
Zveme Vás na besedu o služebním zákonu
která se bude konat

ve čtvrtek dne 3. dubna 2014 od 16 hodin v zasedací místnosti
č. 306 v budově Nové radnice Magistrátu města Ostravy, 3. patro,
Prokešovo nám. 8, Ostrava.
Diskutovat budeme s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, představitelem iniciativy Rekonstrukce státu, se členem
vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Za Mladé odboráře Odborového svazu státních orgánů a
organizací Vás srdečně zve

Bc. Kamil Kloz, DiS., v. r., KlozK@seznam.cz

Praha
31. března 2014
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Případným autorům
příspěvků do našeho

časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,

pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.

Podtržený text v PDF dokumentu

je hypertextový odkaz v rámci

dokumentu, na url adresu

či e-mailovou adresu.

http://statorg.cmkos.cz
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Kompletní nabídka rekreace pro členy
odborového svazu a rodinné příslušníky

na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

Předsednictvo VOS

Proč jste se rozhodl kandidovat na funkci předsedy ČMKOS?
Tím hlavním důvodem je podpora z odborových svazů sdružených

v ČMKOS, a samozřejmě ta, kterou mi vyjadřují orgány OS KOVO.
V posledních dnech jsem se také od předsedy OS SOO Ing. Jana

Rovenského dozvěděl o rozhodnutí vašeho odborového svazu o nomi-
naci mé osoby, a rád bych i touto cestou velmi poděkoval za tak vel-
kou důvěru. Je to pro mne zároveň velký závazek vůči vašemu odbo-
rovému svazu.
Jaký bude po 6. sjezdu ČMKOS největší úkol před odbory?

Nebude to zdaleka jen jeden úkol či jen malý výčet. Ten hlavní
soupis bude uveden v Programu ČMKOS na období po VI. sjezdu, ale
pro mne osobně to bude budování respektu společnosti vůči ČMKOS
a členským odborovým svazům. Odbornost zástupců zaměstnanců
členských odborových svazů je na tak vysoké úrovni, že by se od nás
mohly mnohé organizace učit. Myslím tím zejména politické strany,
které místo zájmů občanů mnohdy hájí jen sebe a osobní zájmy.

Dalším úkolem, který před ČMKOS bude stát, je dohodnout s vlá-
dou a zaměstnavateli nové impulsy, které rozpohybují českou
ekonomiku. Bez lepší ekonomiky České republiky nebudeme mít šan-
ci zlepšit podmínky zaměstnanců, včetně vysoké míry nezaměst-
nanosti.

V souvislosti s vaším odborovým svazem bude nejdůležitějším té-
matem pro ČMKOS nový služební zákon. Důstojné a jednoznačné
postavení státní správy je zárukou neopakování chyb z minulosti a
snad také ukončení situace, kdy dosud každé volby znamenaly hlu-
boké a ne vždy logické zásahy do státní správy, kterou to někdy až
paralyzovalo.

Josef Středula, předseda Odborového svazu KOVO, kandídát na předsedu ČMKOS
J. Středula se narodil 12. 11. 1967

v Opavě. Absolvoval Střední prů-
myslovou školu strojnickou v Opa-
vě. V letech 1990 - 1993 byl
místopředsedou základní organi-
zace Odborového svazu KOVO
Vítkovice - závod 2 (dnes EVRAZ
Vítkovice Steel). Od roku 1993 -
6/2005 místopředsedou Odboro-
vého svazu OS KOVO, nyní předse-
dou Odborového svazu KOVO,
členské organizace ČMKOS.
Působí jako člen Rady ČMKOS,
člen odborové delegace v tripartitě,
člen PT RHSD pro místní rozvoj,
člen PT RHSD pro hospodářskou
politiku, člen Rady pro konkurence-
schopnost, člen Rady pro fondy
strategického rámce, monitoro-
vacího výboru pro Operační pro-
gram průmysl a podnikání, člen
Monitorovacího výboru OPPI, člen
Monitorovacího výboru OPTP,
člen Výkonného výboru industriAll

Europe, člen Řídícího výboru
industriALL Europe, člen Vý-
konného výboru IndustriALL Glo-
bal.

Ve čtvrtek 27. března 2014 se
v Praze konalo 23. zasedání
předsednictva VOS.

PVOS projednalo zprávu o ho-
spodaření OS SOO za rok 2013,
kterou se bude zabývat Výbor OS
SOO na svém zasedání 24. dubna.
1. místopředseda OS Pavel Bed-
nář informoval o jednání nedáv-
ného Sněmu ČMKOS, který se
mj. zabýval přípravou VI. sjezdu
ČMKOS, který se bude konat v Pra-
ze 25. – 26. dubna 2014. Zástupci
našeho OS jsou členy pracovních
komisí připravujících sjezd a do
pracovního předsednictva sjezdu
byl sněmem navržen předseda
našeho OS. Předsednictvo se jed-
noznačně shodlo na návrhu, aby
náš odborový svaz nominoval na

předsedu ČMKOS Josefa Stře-
dulu (předseda OS KOVO), na
místopředsedu ČMKOS Víta Sam-
ka (vedoucí právního oddělení
ČMKOS) a na členku revizní ko-
mise ČMKOS Zdeňku Vujčí-
kovou (členka revizní komise OS
SOO).

V rámci přípravy sjezdu našeho
odborového svazu, který se bude
konat v Praze 13. - 14. března
2015, budou sekce do 24. dubna
2014 nominovat své zástupce do
pracovních komisí pro přípravu
sjezdu.

PVOS vzal na vědomí evidenci
tří nových základních organizací
s celkem 29 členy a dvou indi-

Redakce se obrátila s otázkami také na druhého kandidáta na předsedu ČMKOS Václava
Pícla, ten nereagoval. - dě-

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
http://statorg.cmkos.cz
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viduálních členů. 1. místopředse-
da OS P. Bednář informoval o fun-
gování portálu OdboryPlus a
připomněl dostupnost informací
o rekreacích na webové stránce
odborového svazu.

Předseda OS Jan Rovenský in-
formoval o situaci ohledně projed-
návání novely služebního zákona.
Zástupci našeho svazu se zúčast-
nili všech oficiálních jednání,
která se týkala novely zákona či
vládního návrhu zákona, i dalších
individuálních jednání k proble-

matice zákona o státní službě.
Novelu zákona by měla do konce
června schválit Poslanecká sně-
movna PČR, do konce října pak
Senát PČR a podepsat prezident,
plná účinnost zákona by měla být
od 1. 1. 2015. Náš odborový svaz
pokládá tvorbu tak významné
zákonné normy bez řádného při-
pomínkového řízení a pod časo-
vým tlakem za neadekvátní vzhle-
dem k její důležitosti. V současné
době ještě není vyjasněna řada
otázek, např. postavení náměstků
ministrů, vyjmutí některých úřadů
z působnosti zákona a přede-

vším pak otázka odměňování,
když existuje i požadavek, aby
bylo zavedení zákona finančně
neutrální. Odměňování musí kom-
penzovat navýšené povinnosti
oproti zákoníku práce. Odborový
svaz vnímá jako pozitivní, že by
neměla být politicky ovlivnitelná
systemizace pracovních míst, že
přechod stávajících zaměstnanců
pracujících ve státní správě déle
než tři roky pod účinnost zákona
by měl být bez složení zkoušky a
výsledky výběrových řízení na ve-
doucí pozice by na rozdíl od stá-
vajícího stavu měly být závazné.
J. Rovenský informoval, že 7.
dubna by mělo být připraveno
paragrafové znění novely.

K použití 2% navýšení
prostředků na platy pro státní
správu v roce 2014 předseda
OS J. Rovenský uvedl, že vzhle-
dem k tomu, že nebyly upraveny
tabulky vládního nařízení o pla-
tech, je praxe velmi různorodá.
Odborový svaz jedná s Mini-
sterstvem práce a sociálních věcí.
Měl by být upraven a posléze
zrušen od 1. 1. 2015 § 6 vlád-
ního nařízení o odměňování, a
pokud dojde k navýšení prostřed-
ků na platy ve státním rozpočtu,
měla by být provedena úprava ta-
bulek tak, aby 2/3 navýšených
prostředků byly určeny pro
nárokové složky platu.

-dě-

Společné jednání členů
orgánů odborových organizací
sdružených v PV sekce Finanční
správy se konalo ve středu 26.
března v Praze.

Hosty konference byli Jan
Knížek, ředitel Generálního fi-
nančního ředitelství, ředitelé
některých finančních úřadů, zá-
stupce Odborového sdružení za-
městnanců finančních orgánů a
zástupci vedení našeho odbo-
rového svazu.

Generální ředitel J. Knížek
v úvodu svého vystoupení s ra-
dostí konstatoval, že na rozdíl
od minulých let jsou tentokrát
zabezpečeny prostředky na
provoz i odměňování na celý
kalendářní rok a resort na zá-
kladě jednání odborů, zaměstna-
vatele a ministerstva financí má
k dispozici 50 milionů korun na
stravování. Stravenky by měly
fingovat od 1. května s tím, že
celková suma na stravování
bude využita do konce roku.
Dále uvedl, že financování fi-
nanční správy je dlouhodobě
podhodnoceno, přičemž její dob-
ré fungování a cíl, kvalitní vý-
běr daní, je závislý na vložených
prostředcích. J. Knížek se ozna-
čil za mírného optimistu ohled-
ně zlepšení financování správy
v příštích letech. Navýšené
prostředky ze státního rozpočtu
na platy jsou ve finanční správě,
mj. zásluhou odborů, plošně
rozděleny do tarifních platů.
Pracovníkům zařazeným v 12.
třídě, kterým nebylo možné zvý-
šit tarifní plat, bude navýšení
kompenzováno v osobním ohod-
nocení.

Ohledně projektu jednotného
inkasního místa J. Knížek sdělil,
že od 1. 1. 2015 spuštěn nebude
a jeho revize zabere minimálně
rok. Loňská reorganizace fi-
nanční správy proběhla úspěšně
a automatizovaný daňový infor-
mační systém na rozdíl od
jiných zaváděných informačních
technologií ve státní správě
dopadá dobře, případné prob-
lémy se řeší. Generální ředitel
poděkoval zaměstnancům za je-
jich práci.

V diskusi zazněly požadavky
na systematicky zajištěnou zastu-
pitelnost vzhledem k nemocnos-
ti a přetíženosti zaměstnanců,
kritika přechodů plátců do Pra-
hy, upozornění na problémy
s uchováváním písemností či
upozornění na možnosti využití
vzdělávacích zařízení k rekreaci.

Předseda našeho odborového
svazu Jan Rovenský shrnul
současnou situaci ohledně nove-
ly zákona o státní službě a pro-
jednávání a následné schválení
velkých úprav bez předchozího
řádného připomínkového řízení
označil za nestandardní.

Ing. Vojtěch Rosenberger,
předseda PV sekce Finanční
správy, hodnotí příznivě po-
čáteční kontakty s novým mi-
nistrem financí, který je vstřícný
diskusi a jednání s odbory.
Odbory i zaměstnavatel si slibu-
jí od zamýšlené společné pra-
covní skupiny, ve které budou i
zástupci ministerstva, a která by
měla do léta vzniknout, zlepšení
pracovních podmínek i celko-
vého fungování finanční správy.

FKSP bude využíván stáva-
jícím způsobem s tím, že část
čerpání je určena pro akce a pri-
ority v krajích. V. Rosenberger

ocenil solidaritu s postiženými
povodněmi v loňském roce, i při
pouze 10% odborové organizo-
vanosti ve finanční správě jsou
odbory brány jako sociální part-
ner, pozitivní je, že jsou již mezi
odboráři i mladí zaměstnanci.

Odbory mají zásluhu přede-
vším na řešení průběžných prob-

lémů v souvislosti s přechodem
na novou organizační strukturu
(o automatizovaném daňovém
informačním systému jednaly
odbory na každém setkání se
zástupci zaměstnavatele) a na
zachování příspěvku na stra-
vování z prostředků zaměstna-
vatele. -dě-

V Praze se 14. ledna 2014
konalo zasedání výboru sekce
ústředních orgánů státní správy.
Předseda OS SOO Ing. Jan
Rovenský informoval o situaci
okolo přípravy zákona o státní
službě a o trvajícím požadavku
na zrušení platnosti nařízení
vlády k platovým poměrům
v souvislosti s osobními platy.

Předseda výboru sekce Ing.
Jaroslav Maděra přítomné se-
známil s materiálem „Příprava
VII. sjezdu OS SOO“ projed-
naným výborem OS 12. 12.
2013, informoval o ustavení
Mladých odborářů OS SOO a
jejich statutu, seznámil se zhod-
nocením svazové rodinné re-
kreace v roce 2013 a s jejím
zabezpečením pro rok 2014 a
podrobně podal informace o ho-
spodaření odborového svazu.

Ing. Ladislav Říha poděkoval
předsedovi odborového svazu za

aktivitu při vyjednávání okolo
zákona o státní službě a upo-
zornil, že i když bude zákon
účinný již od roku 2015, jeho
plné uplatnění se projeví o něko-
lik let později, dále informoval,
že ústřední orgány mají cca 18,5
tisíce zaměstnanců, podle do-
poručení EU by tento počet měl
být mezi 25 až 27 tisíci.

Členové výboru informovali
o stavu v kolektivním vyjed-
návání se zaměstnavateli, zejmé-
na o situaci v přípravě nových
kolektivních smluv či jejich do-
datků, v jednom z nich je např.
zapracována práce z domova.

Výbor projednal přípravy
konferencí sekce v období do
konání sjezdu odborového svazu
v roce 2015 a situaci v odvodu
z členských příspěvků a do-
poručil prověřit platby některých
základních organizací revizní
komisí.

Ústřední orgány státní správy



Naše drahá sKarta
Koncem února letošního roku neslavně skončila

slavná sKarta bývalého ministra Jaromíra Drábka
(TOP 09). Než ji poslední klienti vyhodí, doporučuje
jim úřad práce ji pro jistotu radši znehodnotit
přestřižením.

Nebude tak jednoduché na sKartu zapomenout. Ať totiž chceme,
anebo ne, stala se právě ona výmluvným symbolem politiky TOP 09.

Tato strana slibovala maximální úspornost ve státní správě. Dnes
nikdo neví, na kolik nás Drábkovo dědictví ještě přijde. Jen vlastní
ukončení krátkého života sKaret spolkne hned přes pět miliónů korun.
Ty nepůjdou z pokladny TOP 09, ale z kapes daňových poplatníků.

Novou ministryni práce pak hlavně čeká vyjednávání s Českou
spořitelnou o případných náhradách za předčasné ukončení projektu.
Banka své náklady údajně vyčíslila na 203,8 miliónu. Nic jí není plat-
né, že získala právo provozovat sKarty až do roku 2024.

Možná by měl exministr Kalousek rozeslat občanům stvrzenky, kde
jim oznámí – jak je jeho dobrým zvykem – kolik budou každého z nás
včetně nemluvňat karetní kouzla bývalého ministra za jeho stranu stát.

Nejde však jen o peníze. Jednou z nejvyšších hodnot bytostně kon-
zervativní strany Karla Schwarzenberga je úcta k našemu soukromí.
V případě sociální karty, kterou nafasovalo zhruba 280 tisíc lidí, to
však neplatilo. Jejich soukromá data měla být předána třetí straně, jež
by s nimi mohla nakládat podle vlastního uvážení. Jejich život měl být
zkomplikován, přičemž nikdo nebral ohledy ani na nářky tělesně
postižených. Jako kdyby úcta k soukromí platila jen pro ty silné, zá-
možné a vlivné.

Topka slibovala dosáhnout vyšší účinnosti ve fungování státní
správy. Důsledkem jejího pokusnictví však byl jen vznik zcela
zbytečných komplikací. Stahování sKaret muselo být urychleno v obavě
z dalších zmatků. Nově zaváděné informační systémy nemají aplikaci
na tento způsob výplaty dávek.

Když už sKarta vznikla, měla by být aspoň nějak využita. Mohla by
třeba sloužit jako stranické průkazy pro zbylé členy TOP 09. Dnes a
denně by jim připomínala, jak je jejich strana úsporná, efektivní a jak
delikátně respektuje jejich soukromí.
Jan Keller
Zdroj: Právo (3. 3. 2014)
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Ze sekcí

Ve středu  16. dubna 2014 na
své 8. schůzi bude ústavně
právní  výbor  PS  PČR,  jednat
o novele zákona o státní službě.

(Projekt Rekonstrukce státu: Cílem  Rekonstrukce  státu je přijmout
9 protikorupčních zákonů. Jsou to neideologické
zákony, které by měl podpořit  každý  politik  zpra-
va  i  zleva. Za Rekonstrukcí státu stojí dvacet

renomovaných protikorupčních organizací  v  čele  s Transparency
International, Ekologickým právním servisem a Oživením.)

Aktuální nabídky
http://vyhody.odboryplus.cz/

Na  programu   jsou   institucio-
nální působnost, systém od-
měňování, vzdělávání a úřed-
nická zkouška, přechodná us-
tanovení.
http://www.psp.cz/sqw/text/text
2.sqw?idd=97529

Rekontrukce státu, 13. 3. 2014:
Připomínky k věcnému přehledu pro

Ústavně právní výbor Sněmovny - sněmovní tisk č. 71
Obecné připomínky
1. Zvolená legislativní cesta je
zcela  nestandardní  a  vybočuje
z dobré legislativní praxe. Nic-
méně vítáme možnost se k před-
loženému materiálu vyjádřit a
pevně věříme v náležité vy-
pořádání připomínek.
2. Předkládaný materiál je v řadě
bodů nejasný či nekonkrétní,
není jasné, zda oblasti ve věc-
ném přehledu neřešené, budou
řešeny dodatečně či zda zůstáva-
jí v podobě původního textu slu-
žebního zákona či původní
novely zákona předložené jako
sněmovní tisk 71. Tato skuteč-
nost  způsobuje  značné potíže
při  připomínkování  materiálu.

V části konkrétních připomínek
dodržujeme pořadí řešených
oblastí zákona.
3. Materiál opomíná zásadní
podmínky či plán zavádění no-
velizovaného zákona, tzv. imple-
mentační strategii. Nestanoví
základní posloupnost implemen-
tačních kroků, nové systemizaci
nevěnuje pro přechodné období
žádnou pozornost, přitom právě
nová systemizace je základním
východiskem pro jakoukoli im-
plementaci této legislativy.
Konkrétní připomínky (na
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/p
ro-media/7878-pripominky-k-vecne-
mu-prehledu-pro-ustavne-pravni-vy-
bor-snemovny---snemovni-tisk-c-71)

Zasedání předsednictva pod-
nikového výboru odborových
organizací Celní správy ČR se
konalo  5. března 2014 v Praze.
V rámci informací z činnosti za-
městnavatele bylo konstatováno,
že o pracovní době – nerovno-
měrně rozvržené době služby
bylo jednáno předsedou pod-
nikového výboru  s generálním
ředitelem CS, a že je nutné řídit
se stanoviskem ministerstva vni-
tra. Generální ředitel osloví
ředitele CÚ, aby prověřili, zda je
nutná nerovnoměrně rozvržená
doba služby na všech oddě-
leních, kde je tato nerovnoměrně
rozvržená doba služby stanove-
na.  

Předsednictvo podnikového
výboru obdrželo k připomínkám
od  zaměstnavatele   Pravidla
zdvořilosti a chování v CS ČR.
Předmětem připomínek je ze-
jména upřesnit paragrafy zákona
361/2003  Sb. a zákoníku práce
v čl. 2 pravidel, vynechat citace
z Etického kodexu celníka –
kodex je samostatně vydaný.
Odbory též vyjádřily  připo-

mínky k oslovování hodnostmi,
v  návrhu je velké omezení, co se
týče úpravy vlasů, vousů. 

Odbory budou žádat informa-
ce o výši odměn v roce 2013 pro
řadové   zaměstnance,     manag-
ment a ATZ, způsob jakým bu-
de tento požadavek vznesen, bu-
de upřesněn na příštím zasedání
PV OO CS.

Schválen je plán sportovních
akcí a plán rodinné a dětské
rekreace pro rok 2014 v rámci
celní správy.

Host jednání, 1. místopředse-
da odborového svazu Bc. Pavel
Bednář informoval o seminářích
k občanskému zákoníku a zá-
koníku práce, konferenci Mla-
dých odborářů a projednávání
novely zákona o státní službě.
Odborový svaz požádá Mini-
sterstvo financí, aby pan ministr
přijal delegaci odborového sva-
zu, a členem delegace, aby byl
zástupce CS. Tématem této pra-
covní schůzky bude nerovnost
zaměstnanců Celní správy ČR
vůči ostatním zaměstnancům
státní správy.

Celní správa

Nejnovější údaje ČSÚ
Obyvatelstvo 10 512 419 
(k 31. prosinci 2013)
Hrubá mzda 26 637 Kč 
(Průměrná mzda meziročně  v %, 4. čtvrtletí 2013 nominální:  - 1,8,
reálná:  - 2,9)
Míra inflace 1,1 % 
(přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců
proti průměru 12 předchozích měsíců, únor 2014)
Hrubý domácí produkt 1,3 % 
(meziroční růst v 4. čtvrtletí 2013, datum zveřejnění 6. 3. 2014)
Průmyslová výroba 5,5 % 
(meziroční růst k lednu 2014,  datum zveřejnění 14. 3.2014)
Stavební výroba 5,0 % 
(meziroční růst k lednu 2014, datum zveřejnění 14. 3. 2014)
zdroj: http://www.czso.cz/

http://www.czso.cz
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pro-media/7878-pripominky-k-vecnemu-prehledu-pro-ustavne-pravni-vybor-snemovny---snemovni-tisk-c-71
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pro-media/7878-pripominky-k-vecnemu-prehledu-pro-ustavne-pravni-vybor-snemovny---snemovni-tisk-c-71
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pro-media/7878-pripominky-k-vecnemu-prehledu-pro-ustavne-pravni-vybor-snemovny---snemovni-tisk-c-71
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pro-media/7878-pripominky-k-vecnemu-prehledu-pro-ustavne-pravni-vybor-snemovny---snemovni-tisk-c-71
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=97529
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=97529
http://vyhody.odboryplus.cz/


ONLINE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

www.zpmvcr.cz

KDE MÍT
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ?

Online přihláška
Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Každá máma chce pro své děti to nejlepší a vždy vybírá jen to, co dítěti 
a rodině vyhovuje nejvíce. Zdravotní pojištění je pro každou rodinu 
důležité. Přihlásit se k ZP MV ČR nikdy nebylo pohodlnější.

www.211.cz



Rekreační objekt se nachází v nejkrásnější a ekologicky
nejčistší části Šumavy na řece Vydře. Ze Srní je na
Čeňkovu Pilu vzdálenost 2,5 km po modré značce. Název
Čeňkova Pila je podle zakladatele pily, pražského
velkoobchodníka se dřevem Čeňka Bubeníčka. Je zde vel-
mi pěkný pohled na řeku Otavu, vznikající právě na tomto
místě soutokem Vydry a Křemelné. Obec Čeňkova Pila je
příhodným výchozím bodem k nejkrásnějším místům
střední části Šumavy – blízkým i vzdálenějším. Leží při
silnici vedoucí ze Sušice (25 km, železniční stanice) od
Modravy a dále, umožňuje ponořit se po několika krocích
do ticha přírodní rezervace. Inspirací pro vycházky může
být i návštěva muzea ZČE elektrárny (naproti RZ
Bystřina), sklárny v Anníně a dalších míst.
V létě je tu možnost k rybaření, turistice i cykloturistice. V
zimě k výletům na běžkách po značených trasách, či k
lyžování na blízkých kopcích s vleky (2,5 km).
Celoroční provoz, ubytovací kapacita 47 lůžek. Ve dvou patrech je, 17 pokojů d-
voulůžkových, 3 pokoje třílůžkové, 1 pokoj čtyřlůžkový. Možnost přistýlek. Pokoje jsou vy-
baveny ústředním topením, teplou a studenou vodou. V každém patře se nachází sprchy a
WC – oboje vyhrazené zvlášť pro muže a ženy.
Restaurace penzionu je připravena zajistit stravování větších skupin i uspokojit přání
náročných jednotlivců. V letních měsících je možnost příjemného posezení na terase
restaurace.

Ubytovaným hostům je k dispozici společenská místnost s televizí, videem, vybavení pro stolní tenis a parkoviště pro osobní automobily a 1
autobus. Nechybí ani ohniště pro táborák, možnost grilování v přírodě a přírodní dětský koutek

INFORMACE PRO REKREANTY S POUKAZEM ODBOROVÉHO SVAZU
1. Týdenní poukaz s polopenzí pro člena odborového svazu stojí Kč 2660,- (tj. 7 x 380) . Dále je možno rekreační středisko využívat celoročně

i ke krátkodobým pobytům. Cena za 1 den s polopenzí je Kč 380,-. Uvedené ceny se týkají pouze pobytů sjednaných přes náš odborový s-
vaz.

2. Dopravu do místa rekreace si rekreanti zajišťují sami na vlastní náklady (doporučujeme užití osobního automobilu). Do místa rekreace je
možné využít autobusovou dopravu z Prahy - Knížecí – Čeňkova Pila.

3. Pobyt začíná vždy v sobotu (ubytování od 14.00 hodin) večeří a končí následující sobotu snídaní.
4. Stravování – polopenze se skládá: snídaně - výběr z 5 jídel večeře - přesnídávková polévka a výběr ze 2 jídel
5. Děti do 3 let je možné brát na rekreaci bezplatně – ovšem bez nároku na lůžko a stravu.
6. V ceně poukazu není zahrnut poplatek za lůžko MÚ Srní a vzdušné (viz ceník).
7. Ostatní placené služby – viz ceník.
8. Rekreantům jsou k dispozici 2 televizory, jeden je umístěn v restauraci nekuřácká jídelna, jehož sledování lze využít na hlavní večerní pro-

gramy tj. do cca 22 hodin, druhý televizor je umístěn ve společenské místnosti – lze sledovat neomezeně.
9. Rekreanty prosíme o přezouvání v přízemí objektu.
10. V den příjezdu se uskuteční informativní schůzka s vedením penzionu Bystřina, na které získáte veškeré informace důležité pro příjemné

strávení vaší dovolené v rekreačním zařízení odborového svazu v penzionu Bystřina.
11. Současně žádáme rekreanty, aby případné připomínky k pobytu uplatnili okamžitě u vedení penzionu Bystřina, případně na sekretariátu

odborového svazu.
Rekreační poukazy na Čeňkovu Pilu vyřizuje pí Kudrnová tel.234462859, e-mail osppp@cmkos.cz

Spojení: Penzion Bystřina Čeňkova Pila, pí. Maňasová, 341 93 Rejštejn, tel./fax 376599221
Prezentace o Čeňkově Pile na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

PENZION BYSTŘINA – ČEŇKOVA PILA - 2014
zařízení Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Termíny pobytů 2014
turnus od do

I. 7.6. 14.6.
II. 14.6. 21.6.
III. 21.6. 28.6.
IV. 28.6. 5.7.
V. 5.7. 12.7.
VI. 12.7. 19.7.
VII. 19.7. 26.7.
VIII. 26.7. 2.8.
IX. 2.8. 9.8.
X. 9.8. 167.8.
X. 16.8. 23.8.

XII. 23.8. 30.8.
XIII. 30.8. 6.9.
XIV. 6.9. 13.9.

Ceník ubytování s polopenzí 2014
dospělá osoba dítě 3 – 7 let

pokoj pokoj
jednolůžkový dvoulůžkový třetí osoba na samostatné lůžko,

osoba pokoji - přistýlka přistýlka
2660,- 2660,- 2450,- 2058,-

Ostatní služby
poplatek za psa 55,- Kč/den
parkované 25,- Kč/den

Povinné platby
vzdušné celoročně 15,-Kč/den
platba MÚ Srní za lůžko celoročně 4,- Kč osoba/lůžko/den

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php


Jedinečná poloha Penzionu Rysy, který se nachází cca 7 km od Tatranské
Lomnice poskytuje návštěvníkům široké možnosti sportovního vyžití, od-
dechu a relaxace. Vysoké Tatry nabízejí celoročně možnosti vysokohorské
turistiky, lyžovaní a cyklistiky. V blízkosti Penzionu Rysy se nachází gol-
fový, jezdecký a tenisový areál s možností výuky. K relaxaci lze využít ter-
mální koupaliště v obci Vrbov cca 8 km z místa ubytování, nebo Aquapark
v Popradu. Milovníci historie mohou poznat historické centrum Spiše,
Kežmarok, Levoču, Spišský nebo Lubovnický hrad.
Ubytování je zajištěno v 7 pokojích s balkonem, vlastní sprchou a WC. Z uvedených pokojů je 1 apartmán pro věší rodiny, tj. 2 samostatné poko-
je pod jedním uzavřením a společnou koupelnou a WC. V dalších 4 pokojích lze ubytovat až 4 osoby. Ubytování začíná vždy v sobotu v 16.00 hod.
Při první večeři je provedeno uvítání rekreantů majitelem objektu, který vás seznámí s organizací rekreace včetně možností programu pobytu atd.

V celém objektu je zákaz kouření na pokojích a ve
společných stravovacích prostorách!
Vzhledem k tomu, že se jedná o letní rekreaci, mohou kuřá-
ci využít balkony, kde jsou
umístěny popelníky.
Stravování je formou
polopenze v jídelně
umístěné v přízemí pen-
zionu s nádherným výhle-
dem na panorama Tater.

Na vyžádání rekreantů lze připravit i nabídku grilovaných a opékaných specialit (zahradní gril), včetně event.
obědů dle přání rekreantů. V průběhu dne lze v jídelním baru konzumovat široký výběr nápojů. Časy stra-
vování: snídaně od 7.30. – 8.00, večeře od 18.00 do 19.00 hod.
Doprava vlastní, možno vlakem do Popradu. V případě, že použijete vlak, kontaktujte pana Petrase,
který pro vás zajistí dopravu z nádraží do penzionu!
Ceny za dítě do 12 let - nedosáhne v průběhu rekreace dvanáctých narozenin.
Veškeré další informace na: tel. 234 462 423 p. Svoboda, e-mail: svoboda.petr@cmkos.cz
V případě zájmu členů ZO OS prosíme (po předběžné telefonické dohodě) o zaslání e-mailové objed-
návky, která bude obratem elektronicky vyřízena a na adresu objednatele bude následně zaslána fak-
tura s dalšími informacemi.
Prezentace místa pobytu v Tatrách na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

Nově vybudovaný Apartmánový dům Smokovec se nachází v širším centru Starého Smokovce. Jedná se o exkluzivně
zařízené apartmány s balkony a překrásným výhledem na masiv Vysokých Tater as Popradskou dolinu. Pro svojí ideál-
ní polohu vytváří základní předpoklad pro turistiku pěší i cyklistickou. V pěší dostupnosti je centrum Starého Smo-
kovce, nástup na značené turistické chodníky, cyklotrasy, zastávku Tatranské električky směr Štrbské pleso, Tatranská
Lomnica, Poprad (200m), pozemní lanovka na Hrebienok (800m). Letiště Poprad 10 km, Aquacity Poprad s celoročním
provozem 12 km golfové hřiště Blafl Stork Velká Lomnica 15 km a mnoho dalších turistických zajímavostí.
Ubytování je zajištěno v 18 moderně zařízených apartmánech s vlastní kompletně zařízenou kuchyňkou, včetně myčky

nádobí, WC/ koupelna s va-
nou, kabelová TV, WIFI,
úschovna kol. Objekt má vlast-
ní parkoviště. V přízemí objek-
tu se nachází společenská
místnost s TV, WIFI a dětská
herna s množstvím hraček.
K dispozici jsou tři apartmány
Standard s možností ubytování

pro 2 dospělé osoby a jedna přistýlka, 15 apartmánů Komfort pro dvě dospělé osoby a jedna přistýlka, apartmány
Komfort pro dvě + dvě dospělé osoby + přistýlka.
Ubytování začíná vždy v sobotu v 16.00 (není li domluveno jinak)
Stravování je individuální s možností zajištění večeří v sousedním penzionu Villa Siesta*** .
Cena večeří, kde je možnost výběru ze dvou tříchodových jídel je 5.5 €. V případě zájmu o snídaně je možnost objednat: bufetovou snídani za 6.97 €, nebo

kontinentální za 3,- €.
Doprava je vlastní. Dále možnost dopravy vlakem do Popradu a dále elek-
tričkou do Starého Smokovce.

Veškeré rekreace jsou zajišťovány přímo sekretariátem OS.
V případě zájmu se prosím obraťte na sekretariát OS – p. Svobodu

svoboda.petr@cmkos.cz tel. 234462423
V případě zájmu členů ZO OS prosíme (po předběžné telefonické dohodě)
o zaslání e-mailové objednávky, která bude obratem elektronicky vyřízena
a na adresu objednatele bude následně zaslána faktura s dalšími informa-
cemi.

Prezentace místa pobytu v Tatrách na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php a na

www.apartmanysmokovec.sk

Slovensko - Velká Lomnica - Penzion Rysy

Termíny pobytů 2014
turnus od do

I. 7.6. 14.6.
II. 14.6. 21.6.
III. 21.6. 28.6.
IV. 28.6. 5.7.
V. 5.7. 12.7.
VI. 12.7. 19.7.
VII. 19.7. 26.7.
VIII. 26.7. 2.8.
IX. 2.8. 9.8.
X. 9.8. 16.8.
X. 16.8. 23.8.

XII. 23.8. 30.8.
XIII. 30.8. 6.9.
XIV. 6.9. 13.9.
XIV. 13.9. 20.9.

Ceník ubytování s polopenzí 2014
dospělý dítě 2 -12 let

A* B* C* D* E*
1/1 2 - 3 dospělé 4. dospělá 2 - 3 jako 4.

osoby osoba osoby osoba

6720,- 4900,-/osoba 3140,- 4120,- 1960,-

Slovensko – Apartmánový dům - Smokovec
Termíny pobytů 2014

turnus od do
I. 7.6. 14.6.
II. 14.6. 21.6.
III. 21.6. 28.6.
IV. 28.6. 5.7.
V. 5.7. 12.7.
VI. 12.7. 19.7.
VII. 19.7. 26.7.
VIII. 26.7. 2.8.
IX. 2.8. 9.8.
X. 9.8. 16.8.
X. 16.8. 23.8.

XII. 23.8. 30.8.
XIII. 30.8. 6.9.
XIV. 6.9. 13.9.
XIV. 13.9. 20.9.

Ceny ubytování jsou stanoveny za apartmán!!!!
typ apartmánu počet osob Kč/den/ Kč/týden/

apartmán apartmán

Apartmán STANDARD** 2 1372,- 9604,-

Apartmán KOMFORT* 2 1932,- 13524,-

Apartmán KOMFORT 2+2 2212,- 15484,-

Přistýlka 1 280,- 1960,

* v případě obsazení apartmánu Komfort 2+1 bude přistýlka poskytnuta bezplatně
** v případě požadavku na přistýlku platí cena - přistýlka
(v případě požadavku na dětskou postýlku, bude tato zabezpečena bezplatně)

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php


Odpověď: Formulaci „příslušný
odborový orgán“ znal tzv. „starý“
zákoník  práce  č.  65/1965 Sb.,
který platil – mnohokrát noveli-
zovaný – do 1. 1.  2007. Tehdy
jej   nahradil     zákoník    práce
č. 262/2006 Sb., jako modernější
zákon, který lépe reflektoval
společenské změny a moder-
nějším způsobem zajišťoval prá-
va zaměstnanců. Některé hlavní
zásady  účasti odborů při hájení
práv zaměstnanců však byly, po
věcné stránce, převzaty z původ-
ního zákoníku práce. Jedná se
např. o souhlas odborů  s  roz-
vázáním pracovního poměru
odborového funkcionáře výpo-
vědí  nebo okamžitým zrušením
ze strany zaměstnavatele. 

V dotčených paragrafech
ochrany odborového funkcionáře
je  dikce:  -  §  61odst.  2,   zák.
č. 262/ 2006 Sb.: „Jde-li  o člena
orgánu odborové organizace
……………je  k výpovědi nebo
k okamžitému zrušení pracov-
ního poměru zaměstnavatel povi-
nen požádat  odborovou organi-
zaci o předchozí souhlas“.

Text dle „starého“ zákoníku
práce v § 59 odst.2 zněl:  „Jde-li
o člena příslušného odborového
orgánu ……………je zaměstna-
vatel povinen požádat příslušný
odborový orgán o předchozí
souhlas ……“. (Rozuměj s vý-
povědí, nebo okamžitým zruše-
ním pracovního poměru ze stra-
ny zaměstnavatele).

Zásada zůstala stejná – poskyt-
nout odborovým funkcionářům,
členům   odborového    orgánu,
který působí u zaměstnavatele a
který je oprávněn se zaměstna-
vatelem jednat jménem této
odborové organizace, vyšší
ochranu před ukončením pracov-
ního poměru. Tato zvýšená
ochrana trvá po celé funkční
období a v době jednoho roku
po jeho skončení. Jedná se o si-
tuace, kdy by bylo jejich propuš-
tění motivováno  činností  jako
zástupců zaměstnanců.

K výše uvedenému upřesnění
došlo proto, že odborový orgán
nemá právní subjektivitu, kterou
naopak má odborová organizace
jako taková. Legislativní  úprava
zákoníku práce novelou para-

7 NOS 7/2014

Státní zastupitelství

Správy sociálního zabezpečení
§ ODPOVÍDÁME §

Dotaz: Je pravda, že již neexistuje termín příslušný odborový
orgán? Jaký dopad  to má na vztahy zaměstnanec, odborová or-
ganizace, zaměstnavatel?

Odborový svaz státních orgánů a organizací, základní organizace MěÚ
Varnsdorf a Český svaz chovatelů, základní organizace chovatelů koček
Varnsdorf se sídlem v Mikulášovicích, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice, IČ
867 97 263, nestátní nezisková organizace, účet u ČSOB, a.s.212664351/0300,
www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz chovatelevarnsdorf@seznam.cz 

pořádají
31. ročník letního stanového tábora se zvířaty

Tábor se uskuteční ve dnech 13. července až 2. srpna 2014 na tábořišti
Zelený kříž v Mikulášovicích - Salmově, ve Šluknovském výběžku,  na pokra-
ji Národního parku České a Saské Švýcarsko. Tábor bude mezinárodní, účast-
ní  se ho dětí ze Slovenska, Německa a Ruska. Tábor je zaměřen pro děti se
vztahem ke zvířatům a přírodě, se souhlasem rodičů je možno vzít s sebou na
tábor doma chovaná zvířata, o která se budou děti na táboře samy starat.
Ubytování účastníků je ve stanech (klasická A s podsadami a podlážkami)
nebo po dohodě ve vlastních stanech. V přihlášce můžete uvést,  s kým si pře-
jete být ve stanu ubytováni. Stravování je zajištěno  5x denně, účastníci se bu-
dou podílet na přípravě. Děti  čekají výlety do NP a okolí vč. blízkého města
v Německu, spaní pod širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní te-
nis), koupání na blízkém koupališti, projížďka na koních, zdokonalování zna-
lostí o chovu zvířat a ochraně přírody. 
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora je 5500 Kč. Po dohodě je možný i
kratší pobyt (7 nebo 14 dnů). Účastníci tábora – členové specializovaných or-
ganizací chovatelů koček ČSCH mohou po jeho absolvování požádat o fi-
nanční příspěvek PSCHK ČSCH (viz usnesení PSCHK ze dne 21. 11. 2013).
Doporučujeme vstup před přihlášením na tábor.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května 2014. Po jejich obdržení bude
zaslána faktura, po obdržení platby počátkem června další pokyny. 
Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy  vlakem.
Závazné přihlášky zasílejte na adresu: ZO ČSCH, Salmov 31, 407 79
Mikulášovice nebo elektronickou poštou na:   chovatelevarnsdorf@seznam.cz
Informace na: tel.   + 420 602 682 600 a Skype:  avjura.
Mediální partner akce  je časopis Planeta zvířat.

Přihláška na stanový tábor Mikulášovice 2014
Přihlašuji své dítě na celý turnus tábora/pouze na období od
……………...... do …………................./+
(Odjezdový/příjezdový den při kratším pobytu na táboře je sobota 19. a  26.7.)
Jméno a příjmení ................................................................................
Datum narození ...................................................................................
Bydliště ...............................................................................................
Elektronická adresa ............................................................................
Tel. byt ................................................................................................
Tel. rodičů zam....................................................................................
Mobil ...................................................................................................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny ..........................................................
Ve stanu si přeji být společně s ...........................................................
Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) žádná ..........
.............................................................................................................
Požaduji  podle možností  bezmasou  stravu  ANO/NE+
Vlastní doprava TAM (ZPĚT)+ 
Objednávám společnou dopravu TAM (ZPĚT)+
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata ......................................
.............................................................................................................
Účastník je členem specializované ZO chovatelů  koček  (kde) ……........... v roce 2014  /ne+
Podpis rodiče dítěte/zákonného zástupce ...........................................
+/nehodící se škrtněte

grafu 286 odst. 2 s účinností od 1.
1. 2012 vymezuje - cituji: „Za
odborovou organizaci jedná
orgán určený jejich stanovami“.
Tím také odpadly dohady, zda se
ochrana týká i jiných odborových
funkcionářů. Netýká se tedy
členů odborových orgánů, které
jsou zaměřeny na vnitřní spo-
lupráci uvnitř odborové organi-
zace. Tedy funkcionářů různých
komisí, ale i funkcionářů revizní
komise nebo hospodářů. Je tomu
tak proto, že tito nejednají se za-
městnavatelem jménem odbo-
rové organizace. 

Stanovy samozřejmě určují
pouze orgán, tedy např. závodní
výbor nebo předsedu organizace,
mající oprávnění jednat jménem
odborové organizace. Zaměstna-
vatelé samozřejmě nemají právo
vědět, který z jejich zaměstnanců
je odborově organizován. Mají
však právo vědět, kdo odborovou
organizaci jmenovitě zastupuje,
tedy koho se zvýšená právní
ochrana jako odborového funk-
cionáře týká. Takovýto požada-
vek nelze chápat jako porušení
zákona o ochraně osobních úda-
jů. 

Závěrem v souvislosti s ochra-
nou funkcionářů nutno připome-
nout důležitý rozsudek, který vy-
nesl Nejvyšší soud ČR sp. zn. 21
Cdo 4423/2011. Konstatoval sice
zásadu, že o výběru zaměstnance,
který je nadbytečným, rozhoduje
výlučně zaměstnavatel a že soud
není oprávněn v tomto směru
rozhodnutí zaměstnavatele přez-
koumávat. Ale došel k závěru,
že odborového funkcionáře, který
je oprávněn spolurozhodovat se
zaměstnavatelem, lze z více za-
městnanců vykonávajících tentýž
druh práce, vybrat jako nad-
bytečného pouze tehdy, nelze-li
po zaměstnavateli spravedlivě
požadovat, aby tohoto zaměst-
nance dále zaměstnával.

Dále Nejvyšší soud došel k zá-
věru, že důvod nesouhlasu od-
borové organizace soud nemůže
přezkoumávat – a to ani z hle-
diska, že dotčený odborový funk-
cionář toto stanovisko odborové
organizace  spolupodepsal. Pod-
statné je, že souhlas udělen nebyl. 

Závěr: vypuštění formulace
„příslušný odborový orgán“ ze
zákoníku práce nemá na
postavení odborů u zaměstna-
vatele žádný praktický vliv.

JUDr. Pavel Sirůček
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EPSU podporuje řecké pracovníky v jejich legitimní stávce
18. březen 2014

Řečtí pracovní ve veřejných službách budou dále protestovat proti
hromadnému propouštění, které plánuje vláda pod nátlakem Trojky

(ECB, EU a MMF). V návaznosti na
těžké časy vyslovuje Evropská federace
odborových svazů veřejných služeb
(EPSU) svou solidaritu. Řecká odbo-
rová organizace zorganizovala 24hodi-

novou stávku 12. března a 48hodinovou stávku 19. a 20. března.
Stávky reagují na reformní zákon, který právě prochází parlamentem.
Tento zákon má znamenat další propouštění a uzavření nebo privati-
zaci 23 veřejných uskupení. Zákon přinese propouštění tisícovek pra-
covníků ve veřejném sektoru, když mnoho z nich již bylo dočasně
suspendováno na několik měsíců. Od roku 2008 do třetího čtvrtletí
2013 bylo zrušeno přes 100 000 pracovních míst ve veřejném sektoru
(12 %). Těm, kteří zůstali, byla v průměru snížena mzda o 40 %.
Odborům se nelíbí, že návrh nového zákona zvýší zranitelnost pra-
covníků vůči propouštění, když nic z tohoto návrhu nebylo konzul-
továno s odbory. 
Kolumbie: Uznání práv pracovníků ve veřejných službách
24. březen 2014

18. března představila kolumbijská vláda nový zákon, který uznává
práva pracovníků ve veřejných službách. Tímto krokem vláda plní

svůj  závazek  plynoucí  z její dohody
s odborovými federacemi ve veřej-
ných službách z května minulého
roku. Představení tohoto zákona kon-
gresu  se zúčastnilo  hned několik zá-
stupců pracovních organizací včetně
zástupce ILO, PSI a odborových pře-
dáků, kteří všichni požadovali rychlé

schválení tohoto zákonného balíčku, který se skládá ze tří zákonů.
Progres, který byl dosažen v kolektivním vyjednávání  pro pracov-
níky ve veřejném sektoru v Kolumbii, byl založen na rozhodném
požadavku: „Jednota při vystupování všech odborových organizací
zastupujících pracovníky ve veřejném sektoru“. Odbory totiž
dokázaly upřednostnit obecný zájem pracovníků nad jednotlivé
rozdílnosti a uspěly při udržování stálého tlaku při diskusích a jed-
náních odborů. Odboroví předáci nadále tvrdí, že pro dosažení plných
práv pracovníků na kolektivní vyjednávání musí být ještě odbourány
různé překážky, které jsou nastaveny na různých úrovních veřejné
správy, obzvláště pak na úrovni místní samosprávy. Při vyhodnoco-
vání aktuálních vyjednávání odboroví předáci tvrdí, že díky pokraču-
jící jednotě pracovníků dokáží odbory překonat nástrahy, kterým čelí.
Setkání odborů z oblasti Karibiku – SUBRAC
24. březen 2014

Celkem 43 odborových předáků a aktivistů z karibské oblasti z 24
přidružených poboček PSI se 8. a 9. března sešlo v rámci mítinku

Karibského regionálního porad-
ního výboru (SUBRAC). Tyto
pobočky jsou z 20 zemí a teri-
torií, kde se počet obyvatel pohy-
buje od 5000 občanů Montserratu
do 10 milionů obyvatel Haiti.
SUBRAC zhodnotil  svou  práci

v minulém roce s výrazným napojením na čtyři strategické priority
PSI. Hovořilo se také o rovnosti pohlaví, mladých pracovnících, ko-
munikaci a rozvoji odborů. Aktivity v roce 2013 dále zahrnovaly boj
proti privatizaci a nebezpečné práci ve veřejném sektoru, boj za
férové zdanění a financování veřejných služeb, rozvoj vztahů s glo-
bálními a regionálními a finančními institucemi, porušování odbo-
rářských práv, kolektivní vyjednávání ve veřejném sektoru v dobách
krize a růst a udržitelnost odborů ve veřejných službách s důrazem na
obnovu odborů. 

Díváme se do budoucnosti: Taky máme svůj sen!
24. březen 2014

V listopadu 2011 tři odboroví aktivisté, Janel Joseph (St. Lucia),
Lloyquita Symonds (Bermudy) a Shamir Brown (Jamajka), odstarto-
vali něco, co se pro ně stalo dlouhodobým závazkem při budování sil-
nějšího a udržitelného odborového hnutí ve veřejném sektoru v karib-

ské oblasti. Se zaměřením na budoucnost si
tito tři odboráři uvědomili, že při absenci
vitálního, důvěryhodného a moderního
odborového hnutí bude boj proti útokům na
odbory ještě těžší, než je nyní. Tito odboráři
spolu vytvořili projekt, který zkoumá
možnosti rozvoje vzdělanosti a efektivity

činnosti odborářů při jejich jednání na regionální, národní i mezinárod-
ní úrovni. Tvůrci tohoto projektu k tomu řekli: „Jakožto odboroví ak-
tivisté jsme si vybrali přípravu tohoto projektu, abychom odstartovali
vážnou debatu o obnově odborového hnutí. Do seriózní debaty o bu-
doucnosti našich odborů v Karibiku chceme zapojit mladé odboráře,
budoucí odborové předáky a aktivisty, stejně jako současné předáky.“
Tato pracovní skupina vytvořila svůj vlastní projektový blog, zjišťovala
názory ostatních členů odborů, hovořila se současnými odborovými
předáky a prováděla mnoho průzkumů. Své poznatky a doporučení
prezentovali tito aktivisté i na nedávném mítinku SUBRAC.
Odbory varují: Klesající mzdy vnáší pochybnosti ohledně
hospodářského oživení

Úsporné politiky nefungují a Evropa urgentně potřebuje zvolit novou
cestu, varovali odboroví předáci na odborovém summitu v Bruselu.
Bernadette Ségol, generální tajemnice Evropské odborové konfederace
(ETUC), řekla: „Reálné mzdy během posledních pěti let propadly ve

většině zemí EU. Úspory nefungují.
Evropa potřebuje novou cestu. Potře-
buje investice k vytvoření nových pra-
covních míst.“ Reálné mzdy (upra-
vené o inflaci)  od roku 2009 propad-
ly v 18 z 28 zemích EU  při 23%  pro-
padu v Řecku, 12% poklesu v Maďar-
sku a více než 6% poklesu ve Španěl-

sku a Portugalsku. ETUC odhaduje, že investice ve výši 250 mld. euro
v následujících 10 letech by mohly vytvořit až 11 milionů nových pra-
covních míst, když tato částka představuje pouze čtvrtinu toho, co by-
lo investováno při záchraně bank, a zároveň představuje čtvrtinu
prostředků, které se ročně ztratí při daňových podvodech. ETUC
poukazuje na fakt, že přes 26 milionů Evropanů nemá práci, což je o 10
milionů více než v roce 2008, a 7,5 milionů mladých lidí nemá ani prá-
ci ani nestuduje. B. Ségol, generální tajemnice ETUC, k tomu řekla:
„Zítra bude Evropská  rada diskutovat o hospodářské, průmyslové a
energetické politice. Tyto politiky by mohly vytvořit růst, ale nic
nevytvoří, protože průmyslová politika nemá nástroje na vytváření pra-
covních míst, energetické politiky nemají ambici na vytváření práce a
hospodářské politiky jsou založeny na úsporách a deregulaci – jsou to
špatné hospodářské politiky.“ Ségol dále varovala, že EU při současné
hospodářské politice hrozí ztracená dekáda. 
Turecko: ETUC posílá kondolence k tragickému úmrtí nevinné
oběti policejního násilí

11. března zemřel Berkin Elvan, který byl 269 dní v kómatu poté,
co byl do hlavy zasažen slzným granátem při cestě do obchodu při
protivládních protestech v červnu 2013. Této nevinné oběti bylo

teprve 15 let. ETUC podporuje truchlící demonstrace,
které se konaly po celém Turecku, a odsuzuje četné
potlačování těchto shromáždění. ETUC opět potvrzu-
je  svůj postoj vůči Turecku a vyzývá tureckou vládu

k respektování fundamentálních mezinárodních práv a Charty funda-
mentálních práv EU. ETUC stojí při všech, kteří bojují za respek-
tování demokratických, sociálních a odborových práv a jsou proti to-
talismu a represi v Turecku.                                                P. Mokoš




