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Vážené odborářky, vážení odboráři,
je tu začátek letních prázdnin a ani si možná neuvědomujeme, že
je za námi pololetí tohoto roku. Když jsme hodnotili první čtvrtletí
v NOS č. 7, především jsme nastínili priority odborového svazu na
letošní rok. A jak se je snažíme naplňovat?
Dne 19. 4. 2016 proběhlo první kolo vyjednávání o platech na
rok 2017 s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Představitelé odborů
v úvodu vyjádřili názor, že je třeba revidovat celý systém
odměňování ve veřejném sektoru. Přednesli požadavek na navýšení
objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení
tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle
zákona o státní službě včetně možné novelizace tohoto zákona.
Zároveň vyjádřili názor, že je možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém období, tj. s účinností např. již od září tohoto roku,
aby se dopad na státní rozpočet rozložil v čase.
Druhé kolo vyjednávání se uskutečnilo dne 2. 5. 2016 za účasti
předsedů stran vládní koalice. Zástupci odborů v diskuzi opět požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle
zákona o státní službě, poukázali na problémy v odměňování ve zdravotnictví a sociálních službách, ve školství a v kultuře. Poukázali
na to, že bezpečnostní sbory měly v roce 2015 nejmenší nárůst platů
v celém veřejném sektoru. Zároveň navrhli, aby vedle tabulky č. 1 NV
byly zrušeny též tabulky č. 2 a 3 a aby zvýšení objemu prostředků na
platy bylo rozloženo v čase, tj. aby první zvýšení bylo realizováno
s účinností již od 1. září 2016, a to např. o 6 %. Zdůraznili, že je velmi důležité, jaké bude navýšení platů v rozpočtové sféře – to se vždy
odrazí na vyjednávání o zvyšování úrovně mezd v sektoru podnikatelském.
Dne 22. 6. 2016 se na svém jednání vláda mimo jiné shodla na tom,
že zaměstnancům veřejného sektoru se zvýší objem platů o pět procent, tarify o čtyři procenta! Odbory požadovaly více, ale je to
rozumný kompromis. Během měsíce července dojde ke třetímu kolu
vyjednávání – odkdy toto navýšení bude realizováno. Odbory na jednání přijdou s termínem 1. 9. 2016.
Velmi intenzivní jednání vedeme k problematice novelizace zákona
o státní službě. Zde je zřejmé, že není politická vůle zákon novelizovat. Nicméně jsme připraveni podpořit senátorský návrh, který již je
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a pokusit se přesvědčit
poslance, aby jej rozšířili o další problematické okruhy, které s sebou
přinesl zákon o státní službě. V tomto velmi úzce spolupracujeme
s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. J. Postráneckým.
Realizuje se snaha vedení odborového svazu uzavřít pro zaměstnance územních samosprávných celků kolektivní smlouvu vyššího
stupně. V této věci již probíhají a dále budou probíhat jednání především se Svazem měst a obcí, Asociací krajů a Sdružením tajemníků
městských a obecních úřadů. První návrh KSVS již máme zpracovaný.
Závěr této informace je jednoznačný – čeká nás léto plné vyjednávání a lobování s cílem dotáhnout výše uvedené do zdárného
konce.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg
Příští číslo NOS
vyjde 1. srpna 2016

Vážená odborářko, vážený odboráři,
je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na období relativního odpočinku a načerpání nových sil na následující
období roku. Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli
všem členům Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i
ostatním zaměstnancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější
a pohodové prožití zasloužené dovolené a načerpání sil do dalšího
pracovního období.
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda

Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 30. června se v Praze
konalo 11. zasedání předsednictva
Výboru OSSOO.
Informace o činnosti OS od minulého zasedaní PVOS podal předseda odborového svazu Bc. Pavel
Bednář, kterého doplnili 1. místopředseda JUDr. Rudolf Pospíšil a
2. místopředseda Ing. Břetislav Dvořák. Odborový svaz je mimo jiné
aktivní ohledně novely zákona

o městské a obecní policii, průběžně jedná o postupující implementaci zákona o státní službě se
sekcí MV ČR pro státní službu,
v rámci ČMKOS se účastní jednání
k novele zákoníku práce či jednání
týkajících se veřejné prospěšnosti
odborů či zápisů odborových organizací do veřejného rejstříku.

Dne 21. června se v galerii kavárny
Louvre v Praze uskutečnila konference
spolupořádaná ČMKOS a Nadací
Friedricha Eberta (FES) (pozn. redakce
- více o nadaci na straně 3) pod
názvem Konec levné práce v ČR –
konec nerovného odměňování žen a
mužů. Konference se těšila poměrně
hojné účasti i zájmu médií, mezi panelisty a diskutujícími se objevila řada
odborníků na toto téma.
Z příspěvků v úvodním bloku, ve
kterém vystoupili např. Josef Středula,
makroekonom Martin Fassman nebo

Dalibor Holý z ČSÚ, vyplynulo nelichotivé a neutěšené postavení České
republiky jako země s jednak velice
nízkou hodnotou práce, jednak s dlouhodobě vysokým a neměnným rozdílem v ohodnocení žen a mužů (tzv.
Gender Pay Gap se u nás setrvale pohybuje okolo 22 %). Prezentovány byly rovněž některé návrhy řešení této
situace ze studie Vize změny hospodářské strategie ČMKOS – z materiálu plyne, že problémem je celá pro-

Pokračování na straně 3

Konec levné práce v ČR –
konec nerovného odměňování žen a mužů
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Konec levné práce v ČR –
konec nerovného odměňování žen a mužů

Pokračování ze strany 1

filace české ekonomiky, a že řešení
tzv. pasti chudoby, ve které se
nacházíme, by si vyžádalo velké
odhodlání a zásahy ze strany vlády.
Není možné si namlouvat, že se něco
takového v dohledné době podaří, a
zároveň je nutné si uvědomit, že prostor pro např. kolektivní vyjednávání
o výši mezd v této situaci není natolik
velký, aby dramaticky změnil mzdovou a platovou situaci v České republice. Z příspěvků rovněž vyplynulo, jak velký podíl je u nás tzv. pracujících chudých, a zároveň jak výraznou část z nich tvoří ženy (až čtvrtina
zaměstnaných žen u nás má tak nízké
příjmy, že může být zařazena do této
kategorie).
V druhém bloku se Alena Křížková
z SÚ AV ČR, Radan Šafařík z Úřadu
vlády a Lubica Kobová z katedry genderových studií FHS UK věnovali
hlavnímu tématu konference, tedy
genderovým aspektům levné práce
u nás. Seznámili jsme se jednak s tím,
jak vysoká je míra horizontální segregace pracovního trhu v České republice, tedy jak velký podíl profesí je
u nás feminizován či maskulinizován.
Alena Křížková dopady této segre-

gace výmluvně ilustrovala příklady
velmi obdobných zaměstnání (např.
obsluha mandlu a obsluha tkacího
stroje), či zaměstnání obdobného
společenského významu (ošetřovatelé
a policisté), která byla právě významně feminizována či maskulinizována,
a ve kterých se průměrná mzda diametrálně lišila, v řádu i desítek procent. Radan Šafařík pak prezentoval
analýzu vertikální segregace pracovního trhu u nás, ze které celkem jednoznačně vyplývá, že ačkoli je žen v populaci mírná většina, v počtu absolventů VŠ pak již dost výrazná většina, a v počtu zaměstnanců ve veřejné
správě pak většina ještě výraznější, jejich zastoupení na rozhodovacích pozicích tomuto naprosto neodpovídá.
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Na nejnižších úrovních řízení je ještě
podíl žen relativně ucházející, směrem výše pak výrazně klesá. Obodbný
podíl žen najdeme na kandidátkách do
volených orgánů a v jejich skutečném
složení. Nejen že je tento podíl
výrazně nízký, ale v průběhu řady
posledních let ani nijak významně
neroste. Luba Kobová pak do diskuze
vnesla aspekt, o kterém se někdy málo v souvislosti s postavením pracujících žen hovoří, a to otázku třídy. Je
nutné si uvědomovat, že pracující ženy netvoří homogenní masu, a že
např. otázka sladění pracovního a
rodinného života nemusí vždy spočívat jen ve zkrácených úvazcích – pro
řadu žen je mnohem důležitější mít
práci, která jim zaručí dostačující a
důstojný výdělek ve standardní pracovní době tak, aby uživily svou rodinu a nemusely na její obživu absolvovat řadu přesčasů či kombinaci více
zaměstnání (o otázce ekonomické
závislosti na partnerovi ani nemluvě).
V třetím bloku, tedy panelové
diskuzi, vystoupili kromě Josefa
Středuly i Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů České republiky,
Lada Wichterlová z Gender Studies,
o. p. s., Pavla Špondrová z MPSV a

Petr Pavlík z katedry genderových
studií FHS UK. Diskutující reagovali
na řadu bodů z předchozích bloků,
diskutovalo se i kontroverzní téma
kvót pro zastoupení žen v různých
oblastech (z diskuze na toto konkrétní
téma lze zejména nejvíce vypíchnout
skutečnost, jak málo se o jejím předmětu vlastně doopravdy ví).
Zazněla celá řada poznatků i úvah
o tom, jak taková nerovná situace
v naší společnosti vzniká, čím se udržuje, a jaké problémy a důsledky s ní
souvisejí. Je zřejmé, že díky řadě přetrvávajících genderových stereotypů
ve společnosti, v rodině, ve školství se
již mladé dívky často orientují ve
svém vzdělávání směrem, který je
posléze na trhu práce přivede do spíše
feminizovaných povolání, s nižším
průměrným hodnocením. Díky přetrvávající obecné představě muže jako
živitele rodiny pak tato odvětví příliš

Ženy a muži na trhu práce: veřejná správa
Pracovníci/pracovnice ústředních orgánů státní správy

Ženy

Muži

Odborní
pracovníci/
pracovnice
62 %

38 %

Vedoucí odd.

42 %

58 %

Ředitelé/
ředitelky

Náměstci/
náměstkyně

Ministři/
ministryně

68 %

74 %

82 %

32 %

26 %

18 %

Zdroj: Videoprezentace Radan Šafařík: Vertikální genderová segregace trhu
práce: situace ve veřejné správě

mužských zaměstnanců netáhnou a
dále zůstávají převážně ženská. Ženy
kromě své práce vykonávají ještě
velké množství neplacené práce v domácnosti, o mateřské a rodičovské dovolené ani nemluvě. Nerovnoměrné
rozdělení prací v domácnosti pak řadě
žen zabraňuje v tom, aby své kariéře či
politické a občanské angažovanosti
věnovaly svůj čas nad rámec běžné
pracovní doby. Při nástupu do zaměstnání často dostávají nižší nástupní
plat, ať už je to tím, že zaměstnavatel
ho ženě vědomě nabídne, nebo tím, že
si ženy často o nižší nástupní plat
požádají. Při dalších zvyšováních
mezd se pak tento rozdíl nestírá,
naopak. Po dobu mateřské a rodičovské pak mzda žen neroste. Nízká
míra zeprezentace žen v rozhodovacích pozicích způsobuje, že jejich
specifické potřeby nejsou zkoumány a
řešeny, homogenní týmy pracují obvykle v zajetých, sobě známých kolejích. Ženy jsou více celoživotně více
ohroženy chudobou, což dopadá i na
jejich rodiny, zejména v případě
samoživitelek. Nerovné postavení,
odměňování a zastoupení žen má však
negativní důsledky pro celou společnost. Je zajisté škoda, že talent a
vzdělání řady žen nejsou dobře využity jak ve veřejné, tak v soukromé
sféře, a že o zaměstnankyních se často
uvažuje jen v intencích „ještě nemá
děti, tak určitě půjde na mateřskou“ a
„má děti, o ty se musí starat a budou
často nemocné“.
Jaká se nabízejí řešení? Podnětů ke
zlepšení situace zaznělo několik.
ČMKOS v rámci novelizace zákoníku
práce požaduje v této sovuslosti dvě
změny – garanci návratu na stejné pracovní místo po skončení mateřské a
rodičovské dovolené a indexaci mzdy
po dobu jejího trvání, ať už podle inflace, nebo podle kolektivní smlouvy.
Při otázkách spojených se slaďo-

váním osobního a pracovního života je
nezbytné brát v úvahu ženy v různých
příjmových skupinách, které mají
odlišné potřeby. Je potřebné vyhodnocovat faktory, které zapřičiňují nízké
zapojení žen do rozhodovacích procesů, a toto zapojení zvyšovat, usnadňovat a podporovat – kvóty jsou zde
jen jednou z možností. Bylo by nanejvýš vhodné vyhledávat talenty, modifikovat pracovní prostředí tak, aby
ženám lépe vyhovovalo (např. stanovením nejzazší hodiny trvání pracovních porad).
Nedá se říci, že by na konferenci
zaznělo něco výrazně nového či objevného. O problémech i jejich řešních
se diskutuje nejméně už jednu dekádu,
a jak ukázaly prezentované údaje, bez
větších výsledků. Je myslím poněkud
symptomatické, že kampaň Konec levné práce, zejména zvýšení minimální
mzdy, přináší prospěch zřejmě více
ženám než mužům, ačkoli to nebylo
jejím smyslem a ani se nevědělo, že ve
skupině zaměstnanců, na které zejména cílí, ženy převažují. Ráda bych si
myslela, že se někdy v dohledné době
policy makeři proberou a začnou se
nerovným postavením žen ve společnosti zaobírat doopravdy, ne jen tím,
že vezmou na vědomí zprávu o tomto
stavu. Že osvícených zaměstnavatelů,
kteří se budou snažit využít potenciál
svých zaměstnankyň bez ohledu, či
spíše v souladu s jejich rodinným životem. Že se více žen bude brát za svá
práva a nenechá se diskriminovat.
Dokud ale bohužel automatickými
odpověďmi na dané problémy zůstávají odpovědi typu „Ženy mají o 22 %
nižší mzdu proto, že si o vyšší neřeknou“ nebo „Žen je v rozhodovacích
funkcích málo proto, že se jim do nich
často ani nechce“, čeká nás opravdu
ještě velmi dlouhá cesta.
Šárka Homfray
foto: -dě-

Dopis odborů veřejných služeb vládě ČR

V Praze dne 20. června 2016
Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,
odborové svazy veřejných služeb České republiky, sdružené v Evropské federaci
odborových svazů veřejných služeb (EPSU), se na Vás obracejí se žádostí, abyste se
vyslovili proti ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) na nadcházejícím zasedání Evropské rady dne 5. července 2016.
Odborové svazy veřejných služeb, EPSU, občanská společnost, místní a regionální
vlády v EU a Kanadě vyjadřují značné obavy ohledně CETA.
CETA nechráni veřejné služby, pracovní normy ani demokratické rozhodování.
CETA obsahuje nedostačující vyjimku pro veřejné služby, nechrání veřejné služby
před privatizací. Jakékoliv služby, které nejsou v negativním seznamu dohody výslovně
uvedeny, budou touto dohodou vystaveny liberalizaci, resp. privatizaci. Toto nebezpečí
narůstá a budoucím vládám by CETA bránila převést veřejné služby zpět do veřejného
vlastnictví.
CETA obsahuje Investiční soudní systém (ICS), který poskytuje zahraničním investorům možnost žalovat vlády za předpisy a postupy, které budou investoři považovat za špatné pro své investice a obchod. Ve svých důsledcích to může znamenat, že
vlády se budou obávat činit kroky k ochraně veřejných služeb, například k ochraně životního prostředí, sociální péče apod., aby nebyly vystaveny nákladným soudním sporům.
Donucovací mechanismy v ICS jsou v ostrém kontrastu s nedostatečnými opatřeními v zájmu ochrany práv zaměstnanců. CETA nepřispívá k podpoře pracovních míst,
k důstojným podmínkám práce ani k důstojnému ocenění práce.
Je nutné komplexní posouzení vlivu a dopadu dohody na veřejné služby a na práva
zaměstnanců, a to v každém členském státě EU.
Odborové svazy veřejných služeb Vás z uvedených důvodů žádají, aby českou stranou nebyla ratifikována Komplexní hospodářská a obchodní dohoda CETA, aby byla
odmítnuta z důvodu ohrožení veřejných služeb, standardu, práv a demokracie občanů
Evropy.
S pozdravem
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP ČR
Bc. Pavel Bednář, předseda OS státních orgánů a organizací
JUDr. Zdeněk Černý, MBA, předseda OS ECHO
JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová, předsedkyně OS pracovníků dřevozpracujících
odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
Karel Sladkovský, předseda Odborového svazu UNIOS
PhDr. Anna Machová, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody
lng. Jitka Šebková, předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády ČR
PhDr. Jaroslav Matoušek, předseda OS pracovníků kulturních zařízení
Zdeněk Jindřich Oberreiter, předseda OS hasičů
Šárka Vojíková, předsedkyně Svazu odborových sdružení ENERGIE

Nabídka zbývajících volných pokojů OSSOO v rekreačním středisku
SMRK Lázně Libverda v měsících červenec, srpen a září 2016

V termínech sezóny 23. 7. – 30. 7., 30. 7. – 6. 8., 13. 8. – 20. 8.,
20. 8. – 27. 8., 27. 8. – 3. 9., mimosezóny 3. 9. – 10. 9., 10. 9. – 17.
9., 17. 9. – 22. 9.
Pokoje s lůžky 2+1, 3+1, 4 v cenách za noc od 490 Kč do 720 Kč
v sezóně a od 370 Kč do 500 Kč v mimosezóně.
Podrobné informace k ubytování v RS SMRK Lázně Libverda byly zveřejněny v NOS č. 2-3/2016, http://statorg.cmkos.cz
Kontaktní osoba: Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474 nebo email: rehorova.vladimira@cmkos.cz
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Velkým tématem je odměňování
státních a veřejných zaměstnanců
ať co se týká plánovaných změn
v jeho systému či ohledně výše
prostředků na platy ve státním
rozpočtu. Úsilí OS je po úspěšném
uzavření vyšší kolektivní dohody
pro zaměstnance ve státní službě
zaměřeno na možnost kolektivního
vyjednávání pro zaměstnance
územních samosprávných celků,
z nichž velká část vykonává státní
správu v přenesené působnosti.
V uplynulém období se zúčastnil
společně s předsedou OS P. Bed-
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nářem jednání odborářů Celní
správy ČR předseda ČMKOS Josef
Středula, který také navštívil
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
katastrální pracoviště Litoměřice a
Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Prachatice.
Předseda P. Bednář dále informoval o 4. sněmu ČMKOS, na
kterém vystoupil premiér Sobotka,
o jednání Tripartity a Rady vlády
pro veřejnou správu, konání Rady
ČMKOS a o jednání s náměstkyní
ministra financí.
Předsednictvo jmenovalo rozpočtovou komisi OS ve složení
Pavel Bednář, Břetislav Dvořák,
Miroslav Sabo, Vladimír Štípek,
Zdeňka Vujčíková a Renata
Strnadová.
-dě-

Nový člen výboru mladých odborářů

Dobrý den,
jmenuji se Lukáš Němec a pracuji na Ministerstvu vnitra, kde koordinuji vládní zdravotně humanitární program MEDEVAC, který se věnuje pomoci lidem na útěku (uprchlíkům) a obecně znevýhodněným skupinám
obyvatelstva v případě humanitárních krizí ve
světě a nabízí pomoc jinak zasaženým státům
(přírodní katastrofa, válka, atd.).
V době, kdy v České republice byla u moci vláda Petra Nečase, jsem se občansky angažoval ve
veřejné kritice politik, které připravovalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením ministra Jaromíra Drábka. Svoji pozornost jsem zaměřoval zejména na kritiku tzv. institutu veřejné služby (později zrušena, neboť byla v rozporu s Ústavou ČR) a projektu
sKaret (projekt později zastaven rozhodnutím Parlamentu ČR).
Aktivní občanství a zájem o věci veřejné byla zkušenost, která mi
dodala sebevědomí a vůli se angažovat, tj. být aktivní v tématech, které se týkají nás všech. Jsem plně přesvědčen, že zájmem všech by mělo být kvalitní hospodářství a dobře fungující stát. Odbory jsou zárukou naplnění takových cílů. V globálním tržním hospodářství, kde se
snižuje hlas zaměstnanců, je nanejvýš důležité, aby odbory byly silou,
která dokáže pohyby ve společnosti pozitivně ovlivňovat a obnovit
kolektivní sílu hlasu pracujících. Jen ve společnostech, kde je souboj
práce a kapitálu pomyslnou remízou, může existovat dobře fungující
stát, který na jednu stranu podporuje kvalitní podnikatelské záměry,
na stranu druhou dbá o ochranu pracujících. Odbory mi prostě dávají
naději, že logika tržních sil ve společnosti a na pracovištích bude důstojná k lidské práci a pracující nebudou jen lehce vyčerpatelnými a
nahraditelnými lidskými zdroji, ale osobami, které si zaslouží
adekvátní mzdu a podmínky práce odpovídající 21. století.
Lukáš Němec

Nadace Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický
odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta
Friedricha Eberta.
Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval
z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na
základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace
s těmito cíli:
• podporovat politické a společenské vzdělávání lidí
v duchu demokracie a pluralismu,
• umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou
stipendií,
• přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
FES, jež byla v roce 1933 zakázána nacisty a v osvobozeném Německu
v roce 1947 znovu založena, sleduje až dodnes svou rozsáhlou činností všechny tyto cíle. Jako obecně prospěšná, soukromá a kulturní instituce je zavázána
myšlenkám a základním hodnotám sociální demokracie.
Hlavní oblasti činnosti FES jsou:
• podpora politické obnovy sociální demokracie
• posílení politické účasti a společenské soudržnosti
• vytvoření spravedlivého hospodářského a sociálního zřízení
• prohloubení dialogu mezi odbory a politikou
• formování globalizace sociálním směrem

Friedrich Ebert (1871 - 1925) se narodil v Heidelbergu, vyučil se sedlářem
a velmi brzy byl v Brémách politicky a odborově činný. Od roku
1905 pracoval v předsednictvu SPD (Sociálně demokratická
strana Německa) v Berlíně, od roku 1912 byl členem Říšského
sněmu a v roce 1916 jedním z předsedů sociálně demokratické
frakce Říšského sněmu. Už v roce 1913 byl po smrti Augusta
Bebela zvolen předsedou strany.
Po vítězství revoluce v roce 1918 převzal spolupředsednictví revoluční
vlády, "Rady lidových pověřenců". Byl rozhodným odpůrcem "diktatury proletariátu" a systému sovětů podle ruského vzoru, hájil parlamentní demokracii
a prosadil volby do výmarského národního shromáždění, které ho 11. února
1919 zvolilo říšským prezidentem.
V této funkci se zaměřil na politický a sociální smír mezi dělnictvem a
měšťanstvem a odmítal politiku třídního boje, což nebylo samozřejmé ani
uvnitř sociální demokracie. Avšak zejména pro pravici byl terčem pomluv a
urážek, které měly v jeho osobě zasáhnout republiku a které v roce 1925 přispěly k předčasné smrti tohoto prvního demokraticky zvoleného prezidenta.

ze základních organizací

Akce pro všechny zaměstnance

Trochu netypická je základní
odborová organizace při kontaktním pracovišti Úřadu práce
ČR v Děčíně. Polovina z jejích
více než sto členů je z jiných

zace Simona Struhová z děčínského oddělení státní sociální
podpory a dávek pěstounské
péče může díky práci odborových funkcionářů pro všechny
zaměstnance konstatovat dobré
postavení základní organizace
mezi zaměstnanci. Také vztah
vedení kontaktního pracoviště a
krajské pobočky ÚP ČR v Ústí
nad Labem k odborové organizaci v Děčíně hodnotí jako velmi
dobrý. Rozhodně tu neplatí někdy zmiňovaný odpor vedoucích
pracovníků k odborům nebo
dokonce zastrašování v souvis-

losti s odborovým členstvím, a
to jsou někdy projednávána i
ožehavá témata jako jsou odměňování, fluktuace zaměstnanců či dokonce šikana. Vždy se
najde schůdné řešení, potvrzuje
předsedkyně Struhová. Také poměrně časté stýskání si na nezájem mladých zaměstnanců o odbory Simona Struhová nepotvrzuje. Vztah zaměstnanců k odborům a členství v nich se neliší
podle věku.
Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá podle
zásad přijatých na rok 2016 na

úrovni vedení Úřadu práce ČR a
odboráři z děčínské organizace
jsou s ním spokojeni. Příspěvek
na stravování a osobní čerpání,
dary při pracovních výročích a
existence sociální výpomoci a
půjčky mají při nižších příjmech
svůj význam pro jednotlivé zaměstnance. Pro činnost odborové organizace je pak velmi významný příspěvek na činnost
odborové organizace podle § 13
vyhlášky o FKSP do částky tisíc
korun na člena a stokoruna na
kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané odbory.
-dě-

Simona Struhová

míst, a to ze Šluknova, Rumburku, Varnsdorfu, Ústí nad
Labem a donedávna i z Teplic,
kde je nyní nová odborová organizace. V samotném Děčíně pak
je padesát procent zaměstnanců
v odborech. Ne úplně typické je
také zaměření činnosti organizace především na akce pro
všechny zaměstnance. Pokud
mají zaměstnanci „táhnout za jeden provaz“ při pracovních
povinnostech i ohledně vytváření pracovních podmínek, potřebují se navzájem znát, a to nejen
z potkávání se na chodbách
úřadu. Mimopracovní kontakty
utvářejí lepší vztahy na pracovišti a to má význam zejména
vzhledem k někdy kalamitním
situacím a psychicky náročné
práci. Ta navíc není podle zaměstnanců náležitě finančně
ohodnocena a je i příčinou fluktuace, která zpětně činí práci
v úřadu těžší. Proto kvůli sbližování zaměstnanců, a tím zlepšování pracovního prostředí,
zdejší odboráři pořádají v roce
tři až čtyři akce pro všechny zaměstnance. Jsou to například
schůze spojené s bowlingem,
dětský den, vánoční Drážďany
či výlet na pevnost Königstein.
Akce jsou pro odboráře zdarma
nebo za nižší poplatek než pro
neorganizované zaměstnance.
Výsledkem akce také bývá, že
po ní někdo ze zaměstnanců přijde pro přihlášku do odborové
organizace.
Předsedkyně základní organi-
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Foto z dětského dne pro děti zaměstnanců

Akce „Sportem pro děti“ pomáhala dětem

Charitativně sportovní akci
uspořádaly 16. června ve Štítině
Armáda ČR - 53. pluk průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky, 532. prapor
elektronického boje a Základní
škola Generála Heliodora Píky
ve Štítině. Sportovního dne,
spojeného s branným závodem,
soutěžemi pro veřejnost a ukázkou vojenské techniky se zúčastnilo osm družstev dospělých a
jedno žákovské. Celní správu
ČR tu reprezentovalo pod patronátem Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a
organizací Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Opava, šestičlenné družstvo. V silné konkurenci celníci
získali druhé místo! Celkovým

vítězem se však stala solidarita
všech, kteří přispěli na dobrou věc.
Výtěžek akce 34 452,- Kč patří dennímu stacionáři Mraveneček, kterému pomůže pořídit

velmi nákladný stropní zvedací
systém Roomer, sloužící k zajištění asistované mobility pro
fyzicky a mentálně hendikepované děti.
Roman Novák

Titulek tohoto článku nese název mé
bakalářské
práce, ve které jsem se
zajímala o administrativní
pracovnice.
Ty představují jedno z nejčastějších zaměstnání českých žen a zároveň
pracují na silně genderově segregované pozici, kde se s muži
setkáme jen v naprosté menšině.
Genderovou segregací je potřeba se zabývat a snažit se o její
potlačení, jelikož souvisí s genderovou diskriminací a je pro
náš stát ekonomicky nevýhodná.
Dochází díky ní totiž k mrhání
lidskými zdroji.
Pátrala jsem po vlivech, které
vedly mé komunikační partnerky k administrativě, a jež zároveň potenciálně mohly volbu
jejich profese činit méně svobodnou. Samozřejmě mi nešlo
o to na konci výzkumu jednoznačně konstatovat, zda byla
volba jejich zaměstnání svobodná či nikoli. Svou prací jsem
chtěla pouze zpochybnit jakousi
absolutní povahu svobody volby
v otázce výběru zaměstnání a
poukázat tak na působení rozmanitých společenských tlaků,
které nás již od narození
celoživotně formují.
Prvním
podnětem
pro
uskutečnění výzkumu mi byla
má vlastní zkušenost, kdy jsem
jako přihlížející viděla, jak
dochází k přesunu administrativních činností na ženy. Ty si to
povětšinou nechávaly líbit,
ačkoli by se stejně jako jejich
mužští kolegové raději zabývaly
rozmanitějšími činnostmi. Například lukrativně znějící pozice
koordinátora/koordinátorky lidských zdrojů tak v praxi pro
muže znamenala komunikaci se
zaměstnanci na kulturních akcích a jiných zajímavých místech, kdežto pro ženy se jednalo
především o papírování v kanceláři. Tyto praktiky byly ospravedlňovány výroky v duchu biologického esencialismu jako
„holky jsou na to šikovnější“.
Druhým podnětem pro tento
výzkum pak byl můj zájem
o genderovou problematiku.
V souladu s předpoklady analy-
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Administrativní práce jako svobodná volba?
tické kategorie zvané gender se
domnívám, že rozdíly mezi
muži a ženami jsou dané spíše
kulturně než biologicky. Mám
za to, že ženy jsou pro práci
v administrativě „šikovnější“
hlavně díky tomu, že prostřednictvím socializace a každodenní interakce s lidmi od dětství
nabývají typicky ženských
vlastností a zároveň si osvojují
stereotypy říkající, že by takové
měly být. Ženám tedy například
nechybí určitá část mozku, díky
které by se mohly věnovat
jaderné fyzice, a mužům zase
neschází gen pečlivosti, jež by
potřebovali pro práci v administrativě. Při pohledu do historie
často zjistíme, jak se názor na to,
která povolání jsou vhodná pro
ženy, a která pro muže, měnil.
Pod mou hlavní výzkumnou
otázku pátrající po vlivech vedoucích mé informátorky k administrativě, spadaly výzkumné
podotázky. Ty se snažily nalézt
odpověď na to, jak na mé komunikační partnerky působily
blízké osoby, různé socializační
faktory (například hračky, knihy
a oblíbené postavy), vzdělání či
jejich vlastní přesvědčení.
Informátorek jsem se ptala na
to, proč si myslí, že na jejich
pozici převažují ženy. Muži by
podle nich v této práci neviděli
žádný smysl nebo by pro ně byla dokonce ponižující. Na pracovišti dvou mých komunikačních partnerek je sice nějaký
muž v administrativě zaměstnán, ale oproti ženám, které jsou
tam ve většině, oplývá výhodami například v podobě oddělené
kanceláře či vyššího platu. Muži
podle mých komunikačních
partnerek nejsou pro tuto práci
dostatečně pečliví, trpěliví a
zodpovědní, přesto však v rámci
pracovního trhu končí na lepších
pozicích a běžná práce v administrativě je pro ně nedostatečná
z hlediska financí, zábavy a
prestiže.
Pokud jde o socializační činitele, tak jsem se zaměřila na
hračky, knihy a oblíbené postavy informátorek. Ty v dětství
četly různorodé knihy. Hrály si
s panenkami a občas i s autíčky.
Svůj čas trávily také venkovními aktivitami. Při rozhovorech
jsem narazila na jejich časté ztotožnění s princeznami, čekajícími na urozeného rytíře. Jedna
z nich si dokonce často s razítky
hrávala na úřednici. Z důvodu

nesmírné složitosti socializačního procesu si však nedovoluji
jednoznačně říct, na kolik je
konkrétně knihy a hračky mohly
k administrativě vést. Výsledky
této části výzkumu hodnotím
jako přínosné spíše z hlediska
uvědomení, že jsme už od dětství zásadně společensky tvarováni a zdaleka nejsme tak suverénními subjekty, jak si mnohdy
myslíme.
Vliv blízkých osob byl nejvíce
patrný ze strany rodičů a kamarádek. Především matky různými způsoby (od rad až k příkazům) směřovaly své dcery
k feminizovaným studijním oborům, hlavně tedy ke studiu na
střední ekonomické škole. Matky se tímto snažily udržet tradici, kdy na školu chodila již několikátá generace žen dané rodiny
nebo prostě jen chtěly zajistit
svým dcerám práci v klidu a
teple kanceláře. Na mé informátorky však působily i kamarádky, které je lákaly na stejnou
školu, pro kterou se rozhodly
samy.
Co se týče vzdělání, tak zmíněné střední školy ekonomického typu přímo vedly k práci
v administrativě. Moje komunikační partnerky měly zájem
studovat vysokou školu, ale tento typ školy jim pro to neposkytl
dostatečnou přípravu. Na VŠ se
tak nedostaly nebo v průběhu
studia na ní selhaly. Z tohoto
důvodu jsem tedy tuto kategorii
pojmenovala jako Past maturity.
Ta jakoby uvěznila mé informátorky v administrativě. Tuto
oblast se jim totiž nepodařilo
opustit ani po prvních pracovních zkušenostech, díky kterým
zjistily, že je tato práce nebaví.
Spokojenost mých informátorek s prací v administrativě
není příliš vysoká. Často ji vnímají jako zbytečnou, monotónní
a nudnou. Jako zajímavou zde
však hodnotím snahu mých informátorek nalézt v práci něco,
co je vytrhne z rutiny a poskytne
jim jakési zpestření. Referentka
na katastrálním úřadě z kanceláře ráda odcházela do archivu,

kde zkoumala staré pozemkové
knihy. Bavilo ji nacházet zprvu
nedohledatelné informace a připadala si u toho jako detektivka.
Sekretářka práci s papíry záměrně odsouvala na úkor pro ni
zajímavější práce s klienty. Pracovnice okresního soudu měla
zase radost, když se objevil problém, který musela řešit jiným
způsobem, což ji alespoň na
chvíli vyvedlo z monotónnosti.
Přes přetrvávající nespokojenost
setrvávají mé informátorky na
dané pozici z důvodů potřeby finanční jistoty (často splácejí hypotéku) a kvůli svému nedostatečnému sebevědomí na pracovním trhu. Mají totiž pocit nedostatečného vzdělání a praxe.
Když se nyní budu snažit
stručně odpovědět na mou
hlavní výzkumnou otázku pátrající po faktorech, které mohly
mít vliv na směřování mých komunikačních partnerek k administrativě a mohly tak oslabovat
svobodu jejich volby, pak jako
nejdůležitější shledávám vliv
matek, který je vedl převážně na
ekonomické střední školy.
Ekonomické SŠ pak totiž vedly
přímo k práci v administrativě.
Dále přikládám význam vlastnímu přesvědčení informátorek.
Práce v administrativě je podle
nich pro ženy vhodná a naplňující, i když se této domněnce
samy vymykají. Nesmím opomenout ani vliv omezení. Ta činí
opuštění dané práce obtížnější a
plynou například z finanční tísně
nebo špatného postavení na trhu
práce.
Výsledky svého výzkumu se
rozhodně nesnažím ženy odrazovat od práce v administrativě.
Myslím si, že se pro řadu lidí
může jednat o ideální zaměstnání, ve kterém budou spokojeni. Pro spoustu žen však může
být toto zaměstnání spíš výsledkem smíchání stereotypů a
různorodých faktorů, díky nimž
se pak po větší část svého života
ocitnou v zaměstnání, jež pro ně
není tím pravým, ale zdá se takřka nemožné jej opustit.
Anna Jasková

Autorka, studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, za
práci „Administrativní práce jako svobodná volba?“ získala třetí
místo v soutěži „Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů“,
kterou vyhlásil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v říjnu minulého roku a kterou realizovalo Oddělení rovnosti žen
a mužů Úřadu vlády v rámci projektu „Domácí násilí a genderově
podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a
mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ financovaného z Norských fondů.
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MAMINKA

Těhotným ženám VoZP přispěje 800 Kč na jednu z následujících položek:
▪▪ kurz tělocviku pro těhotné
▪▪ prvotrimestrální screening
▪▪ předporodní kurz

Těhotným ženám dále proplatíme 200 Kč na vitamíny

P
NO OZOR
VIN ,
KA
!

Každému dítěti do 6 měsíců přispějeme 800 Kč na jednu z následujících položek:
▪▪ Pomůcky pro kojení a krmení (kojící kloboučky, odsávačka mléka, ohřívačka, sterilizátor, speciální podprsenky aj.)
▪▪ Monitor dechu miminka
▪▪ Pomůcky pro miminka (teploměr, polohovací polštář, váha, odsávačka)
Podrobnosti o programech
prevence a podmínky čerpání příspěvků:
www.vozp.cz/prevence
Elektronická přihláška: www.vozp.cz/prihlaska

www.vozp.cz

PĚT RAD, JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY Z PROGRAMŮ PREVENCE:
1. SCHOVEJTE SI DOKLAD
Na plavání, ve fitcentru, v ordinaci, v obchodě, ve škole…
Kdekoli zaplatíte za sebe či své dítě zboží či službu, které
budete později chtít od své pojišťovny proplatit, vyžádejte si
a uschovejte originál dokladu o úhradě. Budete jej posléze
přikládat k žádosti.
2. POZOR NA LHŮTY
Požádat o kterýkoli příspěvek z programů prevence je potřeba do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na dokladu o
úhradě, nejpozději však do 31. 12. 2016. U produktů s více
daňovými doklady je rozhodující datum na tom posledním.
3. BEZ ŽÁDOSTI TO NEJDE
K vyplacení kteréhokoli příspěvku musíte nejprve vyplnit a
podepsat žádost na příslušném formuláři. U některých příspěvků pak ještě přiložit další formulář s potvrzením (např.
o školním ozdravném pobytu). Odkazy na ty správné formuláře najdete pod jednotlivými příspěvky na adrese

www.vozp.cz/prevence. K žádosti je potřeba přiložit i další
doklady (zejména doklad o úhradě). To vše buď osobně předejte na kterémkoli kontaktním místě VoZP ČR, nebo zašlete
poštou (obyčejně nebo doporučeně).
4. NANEJVÝŠ TŘI PŘÍSPĚVKY V JEDNOM ROCE
Každý pojištěnec může v jednom roce požádat nanejvýš o tři
produkty ze všech programů prevence. Některé příspěvky
(např. na školní ozdravný pobyt, rovnátka či vyšetření prsu)
jsou omezeny jinak: podrobnosti na adrese www.vozp.cz/
prevence.
5. VYBERTE SI: NA ÚČET, NEBO SLOŽENKOU
Příspěvky si můžete nechat zaslat buď rovnou na svůj účet,
jehož číslo uvedete v žádosti do příslušných kolonek, nebo
složenkou na adresu, kterou uvedete tamtéž.
VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit náplň programů či ukončit
poskytování příspěvků po vyčerpání finančního limitu pro rok
2016.

Přihlaste se online k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. ledna následujícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 26 000 lékaři
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči.
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz

Karlovy
Vary
Lázeňský dům
Sadový Pramen***
www.sadovypramen.volareza.cz

Krkonoše
Hotel Bedřichov*** superior

Praha
Hotel DAP***

www.bedrichov.volareza.cz

www.daphotel.cz

Karlovy
Vary
Lázeňský dům Chopin**
www.chopin.volareza.cz

Krkonoše
Penzion Malý Šišák **
www.malysisak.volareza.cz

karlovy varY
Hotel Bellevue***
www.bellevue.volareza.cz

Františkovy
Lázně
Lázeňský dům Kijev***
www.frantiskovylazne.volareza.cz

www.ovcarna.volareza.cz

Vranovská
přehrada
Chatová osada Bítov**

Jeseník
Lázeňský dům Albatros***

www.bitov.volareza.cz

www.jesenik.volareza.cz

Slapská
přehrada
Hotel Měřín*** superior

Vranovská
přehrada
Volareza - hotel Vranov***

Teplice
Lázeňský dům Judita***

www.merin.volareza.cz

www.vranov.volareza.cz

Jeseníky
Hotel Ovčárna ***

www.teplice.volareza.cz

Během vašeho pobytu jsou vám plně k dispozici wellness centra
s bohatou nabídkou relaxačních a sportovních služeb.

www.volareza.cz
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
Te l : + 4 2 0 9 7 3 2 0 1 6 0 7 , e - m a i l : v l r z @ v l r z . c z

Dotaz: Zaměstnavatel mi odmítá poskytnout volno s náhradou
mzdy na dobu preventivní prohlídky u mého lékaře. Odůvodňuje
to tím, že preventivní prohlídku absolvuji u „závodního“ lékaře.

Odpověď: Při posuzování věci
musíme vycházet z toho, jak je
vaše otázka položena. Vyplývá
z ní, že se jedná se o preventivní prohlídku, kde obsah preventivních prohlídek a jejich
časové rozmezí je dáno vyhláškou č. 70/2012 Sb. která provádí
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Tyto preventivní prohlídky
jsou právem, jejich absolvování
však není automatickou povinností. Pokud se je však rozhodnete v rámci svého odpovědného chování ke svému zdraví
absolvovat, pak se na vás rovněž
vztahují práva ve smyslu zákona
372/2011 Sb. Ten jednoznačně
v § 28 odst. 1 stanoví: „Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon
jinak.“ Dále pak v odst. 3 písm.
b) téhož paragrafu: „Pacient má
při poskytování zdravotních služeb dále právo:
„zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních
služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a
zdravotnické zařízení, pokud
tento zákon nebo jiné právní
předpisy nestanoví jinak.“ V praxi to znamená svobodnou volbu
lékaře a zařízení.
Z této svobodné volby lékaře
zákon vyjímá některé skupiny
osob, kde tato volba z objektivních důvodů není možná,
např. při nařízené karanténě
nebo izolaci. Dále pak některé
činnosti např. zdravotnickou
záchrannou službu. Ale především by vaše svobodná volba
lékaře nebyla možná u pracovně lékařské prohlídky, vyšetření nebo očkování související
s výkonem vaší práce. Pracovně lékařskou prohlídkou totiž
zaměstnavatel plní povinnost,
kterou mu ukládá zákoník práce
v § 103 odst. 1 písm. a). To je
nepřipustit, aby zaměstnanec
vykonával zakázané práce a
práce, jejichž náročnost by
neodpovídala jeho schopnostem
a zdravotní způsobilosti.
Vy jste však nebyl zaměstnavatelem poslána na pracovně
lékařskou prohlídku, kterou
zabezpečuje zaměstnavatel. Chcete absolvovat prostou preventivní prohlídku, která nemá
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vztah k výkonu vaší práce.
Přesto se jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci
tak, jak ji chápe § 199 zákona
č. 262/2006 Sb., tedy zákoník
práce:
„Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se
jeho osoby, než jsou uvedeny
v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve
stanoveném rozsahu pracovní
volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo
platu. Náhrada mzdy nebo platu
se poskytne ve výši průměrného výdělku.“
Na výše uvedený paragraf pak
navazuje nařízení vlády č.
590/2006 Sb., a jeho příloha,
v které se stanoví okruh a rozsah
těchto jiných důležitých osobních překážek v práci.
Volno pro vyšetření nebo
ošetření řeší článek 1 výše uvedené přílohy pod písmeny a) a b)
takto:
a) "Pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu se poskytne
na nezbytně nutnou dobu,
bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve
smluvním vztahu ke zdravotní
pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné
potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší
zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření
nebylo možné provést mimo
pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než
nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní
volno na nezbytně nutnou
dobu; náhrada mzdy nebo
platu však přísluší nejvýše za
dobu podle písmene a).“
Jinými slovy - především
vyhláška požaduje, aby byla
takováto prohlídka uskutečněna
mimo pracovní dobu. Pokud to
není možné s ohledem na ordinační doby vašeho lékaře, pak se
pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu (tedy v průměru) poskytuje pouze na nezbytnou dobu. Pokud jste zvolil
jiné než nejbližší zdravotnické
zařízení, náhrada mzdy nebo
platu bude poskytnuta pouze ve
výši, jako byste využil zdravotnické zařízení nejbližší.
Takovýmto nejbližším za-

§ ODPOVÍDÁME §

řízením však nemůžeme chápat
závodního lékaře vašeho zaměstnavatele. To by bylo možné
jen v případě, že byste si jej zvolil dobrovolně. Požadovat to na
vás by bylo porušením vašeho
zákonného práva volby lékaře
resp. poskytovatele zdravotních
služeb.
Závěrem - pokud nebude
možné zajistit si preventivní prohlídku mimo vaší pracovní dobu,
pak máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy minimálně
v rozsahu na nezbytně nutnou
dobu. Tato nezbytně nutná doba

je však vztažena k
• výkonu v nejbližším vámi
zvoleném zdravotnickém zařízení,
• které je ve smluvním vztahu
k vaší pojišťovně,
• a schopné potřebnou péči
poskytnout.
Rozsah náhrady mzdy je stále
vztažen pouze k nejbližšímu
vámi zvolenému zdravotnímu
zařízení. Tedy bez ohledu na to,
zda v souladu s právem svobodné volby si zvolíte poskytovatele
služeb podstatně vzdálenějšího.
JUDr. Pavel Sirůček

Po setkáních 28. června ve Zlíně a 29. června v Brně mají
propagační stany ČMKOS další termíny: 24. 8. Plzeň, 25. 8.
Klatovy, 9. 9. Praha, 10. 9. Sokolov, 13. 9. Pardubice, 14. 9. Hradec
Králové, 3. 10. České Budějovice a 4. 10. Tábor.
Bude zde nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány
informace o činnosti odborů, kolektivním vyjednávání či postupu,
jak založit odbory. Připravena bude také zábava pro děti.

Chcete-li dostávat novinky službyInfoServis@CMKOS

dovašíe-mailové schránky, stačí zaslat e-mailsžádostínaadresu:
InfoServis@cmkos.cz

Turecko: Generální tajemnice DISK byla zadržena policií
17. červen 2016
Generální tajemnice turecké odborové organizace DISK Arzu
Cerkezoglová byla 17. června na letišti v Istanbulu zadržena policií za
údajnou urážku tureckého prezidenta Erdogana.
Ačkoliv byla Arzu Cerkezoglová později propuštěna, nic to nemění na faktu, že odborářská práva a
občanské svobody jsou v kandidátské zemi EU porušovány. Erdoganův režim naprosto beztrestně pokračuje ve své kampani represe vůči všem svým odpůrcům v zemi. Zatčení A. Cerkezoglové je dalším příkladem z dlouhého
seznamu porušení práv, ke kterým došlo během poslední pár měsíců. Na
tomto seznamu je mimo jiné i zabití Mehmeta Kaplana dne 17. ledna 2016
nebo soud s 11 odboráři obviněnými z podpory terorizmu za to, že se
zúčastnili demonstrace odsuzující zabití 33 lidí v Surucu. K tomu všemu
dochází za tichého přihlížení představitelů EU. PSI požaduje, aby EU přehodnotila svou politiku a podporu turecké vládě a zmrazila všechny probíhající vyjednávací rozhovory, dokud nebude v zemi nastolena legislativa plně respektující lidská práva.
Těsná většina volí Brexit – EU potřebuje změnit svůj směr a bojovat
s nejistou prací a nerovností
Občané Velké Británie se v referendu těsnou většinou rozhodli zvolit
odchod z EU. Jakým způsobem to skončí, a jaký to přinese dopad na pracovníky a společnost ve Velké Británii a na země EU, je nejasné.
Generální tajemník Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) Jan Willem Goudriaan na to reagoval slovy: „Obávám se, že mnoho politiků a
byznysmenů si nevezme z tohoto referenda ten
správný odkaz. Potřebujeme reálnou sociální
agendu, která posiluje práva pracovníků, bojuje
proti nejisté práci, vede k investicím do veřejných služeb a přináší zlepšené životní a pracovní podmínky pro evropské
občany. Toho může být dosaženo v EU, ale potřebujeme pro to změnit
současný kurz.“ Výsledek britského referenda by měl probudit i představitele evropských zaměstnavatelů. Podporu EU totiž podkopává jejich
agenda systematického blokování evropské sociální legislativy, prosazování slabších vyjednávacích práv, zavádění tržních deregulací a zvyšování
flexibility. EPSU bude i nadále bránit práva pracovníků ve Velké Británii,
EU i širší Evropě. Budeme stát za britskými pracovníky, při ochraně
evropského sociálního acquis a budeme bojovat za férovější Evropu pro
všechny.
A jak se k Brexitu stavějí samotné britské odbory? Generální tajemník
UNISON Dave Prentise: „Lidé promluvili a vyjádřili se jasně pro změnu
a jiný vztah s Evropou. V následujících týdnech a měsících budeme tvrdě
pracovat na tom, aby zastánci odchodu z EU dostáli svým slibům, že díky
tomuto kroku bude více peněz pro zdravotnictví, a že naše pracovní práva
zůstanou v platnosti. Tento čas ale musí být prostorem pro zahojení naší
země. Z toho nejlepšího pohledu tato kampaň umožnila skutečnou debatu
a diskusi v našich domovech, pracovištích a komunitách ohledně budoucnosti naší ekonomiky o tom, v jaké zemi bychom vlastně chtěli žít. V tom
negativním smyslu byla tato kampaň doprovázena nenávistí, jízlivostí a
zavádějícími informacemi, které výrazně pošpinily naši demokracii a naše hodnoty. V následujících týdnech a měsících musí všichni političtí lídři
myslet na to, jak řešit záležitosti, které nyní lidi zajímají nejvíc – klesající
příjmy, nejstá pracovní místa, přemrštěné ceny nemovitostí a obrovské
výzvy, kterým čelí veřejné služby po více než pětiletém snižování výdajů.“
Veřejné služby musíme bránit společně!
21. červen 2016
Při příležitosti Dne veřejných služeb, který se koná 23. června, uvedla
generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová: „Musíme zajistit, aby nadnárodní korporace platily svůj férový podíl na daních, a aby vlády využily tyto příjmy k rozvoji veřejného sektoru skrze investice do univerzálních
a kvalitních veřejných služeb“. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun při
této příležitosti uvedl: „V tento Den veřejných služeb děkuji všem veřej-

ným pracovníků za jejich každodenní snahu
změnit svět k lepšímu. Také vyzývám všechny
mladé lidi, aby zvážili možnost zasvětit svůj
čas vznešenému cíli a bojovali za veřejné služby a důstojnou budoucnost pro všechny.“
Celosvětová odborová internacionála veřejných služeb (PSI) vítá tento pozitivní vzkaz, obzvláště v době, kdy jsou veřejné služby pod tlakem po
celém světě. Pavanelliová k tomu dodala: „Doufám, že to znamená, že
OSN přesune svůj důraz ze soukromého kapitálu k veřejným investicím,
aby bylo dosaženo cílů udržitelného rozvoje. Spoléhání se na úsporné politiky a orientace na soukromý kapitál jsou neúspěšné strategie.
Nadnárodní korporace akumulují kapitál v daňových rájích místo toho,
aby jej reinvestovaly.“
Korejští odboráři protestují proti vládním reformám
23. červen 2016
18. června uspořádaly přední korejské odborové organizace národní demonstraci proti vládnímu jednostrannému zavedení mezd závislých na
výkonnosti a nového systému propouštění ve veřejných institucích.
Výzkumná divize PSI (PSIRU) ukázala, že tento systém pravděpodobně
pouze zvýší diskriminaci mezi pracovníky a zhorší kvalitu veřejných služeb. Korejská vláda a zaměstnavatelé ve veřejných službách navíc používají zastrašovací taktiky a porušují odborářská a lidská práva ve snaze
přimět zaměstnance přijmout nový systém. Tímto se z Koreje stává ukázka nejhoršího možného scénáře ve smyslu implementace mzdy založené na výkonu. Pobočky PSI
v Koreji v následujících měsících půjdou do stávky, pokud vláda neustoupí od svého plánu a nezačne vyjednávat s odbory ohledně rozvoje systému
férových mezd ve veřejném sektoru.
Evropský parlament pokračuje v tvrdém přístupu k daňovým únikům, ale vlády stále zaostávají
27. červen 2016
Rozdílný přístup Evropského parlamentu a národních vlád ohledně korporátních daňových úniků nebyl nikdy tak obrovský. Zvláštní daňová komise EP (TAXE) minulý týden schválila svou druhou zprávu ohledně daňových usnesení a jiných formách daňových úniků. TAXE vyzvala
Evropskou komisi k legislativním krokům ohledně patentových boxů,
které dávají společnostem rozsáhlé daňové úlevy na příjmy domněle získané z intelektuálního vlastnictví. Tyto nástroje jsou ve velké a stále rostoucí míře zneužívány k vyhýbání se daním z příjmů z obvyklých denních
provozních aktivit nadnárodních firem. Komise TAXE vyzvala Evropskou
komisi, aby tyto nedostatky odstranila. Rada EU, která reprezentuje
národní vlády, schválila Směrnici proti daňovým únikům, která si klade za
cíl implementaci akčního plánu BEPS a připravit půdu pro znovuspuštění programu
“Běžný konsolidovaný základ pro korporátní
daně.” Tuto směrnici velmi vychvalovala
Evropská komise, která v ní vidí důkaz, že to
s bojem proti daňovým únikům myslí vážně.
Pravdou je, že většina nebezpečných způsobů vyhýbaní se daním je v tomto návrhu obsažen. Mimo jiné jsou zde podchyceny mezifiremní půjčky,
patentové boxy nebo odečítání úroků. Avšak možnosti, jak případně sjednat nápravu nebo udělovat sankce, zůstávají slabé nebo úplně chybí.
Nejen, že původní znění této směrnice od Evropské komise nejde dost daleko na to, aby zabránilo únikům miliard euro ročně, ale naše vlády tento
text ještě dál oslabily. Konečná podoba této dohody, která byla podepsána
21. června je natolik prošpikovaná různými skulinami, že daňovým poradcům nebude trvat dlouho, aby přišli s novými strategiemi daňových
úniků pro nadnárodní firmy. Daňová správa v Evropě v návaznosti na krizi utrpěla v průměru 10% pokles pracovní síly. Daňoví inspektoři potřebují jasná pravidla, která mohou být snadno vymahatelná, aby mohli vykonávat svou práci. K zajištění udržitelnosti veřejných služeb je potřeba,
aby vlády získaly zpět daňové výnosy, které si ulévají velké korporace. To
ale dohoda z minulého týdne nezajistí, a proto je velkým zklamáním.
Pavol Mokoš
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