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Společné jednání členů orgánů odborových organizací sdru-
žených v podnikovém výboru sekce Finanční správy OSSOO
(konference FS) se konalo v úterý 13. února 2018 v sále Přítom-
nost Domu odborových svazů v Praze.

Hosty konference byl předseda vlády Ing. Andrej Babiš, mini-
stryně financí ČR JUDr. Alena Schillerová, PhD., náměstek mini-
stra vnitra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký, náměstek
generálního ředitele Finanční správy Ing. Jan Ronovský, ředitel-
ka personální sekce Generálního finančního ředitelství Ing. Lada
Taxová, MBA, předseda ČMKOS Josef Středula, předseda
OSSOO Bc. Pavel Bednář.

A. Babiš konstatoval, že veřej-
nost nedostatečně oceňuje práci
finančních úřadů. K některým
sporným řízením vedeným fi-
nanční správou, které byly před-

nyní je průměrný příjem ve FS
36 656 korun. Babiš dále infor-
moval, že byť je vláda bez důvěry
poslanecké sněmovny, vláda in-
tenzivně pracuje. Připravovanou

mětem kritiky veřejností, sdělil,
že je potřeba používat i selský
rozum a lidský přístup. Pracovní-
ci finančních úřadů ale odvádějí
skvělou práci, a odsoudil pomlu-
vy v médiích. K platům uvedl, že

novelu zákona o státní službě
vysvětloval tím, že je třeba, aby
noví ministři si mohli vybrat svůj
tým, a aby mohla být snáze ob-

Vláda ve středu 21. února projednávala návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších před-
pisů, a další související zákony, když uváděným cílem předloženého
návrhu je vytvořit předpoklady pro další profesionalizaci státní služ-
by, větší motivaci státních zaměstnanců k profesnímu rozvoji s cílem
nejenom kvalitnějšího výkonu státní služby, ale i posílení odpověd-
nosti představených a vše je zároveň vedeno snahou o zachování zá-
kladních parametrů nezbytných pro fungování státní služby, kterými
jsou stabilizace, depolitizace a transparentnost. Projednávání bylo
přerušeno do příští schůze vlády.

Na https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAUXF5TTY na-
jdete předkládací a důvodovou zprávu, platné znění s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění a vypořádání připomínek.

Odbory jsou odbory, ne lobbistická skupina
Zákulisní a netransparentní lobbing je v ČR reálný problém, na
který upozorňovaly i odbory. Protože právní úprava mířící na lob-
bisty v Česku dosud chybí, minulá vláda přistoupila k vypracování
věcného návrhu zákona. V zahraničí se lobbing běžně reguluje,
v posledních letech obdobné úpravy přijalo Maďarsko, Slovinsko,
Rakousko. Nyní se tímto problémem začala zabývat stávající vlá-
da v demisi a navázala na úpravu, kterou připravoval ministr pro
lidská práva Sobotkovy vlády.
ČMKOS se však proti novému návrhu důrazně ohradila, protože
považuje za naprostý právní nesmysl, aby mezi lobbistické
skupiny byly zařazeny odbory. Josef Středula, předseda
ČMKOS, k tomu uvádí: „Odbory ve své činnost jednoznačně re-
alizují zákonem garantované právo, kdy jako legitimní zástupci
zaměstnanců jednají s ministry, poslanci, vládou. Jsme sociální
partneři, zákon nám za tím účelem svěřuje zvláštní oprávnění,
naše postavení je garantováno i Ústavou ČR a mezinárodními
úmluvami. Veškerá naše stanoviska a připomínky k zákonům
jsou transparentně zveřejňovány. Jsme oficiálním připomín-
kovým místem návrhů zákonů týkajících se sociálních a ekono-
mických zájmů zaměstnanců.“
ČMKOS jednoznačně odmítá, aby zástupci zaměstnanců byli za-
řazeni jako lobbisté. Ve Spojených státech, kde je lobbing regu-
lován nejdéle, odbory rozhodně mezi lobbisty zařazeny nejsou.
V Praze dne 21. 2. 2018

Na svém 25. zasedání se ve
čtvrtek 22. února sešlo předsed-
nictvo Výboru OSSOO. Předseda
OSSOO Bc. Pavel Bednář infor-
moval o konferencích sekcí celní
správy a finanční správy, schů-
zích vedení sekce veřejné správy
a sekce ústředních orgánů státní
správy a svém setkání s účastníky

pražské schůzky EPSU Youth
Network během období od minu-
lého zasedání PVOS. Spolu s před-
sedou Koordinačního výboru
základních odborových organiza-
cí občanských zaměstnanců Po-
licie České republiky OSSOO
Mgr. Petrem Pachrem se P. Bed-

Vláda přerušila projednání novely
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sazována vedoucí místa ve státní
správě skutečnými odborníky.
V současné době se jedná o někte-
rých změnách ve státním rozpoč-
tu roku 2018, možnostech pře-
sunů a kontrole čerpání peněz z EU.
Současně již začala příprava roz-
počtu na rok 2019. Probíhá pří-
prava zákona o dani z příjmu a dů-
chodové reformy. Potřebná je ana-
lýza platů v souvislosti s řešením
nedostatku zaměstnanců ve státní
správě. Problémovým je zavádění
informačních technologií ve stát-
ní a veřejné správě. Budoucnost
je v digitalizaci a odstranění fyzic-
kého docházení na úřady, vzorem
je v tomto směru Estonsko. Oce-
nil práci finanční správy v za-
vádění kontrolního hlášení DPH
a EET. Více musí být propagová-
na „účtenkovka“. Stát se má cho-
vat jako firma, v takovém chování
je obsažena odpovědnost i solida-
rita. Závěrem Babiš prohlásil, že
finanční úřady mají jeho plnou
podporu.

A. Schillerová v úvodu vy-
stoupení zmínila své dlouhodobé
působení ve finanční správě. Té
se nyní daří díky opatřením pro-
sazeným bývalým ministrem fi-
nancí Babišem a prací zaměst-
nanců zlepšovat výběr daní, jasně
o tom hovoří čísla. Přes politické
útoky na EET jde o neoddiskuto-
vatelný úspěch. Novela zákona
o evidenci tržeb je připravena
a před předáním do Parlamentu
ČR je projednávána její politická
podpora. Připomněla růst platů
státních úředníků. Ve FS byl
průměrný plat v roce 2014 26 591
Kč a v 2017 36 656 Kč. Napros-
tou prioritou pro ministerstvo je
on-line finanční úřad se zjedno-
dušeným daňovým systémem,
když už nyní funguje daňová in-
formační schránka a elektronické
podání pro finanční správu. Je
připraven vysvětlovací projekt
Daně do škol, problematiku se
nepodařilo zařadit přímo do rám-
cových vzdělávacích projektů Mi-
nisterstva školství. Na projektu,
jehož součástí bude i zábavný web,
by se měli podílet pracovníci FS.
Ministryně zdůraznila, že je ve
všech směrech připravena ke
spolupráci s odborovými organi-
zacemi ve finanční správě. Pro-
jednávání rozpočtu na rok 2019

nebude probíhat za zavřenými
dveřmi, cílem je vyrovnaný roz-
počet, jeho schodek nesmí být
vyšší než investice. Neobsazená
místa ve státní správě se nebudou
odebírat „šmahem“.

J. Středula hovořil o potřebě
využít zkušenosti a schopnosti za-
městnanců se středoškolským
vzděláním a umožnit jejich pří-
stup na vyšší služební pozice ve
státní správě. I po zvýšení platů
pro rok 2018 požadují odbory je-
jich další plošné navýšení, va-
roval před rušením neobsazených
míst. Vyjádřil obavy nad navrho-
vanými změnami v zákoně o stát-
ní službě, které mohou přinést
ztrátu kvalitních odborníků a na
druhou stranu rozvolňování
výběrových řízení. Připomněl
vystoupení paní, která na konfe-
renci před rokem informovala, že
při služebním poměru ve FS má
nárok na příspěvek na bydlení, do
takové situace by se zaměstnanec
státu vůbec neměl dostat, stejně
jako by se zaměstnanci neměli
dostat až do dluhů kvůli nemoci.
Zdůraznil, že odbory jsou připra-
veny k dialogu k jakýmkoli
otázkám.

J. Postránecký zmínil slova
předsedy Nejvyššího správního
soudu Josefa Baxy o úbytku kauz
ohledně správního rozhodování
finančními úřady, což hovoří o zlep-
šení výkonu finanční správy.
K služebnímu zákonu uvedl, že
návrh na jeho novelu obsahuje
i záležitosti dotýkající se běžných
zaměstnanců, a to v možnosti
flexibilního využívání služebního
hodnocení. Stabilita státní správy
je obdobná, jako je tomu v jiných
evropských zemích. Zahájena by-
la jednání ohledně nové kolek-
tivní dohody vyššího stupně.

J. Ronovský hovořil o záměru
odstranit „diskriminaci“ středo-
školsky vzdělaných osvědčených
a zkušených zaměstnanců ve FS,
podtrhl úspěchy ve výběru DPH
a hovořil o úkolech v oblasti in-
formačních technologií.

L. Taxová mj. uvedla, že k 31.
12. 2017 bylo neobsazeno 630
míst (3, 87 %) při fluktuaci 9 %,
a že na Vysoké škole ekonomické
bude otevřen speciální bakalářský
i magisterský studijní program
k daňové problematice, který bu-
de možno studovat při zaměstnání
a bude možné na tento program
přestoupit po jednom ročníku
v celoživotním vzdělávacím pro-
gramu se stejným zaměřením.
Zmínila i minulé úvahy o nábo-
rovém příspěvku pro nové za-

městnance či odměnu za přive-
dení nového zaměstnance.

P. Bednář ocenil podporu člen-
ské základny při vyjednáváních
o platech v loňském roce, když
koaliční Ano v minulé vládě a mi-
nisterstvo financí byly proti navy-
šování platů. Informoval o zahá-
jených jednáních o vyšší kolek-
tivní dohodě se sekcí státní služby
MV ČR, text dohody by měl být
obdobný, odborový svaz chce v do-
hodě dosáhnout, aby zaměstnava-
tel poskytl podporu zaměstnan-
cům, kteří byli nejrůznějším způ-
sobem napadeni v souvislosti s vý-
konem služebního poměru. OS
spolu s dalšími svazy prosazují
modifikaci vyhlášky o FKSP s cí-
lem její modernizace. Odbory pou-
kazují na problém starších za-
městnanců v souvislosti se zvyšu-
jícím se věkem pro nárok na sta-
robní důchod a počtem platových
stupňů. Odborový svaz navrhuje
pro blížící se sjezd ČMKOS kan-
didaturu stávajícího vedení kon-
federace. V nejbližší době začne
vyjednávání o platech na rok
2019, když Ministerstvo financí
uvádí jako odhadovaný růst mezd
pro tento rok 7, 9 procent. Při-
pomněl, že úspěchy v jednání
o platech a také odbory prosazený
návrat 2procentního přídělu do
FKSP je třeba „prodat“ mezi
odboráři i zaměstnanci.

V diskusi k vystoupením
hostům se hovořilo o problema-
tičnosti služebního poměru někte-
rých představených na dobu urči-
tou v rozsahu 5 let v návrhu nove-
ly zákona o státní službě, o daňo-
vé gramotnosti veřejnosti, o po-
třebě změnit podmínky pro zku-
šené a osvědčené zaměstnance se
středoškolským vzděláním, kteří
nesplňují požadavek na vzdělání
a není tak možné využít jejich
schopnosti na pozicích s vyššími
tarifními platy. Dále pak o použití
nespotřebovaných výdajů napří-
klad za neobsazená místa, o po-
třebě speciální úpravy pro FS
např. výsluhami, ale také o dostup-
nosti a fungování vysokory-

chlostního internetu v souvislostí
se zaváděním on-line aplikací či
zastavení se na posledním pla-
tovém stupni na mnoho let před
nárokem na starobní důchod,
když vznik nároku je výrazně po-
sunut do vyššího věku. V diskusi
zaznělo, že zajímavější než údaj
o průměrném platu ve FS, by byl
údaj, jaký je medián platů, i že
procentuální navyšování platů
rozevírá „nůžky“ v odměňování.

Předseda sekce finančních
úřadů Ing. Vojtěch Rosenber-
ger ve zprávě o činnosti podniko-
vého výboru od posledního jed-
nání informoval o průběžné ochra-
ně zájmů zaměstnanců, BOZP,
účasti v odborných komisích,
připomínkování interních před-
pisů, plnění kolektivní dohody
a smlouvy, čerpání zvýšeného
FKSP. V rámci FS pracuje 28 zá-
kladních organizací OSSOO, fun-
guje spolupráce s dalšími odbo-
rovými organizacemi ve FS.. Daří
se částečně přijímání nových
členů. Navázány byly kontakty
s partnerskou sekcí odborového
svazu SLOVES ze Slovenska.

Sekce finančních úřadů se bude
podílet na přípravě kolektivní do-
hody vyššího stupně a kolektivní
dohodě a smlouvě pro pracovníky
finanční správy a řešení postupu
zaměstnanců se středoškolským
vzděláním do vyšších platových
tříd.

Ze 108 pozvaných delegátů
z 28 ZO se konference zúčastnilo
60 delegátů z 24 ZO. -dě-
Foto Radek Korčák, více foto na:
http://foto.hununpa.cz/konference_os
soo_2018/

Finanční správa
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Evropští hosté v sídle Odborového svazu státních orgánů a organizaci
Sídlo Odborového svazu stát-

ních orgánů a organizací hostilo
setkání zástupců European
Public Service Unions (EPSU)
Youth Network. Mladí z evrop-
ských odborových svazů veřej-
ných služeb diskutovali o svém
programu na rok 2018, for-
mulovámí vlastní pozice EPSU
Youth Network a naplánovali své
podzimní setkání. Kromě toho
se seznámili s prací v jiných gré-
miích, jako na přiklad v Evrop-
ské odborové konfederaci (ETUC)
nebo s činností pracovní skupi-
ny EPSU k zaměstnanecké agen-
dě od roku 2019 do 2024. Set-
kání v Praze navštívil i předseda
OSSOO Bc. Pavel Bednář, který
představil OSSOO a jeho nejdů-
ležitější úkoly zejména v oblasti
kolektivního vyjednávání. Náš
svaz zastupovala koordinátorka
výboru mladých odborářů Leo-
nie Liemich.

Po pracovním setkání se zú-
častnili zástupce výboru mla-
dých z EPSU tradičního Setkání
po práci, pořádaného mladými
odboráři OSSOO, tentokrát v Ca-
fé Therapy. Evropští hosté se po-
dělili o zkušenosti z odborářské
práce v jejich zemích, z Řecka,
Turecka, Německa, Bulharska,
Albánie, Ázerbájdžánu nebo
Belgie. Maria mluvila o těžkých
pracovních podmínkách a pre-
karizaci práce pro mladé pra-
covníky a pracovnice v Řecku.
Maria je jedna z nejmladších
členů jejího odborového svazu
a má vcelku tři pracovní úvaz-
ky, aby si vydělala na živobytí.
Spousta jejích kamarádů z fi-
nančních důvodů pracuje v za-
hraničí, ona ale se cítí zodpo-
vědná za zemi a nechce ji opus-
tit. Angažuje se pro odbory, aby
zlepšila pracovní podmínky pro

mladé pracovnice a pracovníky,
i když aktuální ekonomická situ-
ace není lehká. Gonča z Turecka
pracuje přímo pro odborový svaz
na lokální úrovni na oddělení pro
mezinárodní vztahy a mluvila
o konkurenční situaci jednot-
livých odborových svazu v její
zemi. Malte z Německa nám vy-
světlil, proč se zajímá o odbo-

rářskou práci a je členem ver.di
v Německu. Podle jeho názoru
by se každý měl zajímat o pra-
covní podmínky a pokusit se je
lepšit. Kromě toho se zajímá
Malte i o mezinárodní vztahy
a zkušenosti z jiných zemí.

V rámci Setkání po práci jsme
se dověděli něco i o situaci
mladých odborářů v Rakousku

(ÖGJ), kteří bojují momentálně
o udržení Rady důvěry mladých
(Jugendvertrauensrat). Vláda
chce zrušit tento orgán a my se
dověděli, proč je rada pro mladé
pracovnice a pracovníky potřeb-
ná. Společnou fotkou jsme vy-
jádřili solidaritu mladým odbo-
rářům z Rakouska.

Leonie Liemich

nář dále účastnil schůzky minis-
tra vnitra se zástupci odborových
organizací působících při České
poště, kde upozornil na nízké
mzdy zaměstnanců pošty. P. Bed-
nář spolu s pracovníkem OSSOO
Mgr. Arnoštem Odvalilem se
zúčastnili v parlamentu pracov-
ního setkání organizovaného po-
slankyní Kateřinou Valachovou
“Úcta k práci v 21. století” na té-
ma garancí důstojnosti práce a je-
jího spravedlivého ohodnocení,
kde upozornili na dlouhodobou

dehonestaci práce úředníků státu
a územních samosprávných celků
a nízkou konkurenceschopnost
v personální oblasti kvůli odmě-
ňování a nízké společenské pre-
stiži. V uvedeném období se
předseda OS účastnil zasedání Ra-
dy vlády pro veřejnou správu, kte-
rá jednala o novele zákona o státní
službě, plánovaných novinkách
v eGovernmentu a koncepci ve-
řejné správy. Předseda upozornil
na soutěž o nejlepší příběh spo-
jený s odbory pořádanou česko-
moravskou konfederací odboro-
vých svazů.

1. místopředseda JUDr. Rudolf
Pospíšil informoval o vypořádání
připomínek k novele zákona o stát-
ní službě a jejím projednávání vlá-
dou. Odbory kritizují zamýšlené po-
nížení apolitičnosti zákona a změ-
nu frekvence služebních hodno-
cení. Dále hovořil o povinnostech
odborů vůči veřejným rejstříkům
a o zavedení obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR),
ke kterému v druhé polovině břez-
na obdrží základní organizace me-
todický pokyn. 2. místopředseda
Ing. Břetislav Dvořák hovořil
o složitém pracovním prostředí
v úřadech územní samosprávy,
když jejich pracovníci jsou pod
tlakem volených orgánů.

Z technických důvodů bude
nabídka RZ SMRK Lázní

Libverda zařazena v NOSu
č. 6/2018.

PVOS se zabývalo přípravou
sjezdu ČMKOS a sjezdu našeho
svazu.

Diskuse PVOS byla věnována
nadcházejícímu vyjednávání o pla-
tech, potřebě nové modernější vy-
hlášky o FKSP a digitalizaci
veřejné správy. PVOS vzalo na
vědomí zařazení dvou nových
základních organizací do evi-
dence OS. -dě-

Předsednictvo VOS



Po utichnutí
emoční vlny
z p ů s o b e n é
p r e z i d e n t -
skými volba-
mi, je na
čase vrátit
se „ke stro-
jům“ a tvořit
h o d n o t y .

Hodnoty, které dle fran-
couzského ekonoma Thomase
Pikettyho odchází z České re-
publiky jako soukromé zisky do
zahraničí (parlamentnílisty.cz,
10. 2. 2018). Podíl dividend
zahraničních vlastníků někte-
rých našich podniků (sám čtenář
ať zhodnotí míru podílu vlast-
nických vztahů napříč národní
ekonomikou), které jsou pře-
sunuty za hranice České repub-
liky, je cca 7,5 % HDP. Pro lep-
ší názornost několik číselných
údajů. Dle statistiky ČSÚ HDP
ČR v roce 2014 dělalo celkem
4261 mld. Kč, 7,5 % z této
částky je cca 330 mld. Kč. A je-
likož málokdo z nás je schopen
„uchopit“ výše uvedené astro-
nomické částky, tak pouze pro
lepší představivost uvedu, že 1
miliarda = 1000 milionů. Při
průměrné ceně 2 miliony za byt
nebo rodinný dům by se dalo za
1 miliardu pořídit celkem 500
nemovitostí. Malou útěchou
budiž nám skutečnost, že stejně
jsou na tom i zbylé země z tzv.
Visegrádské čtyřky (…to musí
být celkem hromada peněz!).
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názor
To v Německu se s tím (ostat-

ně „wie gewöhnlich“ - jako ob-
vykle) nepářou. Naše korporátní
media, a to pouze v některých
případech a velmi okrajově, in-
formovala svoje čtenáře o tom,
že největší německé odbory IG
Mettal po dlouhých jednáních
a vlně stávek, které trvaly celý
měsíc, uzavřely se zaměstna-
vateli dohodu. Mzdy se někte-
rým německým zaměstnancům
od dubna zvýší o 4,3 %. K tomu
se odborům podařilo prosadit
požadavek snížení pracovní do-
by ze standardních 35 hodin na
28 hodin týdně. Tuto možnost
může každý využít v délce 6
měsíců až 2 roky a to bez sníže-
ní mzdy. Dohoda kolektivního
typu je platná pro 3,9 milionu
německých zaměstnanců. Cel-
kem se do výstražných stávek
v Německu zapojil téměř milion
pracovníků. Nepřipadá vám to
jako sci-fi?

Jednání proběhlo ve spolkové
zemi Bádensko-Württembersko,
které má stejný počet obyvatel
jako Česká republika. V této
spolkové zemi je průměrná
hodinová mzda 25,34,- EUR
(to je 633,50,- Kč, při 160
odpracovaných hodinách měsíč-
ně to dělá celkem 101 360,- Kč
za měsíc). Srovnejte prosím
s českou průměrnou měsíční
mzdou. A tak, když Pán spatřil
mzdu služebníků v tomto domě,
otočil se a hořce zaplakal.

Bc. Ondřej Hála

Kdy to bude u nás?

První newsletter pro členy
V mailových schránkách předsedů základních organizací a řady
dalších členů našeho odborového svazu se v nejbližších dnech ob-
jeví první newsletter OSSOO.
„Ten by měl být jednou z cest, jak aktuálně informovat členy o dění
ve svazu, o postojích vedení k aktuálním událostem, ale také
vyvolat tolik potřebnou diskusi,“ vysvětlil předseda Odborového
svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.
Aby Novinky OSSOO plnily svůj účel, musí se dostat mezi co
nejvíce členů, ideálně mezi všechny. Ti, komu přistanou do
schránky, by jej proto měli šířit mezi další členy své organizace.
Pokud si chcete být jistí, že newsletter dorazí i do vaší schránky,
napište svojí mailovou adresu na statorgnews@gmail.com

V Praze o odborech a zákoníku práce, zákonu o státní službě a zákonu o kolektivním vyjednávání
V úterý 20. února se v Praze

konala porada funkcionářů od-
borových organizací z Prahy
k základním právům a povinnos-
tem pracovníků a jejich zástupců
vyplývajícím ze zákoníku práce,
zákonu o státní službě a zákonu
o kolektivním vyjednávání.
Diskuse se týkala kolektivního
vyjednávání při existenci více
odborových organizací u jedno-
ho zaměstnavatele nebo naopak
jedné odborové organizace pů-
sobící u více zaměstnavatelů, do-
držování rovného zacházení při
více kolektivních dohodách či
smlouvách u jednoho zaměstna-
vatele, doby platnosti či možné
zpětné účinnosti kolektivních do-
hod a smluv, jejich případného
prodlužování či uzavírání jejich
doplňků, nutnosti zahájení ko-
lektivního vyjednávání písemně.
Dále pak povinnosti zaměstna-

vatele informovat a projednávat
s odborovou organizací a neplat-
nosti vnitřních předpisů dotýka-
jících se pracovněprávních vzta-
hů pokud s nimi odborová orga-
nizace nevyslovila souhlas.
Rozsáhleji přítomní diskutovali
o problému množství práce či
služebních úkolů a pracovním či
služebním tempu, když o těchto
záležitostech má právo jednat
odborová organizace podle záko-
níku práce či podle KDVS pro
státní službu, a tato oblast je vel-
mi aktuální vzhledem k neob-
sazeným místům (např. z 70 tisíc
míst ve státní službě je neob-
sazeno 8 tisíc) a nutnosti zajistit
výkon jednotlivých úřadů.
Přitom platí, že služební úřad má
své fungování zajistit svou struk-
turou, systemizací a obsazením
služebních míst a ne spoléháním
se na přetěžování zaměstnanců,

trvalými přesčasy a už vůbec ne
neplacenými přesčasy.

Dále se hovořilo o spoluroz-
hodování ohledně FKSP a nepří-
pustné diskriminaci při jeho čer-
pání např. odpíráním příspěvku
na penzijní připojištění při čer-
pání mateřské či rodičovské do-
volené, o formě projednávání se
zaměstnavatelem, při kterém mu-
sí mít odborová organizace časo-
vý prostor k seznámení se a vy-
tvoření stanoviska. Odborové or-
ganizace nemají zapomenout na
svou povinnost informovat o jed-
náních se zaměstnavatelem všech-
ny zaměstnance.

Moderátoři porady, Mgr. Šár-
ka Homfray a Mgr. Arnošt Od-
valil, informovali o připravova-
né novele zákona o státní službě,
když odbory odmítají změny v od-
volávání a jmenování předsta-
vených i v služebním hodnocení,
a o přípravě kolektivní smlouvy
vyššího stupně pro územní
samosprávu, přičemž partner,
Svaz měst a obcí, odmítl jednat
a čeká se na rozhodnutí Mini-
sterstva práce a sociálních věcí
ohledně rozhodce podle zákona
o kolektivním vyjednávání,
a o přípravě kolektivní dohody
vyššího stupně, která by měla
nově obsahovat pomoc zaměst-
navatele při napadení státního
zaměstnance v souvislosti s vý-
konem služby a zpřesnění převo-

du dovolené do následujícího
roku.

Přítomní funkcionáři byli upo-
zorněni, že není třeba přistupo-
vat na odmítání indispozičního
volna v úřadech samosprávy z dů-
vodu omezených finančních pro-
středků, zaměstnavatel musí v roz-
počtu počítat s plně odpraco-
vanou pracovní dobou a nekalku-
lovat předem s nemocností, na-
víc zaměstnanec práci za zameš-
kaný den téměř v celém rozsahu
musí odvést po návratu do práce.
Neodůvodněné je ze strany za-
městnavatele odmítání jednání
s odborovým funkcionářem - bý-
valým zaměstnancem, který zů-
stal nadále členem odborové or-
ganizace působící u bývalého
zaměstnavatele.

Přítomní si odnesli písemný
výtah ze zákona o kolektivním vy-
jednávání, vzory pro vykonávání
administrativy spojené s fungo-
váním odborové organizace,
písemný výtah ze zákona o stát-
ní službě a kolektivní dohody
vyššího stupně k působení a čin-
nosti odborových organizací a me-
todický pokyn ČMKOS pro po-
stup odborových organizací při
zavádění obecného nařízení o och-
raně osobních údajů (GDPR).

Podobná porada se koná 27. úno-
ra pro funkcionáře ze Středo-
českého kraje.

-dě-
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V České republice klesá nerovnost odměňování ve veřejné
administrativě, ale roste ve zdravotnictví a školství

Na cestě k nové genderové smlouvě - Konference EPSU k rovnosti v Praze, 7. 2. 2018
Jak čelit nespravedlivému

rozdílu v odměňování mužů
a žen? Jak bojovat se sexuálním
obtěžováním na pracovišti?
Potřeba angažovanější Evropy
i celosvětového programu vy-
plynuly z diskuse na konferenci,
kterou na začátku února v Praze
pořádal European Public Servi-
ce Unions (EPSU).

Jednalo se o zatím o největší
konferenci k těmto problémům
v historii EPSU. Zúčastnilo se
více než 80 lidí z 24 evropských
zemí. Na konferenci se setkali
odboráři, mezinárodní organi-
zace, evropské instituce a vý-
zkumní pracovníci s cílem defi-
novat klíčové politiky, které by
mohly napomoci odstranění
nerovností mezi ženami a muži
a diskriminaci.

Pokud analyzujeme nedosta-
tek politických závazků a vůli
vážně provádět stávající politiky
rovnosti žen a mužů, delegáti
požadovali „zlomení minulosti“
( # b r e a k i n g w i t h t h e a s t ) .
Poznamenali, že v posledních
dvou desetiletích se genderová
rovnost vymanila z evropské
agendy. Nedávné zveřejnění
evropského indexu rovnosti žen
a mužů také potvrdilo, že Ev-
ropa za posledních deset let
dosáhla jen velmi malý pokrok,
když na rovnost dosáhlo jen
66,2 % žen. Ženy i nadále proží-
vají diskriminaci na základě
pohlaví, jsou nedostatečně za-
stoupeny v rozhodování a stále
existuje násilí doma i na praco-
višti.

Pražská konference se zabý-
vala pěti hlavními oblastmi ne-
rovností, zejména rozdíly v od-
měňování žen a mužů a dů-
chodů, rovnováhou mezi pra-
covním a soukromým životem,
pohlaví a hodnota péče, násilí
a reprodukční práva a gender
mainstreaming. Živé debaty
přispěly k identifikaci nezbyt-
ných závazků a řešení. Účast
místních zaměstnavatelů přines-
la v diskusi ještě další pohledy,
zatímco Mezinárodní organiza-
ce práce (ILO) přispěla k širší
vizi, zejména pokud jde o rozdí-
ly v odměňování žen a mužů.

Rozdíly v odměnování žen
a mužů

Lionel Fulton, britský vědec
z Labour Research Department,
mluvil v prvním panelu o roz-
dílech v odměňování žen a mužů
a o tom, jak se mění ve veřej-
ných službách. Naléhavost té-

matu podtrhují data Eurostatu,
podle kterých je rozdíl v od-
měňování žen a mužů ve veřejné
správě v Evropě 8,6 procent a ve
zdravotnictví dokonce 19,0 pro-
cent. V České republice propast
ve veřejné správě klesá, ale stou-
pá ve zdravotnictví a vzdělávání
v letech 2010 až 2015. Jako vý-
sledek výzkumu uvedl Lionel
Fulton ohledně České republiky:
"Výzkum ukázal, že na praco-
vištích, na která se vztahuje ko-
lektivní smlouva, je rozdíl v od-
měňování žen a mužů v průměru
o 3 % nižší než na pracovištích
bez kolektivní smlouvy."

Gender mainstreaming
a kolektivní vyjednávání

Dr. Jane Pillingerová mluvila
v posledním panelu o gender
mainstreamu (Gender mainstrea-
ming je strategie, jejímž cílem je
dosažení rovného postavení žen
a mužů. Je závazným principem
platným pro všechny členské
státy Evropské unie) a jeho vlivu
na kolektivní vyjednání. Na za-
čátku definovala Pillingerová,
že efektivní strategie gender
maintreamingu se skládá ze čtyř
kroků: 1. organizovat se, 2. učit
se o genderových rozdílech, 3.
posouzení dopadu politiky a 4.
přepracování zásad. Bohužel
zůstává gender mainstreaming
transformačním nástrojem nebo
je špatně implementován a kvůli
tomu se často jedná o technický
výkon. Pouze ve Švédsku nebo
Finsku byli zaznamenány úspěš-
né příklady, např. ve veřejné sprá-
vě. Kromě toho se mluví o ne-
dostatečném začlenění pohlaví
do evropské strategie zaměstna-
nosti. V rámci kolektivního vy-
jednání vidí Jane Pillingerová
gender mainstreaming jako
„dobrý nástroj a osvědčený a úči-
nný způsob podpory rovnosti
žen a mužů.“

Na závěr konference delegáti
přijali „Pražské prohlášení“,
které společně s plánem EPSU
dále posílí práci EPSU v gen-

derové rovnosti. Zpráva o kon-
ferenci bude k dispozici příští
měsíc. Prezentace, které byly
poskytnuty, jsou přístupné na
stránkách EPSU.

Výzva k akci
Členové EPSU se připravují

na Mezinárodní den žen 2018. Je
to den, který oslavuje posílení
postavení žen, popírá sexismus
a diskriminaci a poukazuje na
závazek k rovnosti žen a mužů.
Sekretariát EPSU připravuje k Me-
zinárodnímu dni žen sběr videí

o výzvách k genderové rovnosti
z řady zemí. Videa budou k dis-
pozici členům EPSU podporu-
jícím specifické kampaně k Me-
zinárodnímu dni žen v různých
zemích.

EPSU dokončuje studii, ve
které aktualizuje zprávu o roz-
dílech v odměňování žen a mužů
ve veřejném sektoru. Aktualizo-
vaná zpráva bude vydána na
Mezinárodní den žen 2018.

Leonie Liemich
koodinátorka mladých odborářů
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Co se týká přesčasové práce
obecně, je třeba vycházet z dik-
ce příslušného právního před-
pisu, tj. zákoníku práce. Zákoník
práce přesně stanoví, co je prací
přesčas a s tím související po-
vinnosti zaměstnavatele. Záko-
ník práce v prvé řadě taxativně
stanoví, že práci přesčas je
možné konat jen výjimečně (§
93 odst. 1 ZP). Práce přesčas by

Přesčasová práce

Problém řeší přímo zákoník
práce č. 262/2006 Sb., v platném
znění a to v § 286 v odst. 5. -
Působí-li u zaměstnavatele více
odborových organizací, je za-
městnavatel povinen v případech
týkajících se všech nebo většího
počtu zaměstnanců, kdy tento
zákon nebo zvláštní právní před-
pisy vyžadují informování, pro-
jednání, souhlas nebo dohodu
s odborovou organizací, plnit
tyto povinnosti vůči všem
odborovým organizacím, nedo-
hodne-li se s nimi na jiném způ-
sobu informování, projednání
nebo vyslovení souhlasu.

Text zákona je sice jedno-
značný, ale v praxi může činit
problémy. A to tehdy, když si
odborové organizace nedohod-
nou postup, jaký bude uplatněn
v případě, že nedojde mezi nimi
ke shodě, zda odsouhlasit za-
městnavateli určitý postup vůči
všem nebo většímu počtu za-
městnanců. Může např. vznik-
nout problém, jestliže zaměstna-
vatel např. připravuje vydání
nebo změnu pracovního řádu.
Ten ve smyslu § 306 odst. 4
může vydat pouze s předchozím
písemným souhlasem odborové
organizace, jinak je jeho vydání
nebo změna neplatné. Odborové
organizace musí jednat vůči za-
městnavatelovi ve shodě. Pokud
by některá odborová organizace,
která působí u zaměstnavatele,
nesouhlasila s vydáním pracov-
ního řádu nebo jeho změnou,
vydání pracovního řádu resp. je-
ho úprava by byla zablokována.

Obdobná patová situace může
nastat i při kolektivním vyjed-
návání se zaměstnavatelem, kdy
odborové organizace musí jednat
ve shodě mezi sebou, jinak
kolektivní smlouvu nelze uza-
vřít. Pak by měli zaměstnanci
jen taková práva resp. výhody,
které jim zaručuje zákoník práce
resp. další platné pracovněprávní
předpisy.

Praktičtější řešení nabízí od-
stavec 6 výše uvedeného para-
grafu § 286, pokud se jedná
o řešení sporu v individuálních
pracovněprávních vztazích
mezi zaměstnancem a zaměstna-
vatelem. Působí-li u zaměstna-
vatele více odborových organi-
zací, jedná za zaměstnance
v pracovněprávních vztazích ta
odborová organizace, jejímž je
zaměstnanec členem. Za zaměst-
nance, který není odborově or-
ganizován, jedná v pracovně-
právních vztazích odborová or-
ganizace s největším počtem
členů, kteří jsou u zaměstna-
vatele v pracovním poměru,
neurčí-li tento zaměstnanec ji-
nak. Jiným určením chápe záko-
nodárce situaci, kdy zaměst-
nanec nebude z určitých důvodů
mít zájem, aby jakákoliv odbo-
rová organizace vůbec vstupo-
vala do jeho jednání se zaměst-
navatelem. Může tomu být např.
v případech, kdy se jedná
o skončení pracovního poměru
a zaměstnanec nabude přesvěd-
čení, že vstup odborové organi-
zace do takového jednání by byl
kontraproduktivní a jím zamýš-
lený výsledek by komplikoval.
Shrnuto:
• Všechny odborové organizace

působící u zaměstnavatele
mají stejná práva, velikost
organizace, ani počet jejich
členů nerozhoduje o jejich pri-
oritě.

• Při jednání se zaměstnava-
telem musí všechny odborové
organizace u zaměstnavatele
působící jednat ve vzájemné
shodě.

• Zaměstnanec v individuálních
pracovněprávních vztazích k za-
městnavateli si sám určí, která
odborová organizace jej bude
zastupovat.

• Zaměstnanec má právo se za-
stupování odborovou organi-
zací zříci.

JUDr. P. Sirůček

Jak je to s povinnostmi a právy odborové organizace, pokud na
pracovišti fungují více než jedna?

S ohledem na blížící se termíny provádění služebního hodno-
cení podle zákona o státní službě považujeme za vhodné
připomenout článek svazové právničky Mgr. Šárky Homfray
v 8. čísle NOSu z roku 2017. Od loňského roku nedošlo k pod-
statným změnám ve služebním hodnocení a doporučení uve-
dená v tomto článku jsou využitelná i pro hodnocení letošní.

měla být záležitostí mimořád-
nou či nahodilou, která se ze své
povahy nemůže plánovat, a ná-
hradní volno za práci přesčas ne-
má sloužit k překlenutí období,
kdy zaměstnavatel má menší
potřebu práce.

Prací přesčas není, napraco-
vává-li zaměstnanec prací ko-
nanou nad stanovenou týdenní
pracovní dobu pracovní volno,
které mu zaměstnavatel poskytl
na jeho žádost (§ 78 odst. 1,
písm. i) poslední věta).

Práce přesčas je práce konaná
zaměstnancem na příkaz zaměst-
navatele nebo s jeho souhlasem
nad stanovenou týdenní pracov-
ní dobu vyplývající z předem
stanoveného rozvržení pracovní
doby a konaná mimo rámec
rozvrhu pracovních směn (§ 78
odst. 1 písm. i) ZP). Práci přes-
čas může zaměstnavatel zaměst-
nanci nařídit jen z vážných pro-
vozních důvodů, a to i na dobu
nepřetržitého odpočinku mezi
dvěma směnami, popřípadě i na
dny pracovního klidu za pod-
mínek uvedených v § 91 odst. 2
až 4 ZP.

Nařízená práce přesčas nesmí
u zaměstnance činit více než 8
hodin v jednotlivých týdnech a
150 hodin v kalendářním roce (§
93 odst. 2, poslední věta ZP).

Konal-li zaměstnanec práci
přesčas, přísluší zaměstnanci za
dobu práce přesčas mzda, na kte-
rou mu vzniklo za tuto dobu prá-
vo (dále jen "dosažená mzda"),
a příplatek nejméně ve výši 25 %
průměrného výdělku, pokud se
zaměstnavatel se zaměstnancem
nedohodli na poskytnutí náhrad-
ního volna v rozsahu práce ko-
nané přesčas místo příplatku
(§114 odst. 1 ZP).

V platové sféře přísluší za-
městnanci za hodinu práce
přesčas část platového tarifu,
osobního a zvláštního příplatku
a příplatku za práci ve ztíženém
pracovním prostředí připadající
na 1 hodinu práce bez práce
přesčas v kalendářním měsíci, ve
kterém práci přesčas koná, a pří-
platek ve výši 25 % průměrného
hodinového výdělku, a jde-li

o dny nepřetržitého odpočinku
v týdnu příplatek ve výši 50 %
průměrného hodinového výděl-
ku, pokud se zaměstnavatel se
zaměstnancem nedohodli na
poskytnutí náhradního volna
místo platu za práci přesčas. Za
dobu čerpání náhradního volna
se plat nekrátí (127 odst. 1 ZP).

Neposkytne-li zaměstnavatel
zaměstnanci náhradní volno
v době 3 kalendářních měsíců po
výkonu práce přesčas nebo v ji-
nak dohodnuté době, přísluší za-
městnanci příplatek k dosažené
mzdě podle §114 odst. 1 ZP, re-
sp. v platové sféře část platového
tarifu, osobního příplatku, zvlášt-
ního příplatku, příplatku za práci
ve ztíženém pracovním prostředí
a příplatek podle §127 odst. 1 ZP
(§114 odst. 2, §127 odst. 2 ZP).

Z výše uvedeného vyplývá, že
náhradní volno za práci přesčas
se zaměstnanci poskytuje, pokud
se zaměstnavatel a zaměstnanec
dohodli na poskytnutí náhrad-
ního volna místo příplatku.
Nedohodli-li se na poskytnutí ná-
hradního volna, přísluší zaměst-
nanci příplatek ke mzdě/platu za
práci přesčas. Náhradní volno je
zaměstnavatel povinen zaměst-
nanci poskytnout v době 3 ka-
lendářních měsíců po výkonu
práce přesčas; zaměstnanec a za-
městnavatel si však mohou do-
hodnout i jinou (tj. i delší) dobu.
Dohodu doporučujeme z důvodu
právní opatrnosti uzavřít písem-
ně.

Ing. Helena Hronová
Státní úřad inspekce práce

http://www.bozpinfo.cz/nahra
dni-volno-za-praci-prescas

Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory
Pomohlo vám členství v odborech?
Vyřešili jste díky svému členství v odborech problém, který byste sami zvládli
jen těžko?
Zažili jste díky odborům příjemné chvíle?

PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH O TOM, ŽE ČLENSTVÍ
V ODBORECH MÁ SMYSL!

Autor nejlepšího příběhu bude hostem VII. sjezdu ČMKOS ve dnech 27. – 28.
dubna 2018.
Autoři tří nejlepších příběhů se mohou těšit na setkání s předsedou ČMKOS
spojené s obědem či večeří.
Další autoři vybraných příspěvků obdrží drobné ceny.
Plakát soutěže a její pravidla najdete na www.cmkos.cz.
Své příběhy spolu s podepsanou přihláškou do soutěže zasílejte:
• elektronicky na adresu soutez@cmkos.cz
• nebo poštou na adresu ČMKOS, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha, s
uvedením hesla „SOUTĚŽ“ na obálce, a to nejpozději do 15. března 2018.

http://www.bozpinfo.cz/nahradni-volno-za-praci-prescas
http://www.bozpinfo.cz/nahradni-volno-za-praci-prescas
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Novinky v nabídce
• Nově zvýšené příspěvky pro děti, 

nastávající maminky a ženy po porodu
• Příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
• Rozšířený program pro dárce krve
• Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
• 2 týdny ve vysokohorském prostředí pro chronicky nemocné děti
• Podpora odvykání kouření

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března, 
mezi našimi spokojenými pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku.

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz

Přihlaste se k ZP MV ČR

Bonusy 2018

www.zpmvcr.cz
@pojistovnazpmvcr
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Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,

e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.

Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
� 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

Strategii EU pro Balkán chybí jeden klíčový faktor pro integraci
EU
9. únor 2018

Dne 6. února představila Evropská komise svou Strategii pro Balkán.
Tato strategie se snaží poskytnout
přehled výzev, které přinese integrace
EU zemím v balkánském regionu a sa-
motným zemím EU. Na seznamu je hned
několik nezbytných kroků včetně potře-
by zvýšit financování zdravotnictví a škol-
ství. Srbsku a Černé hoře se nabízí per-

spektiva vstupu do EU v roce 2025. Evropská komise má velkou pravo-
moc při určování tržního prostředí, ochrany vlastnických práv a pod-
poře konkurence, ale může jen omezeně mluvit do záležitostí týkajících
se snižování nerovnoměrného rozdělení bohatství. Tato strategie
naprosto postrádá zaměření na to, jak klíčovou roli budou hrát odbory,
kolektivní vyjednávání a sociální dialog. To se týká mnoha reforem,
které Evropská komise navrhuje například v oblasti veřejné správy
nebo pracovního trhu. Takové reformy se týkají všech pracovníků a je-
jich rodin. Pracovníci a jejich odbory jsou navíc klíčovými spojenci
v boji s korupcí a daňovými úniky těch nejbohatších. Odbory hrají
klíčovou roli při posilování demokracie, svobody projevu a pro-
sazování základních práv a přístupu k veřejným službám.
Jeremy Corbyn: Lidé po celém světě si postupně uvědomují fakt,
že privatizace selhala
12. únor 2018

Odborový předák Jeremy Corbyn promluvil na závěr Konference
o alternativních modelech vlastnictví, která si kladla za cíl ukázat, jak
si pracující přejí znovu převzít kontrolu nad britskou ekonomikou,
a vrátit jí do rukou většiny a ne pár vyvolených. J. Corbyn ve svému
projevu uvedl: „Otázky vlastnictví a kontroly, o kterých jsme dnes

diskutovali, jsou úplným základem to-
ho, co je potřeba k vytvoření jiného
druhu společnosti. Protože prostě ne-
může být správné, ekonomicky efek-
tivní nebo sociálně spravedlivé, že
zisky, které jsou získány z klíčových
veřejných služeb, jsou použity k na-

plnění soukromých kapes, zatímco by mohly a měly být použity k rein-
vestování do těchto služeb nebo použity ke snížení spotřebitelských
nákladů. Víme, že tyto služby budou lépe provozovány, když budou pří-
mo odpovědné veřejnosti a lidem, kteří je využívají a spoléhají na ně.
Jsou to právě oni, kteří tomu rozumí nejlépe, a ne akcioví spekulanti.
Selhání privatizace a outsourcingu veřejných služeb je zcela zřejmé. Ať
už to byla společnost Carillon, neschopnost provozovat hlavní do-
pravní linku na východním pobřeží nebo zoufalá neschopnost
bezpečnostní agentury G4S, která nedokázala zajistit ani základní
bezpečnost při olympiádě v Londýně, pořád dokola je to stejný příběh:
příliš drahé, neefektivní a netransparentní.“
Směřujeme k efektivnímu evropskému sociálnímu dialogu v sociál-
ních službách
14. únor 2018

Dny 16. a 17. leden byly významné pro sociální služby v Evropě.
Tyto dny odstartovaly projekt PESSIS na sociální dialog v sociálních
službách. Tento projekt se na jedné straně soustředí na posílení vlivu
Sítě evropských sociálních zaměstnavatelů (ESEN) při vyjednání a při-
jetí dohod na evropské úrovni a na druhé straně se zaměří na prověření
proveditelnosti a přípravu testovací fáze sociálního dialogu v sektoru

sociálních služeb. Budou uspořádány
tematické semináře, které budou věno-
vány tématům jako dopad digitalizace
na pracovníky v sociálních službách
nebo vytváření nových politik a opatře-
ní. Projekt PESSIS rovněž dokončí
mapování struktur sociálního dialogu

v sektoru sociálních služeb napříč celou EU. To pomůže konsolidovat
zájmy národních zaměstnavatelů v zemích, které se stanou členy usku-
pení ESEN, a rovněž to podpoří vytvoření kapacit pro účast na evrop-
ském sociálním dialogu. Pro Evropskou federaci odborových svazů
veřejných služeb (EPSU) jsou klíčovými faktory zajištění sociální
spravedlnosti a dodržování lidských práv, solidarity, ekologické udr-
žitelnosti a demokratického dialogu na evropské úrovni. Proto se
EPSU zapojila do projektu PESSIS a spolupracuje s relevantními
národními organizacemi zaměstnavatelů, které by měly vést k vytvo-
ření evropského sektorového sociálního dialogu v oblasti péče o staré,
péče o děti a postižené a další sociální služby.
Rada globálních odborů vyzývá k solidaritě s americkými odbory,
které čelí nebezpečnému sporu u vrchního soudu
15. únor 2018

Nejvyšší setkání zástupců globálních odborových federací vyzvalo
odbory napříč celým světem, aby se postavily za své americké kolegy,
jejichž fundamentální práva jsou v ohrožení. Případ Janus vs.
AFSCME představuje největší protiodborovou akci za půl století.
Tento případ byl vykonstruován za silné podpory bohatých konzerva-
tivců s cílem snížit sílu odborového hnutí pod záštitou svobody proje-
vu. Pokud soud rozhodne proti odborům, tak férové poplatky, které
odborům platí pracovníci bez členství v odborech, ale využívající za-

stupování odbory a výhody z toho plynoucí, již
nebudou právně zavázáni tyto příspěvky platit.
Bez ohledu za zaplacení svého podílu budou
odbory právně zavázány tyto pracovníky zastupo-
vat. Tento případ zneužívá a deformuje myšlenku
svobody projevu, když umožňuje jednotlivci
poškodit zájmy milionů pracovníků napříč celou

zemí, kteří čerpají výhody z kolektivního vyjednávání. Na 24. února
neboli dva dny před rozhodnutím vrchního soudu mobilizují odbory
své členy, aby dali jasně najevo svůj názor na tento spor. Závažnost to-
hoto sporu přesahuje hranice USA, a proto výzva odborům po celém
světě, aby se 24. února přidaly k protestu, a daly najevo svůj jasný ne-
souhlas s pohrdáním fundamentálními právy pracovníků.
Odbory na 9. světovém fóru o urbanizaci: Města nebudou
inkluzivní, dokud nebudou plně uznána pracovní práva zaměst-
nanců
16. únor 2018

Během 11. února se sešli zástupci organizací PSI, BWI, Action Aid,
WIEGO a UCLG, aby dali dohromady hlasy odborů, neformálních pra-
covníků a místních vlád u jednacího stolu při příležitosti 9. světového
fóra OSN Habitat o urbanizaci, které se konalo v Malajsii. Obory musí
být uznány jako rovnocenný partner při formování globálních politik
o urbanizaci, stejně jako místní vlády a zaměstnavatelé. Obory zdů-
raznily důležitost vytváření slušné práce, vedení tripartitního dialogu
a kolektivní vyjednávání na místní úrovni. Tyto faktory spolu se zhor-
šujícími se pracovními a životními podmínkami pracujících v mnoha
městech vedly odbory k požadavku na důslednější uznávání práv na
sdružování a kolektivní vyjednávání při vytváření směrnic OSN Habi-
tat o urbanizaci. Regionální vládní zástupkyně PSI Daria Cibrariová

k tomu řekla: “Našich 10 doporučení pro
férovější a inkluzivnější města s názvem
Habitat III zůstávají i nadále pilíři naše-
ho přístupu k inkluzivním urbanistickým
politikám. Jsou to páky, které v sobě skrý-
vají sílu přeměnit města z pekla městské
segregace, rostoucí nerovnosti a sociál-

ních nepokojů na přístavy příležitostí a socioekonomické inkluze pro
všechny, a tím podpořit místní socioekonomický rozvoj. Tato do-
poručení nadále slouží jako navigace pro naše další kroky a cíle při
vytváření urbanistických politik.“ Privatizace klíčových veřejných
služeb poškozuje ta nejzranitelnější a zároveň nejvíce zaostávající měs-
ta. Odbory i nadále odsuzují privatizace klíčových veřejných služeb,
když praxe nadále ukazuje na jejich selhávání. Pavol Mokoš


