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Předseda OS Pavel Bednář in-
formoval v úvodu o tom, že
nařízení vlády č. 300/2019,
kterým se mění nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., o plato-
vých poměrech státních zaměst-
nanců, ve znění pozdějších před-
pisů vyšla ve sbírce zákonů,
a dále o tom, že při paušálním
navýšení platových tarifů pro
příslušníky bezpečnostních
sborů o 1500 korun je pro pří-
slušníky se směnností paušální
navýšení 1650 korun. Upozornil
na výhodnost pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou za-
městnavateli díky rámcové do-
hodě odborového svazu. Výboru
OS bude 12. prosince na za-
sedání představen věrnostní pro-
gram Sphere.

Informaci o jednání předsedy
OS P. Bednáře, 1. místopředsedy
OS Rudolfa Pospíšila a práv-
ničky OS Šárky Homfray s ná-
městkem ministra vnitra pro
státní službu Josefem Postránec-
kým k systemizaci služebních
úřadů a řešení zavedení nároku
státních zaměstnanců, úředníků
územních samosprávních celků
a příslušníků bezpečnostních
sborů na náhradu nákladů na
právní zastupování, které vznik-
ly pro plnění pracovních, slu-
žebních, úkolů doplnil R. Pos-
píšil. Od 1. 1. 2020 bude zru-
šeno 2500 míst, a to 1900 státní
služby a 600 podle zákoníku
práce, polovina těchto míst jsou
místa neobsazená, celkové sní-

žení je o 2,64 % míst. Redukce
počtu představených menších
útvarů je o 5-6 %, jsou vyu-
žívány tzv. přirozené odchody.
O nárok úředníků a příslušníků
na pomoc při napadení v souvis-
losti s výkonem práce, služby,
usiluje odborový svaz již něko-
lik let, když původně bylo
odmítnuto řešení v rámci Ko-
lektivní dohody vyššího stupně
pro státní zaměstnance s tím, že
vhodnější bude obecné řešení
v zákoně podobně, jako to řeší
zákon o Finanční správě. Jed-
nání nyní dospěla k závěru, že je
vhodné problém řešit v kolek-
tivním vyjednávání.

Ke konání 13. Rady ČMKOS
sdělil P. Bednář, že byla mj.
projednána komplexní zpráva
o kolektivním vyjednávání na
podnikové úrovni a vyšším stup-
ni v roce 2019 a stav členské
základny odborových svazů sdru-
žených v ČMKOS. Náš OS je
třetím největším svazem kon-
federace. ČMKOS uspořádala
výstavu k 30. výročí stávkových
výborů v roce 1989. Odbory
a zaměstnavatelé se shodly na
společném postupu ohledně
novely zákoníku práce, který má
například definovat sdílené pra-
covní místo a nový způsob
výpočtu dovolené podle odpra-
covaných hodin. Poslední jed-
nání Tripartity se neshodlo na
zvýšení minimální mzdy v roce
2020, rozhodne tak vláda.

Revizní a rozpočtová komise
OSSOO jednala o návrhu

Ve čtvrtek 21. listopadu se v Praze konalo 6. zasedání předsed-
nictva Výboru OSSOO.

Slaďování osobního a pracovního života
Home office? Zkrácený úvazek? Pružná pracovní doba? Školka?

Další vzdělávání? Na co máme nárok dle zákoníku práce a dle
zákona o státní službě? A jak je to v praxi využíváno? Jaké další
benefity jsou možné? Proč to, co jde někde, není možné jinde? Říka-
jí Vám v práci, že něco nejde? Jak se lze v těchto případech účinně
bránit? Zajímají Vás tato témata? Nás rozhodně ano!

Proto Vás zveme na přednášku spojenou s neformální diskuzí
4. prosince od 16:30 v Týnské literární kavárně v Praze.
Zaměříme se na zákon o státní službě i zákoník práce a přijde řeč i na
to, co nám přinese nová evropská směrnice (směrnice 2019/1158
o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících
osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU). Na své si ale přijdou
určitě i nerodiče. Přednáška začne v 17:00 a po ní bude následovat
jako vždy neformální diskuze. Účast jako přednášející prozatím při-
slíbila právnička Šárka Homfray z Odborového svazu státních
orgánů a organizací. Bližší program připravujeme. Akci pořádá
Ženská (s)práva a Mladí odboráři OSSOO.

Tak přijďte a podělte se s námi o Vaše zkušenosti!

Poslední letošní pracovní odborová setkání finančně pod-
porovaná v rámci posilování sociálního dialogu Minister-
stvem práce a sociálních věci se konala v Brně, Hradci
Králové a Českých Budějovicích - čtěte na straně 4 a 5

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Pokračování ze strany 1

sekce

rozpočtu OS na rok 2020. Na
svém prvním zasedání se sešla
pracovní skupina OS pro digita-
lizaci a elektronizaci veřejné
správy.

Z diskuse, která směřovala
především na změnu systemi-
zace státní služby, vyplynulo,
že jsou rušena neobsazená mís-
ta v tzv. 1. linii a současně na-
růstá práce v souvislosti např. se
změnou rodičovského příspěv-
ku, e-neschopenek či se chystá
zálohované výživné. Zavádění
digitalizace je často spojeno s ča-
sově náročnější prací pro úřed-
níky, informační systémy jsou
pomalé kvůli přetíženosti a pře-
devším pak nejde o změny sys-

temizace v souvislosti se sni-
žováním počtu agend či jejich
menší náročností. Předseda
Sekce finančních úřadů OSSOO
Vojtěch Rosenberger poděkoval
R. Pospíšilovi a Šárce Homfray
za pomoc v době projednávání
změn systemizace.

PVOS projednal návrh roz-
počtu OSSOO na rok 2020
a rozhodl o jeho předložení
Výboru OS. Výbor také pro-
jedná návrh na pojištění úrazu
a nemoci volených funkcioná-
řů orgánů OSSOO v souvislosti
s jejich účastí na akcích těchto
orgánů. PVOS vzal na vědomí
zařazení čtyř nových základních
organizací do evidence odboro-
vého svazu.

-dě-

Nabídka volných pokojů v rekreačním
zařízení SMRK Lázně Libverda v prosinci 2019

Odborový svaz státních orgánů a organizací nabízí volné ubyto-
vací kapacity ve všech týdenních turnusech v měsíci prosinec a to
až do 29. 12. 2019.

Možno využít týdenní i krátkodobé pobyty. Informace o RZ
SMRK Lázně Libverda včetně ceníku byly zveřejněny v NOS
č.5/2019 a jsou k dispozici na internetových stránkách OS
(http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php)

Veškeré informace o pobytu a objednávky přijímá pí. Vladimíra
Řehořová, tel. 224 142 474, email: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Tripartita jednala o minimální mzdě
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18.
listopadu 2019 sešli na šestém jednání Rady hospodářské a so-
ciální dohody ČR. Sociální partneři na zasedání diskutovali
situaci ve školství, digitální agendu, velké dopravní stavby nebo
aktuální hrozby v zemědělství.

Zvýšení minimální mzdy
v roce 2020

Sociálním partnerům byly
představeny tři návrhy na zvýšení
minimální mzdy od 1. ledna
2020. První návrh počítá s růstem
minimální mzdy na úroveň 14
700 Kč. Druhá varianta počítá
s růstem na úroveň 15 000 Kč.
Třetí varianta počítá s minimální
mzdou ve výši 14 500 Kč. V pro-
centuálním vyjádření vzroste
minimální mzda vůči stávající
minimálně o 8,6 % až 12,4 %.

Digitální agenda
Při porovnání České repub-

liky s ostatními evropskými stá-
ty v oblasti digitalizace lze kon-
statovat, že vznikem kom-
plexního programu Digitální
Česko dochází k výraznému po-
sunu v mezinárodních měřítcích.
Vláda pracuje na akceleraci vý-
stavby sítí 5G. Akční plán, který
odstraňuje břemena výstavby je
již vládou schválený
Z tiskové zprávy:
https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/tripartita-jed-
nala-o-minimalni -mzde-a-
situaci-ve-skolstvi-177931/

Maláčová: O minimální mzdě rozhodne
vláda, tripartita se neshodla

Tripartita se neshodla na zvýšení minimální mzdy pro příští
rok. O růstu proto rozhodne vláda. Na twitteru to oznámila mi-
nistryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že požádala pre-
miéra Andreje Babiše (ANO) o svolání zástupců koaličních stran,
aby se na přidání dohodli co nejdřív. Babiš uvedl, že koaliční ra-
da bude o věci jednat příští středu. Odboráři požadovali růst
minimální mzdy o 1650 korun, tedy z nynějších 13 350 na 15 000
korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun.

"Tripartita se dnes neshodla na
zvýšení minimální mzdy. Rozhodnout
bude muset vláda. Hned po jednání
jsem proto požádala pana premiéra
o svolání koaliční rady. Není na co
čekat," uvedla Maláčová.

Babiš očekává, že koaliční rada
najde v diskusi o zvýšení minimální
mzdy kompromis, řekl dnes novi-
nářům před odletem na návštěvu
Ukrajiny. "Já, k co nejvyššímu,
samozřejmě," řekl na otázku, k jaké-
mu zvýšení se přiklání. Připustil, že
minimální mzda v Česku je nižší než
v okolních státech, poukázal ale na to,
že průměrná mzda v Česku je vyšší
než na Slovensku nebo v Polsku.

Nejlepší by bylo podle premiéra
najít mechanismus, kterým by se
minimální mzda každoročně zvyšo-
vala pro následující rok na určitý pro-
centuální podíl průměrné mzdy za
třetí čtvrtletí. I zde se ale představy
v tripartitě liší. Podle zaměstnavatelů
by to mohlo být 40 procent, odboráři
chtějí 50 procent, uvedl Babiš.

. . .
Kabinet bude navrhované nařízení

projednávat nejspíš nejdřív na konci
listopadu. K předpisu se třemi vari-
antami je možné totiž do 26. listo-
padu podávat připomínky, teprve po
jejich vypořádání by měla vláda
rozhodovat. Zaměstnavatelé kritizují
to, že ani jedna ze tří verzí ne-
zohledňuje jejich návrh. "Velice se
nám nelíbilo, že ani jedna z variant
není od zaměstnavatelů. Ani jedna
z částek není také zdůvodněna," uvedl
viceprezident Svazu průmyslu a do-
pravy Jan Rafaj.

Podle svazu by minimální mzda

měla růst nejvýš o 700 korun.
Zástupci výrobních družstev by
nepřidávali nic. Stejný názor má
hospodářská komora. Konfederace
zaměstnavatelských svazů se kloní ke
zvýšení o 500 korun. Zaměstnavatelé
poukazují na to, že s minimální
mzdou roste i zaručená mzda. Ta
představuje nejnižší výdělek, na který
má pracovník podle složitosti
vykonávané práce a podle odbornosti
nárok. Pohubuje se od minimální
mzdy do jejího dvojnásobku.

Podle odborů má Česko jednu
z nejnižších minimálních mezd
v Evropě, a česká částka je navíc také
pod hranicí příjmové chudoby.
"Česká ekonomika se přitom pyšní
tím, jak je dobrá. Že je země budouc-
nosti. Ale zaplatit to mají zaměstnan-
ci. Požadavek na 15 000 korun je
z našeho pohledu jediný možný,"
uvedl předák Českomoravské kon-
federace odborových svazů Josef
Středula. Poukázal na to, že Polsko
a Slovensko s méně výkonným hos-
podářstvím budou mít minimální
mzdu vyšší.

Maláčová se zatím klonila ke
střední verzi s navýšením o 1350 ko-
run na 14 700 korun. Schillerová už
dřív řekla, že zvýšení minimální
mzdy by mělo držet krok s růstem
ostatních mezd. Podle prognózy mi-
nisterstva financí by výdělky příští
rok měly růst o 5,9 procenta. Minis-
terstvo práce v podkladech uvádí, že
by se průměrná mzda měla zvednout
v roce 2020 o 5,5 procenta.
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/m
alacova-o-minimalni-mzde-rozhodne-
vlada-tripartita-se-neshodla/1822264

Předsednictvo VOS
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Výjezdní zasedání Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR OSSOO proběhlo ve dnech 18.
a 19. listopadu 2019 v rekreačním zařízení KŘP Jihomoravského kraje Podhradí nad Dyjí

S Petrem Pachrem se rozloučil i policejní prezident Jan Švejdar.

Zleva nový předseda ZO při Policii ČR správa Jihomoravského kraje
Martin Havlíček, předseda sekce Jaroslav Chytrý, předseda OSSOO
Pavel Bednář, loučící se Petr Pacher a předseda ČMKOS Josef
Středula.

Krajští ředitelé Policie ČR ve
svých vystoupeních ocenili
spolupráci s odbory, informovali
o změnách v personální politice,
zatížení policistů při pětileté
náročné práci v areálu Vrbětice,
informovali o řešení problémů
v krajích a snížení počtu občan-
ských pracovníků. Očekávaný
odliv policistů k 1. 11. 2019 ov-
livní situací u policie a snížení
početních stavů u občanských
zaměstnanců k 1. 1. 2020 bude
další oslabení. Tabulková ob-
sazení policistů a občanských
zaměstnanců na sebe navazují
a je potřeba to brát v úvahu.
Každá práce u policie je psy-
chicky a fyzicky náročná, stre-
sová a nebezpečná. Ředitelé se
shodli na potřebném poděkování
všem zaměstnancům policie,
bez rozdílu na zařazení.

Přítomní odboráři se dotazo-
vali na změny od 1. 1. 2020 a to
zejména na navýšení platů
o 1500 korun. Sekce jednala
dále o připravované úpravě vy-
hlášky MF k čerpání z FKSP
a úpravě zákoníku práce. Tuto
informaci nám zpřesnili zástupci
odborů Pavel Bednář, Rudolf
Pospíšil a Josef Středula. Z je-
jich informací o vyjednávání
o platech a mzdách vyplývá, že
nejsou vůbec jednoduchá, jeden
den se dohodnou na nějakém
postupu a částce a druhý den je
to v tisku jinak. Předseda OS
Pavel Bednář hovořil o využití
nově podepsané dohody o po-
jištění pro členy OSSOO na způ-
sobené škody zaměstnavateli,
které je cca o 40 % levnější
než běžně. Bližší informace
jsou dostupné na internetové
adrese http://ossoo.dekpol.cz/,
nebo po zaslání elektronic-
kého dotazu na adresu
Podpora@DEKPOL.cz. Limit
pojistného plnění si pojistník
určí sám podle 4,5násobku své-
ho platu či mzdy. OSSOO ve
spolupráci s ČMKOS usilují pro
městské strážníky o rentu, jako

mají policisté. Jejich práce je
velmi podobná službě policisty,
akorát pod jiným zaměstna-
vatelem. ČMKOS jedná o na-
výšení minimální mzdy na 15
tisíc korun. Odbory požadují
snížení pracovní doby o 30 mi-
nut za den, což dělá 2,5 hod.
týdně bez snížení mzdy a platu.

Zástupce ZP MV informoval
o balíčcích pojišťovny, nejzají-
mavější byla přednáška o ba-
líčku pro rodiče a děti, dále
připravují balíček Senior a také
balíček Celá rodina.

Poté přišlo to velmi důležité.
Všichni jsme již věděli, že se
bude loučit letitý a obětavý
odborář Petr Pacher, který půso-
bil ve funkcích v OSSOO, byl
předsedou největší základní or-
ganizace s více než tisícem čenů
a vyjednával tak kolektivní
smlouvy a dohody u policie ČR,
MV ČR, u městské policie i Čes-
ké pošty. Všichni hosté a přítom-
ní odboráři mu poděkovali za
velmi dobrou a obětavou práci
a popřáli mnoho štěstí. a došlo
i k předání několika ocenění,
což proběhlo za potlesku všech
přítomných. Mnozí z nás ale
pocítili úzkost, protože takoví
„tahouni“ se špatně hledají
i dlouho vychovávají. Předseda
ČMKOS vyzdvihl jeho práci
a předseda OSSOO to podpořil
výčtem zásluh.

Policejní prezident Jan Švej-
dar poté sdělil očekávanou in-
formaci, že všichni příslušníci
od 1. 1. 2020 obdrží částku 1500
Kč do tarifu tak, jak bylo vy-
jednáno odbory. Dále hovořil
o koncepci rozvoje policie
a řešení zdvojených tabulek,
udržení početního stavu občan-

ských zaměstnanců a snaze na-
výšit jejich nízké mzdy. Oslovil
také Petra Pachera a poděkoval
mu za práci, kterou za své dlou-
holeté působení odvedl.

Předseda sekce Jaroslav
Chytrý a předseda KOV Petr
Pacher informovali přítomné,
jak OSSOO a ČMKOS hájí prá-
va a vyjednávají navýšení platů
pro zaměstnance státu. Poté Petr
Pacher informoval členy sekce
o svém nástupci ve funkci
předsedy základní odborové or-

ganizace Martinovi Havlíčkovi,
který nastoupí k 1. 1. 2020.
Jaroslav Chytrý požádal členy
o kooptaci Martina Havlíčka na
pozici místopředsedy sekce. Po
souhlasu všech členů Petr Pa-
cher navrhl na pozici předsedy
KOV PČR dosavadního místo-
předsedu Jaroslava Chytrého,
taktéž všichni členové hlasovali
pro tento návrh. Sekce dále
schválila svůj rozpočet pro rok
2020.

-chy-

ze sekcíHosty jednání sekce byli předseda OSSOO Pavel Bednář,
I. místopředseda OSSOO Rudolf Pospíšil, předseda ČMKOS
Josefa Středula, policejní prezident Jan Švejdar a ředitelé KŘP
ČR Jaromír Tkadleček, Leoš Tržil a Miloš Trojánek.

https://www.odboryplus.cz/
http://ossoo.dekpol.cz/
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�� Zástupci zaměstnanců – odboroví funkcionáři na

celkem deseti setkáních diskutovali o pracovních,
služebních a sociálních podmínkách.

�� Zkušenosti si na setkáních vyměnilo celkem  300
jejich účastníků.

Realizace novely zákona o státní službě z března letošního roku
a otázky související se změnami systemizace státní služby na rok
2020 byly hlavními tématy setkání odborových funkcionářů – zá-
stupců státních zaměstnanců 7. listopadu v Brně.

Svazová právnička Šárka
Homfray popsala hlavní změny
zákona, které odborový svaz kri-
tizoval již v době přípravy nove-
ly,  a  to  především pro poruše-
ní  původního  záměru  zákona

málo finančních prostředků pro
nadtarifní odměňování. 

Spolu  s Š. Homfray si pří-
tomní ujasnili postup podání
námitek proti služebnímu hod-
nocení. V diskusi se objevily in-

o státní službě omezit politické
vlivy na výkon a stabilitu státní
správy prostřednictvím politic-
kých personálních změn. Změny
v postupu odvolávání předsta-
vených  a ponechání frekvence
služebních hodnocení na služeb-
ních úřadech mohou být zneuži-
ty k šikanování státních zaměst-
nanců. Změny v postupu výbě-
rových  řízení  pak  mohou vést
k formálním prvním kolům řízení. 

Zástupci zaměstnanců nejvíce
diskutovali o služebním hodno-
cení, které chápou často jako
formální s ohledem na to, že pří-
padné udělení lepší „známky“ je
omezeno nemožností zohlednit
ho navýšením osobního pří-
platku kvůli nedostatku financí.
Hodnocení tak ztrácejí motivaci
ke  zlepšování výkonu služby
zejména v úřadech, které mají

formace o tom, že existují nefor-
mální pokyny o tom, jaká může
být použita při služebním hod-
nocení maximální hodnotící
známka.

Systemizace na rok 2020 sice
neznamená původně očekávaný
počet zrušených služebních
míst, jde zhruba o 3% snížení
počtu míst, přesto bude řada
státních zaměstnanců postavena
mimo službu. Proto by zaměst-
nanci a odboroví funkcionáři
měli dobře znát s tím související
nároky dotčených zaměstnanců,
například co to je „jiné vhodné
místo“ ve vazbě na sníženou
platovou třídu nebo změnu mís-
ta  výkonu  služby.  Důležité  je
i znát povinnosti státního za-
městnance při postavení mimo
službu. O řadě těchto náležitostí
si v Brně účastníci setkání zpřes-
nili své znalosti během diskuse
se svazovou právničkou, která
zodpověděla konkrétní dotazy.

Jednání odborových funkcionářů v Hradci Králové 12. listopadu
bylo  zčásti   věnováno  kolektivnímu  vyjednávání  ohledně tvorby
a využití fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálních fondů. 

Specialista odborového sva-
zu Arnošt  Odvalil  informoval
o tom, že nejvíce prostředků
FKSP a sociálních fondů je
využíváno na stravování a pen-
zijní připojištění. Dále pak na
rekreaci, méně na tělovýchovné,
kulturní a společenské akce.
Zaměstnanci územních samo-
správných celků pak mají větši-
nou širší čerpání, protože sociál-

Odboroví funkcionáři disku-
tovali o průkaznosti zahájení
kolektivního vyjednávání, vhod-
né době trvání kolektivní smlou-
vy, možných postupech v pří-
padě nezájmu zaměstnavatele na
uzavření kolektivní smlouvy,
možnosti využití poradce při
kolektivním vyjednávání.

Ohledně pracovněprávních
otázek se setkání věnovalo

ní  fondy  disponují v průměru
dvakrát   vyššími    finančními
zdroji než v případě FKSP.
Odborový  svaz  získává  údaje
o fondech díky vlastním dotaz-
níkům. Získané informace jsou
podkladem pro metodickou
pomůcku OS ke kolektivnímu
vyjednávání, která tak navrhuje
další možná ujednání, a to nejen
o benefitech z fondů. Pomůcka
doporučuje náměty k jednání se
zaměstnavateli, např. možnost
výkonu práce z jiného místa,
převádění dovolené, specifikaci
pružné pracovní doby, navýšení
zákonného odstupného atd.

povinnému projednávání plánu
dovolených a hromadné dovo-
lené mezi zaměstnavatelem a od-
borovou organizací, převádění
dovolené do dalšího roku, náro-
ku na dovolenou po dlouhodobé
nemoci, omezeným možnostem
zaměstnavatele měnit osobní
příplatek. A. Odvalil a 1. místo-
předseda odborového svazu
Rudolf Pospíšil zdůraznili mož-
nost konzultací s odborníky
odborového svazu.

Pokračování na straně 5

poslední
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V Českých Budějovicích se se 14. listopadu sešli zástupci za-
městnanců ze státní správy i z územní samosprávy. 

1. místopředseda OS Rudolf
Pospíšil k schválenému plošné-
mu navýšení platů od 1. 1. 2020
uvedl, že jde o výsledek jednání
odborů, když původní návrh
vládní strany byl navýšit

odměňovaných zaměstnanců.
Také   systemizace   služebních
a pracovních míst státní služby
dopadla lépe, než jak to napoví-
daly  prvotní  návrhy  na  10%
snížení. Bude zrušeno cca 2500
míst. 

Je připravována novela zá-
koníku práce s například novým
výpočtem dovolené spraved-
livějším k nepravidelné pracov-
ní době a ustanovením o sdí-
leném pracovním místě. Účast-
níci  jednání   diskutovali   dále

o projednávání výpovědí odbo-
rovými organizacemi, ochraně
odborových funkcionářů, rozdíl-
ných nárocích matek po návratu
z mateřské a rodičovské dovo-
lené, převodech nevyčerpané
dovolené, plánu dovolených
projednávaných povinně s od-
borovou organizací, projedná-
vání organizačních změn s od-
borovou organizací. Ohledně
důvodů konkrétních změn osob-
ního příplatku doporučil R.
Pospíšil navrhnout zaměstna-
vateli  ve  sporných  případech
obrátit se společně o radu  s od-
borovou organizací na inspekci
práci. Z diskuse bylo patrné, že
ponižování osobních příplatků
není řádně zaměstnavateli odů-
vodněno, a je tak v rozporu s prá-
vem.

Odboroví funkcionáři se
věnovali během setkání také
otázkám povinností vůči veřej-
ným rejstříkům a hospodaření
základních organizací.         -dě-

prostředky na platy o 2 %.
Podařilo se po předešlých zku-
šenostech, že slibovaná navý-
šení prostředků bez navýšení
tarifních platů neměla dopad do
konkrétních platů řadových za-
městnanců, že toto navýšení
spolu se zrušením tabulky č. 1
nařízení o platech bude zname-
nat slušné zvýšení platů nejníže

Velký projekt Ministerstva
práce a sociálních věcí nazvaný
22 %  K  ROVNOSTI,  který se
zabývá nerovnostmi v odmě-
ňování mezi muži a ženami (tzv.
gender pay gap) pokročil do další
fáze a na této akci představil
několik  dalších  výstupů.  Před-
stavení doprovázela i zajímavá
panelová diskuze, ve které za-
zněly  příspěvky  na  toto   téma
z různých pozic. Irena Moozová
z Evropské komise (DG JUS-
TICE) upozornila, že rovné
příležitosti žen a mužů, kterých je
odměňování součástí, je jeden ze
základních principů, a stále se
nestal realitou. A to i přesto, že
ženy tvoří více než polovinu oby-
vatel EU, mají větší podíl
vysokoškolského vzdělání a 90 %
Evropanů si myslí, že nerovné
odměňování není akceptovatelné.
Nová  Komise  hodlá v této
otázce přijmout novou strategii
genderové  rovnosti  a  směrnici
o transparentním odměňování.

Náměstkyně ministryně práce
a  sociálních  věcí  pro   sociální

a rodinnou politiku Zuzana
Jentschke Stöcklová uvedla, že
mezi důvody, proč je Česká re-
publika  stále   na   chvostu   EU
v rovném odměňování, patří ze-
jména přetrvávající segregace pra-
covního trhu – stále existují tzv.
„mužská“ a „ženská“ povolání,
odvětví a profese, ženy se málo
objevují  na   vyšších   pozicích.
K tomu přispívá jejich oproti
mužům vysoké zatížení domácí-
mi a pečovatelskými povinnostmi
– např. 80 % pečujících o seniory
jsou ženy – dcery, snachy.

Transparentní odměňování 
a informace o něm

Na akci byl představen nový
web (www.rovnaodmena.cz) pro-
jektu,  který   obsahuje  řadu  zá-
kladních i podrobnějších infor-
mací o dané problematice a všech-
ny dosavadní výstupy projektu.
Mezi tyto výstupy patří i velmi
zajímavý  nástroj,  kterým   je
mzdová a platová kalkulačka
(https://www.rovnaodmena.cz/ro
vne-odmenovani/kalkulacka).
V jednoduchém formuláři můžete
zadat údaje o sobě a své práci,
včetně vašeho věku, kraje a obo-
ru, ve kterém pracujete, zda se

jedná o veřejnou nebo soukromou
sféru atd. Kalkulačka z údajů
ČSÚ a Treximy vypočítá, jaká je
průměrná mzda nebo plat na
takovéto  pozici  s  přihlédnutím
k relevantním faktorům, a jaký je
rozdíl mezi průměrnou mzdou
nebo platem žen a mužů. To vám
pomůže nejen vyhodnotit, jak si
stojíte  s  vlastním výdělkem, ale
v případě vyjednávání o zvýšení
nebo  o  novém  místě   můžete
tyto informace použít jako
vodítko. Nedostatečný přehled,
informovanost, tabuizace a mlže-
ní  okolo  odměňování, jeho výše
i principů patří mezi další z dů-
vodů, pro které se situace v otázce
gender pay gapu příliš nezlepšuje,
jak  uvedli  Dalibor Holý z ČSÚ
a   Tomáš   Ervín    Dombrovský
z LMC.

Co si myslíme o rovném
odměňování?

Dalším výstupem předsta-
veným na akci byl nový výzkum
veřejného mínění „Rovné od-
měňování žen a mužů ve zku-
šenostech a názorech české veřej-
nosti“, který je rovněž dostupný
na webové stránce projektu.
Obsahuje celou řadu více či méně

Rovné odměňování ve zkušenostech a názorech české veřejnosti, Praha 4. 11. 2019

překvapivých, každopádně velmi
zajímavých zjištění. Kromě mno-
ha jiných bych zmínila jedno –
zaměstnanci a zaměstnankyně se
domnívají, že nerovné odmě-
ňování  by  měly prioritně řešit
jak státní instituce (SÚIP, Veřejná
ochránkyně práv), tak odbory.
Vzhledem k tomu, že velká část
tohoto jevu skutečně není řeši-
telná  na individuální úrovni, ma-
jí  takováto  očekávání   celkem
smysl. 

Šárka Homfray

seminaře

https://www.rovnaodmena.cz/rovne-odmenovani/kalkulacka
https://www.rovnaodmena.cz/rovne-odmenovani/kalkulacka
https://www.rovnaodmena.cz/
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Představa celoživotní kariéry mizí nenávratně před očima
Fórum zaměstnanosti, Olomouc 12. – 13. listopad 2019

První ročník konference s me-
zinárodní účastí si kladl za cíl
otevřít širokou veřejnou debatu se
zapojením všech zúčastněných
aktérů. Téma zaměstnanosti bylo
pojato zejména v kontextu výzev
spojených se 4. průmyslovou re-
volucí, automatizací, digitalizací
a budoucností práce. Ve 12 para-
lelních panelech se diskutovala
zejména strukturální připrave-
nost českého pracovního trhu na
budoucí vývoj, schopnost ho od-
hadovat a připravovat se něj.
Dalšími velkými tématy bylo
vzdělávání, odměňování a ne-
rovnosti  a  znevýhodnění  a jevy
s  nimi spojené. Záznam všech
debat bude zveřejněn na
http://forumzamestnanosti.mpsv.c
z/2019/

V úvodním panelu hovořili zá-
stupci zemí V4 zejména o nutnos-
ti reformovat a adaptovat školství
a vzdělávání, ale zmínili i sociál-
ní aspekty pracovní migrace
vlastních občanů (slovenský mi-
nistr práce konstatoval, že proto,
aby se více Slováků vracelo pra-
covat domů, potřebují dostupné
bydlení, jesle a školky) nebo ne-
dostatečnou regulaci možných
rizikových faktorů flexibilních
forem práce. Náměstek minis-
tryně práce a sociálních věcí Jiří
Vaňásek představil Strategický
rámec politiky zaměstnanosti
2030+. Jde o desetiletý strate-
gický rámec, a v takovémto hori-
zontu nelze přesně odhadnout, jak
se budou potřeby vyvíjet. Z toho
důvodu  budou  připravovány
související  akční plány, ideálně
dvouleté. 

Fórum probíhalo v podobě pa-
ralelních workshopů, zaměřených
na  výše  uvedené  okruhy. Ačko-
li  není  možné  zde  shrnout vše,
o čem se dva dny diskutovalo, je
možné ale postihnout některá
průřezová témata, okruhy a otáz-
ky. Jedním z nich jsou požadavky
a představy o tom, jak by mělo
vypadat vzdělávání. Panuje cel-
kem shoda na tom, že školství už
skutečně nevybaví člověka sou-
borem znalostí, které mu vystačí
na celý profesní život, a mělo by
se  více  orientovat  na  vytváření
a prohlubování takových kompe-
tencí, které pomohou adaptovat se

na přicházející změny a nezničí
chuť a sílu se dále vzdělávat.
Diskutovalo se hodně o kvalitě
odborného vzdělávání a řada za-
městnavatelů se shodla, že se již
neobejdou bez úzké spoluúčasti
na odborném vzdělávání, střed-
ním i vysokém. Systém dalšího
vzdělávání bude také muset projít
razantními změnami a celkově je
možné konstatovat, že ztracený
monopol na vzdělání školy už
zpět nezískají.

Osoby znevýhodněné
na trhu práce

Zaměstnanci, kteří jsou z růz-
ných důvodů znevýhodnění na
trhu práce, byli předmětem něko-
lika  diskuzí. V   rámci   diskuze
o  diskriminaci,  ve   které   jsem
v panelu reprezentovala ČMKOS,
jsem  mimo  jiné  upozornila na
to, že  s   nastupujícími  změnam
i v práci a v rozvolnění jejích
různých forem se mohou na jed-
nu  stranu  rozšiřovat   možnosti
slaďování profesního a rodinného
života nebo odstraňovat některé
bariéry,  které znevýhodněným
osobám zpřístupní některá za-
městnání, zároveň ale může narů-
stat prekarizace práce a mohou se

sociální práce nejen s daným
člověkem a jeho rodinou, rekvali-
fikace i jejich možná budoucí
podoba.

Jak se bude pracovat
ve Společnosti 4.0?

Z   již   existujících zkušeností
i z představ a potřeb zejména za-
městnavatelů v rámci fóra vy-
krystalizovalo  několik  představ
o tom, jak bude práce v budouc-
nu vypadat. Postupná další flexi-
bilizace a proměna pracovních
vztahů a způsobů, jakými bude
práce odváděna, je nevyhnutelná,
a  klasický  pracovní poměr, jak
ho  známe,  nebude  udržitelný.
Je  nezbytné  řešit, jak by měla
být závislá práce i samostatná
výdělečná činnost do budoucna
upravována a regulována, aby
nastavená pravidla nebyla příliš
rigidní, což by vedlo jen k jejich
nedodržování,  ale aby zároveň
zaměstnancům  poskytovala  do-
statečnou míru stability a sociál-
ního zajištění. Shoduju se s Ra-
dimem Hejdukem z ČMKOS, že
práci bude potřeba posuzovat
nikoli podle formálního vztahu,
ve kterém je vykonávána, ale po-
dle jejího charakteru, určitého ob-
jemu apod. Budeme ale muset
řešit i sociální a odvodový systém
tak, aby nejen jednotliví zaměst-
nanci  měli zajištěn dostatečný
sociální  standard,  ale   stát  měl
i peníze na podporu nezbytných
služeb, nejen zdravotnické a so-
ciální povahy

První ročník Fóra zaměst-
nanosti splnil svůj účel otevřít de-
batu  za účasti relevantních ak-
térů, představit  aktuální  plány
MPSV i zprostředkovat řadu cen-
ných  kontaktů.  Ministerstvo má
v úmyslu akci každoročně opako-
vat, takže dalším ročníkům je
možné popřít alespoň tolik zdaru
a tak kvalitního moderátora, jako
letos.                   Šárka Homfray

prohlubovat existující nerovnosti,
jak už známe např. ze zahranič-
ních zkušeností s platformovou
prací  nebo s flexibilními forma-
mi  práce. V  souvislosti s nástro-
ji aktivní politiky zaměstnanosti
se  s  ohledem na déletrvající
rekordně nízkou míru nezaměst-
nanosti diskutovaly zejména
nástroje využitelné pro zaměst-
nání osob dlouhodobě nezaměst-
naných  nebo  s velmi obtížným
uplatněním  na trhu práce. Dis-
kutovaly se lepší i méně zdařilé
praktické zkušenosti, nezbytnost

http://forumzamestnanosti.mpsv.cz/2019/
http://forumzamestnanosti.mpsv.cz/2019/


Odpověď: Při odpovědi na váš
problém se musíme opřít o znění
zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
Ten  v  paragrafu  114,  odst.  1
stanoví – cituji: „Za dobu práce
přesčas přísluší zaměstnanci
mzda,   na  kterou  mu  vzniklo
v tuto dobu právo a příplatek
nejméně ve výši 25 procent
průměrného výdělku, pokud se
zaměstnavatel se zaměst-
nancem nedohodne na poskyt-
nutí náhradního volna v roz-
sahu práce konané přesčas místo
příplatku.“ 

Situace  je  tedy  zcela  jasná.
K tomu, aby vám zaměstnavatel
poskytl náhradní volno místo
příplatku, je nutný váš souhlas.
Zákon tedy upřednostňuje jed-
noznačně finanční ohodnocení
před poskytnutím náhradního
volna.

Při  vaší situaci se váš poža-
davek na poskytnutí příplatku
jeví jako logický. Poskytnutí
náhradního volna by neřešilo
situaci, kdy se musíte vypořádat
s vyšším rozsahem práce, který
vznikl v době vaší nepřítomnosti
v práci. Jistě se ve vašem pří-
padě   nejedná   o   nezvládnutí
agendy, tedy likvidaci tzv.
„restů“, které by naběhly v dů-
sledku vaší špatné organizace
práce nebo nepřipravenosti na
úroveň úkolů. To by již jistě za-
městnavatel včas na takovouto
situaci reagoval. 

Podle  mého  názoru   práce,
kterou chcete realizovat, od-
povídá požadavkům zákoníku
práce   §  93  odst. 1 –  je  zde
zjevná  výjimečnost. Nutno
však vzít v potaz další pod-
mínku, aby mohla být práce
uznána jako přesčasová. Je to
totiž pouze taková práce, která
bude  nebo  byla  provedena
na příkaz zaměstnavatele nebo
s   jeho  souhlasem,  případně

s   jeho   vědomím. A   to  nad
stanovenou týdenní pracovní
dobu, mimo rozvrh směn za-
městnance. Kdo o tom rozhodu-
je? Vedoucí zaměstnanec, tedy
vedoucí,  který vás bezprostřed-
ně řídí a má právo přidělovat
vám  úkoly. V praxi  to zname-
ná, musíte mít od zaměstna-
vatele  souhlas  s  tím, že situaci
s mimořádným nárůstem práce
budete řešit prací přesčas. 

Jak již bylo výše dokladováno
zněním paragrafu zákoníku
práce, práce přesčas musí být
kompenzována. Přitom finanč-
ní  příplatek  má přednost
před čerpáním náhradního
volna.  Protože  náhradní volno
v rozsahu práce přesčas přichází
v úvahu pouze na základě do-
hody mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem. 
Shrnuto:
• O tom, zda se jedná o práci

přesčas, rozhoduje zaměstna-
vatel.

• Práci přesčas buď nařizuje,
nebo s ní souhlasí nebo je pro-
vedena s jeho vědomím.

• Náhradní volno za práci přes-
čas pouze na základě dohody
mezi zaměstnancem a zaměst-
navatelem.

JUDr. Pavel Sirůček

7 NOS 19/2019

§ ODPOVÍDÁME §
Letošní rozvr-
žení vánočních
svátků, bráno
podle četnosti do-
tazů na toto té-
ma, inspiruje za-

městnavatele k tomu, aby za-
městnancům nařizovali hromad-
né čerpání dovolené na 23. či 27.
prosince, případně na oba tyto dny.

Shora uvedený článek na toto
téma považuji za přínosný, s je-
ho závěry se ztotožňuji. Z hle-
diska postavení odborových or-
ganizací mám však za nezbytné
zdůraznit následující skutečnos-
ti, které v článku postrádám.

1. Jedná se o hromadné čer-
pání dovolené, která je upraveno
v § 220 zákoníku práce takto:

„Zaměstnavatel může v do-
hodě  s  odborovou organizací
a se souhlasem rady zaměst-
nanců určit hromadné čerpání do-
volené, jen jestliže je to nezbyt-
né z provozních důvodů; hromad-
né čerpání dovolené nesmí činit
více než 2 týdny a u uměleckých
souborů 4 týdny.“

Z dikce ustanovení je zřejmé,
že bez dohody s odborovou or-
ganizací  hromadné čerpání do-
volené nařídit zaměstnavatel
nemůže, a pokud tak přesto uči-
ní, je  toto nařízení neplatné (ne-
jde o  projednání,  nýbrž  o  doho-
du s odborovou organizací).

2. “Hromadné čerpání dovo-
lené může zaměstnavatel nařizo-
vat pouze výjimečně v přípa-
dech, že je to nezbytné z provoz-
ních důvodů (např. generální
odstávka za účelem roční kon-

troly a opravy strojů)….S hro-
madným čerpáním dovolené by
měl zaměstnavatel počítat už při
sestavování rozvrhu čerpání do-
volené, a poté sledovat, aby za-
městnancům zůstal dostatečný
rozsah dovolené k tomu, aby jim
dovolenou mohl nařídit.“
(cit.“Zákoník práce s podrob-
ným praktickým výkladem pro
širokou veřejnost“, Jaroslav
Stránský a kol., Sondy, Praha
2012).

K tomu dodávám, že rozvrh
čerpání dovolené sestavuje za-
městnavatel  s předchozím sou-
hlasem odborové organizace.
§ 217, odst.1 zákoníku práce:

„Dobu čerpání dovolené je
povinen zaměstnavatel určit podle
písemného  rozvrhu  čerpání do-
volené vydaného s předchozím
souhlasem odborové organizace
a  rady  zaměstnanců tak, aby do-
volená mohla být vyčerpána
zpravidla vcelku a do konce
kalendářního roku, ve kterém prá-
vo  na dovolenou vzniklo, pokud
v tomto zákoně není dále sta-
noveno jinak. Při určení rozvrhu
čerpání  dovolené  je  nutno  při-
hlížet k provozním důvodům za-
městnavatele a k oprávněným
zájmům zaměstnance.“….

Při prosazování a obhajobě
práv a právem chráněných
zájmů zaměstnanců, které jako
odborová organizace ze zákona
zastupujete, máte při jednání se
zaměstnavatelem uvedené
právní prostředky k dispozici.

JUDr. Rudolf Pospíšil
1. místopředseda OSSO

Poznámka k článku
„Vánoční hromadná dovolená“

(autor JUDr. Pavel Sirůček, NOS č. 18/2019)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA
ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI

Odborový svaz státních orgánů a organizací ve spolupráci s Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG
připravily speciální nabídku pojištění pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací. 
Jedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
• Územní platnost ČR nebo celý svět.
• Limity pojistného plnění od 100 000 Kč do 500 000 Kč.
• Spoluúčast 10 %, min. však 1000, - Kč.
• Pojištění se může vztahovat i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením

dopravního prostředku.
Jak na to včetně přihlášky on-line naleznete http://ossoo.dekpol.cz/,
Info také u pracovníků Informačních a poradenskýh center OSSOOO.

Byla jsem tři týdny na nemocenské, nejnutnější záležitosti za
mě vyřizovaly kolegyně. Mnoho práce jsem musela dohánět, a to
i po pracovní době. Vedení mi nechce tyto hodiny zaplatit jako
přesčasy, prý si mám vzít náhradní volno, to si ale vzít nemohu,
protože by mi zase neudělaná práce zůstávala.

Práce přesčas po nemoci

http://statorg.cmkos.cz/menu/kontakty_centra.php
http://ossoo.dekpol.cz/
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PSI navrhuje nový přístup k danění nadnárodních korporací
28. říjen 2019

Nová zpráva, kterou tento týden zveřejnila PSI, navrhuje sérii urgent-
ních reforem, které jsou nezbytné pro zdaňování korporací na globální

úrovni, a které již schválili i britští labouristé.
Tento report s názvem „Zdanění nadnárodních
korporací: Nový přístup“ přichází s detailním
plánem na implementaci jednotného zdanění.

Tento systém by zdaňoval korporace na základě jejich globálních zisků
spíše než na základě jednotlivých účtů. Tyto globální zisky by pak mohly
být proporčně rozděleny s ohledem na faktory, které reálně odzrcadlují
aktivity v jednotlivých zemích na základě počtu pracovníků,
kapitálových aktiv a tržeb. Autory této studie jsou Sol Picciotto, přední
expert na mezinárodní korporátní daně, a Daniel Bertossa, náměstek ge-
nerální tajemnice PSI. Studie vyhotovená pro Mezinárodní měnový fond
odhaduje,  že tento přístup by zvýšil globální daňové výnosy o 3 – 14 %
s tím, že by z něj profitovaly všechny země kromě daňových rájů. Tyto
odhady potvrzuje i další analýza, která ukazuje, že pro Velkou Británii by
navýšení vládních výnosů činilo 6 – 14 miliard liber ročně. Daniel
Bertossa k tomu řekl: „Tento přístup by byl dobrý pro místní podniky, pro
které by se konečně narovnaly podmínky ve srovnání s velkými korpo-
racemi, které se úspěšně vyhýbají daňovým povinnostem“.
Solidarita PSI s libanonskými občany
30. říjen 2019

Členské organizace PSI v Libanonu vyjadřují svou podporu pro férové
sociální a ekonomické požadavky lidí. Spontánní masivní demonstrace,

kterých se zúčastnilo na 1,5 milionu
lidí,  v  současnosti  paralyzují zemi
a jsou největší za posledních pět let.
Jiskrou, která spustila tyto protesty,
byl vládní plán na zdanění hovorů
přes aplikaci WhatsApp. Ačkoliv

později vláda tento plán stáhla, vlnu protestů už zastavit nedokázala.
Hněv a nespokojenost lidí s vládnoucí stranou, která rozdává moc svým
členům a shromažďuje bohatství po desetiletí, narůstá už dlouhou dobu.
Na druhé straně se za tuto dobu udělalo jen málo pro boj s hospodářskou
krizí a se zlepšením ubohé místní infrastruktury. 
Stanovisko PSI ohledně státního převratu v Bolívii
11. listopad 2019

Vyzýváme lidové instituce, progresivní mezinárodní síly, odbory, poli-
tické strany, sociální hnutí, nevládní organizace, organizace pro lidská
práva atd., aby podpořily odpor milionů Bolivijců, kteří nechtějí přijmout
útok na jejich práva, ztrátu sociálního míru a už vůbec se nechtějí spoko-
jit s rozpadem demokracie ve své zemi. Celosvětová odborová
Internacionála veřejných služeb (PSI) je hluboce znepokojena rozbíjením
demokracie v Bolívii a zároveň odsuzuje puč, který právě v zemi probíhá.
V  posledních  letech rostla bolivijská ekonomika rychleji než všechny

ostatní země latinské Ameriky při
průměrném více než 4% růstu. Tento
růst byl založený na modelu, který
kombinoval zestátňování klíčových
sektorů, lepší distribuci příjmů a ge-
nerování  dobrých pracovních míst,

která dostala miliony lidí z chudoby. Tento úspěšný model, který je nyní
v ohrožení, přeměnil Bolívii na vzorový příklad inkluze a sociální spra-
vedlnosti  v  celém regionu. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová
k tomu řekla: „Narušení a ohrožování demokracie vojenskou silou nikdy
nevedlo k budování lepší země, kde jsou respektována práva a kde je
prosazována inkluzivní ekonomika. Naopak takový postup vždy s sebou
přinesl vážné důsledky v oblasti lidských a sociálních práv.“

EPSU se připojuje ke globálnímu tažení proti drakonickým austral-
ským zákonům, které kriminalizují odbory
14. listopad 2019

Australský senát zvažuje zavedení nového zákona tzv. Dodatku o fé-
rové práci. Zástupci EPSU požádali senátory, aby hlasovali proti tomuto
zákonu,  protože  by měl negativní dopad na zájmy pracovníků. Tato le-
gislativa útočí na právo pracovníků vybrat si a stát se členem odborové

organizace na základě svého výběru.
Tento zákon porušuje mezinárodní
konvence ILO a jde také proti mezi-
národním smlouvám o lidských prá-
vech a dohodách OSN. Všechny tyto
smlouvy australská vláda podepsala
a ratifikovala. EPSU poukázala na to,

že tato legislativa vnáší vážné pochyby do probíhající diskuze o dohodě
o  volném  obchodu mezi Austrálií a EU. Austrálie se zavázala k obraně
a prosazování zájmů pracovníků, a ne k jejich oslabování. Konečná do-
hoda bude muset projít schválením Evropským parlamentem a Radou
ministrů EU. Obě tyto instituce kladou vysoký důraz na respektování
mezinárodní pracovních standardů. Tento zákon by oslabil bezpečí pra-
covníků na pracovišti, ve které sehrávají odbory klíčovou roli. 
EPSU podporuje předsedkyni turecké konfederace DISK při obraně
svobody slova
15. listopad 2019

Včera proběhlo druhé slyšení v procesu Arzy Cerkezogluové, která je
předsedkyní turecké odborové konfederace DISK. A. Cerkezogluová čelí
hrozbě uvěznění na tři roky za vybízení lidí ke zlostnému a nepřátelské-
mu jednání jenom proto, že se zúčastnila veřejné panelové diskuze.

Evropská federace odborových svazů
veřejných  služeb (EPSU) za ní stojí
a  požaduje,  aby tato obvinění byla
stažena. Slyšení u soudu se zúčastnili
zástupci  EPSU, UNITE nebo také
UNISON a ITUC. Předsedkyně
DISK zde obhajuje své právo na vy-

jádření názoru, které je pro odbory klíčové, a také bojuje za možnost kri-
tizovat vládu, pokud je to nezbytné. Navzdory silnému tlaku mezinárod-
ního odborového hnutí nebyla zatím tato obvinění stažena a další slyšení
je naplánováno na 9. března 2020. 
Podzimní fiskální balíček: Pro snížení zadlužení je potřeba růst, ne
úspory
20. listopad 2019

Evropská komise představila svůj názor na navrhované rozpočty zemí
eurozóny. Generální tajemník ETUC Luca Visentini to komentoval:
„Vítáme výzvu Komise, aby většina zemí eurozóny v příštím roce zvýšila
veřejné investice. Miliony pracovníků pořád čeká, aby pocítili přínos

hospodářského zotavení, když čisté investice
vyjádřené podílem na HDP nadále zůstávají
pod úrovní z roku 2008. Proto je chybou, že
Komise vybízí k dalším úsporám v zemích, jako
jsou Belgie, Francie, Itálie a Španělsko. Tyto
země více než ostatní potřebují investice, pro-
tože ekonomický růst je klíčový pro snižování

zadlužení, stejně jako pro vytváření nových pracovních míst a zvyšování
životní úrovně. Eurokomisař Moscovici dnes uvedl, že lituje, že v minu-
losti nemohl udělat více pro to, aby se podařilo vyhnout opatřením, které
uvalila  EU  na  Řecko.  Komise  by si měla vzít z řecké krize ponaučení
a uvědomit si, že investice, ne úspory, jsou tím nejférovějším způsobem ke
generování ekonomického růstu a výnosů.“ Pavol Mokoš




