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ze sekcí

Ústřední orgány státní správy

Společné jednání odborových
organizací sdružených v Sekci
ústředních orgánů státní správy
OSSOO se konalo ve čtvrtek 1.
června v Domě odborových svazů v Praze. Hosty konference byli
předseda ČMKOS Josef Středula,
personální ředitelka pro státní
službu Mgr. Iva Hřebíková, vedoucí kanceláře generálního inspektora SUIP Ing. Rudolf Chamráth, předseda OSSOO Bc. Pavel Bednář a 1. místopředseda
OSSOO JUDr. Rudolf Pospíšil.
Předseda sekce Ing. Vladimír

lávání v rámci odborového svazu
i další informační možnosti. Odborovou činnost negativně ovlivňují odchody do důchodů, počet
členů sekce tedy mírně klesá,
počet organizací ale ne. Stálým
problémem je čerpání FKSP
prostřednictvím benefitních karet.
Oceňované indispoziční volno je
provázeno rozdílnými podmínkami v úřadech, úspěšné je zřizování
dětských skupin. Výbor sekce se
v uplynulém období zabýval odměňováním a problematikou služební systemizace.

Zahrádka ve zprávě o činnosti
výboru sekce za uplynulé období
konstatoval, že největší pozornost
mělo zvyšování právního vědomí
ohledně kolektivního vyjednávání
a předpisů týkajících se práv zaměstnanců, nové povinnosti odborových organizací, problematika členské základny a čerpání
FKSP. Ocenil systematické vzdě-

J. Středula v úvodu svého vystoupení ocenil přístup odborů na
Ministerstvu zahraničí, které se
účinně zastaly zaměstnankyně,
která nebyla jejich členkou, a která následně vystoupila do odborů,
i tak lze posilovat autoritu odborů
a získávat nové členy. Dále hovoPokračování na straně 2

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg

Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na webovou stránku nebo na vazbu
v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete
pokračovat ve čtení textu
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Dobrá zpráva z Prostějova

V NOS 7/2017 jste si mohli přečíst o případu předsedkyně základní odborové organizace Věry Netušilové z Magistrátu města
Prostějov. Ta poté, co se zasadila za správné zařazení několika
spolupracovníků do platových tarifních tříd, sama byla přeřazena
o jednu třídu níže. Zjevnou diskriminaci za odborovou činnost
řešili osobně jednáním v Prostějově s primátorkou a tajemníkem
předseda našeho odborového svazu Bc. Pavel Bednář, právnička
svazu Mgr. Šárka Homfray a Ing. Zdeněk Faic z Informačního
a poradenského centra OSSOO. Paní Netušilová byla připravena
dále proti diskriminaci za podpory spolupracovníků postupovat.
Nakonec má případ dobrý konec a paní Netušilová je od května zařazena ve správné tarifní třídě.

Předsedkyně Sekce správy sociálního zabezpečení OSSOO
Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.: Kritizuji jakékoli
privilegování klíčových pozic a zaměstnanců

Novela zákona o státní
službě přináší
mj. řešení tzv.
nematuritních
zaměstnanců.
Odbory
na
změnu ohledně nemožnosti
přijetí do služebního poměru dlouho „tlačily“, jaká je tedy nyní spokojenost s řešením?
Musím říci, že celá dlouhá
kauza okolo nematuritních zaměstnanců byla velice náročná,
ale moc mile mě překvapila.
Činnost ČSSZ byla v této věci
zákonem o státní službě ohrožena. Dostalo se nám podpory
z různých stran a určitě bych
vyzdvihla pomoc OSSOO a to,
jak nám naslouchal pan senátor
Oberfalzer. S novelou jsem
spokojena, ačkoli jsem si vědoma, že v čase státních maturit je
pro naše kolegy studium obzvláště náročným řešením.
Problémem dlouhodobým s aktuálním dořešením po jejím zařazení do kolektivní dohody
a smlouvy byla pružná pracovní
doba. Výsledek je jaký?
Povedlo se pružnou pracovní

dobu zavést, ale problémů se
vynořilo víc, než jsme čekali.
Nemáme jednu jednotnou směrnici pro celou ČSSZ a čeká nás
ještě spousta jednání v této věci.
Zajímají se zaměstnankyně
a zaměstnanci o další podmínky
sladění rodinného života s výkonem služby, práce ve vašem
úřadu?
To je jedno z hlavních témat
všech diskuzí. Je to hlavně
o myšlení a postoji lidí k práci
a rodinnému životu. Těžko se
mně a nám vysvětluje, že pokud
se v myšlení, které zamrzlo ve
20. století, neposuneme, sotva
přilákáme do státní služby mladé lidi. Oni totiž už vědí, že svůj
život nechtějí zasvětit jen práci,
ale že rodina a osobní život je na
prvním místě, nebo ideálně obě
součásti lidského života by měly
být v symbióze.
Problémem neřešeným zůstává spravedlivé odměňování ve
státní službě, když za klíčové
zaměstnance jsou pokládáni ti
„nahoře“ a zapomíná se na ty
„dole“. Vidíte nějakou možnost
řešení? Například i mimo tarifní
platy, když, zdá se, není vůle
Pokračování na straně 2
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řil o očekávání, jak budou probíhat po parlamentních volbách
nová obsazení vedení ministerstev, když nyní při účinnosti zákona o státní služby, by tyto
změny neměly mít dopad do
nižších stupňů řízení. Prohlásil, že
ČMKOS stála za naším odborovým svazem v jeho úsilí za napravení stavu s „nematuritními“
zaměstnanci a zaměstnanci před
vykonáním úřednické zkoušky,
podporuje spravedlivé odměňování ve státní službě. J. Středula
odsuzuje skutečnost, kdy například samoživitelky pracující jako
referentky musí být současně příjemcem sociálních dávek. Úspěchem je změna vládního nařízení,
kterým jsou napraveny nejnižší
tarify, přesto zbývají takové, které
jsou pod úrovní minimální mzdy.
Neúnosný je stav, kdy se řeší
200% navýšení tarifního platu
a plat běžných zaměstnanců 8. tříd
ne. Odbory chtějí prosadit zrušení
karenční doby, která mimo finanční ztráty pro zaměstnance je
i zdravotnickou hrozbou šíření
vysoce infekčních chorob při
eventuálním přecházení nemocí,
u kterých podle prvotních příznaků nelze rozeznat jejich následnou
vážnost. Odbory jednají ohledně
státního rozpočtu 2018, když
rozpočet na minulý rok byl mimo
realitu, rozpočet a skutečnost v úplném rozporu. Ohledně růstu minimální mzdy se nepotvrdily hrozby, že způsobí růst nezaměstnanosti. Tlak odborů na růst mezd
obecně má výsledky, předseda
pozval odboráře na další mítink
Konec levné práce 14. září v Praze
a vyzval k hrdosti na odborové
členství.
I. Hřebíková ve svém vystoupení prohlásila, že „zemětřesení“
obávanému v minulých létech po
parlamentních volbách a ustavení
nové vlády tentokrát bude bránit
systemizace, která obecně brání
přesunům a odchodům ze služebních míst. Vyjádřila se k problematice služebních míst, která jsou
hrazena z fondů EU, ta jsou konkrétně systemizována na dobu
určitou či neurčitou. Charakterizovala dále nejpodstatnější změny, které přinesla novela zákona
o státní službě. K problematice
jsou sekcí státní služby MVČR
pořádány semináře a na webu
zveřejněny metodiky.
R. Chamráth uvedl, že Státní
úřad inspekce práce má kompe-

2

NOS 12/2017

tenci vůči státní službě jen ohledně doby služby. Dále pak hovořil
o odměňování, které pro mladé
nastupující státní úředníky není
motivační, navíc nižší platové
stupně jsou srovnatelné s platy
v supermarketech. Takovéto
odměňování má dopad na výkon
státní správy.
P. Bednář kritizoval řešení
odměňování tzv. klíčových“ státních zaměstnanců a opomenutí
nižších platových tříd. Odbory zahájily jednání o platech na rok
2018 s cílem 10% nárůstu prostředků na platy s co největším
určením do tarifních platů. Další
jednání s představiteli koaličních
stran je plánováno na 21. června.
Ohledně novely služebního zákona připomněl podíl odborového
svazu na iniciování potřebných
změn. Stejně tak neoddiskutovatelný je podíl odborů na navrácení 2% odvodu do FKSP.
R. Pospíšil k projednávanému
zákoníku práce v poslanecké sněmovně uvedl, že vzhledem k množství pozměňovacích návrhů a obstrukcím nepředpokládá jeho
schválení v tomto volebním období. Kritizoval, že naše legislativa obsahuje protiodborová opatření v rozporu se svobodou odborů podle úmluv Mezinárodní organizace práce. Zavrženíhodné jsou
také útoky na úředníky státní a veřejné správy, fyzické i slovní. Bohužel i prezident republiky dehonestuje úředníky svými prohlášeními o jejich počtu, který se vůbec
neshoduje s realitou.
Diskusní vystoupení mířila na
působení služebního zákona při
povolebních personálních změnách, na politické vměšování do
práce úředníků, leckdy nesmyslná
výběrová řízení s předem vybraným uchazečem, na nejednotné
systemizace na úřadech. V oblasti
odborové pak především na zastupování všech zaměstnanců odbory
a nízký zájem zaměstnanců přímo
se podílet na odborové práci, či na
nízkou sebedůvěru zaměstnanců
a odborářů.
Tomáš Lubovský z odborové
organizace při Kanceláři prezidenta a Správě Pražského hradu
podrobně informoval o charitativní činnosti organizace a vyzval
přítomné k účasti na ní.
Konference měla 57% účast
pozvaných delegátů a 54% účast
z počtu základních organizací
sdružených v sekci.
Konference vyslovila jednoznačnou podporu požadavku na
10% navýšení prostředků na platy
ve státním rozpočtu na rok 2018.
-dě-
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vytvořit slibovaný nový systém
odměňování?
Ano, jsme svědky rozevírání
nůžek v odměňování, které do této doby mělo svoje hranice.
Kritizuji jakékoli privilegování
klíčových pozic a zaměstnanců.
Současný systém platových tříd
závislý na nejsložitější vykonávané práci spolu s možností
osobních příplatků mi připadá
dostatečný. Státní správa stojí
na práci jednotlivých zaměstnankyň a zaměstnanců, těch
v první linii. Neexistuje ideální
řešení, ale možná by stačilo,
kdyby se jednou začalo dělat něco pro to, aby byli spravedlivě
odměňováni právě oni.
Důležitá pro vytváření dobrých podmínek ke službě, práci,
je jistě odborová organizovanost. Očekáváte zlepšení v tomto směru po vyřešení dvou zmiňovaných největších problémů?
Naše sekce správ sociálního
zabezpečení vykazuje dlouhodobě nárůst členů. Růst je pomalý a nesmělý. Doufám, že nejen řešení těchto dvou problémů
lidi přesvědčí, že být v odborech
znamená podporovat dobré věci,
aktivně se podílet na pracovních
podmínkách, tvořit silnou vlnu,
která se zastává slabších a podporuje řešení nespravedlnosti.
Lidé by si měli uvědomit, že jsou

součástí společnosti, kterou mohou sami měnit, mají tu moc
uspořádat prostředí okolo sebe
tak, aby byli více spokojeni
a neměli by se bát a házet problémy za hlavu. Potřebujeme
právě mladé lidi, kteří mají
představu o tom, v jaké
společnosti by chtěli žít, co by se
mělo změnit a také, aby nám v té
společné změně k lepšímu pomohli.
K posílení soudružnosti zaměstnanců vyvíjí odbory v ČSSZ
kulturní, společenskou či sportovní činnost?
Odbory každoročně podporují
celorepublikový volejbalový turnaj ČSSZ, kde se mohou setkat
zaměstnanci napříč svými odbornostmi i kouty republiky, odkud pocházejí. Jednotlivé ZO
pořádají výlety, setkání a hodně
charitativních akcí na pomoc
nemocným dětem a starým lidem. Já osobně pořádám každým rokem víkendový pobyt
v naší chatě Smrk v Lázních
Libverda. Letos jsme během víkendu stihli noční hru, výlet na
Jizeru a Frýdlantské cimbuří,
kancelářský víceboj (sestávající
se z hodu služebním mobilním
telefonem, vytvářením řetězu
z kancelářských sponek a sestavováním písmen na klávesnici
PC), výlet na Protrženou přehradu, grilování a spoustu
legrace.
-dě-

tisková zpráva 31. 5. 2017

Dobrá zpráva pro 165 000 zaměstnanců
veřejného sektoru: Vláda rozhodla o zvýšení
jejich platů

Vláda Bohuslava Sobotky na
schůzi ve středu 31. května 2017
schválila nařízení, kterým dojde
k zásadnímu zvýšení tarifních
platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru, zejména v sociálních službách, školství a zdravotnictví. Schválila rovněž návrh na dofinancování sociálních služeb pro rok
2017, návrh na rozvoj areálu
Policie ČR v Praze 5 – Zbraslavi
a odsouhlasila i zprávu o rovnosti mužů a žen v ČR za rok 2016.
Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
se pozitivně dotkne zhruba 165
000 pracujících. Vláda rozhodla
o zrušení dvou nejnižších tarifních stupnic a o sloučení tří tarifních stupnic pro zdravotníky na
dvě. Od 1. července 2017 se díky

tomu o bezmála deset procent
zvýší platy zaměstnancům v kultuře, nepedagogickým zaměstnancům v regionálním školství,
zaměstnancům příspěvkových
organizací krajů a obcí, některým zdravotníkům, kteří jsou zaměstnanci ministerstev obrany
a vnitra, a administrativním pracovníkům v sociálních službách.
https://www.vlada.cz/cz/mediacentrum/aktualne/dobra-zpravapro-165-000-zamestnancu-verejneho-sektoru-vlada-rozhodla-ozvyseni-jejich-platu-156889/
Tisková konference po jednání
vlády, 31. května 2017. Video:
https://www.vlada.cz/cz/clenove
-vlady/premier/videa/video-dobra-zprava-pro-165-000-zamestnancu-verejneho-sektoru-vladarozhodla-o-zvyseni-jejich-platu156907/

Vážené odborářky a odboráři,
od měsíce července 2017 do konce roku 2017 budou probíhat
konzultace s pracovníkem IPC Ostrava – Ing. Zdeňkem Faicem pro
členy odborových organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací z regionu Olomouckého kraje v Olomouci na adrese
Odborového svazu KOVO, na ulici Denisova 2, 772 00 Olomouc,
v místnosti nacházející se v 3. patře (podkroví, zvoňte na zvonek ubytovna) v níže uvedených termínech a časových intervalech:

11. 7. 2017
10,00 hod. – 12,00 hod.
8. 8. 2017 10,00 hod. – 12,00 hod.
22. 8. 2017 10,00 hod. – 12,00 hod.
5. 9. 2017 10,00 hod. – 12,00 hod.
19. 9. 2017 10,00 hod. – 12,00 hod.
3. 10. 2017 10,00 hod. – 12,00 hod.
17. 10. 2017
10,00 hod. – 12,00 hod.
31. 10. 2017
10,00 hod. – 12,00 hod.
14. 11. 2017
10,00 hod. – 12,00 hod.
28. 11. 2017
10,00 hod. – 12,00 hod.
12. 12. 2017
10,00 hod. – 12,00 hod.
Na těchto konzultacích s pracovníkem IPC Ostrava můžete
předávat k vyřízení žádosti k podpůrnému fondu, placení členských
příspěvků a další aktuální požadavky z vašich základních
odborových organizací. Odborový svaz státních orgánů a organizací tímto krokem chce i nadále zachovat kontakt odborářů
z Olomouckého kraje s pracovištěm Informačního a poradenského
centra Ostrava formou tohoto konzultačního místa, které nám
poskytl odborový svaz KOVO v Olomouci. Vzhledem k tomu, že
pondělí a středy jsou úředními dny v drtivé většině pracovišť, jsou
konzultační dny v Olomouci směřovány na úterky.
Bc. Pavel Bednář, předseda odborového svazu

Nabídka zbývajících volných pokojů OSSOO v rekreačním
středisku SMRK Lázně Libverda v letních měsících
červenec srpen a září 2017
Termín
pokoj číslo
cena
(kapacita lůžek) za pokoj/noc
8. 7. - 15. 7. 2017 - sezona
p. č. 3 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 4 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 12 (4)
720,- Kč/noc
15. 7. - 22. 7. 2017 - sezona
p. č. 4 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 5 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 6 (3 + 1)
610,- Kč/noc
22. 7. - 29. 7. 2017 - sezona
p. č. 4 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 5 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 6 (3 + 1)
610,- Kč/noc
29. 7. - 5. 8. 2017 - sezona
p. č. 3 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 4 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 12 (4)
720,- Kč/noc
5. 8. - 12. 8. 2017 - sezona
p. č. 3 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 4 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 5 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 6 (3 + 1)
610,- Kč/noc
p. č. 12 (4)
720,- Kč/noc
12. 8. - 19. 8. 2017 - sezona
p. č. 5 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 6 (3 + 1 )
610,- Kč/noc
19. 8. - 26. 8. 2017 - sezona
p. č. 3 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 4 (2 + 1)
490,- Kč/noc
26. 8. - 2. 9. 2017 - sezona
p. č. 3 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 4 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 5 (2 + 1)
490,- Kč/noc
p. č. 6 (3 + 1)
610,- Kč/noc
p. č. 12 (4 )
720,- Kč/noc
2. 9. - 9. 9. 2017 - mimosezona p. č. 6 (3 + 1)
450,- Kč/noc
9. 9. - 16. 9. 2017 - mimosezona p. č. 3 (2 + 1)
370,- Kč/noc
p. č. 4 (2 + 1)
370,- Kč/noc
p. č. 5 (2 + 1)
370,- Kč/noc
p. č. 12 (4)
500,- Kč/noc
16. 9. - 23. 9. 2017 - mimosezona p. č. 5 (2 + 1)
370,- Kč/noc
p. č. 6 (3 + 1)
450,- Kč/noc
p. č. 12 (4)
500,- Kč/noc
23. 9. - 30. 9. 2017 - mimosezona p. č. 3 (2 + 1)
370,- Kč/noc
p. č. 4 (2 + 1)
370,- Kč/noc
p. č. 6 (3 + 1)
450,- Kč/noc
p. č. 12 (4)
500,- Kč/noc
Podrobné informace k ubytování v RS SMRK Lázně Libverda
byly zveřejněny v NOS č. 2-3/2017
http://statorg.cmkos.cz/nos_pdf/nos_2-3_17.pdf
Kontaktní osoba:
Vladimíra Řehořová
tel. 224 142 474 nebo e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Stejně jako v minulých letech
i v roce letošním je možno na
řadě míst České republiky se
setkat s propagačními stany
ČMKOS. První zastávkou byl
dne 24. 5. 2017 Náchod a hned
druhý den 25. 5. 2017 Jičín.
Nechyběl ani náš odborový
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svaz. Ve stanech mohli lidé dostat informace o poslání odborů
a sociálním dialogu. Součástí týmu jsou právníci ČMKOS a odborových svazů, kteří v průběhu
akce poskytovali bezplatné právní poradenství zejména z oblasti
pracovního práva. Nechyběla
ani zábava pro děti. Podzimní
setkání budou Most 8. září a Sokolov 9. září.
-ben-

ze základních organizací

Charitativní výpomoc dětskému domovu

Dne 16. 5. 2017 nabídli pracovníci Celního úřadu pro
Moravskoslezský kraj spolupráci dětskému domovu v Radkově - Dubové.
Pod patronátem Základní organizace Odborového svazu
státních orgánů a organizací

Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Opava, došlo již podruhé
na výpomoc v rozlehlém areálu
domova.
Nabízenou pomoc vřele přivítal ředitel domova Ing. Viceník
a zároveň vyjádřil naději v další

spolupráci. Ocenil osobní přístup všech brigádníků, kteří pomohli při kompletaci nové
posilovny a parkových pracích,
a poděkoval za upomínkové
předměty celní správy předané
dětem.

Za kolektiv celníků, který si
udělal jedno odpoledne čas pomoci dobré věci, můžu jen doporučit pořádání podobně zaměřených akcí.
předseda ZV OO Opava
Roman Novák

káváním dalších zážitků příštího
dne.
Po výtečné snídani ve formě
švédských stolů jsme vyrazili na
severní oblast fjordů. Cesta vedla podle pobřeží, takže se nám
naskytlo množství nádherných
výhledů na moře. Našim cílem
byla rybářská vesnička Smögen,
kde jsme se mohli pokochat
hezkou architekturou a zároveň
ochutnat rybí speciality. Po návratu do Göteborgu jsme ještě
stihli večerní nákupy suvenýrů
z cesty.
Další den jsme si museli přivstat, čekala nás totiž cesta do
dánské Kodaně. Po plavbě trajektem jsme se zastavili u hradu
Kronborg, dějiště dramatu Hamlet od W. Shakespeara. No a už je
tu hlavní město Dánska Kodaň,
kde jsme během pěší prohlídky,
měli možnost vidět historické jádro, královský palác, královský
zámek Rosenborg s vystavenými korunovačními klenoty. Vyvr-

cholením návštěvy Kodaně byla
podvečerní plavba lodí, během
níž jsme navštívili i symbol
Kodaně - malou mořskou vílu.
Večerní nákupy suvenýrů a spěcháme k našemu autobusu, který
na nás čekal u zábavního parku
Tivoli.
Z večerní Kodaně vyrážíme
směr trajekt, Německo a Praha.
A protože všechno fungovalo a jelo, byli jsme v Praze dopoledne.
Některé z nás čekala ještě cesta
do Kolína či Českých Budějovic.
Naši pochvalu si zaslouží
všichni: CK ABC Tour, oba
skvělí a sympatičtí řidiči, mladý,
perfektně připravený průvodce
Michal a Jana Miková za vzornou organizaci zájezdu. Poděkování si zaslouží i všichni účastníci zájezdu, kteří byli mimořádně
ukáznění.
Těšíme se na další podobné
akce.
Rudolf Stein, ÚMČ Praha 6
foto Zdeněk Hrstka

5denní poznávací zájezd Dánsko-Švédsko: Těšíme se na další podobné akce

Základní odborová organizace OSSOO při ÚMČ Praha 8
zorganizovala, díky aktivitě paní
Jany Mikové, 5denní poznávací
zájezd Dánsko-Švédsko. A protože autobus nebyl plně obsazen, obrátila se Jana prostřednictvím našeho odborového svazu na další odboráře. A tak jsme
se všichni účastníci zájezdu sešli
ve čtvrtek 4. 5. 2017 na stanovišti před hlavním nádražím
v Praze v očekávání věcí příštích. Zavazadla byla zjevně napěchována teplým oblečením,
však také jedeme na sever Evropy do Skandinávie. Autobus
cestovní kanceláře ABC Tours
přijel přesně a tak jsme v 16.05
h vyrazili směrem na západ.
Vybavení autobusu bylo pro
mnohé určitě příjemným překvapením - všechna sedadla měla vlastní displej, který každému
umožnil si zkrátit dlouhou cestu
sledováním hudby, filmů, polohy autobusu na GPS mapce (tuto aplikaci mohli využít i naši
přátelé a známí kteří tak mohli
v klidu domova sledovat naši
trasu), nebo záběrů kamery z pohledu řidiče. Komu ani tato nabídka nestačila a nechtělo se mu
spát, si mohl zahrát některou
z instalovaných her např. sudoku. Naši první noc jsme strávili
cestou napříč Německem, potom trajektem z Puttgardenu do
Rodbyhavnu a v časných ran-
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ních hodinách 5. 5. 2017 před
námi stál v plné kráse unikátní
most Öresundsbron, který spojuje dánskou Kodaň se švédským
městem Malmö. Tam se u mrakodrapu Turning torso uskutečnila naše první zastávka ve
Švédsku. Ranní káva, kterou
nám páni řidiči připravili, byla
zasloužená.
A už jsme pomalu vyhlíželi
náš hlavní cíl Göteborg. Do jeho
přístavu jsme dorazili v poledne
a ihned jsme se vypravili za
místními pamětihodnostmi. Jedním ze zajímavých zážitků pro
nás byla návštěva námořního
muzea, ale i samotné centrum
města bylo krásné. Po seznamovací procházce městem jsme se
ubytovali v hotelu Good Morning, což je vlastně loď Astoria
přestavěná na luxusní hotel. Myslím, že s ubytováním i stravováním byli všichni spokojeni.
Po večerní individuální procházce jsme usínali plni dojmů s oče-

Vnímání veřejné služby mezi německou mládeží

Následující článek je dalším v řadě příspěvků k situaci
odborů v Německu – postupně jsme diskutovali základní data k odborům, jejich strukturu a společensko-politická témata. V předchozím článku byly informace
o veřejné službě v Německu a jejím odborovém zastoupení prostřednictvím odborového svazu dbb.
V tomto článku se zaměříme na postupující problém nedostatku
kvalifikované pracovní síly v německé veřejné službě a vnímání veřejné služby mezi německou mládeží.

Personální vývoj
ve veřejné službě
Personální vývoj v německé
veřejné službě je možno charakterizovat pokračujícím snižováním pracovních míst na federální, zemské i komunální
úrovni, který trvá přibližně už
dvacet let. Mezi roky 1991 až
2015 zmizel téměř jeden milion
pracovních míst. Předpokládá
se, že v roce 2030 bude chybět
194 tisíc pedagogů, 276 tisíc
zaměstnanců ve veřejné správě
a pomocných kancelářských
pracovních sil. Tato data prezentuje studie "Nedostatek pracovních sil ve veřejné službě poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) na základě dat insititutu WifOR. V relativním porovnání je jasné, že
veřejné službě hrozí nejvyšší nedostatek pracovní síly, kromě tohoto dále hrozí nedostatek inženýrů, specialistů v oboru ICT
(Information and Communication Technologies) a pracovníků
ve zdravotnictví a sociálních
službách (PWC-Studie. Quelle:
http://www.pwc.de/de/pressemit
t
e
i
l
u
n
gen/2017/fachkraeftemangel2030-sind-816-000-stellen-imoeffentlichen-dienst.html).
Atraktivita veřejné služby
mezi mladými lidmi
Z výše zmíněných důvodů je
v Německu intenzivně hledán
personál pro posílení veřejné
služby a ziskání motivované
mládeže pro práci ve veřejné
službě je jedním z nejzávažnějších úkolů pro příští roky. Jak
je tedy atraktivní práce ve veřejné službě mezi mladými? Ernst
& Young v roce 2017 zveřejnil
studii EY Průzkum studentů
(http://www.ey.com/Publication
/ v w L U A s s e t s / E YStudentenstudie-2016B r a n c h e n / $ F I L E / E YStudentenstudie-2016Branchen.pdf). Dle výsledků
dotazníkového šetření je práce
ve veřejné službě pro studenty
potenciálně atraktivní – 32 %
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z nich ji označuje jako obzvláště
atraktivní pro svůj kariérní
vývoj. Až poté se v žebříčku
nachází práce v kulturních zařízeních (23 %) a automobilový
průmysl (22 %). Obzvláště pro

městnanců. Aby byl dlouhodobě
zajištěn dostatečný počet zaměstnanců, musí veřejná služba
být více atraktivní pro mladé lidi, musí nabídnout perspektivnější odměňování a úspěšněji
implementovat projekty digitalizace. Podíl praktikantů je
vzhledem ke všem zaměstnaným jen poloviční v porovnání se soukromým sektorem.
Kvůli tomu se jen málo mladých
lidí seznamuje s pozitivy práce
ve veřejné službě. Také podíl
pracovníků s imigračním pozadím není v žádném jiném

s každodenními záležitostmi
veřejné služby. … Pravdou je, že
mladí lidé nabídku privátní sféry
shledávají atraktivnější, obzvláště co se týče lepšího finančního odměňování. Navíc, také
s tou jistotou práce především
u mladých lidí, kteří začínají ve
veřejné službě, to není tak jednoduché: opatrovatel stát nabízí
ze začátku pracovní smlouvu
na omezenou pracovní dobu –

Atraktivita práce ve veřejném sektoru mezi mladými lidmi

 Nedostatek odborné pracovní síly ve veřejné službě: v roce 2030 nebude obsazeno 816
tisíc pracovních míst ve veřejné službě
 Třetina studentu vnímá práci ve veřejném sektoru jako atraktivní
 ToDos ve veřejné službě: úprava mzdových podmínek, pokrok s projekty digitalizace a
aktivnější přístup k obsazování volných pracovních míst
ženy je práce ve veřejné službě
atraktivní – uvádí to 42 % studentek, které na veřejné službě
oceňují stabilitu pracovních
pozic a lepší možnosti pro sladění pracovního a rodinného
života – oba body stojí na špici
těch nejvýznamnějších faktorů
při volbě jejich budoucích zaměstnavatelů. 64 % z nich uvádějí jistotu zaměstnání jako nejdůležitější faktor, 49 % sladění
rodinného a pracovního života.
I pro muže je stabilita pracovního místa důležitá – uvádějí ji
62 % z nich, následně je jmenována možnost kariérního růstu
(55 %).
Nicméně
studie
Pwc
zdůrazňuje, že veřejný sektor
nedostatečně využívá svůj potenciál pro přilákání nových zaMeziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,4 %. Na
meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu největší vliv
ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny vajec vzrostly o 17,5 %, másla o 16,4 %, cukru
o 19,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se
zvýšily ceny čistého nájemného
o 2,7 %, vodného o 1,2 %, stočného o 0,4 %, elektřiny o 0,3 %,
tuhých paliv o 5,3 %. Vliv na
zvýšení cenové hladiny měly též
ceny v oddíle doprava (nárůst o 4,1
%) a v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 6,3 % a ceny ubytovacích služeb o 2,2 %.
Na meziroční snižování cenové

odvětví tak nízký jako ve veřejné službě (veřejná správa: 4,9
%; zpracovatelský průmysl:
10,8 %; obchod, pohostinství,
doprava: 10,5 %). Kampaň pro
posílení image veřejné služby na
základě např. centrální nabídky
pracovních pozic, e-recruiting
(např. dle příkladu Bundeswehru), stejně jako profesionální programy pro praktikanty
jsou nutné, aby veřejná služba
byla pro potenciální zaměstnance více atraktivní.
Jak vnímá dbb atraktivitu
německé veřejné služby mezi
mladými
lidmi?
Na
to
odpověděla tisková mluvčí dbb
Britta Ibald následovně:
“Teoreticky: Velice atraktivní.
Prakticky: Mnoho z nich ztratí
zájem, když se musí potýkat

a s tímto problémem se pak potýkají právě především mladí
lidé, což následně mnoho z nich
odradí. Právě proto bojuje dbb
za zvýšení atraktivity pracovních míst ve veřejné službě: lepší plat (především v dosud nedoceněných sektorech výchovy, sociální práce, zdravotnictví), lepší personální obsazení, aby byla
snížena nadměrná zátěž zaměstnanců, lepší sladění pracovního
a rodinného života, lepší podmínky pro kariérní postup.”
Leonie Liemich
Druhá část článku vyjde v dalším čísle NOSu a bude zaměřena
na kampaň "Nepostradatelní"
(Die Unverzichtbaren), kterou
iniciuje dbb od roku 2013 za
účelem získání nových mladých
zaměstnanců do veřejné služby.

hladiny působil pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení
domácnosti (o 0,2 %) a v oddíle
pošty a telekomunikace (o 0,1 %).
V oddíle bydlení klesly ceny tepla
a teplé vody o 2,3 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly
o 2,2 % a ceny služeb o 2,8 %.
Úhrnný index spotřebitelských cen
bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,3 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12
měsíců proti průměru předchozích
12 měsíců byla v květnu 1,5 %.
Meziroční změna průměrného
harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle před-

běžných údajů Eurostatu v dubnu
2,0 %. Nejvíce ceny vzrostly v Estonsku (o 3,6 %) a v Litvě (o 3,5
%) a nejméně v Rumunsku (o 0,6
%). V Německu byly ceny vyšší
o 2,0 %.
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/i
ndexy-spotrebitelskych-cen-inflace-kveten-2017

Ceny potravin vzrostly

Oprava
V NOS č. 10 na první straně
u článku o výjezdním zasedání sekce
VS bylo pod fotografií mylně uvedeno, že Mgr. Dana Přikrylová je
předsedkyní ZO MěÚ Šumperk. Tuto
funkci od roku 2014 po odchodu do
důchodu již nevykonává, je pouze
členkou výboru uvedené ZO. K chybě došlo na základě chybných podkladů.

Sebevědomí a mobbing

Podle posledních průzkumů se v ČR aktivně zvyšuje
snaha řešit problematiku násilí na pracovišti. Přes cca
60 % respondentů je přístupných se situaci postavit
a řešit ji. Cca 40 % situaci neřeší z důvodu strachu ze
ztráty zaměstnání nebo pocitu, že se jejich situace dá
ještě snést. Nejvíce jsou šikanovány ženy: cca 80 %,
a nejméně muži: cca 20 %. Oproti roku 2013 došlo k navýšení procenta šikanovaných zejména mezi ženami.
Pět způsobů jak posilovat sebevědomí a vidět se v lepším světle
(Výpovědi rozhovorů z naši praxe.)
1. Nenechat se srovnávat, budovat své silné stránky a rozvíjet potenciál.
„Uvědomil jsem si, jak srovnávám svoje slabé místa se silnými
stránkami svého kolegy a začal si méně věřit. Na jednou jsem si
nebyl ničím jistý, což mělo velký dopad na mé výsledky a celkové
hodnocení.“ Jan.
2. Dělat něco pro druhé, zaměřit se na pozitiva a vidět hodnoty své
práce.
„Zjistila jsem, že mi velice pomáhá dělat něco pro druhé. Čím více
pomáhám druhým, tím se cítím lépe a netrpím pocity méněcennosti, kterými mě krmily moje kolegyně.“ Marie.
3. Najít si oporu a být pro někoho oporou. Naslouchat a projevit
osobní zájem.
„Jsou chvíle, kdy nepotřebuji nic jiného, než vědět, že se o mně
někdo upřímně zajímá. Taky, když moje přítomnost dělá někomu
radost. Díky tomu cítím, že mám nějakou hodnotu.“ Pavel.
4. Odmítnutí a kritiku si nebrat osobně, jednat asertivně, ne agresivně či ústupně.
„Naučila jsem se posměškům nevěnovat takovou pozornost. Co
jde, otočím na srandu, nebo nereaguji. Když kolegové vidí, že na
ně nereaguji, přestane je to rychle bavit.“ Martina.
5. Důvěřovat vlastní snaze a vůli. Umět si určit priority a říct si, co
potřebujete.
„Případné výtky a chyby si beru jako informaci, co zlepšit nebo
dělat jinak. Jako matka samoživitelka nemám jiné zbytí, než si
prostě věřit, pracovat a postavit se jak za sebe, tak za své dítě.“
Lenka
Způsob, jak se na sebe díváme, může mít velký vliv na to, jak se na
nás dívají druzí. Ovlivňuje dokonce i to, jak se k nám druzí chovají,
jak s námi jednají a co vše si k nám dovolí. Neříkejte si věci jako
„Nikdy nic neudělám dobře.“ nebo „Vždycky to zkazím“. Jsou to
zrádné myšlenky, které vás pouze srážejí. Ano, je důležité si přiznat,
že děláme chyby, ale také se musíme naučit rozpoznat svoje silné
stránky a rozvíjet je. Hodně zaměstnanců svádí vnitřní boj — nejsou
spokojeni se svými pracovními výsledky a pochybují o svých
celkových schopnostech. Často se porovnávají s ostatními kolegy
a následně trpí pocity méněcennosti. Vedete takový boj i vy? Pokud
ano, pokuste se na chvíli zastavit a vypátrat, odkud k vám takové
myšlenky přichází.
Představte si, že máte pětitisícikorunovou bankovku, která je v půlce natržená. Co uděláte? Vyhodíte ji? Určitě ne. Pořád je to pětitisícikoruna. I když je bankovka hodně natržená, neznamená, že má nižší
hodnotu. Podobně ani chyby, které uděláme, nesnižují naši hodnotu.
Mobbeři totiž velice rádi nahlodávají sebevědomí vybrané oběti.
Libují si, když mohou znejistit její sebedůvěru a poškodit její důvěryhodnost. Milují vytvářet nátlak a soupeřivé a strachem exponované
prostředí. Útočník velmi rád využívá a buduje politiku strachu. Pocit
strachu je zbraň, kterou mobber nejčastěji disponuje. Mnoho z lidí má
stále ještě obavy postavit se tváří tvář nespravedlnosti páchané na pracovišti. Nejčastěji uváděné důvody bývají: strach ze ztráty zaměstnání, z osobní a společenské prohry, ztráty prestiže, postavení
a zostuzení, či ztráta vlastní existence. Výhružky, vydírání, manipulace a arogance moci jsou pořád běžnou součástí některých firem.
Představy o hrozícím nebezpečí, byť jsou v mnoha případech opravdu reálné, jsou však jen zřídka tím nejlepším indikátorem pro naše
jednání nebo rozhodování. Určitá míra strachu je pro člověka únosná
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a v mnoha případech může dokonce i motivovat. Kontraproduktivní
začíná být ve chvílí, když se člověk nechá strachem natolik sevřít, že
přebírá nemorální jednání pachatele nebo začne potlačovat smysl pro
spravedlnost. S tímto postojem útočník často počítá a díky němu
nabývá na své síle. Díky této pradávné, zákeřné taktice roztahuje svá
křídla a okupuje vše, co mu dovolíme. Dostane se všude, kam až ho
pustíme. Pocit vlastní moci a nadřazenosti mu dává průchod cítit se
pánem světa.
Pět momentů kdy zbystřit svoji pozornost, rozpoznat útoky
a začít jednat
1. „Nech to, já to radši zase za tebe dodělám.“ - Často vás nenechají dokončit vaši práci a zdůrazňují vaši neschopnost, bez toho, aby
vám nabídli pomoc či „doopravdy“ pomohli!
2. „Dělej to tak, jak jsem ti to už xkrát říkala, tvoje kreace mě nezajímají.“ - Nemáte možnost dělat věci po svém v případě, kde je to
relevantní, vhodné či se přímo i vybízí!
3. Kyselo je málo kyselé a nikdy není nic dost dobré. – Časté absurdní vrtochy kolegů či šéfa, které hraničí ze zdravým rozumem.
Útočník si je sice dokáže na svoji obhajobu velice brilantně
vyargumentovat, ale pozor, úkony vyžaduje jen po vás!
4. Srovnávání s ostatními kolegy. - Neustále je vám předkládáno, jak
jsou všichni lepší než vy. Enormní srovnávání vám brání být aktivními, zdravě se v práci prosazovat a narušuje i poslední zbytek
sebedůvěry, kterou máte.
5. Shazování a srážení důstojnosti i mimo personál. - Jste permanentně kritizování a napomínáni za všechno, co uděláte či
neuděláte. Útoky na vaši osobu se dějí i před očima veřejnosti.
Připadáte si jako neschopný outsider. Máte pocit, že i koště
v koutě má pro všechny větší cenu než vy. Snížené sebevědomí
vám brání cokoli udělat a aktivně jednat.
Otevřeně vyjádřit svůj strach a postavit se mu, vyžaduje velkou
dávku důvěry, důkazů a odvahy. Ne všichni se k tomu odhodlají a taky
nelze vždy a za každou cenu vybízet k boji. Člověk si musí být velice
dobře vědom a pečlivě zvážit všechny svoje pro a proti. Ano, výhra je
sladká a přináší nesmírnou úlevu. Navrátí čest a ztracenou vnitřní
hodnotu. Naproti tomu, následky mohou být někdy daleko fatálnější,
než si vůbec dokáže představit. Člověk si musí sám zvážit, co všechno je ochoten obětovat a riskovat. Z praxe jsou nám známy případy,
kdy se poškození svého práva domohli a svůj neetický boj vyhráli, ale
také případy, které se svého očekávání bohužel nedočkali. Je na
každém z nás, jak se rozhodneme.
Pět kroků co dělat pokud se násilí děje kolem nás
1. Určitě nabídnout podporu a pomoc kolegům, kteří se mu rozhodli
čelit a vzepřít.
2. Postavit se za poškozené kolegy hned v první linii.
3. Vytrvat na bojišti s nimi a nečekat až na druhé dějství.
4. Nebýt k jejich situaci lhostejný, zvýšit osobní zájem a péči.
5. Nechat se jimi inspirovat a zaujmout aktivní postoj.
Naučte se postavit za hodnoty, kterým věříte, a které učíte i vaše děti.
Nikdy nevíte, kdy se to může týkat i vás. Jak byste chtěli, aby vám
společnost pomohla?
Mgr. N. Žáčková
info@mobbingfreeinstitut.cz

jenzeny.cz

§ ODPOVÍDÁME §

Metodická stanoviska sekce pro státní službu
související s novelou zákona o státní službě

V souvislosti s přijatou novelou zákona o státní službě,
která je účinná od 1. 6. 2017, vydala sekce pro státní
službu dvě stanoviska.

První stanovisko popisuje
postup při uplatnění nového ustanovení § 190a zákona o státní
službě. Sekce pro státní službu
ukládá služebním orgánům identifikovat všechny dotčené zaměstnance z jejich osobních
spisů, posoudit, zda se jedná
o zaměstnance, u kterých opravdu jedinou nesplněnou podmínkou pro přijetí do služebního poměru bylo předepsané vzdělání,
zda by případně u nich byly dány
podmínky pro přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou
(50 let věku, alespoň 20 let praxe
ve správních činnostech), či zda
se jedná o zaměstnance, u kterých z důvodu nesplnění jiných
podmínek skutečně dojde k zániku pracovního poměru 30. 6.
2017. Všem těmto skupinám by
měl služební orgán zaslat oznámení o těchto skutečnostech a o možném dalším postupu. Dále se ve
stanovisku mj. upozorňuje, že se
nemění zařazení do platové
třídy, tedy bude i nadále platit
odpočet let za nesplněné vzdělání.
Druhé stanovisko pak reaguje
na přechodná ustanovení novely,
kdy se odstraňuje pravidlo, na
jehož základě dochází k zařazení
státního zaměstnance přijatého
do služebního poměru, který doposud nevykonal úřednickou
zkoušku, do nejnižšího platového stupně. Obdobně se upraví
plat i již stávajícím státním zaměstnancům ve služebním poměru na dobu určitou. Služební
orgány mají v předstihu identifikovat všechny dotčené státní
zaměstnance, kterým musí být
bezodkladně po nabytí účinnosti
novely zákona o státní službě
vydáno rozhodnutí o platu, kterým budou zařazeni do odpovídajícího platového stupně a bude
jim změněn platový tarif s účinností ode dne 1. 6. 2017.
Novela dále zrušuje i pravidlo,
na jehož základě dochází ke jmenování představeného nově přijatého do služebního poměru,
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který doposud nevykonal úřednickou zkoušku, do služebního
poměru na dobu určitou s trváním 2 měsíců, po kterou mu
nepřísluší příplatek za vedení.
Související přechodné ustanovení stanoví, že i dotčeným stávajícím představeným se mění
doba trvání služebního poměru
na dobu určitou s trváním 12
měsíců ode dne vzniku služebního poměru, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového
řízení uvedena doba kratší, a dále stanoví, že příplatek za vedení
přísluší představenému ke dni
nabytí účinnosti novely zákona
o státní službě.
I zde je nutné identifikovat
dotčené představené, vydat jim
rozhodnutí o platu a v příslušném rozhodnutí by pak služební
orgány měly uvést deklaratorní
výrok o prodloužení doby trvání
služebního poměru představeného.
Obě stanoviska jsou dostupná
zde:
http://www.mvcr.cz/sluzba/cla
nek/metodicke-stanovisko-kprechodnym-ustanovenim-souvisejicim-se-zrusenim-29-odst3-a-59-zakona-o-statni-sluzbe.aspx
Mgr. Šárka Homfray
svazová právnička

Novela zákona o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů

Třetí čtení zákona novelizujícího zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů proběhlo
v Poslanecké sněmovně PČR 9.
6. 2017 na 57. schůzi. Návrh
zákona byl schválen. Pro novelu
zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů bylo 93 ze 107 přítomných
poslanců. Pro byly všechny strany s výjimkou opoziční ODS.
Navrhovaný zákon, kterým se
mění zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů, byl připraven na základě závazku obsaženého v koaliční smlouvě a jeho cílem je především provedení
systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků
bezpečnostních sborů. Předkládaná novela konkrétně navrhuje
odstranit povinnost příslušníků
bezpečnostních sborů sloužit
ročně 150 hodin bez nároku na
náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových
stavů. To by mělo přispět k řádnému chodu bezpečnostních
sborů, vést k zatraktivnění služby v bezpečnostních sborech,
k nárůstu počtu uchazečů o přijetí do služby, resp. k personální
stabilizaci bezpečnostních sborů, přičemž řádné a efektivní
fungování bezpečnostních sborů
je nejen za současné bezpečnostní situace prioritou. Obdobnou
úpravu obsahoval též zákon č.
186/1992 Sb., o služebním
poměru příslušníků Policie České republiky.

Kromě stěžejní úpravy týkající se proplácení přesčasů
navrhuje novela provést některé
další změny zákona č. 361/2003
Sb., které reagují na současnou
aplikační praxi. Jde například
o zrychlený služební postup též
u středoškolsky vzdělaných příslušníků, kteří se osvědčili, dále
o zavedení institutu zkušební
doby a možnost poskytnout příslušníkům bezpečnostních sborů
náborový příspěvek 30 až 150
tisíc korun, který má přitáhnout
k policii nové lidi. Příslušníci
by je měli dostávat po půl roce.
Pokud by sloužili aspoň šest let,
nemuseli by je vracet. Novela
též obsahuje zvýšení úmrtného
na dvanáctinásobek měsíčního
příjmu. Na tvorbě návrhu se
podílela odborná pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva vnitra, všech bezpečnostních sborů (tj. Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru
ČR, Celní správy ČR, Vězeňské
služby ČR, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace) a odborových organizací,
která se na svých dvou jednáních principiálně shodla na
věcném rozsahu novely. Předpokládaná účinnost je od 1. ledna
2018. Zákon ještě musí schválit
Senát PČR a podepsat prezident.
-děZdroje:
http://www.psp.cz/sqw/historie.
sqw?o=7&t=1024
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNACEJ6YLP

Odbory v Mexico City dosáhly historického vítězství v ochraně
pracovních práv a veřejných služeb
26. květen 2017
5. února 2017 schválilo vedení hlavního města Mexika svou první
ústavu, která vejde v platnost 17.
září 2018. Tato ústava pokrývá
lidská práva všech občanů města
Mexico City, které je jedním
z největších měst na světě. V jednání o nové ústavě hrály klíčovou
roli místní odborové organizace,
které se zasloužily o zavedení důležitých změn pro tamní pracovníky a zaměstnance ve veřejném sektoru. Hlavní roli pak sehrála mexická odborová organizace SUTGCDMX, která je členem PSI. Zde
několik otázek jejímu předsedovi Juanu Ayalu Riverovi.
Jaké jsou hlavní úspěchy odborů v mexickém hlavním městě a jak
z toho budou těžit tamní pracovníci?
J.A.R.: „Naše odbory se aktivně podílely na ústavním procesu. To
nám dalo příležitost vyjednat mnoho benefitů včetně zavedení kolektivního vyjednávání přímo do ústavy. Jsou zde jednoznačně pojmenované záležitosti, které jsou právně vynutitelné ústavním soudem.
Mimo jiné nová ústava přináší 4,5 měsíce placené mateřské dovolené
nad rámec již platného federálního zákona, který garantuje 3 měsíce.
To tedy vytváří nárok na 7,5 měsíce placené mateřské dovolené. Ústava uznává rovněž existenci pracovníků bez fixní mzdy, kteří mají
hlavní příjem ze spropitného, a tak jim dává přístup k základnímu sociálnímu zabezpečení. Kvůli silné opozici se nám pro tyto pracovníky
nepodařilo vyjednat garanci práva na penzijní důchod. Naopak se
nám podařilo vyjednat zvýšení minimální mzdy, zákaz privatizace
veřejných služeb a garanci přístupu k vodě pro všechny občany.“
Jaké prostředky jste použili pro dosažení tohoto úspěchu?
J.A.R.: „Jedná se o úspěch celé naší odborové organizace, která
zmobilizovala všechny síly a nebála se změnit své tradiční aktivity.
Již předtím jsme vedli konstruktivní dialog s vrchními vládními zástupci Mexico City a vyjednali jsme kolektivní dohodu. Přesto jsme
ale šli dál a přes vysvětlování a demonstrování výhod pro celé město
a jeho obyvatele, které z toho plynou, se nám podařilo dotáhnout
celou záležitost. Věřili jsme, že tento krok pomůže udělat z hlavního
města férovější a inkluzivnější město.
Nová městská agenda OSN: Odbory hodnotí výsledek dokumentu Habitat III
26. květen
V říjnu 2016 se v ekvádorském Quitu sešlo přes 30 tisíc zástupců
národních a regionálních vlád, odborů, podnikatelů, univerzit a občanských sdružení, aby zde schválilo Novou městskou agendu
(NUA). Tato směrnice OSN by
měla sloužit jako návod pro urbanizační politiky na dalších 20 let.
Od počátku procesu Habitat III
zdůrazňovaly odbory svůj požadavek, aby tyto politiky byly založené na legislativním rámci ILO
ohledně slušné práce. To je nezbytné pro učinění měst férovějšími, a výsledek urbanizace trvající socioekonomickou inkluzi a snižování chudoby a nerovností. Delegace PSI
se aktivně účastnila jednání o NUA a kromě toho rovněž zorganizovala akci s názvem „Města pro lidi, ne pro zisky“, která se konala na
půdě hlavní ekvádorské univerzity. Konečná podoba NUA je daleko
od požadavků a doporučení odborů. Navzdory těmto nedostatkům obsahuje NUA i důležité přísliby, které se týkají pracovníků a pracovního hnutí. Zde jsou některé z takových příslibů:
1. Plná a produktivní zaměstnanost a slušná práce pro všechny.
2. Progresivní přechod pracovníků a ekonomických jednotek do formální ekonomiky.

3. Prosazování veřejných služeb. Prosazování adekvátních, inkluzivních a kvalitních veřejných služeb a poskytování veřejných služeb,
vody, hygienických zařízení, zdravotní péče, životního prostředí,
energií, bydlení a mobility.
PSI přednesla svůj názor před Radou pro pracovní migraci
6. červen 2017
Na 106. Mezinárodní konferenci práce před Radou pro pracovní
migraci předenesli zástupci PSI svůj
názor na pracovní migraci. V době rostoucí migrace, měnících se migračních
vzorců, útoků na práva pracovníků,
rostoucí nerovnosti a absence rozvoje
je role Mezinárodní organizace práce
(ILO) při ochraně lidských a pracovních práv migrantů a při prosazování
legislativního rámce extrémně důležitá. To byl klíčový vzkaz, který zástupci PSI na konferenci přednesli.
PSI poté vyjmenovala své klíčové priority při řešení problematiky migrantů.
1. Podpora a prosazení ratifikace, dodržování a implementace ILO
Konvence C97 o pracujících migrantech.
2. Usnadnění pracovní migrace založené na právech a zlepšení sociální ochrany přes multilaterální a bilaterální pracovní dohody, které
budou transparentní a plně v souladu s mezinárodními normami.
3. Zdůraznění, že stát má primární zodpovědnost za řízení a regulaci
mezinárodního nabírání pracovních sil v souladu s mezinárodními
zákony o lidských právech a pracovními standardy.
4. Vzájemné uznání dovedností a kvalifikací je důležitým aspektem
práce, obzvláště ve zdravotním a pečovatelském sektoru. Je potřeba brát v úvahu férovost, absenci diskriminace, rovné příležitosti
a zacházení a ochranu práv.
5. Rovnost pohlaví musí být integrována do všeobecné diskuse.
Diskuse a jejich výsledky musí brát v úvahu zranitelnost, které čelí
migrující pracovnice.
Konference ETUC: Evropské veřejné služby si zaslouží vyšší
mzdy
8. červen 2017
Na konci května se v Římě sešli evropští odboroví lídři, aby diskkutovali o prioritách odborového boje v následujících 2 – 3 letech.
Vzhledem k tomu, že od podepsání dohody o EU v Římě uplynulo 60
let, soustředíme se na benefity,
které přináší evropská integrace
pracujícím mužům a ženám a našim komunitám. Odboroví předáci jsou přesvědčeni, že evropský projekt si pořád zaslouží
důvěru. Potřebuje ale radikálně
změnit kurz po dlouhých letech
zaměření na liberalizaci a jednotný trh při odklonu od sociální
Evropy. Mnoho odborářů uvedlo, že Evropa bude buď sociální, nebo
nebude vůbec. Svůj názor do diskuze o budoucnosti Evropy přidali
nejen zástupci Evropské odborové konfederace (ETUC) ale i členové
dalších odborových federací, kteří se shodli na tom, že pro zlepšení
životních a pracovních podmínek lze očekávat více konkrétních akcí.
Chceme od Evropské komise, členských států a Evropského parlamentu vidět více návrhů na posílení práv pracovníků. To byl jeden
z hlavních vzkazů pro evropské představitele. Delegace EPSU
(Evropská federace odborových svazů veřejných služeb) zdůraznila
význam ukončení úsporných politik, zvýšení investic do veřejné infrastruktury a potřebu zvýšení mezd pro pracovníky ve veřejných
službách, kteří roky trpěli kvůli úsporným politikám. Na konferenci
se také zvažovalo hned několik potenciálních úprav evropské ústavy.
Jednou z takových úprav je i širší podpora rovnosti mezi pohlavími.
Pavol Mokoš
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