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Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací jsou pro
vás rádcem, pomocníkem, zdrojem inspirace, poskytují cenné infor-
mace z oblasti pracovněprávních vztahů a vyplatí se je číst.

Snažíme se, aby pro vás bylo svazové periodikum co nej-
užitečnější a přehledné. I proto byla ustavena redakční rada Novin
Odborového svazu státních orgánů a organizací, které můžete pří-
padně sdělovat své tipy a náměty na další vylepšení. Ještě raději ale
budeme, když se přímo budete spolupodílet na vytváření obsahu vy
sami.

Jsou to vaše noviny, o vás, pro vás.
Podělte se s ostatními čtenáři o postřehy z vaší odborové organi-

zace, o svoje problémy, které můžeme i díky Novinám Odborového
svazu státních orgánů a organizací sdílet či řešit společně.
Pochlubte se, jak vaše organizace žije a inspirujte tak ostatní.
Pošlete fotku z vaší akce.

Stačí se obrátit na paní Květu Dědovskou, šéfredaktorku Novin
Odborového svazu státních orgánů a organizací, na e-mail dedovs-
ka@volny.cz, kam je možné také příspěvky zasílat. Budeme rádi i za
zajímavé náměty. Za zveřejněný příspěvek náleží autorovi honorář,
který může být vyplacen, pokud autor uvede své rodné číslo, adresu
a samozřejmě číslo bankovního účtu. Prosíme, aby texty byly v při-
měřeném rozsahu a snímky v tiskové kvalitě. Paní šéfredaktorku
můžete kontaktovat také na telefonním čísle 236 181 173. Kontakty
jsou uvedeny v tiráži každého vydání Novin Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací.

Kvalitní a uznávané periodikum umocňuje sílu odborů. Přispějte
k tomu i vy. Těšíme se na vaše příspěvky.

Bc. Pavel Bednář
předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací

Mgr. František Žán
předseda redakční rady svazového periodika

Úřad práce ČR

ČMKOS podpořila
stávku řidičů autobusů

15. 3. 2017
Odborový svaz dopravy vždy měl

plnou podporu a solidaritu ČMKOS,
která se snažila aktivně pomáhat
řešit vážný problém extrémně
nízkých mezd řidičů autobusů veřej-
né dopravy, zejména jednáním na
tripartitě. Výsledkem bylo přijetí
speciálního nařízení vlády, které
garantuje navýšení mzdy. Některé
kraje však toto nařízení, které platí
od 1. ledna 2017, nebyly a nejsou
schopné realizovat a mzdy upravit.

„Jsem přesvědčen, že dopravní
odbory velice trpělivě vyjednávaly
více než rok a projevily větší zod-
povědnost, než některé kraje.
Případná stávka, kterou vyhlásily, je
vyvrcholením neochoty hledat
řešení ze strany některých krajů a je
zcela legitimní“, uvedl předseda
ČMKOS Josef Středula.

Jednání Podnikového výboru odborových organizací OSSOO pů-
sobících při ÚP ČR proběhlo v úterý14. března v Praze.

Po zahájení předsedou PV
Mgr. Janem Dudkem následova-
lo vystoupení předsedy našeho
odborového svazu Bc. Pavla
Bednáře k aktuální otázkám čin-
nosti svazu. Nastávající vyjed-
návání o platech na rok 2018
bude vedeno odborovými svazy
rozpočtové a příspěvkové sféry
s cílem razantnějšího růstu platů
než v minulých letech. V souvis-
losti s tím zmínil P. Bednář, že
jednání o platech může být po-
znamenáno blížícími se parla-
mentními volbami.

Od poloviny letošního roku tři
nejnižší třídy vládního nařízení
o platech mají být sloučeny
do jedné třídy, což bude zname-
nat až 9,8% navýšení platu
dotčených zaměstnanců. Projed-
návaná novela vládního nařízení
o platech státních zaměstnanců
má rozšířit počet oborů služby,
ve kterých „klíčoví“ zaměstnan-

ci mohou mít navýšen tabulkový
plat až o 100 %. Odbory pro-
sazují zlepšení odměňování v 7.
8. a 9. platové třídě s ohledem na
náročnou práci v přímém styku
s klienty, a to buď úpravami v ka-
talogu prací, nebo zvláštními
příplatky. V diskusi k platům za-
znělo, že vzhledem k prodlu-
žování věkové hranice odchodu
do důchodu stávajících 12 pla-
tových stupňů znamená pro dlou-
holeté pracovníky na závěr pra-
covní kariéry platovou stagnaci.
Řešení při nezvýšeném celko-
vém objemu prostředků na platy
ale není možné. Limitovaný ob-
jem financí je také limitujícím
pro hodnocení a výši osobních
příplatků. Problémem je přijí-
mání nových pracovníků s ohle-
dem na příliš vysoké požadavky
např. na vzdělání. Noví státní

O problému nižšího odměňování ženské práce a konferenci na toto téma čtěte na straně 4 - 5.
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V současné době je zaměst-
nanec v případě dočasné pracovní
neschopnosti zabezpečen od 4. do
14. kalendářního dne náhradou
mzdy od svého zaměstnavatele.
Od 15. dne dostává nemocenskou
ve výši 60 % redukovaného den-
ního vyměřovacího základu, a to
bez ohledu na délku trvání dočas-
né pracovní neschopnosti.

Vláda se v rámci koalice shod-
la na variantě, podle které by měl
pacient po 31. dni pracovní
neschopnosti dostávat 66 % re-
dukovaného denního vyměřo-
vacího základu. Od 61. dne
nemoci se příspěvek zvýší na 72
%. Ze státního rozpočtu by na tu-
to variantu pomoci dlouhodobě
nemocným mělo jít 2,4 miliardy
korun ročně.

Déletrvající pracovní neschop-
nosti představují podstatný podíl
ze všech dočasných pracovních
neschopností. V roce 2015 bylo
ukončeno celkem 1,5 mil. případů
dočasné pracovní neschopnosti,
z toho:

• cca 800 tisíc případů trvalo
alespoň 15 kalendářních dnů,

• cca 460 tisíc trvalo déle než 30
kalendářních dnů,

• cca 260 tisíc případů trvalo
déle než 60 kalendářních dnů,

• cca 176 tisíc případů trvalo
déle než 90 dnů,

• cca 76 tisíc případů trvalo déle
než 180 dnů.
Navrhované opatření zvýšení

nemocenského má tedy potenciál
zlepšit sociální situaci velkého
počtu českých domácností. Výše
náhrady příjmu se měnila v po-
sledních 20 letech poměrně často.
V období od roku 1993 do roku
2007 byla sice od 4. dne pracovní
neschopnosti stále platná jednotná
sazba 69 %, byl však zejména
v počátku výrazně omezen pří-
jem, z kterého se výpočet nemo-
censké odvozoval. Postupně se
zvyšoval jak absolutně, tak za-
vedením druhé a později i třetí
redukční hranice. V letech 2007
až 2010 pak došlo k několika
rychlým změnám. Od roku 2010
poklesla sazba z důvodu škrtů
tehdejší Nečasovy vlády na
současných 60 %.

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
z tiskové zprávy MPSV, 27. únor 2017

“Léta slýcháme, že odboráři jsou darmožrouti, ne-
fachčenka, zadarmo drazí ap. Výsledek se po
letech dostavil v odborech není skoro nikdo - jejich

vliv = 0 Mzda může zůstat na minimu. U nás někdo stávkuje za vyšší
mzdu a vyslechne si jen nadávky. Na západě se stávkuje hodně často
a lidi tam stojí při sobě, proto mají mzdy odpovídající výkonu
ekonomiky.”
“Pracuji pro stat v justici. Ano, polepsil jsem si. O cca 800 Kc hrube-
ho. Prace mi ale pribylo o cca ctvrtinu. Libi se mi, jake maji lide
zkreslene predstavy o tom, kolik berou lidi na uradech a ve statni
sprave. A u nas neni mozno sehnat zapisovatelku, protoze za 9500 Kc
cisteho proste nikdo normalni pracovat nebude.”
"V severských státech jsou v odborech dvě třetiny zaměstnanců,
v Česku je to jen zhruba 13 procent." Co k tomu dodat..”
Z diskuse k článku Platy Čechů rostou méně než Slovákům i Po-
lákům. Němec vydělá trojnásobek
h t tp : / / ekonomika . idnes . cz /d i skuse . a spx? idd i skuse=A1
70310_203622_ekonomika_och

V poslední do-
bě se často
mluví o snížení
fondu pracovní
doby. Ve švéd-
ském městě Gö-
teborgu v míst-
ním sanatoriu

nedávno proběhl experiment, je-
hož zadáním bylo, vyzkoušet
zkrácení pracovní doby 68 sest-
rám na šest hodin denně a po-
nechat jim přitom výši platu.
Výsledkem pokusu je zjištění,
že méně zatížení zaměstnanci se
cítí lépe, jsou méně nemocní
a zlepšila se úroveň péče o pa-
cienty. Na druhou stranu město
muselo najmout 17 nových za-
městnanců, které muselo pocho-
pitelně i zaplatit. Z důvodu vyšší
finanční náročnosti projektu se
tedy neuvažuje o plošném zave-
dení kratší pracovní doby v ro-
zumném časovém horizontu.

V současné době, na prahu
velkých strukturálních změn
ekonomiky, kterým v Německu
říkají Průmysl 4.0, musíme
počítat i s tím, že fond pracovní
doby se pro zaměstnance
většiny oborových činností bude
snižovat. Na stole jsou přece
kvalifikované studie o vlivu
snížení počtu odpracovaných
hodin na kvalitu a efektivitu
práce a zdraví zaměstnanců,
současně se většina firem
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názor
Jak dlouho budeme pracovat ve 21. století?

soustředí na zvyšování benefitů
a zkvalitňování pracovního
prostředí pro své zaměstnance.
Je dobré si připomenout, že
8hodinová pracovní doba byla
u nás uzákoněna teprve v roce
1919. Není to tedy tak dávno, co
naši dědové pracovali 12 i více
hodin denně. Na druhou stranu,
již 100 let pracujeme 40 hodin
týdně. A proto jak tvrdí klasik:
„Pokrok nezastavíš.“

Mnoho zaměstnanců si neu-
vědomuje svoji vlastní cenu na
trhu práce a stávají se rukojmím
některých zaměstnavatelů (čest
světlým výjimkám). Část chyb
jde na vrub i minulým vládám,
které nekoncepčně ovlivňovali
platovou politiku a s tím i sou-
visející pracovněprávní před-
pisy. Naštěstí pro nás, zaměst-
nance, se začíná snad blýskat na
lepší časy, díky současné vládě
a v míře největší především díky
ČMKOS reprezentované osobou
jejího předsedy se u nás rozjela
kampaň „Konec levné práce“,
která má hmatatelné výsledky.
Každý z nás je vidí na výplatní
pásce.

V tuto chvíli je ale nejdů-
ležitější vytrvat a dál zvedat
laťku.

Bc. Ondřej Hála

ze sekcí
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zaměstnanci, pokud vůbec na-
stoupí, odcházejí z finančních
důvodů a nezvládání stresu.
Nebezpečné jsou signály o po-
pření seniority v odměňování,
proti kterému jsou odbory.

J. Dudek připomněl problém
úhrady na právní pomoc státním
zaměstnancům, pokud tyto ná-
klady vznikly pro plnění služeb-
ních úkolů a nebyly státnímu za-
městnanci nahrazeny třetí oso-
bou z důvodu odpovědnosti za
náhradu těchto nákladů, když
tento problém mají vyřešeny
pouze zaměstnanci ve finanční
správě, a to zákonem. P. Bednář
konstatoval, že tuto otázku
odbory navrhovaly zahrnout do
vyšší kolektivní dohody pro
státní zaměstnance, což se ne-
uskutečnilo vzhledem k úvahám
o řešení v legislativě. V diskusi
zazněl návrh řešit problém
podobně jako u finanční správy
v zákoně o úřadu práce. Dále se
diskutovalo o čerpání studijního
volna podle zákona o státní
službě, o zvyšování minimální
mzdy a k tomu neadekvátnímu
nenavyšování platů, a především
pak o způsobu udělování odměn
v Úřadu práce ČR, když pojetí
„zaměstnanci v 1. linii“ je v rám-
ci celého úřadu nejednotné a
odměny jen pro jednu část za-
městnanců při způsobu fun-
gování úřadu vyvolaly mezi za-
městnanci nespokojenost. Dis-
kutující podpořili, aby namísto
vágního pojmu „1. linie“ bylo
užíváno označení podle syste-
mizace. Na pracovní atmosféru
negativně působí, že není

ukončeno jmenování vedoucích
pracovníků, byť termín k tomu
určený je „až“ 30. 6. 2017.

1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil informoval
o nových administrativních po-
vinnostech základních odboro-
vých organizací, o projednávání
novely zákona o státní službě
a o plánovaných seminářích hra-
zených Ministerstvem práce a
sociálních věcí v rámci podpory
sociálního dialogu a organizo-
vaných v našem odborovém
svazu k zákoníku práce a služeb-
ním zákonům.

Podnikový výbor dále jednal
o čerpání FKSP pro rok 2017,
když 65 – 70 % je čerpáno na
stravování, všichni zaměstnanci
během roku dostanou poukáz-
ku na úhradu relaxace apod.,
z FKSP jsou hrazena setkání
zaměstnanců pořádaná zaměst-
navatelem.

V rámci informací z jed-
notlivých základních organizací
členové výboru hovořili o ne-
dostatku prostor zejména pro
projektové zaměstnance, o uspo-
řádání pracovišť s ohledem na
bezpečnost, o odměňování při
zastupování nepřítomných za-
městnanců, o ověřování nového
software v praxi a také o náboru
do odborů nově nastupujících
zaměstnanců.

Výbor se shodl na záměru
přizvat na své jednání ministryni
práce a sociálních věcí či pří-
slušné pracovníky ministerstva
a generální ředitelku ÚP ČR
Kateřinu Sadílkovou.

Z 34 pozvaných členů bylo
přítomno jednání 29.
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Ministr vnitra Milan Chovanec předložil 10. 2. 2017 k projednání
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb.,
jež stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních
sborů  pro rok 2017. Účelem návrhu nařízení vlády je s účinností od
1. července 2017 zvýšit o 10 % stupnice základních tarifů pro přísluš-
níky bezpečnostních sborů, uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení
vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, a zatraktivnit tak
službu v bezpečnostních sborech. Návrh byl zaslán k připomínkování
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu spravedlnosti,
Ministerstvu financí, řediteli Generální inspekce bezpečnostních sbo-
rů, řediteli Bezpečnostní informací služby a řediteli Úřadu pro
zahraniční styky a informace. Ředitelé Generální inspekce bezpečnos-
tních sborů a Úřadu pro zahraniční styky a informace neuplatnili žád-
né připomínky. Ministerstvo financí (dále jen „MF“) vyjádřilo k uve-
denému materiálu tři zásadní připomínky.

Příslušníky bezpečnostních sborů nejvíce pobouřila připomínka MF
č. 1, ve které bylo konstatováno, že MF objem prostředků na platy
příslušníků považuje za dostatečný a v posledních letech stále se
navyšující  (2013/2014  došlo  k  nárůstu  objemu o 2 %; 2014/2015
o 5 %; 2015/2016 o 3 %; 2016/2017 o 5 %). 

Jaká je ale skutečnost a pravda o navyšování platů u příslušníků?
Výše  uvedená  připomínka  je  zavádějící,  protože  vůbec   nevzala
v úvahu skutečnost, že od 1. ledna 2011 snížil tehdejší ministr financí
pan Kalousek všem příslušníkům tarifní platy o 10 %. Takže v násle-
dujících letech došlo vlastně k narovnávání platů na předchozí úroveň.
Z čísel, která uvádí MF, šlo do tarifních tabulek vždy o 1 % méně,
takže „navýšení“ platů bylo o 11 %, ale z nižšího základu. Pro ná-
zornost uvádím jako příklad výpočet mzdy v průběhu let 2010 – 2017
u příslušníka 6. tarifní třídy a 12. tarifního stupně:

Nařízení vlády Období Výše tarifu v Kč změna 
477/2009 2010 31.930,00
374/2010 2011 28.730,00 -10 %
455/2013 11/2014 29.740,00 +3,5 %
227/2014 11/2015 31.110,00 +4,5 %
286/2015 11/2016 32.350,00 +4 %
330/2016 2017 32.350,00

Výsledkem tedy je, že za období od roku 2011 až 2017 došlo k na-
výšení tarifní složky platu oproti roku 2010 o 1,3 % celkem.
Vezmeme-li v úvahu míru inflace za období let 2010 – 2016, „kupní
síla“ platu příslušníka v roce 2017 je nižší než „kupní síla“ jeho platu
v roce 2010.

Pro informaci uvádím míry inflace v %, převzaté z materiálů
Českého statistického úřadu od roku 2010 do r. 2016:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7
Původně zamýšlené snížení platů panem Kalouskem mělo být na tři

roky,  skutečnost  ale,  jak všichni víme, byla jiná. Obrázek o plnění
slibů panem Kalouskem si může každý potenciální volič vytvořit sám.

Uvedený návrh ministra vnitra zvýšit o 10 % stupnice základních
tarifů má za účel jednak zatraktivnit službu v bezpečnostních sborech
a jednak napravit negativní dopad kroků z předchozích let v oblasti
odměňování. Takže teprve po navýšení tarifů o uvedených 10 % bu-
dou moci příslušníci říci: „Konečně se nám zvyšují platy!“ a budou
mít pocit, že si naši političtí představitelé jejich práce váží.

(Píp)
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Pravda o navyšování platů u příslušníků ozbrojených sborů

ze základních organizací
Že mladí zaměstnanci nemají

zájem o vstup do odborů, nevidí
jako problém ve svém okolí
předsedkyně základní odborové
organizace při Okresní správě
sociálního zabezpečení v Jab-
lonci Marcela Vodseďálková. Je
v čele organizace, ve které je 32
členů pracujících na OSSZ plus
bývalí  zaměstnanci  v důchodu
a dalších 10 zaměstnankyň z li-
berecké OSSZ, které jsou
převážně ve věku mezi 25-40
lety. První z nich zhruba před
rokem realizovaly vstup z důvo-
du ochrany a pomoci při even-
tuálních budoucích problémech
zejména s ohledem na zavádění
zákona  o státní službě do praxe,
a další se přidávají. Jejich zájem
i o aktivní odborovou činnost
dokumentuje,   že   se   některé
z nich hlásily do Odborové
akademie pořádané ČMKOS.
Možná zde hraje roli při vstupu
a členství v odborové organizaci
i fakt, že v Jablonci a v Liberci
žádné obavy z negativních
dopadů z důvodu odborové or-
ganizovanosti na zaměstnance
ze strany vedoucích pracovníků
nejsou. Vztahy  s  vedením jsou
v  pořádku a odbory jsou plně
akceptovány. 

Protože většina odborářů

pracuje v kancelářích a “schů-
zování“ obecně není moc láka-
vé, pořádají tu dvakrát do roka
výlet  spojený se schůzí a účast
je velká. Dobré vztahy na pra-
covištích dokumentuje fakt, že
například neformálně 12 nebo
15 zaměstnanců společně zajde
do kina. 

Ze strany zaměstnanců je oce-
ňováno, že za 80korunovou stra-
venku platí 20 korun či že pět
dnů indispozičního volna podle
vyšší kolektivní dohody je ga-
rantováno i podnikovou kolek-
tivní dohodou a smlouvou. V le-
tošním roce budou z centrálně
obhospodařovaného FKSP po-
skytnuty každému zaměstnanci
poukázky v celkové hodnotě
1000, - Kč na sport nebo kultu-
ru. Stávající kolektivní vyjed-
návání na úrovni ČSSZ by mělo
končit v červnu podepsáním
nové dohody a smlouvy, a podle
pí Vodseďálkové, která je člen-
kou 4členného vyjednávacího
odborového týmu, bude ze stra-
ny odborů snaha zachovat indis-
poziční  volno  minimálně ve
stejném rozsahu jako dosud pro
zaměstnance ČSSZ i po even-
tuálním neprodloužení vyšší ko-
lektivní dohody po podzimních
parlamentních volbách a usta-
vení  nové  vlády. Nyní se blíží
slíbené zavedení pružné pracov-
ní doby  v ČSSZ, když praco-

viště v Jablonci a Liberci nejsou
mezi těmi, která se pružné pra-
covní době bránila, a tak před-
sedkyně neočekává v souvislosti
s jejím zavedením problémy.

Samozřejmě by zaměstnanci
uvítali více benefitů s ohledem
na to, že odměňování není
odpovídající objemu práce nebo
k  leckdy   vyčerpávající   práci
s  klienty. V  Jablonci na OSSZ
jsou mezi 60 zaměstnanci jen tři
muži a je jisté, že důvodem k je-
jich nízkému počtu jsou mj.
nízké platy. I některé ženy
opouští tuto práci a jdou za lep-
ším výdělkem. V Jablonci však
stále navzdory klesající neza-
městnanosti podle pí Vodse-
ďálkové není mnoho příležitostí
pro ženy získat lépe honoro-
vanou práci,  proto  zatím na
OSSZ nepociťují příliš velký
odliv zaměstnanců. Nahrávají
tomu i zkušenosti z okolí, že ve

výrobních podnicích je ohledně
mezd a podmínek na pracovišti,
odvahy brát se za pracovní prá-
va či jistoty zaměstnání situace
leckdy horší než ve státní
správě. Jako nespravedlivý a ne-
příjemný stav cítí pí Vodseďál-
ková postoj veřejnosti k veřejné
správě jako k nadbytečné a plné
líných úředníků, což ještě
zhoršuje postoj některých poli-
tiků zlehčujících práci úředníků.
Práce pro stát je pak např. v ži-
votopise „černou“ kaňkou a zne-
snadňuje nové uplatnění, snižuje
„hodnotu“ bývalého úředníka
pro nového zaměstnavatele.
Přesto pí Vodseďálková podob-
ně jako většina z jejího praco-
viště má svou práci ráda, svým
způsobem si ji cení a neuvažuje
o jejím opuštění, a stejné je to
tak i s její angažovaností v od-
borech. 

-dě-

Zatím nepociťují příliš velký odliv zaměstnanců

http://www.odboryplus.cz/
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“22 % K ROVNOSTI” – konference 8. 3. 2017
Mezinárodní konferenci k nerovnému odměňování žen, jeho so-

cioekonomickým dopadům a možným řešením pod názvem “22
% K ROVNOSTI” uspořádalo 8. 3. 2017 v Praze u příležitosti
Mezinárodního dne žen Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro-
blematika rozdílů v odměňování žen a mužů je tématem pě-
tiletého projektu Evropského sociálního fondu. Rozdíl v odmě-
ňování žen a mužů činí v České republice 22,5 procenta a Česká
republika je tak druhou nejhorší zemí v rámci EU, když evropský
průměr je 16,7 procenta. Průměrný plat muže a průměrný plat
ženy  se  v  ČR  liší  přibližně  o  7000 Kč měsíčně. Vysoký rozdíl
v odměňování žen a mužů vede i ke značným rozdílům v dů-
chodech a zvyšuje tak riziko chudoby starších žen.

Konferenci v pražském Čer-
nínském paláci zahájila minis-
tryně práce a sociálních věcí
Michaela  Marksová:  „Rozdíl
v  odměňování   žen a mužů  je
u nás jeden z největších v EU. Je
naprosto zásadní, aby se na tuto
oblast kromě veřejného sektoru
zaměřily i firmy - a to nejen na
téma spravedlivého odměňo-
vání, ale také na větší zastoupení
žen ve vedení společností.
Úspěšné firmy dobře vědí, že se
jim to vyplácí.“ Uvedla také, že
projednávaná novela zákoníku
práce uloží zaměstnavateli při
zamítnutí zkráceného pracov-
ního úvazku z organizačních
důvodů tyto důvody přesně v za-
mítnutí popsat.

Ministr zahraničních věcí Lu-
bomír Zaorálek připomněl, že
rovnoprávnost žen stále není
samozřejmostí a nerovné odmě-
ňování je celospolečenskou
záležitostí, ovlivňuje život rodin
a fungování sociálního systému.

Předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů
Josef Středula upozornil na další
nerovnost v odměňování, a to
pracovníků z „Východu“ v zá-
padních zemích EU, které je jed-
ním z důvodů brexitu, či ukra-
jinských dělníků v ČR. J.
Středula podporuje myšlenku
valorizovat, vyrovnat platy že-
nám po mateřské či rodičovské
dovolené. Kritizoval skutečnost,
že žena nemá možnost po
rodičovské dovolené nastoupit
zpět na původní pracovní místo,
a uvedl, že stát má přímou
možnost  řešit  odměňování žen
v platové oblasti. 

Dopolední část byla dále
věnována  příčinám  nerovností
a roli státu v otázce rovného
odměňování. Důvodem nižších
příjmů žen je například stereo-
typní nahlížení na roli žen pro-
jevující  se v jejich pozicích na
pracovištích, kariérní pauza,
feminizace některých odvětví,

problémy spojené se slaďová-
ním pracovního, rodinného a sou-
kromého života, nedostatek za-
řízení  péče o děti, péče o závis-
lé členy rodiny, malý počet žen
v řídících  funkcích. Ženy  a mu-
ži mají při zahájení pracovní
kariéry poměrně vyrovnané

rozdíly mezi muži a ženami ve
stejném stáří se časem zvětšují.
Ve věku, kdy ženy nejvíce vy-
dělávají, tedy mezi 35 až 44 lety,
je mezi pohlavími i největší pla-
tová propast způsobená pře-
rušením kariéry mateřstvím.
Muži stejného věku získávají

formy, zavedení otcovské
poporodní dovolené, záměr
zkrátit období pro vyčerpání
čerpání celé podpory při
rodičovské dovolené a nabíd-
nout tak možnost dřívějšího
návratu do práce bez finanční
ztráty. Cílem vládní strategie je
44% zastoupení žen v roz-
hodovacích pozicích ve státní
správě do roku 2020. Veřejná
ochránkyně práv Anna Šabatová
upozornila na velké možnosti
Inspekce práce ČR odstraňovat
přímou diskriminaci žen v od-
měňování a na možnosti MPSV
jako iniciačního orgánu zlepšo-
vat  odměňování  žen  ve  státní
a veřejné  správě  a  veřejných
službách. Kritizovala pojetí, že
ti, co vyrábějí materiální hodno-
ty, jsou užitečnější než ti, co pra-
cují pro veřejnost. Další diskuse
patřila významu zvyšování mi-
nimální mzdy, překonávání ste-
reotypů péče o děti, možnostem
flexibilní  pracovní doby, práce
z domova i problému hodnocení
hodnoty práce.

Odpoledne proběhly dva od-
dělené workshopy, jeden byl
věnován softwarovému řešení
LOGIB-CZ,  které  umožňuje

Pokračování na straně 5

možnosti, ale muži jsou aser-
tivnější při vyjednávání o výši
své odměny a jejich platové
požadavky jsou ve srovnání se
ženami vyšší. Muži v České re-
publice mají podle výzkumu při
hledání práce v otázce platu
všeobecně o 18 procent vyšší
očekávání než ženy. Platové

platový náskok, který už ženy
těžko dohánějí. Proto mezi
návrhy k řešení je i valorizace
platu za období péče o malé děti,
když  tento  postup již dnes rea-
lizují některé firmy.

Debata věnující se možným
řešením se zaměřila na dostup-
nost péče o předškolní děti a její



analyzovat výdělky přímo uvnitř
jednotlivých organizací, a za-
městnavatelé si tak mohou kon-
trolovat sami situaci. Systém se
osvědčil již v několika evrop-
ských zemích.

V druhé odpolední debatě se
zástupci a zástupkyně zaměstna-
vatelů, odborů a vlády věnovali
praktickému řešení rovného
odměňování, výměně zkušenos-
tí a dobré praxe zaměstnavatelů,
kteří se nerovným odměňová-
ním již zabývají. Workshop ved-
la Lucia Zachariášová z Úřadu
vlády (mimochodem předsed-
kyně ZO našeho OS). Diskutu-
jící potvrzovali horizontální
(odvětvová segregace trhu prá-
ce) i vertikální segregaci v od-
měňování  žen   (nepoměr   žen
a  mužů ve vedoucích pozicích)
a přítomné zástupkyně ČEZ,
Vodafone a Deloitte, společnos-
tí, které se problému věnují,
uvedly příklady dobré praxe
překonávající tyto nerovnosti:
Například  – 75 % žen po
návratu z rodičovské flexibilní

Spravedlnost na den žen: Island do roku 2022
zatrhne platovou nerovnost

Islandské soukromé i státní společnosti s více než
25 zaměstnanci budou jako první na světě muset prokazovat, že za
stejnou práci stejně platí. Ve středu to u příležitosti Mezinárodního
dne žen oznámila tamější vláda. Platová nerovnost mezi pohlavími
má na Islandu skončit nejpozději v roce 2022. 

„Nadešel  čas  pro  radikální  řešení  této otázky,“ prohlásil podle
agentury AP v této souvislosti islandský ministr pro rovnost a sociál-
ní věci Thorsteinn Viglundsson.

Certifikáty, že platí všem stejně bez ohledu na pohlaví, rasu, národ-
nost  nebo  sexuální  orientaci, zavedly už i jinde ve světě, například
v americkém státu Minnesota. Island bude ale první, kde takový cer-
tifikát bude povinný pro soukromé i státní společnosti.

Světové ekonomické fórum zařadilo Island na první příčku v žeb-
říčku   zemí,  který srovnává rovnost mužů a žen. Islanďanky přesto
v průměru stále vydělávají o 14 až 18 procent méně než tamní muži.

Autor: ČTK 
http://ekonomika.idnes.cz/na-islandu-do-roku-2022-skonci-platova-nerovnost-

m u z u - a - z e n - p z f - / e k o - z a h r a n i c -
ni .aspx?c=A170308_172146_eko-
zahranicni_rts
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Rozdíl v odměňování žen a mužů
v České republice činí 22,5 procenta

Rozdíl mezi průměrným platem ženy a průměrným platem muže
činí téměř 7000 korun měsíčně. Kvůli platovým rozdílům rodiny
přicházejí v průměru o  více jak 80 tisíc korun ročně. V mezi-
evropském srovnání je Česká republika v otázkách odměňování
druhá nejhorší z celé Unie.

Nerovné odměňování snižuje rodinné rozpočty, plýtvá lidským
potenciálem, náš stát přichází o příjmy státního rozpočtu. Podpora
rovnosti žen a mužů v odměňování je tedy otázkou klíčovou, ať už
mluvíme o věcech spravedlnosti, ekonomického růstu, rodinné
politiky nebo udržitelného rozvoje.

Nízká cena práce v naší zemi netrápí jen ženy. Je to přesně
naopak. Proto je ve vztahu k odměňování pro obě pohlaví výhodné
usilovat společně o spravedlivou odměnu za práci. 

Z aktivit na podporu rovnosti žen a mužů má prospěch celá
společnost. Jsou to především rodiny, osoby ohrožené na trhu prá-
ce, firmy, ale také muži. Firmy získají lepší a spokojenější, a tedy
produktivnější zaměstnance a zaměstnankyně, stát vyšší daňové
odvody a možná signály zvyšující se porodnosti.

Genderová rovnost je významným motorem ekonomické
prosperity a růstu nejen pro společnost, ale i pro firmy.
Genderová rovnost a její účinné prosazování má významný
pozitivní dopad na kvalitu života.

Ženy častěji než muži pracují na částečný úvazek nebo zcela
přeruší svou kariéru, aby mohly pečovat o děti či nemocné rodiče.
Tato nerovnost se rovněž promítá do oblasti důchodů, jež jsou u žen
v ČR v průměru o 39 % nižší než u mužů.

Rakousko  zavedlo  opatření ke zvýšení transparentnosti
příjmů, a tím zvýšilo povědomí o diskriminaci v odměňování.
Zavedení zákonné povinnosti každoročně podávat zprávy o GPG je
subjektům zaměstnávajícím více než 1000 osob uloženo akčním
plánem již od roku 2010, přičemž počet zaměstnaných osob se po-
stupně snižuje. Od roku 2014 musí reportovat všichni s více než
150 zaměstnanci a zaměstnankyněmi.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_cs.htm
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formy práce, dorovnání mzdy za
dobu na mateřské či po návratu
po půlroce po porodu za 3/4úva-
zek plný plat. Zástupci ze státní
správy upozornili na úskalí
zkrácené pracovní doby spojené
s nižším platem, ale v podstatě
se stejným objemem práce. Řa-
da ministerstev umožňuje práci
z domova, flexibilní formy prá-
ce a zřizuje dětské skupiny.
Předmětem diskuse byla i otáz-
ka dostupnosti informací o výši
odměňování v souvislosti s je-
jím posuzováním jako citlivého
osobního údaje, když nedostup-
nost těchto údajů je jedním z dů-
vodů umožňujících a usnadňu-
jících nerovnosti. V diskusi za-
znělo i to, že ČMKOS a odboro-
vé svazy v ní sdružené se dlou-
hodobě zasazují o odstraňování
příčin všech nerovností v od-
měňování. Kladou přitom důraz
na sociální dialog a kolektivní
vyjednávání, které prokazatelně
zvyšují příjmy a zlepšují pra-
covní podmínky, i když bohužel
ne tak rychle a výrazně, jak si to
situace žádá.                       -dě-

Pokračování ze strany 4

Gender  Pay  Gap  (GPG) je  ukazatelem, který říká, jaká je mzdová
diferenciace  podle  pohlaví,  kde  platy  mužů  jsou položeny za základ
(100 %) a od  tohoto  základu je  odečten  procentuální  podíl  mezd žen
vztažených ke mzdám mužů. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_cs.htm
http://ekonomika.idnes.cz/na-islandu-do-roku-2022-skonci-platova-nerovnost-muzu-a-zen-pzf-/eko-zahranicni.aspx?c=A170308_172146_eko-zahranicni_rts
http://ekonomika.idnes.cz/na-islandu-do-roku-2022-skonci-platova-nerovnost-muzu-a-zen-pzf-/eko-zahranicni.aspx?c=A170308_172146_eko-zahranicni_rts
http://ekonomika.idnes.cz/na-islandu-do-roku-2022-skonci-platova-nerovnost-muzu-a-zen-pzf-/eko-zahranicni.aspx?c=A170308_172146_eko-zahranicni_rts
http://ekonomika.idnes.cz/na-islandu-do-roku-2022-skonci-platova-nerovnost-muzu-a-zen-pzf-/eko-zahranicni.aspx?c=A170308_172146_eko-zahranicni_rts


Jaké otázky byste si měli 
položit, než změníte 
zdravotní pojišťovnu

Změnit zdravotní pojišťovnu lze podle 
zákona o veřejném zdravotním pojištění 
ve dvou termínech v roce, přičemž platí, 
že přihlásit se můžete pouze jednou za 
12 měsíců. Termín pro podání přihlášek 
je od 1. ledna do 31. března, klientem 
nově zvolené zdravotní pojišťovny se pak 
stáváte od 1. července. Pokud nestih-
nete první termín, je možné přeregistrovat 
se i od 1. července do 30. září, v tomto 
případě se klientem nové pojišťovny 
stáváte od 1. ledna následujícího roku. 
Samotné provedení změny je administra-
tivně jednoduché. Stačí pouze v přestup-
ním období vyplnit příslušný formulář, 
dostupný ve většině případů online, 
a veškerou potřebnou administraci vyřídí 
nová pojišťovna za vás.

Jsou benefi ty pojišťovny pro vás 
natolik zásadní, abyste se rozhodli pro 
změnu?

Dnes už každá zdravotní pojišťovna 
nabízí svým klientům speciální bonuso-
vé programy. Nadstandardní nabídky 
představují jednu z mála možností, jak 
získat konkurenční výhodu. Ty mají 
nejrůznější podobu – od příspěvků na 
prevenci či na sport až po atraktivní slevy. 
Rozhodnout se pro změnu pojišťovny jen 
proto, že byste zrovna uvítali 40% slevu 
na předplatné oblíbeného časopisu nebo 
příspěvek na nákup přilby pro syna, tedy 
není příliš strategické. Řada podobných 
nabídek má navíc jen časově omezenou 
platnost, z dlouhodobého hlediska tedy 
nemá význam. 

Jakou má pojišťovna tradici 
a reference?

Zajímejte se, jak dlouho pojišťovna 
funguje, jakou má tradici, kolik eviduje 
pojištěnců a jakou má pověst. Nebojte 
se poptat i známých, kde jsou pojištěni 
a jak jsou spokojeni, abyste měli jistotu, 
že získáte vždy to nejmodernější profe-

sionální lékařské ošetření. Mezi stabilní 
pojišťovny s lety prověřenou tradicí patří 
například Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra ČR, největší zaměstnanecká 
pojišťovna u nás, jež byla v uplynulém 
roce vyhlášena celkovým vítězem sou-
těže o nejlepší zdravotní pojišťovnu roku 
2015 a 2016.

Má vyhovující pokrytí?

Nejdůležitějším kritériem ze všech je být 
veden u takové pojišťovny, s níž mají 
uzavřen smluvní vztah všichni lékaři, 
specialisté a zdravotnická zařízení, 
kam docházíte. Problematičtější 
je u některých pojišťoven do-
stupnost lékařské péče v ur-
čitých regionech. Násled-
kem neuvážené volby 
byste mohli například 
přijít o lékaře, s nímž 
jste roky spokojeni 
a jemuž důvěřujete, 
a to jen proto, že 
s ním nemá vy-
braná pojišťovna 
podepsanou 
smlouvu. 
Smluvní síť 
a dobré pokrytí 
tak zůstává 
nejzásadněj-
ším faktorem.

Jaký má 
přístup ke 
klientům?

Ve středu 
zájmu by také 
měl být přístup 
pojišťovny ke 
klientům a mož-
nost kontaktu. 
Kromě klientských 
center, kde se mů-
žete osobně zastavit 

a vyřešit váš problém, se pomalu veškeré 
byrokratické procesy přesouvají stále více 
do virtuálního prostředí internetu. Zvolená 
pojišťovna by tedy měla být ve vztahu 
k pojištěncům vstřícná, s proklientským 
přístupem, snahou co nejvíce zjednodu-
šovat kontakt a omezovat úřední papíro-
vání na minimum.

Měnit zdravotní pojišťovnu jen na základě poutavé náborové akce je krátkozraké a nepříliš rozumné řešení. 
Změně pojišťovny, jež za vás bude odvádět ze zákona povinné zdravotní pojištění, by měla předcházet 
zralá úvaha. Než přistoupíte k činu, zamyslete se nad několika důležitými parametry.
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Z vážných důvodů jsem po dvou měsících nucen
ukončit nájem bytu. Protože k vyúčtování služeb
správcem domu dojde až příští rok (cca květen
2018),  majitel domu mi chce vyúčtovat zálohy na
služby až poté. Má na to právo?
Podle  zákona  č.  67/2013 Sb  o službách spojených
s užíváním bytu má poskytovatel služeb povinnost za-

slat  uživateli  bytu  vyúčtování záloh za služby proti skutečným ná-
kladům do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Je-li zúčtovací
období kalendářní rok, pak za rok 2017 do 30. 4. 2018. To platí i pro
případ, kdy nájem bytu trval jen část roku 2017.
Pokud mám zastupovat majitele bytu na jednáních společenství
vlastníků, mohu mít zmocnění na delší období, například na dva
roky, nebo musím mít zmocnění ke každému shromáždění?
Plná moc k zastupování může být i na delší dobu. Musí však být přes-
ně specifikována. Osobně však doporučuji jednorázovou plnou moc
na každé jednání shromáždění. 
Lze stanovit vyšší úhrady na úklid v domě majitelům psů?
Podle našich zkušeností z poraden je taková praxe používaná. Vždy
však je podmíněna buď usnesením příslušného orgánu bytového
družstva či společenství vlastníků dle stanov nebo uzavřením dohody
pronajímatele s nejméně dvěma třetinami nájemců v domě. 
Je členem společenství vlastníků vlastník bytové jednotky nebo
bývalý majitel, držitel věcného břemene užívání – osobní služeb-
nosti užívání?
Členem společenství vlastníků je vlastník jednotky zapsaný v registru
KÚ. Samozřejmě, že může vystavit plnou moc držiteli věcného
břemene – osobní služebnosti užívání bytu. 

Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků SON

Otázky k bydlení§ ODPOVÍDÁME §

Odpověď: Odpovědˇ nalezne-
me v ustanoveních zákoníku
práce. Ten v Hlavě II základních
ustanoveních o rozvržení práce
v § 81 odst. 1 stanoví – cituji:
„Pracovní dobu rozvrhuje za-
městnavatel   a   určí   začátek
a konec směn“. Za základní
rozvržení  pracovní doby  se pak
pokládá její rovnoměrné a ne-
rovnoměrné rozvržení. V obou
režimech pak zaměstnavatel
může aplikovat pružné rozvr-
žení pracovní doby. 

Jestliže pak z § 81 odst. 1 jed-
noznačně vyplývá, že zaměst-
navatel určuje začátek a konec
směny, je zcela na něm, zda
bude nebo nebude aplikovat
pružnou pracovní dobu, a u kte-
rých skupin zaměstnanců. Do-
konce je zcela v jeho pravomoci
dosud zavedenou pružnou pra-
covní dobu zase zrušit. Z výše
uvedeného je jasné, že zaměst-
nanci si nemohou zavedení
pružné  pracovní  doby  vynutit
a to ani s poukazem na možnou
diskriminaci. Zákoník práce se
totiž v § 16 odst. 2 odvolává,
pokud se jedná o diskriminaci,
na protidiskriminační zákon.
Ten pak v § 2 odst. 3 zák.
198/2009 Sb., za přímou
diskriminací pokládá „… takové
jednání, včetně opomenutí, kdy
se s jednou osobou zachází
méně příznivě, než se zachází
nebo zacházelo  nebo by se za-
cházelo s jinou osobou ve srov-
natelné situaci, a to z důvodu
rasy, etnického původu, národ-
nosti, pohlaví, sexuální orien-
tace, věku, zdravotního posti-
žení, náboženského vyznání,
víry či světového názoru.“ 

Je  jasné,  že   dikce   zákona
o diskriminaci takto naplněná
není.

Ani zásadu rovnosti zde nelze
aplikovat. Zákoník práce v § 85
stanoví, kdy se pružné rozvržení
pracovní doby neuplatní: 
• při pracovní cestě zaměst-

nance,
• při nutnosti zabezpečení na-

léhavého pracovního úkolu ve
směně, jejíž začátek a konec
je pevně stanoven,

• brání-li jejímu uplatnění
skutečnost, že zaměstnanec
pobírá náhradu mzdy nebo
platu v důsledku nemoci nebo

Dotaz: Je možné, aby zaměstnavatel zavedl pružnou pracovní
dobu pouze na pracovištích vybavených elektronickou evidencí
docházky, a na ostatních ne? Nebo by šlo o diskriminaci?

Sdružení nájemníků ČR je jednotnou organizací pů-
sobící na celém území České republiky. Při uplatňování
svých  programových  cílů využívá SON svých poznatků
z členství v Mezinárodním svazu nájemníků, spolupráce
se státními orgány všech stupňů, s orgány samosprávy, s právnickými
a fyzickými osobami, které mají podobné cíle. 
PROSAZUJE: oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a vý-
znam nájemního bydlení pro občany při jednání s orgány státní
správy a samosprávy
PŘEDKLÁDÁ: vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti,
připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení
ORGANIZUJE: poradny SON s cílem poskytnout odborné konzul-
tace a pomoc potřebným v bytové problematice
SON  je  občanské  sdružení  a  pracuje na principu lidské solidarity
a neziskovosti. V poradnách jsou služby poskytovány pouze členům
SON a po předložení legitimace i členům odborových svazů, se který-
mi máme uzavřené dohody o spolupráci. Podmínky poskytování slu-
žeb v poradnách upravuje organizace SON, která poradnu provozuje. 
Poradny najdete na: https://www.son.cz/poradna.php
Členové  Odborového  svazu  státních  orgánů a organizací mají
z titulu svého členství porady zdarma!

Anketa Odborové akademie 2016

ČMKOS k novele zákoníku
práce uspořádala ve středu 8.
března tiskovou konferenci, kde
upozornila  i  na poslanecké ná-
vrhy, jejichž cílem je výrazně
zhoršit  postavení  zaměstnanců
a omezit práva odborů. Záznam
tiskové konference na:

https://www.cmkos.cz/obsah/
219/video-zaznam-z-tiskove-
konference-ke-koncepcni-nove-
le-zakoni/18520

karantény,
• jestliže to neumožňují pro-

vozní úkoly,
• v dalších případech urče-

ných zaměstnavatelem.
V obecné rovině lze chápat,

že pro řadu zaměstnanců je
zavedení pružné pracovní doby
přínosem. Nemá sice přímo
charakter  bonusu,  ale jedná se
o moderní způsob rozvržení pra-
covní doby. Tak jak vše, má i on
své příznivce i odpůrce jak mezi
zaměstnanci, tak mezi zaměst-
navateli. Někteří zaměstnanci
zvláště v případech, kdy pracují
u „velkorysejšího “ zaměstna-
vatele předpokládají, že mohou
vyřídit své soukromé věci v pra-
covní době, jiní naopak přestože
si budou muset osobní věci vyři-
zovat pouze ve volitelné pracov-
ní době, vítají, že jim pružná
pracovní doba umožní lépe or-
ganizovat např. péči o nezletilé
děti, ať již se to týká školní
docházky nebo jde o jejich vol-
ný čas, naplněný různými záj-
movými kroužky nebo sportem.
Stejně tak ocení, že jim pružná
pracovní doba umožní lépe rea-
lizovat jejich záliby a koníčky.

Také zaměstnavatelé mohou
mít k zavedení pružné pracovní
doby různý vztah. Někteří vítají,
že zaměstnanec je povinen vyři-
zovat si své osobní věci ve svém
volném čase, jiní zaměstna-
vatelé pokládají za nezbytné,
aby někteří jejich zaměstnanci
resp. skupiny zaměstnanců byli
k dispozici po celou jim sta-
novenou týdenní pracovní dobu,
bez možnosti její pružné úpravy.

Shrnuto: - stanovení nebo
odvolání pracovní doby formou
jejího pružného rozvržení je
zcela v kompetenci zaměstna-
vatele, v daném případě se ne-
jedná o diskriminaci nebo o po-
rušení práva rovnosti zaměst-
nanců.          JUDr. Pavel Sirůček

z konfederace

https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-zaznam-z-tiskove-konference-ke-koncepcni-novele-zakoni/18520
https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-zaznam-z-tiskove-konference-ke-koncepcni-novele-zakoni/18520
https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-zaznam-z-tiskove-konference-ke-koncepcni-novele-zakoni/18520
https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-zaznam-z-tiskove-konference-ke-koncepcni-novele-zakoni/18520
https://www.son.cz/poradna.php
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lužeb 
Evropská federace
odborových svazů veřejných
služeb 

Řecká ADEDY   vydává  studii:  Uprchlická  krize a řecké veřejné
služby
6. březen 2017

Výzkumný institut řecké odborové organizace ADEDY, která je
součástí PSI, zveřejnil zprávu „Uprchlická krize a řecké veřejné služby:

Mapování kontribuce veřejných služeb na
ostrově Lesbos z pohledu vnímání, regis-
trace,  ubytování,   pečovatelských   služeb
a procedur při žádání o azyl.” Navzdory
tvrdým   úsporným  krokům musí  veřejné
služby reagovat na bezprecedentní huma-
nitární krizi a to vše při hrozných ne-li pří-
mo nemožných podmínkách. V první linii

zde  stáli  pracovníci veřejných  služeb, kteří  poskytovali imigrantům
služby  ubytování,  registraci,  zdravotní  služby nebo zpracování žá-
dostí o azyl. Výzkum ukázal, že navzdory vládním škrtům prokázali
pracovníci veřejných služeb obrovskou solidaritu. Zpráva rovněž uvádí,
že je nutné využít tyto těžce získané zkušenosti, které mohou zlepšit
plánování a koordinaci veřejných služeb v krizových situacích. Víme,
že řádně fungující veřejné služby jsou klíčové při prosazování lidských
práv, udržitelné integraci přistěhovalců a uprchlíků a blahobytu pro
všechny. 
Ženy po celém světě bojují za sociální spravedlnost. Dost je dost. 
8. březen 2017

“Dne 8. března letos slibujeme svou solidaritu s miliony žen v běž-
ných hnutích a odborech po celém světě a říkáme: Dost je dost! Říkáme
ne rasizmu, xenofobii i homofobii. Žádáme o nezávislost a kontrolu nad
svým vlastním životem. Žádáme rovnoprávnost a ukončení násilí za-
loženém na odlišnosti pohlaví a kvalitní veřejné služby pro všechny!
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu dále řekla: „Zatímco
je náš politický systém v krizi a globální ekonomický model pracuje
pouze pro pár vyvolených a ne pro všechny, ženy povstávají za sociální

spravedlnost, solidaritu a demokracii. Kaž-
dým rokem 8. března slavíme Mezinárodní
den  žen, kterým  si  připomínáme stávku žen
v textilním průmyslu v New Yorku v roce
1908, kdy v ohni uhořelo 146 pracovníků kvů-
li špatným pracovním podmínkám. Toto da-
tum značí přelom v boji žen za pracovní práva
a rovnost. Po více než sto letech je však před
námi pořád dlouhá cesta k dosažení těchto
cílů. Mnoho lidí se cítí opomíjeno systémem,
který pracuje pro 1 %, a který je čím dál be-
zohlednější jak z pohledu ekonomického, tak
z  pohledu  sociální  agendy,  což pouze vede

k větším nerovnostem místo lepší budoucnosti pro příští generace. Tato
vize je zcela nepřijatelná pro miliony žen, děvčat a mladých lidí, kteří
před nedávnem vyrazili protestovat do ulic vyzývajíc k jinému lepšímu
světu založeném na lidských právech a důstojnosti.“ Předsedkyně
Světové ženské rady při PSI Juneia Batistová při příležitosti MDŽ řekla:
„Ženy volají po novém světovém pořádku nejen, co se týče pohlaví.
Chceme jiné sociální vztahy, svět bez násilí, zabíjení, diskriminace, vy-
loučení, autoritářství a patriarchálních politik.“
Jižní Korea: Prezidentka Park je pryč – odbory v tom sehrály
důležitou roli
15. březen 2017

Trestní řízení s Park Geun-hye, která je nyní již bývalou prezident-
kou Koreji, není pouhou kulminací politického skandálu zahrnujícího

korupci. Jedná se také o vítězství
vytvořené odborovým hnutím, které vytr-
vale odsuzovalo špatné zacházení s pra-
covníky ze strany jejího režimu. Dne 10.
března Ústavní soud Jižní Koreje jedno-
myslně rozhodl o sesazení paní Park z je-
jí funkce, a podle korejské ústavy musí
být nový prezident zvolený do 60 dní.

Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Vítáme
zprávu, že režim, který systematicky napadal pracovníky a odborářská
práva konečně padnul. Obvinění proti prezidentce potvrzují, že vláda
kriminalizovala odbory, zatímco její členové pobírali úplatky od nad-
národních korporací. Odvolání je velkým úspěchem pro odborové hnutí,
které  se nikdy nevzdalo, a pokračovalo v boji navzdory všem útrapám
a překážkám ze strany autoritativního režimu, který trestně stíhal a za-
týkal odborové předáky. Očekáváme, že volby, které proběhnou 9. květ-
na, budou začátkem nové demokratičtější Koreje.“
Zástupce MMF zdůrazňuje potřebu silných veřejných služeb a vy-
mezuje rizika spojená s projekty PPP
15. březen 2017

V nedávné minulosti se mnoho mezinárodních organizací, jako je
Světová banka nebo MMF, vyjadřovalo až přehnaně optimisticky ohled-
ně projektů PPP (Projekty ve spojení veřejného a soukromého sektoru).

Tyto mezinárodní organizace často ig-
norují, že tyto projekty jsou nezřídka
využívány  ke  skrývání  dluhů  a  že
mnoho z těchto projektů skončilo ne-
úspěchem. Po dlouhé kampani odborů
si však někteří členové velkých mezi-
národních  organizací začínají uvědo-
movat, že projekty PPP nestojí za

všechnu  pozornost,  kterou  přitahují,  a  že  silné veřejné služby jsou
klíčem ke snížení rizik, která vytváří soukromý sektor. Gerd Schwartz,
který je v MMF zástupcem ředitele Institutu pro rozvoj kapacit, uvedl,
že posílení pozice veřejných služeb v rozvinutých zemích je klíčové pro
budování institucí, které jsou potřebné pro zdravé hospodářské řízení.
Mnoho chudých zemí čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve
veřejných  službách,  jako  jsou  veřejná  správa  nebo  finanční řízení,
a mnoho z těch, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, je často přetahováno
do soukromého sektoru. Gerd Schwartz z MMF dále řekl, že špatně pla-
cená  pracovní  místa  a  nedostatek profesionality v některých zemích
znamenaly, že na práci ve veřejném sektoru je nahlíženo s pohrdáním.
Výsledkem je, že mnoho pracovníků nezůstává ve svých funkcích dost
dlouho na to, aby přineslo pozitivní změnu, a instituce tak trpí
neustálým nedostatkem kontinuity. Proto je důležité s těmito problémy
bojovat a budovat image veřejných služeb jako zajímavého místa pro
kariéru. To je klíčové pro udržitelnost institucí a budování kapacit, které
jsou základem pro další rozvojovou práci.“
Zajišťování  efektivních a bezpečných pracovních sil ve veřejných
službách
15. březen 2017

Zdraví pacientů, jejich bezpečnost a pocit pohody záleží primárně na
spolehlivosti a přesnosti metod používaných při vybírání pracovníků ve
veřejném sektoru. To se může zdát jako samozřejmost, ale přesto…

Zástupci PSI bili na poplach již v červnu
2015  a  Evropská  federace  odborových
svazů veřejných služeb  (EPSU) zorgani-
zovala první mítink ohledně tohoto tématu
v  Berlíně v listopadu 2016. Tento mítink
umožnil odborářům z různých zemí vy-
měnit si své zkušenosti s vyhledáváním
personálu. Faktem zůstává, že většina per-

sonálních systémů ve zdravotnictví je nastavena primárně na snižování
nákladů. V kontextu úsporných politik jsou správy nemocnic pod stále
větším tlakem, aby výrazně snižovaly náklady na zaměstnance. Vý-
sledkem je klesající schopnost nemocnic poskytovat bezpečné a spo-
lehlivé zdravotní služby. Poměr počtu personálu a pacientů je pod
bezpečnou úrovní a to vystavuje pacienty významným rizikům.
Efektivní a bezpečné plánování personálu musí počítat nejen s celkovou
velikostí personálu, ale také s kvalifikací a zkušenostmi s ohledem na
rozdílné regionální preference. Systém musí jít snadno zavést, musí být
závazný a musí být průběžné monitorován. 

Pavol Mokoš




