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Správy sociálního zabezpečení

Školení hospodářů
základních a místních

organizací
Ústí nad Labem 22. 3. 2016
Praha 13. 4. 2016
Hradec Králové 19. 4. 2016
Brno 17. 5. 2016
Olomouc 18. 5. 2016
Ostrava 19. 5. 2016
Plzeň 24. 5. 2016
Praha 31. 5. 2016

Bližší informace u pracovníků
Informačních a poradenských
center OSSOO.

Předsednictvo VOS
Ve čtvrtek 25. února se v Praze

konalo 8. zasedání předsednictva
Výboru OSSOO. Předseda Sekce fi-
nanční správy OSSOO Ing. Vojtěch
Rosenberger informoval o jednání
konference k elektronické evidenci
tržeb, které se zúčastnil 19. února
(info MF ČR o konferenci na
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-
mediich/2016/konference-eet-
24060). Předseda OS Bc. Pavel
Bednář informoval předsednictvo
o činnosti OSSOO od minulého za-
sedání. Konference Sekce finanční
správy OSSOO konaná 4. února se
věnovala plnění úkolů daňové
správy, implementaci zákona o stát-

ní službě v podmínkách FS ČR,
kolektivnímu vyjednávání a odmě-
ňování zaměstnanců. Předseda OS
Bc. Pavel Bednář a 1. místopředse-
da OSSOO JUDr. Rudolf Pospíšil 4.
února jednali s náměstkem ministra
vnitra pro státní službu RNDr. J.
Postráneckým o aktuální situaci im-
plementace zákona o státní službě
ohledně nesplnění požadavku na
vzdělání, výběrových řízení, nástu-
pu nových zaměstnanců, osobního
hodnocení a kolektivní dohody vyš-
šího stupně. Předseda a místo-
předseda OSSOO jednali 9. února
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Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef
Postránecký a ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup na

shromáždění zaměstnanců ČSSZ
Část ze zhruba tří set zaměst-

nanců České správy sociálního
zabezpečení, kterým by měl
skončit k 30. červnu 2017 pra-
covní poměr, protože jim chybí
potřebná kvalifikace nově daná zá-
konem o státní službě, se v úterý
23. února v Praze v ústředí ČSSZ
sešla s náměstkem MV ČR pro
státní službu RNDr Josefem Po-
stráneckým a ústředním ředi-
telem ČSSZ JUDr. Jiřím Bisku-
pem. Těmto zaměstnancům byla
z důvodů nesplnění požadova-
ného stupně vzdělání zamítnuta
žádost o přijetí do služebního po-
měru či z důvodu neplnění pod-
mínky tito zaměstnanci nepožáda-
li o přijetí do služebního poměru.

„Nemožnost prominout ne-
dostatek předepsaného vzdělání
zákona o státní službě se jeví jako
nepřiměřeně tvrdá. Zamítnutí žá-
dostí o přijetí do služebního
poměru vnímám jako zpochyb-
nění jejich dosavadního pracov-
ního poměru jen z důvodu nové
právní úpravy, kterou je služební

zákon,“ uvedl ústřední ředitel
ČSSZ Jiří Biskup a doplnil:
„Postup podle služebního zákona
vnímají tito zaměstnanci jako
diskriminační. Jedná se přede-
vším o zaměstnance, kteří se v mi-
nulosti po odborné a praktické

odborníků mohl od 1. července
2017 způsobit destabilitu insti-
tuce, pokud by se nenašlo opti-
mální řešení. Setkání bylo vyús-
těním jednání, které vedení ČSSZ
iniciovalo k problematice ne-
plnění kvalifikačních požadavků

řešit. Potvrdili, že již v tuto chvíli
probíhá na půdě ministerstva
práce a sociálních věcí příprava
komplexní změny zákonných us-

stránce cíleně připravovali na
práci v ČSSZ učením v oboru
technika administrativy speciálně
koncipovaným pro zaměstnance
našeho úřadu.“

Širší vedení ČSSZ má obavy
z toho, že by odchod tří set

od jara loňského roku, i reakcí na
petici zaměstnanců ústředí ČSSZ
podanou prostřednictvím odboro-
vé organizace. Všichni přítomní
deklarovali, že si jsou vědomi
důležitosti fungování ČSSZ a
nezbytnosti situaci adekvátně
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zákona náměstkovi pro státní služ-
bu. Ani pro zaměstance, ani pro
odbory nebude vždy jednoduché se
účinně bránit, přesto nelze než
apelovat na maximální využitívání
všech zákonných možností v pří-
padě pochybení služebních orgánů.
Dále je zjevné, že i to málo „bene-
fitů“, které se podařilo zakotvit do
zákona, prováděcích předpisů a
kolektivní dohody vyššího stupně,
může dráždit a být ledaskomu
trnem v očích. Zde je tedy na místě
rovněž dbát na důsledné dodržování
zákona a zejména se vyvarovat
různého ohýbání některých flexibil-
něji formulovaných ustanovení.
Jistě bychom se v rámci vyhodno-
cování účinnosti zákona či dalšího
kolektivního vyjednávání nechtěli
dočkat toho, že přijdeme např. i
o těch pár dnů volna navíc.

Mladí odboráři OSSOO oceňují
nejen hojnou účast více než 50
diskutujících, ale i otázky zaslané
předem a zpětnou vazbu v dotaz-
nících vyplněných po diskuzi.
Ačkoli nebylo vždy snadné řídit
diskuzi v takovém počtu a o tako-
vém žhavém tématu, a na všechny
otázky se nedostalo, věříme, že
setkání bylo přínosné jak pro
odboráře, tak pro pana náměstka.
V příštím vydání NOSu zveřejníme
podrobné výstupy z diskuze a další
setkání bude nepochybně násle-
dovat v dohledné době.
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Návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, se před-
kládá v souladu s Plánem legisla-
tivních prací vlády na rok 2016.
Stanovený termín předložení návrhu
zákona vládě je duben 2016.

Účelem návrhu zákona je prove-
dení věcných změn v zákoníku práce
směřujících k prohloubení flexibility
základních pracovněprávních vztahů
za současného posílení ochrany
postavení zaměstnance v těchto
právních vztazích, a to v reakci na
požadavky praxe, především sociál-
ních partnerů, a s ohledem na vývoj
českého právního řádu, judikatury
českých soudů i Soudního dvora
Evropské unie (dále jen „SD EU“).
Zároveň je přihlédnuto k možnosti
přiměřeného snížení administrativní
náročnosti kladené na zaměstna-
vatele v souvislosti s aplikací zá-
koníku práce.

Zásadní koncepční změny se týka-
jí zejména zakotvení institutu vrcho-
lových řídících zaměstnanců jako
zvláštní kategorie vedoucích zaměst-
nanců v přímé řídící působnosti sta-
tutárního orgánu u zaměstnavatele –
právnické osoby nebo zaměstna-
vatele, který je fyzickou osobou a jim
bezprostředně podřízených vedou-
cích zaměstnanců, přičemž jako
kritérium pro zařazení do takové
pozice se zavádí i výše průměrného
měsíčního výdělku.

Upravit se navrhuje též proces
kolektivního vyjednávání u zaměst-
navatele, u něhož působí více odbo-
rových organizací (tzv. pluralita od-
borů), kde dochází k posílení de-
mokratických principů a variantně
též i vlivu samotných zaměstnanců.

Současná právní úprava v usta-
novení § 41 zákoníku práce stanoví
převedení zaměstnance na jinou prá-
ci jako jednostranné opatření zaměst-
navatele, které lze provést i bez sou-
hlasu převáděného zaměstnance.
Principům pracovního práva a smluv-
ní povaze pracovněprávních vztahů
však odpovídá navázání změny ob-
sahu pracovního poměru na souhlas
obou smluvních stran. Základem pro
změnu by tak měla být dohoda obou
stran. Jednostranné převedení by mě-
lo být možné pouze, pokud se jedná
o veřejný zájem, tedy zájem přesahu-
jící zájmy zaměstnance a zaměstna-
vatele.

V úpravě hromadného propouštění
je reagováno na judikaturu SD EU,
přičemž se řeší počty propouštěných
zaměstnanců u zaměstnavatelů roz-
dělených na části. Nově se zavádí
povinnost zaměstnavatele za určitých
podmínek zpracovat sociální plán.

Úprava práv a povinností v kontu
pracovní doby bude nově spolu s úpra-

vou pružného rozvržení pracovní do-
by obsažena v hlavě III části čtvrté
pod společným názvem „Zvláštní
pracovní režimy“. Ke změnám
dochází např. u způsobu rozvržení
pracovní doby, posuzování práce
přesčas, vzniku překážek v práci
nebo v ochraně mzdových práv.

Úprava dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr se týká pře-
devším garance dob odpočinku, evi-
dence odpracované doby, ochrany
odměny z dohody a práva na dovole-
nou, kdy právo na dovolenou bude
zaměstnanci činnému na základě do-
hody o pracovní činnosti příslušet
přímo ze zákona.

Změna se navrhuje v úpravě dovo-
lené, návrh je zpracován ve dvou va-
riantách, z nichž prvá nabízí některé
dílčí změny, aniž by se měnila zá-
kladní koncepce dovolené, ve druhé
se dále navrhuje zásadní změna v pod-
mínkách vzniku práva na dovolenou i
při jejím čerpání; v zásadě dochází
k opuštění dovolené za odpracované
dny, přičemž vznik práva zaměst-
nance na dovolenou je založen na
odpracované týdenní pracovní době
zaměstnance, od níž se též odvozuje i
délka dovolené.

K posílení flexibility pracovního
poměru se navrhují změny úpravy
výkonu práce mimo pracoviště za-
městnavatele (homeworking). Zpřes-
ňují se podmínky výkonu práce mi-
mo pracoviště zaměstnavatele, umož-
ňuje se dohoda o rozvržení pracovní
doby samotným zaměstnancem, z če-
hož vyplývají důsledky na neuplat-
nění některých osobních překážek
v práci, náhrady mzdy nebo platu.
V souladu s Rámcovou dohodou, kte-
rou uzavřeli sociální partneři na
evropské úrovni, se upravuje práce
na dálku (teleworking).

V oblasti přechodu práv a povin-
ností z pracovněprávních vztahů se
reaguje na judikaturu SD EU, která
stanoví podmínky pro převod činnos-
ti zaměstnavatele, a dále se zpřesňují
podmínky pro dání výpovědi zaměst-
nancem podle § 51a zákoníku práce
(z důvodu přechodu práv a povinnos-
tí z pracovněprávních vztahů).

Další změny se dotýkají zejména
přeložení, prevence před stresem a
obtěžováním, odměny za pracovní
pohotovost, doručování a průměr-
ného výdělku.

Návrh zákona obsahuje i úpravu
jiných právních předpisů navazu-
jících na změny prováděné v zá-
koníku práce. Jde především o zákon
o inspekci práce, zákon o nemocen-
ském pojištění a některé další
zákony.

Platné znění s vyznačením navrho-
vaných změn a doplnění najdete na:
h t t p s : / / a p p s . o d o k . c z / k p l - d e -
tail?pid=RACKA7LFPYY1

Předkládací zpráva k novele zákoníku práce:

Návrh novely zákoníku práce je v připomínkovém řízení

Domnívám se, že takto živou
diskuzi a aktivní diskutující RNDr.
Postránecký nejspíše nečekal, nic-
méně se rozhodně splnilo jeho vo-
lání z minula po zpětné vazbě a prak-
tických zkušenostech. Již po pár
měsících účinnosti zákona o státní
službě se ukazuje, jak je nedoko-
nalý, a v řadě případů kostrbatý až
neživotný. Rovněž je zřejmé, že i
přes jeho podrobnost si jeho jed-
notlivá ustanovení různí zaměstna-
vatelé různě vykládají, ať už se jed-
ná o zařazování do oborů služby,
provádění výběrových řízení či čer-
pání studijního volna, volna pro
vyřízení osobních záležitostí, či in-
dispozičního volna podle kolektivní
dohody vyššího stupně. Bude zají-
mavé sledovat, jak se jednotlivá té-
mata budou vyvíjet, a to včetně
zřejmě ne zcela univerzálně chá-
paného vztahu kolektivní dohody
vyššího stupně a kolektivních do-
hod na jednotlivých úřadech.

Z diskuze vyplynuly mimo jiné
dva zajímavé poznatky. Je zjevné,
že zákon o státní službě klade důraz
na nutnou „sebeobranu“ státního
zaměstnance, a to jak individuální,
ve stížnostech a odvoláních, tak i
obecnější, kde je zejména velký
prostor pro odborové organizace a
odborový svaz při podávání pod-
nětů týkajících se nedodržování

Zprava předseda OSSOO Bc. Pavel Bednář, náměstek MV ČR pro státní
službu RNDr. Josef Postránecký, moderátorka diskuse Mgr. Šárka Homfray a
1. místopředseda OSSOO JUDr. Rudolf Pospíšil. -dě-
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Správy sociálního zabezpečení

v Bratislavě s předsedkyní Slo-
venského odborového svazu veřejné
správy a kultury JUDr. Márií
Mayerovou a dalšími zástupci
SLOVES. Obě strany řeší velmi
podobné problémy a je proto vhod-
né se alespoň 2x za rok setkat
k výměně zkušeností. Na společném
postupu s cílem výrazně navýšit
prostředky na platy ve státním
rozpočtu a odpovídajícím způsobem
pak navýšit platové tarify se na spo-
lečném jednání 11. února dohodli
zástupci odborových svazů rozpoč-
tové a příspěvkové sféry. Tyto OS
požadují zrušení tabulky č. 1 na-
řízení vlády č. 564/2006 Sb. a zru-
šení všech platových tarifů, které
jsou pod úrovní minimální mzdy.
Předseda P. Bednář se 11. února
účastnil setkání předsedy Senátu
PČR Milana Štěcha s představiteli
ČMKOS na témata karenční doba,
zdravotní volno jako součást záko-
níku práce, sazba dlouhodobé ne-
mocenské, navýšení minimální a za-
ručené mzdy, navýšení mezd a pla-
tů. Předseda P. Benář se 15. února
účastnil Rady ČMKOS, která se mj.
zabývala průběhem kolektivního
vyjednávání v návaznosti na kam-
paň „Konec levné práce“. 18. února
se pak účastnil jednání pracovní
skupiny ČMKOS pro členskou zá-

kladnu, která jednala mj. o plánech
programu Odbory Plus ohledně
vzdělávání v oblasti financí a turis-
tiky. P. Bednář, který je řádným
členem Rady vlády pro veřejnou
správu, se 19. února účastnil
zasedání rady s programem aplikace
zákona o registru smluv, služební
hodnocení úředníků státní správy a
výroční zpráva rady za rok 2015.
Předseda Bednář a místopředseda
Pospíšil se 23. února účastnili set-
kání zaměstnanců ČSSZ s náměst-
kem ministra vnitra pro státní služ-
bu RNDr. J. Postráneckým a no-
vým ústředním ředitelem ČSSZ
JUDr. J. Biskupem k problematice
vydaných zamítavých rozhodnutí
k žádostem o přijetí do státní služby
zaměstnanců, kteří nesplnili kvali-
fikační požadavky, a posléze se pak
účastnili i navazující konference Sek-
ce správy sociálního zabezpečení
OSSOO.

Předseda OS informoval před-
sednictvo VOS o termínech školení
hospodářů základních a místních
odborových organizací v regionech
a o nutnosti předat OS roční výkazy
ZO a MO o evidenci členů a odvo-
du příspěvků. S prezentací týkající
se především cafeterie vystoupili na
jednání představitelé Up Česká re-
publika (Chèque Déjeuner).

OSSOO nově eviduje dvě nové
odborové organizace. -dě-

Předsednictvo VOS

Pokračování ze strany 1

Zleva ředitelka personálního odboru ČSSZ Mgr. Jana Nechvátalová, ústřední ředitel ČSSZ JUDr. Jiří
Biskup,1. místopředseda OSSOO JUDr.Rudolf Pospíšil, předseda OSSOO Bc. Pavel Bednář a předsedkyně
Sekce správy sociálního zabezpečení OSSOO Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D. na konferenci sekce.

tanovení, která předepisují vzdě-
lání pro určité pozice, a spoléhají
na podporu zákonodárců.

O situaci, která se týká také
skupiny zaměstnanců z finanční
správy, debatoval náměstek mi-
nistra vnitra pro státní službu s dot-

Iva Merhautová, MBA, státní
tajemník Ing. Petr Smrček, za
Odborový svaz státních orgánů a
organizací jeho předseda Bc.
Pavel Bednář. Ten vyjádřil, že
odbory vnímají služební zákon
nejen v diskutovaném směru jako
nedokonalý, přijímaný pod tla-
kem Evropské komise, a přislíbil,

čenými zaměstnanci ČSSZ, kteří
sepsali proti dopadům služebního
zákona petici, s vedením a zástup-
ci odborové organizace ČSSZ
společně s personální ředitelkou
pro státní službu ministerstva
vnitra Mgr. Ivou Hřebíkovou. Za
MPSV byli přítomni náměstkyně
ministryně pro řízení sekce so-
ciálně pojistných systémů Ing.

že odbory budou prosazovat no-
velizaci zákona.

-dě- a
h t tp : / /www.cssz .cz /cz /o-c -
ssz/informace/media/tiskove-
z p r a v y / t i s k o v e - z p r a v y -
2016/20160223-namestek-minis-
tra-vnitra-pro-statni-sluzbu-
josef-postranecky-jednal-s-us-
trednim-reditelem-c.htm

vyjádřili předpoklad „lidského
přístupu“ nového ředitele, upo-
zornili na potřebu řešit pracovní
dobu v pokladnách s ohledem na
přestávky i bezpečnost. Řada
diskutujících upozorňovala na
velký stres, těžkopádné pracovní
kontakty, nárůst v některých
agendách, bezohledný přístup
některých nadřízených. Nejas-
nosti jsou kolem využívání stu-
dijního volna podle služebního
zákona. Podle diskutujících řada

představených není informová-
na o nároku na zdravotní volno
podle kolektivní dohody vyššího
stupně. Předseda OSSOO P.
Bednář hovořil o nedostatcích
služebního zákona, odborový
svaz bude naléhat na potřebné
změny ve prospěch zaměst-
nanců novelizací zákona. Blíží
se zahájení vyjednávání o pro-
středcích na platy na rok 2017,
v souvislosti s tím požádal o pod-
poru a potřebu rozšiřovat člen-
skou základnu. Informoval dále
o přípravách nového systému
odměňování pro státní úředníky.
Místopředseda R. Pospíšil upo-
zornil na úskalí pružné pracovní
doby, informoval o příslibu
MPSV a MV ČR zajistit legisla-
tivně právní a jinou pomoc stát-
nímu zaměstnanci, kterému byla
způsobena újma pro plnění nebo
v souvislosti s plněním jeho slu-
žebních úkolů, a apeloval na ro-
zumnost při využívání zdravot-
ního volna podle vyšší kolek-
tivní dohody pro státní zaměst-
nance a kolektivních smluv pro
zaměstnance v pracovním po-
měru.

Konference se z 19 základ-
ních organizací z 38 pozvaných
delegátů účastnilo 33. -dě-

Konference Sekce správy sociálního zabezpečení OSSOO
Po skončení shromáždění za-

městnanců se konala konference
Sekce správ sociálního zabez-
pečení OSSOO, která byla i
prvním setkáním odborářů s no-
vě jmenovaným ústředním
ředitelem JUDr. Jiřím Bisku-
pem. Ten k aplikaci služebního
zákona v ČSSZ sdělil, že v rám-
ci tzv. přesoutěžení zatím na-
prostá většina představených
obhájila své pozice, i když se ne
všichni do výběrových řízení
přihlásili, jsou již stanoveny ter-
míny úřednické zkoušky pro
obory služby ČSSZ a v řešení
jsou některé negativní dopady
aplikace, např. hranice 70 let
věku či složitost výběrových
řízení. Zmínil pozitivní sjedno-
cení benefitů pro zaměstnance
ve služebním a pracovním
poměru v kolektivní smlouvě.

Poděkoval za odváděnou práci
zaměstnancům a uvedl, že k za-
městnancům, na kterých je
požadován vstřícný přístup ke
klientům, je žádoucí přistupovat
také s pochopením. Řešit se
bude pružná pracovní doba. Ře-
ditel plánuje návštěvy pracovišť
v regionech a hovořit s vedením
i se zaměstnanci. Dvouprocentní
navýšení prostředků na platy pro
rok 2016 znamená v průměru
300 korun pro nadtarifní složky
platu na jedno systemizované
místo.

Předsedkyně sekce Z. Balca-
rová připomněla, že se krátí ter-
mín platnosti prodloužení kolek-
tivní smlouvy a do začátku dub-
na je nutno podepsat kolektivní
dohodu i smlouvu. Personální
ředitelka Mgr. Jana Nechvá-
talová uvedla, že nyní nově
nárokové odměny k životním a
pracovním jubileím budou
hrazeny z rezervy ústředního
ředitele. Diskutující odboráři

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160223-namestek-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-josef-postranecky-jednal-s-ustrednim-reditelem-c.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160223-namestek-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-josef-postranecky-jednal-s-ustrednim-reditelem-c.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160223-namestek-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-josef-postranecky-jednal-s-ustrednim-reditelem-c.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160223-namestek-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-josef-postranecky-jednal-s-ustrednim-reditelem-c.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160223-namestek-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-josef-postranecky-jednal-s-ustrednim-reditelem-c.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160223-namestek-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-josef-postranecky-jednal-s-ustrednim-reditelem-c.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160223-namestek-ministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-josef-postranecky-jednal-s-ustrednim-reditelem-c.htm


Přihlaste se online k ZP MV ČR

Přidejte se k největší 
zaměstnanecké pojišťovně

www.zpmvcr.cz

zaměstnanecké pojišťovně

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři 
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména 
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči. 
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz
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5denní regenerační lázeňský pobyt 2016 pro členy OSSOO
V ceně pobytu 4067 Kč /osoba /5 dní (původní cena 4512 Kč) je
zahrnuto:
4x ubytování v lázeňských domech Jan Ripper*** nebo Bezruč***,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v termínu mezisezony 12. 1. –
31. 3. a 1. 11. – 7. 12. 2016.
4x polopenze - snídaně formou bufetu, večeře servírované výběr z 5
druhů jídel
Lázeňské procedury:
9 lázeňských procedur plus 1x lékařské vyšetření vstupní a vý-
stupní
1x masáž klasická částečná
1x koupel bylinná Herbaden
1x masáž reflexní nebo vazivová
2x parafín
1x koupel perličková
1x Priessnitzova pohybová terapie
2x bazén s vodopádem, protiproudem a vířivkou
4x lázeňský poplatek

7denní regenerační lázeňský pobyt 2016 pro členy OSSOO
V ceně pobytu 6873 Kč /osoba /7 dní (původní cena 7899 Kč) je
zahrnuto:
6x ubytování v lázeňských domech Jan Ripper*** nebo Bezruč***,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v termínu hlavní sezóny 1. 4. –
31. 10. 2016.
6x polopenze - snídaně formou bufetu, večeře servírované výběr z 5
druhů jídel
Lázeňské procedury:
12 lázeňských procedur plus 1x lékařské vyšetření vstupní a vý-
stupní
1x masáž klasická částečná
1x koupel perličková
2x Priessnitzova pohybová terapie
1x masáž reflexní nebo vazivová
2x střídavá koupel dolních končetin
3x parafín
1x bazén s vodopádem, protiproudem a vířivkou
1x saunový svět
6x lázeňský poplatek

7denní regenerační lázeňský pobyt 2016 pro členy OSSOO
V ceně pobytu 6183 Kč /osoba /7 dní (původní cena 6399 Kč) je
zahrnuto:
6x ubytování v lázeňských domech Jan Ripper*** nebo Bezruč***,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v termínu mezisezony 12. 1. –
31. 3. a 1. 11. – 7. 12. 2016.
6x polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírované výběr z 5
druhů jídel
Lázeňské procedury:
12 lázeňských procedur plus 1x lékařské vyšetření vstupní a vý-
stupní
1x masáž klasická částečná
1x koupel perličková
2x Priessnitzova pohybová terapie
1x masáž reflexní nebo vazivová
2x střídavá koupel dolních končetin
3x parafín
1x bazén s vodopádem, protiproudem a vířivkou
1x saunový svět
6x lázeňský poplatek

5denní regenerační lázeňský pobyt 2016 pro členy OSSOO
V ceně pobytu 4907 Kč /osoba /5 dní (původní cena 5512 Kč) je
zahrnuto:
4x ubytování v lázeňských domech Jan Ripper*** nebo Bezruč***,
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v termínu hlavní sezóny 1. 4. –
31. 10. 2016.
4x polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírované výběr z 5
druhů jídel
Lázeňské procedury:
9 lázeňských procedur plus 1x lékařské vyšetření vstupní a vý-
stupní
1x masáž klasická částečná
1x koupel bylinná Herbaden
1x masáž reflexní nebo vazivová
2x parafín
1x koupel perličková
1x Priessnitzova pohybová terapie
2x bazén s vodopádem, protiproudem a vířivkou
4x lázeňský poplatek

Informace k pobytu: Check in od 13:00 hod, - Check out do 10:00 hod, - První poskytované jídlo v den příjezdu je večeře, podávaná
v jídelně příslušného lázeňského domu, kde bude zajištěno ubytování. V případě požadavku na jednolůžkový pokoj činí doplatek 160,- Kč/noc.
V případě požadavku plné penze činí doplatek 110,- Kč/ oběd. V případě požadavku na ubytování v LD Priessnitz činí doplatek 160,- Kč/noc.
Kontakt na recepce lázeňských domů: Jan Ripper***: tel: +420 584 491 201, Bezruč***: tel: +420 584 491 328, Priessnitz****: tel: +420
584 491 114, 116
Doporučení: Během pobytu doporučujeme navštívit unikátní Balneopark V. Priessnitze, ve kterém se nachází místa pro hydroterapii a relaxaci,
jako jsou koupele, střiky, sprchy, bazénky, lehátka pro sluneční terapii a odpočinkové zóny. Dále navazující Fitpark – venkovní posilovací stroje.

http://www.priessnitz.cz/

Priessnitz Léčebné lázně Jeseník
Regenerační lázeňské pobyty pro členy OSSOO v roce 2016

http://www.priessnitz.cz/


To, že z účtu na účet platíme, s tím se setkáváme běžně. O čem ale
je takový jistotní účet? A jakou nám vlastně dává jistotu?

Účet, který některé banky označují jako jistotní a jiné jako
vázaný, nám slouží
k tomu, aby peníze
určené k vypořádání
určitého obchodu,
mohly být složeny na
bezpečném místě a
tam počkaly až do
okamžiku, kdy budou
splněny předem sta-
novené podmínky pro
jejich výplatu.
Základem bývá troj-
stranná dohoda mezi
námi, protistranou
obchodu a bankou.
Peníze musí být na účet
vloženy v souladu s do-
hodou a budou na něm
vázány do doby, než do-
jde ke splnění určených
podmínek, např. před-

ložení výpisu z katastru nemovitostí se zápisem nového vlastníka.
Typicky se takový účet používá při převodu vlastnických práv
k nemovitosti, kdy kupující složí určitou částku na jistotní účet
u banky a prodávající tím získá jistotu, že dotyčný peníze vůbec má
k disposici a že mu budou vyplaceny v případě, že dojde ke vkladu
vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí nebo splnění
jiných dohodnutých podmínek.

Taková jistota určitě není k zahození. Jenom si musíme uvědomit,
že banka za nás nebude kontrolovat splnění žádných jiných pod-
mínek než těch, které jsou ve smlouvě uvedeny jako podmínky
pro uvolnění složených finančních prostředků. Za tuto službu si
účtuje zpravidla několik % z celkové částky, která má být na jistotním
účtu uložena.

Při nákupu nemovitosti můžeme využít obdobnou službu, tedy
složení peněz na zvláštní účet a jejich výplatu jen při splnění
stanovených podmínek, kterou nám ale nenabízí banky nýbrž ad-
vokáti a notáři. Odtud název notářská nebo advokátní úschova.
Samozřejmě, že to nebude zadarmo, ale za poplatek podle jejich vlast-
ních sazebníků.

Vždy záleží na konkrétních smluvních podmínkách, ale měli by-
chom si předem promyslet, zda dáme přednost jistotě, kterou nám
přinášejí, anebo někdy jen o něco málo levnější nejistotě, kterou nám
nabízejí realitní kanceláře.

http://blog.odboryplus.cz/?cat=48
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Časy se pořád mění a to, co bylo pravidlem před pár lety,
dnes už není. Tak třeba poplatky. Zvykli jsme si platit téměř za
všechno, ale v dnešní době se tomu někdy dá i vyhnout. Běžný
účet, který je zpravidla určený pro každého bez rozdílu,
nás může stát velmi málo, anebo třeba nic.

Bude to tak samozřejmě jen tehdy, když dodržíme sta-
novené podmínky. Většinou nejde o žádné složitosti, jen
pravidelný příjem ukládaný na běžný účet, nebo provedení
nákupu v určité výši pomocí platební karty. Platební karta
je přitom často zdarma a její využití ve vlastních bankomatech
také. Některé banky mají zdarma povolen i určitý počet výběrů
z cizích bankomatů. V nabídce jsou i takové běžné účty, kde
nic neplatíme nejen za vedení účtu, ale ani za prováděné plat-
by, výběry z bankomatů nebo vydání karty. Pravdou ale je, že
nejnižší ceny nebo režim zdarma, nám často zaručuje obsluha
účtu po internetu. Jakmile chceme výpis z účtu zasílat poštou
a platební příkazy podávat na pobočce, zaplatíme více.

Bohužel je tomu tak i účtů, které jsou určené přímo pro
seniory. I když se nejedná o nijak vysoké částky, je jasné, že
v době důchodu je každý poplatek navíc znát. Pokud tedy
máme možnost pracovat s internetem a osvojit si doved-
nosti, které nám pomohou řídit své finance na dálku,
neměli bychom váhat. Dnešní doba nám nabízí celou řadu vy-
možeností a je často jen nás, jestli jejich pomoci využijeme
nebo ne. Není to sice cesta pro každého, ale mnohým z nás
chybí jen dostatek vůle nebo chuti zkusit něco nového.

Sami dobře víme, kolik nám je let a jestli každé narozeniny
slavíme nebo si je raději nepřipomínáme. Čísla v kalendáři pro
nás ale nemusí být v ničem určující. Jako senior se můžeme
cítit třeba už ve třiceti. Záleží na tom, jakou stopu v nás
zanechaly zkušenosti, kterými jsme prošli. Možná teď
máme větší pocit odpovědnosti, a dost možná i menší chuť
vyhazovat peníze jen tak oknem.

http://blog.odboryplus.cz/?p=3999

Účty NEJEN pro seniory

Jistotní účet

http://blog.odboryplus.cz/?p=3999
http://blog.odboryplus.cz/?cat=48
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§ ODPOVÍDÁME §Zákon o státní službě:
Služební hodnocení

Ustanovení § 155 zákona o státní
službě stanoví, že státní zaměst-
nanec podléhá služebnímu hodno-
cení. Nejedná se o institut veřejné
správě zcela neznámý. Existuje
několik úřadů, kde obdobu služeb-
ního hodnocení provádějí již něko-
lik let a jsou tedy s institutem hod-
nocení zaměstnanců dobře obezná-
meni. Služební hodnocení je rovněž
pravidelně prováděno v bezpečnost-
ních sborech či ozbrojených slož-
kách. Pravděpodobně i odtud
pochází idea služebního hodnocení
státních zaměstnanců. Jak již bylo
řečeno, nejedná se o záležitost zcela
novou a neprozkoumanou, avšak
dosud nebylo pro správní úřady
služební hodnocení výslovně za-
kotveno zákonem jako obligatorní
nástroj řízení lidských zdrojů.

Je zcela pochopitelné, že jak
hodnocení státní zaměstnanci, tak
především hodnotitelé mají z prv-
ního služebního hodnocení určité
obavy. Obzvláště v situaci, kdy se
od výsledku služebního hodnocení
odvíjí výše osobního příplatku stát-
ního zaměstnance, je snadné před-
stavit si tíhu odpovědnosti, která na
hodnotitele dopadá. Ti, kteří pojí-
mají služební hodnocení skutečně
vážně a vnímají význam, který hod-
nocení nese, ho chtějí provést co
možná nejobjektivněji a nejspra-
vedlivěji. Taková by samozřejmě
měla být snaha všech a taková byla
i snaha zákonodárce – vytvořit sys-
tém hodnocení státních zaměst-
nanců, který by pomohl harmonizo-
vat a vybalancovat výkon státní
služby. Je však třeba si uvědomit, že
míra objektivity je do jisté míry
ovlivněna subjektivním vnímáním
skutečností. Nejvýraznějším sub-
jektivním faktorem je samotná indi-
vidualita každého hodnoceného
státního zaměstnance a individuali-
ta hodnotitele. Nelze tudíž s neoch-
vějnou jistotou říct, že služební
hodnocení je skutečně spraved-
livým personálním nástrojem. Je
však více než zřejmé, že se v tuto
chvíli jedná o nástroj pro hod-
notitele ve svém užití nejtěžší,
neboť kromě hodnocení zaměstnan-
cových kvalit poskytuje pomyslný
manévrovací prostor pro manipu-
laci s osobním příplatkem hodno-
ceného státního zaměstnance.
Vazba osobního příplatku na vý-
sledek služebního hodnocení stát-
ního zaměstnance je stanovena
nařízením vlády č. 134/2015 Sb.,
o podrobnostech služebního hodno-
cení státních zaměstnanců a vazbě
výsledku služebního hodnocení na

osobní příplatek státního zaměst-
nance. Zde je třeba upozornit na
nesprávně formulovaný název
nařízení vlády, neboť se ve sku-
tečnosti jedná o vazbu osobního pří-
platku na výsledek služebního hod-
nocení, nikoliv opačně.

Sekce pro státní službu Minis-
terstva vnitra v oblasti služebního
hodnocení provedla několik před-
nášek a interaktivních seminářů
v rozličných služebních úřadech jak
pro hodnocené státní zaměstnance,
tak, a to zejména, pro hodnotitele.
Zmíněné přednášky a semináře
slouží k seznámení státních zaměst-
nanců s právní úpravou služebního
hodnocení a poskytují základní
metodický rámec pro správné pro-
vedení služebního hodnocení. Do-
volím si však využít tohoto prostoru
pro jakýsi apel na obě skupiny stát-
ních zaměstnanců.

Dobrý hodnotitel si uvědomuje,
jak významný personální nástroj
mu v podobě služebního hodnocení
zákonodárce vložil do rukou. Je
zcela nezbytné se na hodnocení
státního zaměstnance řádně a svě-
domitě připravit. Nejde pouze o pří-
pravu obecnou spočívající v při-
pomenutí si právní roviny služeb-
ního hodnocení a uvědomění si ob-
dobí, za které je služební hodnocení
prováděno. Nejvýznamnější je
příprava na hodnocení konkrétního
jednotlivce. Podle ustanovení § 78
zákona o státní službě je před-
stavený povinen průběžně hodnotit
výkon služby státních zaměstnanců,
proto je třeba během celého hodno-
ceného období shromažďovat vy-
povídající podklady a z nich při
hodnocení státního zaměstnance
vycházet. Je důležité vyvarovat se
chyb, jež vznikají nesoustředěním
či zlehčováním hodnocení, jako
jsou například tendence hodnotit
všechny zaměstnance příliš přísně
nebo příliš mírně, tendence hod-
notit všechny zaměstnance jako
průměrné, tendence hodnotit za-
městnance především podle vlast-
ních představ a postojů, tendence
připustit ovlivnění výsledku služeb-
ního hodnocení osobním názorem
na hodnoceného či tendence
zohlednění především nedávných
výstupů zaměstnance a opomenutí
zbývající části hodnoceného ob-
dobí.

Součástí hodnotícího procesu je
hodnotící rozhovor, jenž slouží
k seznámení státního zaměstnance
se služebním hodnocením. Hod-
notící rozhovor je zapotřebí vést
v klidné a přátelské atmosféře a
využít možnosti dialogu, neboť
služební hodnocení může a mělo by
poskytnout zpětnou vazbu oběma
stranám. Hodnotitel by tedy měl

hodnocenému umožnit vyjádřit se
ke služebnímu hodnocení a případ-
ně poskytnout prostor pro podněty
či připomínky ke služebním vzta-
hům a organizačním záležitostem ve
služebním úřadu či v daném organi-
začním útvaru. Je důležité, aby
provádění služebního hodnocení
státních zaměstnanců nepovažovali
hodnotitelé za pouhou evaluaci slu-
žebního výkonu státního zaměst-
nance, nýbrž aby využili i motivační
funkci služebního hodnocení. I sdě-
lování negativních soudů lze poj-
mout jako podnět pro rozvoj stát-
ního zaměstnance a ne jako pouhé
kritizování jeho dosavadního vý-
konu státní služby. To, jak budou
hodnocení státní zaměstnanci vní-
mat služební hodnocení, zásadní
měrou určuje způsob uchopení
služebního hodnocení hodnotiteli.
Je žádoucí přiznat služebnímu hod-
nocení patřičný význam a vážnost,
avšak ani pro jednu stranu by nemě-
lo jít o věc stejně obávanou či nepří-
jemně vnímanou jako například
podání daňového přiznání či návště-
va zubaře.

Hodnocený státní zaměstnanec
by měl ke služebnímu hodnocení
přistupovat jako k nástroji, jenž vy-
povídá o jeho pověsti ve služebním
úřadu, respektive v organizačním
útvaru. Jistě je lukrativní dosahovat
ve služebním hodnocení vysokých
bodových hodnot, avšak je zcela
nereálné očekávat, že takových
výsledků bude dosahovat většina
státních zaměstnanců. Většina stát-
ních zaměstnanců bude dosahovat
bodových hodnot průměrných, což
je chvályhodný výsledek a kýžený
stav, neboť takové hodnoty o stát-
ním zaměstnanci vypovídají, že
pracuje dobře a kvalitně a splní
přidělené služební úkoly v souladu
se zadáním. Dále není žádoucí vní-
mat služební hodnocení jako repre-
sivní nástroj v rukou představených,
neboť tím služební hodnocení není.
Veškeré „závěry“ uvedené ve slu-
žebním hodnocení musejí být řádně
odůvodněné a doložené odpovída-
jícími podklady – např. písemné
pochvaly, písemné výtky, rozhod-
nutí o odměně apod.

Závěr služebního hodnocení ob-
sahuje doporučení hodnotitele na
přiznání, zvýšení, snížení nebo
odejmutí osobního příplatku státní-
mu zaměstnanci nebo na ponechání
osobního příplatku v nezměněné
výši. Služební orgán není tímto do-
poručením vázán, avšak je v roz-
hodnutí o platu státního zaměst-
nance povinen respektovat čl. 28
Listiny základních práv a svobod,
podle kterého mají zaměstnanci prá-
vo na spravedlivou odměnu za prá-

ci. Jedním z aspektů tohoto práva je
i princip rovnosti v odměňování,
tedy obecně právo stejné odměny za
stejnou práci nebo za práci stejné
hodnoty. Služební orgán je tedy
povinen v rámci celého služebního
úřadu dbát o to, aby výše osobních
příplatků jednotlivých státních za-
městnanců byla v relaci k výsled-
kům jejich služebního hodnocení a
aby nedocházelo k případům, kdy
státní zaměstnanec dosahující ve
státní službě lepších výsledků bude
mít nižší osobní příplatek, než státní
zaměstnanec dosahující horších
výsledků. Dalším cílem služebního
hodnocení je harmonizovat výši
osobních příplatků ve služebním
úřadu, aby státní zaměstnanci
dosahující podobných výsledků slu-
žebního hodnocení byli odměněni
podobně vysokým osobním pří-
platkem. Ačkoliv je služební hodno-
cení vnímáno především jako
nástroj, od něhož se odvíjí výše
osobního příplatku státního zaměst-
nance, nelze opomíjet tu část slu-
žebního hodnocení, jež je věnována
stanovení individuálních cílů pro
další osobní rozvoj státního zaměst-
nance, neboť právě ta určuje směr,
kterým se bude státní zaměstnanec
služebně rozvíjet v dalším hodno-
ceném období. Správné stanovení
těchto cílů – jejich specifičnost,
reálnost, měřitelnost a termíno-
vanost připraví podklad pro služeb-
ní hodnocení za nadcházející hod-
nocené období v oblasti výsledků
vzdělávání a především v oblasti
výkonu státní služby z hlediska
správnosti, rychlosti a samostatnosti
v souladu se stanovenými indi-
viduálními cíli, která má ve výsled-
ku služebního hodnocení nejvyšší
váhu.

Na závěr lze dodat, že služební
hodnocení by mělo skutečně objek-
tivně hodnotit výkon služby státním
zaměstnancem v kontextu hodno-
cených oblastí a stanovených hod-
notících kritérií. Pokud však nastane
situace, kdy je hodnocený s výsled-
ky svého služebního hodnocení ne-
spokojen, je oprávněn podat proti
tomuto služebnímu hodnocení
stížnost podle § 157 zákona o státní
službě, přičemž zákonodárce ne-
stanoví lhůtu pro podání takové
stížnosti. Pokud je v souvislosti
s výsledky služebního hodnocení
následně vydáno rozhodnutí o platu
státního zaměstnance (přiznání,
zvýšení, snížení či odnětí osobního
příplatku), je možné se proti takové-
mu rozhodnutí odvolat podle § 81 a
násl. správního řádu do 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí státnímu
zaměstnanci.

-ich-
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Pákistán: Nejvyšší soud potvrzuje právo pracovníků na formování
odborů a pořádání protestních akcí
18. únor 2016

Nejvyšší pakistánský soud 8. února rozhodl, že vládní zaměstnanci mo-
hou nyní vytvářet své odbory a pořádat protestní akce bez toho, aby se
museli bát trestného stíhání ze strany vlády. Toto rozhodnutí přichází v ná-

vaznosti na rozhodnutí Vrchního sou-
du, které zakázalo Asociaci učitelů za-
ložit své odbory a protestovat ve pro-
spěch svých požadavků. Nové rozhod-
nutí Nejvyššího soudu anuluje před-
chozí zákaz ze strany Vrchního soudu a
zároveň uvádí, že formování odborů a

pořádání protestů je fundamentální právo vládních zaměstnanců. Zástupci
PSI s velkým potěšením vítají toto rozhodnutí, které je důležitým krokem
vpřed a zároveň gratuluje pakistánským odborům k tomuto úspěchu.
EU zavírá dveře uprchlíkům
19. únor 2016

Zástupci ETUC kritizují závěry nejvyšších státních představitelů ohled-
ně uprchlíků. Místo podpory humanitární snahy se Evropa pouští do boje
s uprchlíky, když uprchlíci jsou vnímáni jako proud, který musí být zastaven.

Luca Visentini k tomu řekl: „Evropa
zavírá své dveře. Představitelé EU se
rozhodli, že oběti války musí žít
někde jinde. Dávají peníze Turecku a
dalším, aby udrželi uprchlíky mimo
Evropu bez ohledu na jejich životní
podmínky. OSN a NATO jsou povo-
lávány, aby pomohly Řecku a dalším

balkánským zemím, protože zbytek Evropy nechce přijmout zodpověd-
nost. ETUC vyzývá EU a její členské země, aby vydaly větší úsilí při při-
jímání a integraci uprchlíků.
Komentář ETUC k dohodě EU a UK
20. únor 2016

Generální tajemník Evropské odborové konfederace (ETUC) Luca
Visentini komentoval dohodu mezi zástupci EU a Velkou Británií. L.
Visentini k tomu řekl: „Cameron vybojoval pro Velkou Británii výjimku při
plnění důležitých povinností vyplývajících z členství v EU. Představitelé

EU nyní musí zajistit, aby se tyto výjimky
a omezení nepřenesly i na další státy.
Evropské odborové hnutí bude bojovat za
ukončení takových výjimek a po dnešním
dni bude bojovat ještě tvrději, aby dohléd-
la na to, že Evropská komise splní svůj
slib ohledně silných sociálních práv pro
Evropu. Pracovníci Velké Británie a EU

potřebují férovou společnost, investicím do kvalitních pracovních míst,
právu na volný pohyb a stejné zacházení – tato dohoda nijak nepomůže.
Při dnešním rozhodnutí EU o uprchlících a zvláštní dohodě s Velkou
Británií nevidíme humánní tvář EU, kterou bychom chtěli budovat pro naše
děti.
Maroko: Generální stávka dne 24. února
23. únor 2016

Marocké odborové hnutí vyhlásilo na 24. února generální stávku kvůli
nedodržování vládního slibu ohledně so-
ciálního dialogu a porušování svobody
sdružování. Marocká odborová organi-
zace UMT spolu s Demokratickou pra-
covní federací (FDT), Všeobecné odbory
Maroka (UGTM) a Národní odborová or-
ganizace vyššího vzdělávání (SNES)
odmítají vládní antisociální politiky, ros-

toucí životní náklady a ztrátu kupní síly pracovníků a občanů. Zástupci PSI
vyjadřují svou solidaritu s marockými odbory a plně podporují jejich poža-
davky. Vrchní představitelé PSI zaslali protestní dopis marocké vládě, ve
kterém jí vyzývají k dialogu s odbory za účelem dosažení dohody.

Nizozemí: V den 75. výročí únorové stávky říkáme: Ano azylu. Ano
veřejným službám.
25. únor 2016

Jasper Goss, PSI: Pro lidi, kteří nejsou z Nizozemska, nebude zřejmě po-
jem „únorová stávka“ nijak povědomý. K této pro Nizozemsko historicky
významné stávce došlo 25. února 1941 v Amsterdamu, kde ji odstartovali
řidiči tramvají a zaměstnanci přístavu v reakci na rostoucí antisemitismus
a založení ghetta. V širším pojetí byla tato stávka vyjádřením nesouhlasu
s nacistickou okupací Nizozemska. Během dne se tato stávka rychle
rozšířila napříč veřejnými službami a přidali se pracovníci ze soukromého

sektoru. Během dalšího dne se tato stávka
rozšířila i do dalších velkých měst v zemi.
27. února nacisté rychle a tvrdě zareagovali
a stávka byla potlačena. Zatímco stávka
nepřinesla žádné výsledky, stala se prvním
otevřeným kolektivním protestem proti
fašismu v okupované Evropě. Tato stávka

později inspirovala další stávky proti okupantům nejen v Nizozemsku, ale
i v Řecku, Dánsku, Francii, Norsku a Belgii. V tomto duchu je pořád v plat-
nosti, že nikdy není moc pozdě bojovat za změnu chodu dějin a vyzvat
ostatní ke sjednocení. Semínko rezistence může doputovat hodně daleko a
i potlačená akce může později ostatní inspirovat ke správnému jednání. Při
příležitosti tohoto výročí se musíme sami sebe zeptat, jakožto zástupci
odborového hnutí: „Co děláme? Jsme připraveni nést nezbytná rizika v bo-
ji proti úsporami hnanému oživení rasismu a národnímu šovinismu napříč
Evropou a v dalších koutech světa? Jsme připraveni se střízlivou hlavou
konfrontovat materiální podmínky a politická rozhodnutí, které vedly k od-
chodu od progresivní politiky pro mnoho pracovníků ve prospěch pravi-
cové a ultra pravicové politiky? Jsme skutečně připraveni konfrontovat
ztrátu práva na stávku, které bylo během posledních let postupně ome-
zováno? Významný růst rasismu a protiuprchlických nálad je výsledkem
dlouhodobého poklesu síly odborového hnutí od roku 1980. Stejně jako
v minulosti i dnes mohou odbory hrát důležitou roli při vymáhání rovného
přístupu ke vzdělání, zdravotní péči nebo pitné vodě, a jsou nezbytné pro
poražení rasových nerovností a nespravedlností.
Začíná nové jednání Rady OSN pro lidská práva a něco je špatně…

V pondělí 29. února začalo již 31. jednání Rady OSN pro lidská práva.
Během čtyř týdnů zástupci 47 zemí, kteří byli zvoleni Generálním
shromážděním OSN, zhodnotí a zváží porušování lidských práv v různých
zemích a vydají svá doporučení dalšího postupu. Tato zpráva by zřejmě
přešla bez povšimnutí, pokud by letošní předsednictví nebylo v rukou
země, která má bohaté zkušenosti s porušováním lidských práv. Čest hos-
tit toto jednání připadla na Koreu v době, kdy ve vězení sedí předseda
Korejské odborové konfederace, místopředseda korejské odborové organi-
zace KPTU a dalších 13 odborových předáků kvůli svým odborovým akti-
vitám. Tito odboráři byli obviněni z osmi různých trestných činů včetně
„zvláštní omezování veřejné služby“, „zvláštní ničení veřejných statků“,
„všeobecné omezování dopravy“ nebo „sdružování na zakázaném místě“.
Všichni obvinění a uvěznění odboráři nyní čekají na soud. Zvláštní zpravo-

daj OSN ohledně práv na pokojné shro-
mažďování a sdružování Maina Kiai uvedl
po své nedávné návštěvě v Koreji, že zde
vidí trend postupného zhoršování práv na
pokojná shromažďování a sdružování. M.
Kiai: „Dokonce i soudy, které by vždy mě-
ly interpretovat zákony ve prospěch práva,

se v poslední době hýbou ve směru omezování práv místo jejich prosa-
zování.“ Zvláštní zpravodaj OSN rovněž dospěl k závěru, že korejská vlá-
da nechce vůči odborům zaujímat jakýkoliv postoj, když zástupci Mini-
sterstva práce uvedli, že odbory vnímají neutrálně. Generální tajemnice PSI
Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Je tragédie, že v 21. století jsme svědky
brutální represe, kterou provádí korejská vláda proti svým lidem, kteří
provozují zákonné odborové aktivity. Země, která se hlásí k demokracii,
nemůže provozovat praktiky totalitních režimů.“ Pavol Mokoš




