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Protestní setkání zástupců z 13 odborových
svazů, které reprezentují zaměstnance
ve veřejných službách a správě, se koná
12. června 2018 v Praze. Důvodem je
neuspokojivý stav vyjednávání o platech
zaměstnanců v souvislosti
se sestavováním státního rozpočtu
na rok 2019.

http://statorg.cmkos.cz

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
přecházejícího na jinou stránku.

Výjezdní zasedání výboru sekce katastrálních úřadů
Ostrava 31. 5. - 1. 6. 2018

Host zasedání sekce předseda
OSSOO Bc. Pavel Bednář informoval o důvodech ke svolání porady zástupců zaměstnanců ve
veřejném sektoru, která proběhne
12. června v Praze. Odbory žádají
plošné navýšení tarifních platů.
Ministerstvo financí a ČNB predikují nárůst mezd v letošním roce
o 4,9 %. P. Bednář hovořil i o dalších cílech odborů ohledně minimální mzdy a navýšení počtu platových stupňů u zaměstnanců veřejné správy a služeb. V poslanecké sněmovně prošel prvním čtením návrh novely zákona o státní
službě hlasy stran ANO, KSČM
a SPD. Tento návrh zákona nebyl
projednán s tripartitou a odbory
mají proti němu zásadní výhrady.
Pokud vznikne vládní koalice
ANO s ČSSD s podporou KSČM,
měla by ČSSD požadovat stažení
návrhu zákona a předložení komplexní novely ZSS. Platnost kolektivní dohody vyššího stupně končí
k 31. 12. 2018. Připravuje se nové
vyjednávání o KDVS, OSSOO
předal ministryni práce a sociál-

ze sekcí
ních věcí první návrh KDVS.
Odborové svazy jednají o novele
vyhlášky o FKSP. Předseda P.
Bednář doporučuje bránit se placení ochranných pomůcek a očkování z FKSP, který je určen na jiné
účely.
Ředitel Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj Ing. Karel
Gregor informoval, že pro rezort
se těžce hledají zaměstnanci, problém není až tak výše platů jako
spíše vylidňování severomoravského regionu. Nejsou problémy
s vklady, záznamy a potvrzováním geometrických plánů, ale
spíše s poklesem počtu agend. Na
Krnovsku a Bruntálsku je každoroční pokles o 20 %, hrozí možné
snižování počtu zaměstnanců.
Obtížně se v rámci úřadu hledají
lidé na měřičské práce při obnově
katastrálního operátu novým
mapováním a při revizích katastru.
Od listopadu 2015 proběhlo
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Výjezdní zasedání výboru sekce katastrálních úřadů
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v Moravskoslezském kraji 165
výběrových řízení na 377 systemizovaných míst. Není problém obsadit místa do platové
třídy 9 s menšími požadavky na
odbornou kvalifikaci. Od 10. platové třídy s vyššími požadavky
na odborné vzdělání ale je problém tato místa obsadit, když nově
je již nelze obsadit středoškoláky.
V Moravskoslezském kraji je
26 neobsazených míst, před dvěma lety to bylo jen 15 neobsazených míst. Je to způsobené
nepružností výběrových řízení,
která trvají i více než tři měsíce.
Problém je s nákupem aut
pro mapování a revize katastru
a s ochrannými pomůckami pro
práci v terénu, zejména pro zaměstnance vykonávající revize
katastru jen po část roku. Mohou
se vyskytnout problémy s řízením kvality ve služebních úřadech prosazené EU.

Zaměstnavatel se nebrání zkráceným úvazkům u žen s malými
dětmi do konce 1. stupně ZŠ,
u samoživitelek dětí do 15 let,
u péče o nemocné rodiče, i při
dřívějším návratu z rodičovské
dovolené. Problém je obsadit na
dobu určitou místa zaměstnanců
na mateřské a rodičovské dovolené. Využívá se dočasně dohod
o provedení práce nebo dohod
o pracovní činnosti i např. u zaměstnanců odcházejících do důchodu na zaučení nových zaměstnanců.
V diskusi se hovořilo o tom, že
na KP Litoměřice se daří získat
nové zaměstnance pouze z nespokojených zaměstnanců České
pošty, které nutí zaměstnavtel
nabízet penzijní připojištění,
půjčky apod. Všude jsou problémy s vedry na pracovištích, nejsou klimatizace a někde nemají
ani větráky. Jsou stále místa, kde
mají těžkosti s čerpáním indispozičního volna. Na některých
KÚ stále trvá nespokojenost

s hodnocením
zaměstnanců,
zejména s výší osobního ohodnocení.
Členové výboru sekce navštívili KP Ostrava, kde se setkali
s ředitelkou KP Mgr. Marcelou
Staniczkovou, zástupcem ředitelky KP a některými zaměstnanci KP. Prohlédli si moderně
a zajímavě řešenou podatelnu,

místnosti pro vyřizování s klienty a geodety, pozemkovou knihu,
sbírku listin a přízemí KP.
V mimopracovní části jednání
členové výboru sekce navštívili
bunkr předválečného opevnění
v Darkovičkách, sfárali do bývalého dolu v Petřkovicích a prošli
se areálem Vítkovických železáren.
Petr Heger

22% K ROVNOSTI na jednání plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina

S Ladou Wichterlovou, kolegyní z projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí, který se
pod názvem 22% K ROVNOSTI zabývá rozdílem v odměňování žen a mužů, jsme se
7. června v Jihlavě zúčastnily
jednání plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody
kraje Vysočina. Byla to již několikátá krajská tripartita, jejíhož
jednání jsme se mohly za účelem představení projektu a dané
problematiky účastnit, a i tentokrát to bylo poučné.
Gender Pay Gap a obecně
otázka rovných příležitostí žen
a mužů jsou složitá témata,
u kterých nepanuje ani široká
shoda nad jejich závažností, ani
nějaká obecná akceptace toho,
jaké jsou vlastně příčiny nižších
výdělků žen, a jak a kdo by je
měl řešit. I když některé aspekty
tohoto problému, jako je např.
genderově segregované vzdělávání, musí být řešeny koncepčně
a na celostátní úrovni, existují
i instrumenty, které mohou pomoci ženám zapojeným do pra-
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covního procesu už nyní, a jejich využití je v rukou konkrétních zaměstnavatelů. Roman
Bence z OS KOVO například
uvedl, že řada velkých zaměstnavatelů v jeho sektoru, včetně
firmy Bosch Diesel, jejíž je zaměstnancem, obvykle uplatňuje
průběžně valorizované mzdové
tarify, do kterých zařazuje i zaměstnankyně vracející se z rodičovské dovolené, a tím odpadá
otázka úpravy výše jejich mzdy,
která jinak obvykle během této
doby neroste.
Budeme pokračovat v prezentaci a diskutování této problematiky jak na krajských tripartitách, tak při jiných příležitostech. Jednou z těchto příležitostí bude např. panelová diskuze pořádaná v Praze dne 27. 6.
pod názvem Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů. V rámci
této diskuze budu mít možnost
moderovat panel zaměřený přímo na praktické možnosti ovlivnit tuto problematiku v rámci
kolektivního vyjednávání –
snad se při této příležitosti
setkáme!
Šárka Homfray
svazová právnička

Mladí odboráři “prolezou” odborovou centrálu

Někdy se při Setkání po práci
soutěží v hospodském kvízu
s otázkami z prostředí odborů,
jindy se zas neformálně diskutuje třeba o tom, jak firmě nedovolit, aby se zaměstnanci jednala podle své libovůle. Tentokrát se akce, kterou už zhruba
rok každý měsíc pořádají Mladí
odboráři a Idealiste.cz, uskuteční v pražském Domě odborových svazů. Bude mít podobu
exkurze do míst, jež nejsou
běžně přístupná.
Účastníky Setkání, které se
uskuteční 27. června od 17 hodin, uvítá místopředsedkyně
ČMKOS Radka
Sokolová,
v archivu by se jim měl věnovat historik Jiří Pokorný.
Po exkurzi se všichni přesunou do žižkovského Sociálního bistra Střecha, který zaměstnává lidi bez domova nebo
po výkonu trestu, kde už bude
program spíše volnější.
Jan Exner

§ ODPOVÍDÁME §
Služební poměr na dobu určitou

Byla jsem přijata na služební místo jako zástup za paní, která je
od minulých komunálních voleb uvolněnou zastupitelkou. Po
složení úřednické zkoušky mi byl ale služební poměr prodloužen
jen do podzimu, nikoli na dobu neurčitou, je to správně?

Vámi popsaný
postup je v souladu se zákonem o státní
službě. Zaměstnankyni, kterou
zastupujete, je
služební úřad povinen podle §
47 zákoníku práce držet její
původní místo, proto je s osobou, která na něj bude přijata do
služebního poměru, možné uzavřít služební poměr jen na dobu
určitou. Tím, že jste ještě v době
nástupu do služebního poměru
neměla složenou úřednickou
zkoušku, byl s vámi původní
služební poměr uzavřen jen na
dobu jednoho roku, jak předpokládá § 29 odst. 1 zákona o státní službě. Po úspěšném složení
úřednické zkoušky máte podle §
42 nárok na prodloužení služeb-
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ního poměru, ale jelikož jste i nadále zařazena na služební místo
na dobu určitou, jak bylo uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, bude váš služební poměr prodloužen jen na
dobu určitou v závislosti na tomto služebním místem.
Ve vašem případě by bylo vhodné, aby v rozhodnutí
o prodloužení služebního poměru nebyla doba jeho trvání
limitována konkrétním datem,
ale obecně, tedy po dobu zastupování zaměstnankyně uvolněné
pro výkon veřejné funkce – pokud by byla v podzimních komunálních volbách opět zvolena, měl by se váš služební poměr prodloužit automaticky.
Pokud tomu tak nebude, skončí
váš služební poměr zánikem
mandátu dotyčné zaměstnankyně.
Šárka Homfray
svazová právnička

PŘEČETLI JSME

Z tiskové zprávy Příprava
rozpočtu na rok 2019:
Prioritami investice, důchody,
školství a zdravotnictví
1. 6. 2018
Rozpočet obsahuje také řešení
současného nepříznivého stavu
spočívajícím v dlouhodobě
vysoké neobsazenosti míst ve
veřejné správě. Úřadu, který na
konci 1. čtvrtletí roku 2018 vykazoval neobsazenost nad 3 %,
bude ve státním rozpočtu na rok
2019 navrženo odebrání platových výdajů na tato neobsazená
místa. V případě neobsazenosti
nad 5 % budou tato funkční místa
navržena ke zrušení. „Díky tomu,
že se zbavíme nejméně 2000
„mrtvých duší“, si budeme moci
dovolit výrazně podpořit platové
podmínky ve zdravotnictví, školství nebo kultuře,“ dodává ministryně financí.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tisk
ove-zpravy/2018/priprava-rozpoctuna-rok-2019-prioritami-32077
Brusel kritizuje novelu
zákona o státní službě
Evropská komise kritizuje novelu zákona o státní službě, kterou schválila vláda v demisi a teď
ji řeší Sněmovna. V dopise zaslaném v polovině dubna ministerstvu vnitra vyjádřila znepoko-

jení nad klíčovými prvky návrhu.
Informoval o tom včera
Radiožurnál, který dokumenty
získal. Premiér a úřady dříve
tvrdili, že komise námitky nemá.
...
Komise v dopise podle Radiožurnálu vyzvala vnitro, aby
dalo na stůl všechny relevantní
dokumenty, které navrhované
úpravy podporují.
„Zůstáváme tedy nadále znepokojeni klíčovými prvky návrhu. Například posunem k poněkud nízkým požadavkům druhých kol výběrových řízení pro
manažerské pozice, možností
odvolat manažery na základě
„dostačujícího“ výsledku hodnocení, možností odvolání státních
úředníků na základě dvou služebních hodnocení v rozmezí 40 dnů
a zbavení vedoucích pracovníků
možnosti podat námitku proti
služebnímu hodnocení,“ cituje
Radiožurnál z dopisu.
Ten přišel náměstkovi ministra
vnitra pro státní službu Josefu
Postráneckému z úřadu eurokomisařky pro zaměstnanost.
Ministerstvo vnitra nyní podle
webu posílá do Bruselu nové
odůvodnění novely služebního
zákona.
Právo 8. června 2018

Devítisetkorunová podpora při nemoci

Ze ZO při Krajském ředitelství Policie Jihočeského kraje

ze základních organizací

Ve čtvrtek 7. června se v Českých Budějovicích na společném
jednání setkali delegáti Základní
odborové organizace OSSOO při
Krajském ředitelství policie ČR
Jihočeského kraje s ředitelem KŘ
PČR JK plk. Mgr. Bc. Luďkem
Procházkou. Ředitel poděkoval
odborářům a jejich prostřednictvím všem občanským zaměstnancům, které zastupují, za práci, bez
které policie nemůže fungovat.
Ubezpečil je, že během plánované
rekonstrukce školícího policejního střediska v Lišově bude postaráno o občanské zaměstnance
střediska, kteří budou pracovat
v náhradních pozicích. Potvrdil zájem vedení na řešení výše zvláštních příplatků a stravování občanských zaměstnanců i příslušníků.
Ve fázi plánování je příprava
rekonstrukce rekreačního zařízení
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v Kvildě. V diskusi si přítomní
ujasnili podmínky proplácení odměny za získání nového příslušníka policie.
Jednání se účastnil právník
útvaru právního poradenství Českomoravské konfederace odborových svazů Mgr. Jakub Barták,
který v určených termínech poskytuje právní poradenství mj. pro
Jihočeský kraj v Českých Budějovicích. J. Barták informoval
o rozsahu právního poradenství,
které mimo pracovněprávní oblast
zahrnuje i soukromé právo, eventuální právní zastupování pak
pouze pracovněprávní záležitosti.
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Podmínkou poskytnutí rady je
vyplněná žádanka s potvrzením
o odborovém členství, případně
i naskenovaná a poslaná mailem.
Pracovnice informačního a poradenského centra našeho odborového svazu v Českých Budějovicích Ivana Jochová informovala
přítomné odborové funkcionáře
o snaze odborových svazů zahájit
s vládou jednání o navýšení platů
s tím, že odbory prosazují plošné
navýšení tarifních platů.
Předsedkyně základní odborové
organizace OSSOO při KŘ PČR
Jihočeského kraje Radmila Hálová
informovala o činnosti výboru
základní organizace a připomněla,
že v rámci kraje působí i Nezávislý odborový svaz PČR a okra-

jově Unie bezpečnostních
sborů.
Odboráři jsou spokojeni s fun6RXþDVQČL2GERURYêVYD]VWiWQtFKRUJiQĤDRUJDQL]DFtVYêPþOHQĤPposkytuje
Odborová organizace OSSOO má
gováním způsobu čerpání určitého
3ĜtVSČYHNQDGLRSWULFNpEUêOHDþRþN\
3RGSRUDSĜLLQYDOLGLWČ
v současné
době 44 členů z desítek
objemu
FKSP prostřednictvím dismíst v Jihočeském kraji. Členy
pozičních kont, když čerpání je
jsou3RGSRUDSR]ĤVWDOêPSĜL
pracovníci z VPUWHOQpm
kanceláří
nyní6RFLiOQtSRGSRUDY
rovnoměrněji
rozděleno mezi
~UD]Xi zaQH]DPČVWQDQRVWL
městnanci pracující v dělnických
zaměstnance a je možné i v ročním
profesích.
Kontakty jsou tak udrskluzu.
3ĜtVSČYHNQDVYD]RYRXUHNUHDFL
3RGSRUDSĜLQDUR]HQtGtWČWH
žovány jak elektronickou cesSkutečností je, že přestože bez
tou, tak i nástěnkami a osobně.
odborů by život zaměstnanců byl
Podpora v WtåLYpVRFLiOQtVLWXDFL
3ĜtVSČYHNQDSRKĜHEQp
Odboráři
se snaží zatraktivnit
podstatně těžší, 6RFLiOQtSĤMþN\
řada zaměstnanců
odborové členství například
odmítá odborové členství napříposkytováním 900korunové podklad zdůvodněním, že „když bupory při nemoci trvající minimálně
dou chtít, tak mne stejně propět dnů s cílem alespoň trochu
pustí . . .“
zmírnit skutečnost, že první tři dny
Získávání nových členů se zdejnemocný nemá žádný příjem.
ší odborová organizace snaží podNárok je jednou za kalendářní
pořit informacemi vůči zaměstrok. Další příspěvky a dary jsou
nancům například i formou plak narození dítěte, odchodu do důkátku (zveřejňujeme).
chodu, k MDŽ a Vánocům.
-dě-

Hospodaření odborových organizací a spolků
(3. aktualizovaný metodický výklad pro praxi
k právnímu stavu k 1. 3. 2018)

Nakladatelství SONDY, s. r. o.
J. Plesníková, M. Krbečková
Publikace vás prakticky poučí, proškolí
a metodicky povede ke správnému zvládnutí hospodaření vaší organizace. Provede
vás právním úskalím a seznámí s možnostmi, jak finanční prostředky používat
ve vazbě na daňové předpisy, jak vést
účetnictví a jak ukládat dokumenty.
Přináší konkrétní příklady zaúčtování jednotlivých účetních operací.
Obsahuje vzory předpisů a tiskopisů, které organizace pro hospodaření potřebují, aby obstály nejen před svou členskou základnou, ale i před případnou kontrolou ze strany státních orgánů.
Cena (bez DPH 10%): 254 Kč
Cena (včetně DPH): 279 Kč

Postavení odborových organizací jako zástupců
zaměstnanců v roce 2018 - setkání v Ústí n. L.

Pracovní setkání zaměřené na
současnou legislativní úpravu zastupování zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavatelům, zejména
na jejich oprávnění a povinnosti
nad právní rámec kolektivních
smluv, a fiskální povinnosti odborových organizací, se konalo
5. června v Ústí nad Labem.
Zástupci odborových organizací z Ústeckého a Libereckého
kraje diskutovali s 1. místopředsedou našeho odborového
svazu JUDr. Rudolfem Pospíšilem, právničkou odborového
svazu Mgr. Šárkou Homfray,
specialistou odborového svazu
na kolektivní vyjednávání Mgr.
Arnoštem Odvalilem a odbor-
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níkem na hospodaření odborových organizací Petrem Vaňkátem z Odborového svazu
KOVO.
Účastníci diskutovali o povinnostech k rejstříkovým soudům,
problematice ochrany osobních
dat, pracovním právu, kolektivním vyjednávání, a dověděli
se mimo jiné i o snaze odborů
o zahájení vyjednávání o platech
ve veřejné sféře v souvislosti
s přípravou státního rozpočtu
na rok 2019. Zvláštní část patřila hospodaření odborových organizací a problematice služebního poměru státních zaměstnanců.
Podobná setkání se budou
konat i v regionu východních
a západních Čech, severní i jižní
Moravy.
-dě-

Nabídka volných pokojů OSSOO
v rekreačním středisku SMRK Lázně Libverda
červen, červenec, srpen, září 2018

pokoje č. 3, 4, 5 (2+1)
pokoj č. 6 (3+1)
pokoj č. 12 (4lůžkový)

Termín:

cena = 505, - Kč/noc/pokoj
cena = 630, - Kč/noc/pokoj
cena = 745, - Kč/noc/pokoj

pokoj číslo = volná kapacita

23. 6. – 30. 6. 2018 p. č. 4, 6, 12 = 1x (2+1), 1 x (3+1) a 1x 4lůž.
7. 7. – 14. 7. 2018 p. č. 4, 12 = 1x (2+1) a 1x 4lůž.

14. 7. – 21. 7. 2018 p. č. 4, 6 = 1x (2+1) a 1x (3+1)
21. 7. – 28. 7. 2018 p. č. 6 = 1x (3+1)

28. 7. – 4. 8. 2018 p. č. 3, 4, 5, 6 = 3x (2+1) a 1x (3+1)

4. 8. – 11. 8. 2018 p. č. 3, 4, 5, 6, 12 = 3x (2+1) a 1x (3+1) a 1x (4lůž.)
25. 8. – 1. 9. 2018 p. č. 3, 4, 5, 6, 12 = 3x (2+1) a 1x (3+1) a 1x (4lůž.)
1. 9. – 8. 9. 2018 p. č. 3,4, 5, 6, 12 = 3x (2+1) a 1x (3+1) a 1x (4lůž.)

8. 9. – 15. 9. 2018 p. č. 5, 6, 12 = 1x (2+1), 1x (3+1) 1x (4lůž.)

15. 9. – 21. 9. 2018 p. č. 3, 4, 5, 6, 12 = 3x (2+1) a 1x (3+1) a 1x (4lůž.)
Volné ubytovací kapacity jsou k dispozici i mimosezonu. Možno
využít i krátkodobé pobyty.
Informace o RS SMRK Lázně Libverda včetně ceníku byly zveřejněny v NOS č. 6 a 8/2018 a na internetových stránkách OS
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá pí.
Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474 nebo
e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

SEIU se zapojuje do kampaně za chudé
23. květen 2018
Americká odborová organizace sdružující pracovníky ve službách
(SEIU) se připojila ke kampani za chudé, která bojuje za lepší mzdy
a odborářská práva pro nejhůře placené pracovníky. Původně tato
kampaň vznikla již před 50 lety, kdy jí vedl Martin Luther King. O půl
století později, kdy republikáni zavádějí daňový zákon, který dále
zhoršuje ekonomické nerovnosti,
koalice složená z odborů a organizací za sociální spravedlnost vzkřísily odkaz Luthera Kinga a převádějí jeho vizi do 21. století. Nyní
více než kdy jindy pracovníci potřebují silné odbory v boji za kvalitní pracovní místa a férové mzdy, které pracovníci všech ras a skupin
potřebují k vedení slušného života. Předsedkyně SEIU Mary Kay
Henryová k tomu řekla: „Pracující rodiny jsou pod tlakem sebestředných politiků a jejich chamtivých korporátních zastánců, kteří vedou
více než desetiletý boj proti pracujícím a komunitám. Naše kampaň
přichází v klíčovou chvíli, kdy jsme pod nejbouřlivějším a nejsilnějším tlakem, jaký pamatujeme.“
Mezinárodní konference práce – Den první
28. květen 2018
Odstartovalo již 107. zasedání Mezinárodní konference práce, která
je vlajkovou konferencí ILO. Zástupci PSI zde zastupují hlasy pracovníků ve veřejných službách z celého světa. Prvním tématem bylo
násilí a obtěžování v práci, které hned přineslo žhavou debatu mezi
odboráři a zástupci zaměstnavatelů a vládními experty, kterým se
nelíbí pokusy odborů o prosazení mezinárodní konvence na toto téma.
Verónica Montúfarová z PSI: „Odborové federace vítají příležitost
k diskuzi o potenciálních nástrojích, například o konvenci nebo doporučení ohledně násilí a obtěžování v práci. Násilí a obtěžování
ovlivňují všechny sektory a pracovníky, které globální odborové federace zastupují. Některé sektory jsou
však k násilí náchylnější. Jasnou
ukázkou jsou hotelový a zemědělský
sektor, kde jsou pracovníci vystaveni
specifickým formám násilí proti opačnému pohlaví. Pro PSI je důležité vyjasnit, že státy jsou rovněž zaměstnavatelé, a tak musí být zaměstnanci státu zahrnuti v jakémkoliv navrženém nástroji. Pro zaměstnance státu je potom klíčové, aby každý
takový nástroj zdůrazňoval důležitost svobody sdružování a kolektivního vyjednávání, a aby prosazoval základní principy Konvence 87
a 98.“
Projev R. Pavanelliové z PSI na Mezinárodní konferenci práce
4. červen 2018
Na Mezinárodní konferenci práce přednesla svůj projev i generální
tajemnice PSI Rosa Pavanelliová: „Příští rok bude organizaci ILO již
sto let. Bylo by úžasné oslavit toto výročí konvencí a doporučením
proti násilí a obtěžování v práci, jak bylo rozhodnuto v sobotu,
obzvláště pak, pokud budou zahrnovat i rozdílná specifika pohlaví.
Odbory jsou největší organizovanou skupinou občanů na světě. Naše
demokratické organizace zastupují miliony lidí po celém světě a hrají klíčovou roli v ILO a ve společnosti. Globální systém je zkažený.
Věci se musí změnit a čas na změnu je
právě teď. Každý den jsme svědky
porušování práv pracovníků. Budování koalic s občanskými organizacemi je klíčové pro dostatečný posun
v politice. To ale nemůže být alternativou pro vyjednávání mezi klíčovými
hráči na úrovni práce a ani to nesmí
omezovat sociální dialog a tripartitní

systém. Od roku 2012 je ILO je v krizi. Ve stejné době dochází po
celém světě k poklesu podílu mezd na HDP, zatímco zisky jsou stále
sladší pro pár vyvolených. Formy vykořisťování pracovníků se množí
a na prvním místě poškozují migranty. To jen dokazuje důležitost ILO
a odborů pro pracovníky. Obrana ILO znamená obnovu vize a závazku svých zakladatelů ke snižování nerovností a budování sociální
stability, mírumilovných a demokratických společností na dalších sto
let. Veřejné služby plní klíčovou roli při ochraně lidských práv a dosahování udržitelného rozvoje, a za to nesou odpovědnost státy. Toto
musí být základním kamenem budoucí práce a mělo by se to projevit
na konferenci konané v příštím roce.“ R. Pavanelliová na závěr svého
projevu vyjádřila solidaritu se zaměstnanci OSN a razantně odmítla
jednostranné rozhodnutí OSN na snížení mezd svým zaměstnancům.
PSI: Nová brazilská pracovní legislativa může mít katastrofické
a dalekosáhlé konsekvence
5. červen 2018
Na Mezinárodní konferenci práce promluvila generální tajemnice
PSI Rosa Pavanelliová také o nově navržené pracovní legislativě
v Brazílii. „Hovořím zde jménem odborových organizací EI,
IndustriALL, ITF a PSI, které spolu zastupují přes 100 milionů pracovníků. Možnost vychýlit se od zákonem stanovených minimálních
práv je porušení fundamentálního cíle Konvencí 98, 154 a 151. Odmítáme postoj brazilské vlády, která tvrdí, že expertní výklad těchto
pravidel je mylný. Naopak zastáváme expertní výklad článku A Konvence 98 a vítáme všechny expertní komentáře. Máme praktické zkušenosti s dopady podobných reforem v mnoha evropských zemích,
jako je například Řecko. Tvrzení, že se jedná o reformu v zájmu modernizace pracovních zákonů, která by měla posílit vyjednávání a pozici odborů, vyvrátilo nedávné rozhodnutí Hlavního pracovního soudu. Ten necelých 24 hodin po stávce zaměstnanců v ropném průmyslu rozhodl o nelegálnosti této stávky a stanovil pokutu 2 milionů realů denně pro odbory, které nedokázaly odvrátit stávku. Toto vytváří
nepřátelské prostředí, které není nakloněné zralému sociálnímu dialogu. Reforma pracovních zákonů bude mít přímý dopad i na školství,
když dojde k privatizaci vyššího vzdělávání, bude to mít negativní dopad na minimální mzdu učitelů. Vláda k těmto radikálním krokům
navíc přistoupila bez předchozí diskuze s odbory, které byly posléze
pouze informováni o nových změnách.“
Slovinské odbory bojují proti porušování odborářských práv
7. červen 2018
Případu Boštjany Račiče si všimli i ve vedení Evropské federace
odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Její zástupci vyzývají
slovinskou ministryni práce a sociálních věcí Anju Kopač Mrakovou,
aby tuto záležitost vyřídila uspokojivě a bez zbytečných průtahů.
Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan napsal ministryni
dopis vyjadřující naději, že řešení bude rychlé. Případ se týká neférového chování zaměstnavatele vůči státními úředníkovi
z inspektorátu bezpečnosti práce, který prostřednictvím odborové organizace upozornil na podezřelé vybírání kandidátů s nedostatečným vzděláním a zkušenostmi na pracovní pozice inspektorátu. B. Račičovi je vyhrožováno propuštěním z inspektorátu,
když slovinské odbory hájí postup Račiče tím, že upozornění na případné nesrovnalosti nebo protiprávnost je povinností každého, a odborům je vytýkáno zasahování “do věcí zaměstnavatele”. “Jsme
přesvědčeni, že odborářská práva jsou klíčem k demokratické společnosti. Porušení těchto práv je útokem na odbory a nezákonným zasahováním do svobody odborových hnutí. Stojíme za našimi slovinskými kolegy při jejich boji za ochranu práv odborářů a pracovníků,”
napsal ministryni Mrakové Jan Willem Goudriaan.
Pavol Mokoš
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