníme břicho a lehce vytáh-
neme hrudní kost před sebe,” do-
poručuje Jan Kottas.

Uvědomování dechu je dobré
i při práci s myší, jelikož náš
dech je napojen na horní
končetiny. Čím lépe umíme s de-
chem pracovat, tím víc snížíme
napětí v rukou, dodává fyziote-
rapeut.
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clane
k/spravne-sezeni-pri-praci-z-domova-
aneb-jak-to-zvladnout-bez-bolavych-zad-
i-bez-kvalitni-zidle-40341491

Každá pozice by měla být
vždy pohodlná, tudíž se nikdy
nenuťte zůstávat v takové pozi-
ci, ve které se necítíte dobře či
vás při ní něco pobolívá.

V průběhu dne myslete i na to,
že je dobré si např. po každé ho-
dině udělat kratičkou přestávku,
během níž je dobré se projít tře-
ba jen kolem domu anebo si ale-
spoň na pár minut lehnout na zá-
da na zem a pozorovat své
dýchání, kudy dech v těle snad-
no proudí a kde je omezen.
Pravidelná pozornost pomůže
dýchání zkvalitnit, což má bla-
hodárný vliv pro celé tělo.

Mohou pracovat doma, ale nepovolí jim
to. Home office brzdí nedůvěra firem v lidi

Nedůvěra zaměstnavatelů ve své
lidi, domov jako nevhodné pracovní
prostředí či technické komplikace.
To všechno způsobuje, že v době
rostoucí epidemie v Česku pracuje
z domova podle dostupných dat
výrazně méně lidí než během jar-
ních omezení. Přitom právě v práci
se nakazí nejvíce lidí a lidé, kteří
pravidelně dochází do svého za-
městnání, mají o mnoho více rizi-
kových kontaktů.

"Vítejte z dovolené," přivítal
nadřízený své zaměstnance včetně
jednoho ze čtenářů Aktuálně.cz po-
tom, co skončila jarní opatření proti
šíření koronaviru a lidé přestali pra-
covat z domova a začali znovu
docházet do práce. Nyní, když je
epidemická situace v Česku výrazně
kritičtější, sice část lidí zůstává do-
ma, vždy polovina zaměstnanců ale
musí do práce docházet.

Právě nedůvěra v zaměstnance je
jedním z častých důvodů, proč lidé
z některých profesí, jejichž práce
nevyžaduje přítomnost na praco-
višti, stále museli během podzimní-
ho enormního růstu počtu nakaže-
ných docházet do práce a nemohli
svou práci vykonávat z domova.

Data sociologů z PAQ Research
a společnosti Google ukazují, že
lidé ještě před několika dny, z nichž
jsou dostupné poslední údaje,
chodili fyzicky do práce více, než
tomu bylo během jarních opatření.
Zatímco na jaře tímto způsobem
pracovalo až 23 procent lidí, druhý
říjnový týden to byl pouze každý
desátý Čech. Naopak 75 procent
lidí hlásilo plnou osobní přítomnost
v práci, což je o 30 procentních
bodů více než na jaře.....

Příliš prostoru pro další home
office není, říká analytik

Kymlička upozorňuje, že kromě
obavy z nižší produktivity vedou za-
městnavatele k nepovolení práce
z domova další důvody. "Z hlediska
výkonnosti pracovníků na home of-
ficu je za současných okolností, kdy
jsou například zavřené školy, těžké
najít klidné místo k práci. Konečně
ani technické nástroje umožňující
vzdálené připojení nejsou v našich
podmínkách vždy dostatečně kvalit-
ní či výkonné, o zabezpečení ne-
mluvě," vysvětluje Kymlička......

30. 10. 2020
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/p
raci-z-domova-brzdi-neduvera-
f i rem-ve-sve- l id i - j sou-mene-
pr/r~87ddb488186711eb9d74ac1f6
b220ee8/
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https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/spravne-sezeni-pri-praci-z-domova-aneb-jak-to-zvladnout-bez-bolavych-zad-i-bez-kvalitni-zidle-40341491
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poslední

Proticovidové desatero pro zaměstnavatele
1. Zaveďte bezpečné pracovní postupy k omezení expozice vůči

onemocnění COVID-19 na pracovišti. Vyhodnoťte rizika a poté
zaveďte kontrolní opatření, která primárně eliminují riziko, nebo
minimalizují expozici pracovníků. Nejprve začněte s kolektivními
opatřeními a v případě potřeby je doplňte o opatření individuální,
například osobní ochranné prostředky (OOP).

2. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce mimo
pracoviště zaměstnavatele, tj. z jiného místa – například z domo-
va. POZOR! Změnu místa výkonu práce (práci z domova) nemůže
zaměstnavatel zaměstnanci nařídit.

3. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. PO-
ZOR! Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit
zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne
se zaměstnancem na kratší době.

4. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na dočasném pracovním
volnu bez náhrady mzdy nebo platu. POZOR! Toto tzv. „nepla-
cené volno“ nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nikdy nařídit.

5. Nebojte se přijímat nové zaměstnance, ale veďte pracovní po-
hovory na dálku, např. prostřednictvím Skype nebo jiných komu-
nikačních prostředků.

6. Doporučujeme rozdělit zaměstnance do týmů, které se navzájem
nepotkávají. Předejdete uzavření celého pracoviště v případě
onemocnění či karantény zaměstnanců. Tam, kde je to možné,
omezte osobní kontakt mezi zaměstnanci a pro komunikaci a pra-
covní jednání využívejte moderní komunikační technologie.

7. Upravte pracoviště, místo pro odpočinek a vlastní stravovací za-
řízení pro dodržení dvoumetrové vzdálenosti mezi zaměstnanci.

8. Využijte programu Antivirus, poskytujete-li svým zaměstnancům
náhradu mzdy z důvodu uzavření Vaší provozovny či významného
omezení její činnosti.

9. Na pracovišti dbejte používání dezinfekčních prostředků, nošení
ochranných pomůcek pro zakrytí nosu a úst ve všech pros-
torách. Tam, kde je to možné, zajistěte při vstupu do budov
měření teploty bezkontaktním teploměrem. Zajistěte častější
úklid všech prostor s desinfekcí povrchů, a to včetně zázemí pro
zaměstnance, a frekventovaně používaných předmětů.

10.Komunikujte se svými zaměstnanci a poskytujte jim průběžné
informace o zaváděných opatřeních.

Společně to zvládneme!

Bezpečné pracovní prostředí
v době koronaviru

V souvislosti s šířením onemoc-
nění COVID-19 připravilo Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí zá-
kladní doporučení pro zaměstna-
vatele, která mají přispět k ochraně
zdraví zaměstnanců na pracovišti
a omezit tak šíření onemocnění.

Základní opatření jsou jasně defi-
novaná: 3R – roušky, ruce, roze-
stupy. Kde to z povahy práce je
možné, využívejte práci z domova.

Každý zaměstnavatel, každé pra-
coviště mají svoje individuální pod-
mínky, a tak je třeba podle několika
základních pravidel vytvořit jejich
konkrétní podobu pro každou firmu
samostatně.

Nemusí to být nic složitého,
ukážeme Vám pár užitečných ná-
padů. Vždy je efektivnější prevence.
Zásadní tedy je:
▪ předejít zanesení infekce do pros-

tor zaměstnavatele;
▪ minimalizovat riziko šíření in-

fekce na pracovišti;
▪ pomoci svým zaměstnancům,

aby se nenakazili mimo praco-
viště a chodili do práce zdraví.
Přemýšlíte-li o svých interních

opatřeních, uvažujte dlouhodobě
a přizpůsobujte opatření vývoji
situace. Dobrou pomůckou je před-
stavit si sám sebe: Dokážu nosit
roušku/respirátor každý den celou
pracovní dobu další rok? Nejsou zde
tedy opatření, která jsou dlou-
hodobě udržitelnější?

Velkou pomocí Vám může být
i program OiRA (Online Interactive
Risk Assessment) - volně dostupná,
bezplatná online aplikace pro vy-
hledávání a hodnocení rizik v oblas-
ti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci: https://oiraproject.eu/oira-
tools/cz/covid-19/covid-19-cz.
Aplikace obsahuje modul covid-19,
který dává návodný postup, jak řídit
rizika ve vztahu k tomuto onemoc-
nění. Aplikace je velmi jednoduchá,
instruktážní, reaguje na současnou
situaci, na nic ve vztahu ke
Covid-19 nezapomíná a funguje
tak pro zaměstnavatele trochu jako
„check-list“ nebo „to do list“.
1. Jak předejít zanesení covid-19
do prostor zaměstnavatele

Určete odpovědné osoby, sta-
novte úkoly a odpovědnosti a vy-
hraďte prostředky (ať už materiální,

či finanční). Spolupracujte s vaším
poskytovatelem pracovnělékař-
ských služeb. Stanovte společně
nejvíce ohrožené skupiny zaměst-
nanců a nejvíce rizikové činnosti.

Organizujte lidi i práci a tvořte
vhodné postupy!

Jednání nemusí být nutně osobní,
použijte telefony a videokonferen-
ce. I ukázka zboží jde udělat nejprve
přes videohovor a teprve při váž-
nějším zájmu zákazníka lze udělat
osobní představení. U přijímacího
pohovoru proveďte první kolo on-
line a sejděte se osobně už jen s lid-
mi, kde vidíte potenciál spolupráce.
Pokud je nutné prezenční jed-
nání, realizujte schůzky s co nej-
menším počtem současně zúčast-
něných osob a co největším pros-
toru. Místem setkání nemusí být
nutně zasedací místnosti. Osobní
kontakty musí být co nejkratší.

Pro setkávání s externími spo-
lupracovníky a zákazníky si vy-
hraďte zvláštní místo mimo běžné
prostory firmy, pokud to jde:
použijte část skladu, kam téměř
nikdo nechodí, využijte venkovní
terasu, nebo pronajměte “kontejner”
s kanceláří uvnitř a nechte jej usadit
vedle vašeho vchodu. Rozdělit své
prostory na ty „pro zaměstnance“
a ty „pro návštěvy“ výrazně pomůže.

Poskytovat dezinfekci je nut-
nost, ale velkou roli hraje i to, kde ji
umístíte: postavte ji “do cesty”
kdekoliv je šance, že se zákazník
něčeho dotkne.

Zajistěte, aby i další osoby, které
se vyskytují na vašich pracovištích,
dostaly potřebné informace ještě
před tím, než na ně vstoupí.
2. Jak minimalizovat šíření
nákazy u zaměstnavatele

Zamyslete se nad tím, kde se
potkává nejvíce lidí. Už při vstupu
do firmy sahají u běžných vcho-
dových dveří všichni na stejnou
kliku. Nelze dveře nahradit automa-
tickými? Nebo je prostě v čase, kdy
všichni přicházejí na směnu, nechat
otevřené? Podobně uvažujte i o dal-
ších společných prostorech, kde je
velký pohyb lidí. Minimalizujte je-
jich potkávání.

Přenos COVID-19 je možný
čerstvě kontaminovanými předmě-
ty. Stanovte opatření pro přebí-
rání balíčků, dokumentů, poš-
tovních zásilek a dalších před-
mětů.

Vhodná organizace výměny za-

městnanců z jednotlivých směn mů-
že zamezit potkávání velkého množ-
ství lidí v šatnách, poskytne čas na
dezinfekci pracovních míst i prostor
k odpočinku. Žádoucí je i možnost roz-
dělit zaměstnance do týmů i v rám-
ci jedné směny tak, aby se vůbec
nepotkávali, nebo jen minimálně.

V případě, že dojde vlivem
COVID-19 ke zvýšení absence za-
městnanců (karanténa, onemoc-
nění, péče o členy rodiny apod.),
mějte plán pro zachování činnosti
firmy. Připravte si řešení např. změ-
nou organizace pracovních úkolů –
přerozdělením stávajícím zaměst-
nancům, omezením činnosti firmy,
použitím agenturních zaměstnanců,
nebo přijetím nových zaměstnanců
včetně brigádníků (dohoda o prove-
dení práce), zaměstnanců na zkrá-
cený úvazek (dohoda o pracovní
činnosti) apod.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_pro
stredi_v_dobe_koronaviru.pdf

3. Jak pomoci zaměstnancům mi-
mo pracovní dobu

Kvalitní a zdraví zaměstnanci
jsou tím největším kapitálem
každé firmy. Přemýšlet za hranice
firmy dává smysl. Pokud to vaše
finanční situace dovoluje, pod-
pořte zaměstnance např. ochranný-
mi prostředky dýchacích cest pro
něj a jeho rodinu. Pokud jsou totiž
interní opatření ve firmě nastavená
správně, tak s největší pravdě-
podobností přijde infekce právě od
rodin. A vždy je výhodnější inves-
tice do prevence, než přijít o za-
městnance na několik týdnů kvůli
pracovní neschopnosti nebo karan-
téně.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_prostredi_v_dobe_koronaviru.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_prostredi_v_dobe_koronaviru.pdf
https://oiraproject.eu/oira-tools/cz/covid-19/covid-19-cz
https://oiraproject.eu/oira-tools/cz/covid-19/covid-19-cz
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OECD selhala v přípravě nové daňové reformy – je na čase, aby kor-
porace zaplatily svůj férový podíl
13. říjen 2020

Zástupci OECD včera oznámili, že ani po sedmi letech nedokázali při-
jít s novým daňovým konceptem, který by zdanil obrovské nadnárodní

korporace, které vzkvétají, zatímco
my bojujeme s Covidem. V návaznos-
ti na finanční krizi byla organizace
OECD v roce 2013 požádána, aby za-
stavila daňové úniky nadnárodních
korporací. OECD oznámila, že zatím-

co celý svět bojuje s dopady nejhorší recese za 90 let, tato organizace ne-
dokázala nic změnit na tom, že korporace nadále mohou přesouvat své
zisky do daňových rájů. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k to-
mu řekla: „Dokonce ani nedávné slabé návrhy nenašly podporu, protože
národní zájmy chránící nadnárodní korporace převládají nad skutečným
globálním veřejným zájmem. Výsledkem jsou pokračující daňové úniky
korporací, které by mohly pomoci v krytí veřejných výdajů na podporu
zdraví, příjmů a zaměstnanosti.“ Pobočník generální tajemnice PSI
Daniel Bertossa k tomu dodal: „Proces nejspíš neuspěje, dokud bude i na-
dále podporovat pouze marginální reformu a vyřadí většinu zemí z reál-
ného rovnocenného zapojení, zatímco umožní pár zemím bránit své nad-
národní korporace na úkor veřejných služeb a ekonomického zotavení ve
světě.“ Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz to komento-
val slovy: „Návrhy OECD nejsou adekvátní a ukazují, že agendu ovlád-
ly nadnárodní korporace a země, které jsou s těmito korporacemi úzce
spjaty. Starý systém zdanění již není způsobilý plnit svůj účel. Musíme se
posunout směrem k principu, kde zisky budou alokovány proporcionálně
podle tržeb, zaměstnanosti a kapitálu.“
Petice „Více demokracie v práci je nezbytností!“
16. říjen 2020

Evropští pracovníci čelí masivním sociální a ekonomickým dopadům
pandemie. Inkluzivní zotavení a spravedlivá transformace mohou být
dosaženy pouze demokratickým způsobem včetně garance, že názor
každého pracovníka je brán v potaz a pracovníci jsou efektivně zahrnuti
do jejich denního života na pracovišti. Finanční krize a pandemie ukázaly,
že společnosti, které více zapojují své pracovníky, provádějí více dlou-
hodobých a udržitelných rozhodnutí se sociálními a ekonomickými bene-
fity. Přesto mnoho vedení firem nedodržuje své právní závazky v oblasti
včasné informovanosti a konzultace se zástupci pracovníků ohledně
svých plánů, které mají dopad na pracovní místa, mzdy a pracovní pod-
mínky. Veřejné orgány nedělají vše pro zajištění a posílení demokracie
v práci, a to ani uvnitř vlastních řad ani v rámci efektivních sankcí za ne-
plnění. Vyzýváme evropské i národní instituce k okamžitým krokům, aby
tato práva pracovníkům na pracovištích zajistila. Vyzýváme také
Evropskou komisi, aby poukázala na tuto problematiku u národních vlád
a vydala jasnou zprávu a znovu formulovala závazek napříč všemi pra-
covišti. Dále vyzýváme evropské vlády k provedení nezbytných kroků,
které zajistí, že práva pracovníků na informace a konzultace na pracovišti
budou respektována na národní i nadnárodní úrovni. Masivní restruktu-
ralizační plány v souvislosti s pandemií Covid-19 již probíhají, a proto
není času nazbyt pro okamžité kroky. Fundamentální právo na
demokracii v práci musí být nyní posíleno více než kdy jindy. Proto
přichází ETUC s peticí „Více demokracie v práci je nezbytností!“ právě
teď.
Jak odbory vyhrávají boj za nápravu korporátního zdanění
21. říjen 2020

Organizace PSI dlouhá léta bojuje za nápravu nefunkčních globálních
daňových pravidel a za využití 30 miliard dolarů uložených v daňových

rájích na financování kvalitních veřejných služeb. Pandemie Covid
ukazuje, jak je tento úkol urgentní. Zdanění je nyní důležitější než kdy
jindy. Zatímco pracovníci v první linii bojují s nemocí Covid-19, eko-
nomické náklady pandemie se začínají hromadit. Vlády čelí klesajícím
příjmům a rostoucím výdajům v rámci podpory sociální ochrany a zdra-
votního systému, které trpí nedostatkem zdrojů, často i kvůli daňovým

únikům. Globální daňové příjmy v le-
tech 2007 – 2009 poklesly v ná-
vaznosti na finanční krizi o 11,5 %
a zdá se, že v reakci na koronaviro-
vou krizi dojde k ještě většímu pro-
padu. Abychom se vyhnuli škodícím

úsporným politikám, bude muset dojít k výrazným restrukturalizacím
veřejného dluhu a budou muset být použity nové způsoby, jak přimět bo-
haté platit svůj férový podíl. PSI již dlouhou dobu argumentuje, že potře-
bujeme danit bohaté, zastavit daňovou konkurenci a definitivně ukončit
korporátní daňové úniky. Pracovníci i odboráři ale často slyší, že zastavit
super bohaté a korporace v daňových únicích není možné. Jejich armády
účetních firem, právníků a lobbistů utrácejí ohromné množství peněz, aby
nám zamezili již v samotné diskuzi o skandálních daňových únicích.
Přesto v návaznosti na nedávno uniklé informace o daňových praktikách
nespokojenost veřejnosti roste. Podle odhadů jenom samotné americké
nadnárodní společnosti připraví EU o daňový příjem ve výši 25 miliard
eur.
EPSU: Mítink Evropské rady ohledně druhé vlny pandemie vysílá
signál, který je zklamáním pro pracovníky
30. říjen 2020

Nejvyšší představitelé vlád zemí EU se sešli k diskusi o druhé vlně
pandemie, která udeřila napříč celou Evropou. Bohužel jen minimální po-
zornost byla věnována zdravotnickému personálu. Lídři EU trvali na
svém rozhodnutí ohledně snížení rozpočtu zdravotního programu
EU4Health z 9,4 mld. eur na 1,7 mld. eur. Evropský parlament a další
politické špičky ale jasně řekli, že takové zdroje nebudou v boji s pan-
demií dostatečné. Evropská rada tak trvá na prosazování úsporných
opatření ve veřejném zdravotnictví v době, kdy lidé očekávají posílení
zdravotních a pečovatelských systémů a evropskou solidaritu. Tisíce pra-
covníků ze zdravotního a pečovatelského sektoru dali jasně najevo svůj
nesouhlas s tímto přístupem během včerejšího celoevropského protestu.

Generální tajemník EPSU Jan Wi-
llem Goudriaan k tomu řekl: „Dis-
kuse Rady byla obrovským zklamáním
pro pracovníky ve zdravotním a pe-
čovatelském sektoru. Jediným jedno-
duchým signálem vládních před-
stavitelů, kterým mohli dát najevo

svou solidaritu s těmito pracovníky, bylo zvýšení financování pro pro-
gram EU4Health, což neudělali. Místo toho sledujeme více diskusí o tra-
sování a testování. To už ale mělo být vyřešeno měsíce zpátky. Vyzýváme
účastníky těchto vyjednávání, aby ukázali svou podporu, a připojili se
k návrhu Evropského parlamentu ohledně financování programu
EU4Health“ Evropská rada vyzvala Evropský parlament a Evropskou
komisi, aby učinily pokrok ohledně schvalování Fondu na zotavení
a dlouhodobého rozpočtu. Tyto zdroje jsou nezbytné pro pomoc člen-
ským státům, které se snaží znovu nastartovat ekonomiku a bezpečná pra-
covní místa. Ovšem je to právě Evropská rada, která blokuje schválení fi-
nancování pro zdravotnictví a spravedlivou transformaci, a která odmítá
návrhy Evropského parlamentu na prosazení vlády zákona.

Pavol Mokoš




