
takt s celou
řadou dalších
subjektů. Práce
a úkolů je mno-
ho a ochotných
a aktivních mladých kolegů a kole-
gyň, kteří by se na nich chtěli podílet,
není rozhodně dost. Přijďte diskutovat
o tom, co dělat dál. Která témata
otevřít, s kým se sejít, které projekty
podpořit, o čem psát články, na co se
ptát. Podílejte se s námi na organizaci
promítání, seminářů, besed a čehokoli
dalšího, co nás napadne. Přijďte nás
přesvědčit, že naše platforma neztrácí
dech, ale naopak, že v našem svazu
jsou mladí odboráři, kteří se chtějí
odborové práci věnovat aktivně a
využít všech možností, které nám
nabízí.

Za výbor MlO OSSOO
Šárka Homfray

Pozvánka na straně 2

Letošní konference
Mladých odborářů
OSSOO se uskuteč-
ní 10. 5. 2016 od
9:00 v zasedací
místnosti v sídle
našeho odborového

svazu. Vzdělávací část má tentokrát
atraktivní téma a neméně atraktivní
hosty – nenechte si ujít představení a
diskuzi s jedním ze zpracovatelů
připravované zásadní novely zákoníku
práce a zároveň se přijďte dozvědět,
jaký názor mají na tuto novelu odbory,
a jaké stanovisko k ní zaujímají.

Ráda bych ale apelovala i na ak-
tivní účast v odpolední části konfe-
rence, té, která se zabývá úkoly a situ-
ací v naší platformě mladých
odborářů. Za několik minulých let
jsme otevřeli řadu témat, vyzkoušeli
teď už poměrně oblíbený formát
setkání a diskuzí se zajímavými hosty
nad aktuálními tématy, navázali kon-

Praha
2. květen 2016
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Výbor odborového svazu

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg

Konference Mladých odborářů OSSOO

Dopis prezidentovi
V Praze dne 26. dubna 2016.
Vážený pane prezidente Zemane,

dovolte, abych reagoval na Vaše vyjádření pro ČT24 ze dne 24. 4.
2016 a zároveň Vám poskytl k tomuto vyjádření zpětnou vazbu.

Jsem předsedou Oborového svazu státních orgánů a organizací,
který prostřednictvím v něm sdružených odborových organizací za-
stupuje velkou část zaměstnanců působících ve veřejné správě a
službách. Tedy nejen těch, kteří jsou v pracovním nebo služebním
poměru k České republice, ale i zaměstnanců územně samosprávných
celků.

Jednoznačně nemohu souhlasit s Vaším vyjádřením, dle kterého si
„dovedete představit u těch úředníků zmrazení nebo dokonce pokles
mezd“. A důrazně odmítám další Vaše vyjádření, že „ze sta tisíc jich
polovinu považujete za zbytečnou“.

Rád bych Vám připomněl několik zásadních skutečností.
Především úředníci, ponecháni sami sobě, se nemnoží z vlastní inicia-
tivy dělením. Jsou to politici a především ti, kteří jsou vybaveni
zákonodárnými kompetencemi, kdy prostřednictvím právních před-
pisů různé právní síly neustále tvořivým způsobem navršují další a
další činnosti, jež si samozřejmě vyžádají někoho, tedy úředníka,
který by tuto práci vykonával.

Nepředstavujte si, prosím, úředníka jako klasického a často kariko-
vaného „ouřadu“ v klotových rukávech s přehršlí razítek. Pokud ta
razítka a komplikované administrativní postupy jsou nutné, úředník,
který tyto postupy musí používat, rozhodně není jejich autorem.
Převážná část úředníků vykonává činnosti spojené s agendami, přímo

se dotýkajícími občanů, ať jsou to pracovníci správy sociálního za-
bezpečení, úřadů práce, katastrálních úřadů, finanční správy a dalších.
Již takto doslova mizerně placení úředníci při Vámi navrhovaném
zmrazení mezd či jejich snížení odejdou ze státní služby. Již nyní je
mnoho těchto nelukrativních míst v řádu desítek a stovek (dle spe-
cializace) neobsazeno. Při Vámi zmíněném názoru, že ze sta tisíc
úředníků je polovina zbytečných, bude nutné občanům této repub-
liky srozumitelně vysvětlit, že doba vyřízení jejich záležitostí bude
o polovinu delší.

Před několika lety proběhla tzv. reforma veřejné správy, jejíž
součástí byla i pasportizace vykonávaných agend ve veřejné správě
s cílem zjistit, zda některé (a které) agendy nejsou různými správními
úřady vykonávány duplicitně. A výsledek? Žádný. A mohou snad za to
úředníci?

Vaše obecné vyjádření musím se znepokojením odmítnout, neboť
není jasné, o které úředníky jde, z jakého důvodu jsou nadbyteční a na
základě jaké objektivní analýzy jste ke svým závěrům dospěl.
Bohužel Vaším vyjádřením se tu opět rozděluje společnost a deho-
nestuje pojem „úředník“.

Jsem si plně vědom Vašeho ústavního postavení, které Vás nenutí
na mé otázky odpovídat. Plně respektuji Vaše právo na vyjádření ná-
zoru. Nicméně bych uvítal, kdybyste reflektoval názor zaměstnanců
ve veřejné správě a službách, kteří považují Vaše vyjádření za nepod-
ložené, neobjektivní, snižující jejich důstojnost a degradující
společenskou potřebnost a užitečnost jimi vykonávané práce.

S úctou Bc. Pavel Bednář, předseda OSSOO

Vyjádření prezidenta
republiky k odměňování

úředníků pro ČT24
ze dne 24. 4. 2016
čtěte na straně 2

V Praze se ve čtvrtek 28. dubna
po předchozím zkráceném jednání
10. zasedání PVOS věnovaném
materiálům předkládaným VOS ko-
nalo 3. zasedání Výboru OSSOO.

Ústní zprávu doplněnou video-
prezentací přednesl předseda OS
Bc. Pavel Bednář. Shrnul závěry
jednání předsednictva od posled-
ního zasedání VOS v prosinci mi-
nulého roku, informoval o diskusi
mladých odborářů OS s náměst-
kem ministra vnitra pro státní služ-
bu RNDr. Josefem Postráneckým,
k legislativní oblasti předseda sdě-
lil, že návrh zákona o státním za-
stupitelství byl schválen vládou a
předán do Parlamentu ČR a návrh
novely o obecní policii již delší čas
čeká na projednání Poslaneckou
sněmovnou PČR. K zákonu o stát-
ní službě bylo vydáno 11 nařízení
vlády, 2 vyhlášky, jedno usnesení

vlády a 9 metodických pokynů ná-
městka MV pro státní službu.
Projednávána je koncepční novela
zákoníku práce, která má zakotvit
institut vrcholových řídících za-
městnanců, upravit působení více
odborových organizací u jednoho
zaměstnavatele, převedení zaměst-
nance na jinou práci, upravit hro-
madné propouštění do souladu s ju-
dikaturou Soudního dvora EU a
zpřesnit podmínky výkonu práce
mimo pracoviště zaměstnavatele.
Zákoník by měl řešit i prevenci
před stresem.

P. Bednář připomněl setkání od-
borářů s bankovní radou ČNB, jed-
nání ČMKOS s grémiem ČSSD,
setkání představitelů odborů s před-
sedou Senátu PČR Milanem Ště-
chem, informoval o účasti OS v Ra-

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


Pozvánka
na konferenci a školení Mladých odborářů Odborového svazu

státních orgánů a organizací, která se uskuteční
dne 10. 5. 2016 od 9:00 hod

v zasedací místnosti OSSOO č. 420, 4. patro,
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Téma školení:
Co očekávat od koncepční novely

zákoníku práce?
Hosté: Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

ředitel odboru pracovněprávní legislativy
Ministerstvo práce a sociálních věcí

JUDr. Rudolf Pospíšil
1. místopředseda

Odborového svazu státních orgánů a organizací
Program:
1) 8:30 – 9:00 – prezence
2) 9:00 – 9:15 – úvodní slovo
3) 9:15 – 11:30 – prezentace a diskuze k připravované novele

zákoníku práce – Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., JUDr. Rudolf
Pospíšil

4) 11:30 – 12:15 – oběd
5) 12:15 – 14:00 - různé

- plány a úkoly MlO OSSOO v roce 2016
- představení kandidátů, volby do výboru MlO OSSOO
- volná diskuze, závěr

Za Odborový svaz státních orgánů a organizací Vás srdečně zve
předseda OSSOO Bc. Pavel Bednář, v.r.

Za výbor Mladých odborářů OSSOO Vás srdečně zve
Mgr. Šárka Homfray, v.r.

Organizační pokyny:
1. Není stanoveno žádné omezení počtu účastníků. Jedinou pod-

mínkou je věk účastníka do 35 let
2. Registrace delegátů a dotazy zašlete do 6. 5. 2016 na e-mailovou

adresu:ossoo@mladiodborari.cz
3. Účastníci budou uvolněni ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2

písm. c) zákoníku práce.
4. Z diskuze bude pořízen audiovizuální záznam.

Dne 19. dubna 2016 se
uskutečnilo jednání zástupců
odborových svazů s předsedou
vlády ČR Mgr. Bohuslavem
Sobotkou. Vedle pana premiéra
se jednání zúčastnili zástupci
MPSV ČR. Mgr. Bc. Et Bc.
Robert Baxa, první náměstek, a
JUDr. Petr Hůrka, PH.D., ředitel
odboru pracovněprávní legisla-
tivy. Delegaci odborů vedl Josef
Středula, předseda ČMKOS, a
dále vyjednávali Bc. Pavel
Bednář, předseda OS státních
orgánů a organizací, Bc. Dag-
mar Žitníková, předsedkyně OS
zdravotnictví a sociální péče

Odbory jednaly s předsedou vlády ČR o platech na rok 2017
tisková zpráva
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Prezident Miloš Zeman ne-
souhlasí s plánovaným růstem
platů úředníků. Podle něj by se
měly zmrazit, nebo dokonce
snížit. Naopak diskusi o zvýšení
mezd zdravotníků, učitelů a poli-
cistů podporuje. Vládní politici
teď řeší, kdy a případně o kolik
procent by státní platy měly
vzrůst.

Podle Zemana je úředníků
moc. Ze sta tisíc jich polovinu
považuje za zbytečnou. Pokud
někomu přidat, měli by dostat
peníze zdravotníci, učitelé a
policisté. „Deset procent poklá-
dám za přemrštěných a 3 procen-
ta pak za mírnou dolní hranici,“
dodal prezident.

Ministryně práce a sociálních
věcí se ale úředníků zastává.
Podle ní mají někteří velmi těž-
kou práci a v době růstu by se
mělo přidat všem. „Jsou velice
špatně placení a máme problém
sehnat více lidí,“ tvrdí Michaela
Marksová (ČSSD).
Babiš: Platy zvyšujme podle
výkonů

„Úředníci na ministerstvech
nemají špatné platy. Měli by-
chom udělat selekci a nenavyšo-
vat plošně. Hlavně bychom měli
odměňovat za výkon, ne za to, že
někdo chodí do práce,“ míní
ministr financí Andrej Babiš
(ANO).

Kritická situace je podle šéfa
státní kasy u úředníků pracu-
jících v kultuře, na finanční
správě nebo ve školství. „Pokud
máme rozptyl průměrného platu
26 tisíc až 55 tisíc a znovu to
budeme procentuálně navyšovat,
tak to považuji za nespra-
vedlivé,“ dodává Babiš.

Jiná situace je v soukromém
sektoru. Podle Miloše Zeman tu
růst platů vyvolá nízká neza-
městnanost: „Dochází k takzva-
né mzdové kanibalizaci. To zna-
mená, že si podnikatelé začínají
přetahovat zaměstnance a tím
budou nuceni zvedat platy.“

Třeba ve společnosti Arcelor
Mittal se průměrný plat bez za-
počtení managementu pohybuje
kolem 35 tisíc. A protože firma
výkon zohledňuje, dala lidem
v dubnu mimořádnou odměnu
v průměru pět tisíc.

„Navyšování platů je pozi-
tivní, protože dostáváme odvody
na sociální a zdravotní po-
jištění,“ pochvaluje si ministr fi-
nancí.

Růst státních platů bude teď
řešit koaliční rada. Premiér i
ministr financí se zatím shodují
jen v tom, že případné zvýšení
mezd bude hrazeno z vyššího
výběru daní.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1765561-vyssi-
platy-urednikum-nezaslouzi-si-mini-zeman
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ČR, Mgr. František Dobšík,
předseda ČMOS pracovníků
školství, PhDr. Anna Machová,
předsedkyně OS pracovníků kul-
tury a ochrany přírody, pan Jiří
Jílek, místopředseda OS hasičů,
a Ing. Martin Fassmann, vedoucí
makroekonomického oddělení
ČMKOS. Předmětem jednání
bylo odměňování ve veřejném
sektoru v roce 2017.

Předseda vlády představil ná-
vrh ČSSD – růst tarifních platů
od 1. 1. 2017 ve zdravotnictví a
ve školství o 10 % a u ostatních
zaměstnanců veřejného sektoru
o 5 %. Zdůraznil, že zatím nejde
o  vládní návrh, protože jednání
v této věci v rámci vládní koalice
teprve probíhají. Zvláštní prob-
lematikou je odměňování stát-

ních   zaměstnanců  dle  zákona
o státní službě.

Představitelé odborů v úvodu
vyjádřili názor, že je třeba revi-
dovat celý systém odměňování
ve veřejném sektoru. Přednesli
požadavek na navýšení objemu
prostředků na platy v celém ve-
řejném sektoru o 10 %, zrušení
tabulky č. 1 nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, v plat-
ném  znění,  a požádali o samo-
statné jednání k odměňování za-
městnanců  dle  zákona o státní
službě včetně možné novelizace
tohoto zákona. Zároveň vyjádřili
názor, že je možné 10% zvýšení
realizovat obdobně jako v minu-
lém období, tj. s účinností např.

již od září tohoto roku, aby se
dopad na státní rozpočet rozložil
v čase.

Výsledkem setkání je dohoda
o tom, že se uskuteční samostat-
né jednání k problematice odmě-
ňování státních zaměstnanců po-
dle zákona o státní službě, další
jednání o platech za účasti
předsedů stran vládní koalice;
premiér dále pověřil MPSV ČR
úkolem připravit podklady pro
různé uvažované varianty řešení
zvýšení platů ve veřejném sek-
toru (včetně varianty vycházející
z názoru MF ČR) a zpracovat
analýzu dopadů zrušení tabulky
č. 1 citovaného nařízení vlády.

Bc. Pavel Bednář
mluvčí OS RoPo

V Praze dne 19. dubna 2016

Vyšší platy úředníkům? Nezaslouží si to, míní
Zeman
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Katastrální úřady
Ze sekcí

Předseda ČÚZK Ing. Karel Ve-
čeře informoval o jednání s vede-
ním sekce státní služby Minister-
stva vnitra o řešení největších
problémů se služebním zákonem.
Zásadní jsou obtíže při přijímání
nových zaměstnanců do systému
státní služby a nemožnost delego-
vat pravomoci na podřízené. Stále
se zpřísňující výklady sekce pro
státní službu ještě více zhoršují si-
tuaci. Vyskytují se problémy s osob-
ním volnem dle služebního zákona,
ČÚZK si myslí, že není vždy nutno
dokládat důvod. Nutno je řešit pro-
blém s 66  zaměstnanci v rezortu,
kteří nemají středoškolské vzdělání
s maturitou a měli by ukončit za-
městnání nejpozději do 30. 6. 2017. 

V letošním roce v rezortu vzros-
te o 1 % počet neobsazených míst,
protože se nedaří ve výběrových
řízeních přijímat nové zaměst-
nance. Problém je i s končícími za-
městnanci, kdy nelze zaučit nové
zaměstnance, protože je zakázáno
nutné 1 - 2 měsíční překrytí původ-
ních a nových zaměstnanců.
Problémy v personální oblasti se

mohou projevit prodloužím lhůt.
Na KÚ nebude docházet ke snižo-
vání počtu služebních míst z důvo-
du ukončení digitalizace SGI. 

V Královéhradeckém kraji se
nedaří uzavřít kolektivní smlouvu a
kolektivní dohodu, protože ředitel
KÚ nesouhlasí, aby výhody dle
uzavřené kolektivní dohody vyšší-
ho stupně platily i pro zaměstnance
v pracovním poměru. Předseda
ČÚZK přislíbil pomoci při řešení
tohoto problému i při řešení dalších
problémů, které se na tomto KÚ
vyskytují a které již pomáhá řešit i
OSSOO.

Informace z předsednictva Vý-
boru OS a aktuální informace z OS
přednesli předseda OS Bc. P.
Bednář a předsedkyně sekce Ing.
K. Kubátová. Týkaly se mj. posky-
tování osobního volna, nesplnění
cca u 550 lidí požadavku na matu-
ritu, jednání o platech a změně sys-
tému odměňování ve státní správě.
Předseda ČMKOS J. Středula 6.
května navštíví pracoviště předsed-
kyně sekce KÚ KP Litoměřice.

-he-

Výbor odborového svazu
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28. duben - Mezinárodní vzpomínkový den
Památku obětí pracovních úrazů a nemocí z povolání a zraněných

při práci si i v letošním roce opět připomněly odbory na celém světě.
ČMKOS uctila dne 28. dubna před svým sídlem památku 131 pra-
covníků, kteří v roce 2015 zahynuli v důsledku výkonu své práce.

dě  vlády  pro veřejnou  správu  a
o setkání s předsedkyní ČSÚ. Od
minulého jednání VOS se konala
řada jednání s náměstkem MV pro
státní službu ohledně nejrůznějších
problémů s aplikací zákona o stát-
ní službě a také shromáždění za-
městnanců České správy sociální-
ho zabezpečení k problému ukon-
čení pracovního poměru v polovi-

ně příštího roku z důvodu nespl-
nění vzdělání s maturitou a nemož-
nosti přechodu do služebního po-
měru. V souvislosti s problémem
nesplnění předpokladu vzdělání
podle zákona o státní službě první
místopředseda OS JUDr. Rudolf
Pospíšil informoval o iniciativě
senátora  senátora  Jiřího Oberfal-
zera novelizovat zákon tak, aby stá-
vající zaměstnanci bez maturity
mohli po doplnění vzdělání do 31.
8. 2021 žádat o služební poměr.

VOS po projednání a zod-
povězení některých dotazů schválil
zprávu o hospodaření OSSOO za

rok 2015, ke které bylo předloženo
stanovisko revizní komise OS.

K problematice zápisu a změn
odborových organizacích u rejst-
říkového soudu hovořil první mís-
topředseda OS JUDr. Rudolf Po-
spíšil  s  tím,  že  ČMKOS usiluje
o změny, které budou plně v sou-
ladu  s  mezinárodními úmluvami
o nezávislosti odborových organi-
zací.

Diskuse byla věnována imple-
menatci zákona o státní službě,
záměru uzavřít vyšší kolektivní
smlouvu pro zaměstnance územ-
ních samosprávných celků a vyjed-
návání o platech, když členové
výboru obdrželi písemnou infor-
maci o platech zaměstnanců finan-
covaných z veřejných rozpočtů za
rok 2014 a 2015.

VOS jednal o přípravě tří semi-
nářů financovaných z evropských
peněz v rámci posilování sociál-
ního dialogu, které bude náš
odborový svaz pořádat během
podzimu tohoto roku.

Z 39 členů VOS se jednání
zúčastnilo 31.

-dě-

S kolegy odboráři se na jednání VOS přišla rozloučit dloholetá
předsedkyně Sekce státních zastupitelství OSSOO a členka předsed-
nictva Výboru OSSOO JUDr. Nina Brozová, která tyto funkce ne-
dávno předala nově zvolenému Janu Žáčkovi (po levici N. Brozové).

Výbor sekce katastrálních úřadů jednal 12. dubna v Praze

Ze Senátu PČR
Senát PČR 20. dubna schválil senátní návrh zákona senátora Jiřího

Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Podle  novely by pracovní poměr zaměstnanci, který nebyl přijat do
služebního poměru proto, že nesplňoval předpoklad vzdělání s matu-
ritou nebo nepožádal o přijetí do služebního poměru a nesplňoval
předpoklad vzdělání s maturitou, zanikl uplynutím 31. prosince 2021.
Tento zaměstnanec by měl nárok být přijat do služebního poměru na
dobu neurčitou, požádá-li o přijetí do služebního poměru správní úřad
písemně do 31. srpna 2021, a v den podání žádosti o přijetí do služeb-
ního poměru bude splňovat předpoklad vzdělání s maturitou. Senátní
návrh zákona bude v rámci legislativního procesu postoupen do
Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání.
Více na: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3858

-dě-

K tradici 1. máje se hlásí ČMKOS jako všechny odborové centrály po
celém světě. Také letos se odborářská oslava konala v Brně. 

Foto Václav Procházka

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3858


Z celkem os-
mi kandidátů
bylo vybráno
pět, kteří
dostali od pří-
t o m n ý c h
č l e n ů
odborové or-

ganizace nejvíce hlasů – Ing.
Václav Götz, Mgr. Markéta
Lesná, Ing. Stanislav Karabec,
PhD., Bc. Martina Landkamrová
a Ing. Tereza Tlapalová. Na
návrh předsedy proběhla i volba
revizora odborové organizace –
stala se jím Martina Čapková,
DiS.

Jako hosté vystoupili se svými
příspěvky také zástupci Odbo-
rového svazu státních orgánů a
organizací Mgr. Arnošt Odvadil
a  JUDr. Rudolf Pospíšil, kteří
informovali členy základní
odborové organizace o průběhu

vyjednávání o kolektivní dohodě
vyššího stupně a odpovídali na
dotazy přítomných.

Pozvaným zástupcem zaměst-
navatele byl ředitel personálního
odboru Mgr. Miroslav Prokop,
který poděkoval stávajícímu
výboru odborové organizace za
skvělou spolupráci a vyzdvihl
zejména tři oblasti, které dosa-
vadní spolupráci charakterizo-
valy: komunikace, flexibilita a
iniciativa při vytváření důstoj-
ných pracovních podmínek pro
všechny zaměstnance MŠMT.

Odboráři měli v rámci schůze
také možnost vyplnit anketu, jak
jsou spokojeni se současnými
benefity. Anketu vyplnilo 51 %
respondentů. Největší úspěch za-
znamenal příspěvek z FKSP na
stravování, mimořádné podpoře
se těší také 5 dnů indispozičního
volna. Členové výrazně ocenili i

sociální a právní pomoc v nesná-
zích a při konfliktech se zaměst-
navatelem a příspěvek z FKSP
na penzijní připojištění. Oblí-
bené jsou rovněž poukázky
Cadhoc (členové odborů je
dostávají každý půlrok) a
příspěvek z FKSP při životním
jubileu dojednaný v uzavřené
kolektivní smlouvě pro roky
2015 a 2016.

Nově zvolený výbor odborové
organizace navazuje na práci
předešlého výboru a v této chvíli
vyjednává spolu se zaměstna-
vatelem aktualizaci kolektivní
smlouvy, která by reflektovala
všechny stávající dojednané be-
nefity a také nové podmínky za-
kotvené v podepsané kolektivní
dohodě vyššího stupně, kterou
podepsaly odborové svazy na
úrovni tripartity loni v prosinci.
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ze základních organizací
Základní odborová organizace při MŠMT má nový výbor na další čtyři roky

Praha, 20. dubna 2016 – Členská schůze Základní odborové organizace při MŠMT (ZOO MŠMT) 
23. března 2016 byla volební. Zúčastnění členové si na další čtyři roky zvolili nový výbor.

Mezinárodní svátek
administrativních

pracovníků!
Víte, že ve
středu během
p o s l e d n í h o
týdne v dubnu
mají leckde po

světě svátek pracovníci v ad-
ministrativě? Svátek má původ
podobně jako 1. květen Svátek
práce  či Mezinárodní den žen
ve Spojených státech. Originál-
ně to byl Den sekretářek slavený
v USA poprvé roku 1952 ve
spolupráci s americkým minis-
terstvem obchodu a národní aso-
ciací sekretářek. Mezinárodní
profesní sdružení International
Association of Administrative
Professionals pak roku 2000
vyhlásila tento svátek za svátek
všech pracovníků v administra-
tivě. Svátek je slaven mj. i v nám
blízkém Německu.

-dě-

Svaz průmyslu a dopravy ČR
(SP ČR) a další zaměstnavatel-
ské a svazy a asociace apelují na
vládu, aby na dnešním jednání
nepodpořila  zrušení   karenční
lhůty a tedy obnovení výplaty
nemocenské  v  prvních   třech
dnech nemoci.

Zaměstnavatelé vycházejí z do-
hody s vládou, že zrušení
karenční doby bude zavedeno do
praxe jen za předpokladu, že se
na tomto kroku dohodnou všech-
ny tři strany sociálního dialogu.
Jak vyplývá z šetření SP ČR
mezi jeho členskými firmami, až
80 % z nich považuje současný
stav za vyhovující. Firmy se
obávají, že pokud se obnoví vý-
platy nemocenské v prvních
třech dnech nemoci, dojde mezi
zaměstnanci k výraznému zne-
užívání dávek.

Počet nemocných se v posled-
ních letech v prvních třech dnech
nemoci výrazně snížil. SP ČR
zdůrazňuje, že výše nemocnosti
v době před zavedením karenční

lhůty byla ve srovnání s ostatní-
mi evropskými zeměmi nápadně
vyšší. Neobstojí ani argumenty,
že zaměstnanci chodí do práce
nemocní. Mnozí zaměstnavatelé
poskytují v rámci benefitů tzv.
sick days a navíc podle informa-
cí SP ČR mnoho zaměstnavatelů
poskytne volno nebo navrhne
náhradní práci doma ochotně
těm zaměstnancům, kteří se ne-
cítí dobře, tam, kde to provozní
podmínky umožní.
http://www.spcr.cz/pro-me-
dia/tiskove-zpravy/9659-sp-cr-
a p e l u j e - n a - v l a d u - a b y - z a -
chovala-karencni-lhutu

Senát Parlamentu ČR na své
20. schůzi, konané dne 16. břez-
na 2016, schválil návrh zákona
senátora Zdeňka Škromacha a
dalších senátorů, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, a který ruší tzv. karenční
dobu. Následně vláda ČR na své
schůzi dne 18. dubna 2016 pro-
jednala  tento  návrh  a nepřijala

k  němu  žádné  stanovisko
Návrh zákona byl ze Senátu

PČR postoupen Poslanecké sně-
movně PČR k dalšímu ústavní-
mu  projednání a senátoři Zde-
něk Škromach a Jiří Vosecký
pověřeni, aby návrh zákona
odůvodnili v Poslanecké sně-
movně.

-dě-

Návrh na zrušení karenční doby

SP ČR apeluje na vládu, aby zachovala karenční lhůtu 

Ve dnech 5. - 6. dubna se v Praze uskutečnila konference
Konvergence mezd mezi starými a novými členy EU, úloha a cíle
odborů v tomto procesu. Konferenci uspořádala ČMKOS ve
spolupráci s Nadací Friedricha Eberta.
Z prezentace vedoucího oddělení strategií a trendů EU Úřadu vlády
ČR Aleše Chmelaře MSc.:
1989
„Doženeme Rakousko za deset let.“

– Valtr Komárek
1997
„Za 2 až 3 roky bude růst reálného HDP zpět na úrovních 4-5%. Měli
bychom dohnat Evropskou unii za zhruba 20 let.“

– Zdeněk Tůma
„Mohli bychom dosáhnout úrovně EU ve střednědobém horizontu 10
až 15 let.“

– Eva Zamrazilová
2015
„Pokud budeme v oblasti mezd konvergovat stejnou rychlostí jako
dosud, tak úrovně německých mezd dosáhneme za sto let.“ 

– Vize ČMKOS

Výstupy z konference na:
https://www.cmkos.cz/obsah/219/vystupy-z-konference-konvergence-mezd-
mezi-starymi-novymi-cl/15451

https://www.cmkos.cz/obsah/219/vystupy-z-konference-konvergence-mezd-mezi-starymi-novymi-cl/15451
https://www.cmkos.cz/obsah/219/vystupy-z-konference-konvergence-mezd-mezi-starymi-novymi-cl/15451
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/9659-sp-cr-apeluje-na-vladu-aby-zachovala-karencni-lhutu
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/9659-sp-cr-apeluje-na-vladu-aby-zachovala-karencni-lhutu
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/9659-sp-cr-apeluje-na-vladu-aby-zachovala-karencni-lhutu
http://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/9659-sp-cr-apeluje-na-vladu-aby-zachovala-karencni-lhutu
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Chcete-li  dostávat  novinky  služby

InfoServis@CMKOS do vaší e-

mailové  schránky,  stačí  zaslat  e-mail

s žádostí na adresu:

InfoServis@cmkos.cz

Pro zaměstnance je samozřejmé, že odbory fungují
“Co je malé, to je hezké”, určitě

neplatí o odborových organiza-
cích. Ale existují takové, fungu-
jí, a ne sami pro sebe, ale přede-
vším pro ostatní „neodborové“
zaměstnance.  Jedna  taková  je
u Obvodního soudu pro Prahu 9.
Má 11 členů ze 130 administra-
tivních pracovníků a soudců. Za
ty všechny vyjednává kolektivní
smlouvu a organizuje akce finan-
cované z FKSP. Činnost organi-
zace je ještě ochromená sníže-
ným přídělem do FKSP, ale nyní
už její předseda vyšší soudní
úředník Jaroslav Kalva a místo-
předsedkyně vyšší soudní úřed-
nice Petra Malá nabírají dech na
vyjednávání s vyššími cíli díky
vracející se výši přídělu do fon-
du. 

A tak už by to nemělo být jen
stravování, bowlingový turnaj,
večírek a pět dnů indispozičního
volna. Ale opět, jako tomu bylo
dříve, odměny k pracovním a
životním výročím, odměna při
odchodu do důchodu, příspěvky
na dovolenou, dětské tábory,
více sportu a kultury, důchodové
připojištění a třeba i oživení
dříve společných dovolených.
Problémem je nevyjasněnost
ohledně  poukázek – passů ve
vztahu k vyhlášce o FKSP. 

Návrhy do kolektivní smlou-
vy nejsou věcí jen členů odborů,
předseda  Kalva využívá slu-
žební e-maily k sběru námětů  i
k šíření informací v prostředí
všech zaměstnanců.  Pro zaměst-
nance je samozřejmé, že „odbo-
ry“ na jejich pracovišti fungují
od „nepaměti“ a vše ohledně be-
nefitů vyjednají a zorganizují.
Zaměstnanci mají za to, že k to-
mu oni sami v odborech být ne-
musí. Vedení odborové organi-
zace chápe, že pro ty, kteří mají
plat v  nižších  tarifních třídách
je těžké  až nemožné platit, např.
z 12 tisíc čistého i méně, od-
borový příspěvek. Nízké platy
některých administrativních pra-
covníků jsou letitým problémem
a 10% snížení platů v roce 2011
bylo i důvodem poklesu počtu
odborových členů. Od té doby
je velikost organizace konstant-
ní. Odboráři se snaží připome-
nout, že za existencí kolektivní
smlouvy je čas a úsilí odboro-
vých funkcionářů a vytvoření
nadstandardních vztahů s vede-

ním zaměstnavatele, zatím ale
bez dopadu na vstup do odborů.

Svůj podíl na postavení od-
borové organizace mezi zaměst-
nanci má zřejmě i anonymní
prostředí justičního areálu Na
Míčánkách  v  Praze  10.  Sídlí
tu  soudy  a státní zastupitelství
z pěti obvodů, a moderní, čisté,
účelové, ale chladně působící
prostředí je sice příjemné pro
jednorázové návštěvníky, ale už
ne tak pro všechny zaměstnance.
Konkrétně zaměstnanci Obvod-
ního soudu pro Prahu 9 vzpomí-
nají s nostalgií na dřívější sídlo,
okolo kterého byla příjemná
zahrada, kam  mohli  sem  tam
kouknout  z  okna a vyjít o pře-
stávce, a kde se dokonce příleži-
tostně konalo společné opékání
buřtů. 

Malá  organizace počtem, ale
s dlouhou existencí a s docela
velkými plány a hlavně s ocho-

tou funkcionářů udělat něco pro
ostatní zaměstnance, byť neod-
boráře, se, doufejme, dočká
většího ocenění mezi zaměst-
nanci, nejlépe pak zájmu o vstup
a  podíl na činnosti odborů. Dal-
ší motivací by kromě výhod ply-

noucích z členství v odborovém
svazu pro všechny členy OSSOO
mohl být i jeden čistě odborový
vánoční peněžní dárek z pro-
středků vlastní základní organi-
zace.     

-dě-

Petra Malá a Jaroslav Kalva

Bowlingový turnaj je oblíbený zaměstnanci soudu podobně jako je tomu u zaměstnanců mnoha jiných úřadů
Foto Petra Buriánková

Vítkovice Tours – fantastická dovolená za super cenu u Jadranu 
CK Kalousek – za perlami severní Itálie a Benátek 
Nový ceník OPEL 4. – 6. 2016, super slevy 10 – 26 % 
SUPER letní dětské tábory STAN od 4 do 18 let 
ÚAMK – čtyři tarify pro motoristy se slevou 20 % 
CK IRÍNY TOURS – krásná dovolená v Řecku za super cenu 

http://blog.odboryplus.cz/

http://blog.odboryplus.cz/


 

 

 

NNaabbííddkkaa  uurrččeennáá   pprroo  ččlleennyy  OOddbboorroovvééhhoo  ssvvaazzuu  ssttááttnníícchh  oorrggáánnůů   aa  oorrggaanniizzaaccíí    

  

  

  

VVyyuužž ii jj tt ee   jjeeddiinneeččnn ýýcchh   ss llee vv   vvee   vvýýšš ii   aa žž   7700   %%  nnaa   rr ůůzz nnéé   dd rr uuhhyy   ppoojj iišš tt ěěnn íí !!   
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jjeežž  pprroovvoozzuujjee  ppoorrttááll  wwwwww..VVYYBBEERRPPOOJJIISSTTEENNII..cczz,,  jjssmmee  vvyyjjeeddnnaallii  vvýýrraazznnéé  sslleevvyy  nnaa  

ppoojjiiššttěěnníí..    

  

VVyybbíírraatt  mmůůžžeettee  zz  ttěěcchhttoo  ddrruuhhůů  ppoojjiiššttěěnníí::    

  PPOOVVIINNNNÉÉ  RRUUČČEENNÍÍ  SSEE  SSLLEEVVOOUU  AAŽŽ  6655  %%  ––  zzáákkoonnnnéé  ppoojjiiššttěěnníí  zzaa  nneejjlleeppššíí  cceennyy  

  HHAAVVAARRIIJJNNÍÍ  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  SSEE  SSLLEEVVOOUU  AAŽŽ  7700  %%  ––  cchhrraaňňttee  ssii  ii  VVaaššee  vvoozziiddlloo  

  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  MMAAJJEETTKKUU  SSEE  SSLLEEVVOOUU  AAŽŽ  6655  %%  ––  oocchhrraaňňttee  ssii  ssvvůůjj  ddoommoovv  
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  CCEESSTTOOVVNNÍÍ  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  SSEE  SSLLEEVVOOUU  5500  %%  PPRROO  VVÁÁSS  II  CCEELLOOUU  VVAAŠŠÍÍ  RROODDIINNUU  

  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  IINNTTEERRNNEETTOOVVÝÝCCHH  RRIIZZIIKK  ––  cchhrraaňňttee  ssee  ppřřii  nnáákkuuppuu  nnaa  iinntteerrnneettuu,,  ppřřii  

zznneeuužžiittíí  VVaaššíí  ppllaatteebbnníí  kkaarrttyy,,  ččii  pprroottii  ppoošškkoozzeenníí  VVaaššíí  ppoovvěěssttii    

  

NNaavvššttiivvttee  wweebboovvéé  ssttrráánnkkyy  wwwwww..VVYYBBEERRPPOOJJIISSTTEENNII..cczz  aa  zzjjiissttěěttee  vvííccee!!  

OObbrrááttiitt  ssee  mmůůžžeettee  ttaakkéé  ppřříímmoo  nnaa  nnaaššíí  kkoonnttaakkttnníí  oossoobbuu..      

  

  

MMaarrttiinn  KKuurrcc  

 POVINNÉ RUČENÍ 

 HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ 

 POJIŠTĚNÍ DOMU / BYTU 

 POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 

 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ  

 ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

 NOVINKA - POJIŠTĚNÍ INTERNETOVÝCH RIZIK 

NOVINKA 

http://www.vyberpojisteni.cz/
http://www.vyberpojisteni.cz/
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§ ODPOVÍDÁME §Zákon o státní službě: 
Aplikace nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších
překážkách ve státní službě, za které přísluší
státnímu zaměstnanci plat

Překážky ve státní službě na
straně  státního  zaměstnance
upravuje  § 104 zákona o státní
službě, který dále odkazuje na
užití úpravy v zákoníku práce a
v nařízení vlády č. 590/2006
Sb., kterým se stanoví okruh a
rozsah jiných důležitých osob-
ních překážek v práci, při kte-
rých zaměstnanci přísluší pra-
covní volno nebo pracovní vol-
no s náhradou platu. Ustanovení
§  104  odst.  3  zákona o státní
službě zmocňuje vládu, aby svým
nařízením stanovila další pře-
kážky ve státní službě, za které
přísluší státnímu zaměstnanci
plat. Kromě úpravy v zákoníku
práce a nařízení vlády č. 590/2006
Sb. se v případě státních zaměst-
nanců aplikuje rovněž nařízení
vlády č. 135/2015 Sb., o dalších
překážkách ve státní službě, za
které přísluší státnímu zaměst-
nanci plat (dále jen „nařízení
vlády“). Státní zaměstnanec tak
má při vzniku překážky podle
nařízení vlády nárok, uvědomí-li
služební orgán o překážce a
zároveň mu ji hodnověrně
prokáže, na poskytnutí služeb-
ního volna včetně poskytnutí
platu. Nevyčerpané dny služeb-
ního volna podle nařízení vlády
nelze převádět do následujícího
kalendářního roku.  Povolování
čerpání služebního volna podle
nařízení vlády není věcí řízení
ve věcech služby, a proto může
tuto agendu služební orgán
přenést služebním předpisem na
podřízené představené. 

Nařízení vlády tedy nad rá-
mec nařízení vlády č. 590/2006
Sb. stanoví tyto překážky ve
státní službě na straně státního
zaměstnance: péče o matku a
dítě po porodu, účast na svatbě,
uzavření registrovaného partner-
ství a jiné osobní překážky – do-
provod dítěte do základní školy,
účast na promoci, zařízení osob-
ních záležitostí. O překážce pře-
dem známé musí státní zaměst-
nanec služební orgán uvědomit
včas,  respektive  včas  požádat
o poskytnutí služebního volna
(např. vyplněním „žádanky“ po-
dle dosavadní praxe). O překáž-
ce, která nebyla nebo nemohla
být státnímu zaměstnanci pře-
dem známa, uvědomí státní za-

městnanec služební orgán ne-
prodleně. Právní předpisy vý-
slovně nestanoví, jakými doku-
menty (listinami) by měla být
překážka prokazována, nicméně
s  ohledem  na skutečnost, že je
v souladu s nařízením vlády
poskytováno placené služební
volno, je třeba prokázat ji
takovým způsobem, aby služeb-
ní orgán měl možnost posoudit,
zda jde skutečně o překážku ve
službě, tj. skutečnost, v jejímž dů-
sledku se připouští úleva z vý-
konu služby. V souladu s § 206
zákoníku práce je státní zaměst-
nanec povinen překážku ve stát-
ní službě služebnímu orgánu
prokázat písemnými doklady, ze
kterých bude tvrzená překážka
zřejmá (prosté kopie listin, ne-
požaduje-li služební orgán origi-
nál listiny či její úředně ověře-
nou kopii). Z uvedeného pravid-
la lze připustit výjimku v pří-
padě, že překážku nelze takto
prokázat. V ojedinělých přípa-
dech lze umožnit prokázání tvr-
zené překážky prostřednictvím
čestného prohlášení státního za-
městnance. 

Péče o matku a dítě
po porodu

Čerpání placeného služebního
volna v rozsahu dvou dnů v ob-
dobí šesti týdnů po narození
dítěte se umožní státnímu za-
městnanci, který je otcem dítěte,
k péči o matku a dítě po porodu.
U tohoto státního zaměstnanec
musí být naplněn předpoklad, že
v období prvních šesti týdnů po
narození dítěte nečerpá rodičov-
skou dovolenou. Překážku lze
prokázat rodným listem dítěte,
případně lékařskou zprávou.
Nejde-li ji prokázat uvedeným
způsobem například z důvodu,
že rodný list dítěte ještě nebyl
vydán, připouští se prokázání
čestným prohlášením a násled-
ným doložením rodného listu
dítěte.

Účast na svatbě
Nařízení vlády umožňuje stát-

nímu zaměstnanci čerpat pla-
cené služební volno v rozsahu
jednoho dne k účasti na svatbě
sourozence nebo vnoučete. Jeli-
kož se obvykle jedná o pláno-
vanou záležitost, tuto překážku
lze prokázat předem, například
svatebním oznámením. Příbu-
zenský vztah mezi státním za-
městnancem a jeho sourozen-

cem či vnoučetem lze v zásadě
osvědčit čestným prohlášením.

Uzavření registrovaného
partnerství

Nařízení vlády č. 590/2006
Sb., na něž zákon o státní službě
odkazuje, umožňuje státnímu za-
městnanci čerpání služebního
volna k účasti na vlastní svatbě.
Úprava v nařízení vlády stírá
rozdíl mezi státními zaměstnan-
ci, kteří uzavírají manželství, a
státními zaměstnanci, kteří uza-
vírají registrované partnerství.
Státnímu zaměstnanci se poskyt-
ne služební volno v rozsahu jed-
noho dne k uzavření registro-
vaného partnerství. Opět se jed-
ná o překážku, jež je státnímu
zaměstnanci předem známa, pro-
to  se  prokazuje předem, napří-
klad oznámením o uzavření re-
gistrovaného partnerství. Tuto
překážku je možné osvědčit i
čestným prohlášením státního
zaměstnance a následným dolo-
žením prohlášení o vstupu do
registrovaného partnerství.  

Doprovod dítěte 
do základní školy

Státnímu zaměstnanci se po-
skytne jeden den k doprovodu
dítěte do základní školy v první
den jeho povinné školní do-
cházky a zpět. Je třeba upozor-
nit, že služební volno je opráv-
něn čerpat státní zaměstnanec
pouze tehdy, doprovází-li dítě
nastupující povinnou školní
docházku, tj. dítě nastupující do
prvního ročníku základní školy.
Dále je třeba uvést, že služební
volno lze čerpat k doprovodu
dítěte nastupujícího do prvního
ročníku  základní  školy  pouze
v první školní den – tj. 1. září
nebo jiný den stanovený opatře-
ním Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy v rámci or-
ganizace školního roku. Nastou-
pí-li dítě povinnou školní do-
cházku  v  jiný  den,   například
z důvodu nemoci, nelze služební
volno podle nařízení vlády čer-
pat. Z odůvodnění k nařízení
vlády  dále vyplývá, že čerpání
služebního volna je umožněno
pouze rodičům dítěte nebo oso-
bám, kterým bylo dítě svěřeno
do péče, nikoliv ostatním
příbuzným dítěte. Lze však při-
pustit, aby ostatní příbuzní dí-
těte, jsou-li státními zaměstnan-
ci, k doprovodu dítěte do základ-
ní školy v první den jeho povin-
né školní docházky a zpět čerpali

služební volno k zařízení osob-
ních záležitostí. Tato překážka se
prokazuje předem například
potvrzením o zápisu dítěte do
základní  školy.  Příbuzenský
vztah mezi státním zaměst-
nancem a doprovázeným dítě-
tem lze v zásadě osvědčit čest-
ným prohlášením.
Zařízení osobních záležitostí
Státnímu zaměstnanci se po-

skytne služební volno v rozsahu
jednoho dne v kalendářním roce
k  zařízení osobních záležitostí.
Z odůvodnění k nařízení vlády
vyplývá,  že  tato  překážka  ve
službě pokrývá ty případy, kdy
státní zaměstnanec požaduje po-
skytnutí služebního volna z dů-
vodu, který se přímo týká jeho
osoby. Může  se jednat zejména
o zařízení důležitých osobních,
rodinných nebo majetkových
záležitostí, které nelze vyřídit
mimo  dobu  aktivního  výkonu
služby  (služební dobu).  Nejde
tedy o záležitosti, které jsou
pokryty jinými překážkami ve
státní službě na straně státního
zaměstnance, a především nesmí
jít o záležitosti, které státní za-
městnanec může vyřídit ve svém
volném čase. Zda se jedná o zá-
ležitost, kterou státní zaměst-
nanec nemůže vyřídit ve svém
volném čase, posuzuje služební
orgán. Jen pokud záležitost nelze
vyřídit ve volném čase, lze po-
volit a následně čerpat služební
volno řádně a účelně. Co se týče
prokazování této překážky, je
třeba dbát na to, aby byla z do-
ložených  dokumentů   zřejmá.
S ohledem na povahu překážky
je možné i méně formální až ne-
formální prokázání (např. e-
mailem). Je třeba zohlednit prá-
vo  na  ochranu soukromého a
osobního života státního zaměst-
nance, proto nelze požadovat de-
tailní prokázání překážky. Slu-
žební orgán rovněž není opráv-
něn posuzovat, zda lze okolnosti
uvedené státním zaměstnancem
skutečně považovat za osobní
záležitosti či nikoliv. Právě u té-
to překážky si lze představit
vyšší míru prokazování překáž-
ky prostřednictvím čestného
prohlášení státního zaměstnance
oproti ostatním překážkám sta-
noveným nařízením vlády, které
lze většinou hodnověrně proká-
zat předložením písemných do-
kladů. 

-ich-
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Brazílie: Pobočky PSI bijí na poplach kvůli riziku možného vyhození
Dilmy Rousseffové
19. duben 2016

Brazilský viceprezident Michel Temer již naznačil podnikatelskému sek-
toru, že v případě jeho posunu na post
prezidenta by přinesl neoliberální pří-
stup s privatizací, ztrátou pracovních
práv a škrty v sociálních programech.
Pobočky PSI v Brazílii se jasně postavi-
ly za současnou prezidentku Dilmu
Rousseffovou, o které se bude v Senátu
rozhodovat, zda bude spuštěno trestní
vyšetřování. Pokud bude spuštěno
vyšetřování, tak až do konečného

rozhodnutí soudu bude místo prezidentky zastávat viceprezident Temer.
Návrhy Temera jsou alarmující pro všechny, kdo chtějí bránit kvalitní veřejné
služby a investice do sociálních politik. Dalším obrovským rizikem případ-
ného nástupu Temera je hrozba fiskálních škrtů, které by se určitě ve velkém
rozsahu dotkly zdrojů pro veřejné služby a sociální programy, to by mělo
přímý dopad na ty nejchudší občany, kteří jsou na těchto zdrojích závislí. Mezi
dalšími návrhy jsou i flexibilnější pracovní zákony, regulace outsourcingu
nebo přímé vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 

Jižní Afrika: Mladí pracovníci z PSI pořádají svůj první národní work-
shop v Johannesburgu
19. duben 2016

Sedmnáct mladých pracovníků z poboček PSI pěti zemí jižní Afriky uspo-
řádalo ve dnech 7. – 9. dubna svůj první národní workshop. Jedná se o první
krok v rámci mnoha plánovaných aktivit, které si organizace “Mladí pracov-
níci  z  jižní Afriky” naplánovala v projektu s názvem „Posilování role mla-
dých lidí v odborech ve veřejných službách v jižní Africe“. Organizátoři této

akce si uvědomují nezbytnost
rozvíjení znalostí a dovedností, a
tak se na workshopu soustředili na
prohlubování znalostní základny
mladých pracovníků. 17 mladých
odborářů se soustředilo na pocho-
pení  vztahů  mezi  vzděláváním a
sdružováním, kampaní a povědo-
mím, výzkumem a informacemi, a
na mezinárodní solidaritu a vý-
měny. Hlavní pozornost se soustře-
dila především na to, jak se důležité

aspekty odborářské práce navzájem ovlivňují a jak se doplňují v praxi.
Zvláštní význam mělo i samotné otevření workshopu, o které se postaral svým
projevem generální tajemník NUPSAW Success Mataitsane. S. Mataitsane
zdůraznil důležitost mladých pracovníků pro celý region a zmínil problémy, se
kterými se musí mladí odboráři potýkat včetně boje za fundamentální
odborová práva a práva na stávku. 

Regionální mítink PSI v Chile schválil kampaň proti obchodním do-
hodám TPPA a TISA
13. duben 2016

Více než 30 účastníků z Kostariky, Kolumbie, Brazílie, USA, Mexika,
Panamy, Peru, Uruguaye a Chile se sešlo 12. a 13. dubna v Santiago, aby se

dohodli na krocích proti dvěma
obchodním dohodám TPPA
(Transatlantická partnerská do-
hoda) a TISA (Dohoda o obcho-
du ve službách). Zástupci
odborových poboček ze sítě PSI
se dohodli na partnerství s ob-
čanskými sdruženími, lobbo-
vání v parlamentech a šíření in-
formací ke zvýšení veřejného

povědomí pomocí jednoduchých a srozumitelných výrazů k vysvětlení nega-
tivních  dopadů  takovýchto  dohod. Odboráři se shodli, že tajná vyjednávání
o podobě obchodních dohod bez vědomí občanů a parlamentu budou mít hned
několik negativních konsekvencí. Takto vyjednávané dohody ohrožují
demokracii, suverenitu jednotlivých zemí a také veřejné služby, které jsou jed-
ním z nejvíce zasažených sektorů v rámci dopadů TPPA a TISA. Deborah
Jame  z organizace “Náš svět není na prodej” k tomu řekla: „Všechny země,
které jsou součástí těchto vyjednávání, potřebují informace, což jen potvrzuje

důležitost této kampaně a kvalitu příspěvků všech jednotlivců, kteří jste se to-
hoto mítinku zúčastnili.“

Nová studie: Miliardářské korporace platí nižší efektivní daňovou sazbu
než průměrná zdravotní sestra
20. duben 2016
Studie,  která  se zaměřuje na největší nadnárodní společnosti v Austrálii,
přišla  s  šokujícím  odhalením. Tato  studie, kterou vyhotovili daňoví experti
z Technologické univerzity v Sydney, odhalila, že  76 největších australských
nadnárodních korporací platí průměrnou efektivní daňovou sazbu 16,2 %, což
představuje polovinu korporátní daňové sazby. Tato zpráva mimo jiné odhalu-
je:
- Austrálie u 76 největších společností ztratila v letech 2013 a 2014 daňové

výnosy v objemu 5,37 mld. amerických dolarů;
- Velké farmaceutické korporace platily nejnižší efektivní daň na úrovni 5,7

% ve srovnání se 7,5% sazbou u technologických firem a 20 % u energe-
tických společností;

- Společnosti z energetického sektoru v průměru platily nejvyšší
daň/korporaci na úrovni 181 364 dolarů.

Tento report ukazuje, že nadnárodní korpo-
race přesouvají miliardy dolarů do daňo-
vých rájů, zatímco tvrdě pracující
Australané musí tento deficit dohánět.
Daney Faddoul, vedoucí aktivista z organi-
zace GetUp, k tomu řekl: „Pokud pouhých
76 společností dokázalo snížit svou
daňovou povinnost o 5,37 mld. dolarů, před-
stavte  si, jak ohromný musí být daňový
únik u dalších tisícovek společností operu-
jících v Austrálii. Běžní Australané platí
vyšší daňovou sazbu než miliardářské
společnosti jako Chevron, Apple nebo
Google. Tyto zahraniční korporace nafukují

své ztráty a přesouvají své zisky do zahraničí, čím okrádají Austrálii o nezbyt-
né prostředky na místní nemocnice a školy. Tato daňová studie nabízí i
konkrétní řešení australské vládě a zároveň odhaluje i nejoblíbenější praktiky
nadnárodních korporací při krácení daní.

Francie žádá McDonald´s o vyplacení dodatečných 300 milionů eur na
daních
21. duben 2016

Podle posledních zpráv požádala francouzská finanční správa vedení
McDonald´s o doplacení 300 milionů eur na daních, které byly údajně převe-
deny do Lucemburska a Švýcarska. Generální tajemník Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Jan Willem Goudriaan k tomu

řekl: „Údajné
r o z h o d n u t í
francouzské fi-
nanční správy,
aby McDo-
nald´s zaplatil
200 milionů
euro na ušlých
daních a 100
milionů euro

jako pokutu, je vítanou zprávou a pozitivním krokem k nápravě daňových
praktik této firmy. Ačkoliv si ještě musíme počkat na potvrzení, dosavadní
vyšetřování, zdá se, dává za pravdu tvrzením EPSU, že McDonald´s se ve
Francii vyhýbá daním díky komplexní firemní struktuře a přes finanční
převody do Lucemburska a Švýcarska.“ Faktem je, že McDonald´s byl kvůli
svým daňovým praktikám již dvakrát předvolán k obhajobě před Evropský
parlament. Tato americká nadnárodní společnost je zároveň vyšetřována
Evropskou komisí ohledně její neprůhledné struktury v Lucembursku. Zdá se,
že veřejný odpor proti daňovým praktikám tohoto řetězce s rychlým občerst-
vením roste do takových proporcí, že ho již ani tento gigant nemůže ignorovat.
J. W. Goudriaan k tomu dodal: „Tak či onak, podle našich odhadů, je reporto-
vané číslo 300 milionů euro pouhou třetinou daňové povinnosti ve Francii za
posledních pět let. Tato záležitost musí být vyjasněna. Doufáme, že tato část-
ka  představuje  roční  číslo, což bude znamenat, že McDonald´s bude muset
v následujících letech na daních zaplatit mnohem vyšší daň. Pokud by tomu
tak bylo, tak by příklad Francie brzy měly následovat i další země.“

Pavol Mokoš




