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PF 2019
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme na konci kalendářního roku, je adventní čas, kdy se ob-
vykle zaměřujeme na zajištění co nejklidnějšího a nejhezčího
prožití vánočních svátků a důstojný vstup do nového roku.

Dovolte nám, abychom poděkovali členům orgánů od-
borového svazu, zástupcům jednotlivých sekcí v rámci
odborového svazu a všem našim členům za aktivní přístup
k projednávaným otázkám a řešení konkrétních úkolů v tomto
pomalu končícím roce.

Současně je třeba poděkovat všem zaměstnancům od-
borového svazu za jejich operativní a profesionální přístup
k jednotlivým úkolům.

Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím roce 2019 a načer-
pání nových sil do další aktivní odborové činnosti ve prospěch
všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách v následu-
jícím období.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda 1. místopředseda 2. místopředseda

Kolektivní dohoda vyššího stupně pro
státní zaměstnance podepsána.

Zaměstnancům přinese nové benefityVe čtvrtek 6. prosince se v Praze konalo
zasedání Výboru Odborového svazu státních

orgánů a organizací a jeho předsednictva.
Byla projednána příprava VIII. sjezdu OSSOO

Předseda OS Bc. Pavel Bed-
nář informoval předsednictvo
o jednání rady ČMKOS a sně-
mu ČMKOS, veletrhu pracov-
ních příležitostí Profesia Days,
kde se prezentuje stánkem s práv-
ní poradnou i ČMKOS, o konání
celostátní tripartity, o setkání
s pracovníky samosprávy z Jižní
Koreje, o jednání o legislativním
řešení podpory zaměstnavatele
napadeným úředníkům v souvis-
losti s výkonem jejich služby či
práce a snaze o vyšší kolektivní
vyjednávání pro bezpečnostní
sbory. P. Bednář dále jednal

s předsedou partnerského odbo-
rového svazu z Bosny a Her-
cegoviny, účastnil se jednání
Rady vlády pro veřejnou správu
a spolu s 1. místopředsedou
Rudolfem Pospíšilem jednali
s náměstkem MPSV JUDr. Pet-
rem Hůrkou, Ph.D. o odmě-
ňování ve veřejných službách
a správě. V rámci přípravy VIII.
sjezdu OSSOO proběhly další
konference sekcí. Předseda
Sekce celní správy OSSOO Bc.
Miloš Lokvenc informoval o ne-

Více o podepsané kolektivní dohodě vyššího stupně na straně 2

Tvá vize,
tvá budoucnost:

Participuj na
výzkumu

Budoucí pracovní vize
mládeže 2030!

Šetření je organizováno
výbory mladých Evropské
federace odborových sva-
zů veřejných služeb a Ev-
ropské odborové konfede-
race.
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„Je to dobrá zpráva pro 70
tisíc státních zaměstnanců.
Věříme, že přispěje ke zvýšení
atraktivity státní služby,“ uvedl
předseda Odborového svazu
státních orgánů a organizací
Pavel Bednář.

Kromě něj dohodu podepsali
také zástupci Českomoravského
odborového svazu civilních za-
městnanců armády, Odborového
svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR, Českomoravského
odborového svazu pracovníků
školství a Asociace samostat-
ných odborů. Za vládu se pod

Historicky druhou Kolektivní dohodu vyššího stupně pro stát-
ní zaměstnance podepsali 12. prosince 2018 představitelé vlády
a odborových svazů, které zastupují státní zaměstnance. Díky do-
hodě, platné pro roky 2019 a následující, se podařilo např.
potvrdit pět dnů indispozičního volna, takzvaných sick days,
rozšířit okruh odměn při životních výročích, ale také zajistit
povinnost úřadů přijmout vhodná opatření, jako třeba úpravu
služební doby, už od teploty v objektu 28 °C.

Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance podepsána.
Zaměstnancům přinese nové benefity

dokumentem nachází podpis
předsedy vlády Andreje Babiše
a ministryně práce a sociálních
věcí Jany Maláčové.

Co dohoda např. přináší:
Nadále zůstává zachován insti-

tut indispozičního volna v délce
5 dnů v kalendářním roce. Totéž
platí i pro převod zbývající části
dovolené do dalšího kalendář-
ního roku. Rozšiřuje se okruh
odměn při životních výročích,
a to o poskytnutí odměny při
dovršení věku 40 let. Došlo též
ke sjednocení podmínky pro
odměnu při životním výročí, a to
na dobu nejméně 5 let trvání
služebního poměru.

Objevuje se v ní také povin-
nost úřadů přijmout vhodná

opatření, včetně případné úpra-
vy pracovní doby, jestliže tep-
lota v objektu dosáhne 28 stupňů
Celsia.

V KDVS byl zakotven zákaz
služebního úřadu vyžadovat od
státních zaměstnanců údaje
o členství v odborové organi-
zaci, který zákon o státní službě,
oproti zákoníku práce, neob-
sahuje. KDVS nově obsahuje
definici pojmu „informování“
a „projednání“ ve vztahu mezi
služebním úřadem a odborovou
organizací.

Foto Úřad vlády

O podpisu vyšší kolektivní dohody také na:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/predseda-vlady-podepsal-se-zastupci-odboru-kolektivni-dohodu-vys-
siho-stupne-170781/ a
https://www.mpsv.cz/files/clanky/34733/TZ_-_Ministryne_Malacova_vyjednala_novou_kolektivni_dohodu_vyssiho_stupne_mezi_odbory_a_Vladou_CR.pdf

https://www.mpsv.cz/files/clanky/34733/TZ_-_Ministryne_Malacova_vyjednala_novou_kolektivni_dohodu_vyssiho_stupne_mezi_odbory_a_Vladou_CR.pdf
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/predseda-vlady-podepsal-se-zastupci-odboru-kolektivni-dohodu-vyssiho-stupne-170781/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/predseda-vlady-podepsal-se-zastupci-odboru-kolektivni-dohodu-vyssiho-stupne-170781/
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up
Ve čtvrtek 6. prosince se v Praze konalo zasedání Výboru Odborového svazu státních orgánů

a organizací a jeho předsednictva. Byla projednána příprava VIII. sjezdu OSSOO

spokojenosti celníků s navý-
šením platů vzhledem k tomu,
že tarify jsou zvýšeny pouze
o dvě procenta a další navýšení
prostředků na platy je určeno na
zvláštní příplatky.

Následně konané zasedání
výboru vyslechlo informaci o čin-
nosti doplněnou video prezen-
tací. Výbor vzal na vědomí
zprávu o čerpání rozpočtu na rok
2018 a schválil rozpočet na rok
2019. Výbor vzal také na vě-
domí zprávu o svazové rekreaci
a jejím zajištění v roce 2019 rám-
covými smlouvami.

1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil informoval
o přípravě novely stanov odbo-
rového svazu, jsou do ní zahrnu-
ty připomínky ze základních or-
ganizací, a to více méně tech-
nického rázu. Výbor schválil
návrhy jednacího a volebního
řádu pro VIII. sjezd a jmenný
seznam hostů sjezdu. Pracovní
komise pro přípravu sjezdu do
konání výboru 14. 2. 2019 před-
loží konečné návrhy na úpravy
svazových dokumentů, ve stej-
ném termínu bude připraveno
i hodnocení plnění programu
svazu v uplynulém volebním
období a návrh programu na
další období. Do 25. 2. 2019
delegátům sjezdu budou ode-
slány materiály sjezdu.

Výbor dále projednal majet-
kové aktivity OS a schválil
rozpočet rekreačního zařízení

Smrk v Lázních Libverda.
Výbor schválil zrušení jedné
pracovní pozice v kanceláři
odborového svazu a rozdělení
jeho agendy třem jiným pracov-
níkům a vzal na vědomí změnu
personálního obsazení v Infor-
mačním a poradenském centru

Plzeň vzhledem k odchodu pra-
covnice do důchodu.

V diskusi Mgr. Petr Pacher
vyslovil za Sekci příslušníků
a zaměstnanců Policie ČR
OSSOO poděkování vedení
odborového svazu za letošní vy-
jednávání o platech, Ing. Ka-

teřina Kubátová kritizovala
nejasné usnesení vlády k na-
kládání s prostředky na platy na
nadtarifní složky platu a Bc.
Dana Laštovičková vyslovila
požadevek na znovuprosazování
zvláštního příplatku pro pra-
covníky přestupkové agendy
v úřadech územních samospráv-
ných celků při aktuální možnos-
ti zasílání návrhů a připomínek
ke katalogu činností.

R. Pospíšil informoval, že se
během roku 2018 na seminářích
k posilování sociálního dialogu
sešlo celkem 227 odborových
funkcionářů – zástupců zaměst-
nanců.

Jednání výboru 6. 12. se z je-
ho 38 členů účastnilo 35.

-dě-

Pokračování ze strany 1

Svazová rodinná rekreace v roce 2018 a pro rok 2019
Svazová rodinná rekreace v ro-

ce 2018 byla formou rámcových
smluv zajištěna v pěti rekreač-
ních střediscích, Hotel Engadin
– Železná Ruda, Hotel Bezděz –
Staré Splavy, Sporthotel Kácov
– Kutná hora, Horský hotel Ski-
land – Ostružná Jeseníky, Pen-
zion Hejtman – Chlum u Třebo-
ně.

Pobyty byly nabízeny pře-
vážně v době jarních až podzim-
ních měsíců duben až říjen.
Pouze Horský hotel Skiland
rozšířil nabídku i na zimní mě-

síce – listopad a prosinec.
Všechna střediska nabízela stan-
dardně týdenní pobyty, některá
i krátkodobé 3-4denní. Odboro-
vý svaz neobdržel žádnou
stížnost účastníků rodinné sva-
zové rekreace. Celkově lze zhod-
notit spolupráci s jednotlivými
rekreačními středisky kladně,
snažila se vyhovět odborovému
svazu. Počet nabízených rek-
reačních středisek se v roce 2018
snížil na pět středisek s tím, že
pro rok 2019 má odborový svaz
zájem opět uzavřít smlouvy se
všemi uvedenými hotely a pen-
ziony. V letošním roce 2018
navštívilo nabízená rekreační

střediska více členů a jejich ro-
dinných příslušníků než v roce
2017. Největší zájem byl o Pen-
zion Hejtman v jižních Čechách
a hotel Bezděz u Máchova jeze-
ra.

V příštím roce bude odborový
svaz pokračovat v nabídce sva-
zové rodinné rekreace ve spo-
lupráci se stejnými středisky
jako v roce 2018. Členové odbo-
rového svazu budou také mít
opět možnost využít nabídky
Odborového svazu peněžnictví
a pojišťovnictví a ubytovat se
v rektreačním středisku Čeňkova
pila na Šumavě či využít léčeb-
né a ozdravné pobyty ve Fran-

tiškových Lázních a lázeňské,
léčebné a wellness pobyty se
společností Hotel.cz (SPA.cz).
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předsjezdové konference sekcí

V úterý 27. listopadu se v Praze sešli
zástupci základních odborových

organizací sdružených v Sekci vědecko-
technické základny OSSOO

Úvod konference z organi-
začních důvodů patřil aktuálním
informacím z odborového sva-
zu.

Předseda Bc. Pavel Bednář
shrnul letošní jednání o platech
pro veřejnou sféru, když vláda
by bez tlaku odborů zřejmě
pouze o 2 % zvýšila tarify, to by
neznamenalo ani vyrovnání in-
flace. Úspěch v jednání o pla-
tech pro veřejnou sféru má vý-
znam i pro mzdovou sféru jako
argument k jednání o mzdách
a dotýká se tak i odborářů sekce.
Pravděpodobné zrušení karenč-
ní doby v nemoci v polovině
příštího roku je dalším úspě-
chem odborů. S účastí odborů
byla vytvořena pracovní sku-
pina, která má připravit podstat-
nou novelu vyhlášky o fondu
kulturních a sociálních potřeb. P.
Bednář dále hovořil o novele zá-
kona o státní službě a o ukon-
čeném vyšším kolektivním vy-
jednávání ohledně KDVS pro
státní zaměstnance. Poděkoval
funkcionářům základních orga-
nizací, kteří mají hlavní zásluhu
na příznivém vývoji počtu členů
našeho odborového svazu. V po-
sledních čtyřech letech vstoupi-
lo do odborového svazu více než
pět tisíc nových členů a došlo
tak k více než vyrovnání
přirozeného úbytku odchody do
důchodu či změny zaměstnání.
Stále trvá nezájem o odbory ze
strany zaměstnanců do třiceti
let.

1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil k odborům pro-
sazovanému zkracování pracov-
ní doby uvedl, že cesta by na za-
čátku mohla vést přes znovuza-
počítávání půlhodinové pře-
stávky na oběd do pracovní do-
by. Odbory mají zájem prosadit

pro platovou sféru zvýšení poč-
tu tarifních stupňů vzhledem
k pozdějšímu nároku na starob-
ní důchod. Problém pomoci ze
strany zaměstnavatele napa-
deným veřejným zaměstnan-
cům zřejmě bude řešen legisla-

tivně. Nová vyšší kolektivní do-
hoda pro státní zaměstnance za-
chovává pět dnů indispozič-
ního volna a nově ustavuje
povinnost zaměstnavatele řešit
podmínky na pracovištích při
vysokých letních teplotách.
Navrhovaná novela zákoníku
práce obsahuje například novou
úpravu počítání dovolené a insti-
tut sdíleného pracovního místa.

Jednání dále pokračovalo vol-
bou předsednictva a pracovních

komisí, schválením jednacího
a volebního řádu, a programu
konference.

Místopředsedkyně sekce Ing.
Milada Hofmanová přednesla
krátkou zprávu o činnosti sekce,
která je charakteristická různo-
rodým profesním a organi-
začním složením zaměstnava-
telů.

Projednáno bylo čerpání roz-
počtu sekce roku 2018 a rozpoč-
tu na rok 2019. Po zprávě

mandátové komise, že je na kon-
ferenci zastoupeno 15 ZO z 39,
bylo zvoleno pět delegátů sjezdu
a čtyřčlenný výbor sekce. Sekce
navrhuje znovu zvolit stáva-
jícího předsedu P. Bednáře
a 1. místopředsedu R. Pospíšila.

Následná diskuse se věnovala
zkušenostem z konkrétních ko-
lektivních vyjednávání o mzdách
a otázkám ohledně FKSP či so-
ciálního fondu.

-dě-
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předsjezdové konference sekcí

Předsjezdové rozšířené plenární zasedání
Podnikového výboru odborových

organizací Celní správy -
sekce CS OSSOO se konalo ve středu

5. prosince 2018 v Praze

Konference zvolila své pra-
covní předsednictvo a pracovní
komise, schválila program jed-
nání, jednací a volební řád.
Zprávu o činnosti předsednictva
podnikového výboru přednesl
předseda podnikového výboru
Bc. Miloš Lokvenc. Velká část
činnosti byla věnována kolek-
tivnímu vyjednávání a jednání
o čerpání fondu kulturních a so-
ciálních potřeb. K nově zave-
denému používání cafeterie
Sodexo M. Lokvenc uvedl, že
po počáteční nezkušenosti s pou-
žíváním a odstranění některých
nedostatků se zavedení nového
způsobu čerpání benefitů osvěd-
čilo. Ohledně pracovních pod-
mínek se podnikový výbor vě-
noval reorganizaci kanceláří cel-
ních úřadů s tím, že odbory pod-
porují nastolení stejných pod-
mínek ve všech celních úřadech.

V současné době je pro pří-
slušníky a zaměstnance celní
správy největším problémem ru-
šení systemizovaných míst a s tím
související ponížení prostřed-
kům na odměňování. Odbory
mají také obavy z možných od-
chodů příslušníků, kteří mají
nárok na výsluhu, a opakova-
ného rušení neobsazených míst
při zachování kompetencí. Prob-
lémem je i generační obměna.
Na téma aktuálních problémů se
v nejbližší době sejdou odboráři
na jednání s ministryní financí

A. Schillerovou. Sekce celní
správy podporuje snahu odbo-
rového svazu o společné kolek-
tivní vyjednávání v rámci bez-
pečnostních sborů, jehož cílem
je sjednotit základní benefity,
a rovněž tak snahu o vytvoření
nové vyhlášky o FKSP, která
bude v možnostech čerpání
bližší méně omezujícím sociál-
ním fondům.

M. Lokvenc ve zprávě ocenil
průběh sjezdu Českomoravské
konfederace odborových svazů
a akci Konec levné práce.
Odbory nevidí jako dobré vlá-
dou upřednostňované nadtarifní
složky na úkor zvyšování tarifů
a rozdělování zájmů jedno-
tlivých složek veřejných služeb
a správy. Předsednictvo pod-
nikového výboru se schází mě-
síčně, záznamy o jednání jsou
průběžně zveřejněny na intrane-
tu.

V rámci celní správy se po-

dařilo zastavit pokles počtu
odborářů. Osvědčuje se infor-
mování nových zaměstnanců
o odborech. M. Lokvenc po-
chválil spolupráci s odborovým
svazem a s jeho specialisty. Po-
děkoval funkcionářům základ-
ních organizací za jejich práci
a požádal je o šíření informací
o záslužné práci odborů.

Host konference generální
ředitel Generálního ředitelství
cel brig. gen. Mgr. Milan Pou-
líček hovořil o redukci systemi-
zovaných míst a s tím souvise-
jící redukci finančních pro-
středků. Přesuny pracovních po-
zic budou řešeny podle zatížení
pracovišť. Problémy s financo-
váním jsou i v oblasti investic.
Generální ředitel hovořil dále
také o problémech ve vystrojo-
vání či obsazenosti rekreačních
zařízení celní správy a jejich
údržbě.

Ředitel odboru řízení lidských
zdrojů plk. PhDr. Zdeněk Kuča
uvedl podrobnosti k systemizaci
a k odstranění rozdílných zařa-
zení do tříd v některých úřadech.

K dotazu, zda civilní zaměst-
nanci budou dostávat dar k ži-
votním jubileím, pak bylo sděle-
no, že o potřebném 1, 5 milionu
korun na dary budou jednat od-
bory s ministryní financí. Odbo-
ry budou dále jednat i o dopa-
dech změn v systemizaci, zvlášt-
ních příplatcích či stravném, in-
formace o jednání budou podá-
ny prostřednictvím intranetu.
Problematickým je navýšení
zvláštních příplatků příslušníků,
když po prohlášeních ze strany
vlády o průměrném dvoutisíco-
vém navýšení reálně půjde u ně-

kterých příslušníků pouze i jen
o navýšení několika set korun.

Konference schválila po dis-
kusi předložený konečný návrh
kolektivní smlouvy s tím, že
bude eventuálně doplněn po
jednání s ministryní o vyplá-
cení darů k životním jubileím
a výši stravného. Schváleny by-
ly také zásady čerpání FKSP,
které obsahují 5tisícové osobní
čerpání a nově odměnu dárcov-
ství krve a kostní dřeně.

Předseda OS Bc. Pavel Bed-
nář vyřídil pozdravy od před-
sedy ČMKOS Josefa Středuly,
který z pracovních důvodů
nemohl přijmout pozvání na
konferenci, a informoval o snaze
prosadit společnou kolektivní
smlouvu pro bezpečnostní sbo-
ry, přičemž o smlouvu nemá
v současné době zájem Vězeň-
ská služba ČR. Další možností
docílit záměr je prosadit institut
vyššího kolektivního vyjed-
návání v zákoně o služebním
poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů.

Konference v tajném hlaso-
vání zvolila osm delegátů VIII.
sjezdu odborového svazu, po-
tvrdila stejné zastoupení sekce
v orgánech odborového svazu
a na předsedu OS navrhla Bc.
Pavla Bednáře, na místo-
předsedy JUDr. Rudolfa Pos-
píšila a Ing. Alenu Gaňovou.

Pozvána na konferenci byla
ministryně financí JUDr. Alena
Schillerová, která se nemohla
z pracovních důvodů zúčastnit.
Z 50 delegátů z 20 základních
organizací se konference zúčast-
nilo 41 delegátů z 19 ZO.

-dě-
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Předsjezdové jednání členů orgánů odborových
organizací sdružených v Sekci katastrálních
úřadů OSSOO se konalo v úterý 11. prosince
v konferenčním sále budovy ČÚZK v Praze

Po volbě pracovního před-
sednictva a pracovních komisí
a schválení programu vystoupil
předseda Českého úřadu země-
měřického a katastrálního Ing.
Karel Večeře s hodnocením
vývoje resortu, který v souvis-
losti se vznikem Českoslovens-
ka také slaví 100 let existence.
V úvodu, po kterém následova-
la řada informací z historie
a popis současných dobrých slu-
žeb resortu doplněných video
prezentací, K. Večeře zmínil, že
díky jeho vystoupení nebude je-
ho setkání s odboráři jen o pla-
tech, které vždy odboráře silně
zajímají. K platům se ale na
závěr dostal, a uvedl jednak data
srovnávající vývoj platů v resor-
tu, a dále pak srovnání s platy
v České správě sociálního za-
bezpečení a Úřadu práce ČR,
přičemž růst platů v posledních
létech označil jako nebývalý.
Součástí vystoupení předsedy
ČÚZK bylo i poděkování za-
městnancům za dobrou práci.

V následné diskusi zazněly
požadavky na speciální příplat-
ky pro specifické skupiny za-
městnanců, konstatování, že
platy nejsou tak dobré, aby při-
spěly k náboru nových zaměst-
nanců, chybějící zaměstnance
musí stávající zaměstnanci na-
hrazovat vyšším pracovním na-
sazením. Ne všude v úřadu je
spokojenost s osobním hodnoce-
ním a příplatky, někde mají po-
cit, že mladší pracovníci jsou
motivováni na úkor starších,
dobrá by byla anketa na téma
spokojenost zaměstnanci. K. Ve-
čeře na vystoupení reagoval, že
nábor nových zaměstnanců je
ovlivněn celkovou situací na
trhu práce a nezájmem o studi-
um technických oborů. Je před-
poklad, že při úbytku zakázek
přijdou někteří zaměstnanci z ko-

merční sféry. Spokojeností za-
městnanců a jejich pracovními
podmínkami se bude zabývat
průzkum v rámci připravova-
ného systému řízení kvality.

Předseda našeho odborového
svazu Bc. Pavel Bednář podobně
jako K. Večeře ocenil růst platů
a podtrhl, že tomu tak je díky
odborům. Informoval přítomné
o stávajícím projednávání nove-
ly zákona o státní službě v Sená-
tu PČR a schválení Kolektivní
dohody vyššího stupně pro státní
zaměstnance. „Platy nejsou
všechno“, prohlásil, a proto
odbory naléhají na vytvoření
nové benevolentnější vyhlášky
o fondu kulturních a sociálních
potřeb, za tím účelem je vytvoře-
na pracovní skupina, ve které
mají odbory odborné zastoupení.
Problémem státní správy je
stárnutí jejích zaměstnanců, níz-
ká konkurenceschopnost platů,
a komplikovaná výběrová řízení
mladé zaměstnance nepřilákají.
Konkurenceschopnost by podle
odborů měla být řešena změna-
mi v odměňování. Odbory mají
posílenou pozici ve veřejnosti
mj. i akcí Konec levné práce
a úspěchem v jednání o zrušení
karenční doby. Novým cílem
odborů je snížování pracovní do-
by bez krácení mzdy a prodlou-
žení zákonné dovolené na pět
týdnů.

1. místopředseda JUDr. Ru-
dolf Pospíšil k diskutovanému
zájmu o penzijní připojištění
z FKSP připomněl spolurozhodo-
vání odborové organizace o fon-
du, možnost zjišťovat zájem
o druhy čerpání anketami mezi
zaměstnanci a v některých insti-
tucích zavedené rozhodování
jednotlivých zaměstnanců o čás-
ti přidělených prostředků v sou-
ladu s vyhláškou o FKSP. Infor-
moval dále o školeních v přípa-
dě, že bude schválena novela zá-
kona o státní službě. Menší
úpravy mají být provedeny v záko-
níku práce. R. Pospíšil k nové
KDVS pro státní zaměstnance
uvedl, že indispoziční volno není
ničím omezováno, informování
a projednávání s odborovou or-
ganizací je v dohodě stejné jako
je v zákoníku práce, zaměstna-
vatel se bude muset zabývat pra-
covními podmínkami, pokud
teplota přesáhne 28 stupňů, nová
je odměna k 40 letům zaměst-
nance.

Konference potvrdila stávající
výbor sekce, zvolila čtyři dele-
gáty VIII. sjezdu OSSOO, tři
z nich navrhla do pracovních
komisí sjezdu. Potvrdila stáva-
jící zastoupení sekce ve Výboru
OSSOO, předsednictvu VOS a Re-
vizní komisi OSSOO. Do vedení
odborového svazu navrhuje sek-
ce stávajícího předsedu P. Bed-

náře a stávajícího 1. místopřed-
sedu R. Pospíšila.

Zprávu o činnosti výboru sek-
ce podala předsedkyně sekce
Ing. Kateřina Kubátová. Výbor
se setkává třikrát v roce, při vý-
jezdním zasedání navštěvuje
úřady v regionech. Hlavní po-
zornost je věnována odmě-
ňování, tarifnímu i osobním pří-
platkům. Důležité jsou pracovní
podmínky, letos to bylo v létě
neúnosné horko v mnoha kan-
celářích. Různorodá je praxe
slaďování profesního a rodin-
ného života. Základní odborové
organizace to ne všude v úřadu
mají jednoduché. Významná je
pro pracovníky vyšší kolektiv-
ní dohoda. Odbory při snaze
o adekvátní pracovní prostředí
a solidní ohodnocení práce
chtějí být spoluhráčem zaměst-
navatele, ne jeho protivníkem.

-dě-
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Konference Sekce statistiky OSSOO se
konala ve čtvrtek 13. prosince v budově

ČSÚ v Praze
Po volbě pracovních komisí

konference informovali před-
sedkyně sekce Mgr. Miroslava
Brchaňová o své účasti na jed-
náních Výboru OSSOO a před-
sednictva Výboru OSSOO a Ing.
Vladimír Štípek o účasti na
jednáních rozpočtové komise
OSSOO. V návaznosti na infor-
maci o konkrétním případu
právního zastoupení odborovým
svazem se účastníci konferen-
ce shodli na iniciování změny
v Řádu právní pomoci OSSOO,
která by umožnila požadovat
úhradu nákladů za právní za-
stoupení v případě, který skončí
pravomocným odsouzením čle-
na OS za trestný čin.

Konference se zabývala mož-
nostmi čerpání FKSP, konkrét-
něji pak příspěvky na stra-
vování. Poté se diskutující věno-
vali otázce možných změn v za-
řazování do tříd podle katalogu
činností. Konference schváli-
la rozpočet sekce na příští rok
a zvolila dva delegáty na VIII.
sjezd odborového svazu. Sekce
nenavrhuje do vedení svazu
konkrétní kandidáty a delegáti
nejsou zavázáni k určité volbě.
Konference rozhodla, že nadále
bude sekci statistiky zastupovat
v předsednictvu VOS M. Brcha-
ňová, ve Výboru OSSOO pak
nově Ing. Jitka Erhartová.

Další části konference se zú-
častnili hosté, z nich první vy-
stoupil předseda ČSÚ Ing.
Marek Rojíček, Ph.D. Infor-
moval o zřízení nové sekce in-
formační a komunikační tech-
nologie a znovu otevření odboru
informačních služeb, úpravách
organizační struktury a řízení
kvality úřadu. Má dojít k redu-
kujícím úpravám statistických
zjišťování například v peněž-
nictví a pojišťovnictví, uvolněné
kapacity se přesunou. Úpravy
budou také v terénních zjišťo-
váních, dalším cílem je využitím
dat finančních úřadů snížit zátěž
podnikatelů směrem k ČSÚ.

Změna dodavatele stravování

v budově úřadu v Praze by měla
být využita k zvýšení kvality.
Existuje záměr pomoci rodičům
ve slaďování práce a rodinného
života zřízením dětské skupiny
v Praze, je podporováno re-
kreační zařízení na Lipně.

Ředitelka odboru personalis-
tiky a mezd ČSÚ Mgr. Jana Ne-
chvátalová informovala o no-
vých systemizovaných místech
na dobu určitou v souvislosti se
sčítáním lidu v roce 2021, změ-
ně platových tarifů a příplatků
za vedení. Zamýšlené zřízení
dětské skupiny vychází z ankety
mezi zaměstnanci a zkušeností
z jiných úřadů, například Mini-
sterstva životního prostředí a Mi-
nisterstva práce a sociálních
věcí. Vzhledem k změnám darů

k životním výročím v Kolek-
tivní dohodě vyššího stupně pro
státní zaměstnance bude reali-
zován dodatek ke kolektivní
smlouvě v úřadu. Problémy trva-
jí při získávání nových zaměst-
nanců kvůli složitosti výběro-
vých řízení.

Předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář informoval o čerstvém
podepsání Kolektivní dohody
vyššího stupně pro státní zaměst-
nance, o změnách v odměňování
dosažených odbory, přípravě
nové vyhlášky o FKSP a novele
zákona o státní službě, která je
po schválení Poslaneckou sně-
movnou nyní projednávána v Se-
nátu PČR. Odborový svaz nove-
lu odmítá zejména kvůli naru-
šení původního záměru apoli-
tičnosti a stability státní správy
a obrátil se proto dopisem na se-
nátory, aby novelu zamítli. Po-
děkoval zástupcům základních
odborových organizací statistiky

za jejich práci, díky práci odbo-
rářů došlo po létech k nárůstu
počtu členů.

1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil připomněl oh-
ledně projednávané novely zá-
kona o státní službě, že zejména
možnost po 60 dnech znovu
provést hodnocení státního za-
městnance nemůže přispívat
k stabilizaci, a změkčení poža-
davků pro druhé kolo výbě-
rového řízení nemůže přispět ke
kvalitě státní správy. R. Pospíšil
seznámil přítomné se změnami
ve vyšší kolektivní dohodě.
Nepodařilo se do dohody zařadit
pomoc zaměstnavatele napa-
deným úředníkům v souvislosti
s výkonem jejich služby, prob-
lém by měl být řešen legislativně
a i pro úředníky samosprávy.

Z 20 pozvaných delegátů z 9
základních organizací se konfe-
rence účastnilo 19 delegátů z 9
ZO. -dě-
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Jednali regionální pověřenci Sekce veřejné správy OSSOO
z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Dne 29. listopadu proběhlo
tradiční jednání regionálních
zástupců sekce veřejné správy
z Moravskoslezského a Olo-
mouckého regionu. Jako hosté se
zúčastnili předseda Odborového
svazu státních orgánů a organi-
zací Bc. Pavel Bednář, 2. mí-
stopředseda OSSOO a 1. místo-
předseda sekce veřejné správy
Ing. Břetislav Dvořák, předsed-
kyně sekce veřejné správy Ing.
Alena Gaňová a členka výboru
sekce veřejné správy paní Olga
Šrámková z Magistrátu města
Prahy.

Jednání vedli krajští pověřen-
ci sekce, za Moravskoslezský
kraj Ing. Otakar Petřek a za Olo-
moucký kraj Mgr. Dana Při-
krylová. O. Petřek přítomné

seznámil s činností a akcemi,
školeními a konferencemi, které
proběhly v obou moravských re-
gionech za uplynulé volební ob-
dobí 2015 – 2018. Celkem pro-
běhlo 23 akcí, kterých se zúčast-
nilo 621 členů odborových orga-
nizací. V průběhu období bylo
zorganizováno 11 školení pro
odboráře na území obou regionů,
těch se zúčastnilo 384 odborářů
a odborářek ze základních od-
borových organizací našeho sva-
zu.

D. Přikrylová informovala
o výsledcích předvolebních kon-
ferencí, které proběhly v Šum-
perku, Olomouci, Valašském
Meziříčí, Ostravě, Karviné a pro
region Opavy v Ostravě. Na
těchto konferencích byli zvoleni

správy, setkávají. V diskuzi jed-
notliví zástupci prezentovali své
postřehy, shodli se, že by odbory
měly dále působit aktivně na
jednotlivých úřadech, dojedná-
vat kolektivní smlouvy s benefi-
ty pro zaměstnance k jejich co
největší spokojenosti. Závěrem
si všichni zúčastnění popřáli vše
nejlepší k Vánocům, mnoho
úspěchů do volebního roku 2019
a rozjeli se do svých domovů
s přesvědčením, že odbory pra-
cují pro lidi, pomáhají zaměst-
nancům v komunikaci se za-
městnavateli, a to ať je zaměst-
navatelé považují za rovnocenné
partnery nebo nejsou odborům
nakloněni.

Zdeněk Faic
IPC Ostrava

delegáti a náhradníci pro konfe-
renci sekce, která se bude konat
dne 17. ledna 2019 v Praze,
a delegáti a náhradníci na sjezd
odborového svazu, který se bude
konat dne 8. března 2019 v Pra-
ze. Výsledkem předsjezdových
konferencí jsou nominace od-
borářek a odborářů do výboru
sekce, do vedení sekce a do ve-
dení odborového svazu.

Po úvodní formální části
setkání dostali slovo hosté Pavel
Bednář, Břetislav Dvořák, Alena
Gaňová a Olga Šrámková, kte-
ří se vyjádřili k dění v odboro-
vém svazu, jaké kroky nás čeka-
jí v budoucnu, hovořili o jed-
notlivých „palčivých“ problé-
mech, se kterými se odboráři,
ale i běžní zaměstnanci veřejné

V prostorách sídla ČNB se
v pondělí dne 10. 12. 2018
v odpoledních hodinách usku-
tečnilo pravidelné setkání zá-
stupců odborových svazů sdru-
žených v rámci ČMKOS s ban-
kovní radou a guvernérem Čes-
ké národní banky.

Po úvodních slovech guver-
néra Jiřího Rusnoka vystoupil
předseda Josef Středula, který
zhodnotil aktuální stav probíha-
jících kolektivních vyjednávání,
sdělil všem přítomným, že cíle
stanovené pro letošní rok v růstu
mezd (7-9%) se daří plnit.
Zmínil ukončené kolektivní vy-
jednávání u SŽDC, která za-
městnává přes 17 000 zaměst-

nanců a podařilo se dohodnout
změnu kolektivní smlouvy
s růstem mezd na rok 2019
o 7,55 % oproti roku 2018.

Velmi zajímavou prezentací
byl „Ekonomický výhled a mě-
nová politika ČNB, včetně
pohledu na konvergenci ČR“.
Přednášející Petr Král, ředitel
měnové sekce zhodnotil součas-
nou ekonomickou situaci ČR,
kde zdůraznil, že se daří úspěšně
plnit inflační cíl ČNB, který je
stanoven na 2 %. Poslední
makroekonomické výstupy za
listopad 2018 jsou v této hod-
notě, neboť růst cen potravin se
zastavil. Míra nezaměstnanosti
činí 2,2 %, což je nejnižší hod-
nota v rámci celé EU (SRN 3,3
%, Rakousko 5,1 %, Slovensko
6,6 %, Polsko 3,8 %), ale nega-
tivním efektem je převis nabídky

pracovních míst nad poptávkou,
kterou není možné již uspokojit
zaměstnanci z množiny neza-
městnaných, kteří buď nemohou
pracovat pro svá omezení, nebo
pracovat nechtějí.

Byla představena prognóza
růstu HDP v krátkodobém ob-
dobí, kdy by měla ekonomika
dosáhnout meziročního růstu
o 2,7%, což se projeví zvýšenou
spotřebou domácností, které bu-
dou mít vyšší příjmy z dojed-
naných kolektivních smluv na
rok 2019, včetně soukromých
i vládních fixních investic. Růst
mezd v následujícím roce bude
zpomalovat především v od-
větvích netržních. Kurz koruny
bude příští rok posilovat vůči eu-
ru, a také bude pokračovat po-
stupné zvyšování úrokových
sazeb. V závěru přednášky byl

představen pohled ČNB na eko-
nomickou konvergenci, (sbližo-
vání domácí ekonomiky s úrov-
ní vyspělých členských států
EU) především sousedních eko-
nomik (SRN a Rakouska).

Na tento blok reagoval ve své
prezentaci hlavní makroekonom
ČMKOS Martin Fassman, který
velmi podrobně popsal pohled
odborů na konvergenci. V rámci
diskuse zmínil předseda Josef
Středula vliv průmyslové revo-
luce 4.0 na růst HDP, ale také na
míru nezaměstnanosti, které se
projeví především zaváděním in-
teligentních a autonomních sys-
témů do praxe, či růstový trend
počtu exekucí.
https://www.odbory.info/obsah/5
/setkani-odborovych-svazu-s-
druzenych-v-cmkos-s-bankovni-
radou/23536

Setkání odborových svazů sdružených v ČMKOS s bankovní radou a guvernérem ČNB

https://www.odbory.info/obsah/5/setkani-odborovych-svazu-sdruzenych-v-cmkos-s-bankovni-radou/23536
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ze sekcíVýjezdní zasedání Sekce policistů a zaměstnanců policie ČR při
OSSOO proběhlo ve dnech 13. a 14. listopadu 2018
v rekreačním zařízení České pošty, s.p. v Moravci

Hostem jednání zasedání
sekce policistů a zaměstnanců
policie byl předseda OS Bc.
Pavel Bednář. Jeho přítomnost
jsme využili k informacím z vy-
jednávání o platech, a to hlavně
u občanských zaměstnanců, je-
jichž platy jsou někde kolem
minimální mzdy, a upozornili
jsme na problém při dlouho-
dobém onemocnění těchto za-
městnanců, kdy z nemocenské
nezaplatí ani nájem za bydlení.
Proto také podporujeme zrušení
karenční doby, snížení pracovní
doby na 37,5 hodin týdně bez
snížení mzdy. Pan předseda nás
informoval o změně v nařízení
vlády, o 5% navýšení tarifů
a o navýšení zvláštního příplat-
ku u občanských zaměstnanců
od 1. 1. 2019.

Platových tříd je stále 12, jako
když byl odchod do důchodu
v 62 letech, ale kdy jdeme do
starobního důchodu dnes? Je
třeba udělat změnu. Minimální
mzda činí od 1. 1. 2019 13 350,-
Kč nebo 79,80 Kč za hodinu.
Zrovna tak je zastaralá vyhláška
114/2002 o tvorbě FKSP a tak-
též Zřizovací listina pro Zdra-
votnické zařízení MV, kde ne-
jsou zakotveny potřeby a poža-
davky zdravotnické péče 21.
století, veteránů atd.

Policejní prezident brig. gen.
Mgr. Bc. Tomáš Tuhý ukončil
svoji činnost v této pozici. Do
jmenování nového policejního
prezidenta zastupuje I. náměstek
brig. gen. Mgr. Martin Vondrá-
šek. Nejdůležitějším krokem
státu je zajistit důstojný život
občanům. Ti vytváří hodnoty,
zajištují bezpečnost státu, úřed-
níci za přepážkou vystupují za
stát a dodržují řádný chod. Proto
musí být každý odborník ve stát-
ní správě ohodnocen stejně jako
v soukromém sektoru, jinak
odejde pracovat do soukromé
sféry a státní úředník bude neod-
borník, a to přece nikdo nechce-
me.

Předseda sekce Jaroslav Chyt-

rý a předseda koordinačního
výboru Mgr. Petr Pacher infor-
movali přítomné o setkání s mi-
nistrem vnitra, které proběhlo
formou diskuse. Požádali jsme
pana ministra o pomoc při vy-
jednávání o platech, a aby se ne-
jednalo jen o příslušníky dle
zákona 361, ale i o civilní za-
městnance bezpečnostních sbo-
rů pod zákoníkem práce. Stále
se pozapomíná, že bez těchto
srdcařů není bezpečnostní sbor
schopen fungovat. V závěru mi-
nistr vnitra deklaroval pokra-
čování formou pravidelných

sobí tři odborové svazy, NOS
PČR, UBS a OSSOO. Ale jen
OSSOO hájí práva a vyjednává
navýšení platu i u občanských
zaměstnanců. Dále Petr Pacher
informoval o záměru zkvalitnit
činnost některých útvarů s ce-
lrepublikovou působností. Pře-
dal členům sekce přehled platů
příslušníků a občanských za-
městnanců za rok 2018. Po-
děkoval vedení OSSOO za
úspěšné vyjednávání s vládou
o navýšení mezd a platů. Dále
informoval o navýšení počet-
ních stavů na rok 2019 u poli-

volna a požádal přítomné o zdů-
raznění této informace ve svých
organizacích. Dále poukázal na
porušování zákoníku práce §
301 povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele, když dochází
k neodbornému a nerovnému
přístupu k zaměstnancům a až
k šikaně na pracovišti, mobbin-
gu, bossingu atd. Tento problém
se rozšířil i do jiných oblastí
státní správy a je řešen i s ná-
městkem pro ekonomiku a pro-
voz Ministerstva vnitra Ing.
Vilibaldem Knobem, s kterým
máme měsíční schůzky a řešíme
mnoho personálních a pracov-
ních problémů.

Odbory mají obtížnou pozici
obhajovat práva a oprávněné
požadavky nejen svých členů,
ale i všech zaměstnanců, které
zastupujeme. Jedná se zejména
o dodržování kolektivní smlou-
vy a dohody, zákoníku práce,
nařízení vlády. Na zasedáních
naší sekce řešíme také, jak
získat nové odboráře. Názorů je
mnoho, ale ani benefity základ-
ních odborových organizací ne-
jsou dostatečnou motivací. Zá-
stupci OS, ČMKOS, předsedové
sekcí a základních organizací
nadále prosazují pro zaměst-
nance důstojnou práci, dobré fi-
nanční ohodnocení a slušné
zacházení. Tímto chceme podě-
kovat všem z vedení ČMKOS,
zástupcům OSSOO i členům,
bez jejich podpory se nepovede
vyjednávat a prosazovat od-
borové cíle.

Jaroslav Chytrý

setkání. Toto setkání jasně
ukázalo, že náš odborový svaz je
jediný, který veřejně deklaruje,
že u bezpečnostních sborů jsou
dvě kategorie zaměstnanců -
příslušníci a občanští zaměst-
nanci, a že především u civilních
zaměstnanců je platová úroveň
na velmi nízké úrovni.

U bezpečnostních složek pů-

cistů a občanských zaměst-
nanců. Dochází k výběrovému
řízení na útvaru Správa logis-
tického zabezpečení a to do 10.
platových tříd. Pan Mgr. Petr
Pacher poděkoval paní Aleně
Kosové za dlouholetou a peč-
livou práci v poradní komisi.

J. Chytrý upozornil na prob-
lematiku čerpání indispozičního
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Odmítáme dehonestaci práce
zaměstnanců Finanční správy

Ve včerejším vydání Hospo-
dářských novin (10. 12. 2018)
v článku “Doměř daň, dostaneš
prémie. Finanční správa vyplácí
stovky odměn za přísnost” se ob-
jevily zavádějící a nesprávně in-
terpretované informace o odmě-
nách zaměstnancům Finanční
správy ČR za výši doměřené
daně.

„Tvrzení o provázanosti od-
měn úředníků Finanční správy
na výši jimi vybraných doměrků
daně považujeme za jeden z dal-
ších kroků k dehonestaci části
zaměstnanců státní správy a je-

jich práce. Právní úprava jak
práce Finanční správy, tak
nakládání s platovými prostřed-
ky včetně odměn hovoří jinak.
Musíme se tedy ohradit proti za-
vádějícím a dezinformačním tvr-
zením obsaženým jak v Hospo-
dářských novinách, tak na ČT24.
Pracovní podmínky v rámci
Finanční správy jsou mnohem
komplexnější, než jen otázka
odměn a jejich udělování,“
uvedl k tomu předseda Odbo-
rového svazu státních orgánů
a organizací Pavel Bednář.

11. 12. 2018, OSSOO

Šťastný nový rok
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ze základních organizacíInformace všem a odborová schránka důvěry
Dát o sobě komplexním způsobem vědět se rozhodli odboráři

Základní odborové organizace při Krajském ředitelství policie
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

Odbory provozují schránku důvěry

Policisté a občanští zaměst-
nanci policie v jižních Čechách
působí na mnoha pracovištích
rozesetých po celém kraji, a tak
navázat s nimi kontakt není
jednoduché. Proto byla základní
odborovou organizací ve spolu-
práci s ředitelem krajského ředi-
telství policie zvolena forma
elektronického sdělení pokud
možno každému zaměstnanci na
všech pracovištích Krajského
ředitelství policie Jihočeského
kraje. Dopis byl zaslán intrane-
tovou cestou na jednotlivé se-
kretariáty odborů a oddělení
k seznámení zaměstnancům.
Obsahoval údaje o základní or-
ganizaci, jejím začlenění do
Sekce policistů a zaměstnanců
Policie ČR OSSOO, Odborové-
ho svazu státních orgánů a orga-
nizací a následně do Českomo-
ravské konfederace odborových
svazů. Grafická informace zná-
zorňovala složení ČMKOS.

Současně dopis informoval
o odborových úspěších a cílech
na všech odborových úrovních.
Ne všichni zaměstnanci si totiž
uvědomují, že např. po snížení
tarifních platů v roce 2011 doš-
lo k dorovnání v roce 2018 zá-
sluhou vyjednávání odborového
svazu a ČMKOS. Další informa-
ce se týkaly práce základní od-
borové organizace, která mimo
jiné pomáhá řešit problémy jed-
notlivých zaměstnanců, popř. je
zastupuje při jednáních se zaměst-
navatelem. Jednou z příloh byly
i informace o benefitním portálu
Odbory plus.

Dále se mohli zaměstnanci
seznámit s benefity, které mo-
hou být členům základní organi-
zace poskytnuty v rámci plat-
ných zásad hospodaření, např.
příspěvek v prvních třech dnech
nemoci, dar na Vánoce a MDŽ,
dar při životních jubileích, při
narození dítěte nebo odchodu do
důchodu. Součástí dopisu bylo
i poděkování zaměstnancům za
účast v akci „Sbíráme hliník pro
děti“, kterou ve spolupráci se
spolkem Autisté jihu pořádala

základní odborová organizace.
Vzhledem k tomu, že informace
v dopisu byly určeny i pro za-
městnance dělnických profesí,
kteří ve většině případů nemají
k intranetu přístup, bylo snahou
vyvěsit je v tištěné podobě na
nástěnky jednotlivých pracovišť.

Informování o odborové čin-
nosti nespočívá však jen v jed-
norázovém dopisu. Základní
odborová organizace má svou
stálou složku na intranetu
Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, kterou má
možnost dle svého zvážení ak-
tualizovat. Je známo, že každá
odborová organizace usiluje o no-
vé členy, a to se možná i díky
zlepšené informovanosti základ-
ní odborové organizaci při jiho-
českém ředitelství policie o tro-
chu víc daří.

„Duší“ základní odborové or-
ganizace je předsedkyně Rad-
mila Hálová, referentka Sku-
piny provozu budov KP JčK,
která společně se členy výboru
a dvěma úsekovými důvěrníky
zajišťuje kontakt s odboráři
a ostatními zaměstnanci. Jako
zástupkyně základní odborové
organizace se účastní společně
se zástupci ostatních odboro-
vých organizací, působících
v rámci Krajského ředitelství
policie v Českých Budějovicích
(NOS PČR a Unie bezpečnost-
ních sborů) schůzek s ředitelem
a ostatními zástupci zaměstna-
vatele. Námětem schůzek jsou

informace i konkrétní požadav-
ky a dotazy ze strany vedení za-
městnavatele i ze strany odborů.
Možnost získání termínu pro
konání schůzky s vedením za-
městnavatele mají v rámci Kraj-
ského ředitelství policie v Čes-
kých Budějovicích všichni za-
městnanci po telefonické domlu-
vě se sekretariátem ředitelství,
což základní odborová organi-
zace velice oceňuje.

Další službou pro odboráře,
ale i ty, kteří členy základní od-
borové organizace ještě nejsou
a o členství třeba jen uvažují, je
letos na podzim do provozu uve-
dená ODBOROVÁ SCHRÁN-
KA DŮVĚRY, Podle slov
předsedkyně R. Hálové byla
zřízena díky velmi ochotné a ne-
uvěřitelně vstřícné spolupráci
s IT pracovníky ředitelství. Ti
umí vytvořit špičkovou we-
bovou aplikaci na míru a splnit
téměř požadavky. „Za to jim
patří náš obdiv a velký dík,“
oceňuje jejich práci předsed-
kyně. Základní podstatou schrán-
ky důvěry je absolutní anonymi-
ta, a tak uživatele při otevření

aplikace schránka osloví a infor-
muje: „Máte vážný nebo zdán-
livě nedůležitý problém pracov-
něprávního charakteru nebo
dotaz ohledně činnosti odborové
organizace a nechcete se na
odborovou organizaci obrátit
osobně?“ Následuje jednoduchý
návod, jak postupovat. Dále se
uživatel dozví, že: „Dotaz se
odešle ke zpracování, obdržíte
potvrzovací e-mail, jakmile bude
dotaz zodpovězen, obdržíte opět
e-mail o zaslané odpovědi. Na
dotazy odpovídá výhradně před-
sedkyně základní odborové or-
ganizace Radmila Hálová v rám-
ci svých kompetencí. Zaslané
dotazy a následné odpovědi jsou
zcela anonymní, kontakt zpro-
středkovává server – identita
tazatele se nezobrazuje!“.

„Snažíme se o maximální in-
formovanost a spokojenost za-
městnanců. Chceme pomáhat,
reagovat na jakoukoli připo-
mínku či dotaz, ochotně při-
stupovat a naslouchat každému
jednotlivci,“ říká předsedkyně
ZO Radmila Hálová.

-dě-
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Odborová akademie tentokrát československá
Nabití energií, novými zkušenostmi a informacemi opouštěli

před dvěma týdny tři čeští odboráři slovenskou Akadémii
mladých odborárov. Za sebou měli víkend plný debat o minulosti
i současnosti odborového hnutí, interaktivních workshopů i ne-
formálních diskusí.

V trojici českých účastníků
byli dva členové Odborového
svazu státních orgánů a organi-
zací - Jan Exner, předseda ZO
na Úřadě vlády, a Václav Götz,
který vede organizaci na minis-
terstvu školství. Spolu s nimi se
do Bratislavy vypravila také
Pavlína Meluzinová, předsed-
kyně odborové organizace Nová
Mosilana z Odborového svazu
pracovníků textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu. Všich-
ni tři za sebou mají účast na
české Odborové akademii. Její
úspěchy jeli na Slovensko
reprezentovat.

slovenských a českých odborů
nezná hranice. Do Čech jsme si
odvezli řadu podnětů a nápadů,
čím tu naší Odborovou akademii
ještě vylepšit, ale také inspiraci
pro činnost v našich organiza-
cích. A myslím si, že s mnohými
slovenskými účastníky se teď
v rámci československých aktivit
budeme vídat častěji,“ zhodnotil
víkend v Bratislavě Jan Exner.

„Slovenští kolegové se nám
jevili opravdu dobře připravení
na spuštění tohoto velmi úspěš-
ného projektu, který v Čechách
běží již třetím rokem, také na
Slovensku. Mladí odboráři jsou

„Akce se konala u příležitosti
stoletého výročí vzniku Čes-
koslovenska. Jednak připom-
něla, jak jsme si stále blízcí a že
ani rozdělení před 25 roky mezi
námi vlastně vůbec nic nezměni-
lo, ale také posloužila k pre-
zentaci myšlenky, že spolupráce

tam velmi iniciativní, schopní se
aktivně spolupodílet na obsahu
jednotlivých workshopů, které
v akademii probíhají,“ doplnil
ho Václav Götz a dodal: „Měli
velké povědomí o naší společné
odborové historii od roku 1918,
kterou projevili i v následné
diskusi s historikem, publicistou
a politickým komentátorem
Eduardom Chmelárom, součas-
ným kandidátem na slovenského

prezidenta. S Honzou Exnerem
a Pavlínou Meluzínovou jsme se
cítili na tomto pilotním setkání
odborové akademie v Bratislavě
jako doma.“

Jaká byla témata víkendových
diskusí? Tak například Spoločná
história Slovákov a Čechov od
roku 1918 po súčasnosť, Odbory
na Slovensku po roku 1989,
Európsky pilier sociálnych práv
či Medzigeneračná solidarita.
Do panelové diskuse Výzvy
odborov v súčasnosti a v blízkej
budúcnosti se vedle viceprezi-
dentky slovenské konfederace
odborů Moniky Uhlerové a dal-
ších představitelů slovenských
odborů aktivně zapojila také
místopředsedkyně ČMKOS Rad-
ka Sokolová.

„Odborová akademie je
projekt ČMKOS a pražského za-
stoupení Nadace Friedricha
Eberta. Nejen velmi pozitivní
ohlasy, ale také možnost vidět
dopad účasti odborové akade-
mie na absolventy a jejich práci
je pro obě pořádající organizace
tou nejlepší zpětnou vazbou.
V současné době mají odboráři
a odborářky z odborových svazů
v ČMKOS možnost ucházet se
o účast ve čtvrtém ročníku. Jsme
velmi potěšeni rostoucím záj-
mem o účast v Odborové aka-

demii, a velkou radost nám dělá
také to, že překročila hranice
České republiky. Ráda bych
popřála slovenským kolegům,
aby si i u nich našla své stálé
místo a aby i oni mohli být hrdí
na velký zájem o vzdělávání, ale
především z jeho dobrých vý-
sledků," uvedla Radka Soko-
lová.

Akadémie mladých odborá-
rov, kterou společně pořádala
Konfederácia odborových zvä-
zov SR a ČMKOS ve spolupráci
s Friedrich Ebert Stiftung, se
zúčastnilo více než 50 mladých
odborářů z OZ KOVO, ECHOZ,
OZ Justícia, OZ potravinárov,
OZ zamestnancov obrany,
OZPŠaV, SLOVES, OZ policie.

(je)



Jsi mladší 35 let a máš třeba jen malé pra-
covní zkušenosti nebo chceš teprve na-
stoupit do práce? Pak bychom o tobě rádi
věděli! Ptáme se mladých lidí v Evropě na
jejich názory ohledně aktivního občanství
a pracovního života v budoucnosti.
Tento krátký, desetiminutový dotazník

zabývající se zkušenostmi a představami mladeže přispěje ke vzniku
studie zaměřené na to, jak dnešní mládež vnímá příležitosti, které jim
společnost dává a co by mohly znamenat pro její budoucí pracovní
život.

Prosím, sdílej s námi tvou vizi a zúčastni se výzkumu:
https://link.webropolsurveys.com/S/8411773F40C3CB21

Není vyžadována žádná specifická znalost pro účast na výzkumu.
Tvé odpovědi zůstanou plně anonymní a nebudeš ani uvádět žádné
osobní údaje jako jméno, kontaktní informace atd.
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Tvá vize, tvá budoucnost:
Participuj na výzkumu Budoucí pracovní vize mládeže 2030!

Prosím, nezapomeň stisknout "Odeslat" na konci výzkumu!
Prosím, sdílej dotazník se svými kolegy a známými z celé Evropy

– šetření je otevřeno pro všechny do věku 35 let. Jednoduše zkopíruj
a odešli odkaz na dotazník.

Šetření Budoucí pracovní vize mládeže 2030 (The Future Vision of
Youth at Work 2030 Survey) je organizováno EPSU Youth Network
ve spolupráci s ETUC – Youth Commitee a je podporováno
Evropským fórem mládeže.

V případě otázek můžete kontaktovat projektový tým prostřed-
nictvím koordinátorky výzkumu Anny Malinen na anna.malinen@jhl.fi

Děkujeme za spolupráci!
Anna Malinen, Sven De Guise & Leonie Liemich

Members of the EPSU Youth Network / Členové EPSU Youth Network
Viktória Nagy

President of the ETUC - Youth Committee / Prezidentka ETUC -
Youth Committee

Mladí a začínající ve veřejné a státní správě

Teoretický vstup jsme obdrželi
díky úvodním vystoupením Terezy
Tiché a Denisy Šecové ze sekce
pro státní službu Ministerstva vni-
tra, které přijaly naše pozvání a in-
formovaly nás o tom, jakým způ-
sobem se vstupuje do služebního
poměru, co služba zahrnuje, jaké je
platové zařazení či jak se připravit
na úřednickou zkoušku. V rámci
navazující diskuze jsme diskuto-
vali podrobněji o problémech z po-
hledu mladých. Pozitivním příkla-
dem je mentoringový systém na
Ministerstvu školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Tento systém přiřazuje
nově nastupujícím do služebního
poměru konkrétní zodpovědnou
osobu, která se stará o integraci
nového zaměstnance do systému
státní správy prostřednictvím

Státní správa bojuje s nedostatkem mladých lidi, velkou fluktuací
zaměstnanců a zaměstnankyň, a není dostatečně konkurenceschopná
ve srovnání se soukromým sektorem. I když by veřejná správa mohla
být z řady důvodů pro mladé zajímavá, často zájemci o působení v ní
neznají příležitosti, které jim nabízí. V rámci naší výroční konference
3. prosince v sídle odborového svazu jsme se setkali právě kvůli těm-
to výzvám a diskutovali jsme společně o problematice vstupu do stát-
ní služby a jak státní služba funguje.

předání cenných zkušeností slu-
žebně starších mentorů. Tento
postup by se mohl prosadit i na
jiných pracovištích a výrazně by
usnadnil nástup mladých a začína-
jících zaměstnanců do nové práce.

Naše konference shrnula také
hlavní problémy státní správy z po-
hledu jejich účastníků a účastnic.
Kromě již zmiňovaného men-
toringu, který existuje jen na
MŠMT, bylo poukázáno na chy-
bějící systematickou práci s mlá-
deží ve státní správě obecně.
Konkrétně chybí legislativa, která
by usnadnila lepší propojení
vzdělávání a zaměstnání ve státní
správě – např. formou duálního
vzdělávání, kdy se jedinec vzdě-
lává jak v dané vzdělávací institu-
ci, tak i na pracovišti. Pokud daná
pracoviště nabízejí možnost stáží,
pak jde o stáže neplacené, které ne-
jsou pro potenciální uchazeče

příliš atraktivní. Často je kom-
plikované ucházet se o práci, pokud
daný absolvent ještě nemá k dis-
pozici diplom dokazující zakon-
čení studia. Státní správa také
nemá dostatečné kapacity pro to,
aby lépe, jednodušeji a atraktivněji
informovala (např. pomocí gra-
ficky zdařilých infografik) o tom,
jaká pozitiva daná práce nabízí
(možnosti slaďování osobního a pra-
covního života, dalšího vzdělávání
či kariérního postupu).

Druhá část konference proběhla
v interaktivním formátu a sou-
středila se na diskuzi o vlastní mo-
tivaci a zkušenosti přítomných
mladých odborářů. Účastníci dis-
kuze se shodli, že ve státní správě
se dá najít zajímavá a smysluplná
práce (nejen z pohledu odbornosti,
ale i zajímavosti práce či přínosu
pro budování cenných kontaktů
apod.). Velkou výhodou práce ve
státní správě je pozitivní přístup ke
slaďování pracovního a sou-
kromého života. Na druhou stranu
je třeba vytknout nízké platové
ohodnocení pracovníků (nedávný
platový nárůst je vnímán jako příliš
pomalý; stejně tak i osobní ohod-

nocení i odměny jsou příliš nízké).
Dále jako problematická je vnímá-
na rigidita pracovní agendy či pra-
covního procesu jako celku.
Kariérní řád byl hodnocen jako
zcela nedostačující a vhodné by
bylo také posílit kolektivního du-
cha na pracovišti.

Shodli jsme se, že státní a veřej-
ná správa má mladým lidem co na-
bídnout, především co se týče zají-
mavosti práce a její společenské
relevance. Tato pozitiva by měla
být zdůrazňována jak samotnými
orgány státní a veřejné správy, tak
i odboráři, kteří by se měli snažit
o vyšší reflexi potřeb mladých lidí
a jejich propagaci na veřejnosti.
Pokud chceme s tímto pohnout,
musíme my, mladí odboráři, tyto
body aktivně zahrnout do vlastní
činnosti, můžeme tak změnit si-
tuaci k lepšímu.

Ze setkání také vyplynulo, že je
třeba vytvářet síť mladých odbo-
rářů, abychom byli více vidět
a slyšet. Chcete se také zapojit?
Napište nám na mail -
ossoo@mladiodborari.cz

Leonie Liemich,
koordinátorka mladých odborářů

vize

https://link.webropolsurveys.com/S/8411773F40C3CB21


Justiční zaměstnanci budou brát průměrně 30 tisíc
měsíčně, zavádí se zvláštní příplatky

Od 1. ledna příštího roku
stoupnou mzdy pracovníků sou-
dů o 14 procent, na státních za-
stupitelstvích pak o 15 procent.
Průměrná mzda nesoudcovské-
ho personálu by pak měla činit
30 tisíc korun hrubého. „Stále
platí, že odměňování zaměst-
nanců justice se pohybuje pod
celostátním průměrem ve veřej-
ných službách. Není to ideální
stav a je co dohánět,“ řekl dnes
ministr spravedlnosti Jan Kně-
žínek. Jako pozitivní krok zvý-
šení platů administrativy označil
nejvyšší státní zástupce Pavel
Zeman, předseda Krajského
soudu v Praze Ljubomír Drápal
a předseda Městského soudu
v Praze Libor Vávra.

Po navýšení se zaměstnanci
justice průměrně dostanou na 30
000 korun hrubého. „Navyšo-
vání souvisí s celkovým navyšo-
váním odměn ve veřejné správě,
ale důvod je zejména ten, že
odměny nesoudcovského per-
sonálu jsou dnes výrazně pod
celorepublikovým průměrem.
Navýšením bychom chtěli docí-
lit toho, že se tomu průměru
alespoň přiblížíme,“ vysvětlil
ministr.

Asistentovi soudce vzroste
hrubý příjem o 7190 Kč, vyšší-
mu soudnímu úředníkovi o 4750
Kč, soudní zapisovatelce o 1430
Kč. Celkem 2170 zaměstnanců
si polepší v platové třídě.

Kromě navýšení platových
tarifů o 5 procent justiční perso-
nál dostane k platu tzv. zvláštní
příplatek podle odvedené práce.
Ten bude činit minimálně 500
Kč u méně náročných, respek-
tive minimálně 1550 Kč u více
náročných prací. Ti, kteří nevy-
konávají práci v souvislosti se
soudnictvím, zvláštní příplatek
mít nebudou. Jedná se například
o pracovníky v oblasti IT.

Navýšení platových tříd
Asistent soudce do 13. pla-

tové třídy (nyní 11.–13. platová
třída)

Asistent na Nejvyšším soudu,
Nejvyšším správním soudu

Novela zákona o státní službě
Garanční Ústavně-právní výbor Senátu PČR přijal k novele 5. 12.
2018 usnesení, ve kterém doporučuje Senátu PČR projednávaný
návrh zákona zamítnout.
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
přijal 12 .12 .2018 usnesení, ve kterém doporučuje Senátu PČR
vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy.
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_h
istorie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value
=s4337
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Navýšení tarifů pro bezpečnostní sbory
Z tiskové zprávy vlády 12. 12. 2018 

Vláda schválila navýšení tarifů pro všechny členy bezpečnostních
sborů o 2 % od 1. ledna 2019. Nařízení vlády upravuje základní tari-
fy všech příslušníků bezpečnostních sborů tak, jak dohodla v srpnu
letošního roku vláda s odborovými organizacemi. Jde tedy o služební
příjmy příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Celní
správy, Vězeňské služby, BIS, Úřadu pro zahraniční styky a informa-
ce a GIBS, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona o služebním
poměru bezpečnostních sborů.
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB6GCFKO1

a Nejvyšším státním zastupitel-
ství do 14. platové třídy (nyní
13. platová třída)

Vyšší soudní úředník a jus-
tiční čekatel do 12.–13. platové
třídy (nyní 11.–13. platová třída)

Soudní tajemník do 9.–10.
platové třídy (nyní 8. platová tří-
da)

Zapisovatelky na státních za-
stupitelstvích do 7.–8. platové
třídy

Podle předsedů soudů i nej-
vyššího státního zástupce je nej-
důležitější personálně stabilizo-
vat personál v justici. V součas-
né době totiž není konkurence-
schopná nejen v privátním, ale
ani  ve  veřejném  sektoru,  kde
jsou platy obecně o něco vyšší.
„Fluktuace justici škodí, je třeba
si dobrých pracovníků vážit,
pracují často s citlivými daty,“
uvedl Pavel Zeman s tím, že vy-
jednané zvýšení považuje za
„dobrý skok“. Je podle něj třeba
si uvědomit, že například zapi-
sovatelky nebo pracovníci v rejst-
řících musí být vysoce kvali-
fikovaní.

„I nejméně kvalifikovaný za-
městnanec na soudu by měl mít
maturitu,“ upozornil Ljubomír
Drápal,  který  za   vyjednávání
o platech poděkoval zejména
ekonomickému náměstkovi mi-
nisterstva Miroslavu Zábran-
skému a také Ministerstvu práce
a sociálních věcí.

Podle předsedy Krajského
soudu v Praze jde ale jen o první
úspěch, protože justice požaduje
nadprůměrné výkony a tomu by
měla odpovídat i nadprůměrná
mzda.   Průměrná  hrubá  mzda
v České republice dosáhla ve
třetím  čtvrtletí letošního roku
31 516 Kč a justiční personál na
ni tedy stále nedosáhne.

Konkrétní příklady navýšení
– bez nenárokových složek platu

Asistent soudce do 13. pla-
tové  třídy  –  celkové navýšení
o 7190 Kč

• Z 11. do 13. platové třídy, 7.
platový stupeň (do 15 let praxe)

• Navýšení  platového  tarifu
o 1280 Kč

• Navýšení  platové  třídy  –
4660 Kč

• Zvláštní příplatek 1250 Kč
Předseda   Městského  soudu

v Praze Libor Vávra pak upo-
zornil, že kvalita rozhodování
leží na soudcích, ale o každoden-
ní rychlosti rozhoduje právě ad-
ministrativní personál. Pokud je
pracovník nekvalitní, může
docházet k prodlužování řízení
banálními chybami.

Kněžínek přiznal, že zatím se
nepodařil  vymýtit  nešvar,  kdy
u nejnižších platových tříd
dochází k tomu, že vypočtený
plat je pod úrovní tzv. zaručené
mzdy a soudy jej musí „uměle“
dorovnávat. Například startovací
hrubý plat zapisovatelky (6. plat.
třída, pokud přijde úplně bez
praxe a je zařazena do 1. stupně
pozn. red.) činí pouhých 12 350
korun. Kněžínek uvedl, že platy
v justici bude řešit i v budoucnu.
„Rád bych se také věnoval
přísedícím a znalcům,“ uzavřel.

Kladně  hodnotí  pokrok,  ke

kterému došlo v oblasti platů ad-
ministrativních a odborných pra-
covníků soudů, také Soudcovská
unie. Jejich odměňování je třeba
podle prezidentky Daniely Ze-
manové se věnovat i nadále.
„Dosažené změny přinášejí
viditelné zlepšení, které se klad-
ně projeví v činnosti soudů,“ do-
plnila.

10. 12. 2018 
http://www.ceska-justice.cz

Předseda Odborového svazu
státních orgánů a organizací
Bc. Pavel Bednář k tomu na
Twitteru:

“Administrativa   u    soudů
a státních zastupitelů není
konkurenceschopná vůči sek-
toru soukromému  ani veřej-
nému. Bez těchto zaměstnanců
ale nemůže fungovat. Přitom
např. soudní zapisovatelce se
zvýší plat nejméně. Proto tento
krok nepovažuji za dostaču-
jící.”

Přehled  poraden  a  jejich  úředních hodin, žádan-
ku o poskytnutí služby právního poradenství pro
členy ČMKOS, žádanku doložení členství pro
poskytnutí právní pomoci a zásady pro činnost právního po-
radenství pro členy ČMKOS najdete na
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
Útvar regionální politiky ČMKOS, tel: 234 463 333, mob.:
602 395 387, e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz 

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
http://www.ceska-justice.cz/2018/12/justicni-zamestnanci-budou-brat-prumerne-30-tisic-mesicne-zavadi-se-zvlastni-priplatky/?fbclid=IwAR2I-XhuVMEyiIdqPSwYU9HzZ4mqvE4v94Ia1d3zAgX3Q8nlVGELn_N-ar0
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB6GCFKO1
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4337
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4337
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4337
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Globální růst mezd je nejpomalejší od roku 2008
30. listopad 2018

Podle zprávy ILO se globální růst mezd v minulém roce propadl na
nejnižší úroveň od roku 2008. Rozdíl mezi mzdami žen a mužů

zůstává nadále kolem 20 %, což je
nepřijatelně velká propast. V re-
portu  se  uvádí,  že globální mzdy
v roce 2017 meziročně rostly 1,8%
tempem proti 2,4% tempu v roce
2016. Ve vyspělých zemích G20
poklesl růst z 0,9 % na 0,4 %, za-
tímco v rozvíjejících a rozvojových

zemích poklesl růst na 4,3 % z 4,9 %. Generální tajemník ILO Guy
Ryder k tomu řekl: „Je matoucí, že v bohatých zemích vidíme poma-
lý růst spojený s hospodářským oživením a klesající nezaměstnaností.
První  indikace  navíc  naznačují,  že  pomalý  růst  mezd  pokračuje
i v tomto roce. Taková stagnace mezd je překážkou ekonomickému
růstu a zvyšování životní úrovně. Země by spolu se svými sociálními
partnery  měly  hledat způsoby, jak dosáhnout sociálně a ekonomicky
udržitelný růst mezd.“ Za posledních 20 let se průměrná reálná mzda
v rozvíjejících se a rozvojových zemích G20 téměř ztrojnásobila, za-
tímco v rozvinutých zemích G20 vzrostla o pouhých 9 %. V mnoha
ekonomikách  přetrvává vysoká mzdová nerovnost a mzdy často ne-
stačí na pokrytí potřeb pracovníků a jejich rodin. Report ILO odhalu-
je i nepřijatelně vysoké rozdíly mezi mzdami žen a mužů. K této
analýze použil inovativní a přesnější způsoby měření, když zhodnotil
data asi 80 % mezd zaměstnanců z přibližně 70 zemí z celého světa.
Výsledek ukazuje na pokračující 20% zaostávání žen za mzdami
mužů. G. Ruyder k tomu dodal: „Rozdílné mzdy mužů a žen před-
stavují  jednu  z dnešních největších ukázek sociální nespravedlnosti
a všechny země by se měly snažit lépe pochopit, co za tímto
fenoménem stojí a urychlit pokrok směrem k narovnání poměrů mezi
pohlavími.“
Švédské odbory při oslavách svého stého výročí darují finanční
pomoc tureckým odborům
5. prosinec 2018

Švédská odborová organizace Vision v oblasti Lund se při příleži-
tosti 100. výročí svého založení rozhodla darovat prostředky ze svého
fondu solidarity do PSI fondu pro turecké odbory. Tyto prostředky by

měly pomoci tureckým kolegům,
kteří byli zatčeni za jejich odbo-
rářské  aktivity. O rozdělení peněz
z  jejich  fondu  se  hlasovalo   již
v minulém roce, kdy členové této
švédské odborové organizace zva-

žovali také pozvání nějakého slavného mluvčího, který by uvedl je-
jich oslavy 100. výročí. Odboráři z Lund přizvali i své kolegy z Vision
z dalších oblastí, aby se připojili k těmto oslavám. Požadovali, aby
nikdo z hostů nepřinesl žádný dárek, a místo toho přispěl do jejich
fondu solidarity. Švédští odboráři nakonec posbírali dohromady 8200
euro, které posílají na pomoc svým kolegům do Turecka. Jménem
našich tureckých kolegů jim PSI za toto pěkné gesto posílá velké
poděkování. 
Evropští ministři práce chtějí sociální ochranu pro všechny pra-
covníky včetně živnostníků
7. prosinec 2018

EU ministři pro zaměstnanost a práci se včera při setkání Rady pro
zaměstnanost shodli na doporučení, že všichni členské státy by měly
garantovat adekvátní a efektivní sociální ochranu před onemocněním
a ztrátou zaměstnání, mateřské a rodičovské dávky a penze pro všech-
ny pracující včetně živnostníků. Ministři se ale bohužel neshodli na
doporučení, že všichni pracovníci včetně živnostníků by měli být

součástí mandatorní sociální ochrany. Vzhledem k tomu, že živnost-
níci  představují  více  než  15  %  evropské  pracovní  síly, jedná se
o určité podkopávání principu rovnocenné sociální ochrany pro

všechny. Konfederační tajemnice ETUC Liina Carrová
k  tomu  řekla: „Zatímco jsou živnostníci vynecháváni
z povinné sociální ochrany, nabízí tento krok naději li-
dem, kteří nedostávají adekvátní sociální ochranu,
jako  jsou  zaměstnanci  na  částečný  nebo  dočasný
úvazek nebo pracovníci v jiné formě nejisté práce.

Zároveň  by  to mohlo přinést lepší sociální ochranu pro živnostníky
v mnoha zemích jako Francie, Irsko, Itálie, Litva, Rumunsko, Španěl-
sko a Holandsko. Politická shoda dostává EU zase o krok blíže k im-
plementaci principu efektivní sociální ochrany, který je součástí
Evropského pilíře sociálních práv.“
Solidarita s maďarskými odbory, které čelí změnám v přesčasech
8. prosinec 2018

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb  (EPSU)
posílá vzkaz solidarity maďarským kolegům, kteří čelí novému

návrhu zákona, který má negativně
zasáhnout do fungování přesčasů.
Maďarští kolegové pořádají
demonstraci proti tomuto návrhu
zákona, který by zvýšil maximální
počet přesčasových hodin v roce na
400 z 250 a zároveň by zvýšil

dobu, po kterou se přesčasy započítávají, na 3 roky z 1. Věříme, že
tohle je nepřijatelné, a není možné, aby byla ohrožena práva pracov-
níků na rovnováhu mezi prací a životem a jejich bezpečnost.
Pracovníci by neměli být nuceni pracovat více hodin a dělat přesčasy,
aby si vydělali na slušné živobytí pro sebe a své rodiny. Doufáme, že
tato záležitost se rychle vyřeší a že plánované demonstrace přinesou
dostatečný tlak vládu, která vyslyší požadavky odborů a zajistí slušné
pracovní podmínky pro pracovníky ve všech sektorech. 
PSI uvítala schválení Globálního paktu OSN o migraci
10. prosinec 2018

Celosvětová odborová Internacionála veřejných služeb  (PSI) přišla
do marockého Marrákeše v silné 45členné sestavě v čele se svou ge-
nerální tajemnicí Rosou Pavanelliovou. Zde je výňatek ze stanoviska
PSI ohledně přijetí Globálního paktu OSN o migraci:

Vítáme schválení Globálního paktu OSN o mi-
graci. Migrace je přirozeným jevem civilizace
tažena přirozenými lidskými faktory a je neod-
dělitelnou součástí globalizace. Ty členské státy,
které tento pakt nepodepsaly, ukazují svůj
krátkozraký pohled na tuto realitu. Odbory vítají
příležitost být součástí této mezinárodní

spolupráce v rámci multilaterálního rámce OSN. Je důležité nahlížet
na migraci holisticky s chápáním příležitostí a výzev v celém mi-
gračním cyklu s prioritou ochrany a podpory lidských práv všech mi-
grantů. Veřejné služby jsou základem solidarity. Veřejné služby jsou
lidská práva. Dělání rozdílů mezi regulérními a neregulérními mi-
granty představuje diskriminaci a slabost, kterou musíme odstranit.
Spolupráce mezi poskytovateli služeb a imigračními úřady by měla
zahrnout jasnou dohodu ohledně rozdělení jednotlivých funkcí.
Kvalitní veřejné služby podporují poskytování sociální ochrany. Je
zcela nezbytné investovat do veřejných služeb, a tak zajistit adekvát-
ní a dobře školený personál, který dodává veřejné služby v bez-
pečných a odpovídajících podmínkách. Veřejné služby musíme držet
ve veřejném vlastnictví. PSI odsuzuje rasistické a xenofobní přístupy,
které používají migranty jako výmluvu pro rostoucí nerovnosti.

Pavol Mokoš




