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Z koaliční smlouvy uzavřené mezi ODS,
KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN

8. 11. 2021
Z preambule:
“Vláda vzniklá na základě této
koaliční smlouvy bude připrave-
na překonávat rozdíly ve společ-
nosti a spojovat. Bude repre-
zentantem všech lidí a při své
práci bude v pravidelném dia-
logu se samosprávami, občan-
skou společností, zástupci za-
městnanců i zaměstnavatelů.”
Z programové části:
“Digitalizace
Sjednocení a digitalizace proce-
sů státu jsou cestou k přátel-
štější, efektivnější a levnější
státní správě. Naučíme stát fun-
govat efektivně s využitím
všech moderních technologií.
Digitalizace je nejen cestou k po-
hodlnějšímu kontaktu občanů se
státem, ale automatizace proce-
sů také povede k efektivnějšímu
fungování státu jako celku. Pro
seniory a lidi se speciálními
potřebami nadále zůstane pa-
pírová cesta.”
“Moderní státní správa
Státní správa musí být moderní,
štíhlá a pružná. Připravíme ji na
výzvy 21. století, přivedeme do
ní nejlepší talenty, aby obča-
nům dodávala špičkové služby.
Zasadíme se, aby úředníci více
využívali a zpřístupňovali data
a jejich práce měla vždy ve
svém středu občana.”
“Finance
• Snížíme byrokratickou zátěž
při správě daní a poplatků,
zrušíme EET a parametricky
upravíme kontrolní hlášení.
• Zavedeme jednotné inkasní
místo skrze rozvoj portálu MO-
JE daně.”

“Místní rozvoj
• Upravíme nový stavební
zákon a jeho účinnost tak, aby
bylo zajištěno rychlé, transpa-
rentní, digitální a občanovi blízké
stavební řízení prostřednictvím
Portálu stavebníka. Zabráníme
kolapsu stavebního řízení v ČR
jako jedné z podmínek rychlé
výstavby bydlení. Odmítáme
destrukci spojeného modelu
veřejné správy. Se samospráva-
mi a kraji (SMO ČR, SMS ČR
a AK ČR) zákon změníme.
Veřejnost bude zapojena, aniž
by to řízení zdržovalo. Stavební
řízení musí být předvídatelné, při-
způsobené různým typům staveb
a vyvažující veřejné a soukromé
zájmy. Stavebník bude jednat
jen s jedním úřadem a ten si sám
zajistí další podklady.
• Zjednodušíme podmínky a zkrá-
tíme lhůty u jednoduchých sta-
veb. Zachováme stavební úřa-
dy na místní úrovni, aby rozho-
dovaly se znalostí prostředí.
Počítáme se specializovaným
stavebním úřadem pro strate-
gické a rozsáhlejší liniové stav-
by.”
“Rodinná politika a zaměst-
nanost
• Představíme širokou paletu
možností zkrácených pracov-
ních úvazků (včetně výhod-
ného zdanění) a celkově zvý-
šíme flexibilitu zákoníku prá-
ce v zájmu zaměstnavatelů
i zaměstnanců. Veřejná správa
a organizace půjdou příkla-
dem v nabídce slaďování prá-
ce a péče pro své zaměstnance.

Na svém 19. zasedání se sešlo předsednictvo Výboru OSSOO

Předseda OS Pavel Bednář in-
formoval členy předsednictva
o činnosti odborového svazu od
konání předchozího zasedání
PVOS 14. října. V mezidobí
zasedaly orgány sekcí České
správy sociálního zabezpečení,
statistiky, celní správy, policistů
a zaměstnanců PČR, vědecko-
technické základny, konalo se
plánované jednání rozpočtové
a revizní komise OS. On line se
s ohledem na epidemickou si-
tuaci konala zasedání Rady
ČMKOS i Sněmu ČMKOS, kte-
rá se zabývala doporučeními Čes-
komoravské konfederace odbo-
rových svazů nové vládní koali-
ci ke klíčovým sociálním a eko-
nomickým otázkám.

1. místopředseda OS Rudolf
Pospíšil přítomné seznámil s ně-
kterými pasážemi programové
části koaliční smlouvy nové
vládní koalice, které se dotýkají
zájmů zaměstnanců veřejné
správy. Následná diskuse se
týkala zejména reálnosti plánů
koalice v oblasti veřejné správy,

možností redukce počtu zaměst-
nanců, platových otázek, digita-
lizace i konkrétně vládního naří-
zení o platech účinného od 1. 1.
2022 a předpokládaného rozpoč-
tového provizoria.

Přítomní dále hovořili o nevý-
hodnosti stravovacího paušálu,
když ten lze použít pouze při
odpracování celé pracovní smě-
ny na rozdíl od stravenek, pro je-
jichž přiznání stačí odpracované
tři hodiny.

Předsednictvo projednalo ma-
jetkové aktivity OS a vzalo na
vědomí čerpání rozpočtu pro-
vozního fondu OS k 30. 9. 2021.
Dále pak schválilo návrh na
rozpočet provozního fondu na
rok 2022, který bude předmětem
jednání Výboru OSSOO, který
bude jednat 9. prosince v Praze.
PVOS projednal návrh na de-
legáty našeho odborového svazu
na sjezd ČMKOS, který se bude
konat 29.-30. dubna 2022 v Pra-
ze. Tento návrh bude také pro-
jednán Výborem OSSOO 9. 12.
2021. -dě-

Prožijte zimní dovolenou v krásném prostředí
malebného městečka Lázně Libverda
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Platové tarify většiny zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě a státních zaměstnanců
se od ledna příštího roku zvýší plošně o 1000 ko-
run, v průměru o 400 korun pak vzrostou
prostředky určené na mimotarifní složky.
Jinak to ale bude například u učitelů nebo zdra-
votníků. Rozhodla o tom vláda na svém dnešním zasedání.
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Od ledna se zvýší platy ve státním a veřejném
sektoru o 1400 korun, rozhodla vláda

Od 1. ledna 2022 se zvýší
platy většiny zaměstnanců ve
veřejném a státním sektoru
o 1400 korun. Stejné zvýšení
se bude týkat i vojáků a pří-
slušníků ozbrojených sborů.
Příslušná nařízení vlády
schválil kabinet Andreje
Babiše na mimořádné schůzi
ve středu 10. listopadu.

Zvýšení platů ve veřejném
a státním sektoru bude podle
rozhodnutí vlády realizováno ve
dvou částech. Platové tarify za-
městnanců se zvýší plošně o ti-
síc korun, o dalších 400 korun
bude zvýšena nenároková slož-
ka platu. Stejným principem se
zvyšují i platy policistů a dalších
ozbrojených složek a také platy
vojáků z povolání.

Vláda: Platové tarify ve státní sféře se od
ledna zvýší o jeden tisíc korun, výjimkou

je zdravotnictví a školství

„Jde skutečně o minimální
možné navýšení, které nepo-
kryje ani nárůst inflace. Pů-
vodně jsme požadovali vý-
razně vyšší částku, shodnou
pro všechny ve státní sféře,
která by byla adekvátní s ohle-
dem na nápor, který v době ko-
ronaviru musejí zaměstnanci
státu zvládat. Tlak na zdravot-
níky, pedagogy, policisty nebo
i pracovníky Úřadů práce byl,
a pořád je, obrovský,“ konsta-
tuje ministryně práce a sociál-
ních věcí Jana Maláčová
(ČSSD). Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí požadovalo původ-
ně po dohodě s odborovými orga-
nizacemi plošné navýšení o 3000
korun, což by lépe odpovídalo
meziroční inflaci, která je podle
aktuálních dat Českého stati-
stického úřadu za říjen letošního
roku 5,8 procenta.
Změny platových tarifů

Plošně se tedy mají podle

rozhodnutí vlády všem zaměst-
nancům ve veřejných službách
a správě i státním zaměstnancům
zvýšit platové tarify o 1000 Kč,
na mimotarifní složky platu,
jako jsou osobní příplatky,
zvláštní příplatky či příplatky za
vedení, je pak počítáno v prů-
měru se 400 Kč navíc. Netýká
se to ale všech. První výjimkou
jsou pedagogičtí pracovníci v re-
gionálním školství (nově stup-
nice v příloze č. 5 k nařízení vlá-
dy č. 341/2017 Sb.), jejichž pla-
tové tarify se zvýší o 3 %. Dru-
hou jsou pak pracovníci ve zdra-
votnictví. Platové tarify nelé-
kařských zdravotnických pra-
covníků se zvyšují od 2. do 7.
platové třídy o 1000 Kč, od 8.
platové třídy pak o 6 %. O 6 %
se zvýší rovněž platové tarify
lékařů a zubních lékařů u posky-
tovatelů zdravotních služeb a rov-
něž lékařů orgánů sociálního
zabezpečení.

Stanjura: Nová vláda by asi zrušila
zvýšení platů o stejnou částku

Návrh nařízení předpokládá,
že všem zaměstnancům veřej-
ných služeb a správy by se od
ledna mohl navýšit základ vý-
dělku neboli platový tarif o 1400
korun. Podle dřívějšího vyjád-
ření premiéra Andreje Babiše
(ANO) by o růstu platů mohl
kabinet rozhodovat ve středu.

"Pokud vláda přijme socialis-
tický návrh, že všem přidá stej-
ně, tak já myslím, že ho zrušíme,
protože není spravedlivý," uvedl
Stanjura. V každé firmě nebo
úřadu jsou podle něho zaměst-
nanci skvělí, průměrní a ostatní
a návrh nařízení mezi nimi ne-
rozlišuje. "Je plošné a vlastně je
demotivační pro ty skvělé za-
městnance státní a veřejné sprá-
vy. Problém není částka jako

taková, ale ten princip," pozna-
menal Stanjura.

Schillerová uvedla, že není
možné, aby šlo do tarifu celých
1400 korun. "Kdyby celá (část-
ka) šla do tarifu, tak na ne-
nárokové složky nebude vůbec
žádný prostor, na příplatky ne-
bude žádný prostor," zdůraznila.
V ozbrojených sborech navíc po-
dle Schillerové růst tarifu ze
zákona navyšuje další složky
platu. "Do tarifu musí jít méně
a zbytek do nenárokových slo-
žek," dodala.

Přidání by si podle podkladů
k navrhovanému předpisu vyžá-
dalo z rozpočtu státu, samospráv
a ze zdravotního pojištění asi 16
miliard korun. Podle infor-
mačního systému o průměrném

výdělku (IPSV) pracovalo ve
státních a veřejných službách
652 100 lidí. Z údajů vyplývá,
že je to téměř 19 procent za-
městnanců v Česku.

Schillerová také uvedla, že
v souvislosti s předpokládaným
rozpočtovým provizoriem se od
ledna platy ve veřejné sféře zve-
dat po dobu jeho trvání nebu-
dou. Stanjura s tím ale nesou-
hlasil, poukazoval na celkový
roční příjem zaměstnanců.

...
Stanjura počítá s rozpoč-

tovým provizoriem
Stanjura předpokládá, že ČR

bude hospodařit v rozpočtovém
provizoriu do konce března
příštího roku. Podle něj je totiž
potřeba na přepracování návrhu
rozpočtu zhruba šest týdnů.
Stanjura to dnes uvedl v pořadu
Otázky Václava Moravce v Čes-
ké televizi. Stanjura dodal, že
nová koaliční vláda má v plánu
snížit výdaje rozpočtu o 80 mi-
liard korun. Vláda Andreje

Babiše (ANO) schválila na příští
rok schodek rozpočtu 376,6 mi-
liardy korun.

...
Pokud by Parlament rozpočet

na rok 2022 neschválil do konce
letošního roku, stát by začal
hospodařit v takzvaném rozpoč-
tovém provizoriu. Hospodaření
státu se pak řídí podle posled-
ního schváleného rozpočtu. Jed-
notlivé kapitoly státního rozpoč-
tu dostávají v každém měsíci
peníze na výdaje do výše jedné
dvanáctiny celkové roční částky
v předcházejícím roce. Pro
letošní rok je schválen rozpočet
se schodkem 500 miliard korun,
MF i ekonomové ale nakonec
očekávají schodek kolem 400
miliard korun.

https://www.ceskenoviny.cz/z
pravy/stanjura-nova-vlada-by-
asi-zrusila-zvyseni-platu-o-stej-
nou-castku/2114408

7. 11. 2021
Praha - Pokud nynější kabinet ANO a ČSSD schválí zvýšení platů

pracovníků státu a veřejné sféry o stejnou částku, nová vláda skládaná
koalicemi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty je
zřejmě zruší. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to uvedl
možný kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle
něho není takový princip růstu platů spravedlivý. Připomínky k ná-
vrhu vládního nařízení má dosluhující ministryně financí Alena
Schillerová (ANO), celá částka podle ní nemůže směřovat do tarifu.
Stanjura také předpokládá, že ČR bude hospodařit v rozpočtovém
provizoriu do konce března příštího roku.

Výjimku z tohoto plošného
navýšení budou mít učitelé a čás-
tečně zdravotníci. V případě
pedagogických pracovníků se
od ledna zvýší jejich platové ta-
rify o tři procenta. V případě
zdravotnických profesí, které
nejsou hrazeny ze státního roz-
počtu, ale na základě úhradové
vyhlášky ze zdravotního po-
jištění, se až do sedmé platové
třídy zachová obecný princip
platný pro státní zaměstnance,
od 8. platové třídy pak dojde
k navýšení tarifů o šest procent.
10. 11. 2021
https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/od-ledna-se-
zvysi-platy-ve-statnim-a-vere-
jnem-sektoru-o-1-400-korun--
rozhodla-vlada-191806/
Text schváleného nařízení vlády
na: https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=KORNC8GF8VOC
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proběhla 9. listopadu v Praze.

Místopředsedkyně sekce Mi-
lada Hofmanová seznámila pří-
tomné s hlavními okruhy jed-
nání předsednictva výboru od-
borového svazu, jehož zasedání
se během roku účastní jako zá-
stupkyně sekce, jednáními o pla-
tech, kolektivním vyjednávání
a stavem členské základny. Při-
pomněla po všech stránkách
současnou nevyjasněnou povo-
lební situaci.

Host konference 1. místo-
předseda OS Rudolf Pospíšil po-
drobněji popsal letošní jednání
o platech pro zaměstnance ve-
řejné správy a služeb, která začí-
nala v dubnu představou o na-
výšení o 2600 korun v průměru
na zaměstnance, později v létě
pokračovala společným poža-
davkem odborů a ministryně
práce a sociálních věcí a minis-
tra vnitra na navýšení s ohledem
na rostoucí inflaci o 3000 korun
paušálního navýšení pro
každého zaměstnance. Nakonec
v návrhu státního rozpočtu na
rok 2022 je zohledněno prů-
měrné navýšení 1400 korun na
zaměstnance. Skutečné navýšení
pak uzavřeno není a je v rukou
povolební koalice. Odborům
nyní záleží především na valo-
rizaci zohledňující vyrovnání in-
flace.

Vyšší kolektivní vyjednávání
pro státní zaměstnance se po-
dařilo završit novou kolektivní
dohodou, která bude účinná od
1. 1. 2022 a která zachovává be-
nefity stávající KDVS. R. Po-
spíšil dále charakterizoval téma-
ta z koaliční smlouvy SPOLU
a PirStan týkající se zájmů od-
borářů a zaměstnanců. Program
koalice zmiňuje zájem sloužit
všem občanům, udržení sociál-
ního dialogu, slaďování pracov-
ního a soukromého života
prostřednictvím flexibilních
pracovních úvazků. Do roka by
měla proběhnout inventura
agend státu s cílem jejich even-
tuálního zjednodušení či zruše-

ní, přímo je navrhována změna
služebního zákona o státní služ-
bě zrušit omezení účasti v 1.
kole výběrového řízení pouze
pro stávající státní zaměstnance.
Záměrem koalice je zavedení
jednotného inkasního místa.
Celkově hodnotil R. Pospíšil
dokument spíše jako deklaraci
bez způsobů řešení.

V následné diskusi hovořili
přítomní o povolební situaci, ne-
jasném osudu nedávno schvá-
leného stavebního zákona, reál-
nosti záměrů nové vládní koa-
lice s ohledem na finanční mož-
nosti státu, o rostoucí inflaci

i různém přístupu zaměstna-
vatelů k práci z domova. K té
sdělil R. Pospíšil, že dobrým
podkladem pro dohodu je vzor
na webové stránce Státní služba
Ministerstva vnitra. Připomněl
také výhodnost uvést možnost
sjednávání dodatků v kolektivní
smlouvě, kdy díky tomu je za-
městnavatel povinen o dodatku
jednat. V případě nemožnosti
osobního setkání se, mohou or-
gány základní organizace hlaso-
vat per rollam, což bylo vyu-
žíváno během omezení pohybu
kvůli epidemii.

K problému získávání nových
členů v diskusi zazněly různé
názory na to, zda těžiště zí-
skávání nových členů je v zá-

kladních organizacích či v obra-
zu odborů ve společnosti.

Konference se účastnilo 12
zástupců z 12 základních organi-
zací, když pozváno bylo k za-
stoupení všech 36 základních
organizací sekce. Příští rok se
bude konat konference, která
zvolí nové vedení sekce a dele-
gáty sjezdu OS, který se bude
konat v roce 2023.

-dě-
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• Podpoříme kratší pracovní
úvazky úlevou na pojistných
odvodech.
• Zvýšíme limity pro dohody
o provedení práce a pracovní
činnosti.
• Zavedeme automatickou va-
lorizaci minimální mzdy.”
“Důchodový systém
• Realizujeme skutečnou dů-
chodovou reformu, která na-
staví stabilní systém férových
důchodů. Důchod se bude sklá-
dat ze dvou hlavních složek
a třetí dobrovolné. Základní ga-
rantovaná složka, jejíž výše by
v každém případě měla reflekto-
vat požadavky na důstojnost ži-
vota ve stáří i finanční možnosti
státu, se zvýší. Zásluhová složka
bude vycházet z odvodů do sys-
tému a počtu vychovaných dětí.
Třetí dobrovolná složka:
Analýza současné efektivity
podpory třetího pilíře. Zřízení
státního či veřejnoprávního fon-
du inspirovaného Švédskem pro
dobrovolné spoření nad rámec
povinného sociálního pojištění.
Dále dobrovolné soukromé pen-
zijní spoření například ve formě
účtu dlouhodobých investic.
• Bonus za vychované děti
dostanou už dnešní důchodkyně.
• Navrhneme dobrovolný spo-
lečný vyměřovací základ man-
želů.
• Zvýšíme nedůstojné vdovské
a vdovecké důchody.”
“Vnitro
Veřejná správa
• Posílíme chytré řízení státu.
Zřídíme špičkové expertní pra-
coviště v čele s renomovaný-
mi odborníky a se zázemím
s vlastními experty.
• Na základě inventury všech
agend státu do roka předsta-
víme konkrétní plány na sní-
žení počtu úřednických míst.
Zbytečné úřední úkony zru-
šíme a potřebné služby zefek-
tivníme.
• Upravíme služební zákon
tak, aby úřady fungovaly efek-
tivněji, byly otevřené a posilo-
valy svou kompetenci. Zhod-

notíme a zjednodušíme struk-
turu státní správy. Už v prv-
ních kolech výběrových řízení
na vedoucí místa bude možné
připustit účast zájemců mimo
státní službu. Stát půjde pří-
kladem ve využívání flexibil-
ních a zkrácených úvazků.
• Uděláme revizi platových
tabulek. Provedeme takové
změny v platových tabulkách,
aby mohla veřejná správa za-
městnávat špičkové odbor-
níky dle situace na trhu práce
(právníky, informatiky, urba-
nisty apod.).
• Zavedeme měření výkonu
a efektivity státních (veřej-
ných) služeb pomocí bench-
markingu (benchmarking -
Nepřetržitý a systematický pro-
ces porovnávání a měření pro-
duktů, procesů a metod vlastní
organizace s těmi, kdo byli
uznáni jako vhodní pro toto
měření, za účelem definovat cíle
zlepšování vlastních aktivit.
pozn. redakce) jako u soukro-
mých firem (rozsah agendy,
náklady na výkon agendy, insti-
tucionální zajištění, úroveň di-
gitalizace) dle katalogu služeb
veřejné správy.
• Zachováme smíšený model
veřejné správy – přenesená
působnost na územních samo-
správách (obcích a krajích)
s adekvátním příspěvkem na
výkon státní správy.”
https://www.ods.cz/clanek/21841

Zvýraznění - redakce.

Z koaliční smlouvy uzavřené mezi ODS,
KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN

Také strážníci z Karviné si odměny
zasloužili

Vytížení strážníků Městské
policie Karviná bylo podobně
jako i jinde vloni i letos ovliv-
něno epidemií koronaviru a sou-
visejícími nouzovými stavy.
Strážníci se zapojili do kontroly
plnění krizových opatření vlády
a mimořádných opatření Mini-
sterstva zdravotnictví ČR. Při
řešení opatření k potlačení šíření
viru se strážníci potýkali s ne-
pochopením občanů a současně
s nerespektováním opatření, do-
cházelo k častým neuposlechnu-
tím výzev zakročujících stráž-
níků. Práci jim později usnadnil
zákon o pravomoci Policie
České republiky a obecní policie
postihovat porušení krizových
opatření a mimořádných opa-
tření nařízenýc h v souvislosti
s prokázáním výskytu koron-
aviru SARS CoV-2 na území
České republiky. To znamenalo,

že v případě uznání přestupku ho
strážníci mohli řešit uložením
příkazu na místě. I když došlo
k výraznému omezení akcí a ome-
zení provozu restaurací, kontrola
plnění opatření k potlačení šíření
viru si vyžádala nasazení všech
sil a prostředků městské policie.
Rostl počet bytových zákroků
spojených s rušením nočního
klidu v souvislosti s omezením
provozu restauračních zařízení
a konzumací alkoholu v soukro-
mí. Negativní nálada ve spo-
lečnosti se přenesla i do oblasti
veřejného pořádku. Komplikací
byla a jsou i onemocnění či ka-
rantény samotných strážníků.
Mimořádné nasazení během epi-
demie ocenil v Karviné zaměst-
navatel odměnami a posléze i od-
měnami při využití dotačního
programu Ministerstva vnitra.

-dě-

https://www.ods.cz/clanek/21841
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Prožijte zimní dovolenou v krásném prostředí 

malebného městečka Lázně Libverda  
 

Odborový svaz státních orgánů a organizací nabízí 
v RZ SMRK v roce 2021 volné pokoje na Vánoce i 
Silvestra. 
  

Kompletní nabídku RZ SMRK Lázně Libverda včetně ceníku a objednávkového formuláře  
najdete na internetových stránkách OS http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php. nebo 
NOSu č.14b/2021. 
Podmínky  ubytování se řídí dle aktuálních vládních opatření. Informace o pobytech 
podává a objednávky přijímá pí. Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537 nebo e-mail:       
rehorova.vladimira@cmkos.cz.  
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Otevírací proslov generálního tajemníka ETUC při pololetní konferenci
ETUC v Lisabonu
8. listopad 2021

Pololetní konference ETUC proběhla tentokrát v Lisabonu, kde s úvodním
proslovem vystoupil její generální tajemník Luca Visentini. Zde je část z je-

ho proslovu: „Pololetní konferen-
ce ETUC nemohla přijít ve více
klíčovou dobu pro pracující lidi
a odborové hnutí. Po roce a půl
pandemie nyní máme příležitost
a zodpovědnost začít tvarovat lepší
budoucnost pro pracující lidi. My

všichni jsme dělali vše, co bylo v našich silách, abychom chránili pracovníky
a jejich zdraví. Vyjednali jsme mimořádná podpůrná opatření k ochraně pra-
covních míst, mezd a pracovních podmínek. Nyní už je ale nejvyšší čas trans-
formovat evropské zotavení do dlouhodobě udržitelného růstu podporou
nových a lepších pracovních míst. K tomu potřebujeme v první řadě lidské
zdraví. Vysoký podíl vakcinace je zásadní pro restartování ekonomiky a k bez-
pečnému návratu do práce. Znovu potvrzujeme svůj požadavek směrem k Ev-
ropské komisi a vládám, aby bojovali za zrušení vakcínových patentů,
posílení produkce vakcín a podporu technologických kapacit pro takovou
produkci. Dále požadujeme, aby zdraví a bezpečnost v práci byly prioritami
ve vládních agendách, a že v této oblasti dojde k implementaci ambiciózních
legislativních reforem jak na evropské, tak na národní úrovni. Musíme zajis-
tit, aby každé euro z veřejných peněz, které je investováno do zotavení, bylo
navázané na tvorbu nových kvalitních pracovních míst a do zlepšení mezd
a pracovních podmínek. Investice by měly být jasně měřitelné, a tudíž by mě-
ly vyžadovat i jasné podmínky a monitorovací mechanismy, a ne jen měkká
doporučení v evropských a národních investičních plánech.”
Bez navýšení minimálních mezd se rovných mzdových podmínek ne-
dočkáme
9. listopad 2021

S tím, jak mzdy žen zaostávají v průměru za mužskými protějšky o 14,1 %,
ETUC varuje, že rovných mezd nemůže být dosaženo bez navýšení minimál-

ních mezd, a dokud nedojde přehodnocení hodnoty práce
žen. Toto varování přišlo v Den rovných mezd, který
spadá na 10. listopad, pouhý den před hlasováním Výbo-
ru pro zaměstnanost v Evropském parlamentu ohledně
návrhů na posílení navržené Směrnice o adekvátních
minimálních mzdách. Ve stejnou dobu výbory Evrop-
ského parlamentu analyzují návrh Směrnice na gende-
rovou mzdovou transparentnost. Zvýšení minimální
mzdy na úroveň 60 % mediánové mzdy a 50 % úrovně

průměrné mzdy by pomohlo výrazně snížit mzdovou mezeru mezi muži a že-
nami. V Rumunsku by tyto kroky vedly k snížení této mezery o 25 %,
v Řecku o 19 %, v Polsku o 12 % a na Slovensku o 11 %. Zástupkyně gene-
rálního tajemníka ETUC Esther Lynchová k tomu řekla: „Mnoho žen je uvěz-
něno v podhodnocené a špatně placené práci. V mnoha případech jsou pra-
covní místa podhodnocená, protože jsou především okupována ženami. Ženy
tvoří 76 % z 49 milionů pracovníků v pečovatelském sektoru v EU. Pracovníci
v pečovatelském sektoru jsou špatně placení navzdory tomu, že jejich práce
je fyzicky i emočně náročná a vyžaduje velkou trpělivost a sociální doved-
nosti. Evropští lídři mají na výběr – buď mohou provést rozhodné kroky a za-
vřít genderovou mzdovou mezeru, nebo mohou i nadále jen přihlížet a pra-
videlně v Den rovných mezd lamentovat nad špatnou situaci. EU má nyní
příležitost uzavřít genderovou mzdovou mezeru. Můžeme toho dosáhnout při-
jetím Směrnice ohledně mzdové transparentnosti, která umožní ženám dostat
lepší uznání hodnoty jejich práce. Přijetím Směrnice o adekvátní minimální
mzdě, která zvýší minimální mzdy na úrovně slušnosti a odstraní překážky pro
kolektivní vyjednávání.“

Alžírsko: Represe proti nezávislému odborovému hnutí pokračuje
9. listopad 2021

Mezinárodní odborová federace PSI a její sesterské globální odbory IUF
a IndustriALL jsou velice znepokojeny zatčením alžírského odborového ak-

tivisty Ramzi Dardara, člena Ná-
rodní federace neformálních pra-
covníků, která je přidružená k od-
borovému syndikátu COSYFOP.
Mezinárodní odborové hnutí vy-
zývá ILO k tomu, aby využila svou
autoritu a ochránila fyzické i men-

tální zdraví tohoto odboráře. Ramzi Dardar byl zatčený 30. června 2021 kvůli
falešným obviněním včetně terorizmu, podrývání armádní morálky a pod-
kopávání národní jednoty přes publikace na sociálních sítích. Dne 18. čer-
vence soud potvrdil tato obvinění a poslal alžírského odboráře do vězení
Batna. Později byl dokonce převezen mezi vrahy a skutečné teroristy, což nut-
ně vedlo ke zhoršení jeho fyzického a psychického zdraví. Do dnešního dne
nebylo oznámeno žádné konkrétní datum konání soudního procesu.
Uniklé dokumenty ukazují, že britská vláda podporuje protiodborář-
skou pracovní reformu na Ukrajině
10. listopad 2021

Uniklé dokumenty ukazují, že britská vláda přes svou rozvojovou organi-
zaci UK Aid a svou ambasádu v Kyjevě financuje
konzultanty, kteří pomáhají ukrajinskému minis-
terstvu financí propagovat neoliberální tržní re-
formy. Velká Británie se tak efektivně pokouší
o podkopání snah ILO a Evropské komise při po-

radenství pro sociální partnery a vládu ohledně reformy zákoníku práce tím,
že financuje propagandu, která vytváří klima naladěné proti odborům. Ukra-
jinská vláda představila návrhy reforem ukrajinského trhu práce, které by mě-
ly snížit vliv pracovníků a jejich odborů. Ukrajinská vláda najala konzul-
tantskou agenturu, která má za úkol otočit veřejné mínění, které je obecně
mířeno proti této reformě. Tuto reformu delší dobu kritizují experti z řad ILO
nebo také Evropské komise.
Ztráty v daňových rájích by mohly zaplatit vakcíny pro trojnásobek svě-
tové populace
18. listopad 2021

Země ztrácejí na daňových únicích nadnárodních společností a bohatých
jedinců 483 miliard dolarů ročně. Tato částka by stačila na vakcinaci více než
trojnásobku světové populace. S těmito čísly přišel report ohledně stavu
daňové spravedlnosti, který ve spolupráci připravily organizace PSI, Síť pro
daňovou spravedlnost a Globální aliance pro daňovou spravedlnost. Letošní

vydání tohoto reportu poukazuje na to, jak
malý spolek bohatých zemí zodpovídá za
většinu z globálních daňových úniků s tím,
že nejvíce zasaženy jsou země s nejnižšími
příjmy. Přes 99 % globálních daňových
úniků mají na svědomí nadnárodní korpo-

race a bohatí jedinci, kteří zneužívají nedostatečné daňové zákony v zemích
s vyšším příjmem. Přibližně 55 % všech globálních daňových ztrát jde na
vrub Velké Británie, Nizozemska, Lucemburska a Švýcarska. 78 % globál-
ních daňových ztrát umožňují země OECD. Generální tajemník EPSU Jan
Willem Goudriaan: „Bohatí lidé a korporace musí platit svůj podíl na finan-
cování veřejných služeb, budování systémů sociální ochrany a investování do
opatření bojujícími s klimatickými změnami. Pandemie nám každý den
dokazuje, že naši pracovníci ve zdravotním a pečovatelském sektoru a pra-
covníci v dalších veřejných službách udržují svět v normálu. Vyhýbání se pla-
cení daní korporacemi a bohatými jedinci je nemorální a kriminální čin vůči
evropským pracovníkům a občanům.“ Pavol Mokoš


