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Více než tři sta odborářů jednalo o platech ve veřejných službách a správě

Odboráři z veřejných služeb a správy jednali platech

Na 320 odborářů z veřejných služeb a správy, z nich dvě třetiny
z našeho odborového svazu, rekordně naplnili v úterý 12. června
sál Přítomnost v pražském Domě odborových svazů, aby podpořili jednání odborových předáků o platech ve veřejné sféře.
Více na stranách 2 - 4

Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 21. června se konalo 28. zasedání předsednictva
Výboru OSSOO.

Před zahájením pracovní části
zasedání vědecká pracovnice
Friedrich - Ebert - Stiftung
Kateřina Smejkalová informovala o spolupráci německé
nadace zabývající se občanským
vzděláváním s českými odbory.
Kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze byla otevřena v roce 1990, jejím cílem je podpora
demokracie, právního státu a rozvoje aktivní občanské společnosti. Členové předsednictva
projevili zájem o spolupráci
s FES na úrovni našeho svazu
a jeho sekcí.
Předseda našeho odborového
svazu Bc. Pavel Bednář v prezentaci o činnosti uvedl informace o jednání s místopředse-

dou České pirátské strany Jakubem Michálkem o odměňování
ve veřejném sektoru, když tento
předseda poslaneckého klubu
Pirátů podal v únoru písemnou
interpelaci na předsedu vlády
ČR ve věci neutěšených platů
úředníků.
Dále pak informoval o své
účasti na vzpomínkovém aktu
ČMKOS k Svátku práce na Střeleckém ostrově v Praze a o jednání Tripartity v květnu. Náš
odborový svaz a další odborové
svazy zastupující zaměstnance
rozpočtové a příspěvkové sféry
žádaly prostřednictvím ČMKOS
zahájení vyjednávání o platech
Pokračování na straně 7

Prohlášení
ze setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo,
které zastupují odboráře a zaměstnance
ve veřejných službách a správě.
Účastníci jednání se podrobně zabývali dosavadním postojem
předsedy Vlády ČR k vyjednávání o zvyšování platů v letošním
roce s výhledem na rok 2019.
S ohledem na harmonogram projednávání státního rozpočtu
se vyjednávání o výši platů dostává do časové tísně, která však
není způsobena stranou odborů.
Odbory, vědomy si své spoluzodpovědnosti jako sociálního
partnera, vědomy si skutečnosti, že ze zákona zastupují oprávněné zájmy všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách,
naléhavě žádají vládu, aby bez zbytečného odkladu s odbory projednala otázku platů a přijala v této věci konkrétní opatření.
Odbory zcela jednoznačně deklarují své požadavky:
1. navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných
služeb a správy, všem státním zaměstnancům a příslušníkům bezpečnostních sborů o 10 %,
2. zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 %,
3. realizaci zvýšení platů od 1. října 2018,
4. dorovnat platové stupně, které jsou nyní pod minimální
mzdou alespoň na její úroveň,
5. v každé platové třídě přidat jeden až dva platové stupně
s ohledem na odchod do důchodu, který se prodlužuje.
V Praze dne 12. června 2018.

Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR o platech na rok 2019
tisková zpráva

V úterý 19. června 2018 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Předmětem jednání bylo
odměňování ve veřejném sektoru v roce 2019.
První jednání o platech ve veřejném sektoru vnímají představitelé
OS RoPo pozitivně.
1. Konečně se začalo jednat.
2. MPSV připraví podklady pro to, aby se mohlo přidat nejméně
odměňovaným zaměstnancům včetně úvahy, že se zruší první
platová tabulka.
3. MF je připraveno vyjednávat o tom, kolik bude přidání do tarifů
a mimo tarifní složku platů.
4. Jedná se o všech zaměstnancích veřejného sektoru, tedy i o státních, tak i o příslušnících bezpečnostních sborů.
V Praze dne 20. června 2018.
Bc. Pavel Bednář, v. r.
mluvčí OS RoPo

Více než tři sta odborářů jednalo o platech ve veřejných službách a správě

Jednání v sále Přítomnost
zahájil předseda našeho odborového svazu a mluvčí odborových svazů veřejných služeb
a veřejné správy Bc. Pavel
Bednář. Na jednání svolané
kvůli přes výzvu odborů nezahájeném jednání o platech na rok
2019 byl pozván premiér Andrej
Babiš. Ten ale odmítl přijít mezi
odboráře a hodinu před zahájením jednání odborářů uspořádal spolu s ministryní financí
Alenou Schillerovou a minist-

nižší výdělky a kde chybějí pracovníci. Babiš zmínil například
kulturu, sociální služby či některé úřady.
J. Středula zdůraznil, že návrh
premiéra je pro odbory nepřijatelný, protože růst tarifů by
tak sotva pokryl inflaci. Odbory
žádají plošné navýšení. Selektivní vybírání jednotlivých
profesí, nesystémový přístup
k odměňování a potlačování
nárokové složky platu odbory
odmítají.

Předseda Českomoravského OS pracovníků školství
František Dobšík řekl že oceňuje, že stát má školství jako
prioritu. Váží si toho, že ostatní
odborové svazy jsou solidární
a pedagogům zlepšení příjmů
přejí. Školský odborový svaz

rem zdravotnictví Adamem
Vojtěchem tiskovou konferenci
a informoval novináře o enormním růstu platů, když údaje
jím uváděné se rozcházejí s reálnými údaji. Jediným zástupcem
zaměstnavatele v Přítomnosti
tak byla náměstkyně ministra
kultury JUDr. Kateřina Kalistová.
Předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že
odbory vyzvaly 14. března premiéra k jednání o platech, ale jejich výzva zůstala bez odezvy.
Pozvání na stávající jednání
v sále Přítomnost Andrej Babiš
odmítl s tím, že odbory ho nutí
jednat pod nátlakem. K této
situaci ale nemuselo dojít, kdyby jednání o platech bylo zahájeno. Premiér místo aby přišel
mezi odboráře, uspořádal tiskovou konferenci a na ní oznámil,
že vláda má v úmyslu příští rok
zvýšit prostředky na platy ve
veřejné sféře o 6 procenta a tarifní platy by se měly navýšit o 2
procenta. Přidávat by se podle
premiéra mělo tam, kde jsou nej-
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Postupně pak vystoupili zástupci jednotlivých odborových
svazů.
Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková poděkovala přítomným za účast na setkání,
která je vyjádřením solidarity.
Přiblížila situaci zaměstnanců
zdravotnictví a sociální péče
a zdůraznila, že OSZSP ČR
požaduje 10% zvýšení tarifů
všech zaměstnanců veřejné sféry. Jde současně o podmínku,
aby stát mohl fungovat a poskytovat potřebné služby občanům.

podporuje plošné navýšení platů
o 10 % pro všechny.
1. místopředseda našeho
odborového svazu JUDr. Rudolf Pospíšil uvedl, že nároky
na státní a veřejnou správu jsou

formulovány jako např. modernost, funkčnost, apolitičnost. Ve
skutečnosti však neustále narůstá objem práce kvůli rozšiřujícím se agendám a měnícím se
pravidlům. Zákon o státní službě
za krátkou dobu působnosti
dosáhl již desítky změn, další jeho novela je nyní projednávána
v parlamentu. Ve správě je 14
tisíc neobsazených míst, důvodem jsou mj. platy i vzrůstající
agresivita klientů např. v úřadech práce, správě sociálního zabezpečení i finančních úřadech.
Předseda OS hasičů Zdeněk
Jindřich Oberreiter poděkoval
přítomným zástupcům hasičů za
účast. Před jednáním sledoval
část premiérovy tiskové konference a žasl, když se dozvěděl,
že od roku 2013 dostali přidáno
51 %. Premiér zapomněl uvést,
že v roce 2011 se platy o 10 %
snížily. Průměrný příjem nastupujícího hasiče včetně všech příplatků nedosahuje výše průměrného platu v republice, přestože si jsou všichni vědomi důležitosti této profese. Proto je 10%
navýšení platů oprávněné.
Předseda OS pracovníků
kulturních zařízení Jaroslav
Matoušek zdůraznil, že hůře
než v kultuře jsou na tom jen zaměstnanci sociálních služeb, a to
přestože zaměstnanci kultury
jsou převážně vysokoškoláci.
Teprve s 20letou praxí má vysokoškolák v kultuře plat o tisícovku vyšší než nastupující prodavačka v obchodním řetězci.
Proto je nutné plošné přidání.
Předsedkyně Českomoravského OS civilních zaměstnanců armády Renata KořínPokračování na straně 3
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ková informovala o podpoře
10% plošného přidání všem, je
nutné k zajištění fungování státu. Babišův postoj k platům
znemožňuje, abychom v tomto
směru doháněli vyspělé státy
Evropské unie.
Předsedkyně OS pracovníků knihoven Dana Menšíková uvedla, že o platech zaměstnanců knihoven musí opakovat
to, co říkala v roce 1999, 2000,
2001… a ve všech dalších
letech. Knihovníci jsou vzdělaní, skromní, pracovití, houževnatí. Vyzvala Babiše, aby při
svých spanilých jízdách do krajů
se nebavil jen s řediteli, ale také
s obyčejnými lidmi.
UNIE OS profesionálních
zpěváků ČR slovy předsedy
Richarda Rokose podpořila
plošné zvýšení platových tarifů
a navrhuje zrušení tabulky pro
nejhůře placené zaměstnance.
Prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří
Dokoupil zdůraznil, že členové
tohoto svazu pracují v organizacích, které jsou z devadesáti procent zřizovány městy a kraji.
Pokud nedojde ke zvýšení tarifů,
jsou úplně bez šance na zlepšení
platů. Jen tarif je jistota. Varoval
před transformacemi, kdy se
přejde z platů na mzdy, je to
ještě horší.
Předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody Anna Machová odsoudila
tvrzení, že ve státním sektoru
nemají růst platy, když se tam
nevytvářejí žádné hodnoty.
Existuje přece společenská dělba práce. Ve státním sektoru
pracuje daleko více vysokoškoláků než v podnikatelském
a vykonávají složitou práci, přitom na průměrnou mzdu ve státě
dosáhnou až těsně před odchodem do důchodu.
Ing. Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu prezentací statistických údajů seznámila přítomné s vývojem
platů a mezd v uplynulém období. Ty mimo jiné ukazují, že
důvodem vyššího průměrného
platu ve veřejné správě a služ-
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bách je podstatně vyšší vzdělanostní úroveň. Mzdy vysokoškoláků i středoškoláků v podnikatelském sektoru jsou při jejich nižším počtu ale vyšší než
ve veřejném sektoru.
V diskusi odboráři z různých
pracovišť informovali o nízkých
platech, nedostatku zaměstnanců, přetěžování, přesčasové
práci, narůstající
agresivitě
Pokračování na straně 4

Chceme za svou práci takový plat, abychom mohli normálně žít a ne živořit
z příspěvku Simony Struhové 12. 6. v sále Přítomnost

Průměrný plat v Ústeckém
kraji na ÚP ČR včetně vedoucích a ředitelů KoPů činí 26
034, - Kč. Vláda v roce 2017
schválila na ÚP ČR zvýšení platových tříd referentů za přepážkou z 8. platové třídy na 9. platovou třídu a u sociálních pracovníků z 9. platové třídy na 10.
platovou třídu. Prostředky na toto navýšení však do rozpočtu na
platy nebyly navýšeny. Jsou
přislíbeny, ale ne v plné výši
jaké jsou náklady na navýšení
platových tříd. Díky tomu jsou
omezeny odměny zaměstnancům, kteří pracují za dlouhodobě nemocné kolegy a za neobsazená systemizovaná místa,
která se nedaří obsazovat, nebo
nejsou obsazena díky zdlouhavým výběrovým řízením. Jsou
také potřeba prostředky na proplácení přesčasů, které si zaměstnanci nemají kdy vyčerpat,
mnohde není zastupitelnost.
Ministerstvo financí připravuje rozpočet na rok 2019, zde
navrhuje toto opatření – tam kde

nejsou obsazena všechna systemizovaná místa nad 3 procenta, sníží rozpočet na platy za
neobsazená místa, a tam, kde
dosahují neobsazená systemizovaná místa nad 5 procent, systemizovaná místa se zruší.
Nevidíme v tomto rozdíl, protože jestli bude snížen rozpočet
na platy za neobsazená místa,
nebude na platy zaměstnanců,
kteří by se na tyto neobsazená
systemizovaná místa našli. Peníze na jejich platy by museli jít
z peněz, které se ušetří za dlouhodobě nemocné kolegy, a obáváme se, že na odměny pro zaměstnance by nebyly vůbec.
Odměny, pro řadové zaměstnance ÚP ČR, jsou pro mnohé
zásadní, zajišťují za ně tábory
pro děti, vánoční dárky, nové
brýle, zubaře. Nejsou to závratné
částky a rozhodně za ně nelze
jezdit na luxusní dovolené.
V praxi to vypadá tak, že nám
odcházejí odborníci a na úřadě
klesá odbornost, Noví zaměstnanci po zjištění, co naše práce
obnáší a za jaké peníze, hledají
nové zaměstnání a odcházejí.
Nové zaměstnance zaučují řadoví zaměstnanci na úkor své
práce.
Zaměstnanci musí být flexibilní vzhledem k množství
novel zákonů, a to bez perfektní
znalosti zákonů není možné.
Jako příklad uvádím jen jeden
zákon, který byl novelizován
mnohokrát, jen za poslední období v říjnu 2017, v lednu 2018,
v květnu 2018, a chystá se novela tohoto zákona od ledna 2019,
je to zákon číslo 117/1995 Sb.,
v platném znění o státní sociální
podpoře.
Za svou práci je dle služeb-

ního zákona zaměstnanec pod
služebním zákonem každý rok
hodnocen. Hodnocení je v praxi
závislé na penězích, které se
mohou z rozpočtu na platy čerpat. Jsou to řádově stokoruny
a v některých krajích ani stokoruny. Vedoucí zaměstnanci musí
vysvětlovat řadovým zaměstnancům, které hodnotí, proč
nemohou hodnotit, jak by si zaměstnanci zasloužili, ale hodnotí
podle toho, kolik mají přiděleno
peněz.
Zaměstnanci ÚP ČR pod služebním zákonem si nemohou
přivydělat bez souhlasu zaměstnavatele. I toto je jedna z příčin,
proč kolegové a kolegyně odcházejí. Jestliže mají 15 000, Kč čistého a jsou sami, nemají
ani na základní potřeby.
Zvláštní příplatky na státní
sociální podpoře činí 600, - Kč.
Tito zaměstnanci by měli od
účinnosti novely zákona, jestli
bude schválena, provádět místní
šetření. Ve vyloučených lokalitách jde mnohdy nejen o zdraví.
Na hmotné nouzi je zvláštní příplatek 800, - Kč, zde bez sociálního šetření v rodině nemůže být
dávka vyplacena.
Výroky politiků o tom, jak se
zvyšují počty úředníků, nás řadové zaměstnance uráží, navyšování úředníků je důsledek narůstající administrativy a změn zákonů, které vláda schvaluje. To
co vláda schválí, úředníci musí
v praxi požadovat od klientů
a vše klientům vysvětlit.
My chceme za svou práci
takový plat, abychom mohli normálně žít a ne živořit.
(S. Struhová je ověřovatelkou
dávek Kontaktního pracoviště
Děčín Úřadu práce ČR)
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klientů i odchodech za prací
s lepší odměnou. Z našeho odborového svazu vystoupila například Simona Struhová z Úřadu práce ČR (její vystoupení najdete na jiném místě) a Mgr.
Miroslava Brchaňová z ČSÚ,
která připomněla, že pokud stát
nebude schopen platit řádně
odborníky, příště už ani nebudeme znát fundovaná data, jaká
obsahovala právě přednesená
prezentace o odměňování.
Na závěr shromáždění jeho
účastníci přijali společné prohlášení.
Tisková konference
P. Bednář na tiskové konferenci oznámil novinářům, že
jednání se účastnilo na 320
odborářů, kteří se shodli na

požadavku, aby vláda navýšila
částku na platy učitelů o 15 procent a zajistila růst tarifů ostatních zaměstnanců veřejného
sektoru o 10 procent.
J. Středula zdůraznil, že
odbory opakovaně vyzvali premiéra Babiše k jednání o platech
a setkání odborářů bylo vynuceno nečinností vládní strany.
Odmítl zamýšlené dělení zaměstnanců na ty, kterým bude či
nebude přidáno, odbory žádají
plošné navýšení. Přidat těm nejhůře placeným je velmi jednoduché – stačí zrušit nejnižší platovou tabulku. Odboráři mají
obavy, že s ohledem na harmonogram projednávání státního rozpočtu na rok 2019 se vyjednávání, či spíše nevyjednávání ze strany vlády, o výši
platů dostává do časové tísně.

Čert třetí kategorie

Dne 12. 6. 2018
proběhlo pracovní setkání
zástupců zaměstnanců, a to
v Domě odborových svazů
na pražském
Žižkově, kterého se měli kromě
odborů zúčastnit i pozvaní zástupci vlády a jednotlivých dotčených ministerstev. Jediný, kdo
měl sílu dostavit se na toto jednání, byla náměstkyně ministra
kultury. Jinak – nikde nikdo.
Velký to zájem o zaměstnance
pracující pro stát, že?!
V rámci tohoto setkání jsem
měla v úmyslu vystoupit se
svým příspěvkem týkajícím se
přístupu státu ke „svým“ zaměstnancům, ale bohužel byl zájem o „slovo“ tak obrovský, že
na mne prostě a jednoduše
nezbyl čas :-(. No, a proto bych
dnes chtěla využít tohoto tiskového prostoru k tomu, abych
alespoň vás se svým příspěvkem seznámila a třeba vás donutila se zamyslet nad politikou
současného vedení České republiky.
Nejprve bych se vám řádně
představila: Jmenuji se Dana
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Laštovičková a jsem čert třetí
kategorie ... tedy alespoň se tak
cítím, díky tomu, jak se k nám
úředníkům chová vedení tohoto státu pro který pracujeme.
O první kategorii „státních“ zaměstnanců jsme jako úředníci
územně samosprávných celků
(které asi do struktury státního
zřízení nepatří ...) přišli díky
zákonu o státní službě, respektive díky tomu, že jsme pod něj
„nespadli“. Asi, i když například
náplň mé práce je čistě v oblasti
přenesené působnosti, tedy státní správy, jsme holt až na druhé
koleji.
O druhou kategorii nás připravuje stát tím, že navyšuje
platy na tarifech jen některým
zaměstnancům ve veřejných
službách, a to nejvíce učitelům
a zdravotníkům. Přejme jim
navýšení platů, i když bychom
samozřejmě také chtěli mít platy
odpovídající naší práci. Co tento postoj ale znamená pro občany. Úředníci jsou pro stát méně potřební než učitelé a zdravotníci, jsou nepodstatní, horší
a snad i zbyteční? Ano, toto
vysílá jako signál vláda občanům. Když dnes někde řeknete,
že jste úředník, všichni se na vás
začnou dívat jako na hloupého,
neschopného, líného vyžírku,
který se blahobytně oddává
klidu a luxusu za jejich daně.

D. Menšíková označila atmosféru setkání za neuvěřitelnou, za emocemi nabitou, elektrizující. Ocenila vzájemnou solidaritu a to, že přes všechny
snahy se nedaří vrazit klín mezi
jednotlivé skupiny zaměstnanců.

D. Žitníková odmítla slova
o tom, že odbory vydírají premiéra a ministra zdravotnictví,
a připomněla slib Babiše navýšit
platy ve zdravotnictví, který
učinil počátkem května.
-dě-, foto 3x -ev-

Nic nevyrábí, nedodává, jen
tvoří spoustu zbytečných papírů
nanic a obtěžuje tvrdě pracující
občany nesmyslnými požadavky.
Každou další „kategorizací“
úřednictva se tento názor v lidech prohlubuje a utvrzuje.
Vždyť když si svých úředníků
neváží sám stát, který je „zaměstnává“, proč by si jich měli
vážit občané takového státu.
A tyto postoje občanů pak leckdy vyvrcholí i fyzickým napadením úředníka například v oblastech jako je přestupkové
řízení, kde občan většinou nic
nepotřebuje, ale naopak je úředníkem postihován za protiprávní
jednání, případně zde stojí dvě
strany proti sobě a vždy skončí
jeden nespokojen. Kolegů, kteří
již okusili sílu občanů na svých
tělech, není nijak málo a jsou
i tací, kteří skončili díky fyzickému napadení s těžkými traumatickými následky na celý zbytek života. A to mi připomíná, že
my přestupkáři jsme vlastně až
čerti čtvrté kategorie, když nás
stát minulý rok vypekl ohledně
rizikového příplatku. Aby nám
jej nemusel přiznat, protože dle
dikce předmětného nařízení bychom jej měli mít v druhém
stupni přiznaný již dávno, v bodě 5 u zvláštního příplatku ve
druhé skupině, bylo za text:
„Práce, při nichž zaměstnanec
přichází do styku se zadrženými,

obviněnými, obžalovanými nebo
odsouzenými osobami“ doplněno „v rámci trestního řízení“.
Stát na nás klade stále větší
nároky, co se týká vzdělání (VŠ
+ ZOZ + zkouška u MV), chce
po nás více odvedené práce, nyní
již fungujeme jako PČR, státní zástupce – žalobce, obhájce
a soudce včetně zapisovatelky
v jednom, a požaduje od nás,
abychom byli vždy upravení,
milí, ochotní a profesionální, ale
odpovídající plat nám dát
nechce. Opravdu si stát myslí, že
v době mizivé nezaměstnanosti
někdo půjde pracovat tam, kde
na něj budou všichni koukat skrz
prsty, kde mu daně odečtou aniž
by mohl, jako mohou OSVČ,
uplatnit náhradu telefonních hovorů, ošatného, jízdného (včetně
automobilu...), a kde za poctivou
práci nedostane poctivé peníze,
ale plat v takové výši, že v mládí
nezabezpečí chod rodiny s malými dětmi a na stáří na důchod
neušetří ani korunu? Pokud chce
stát mít opravdové odborníky ve
svých službách, bude si muset
uvědomit, že je také musí náležitě ocenit.
Držme proto všichni palce
předsedovi ČMKOS Josefu Středulovi, ať se mu podaří tyto
skutečnosti objasnit vládě a panu
premiérovi.
Dana Laštovičková,
předsedkyně ZO OSSOO
KÚ SK v Praze

Odbory na straně nespravedlivě propuštěného zaměstnance
Vyhraný spor o neplatnost výpovědi

Po 14 letech práce dostal
Martin Vojta, strážník městské
policie v Chebu, v září 2013 výpověď pro tzv. soustavné méně
závažné porušování povinností
(§ 52 písm. g) zákoníku práce).
Přitom do té doby byla jeho práce
hodnocena velmi kladně a odpovídalo tomu i jeho osobní ohodnocení a odměny, byl také oceněn
za zvládnutý zákrok mimo službu
- dopadení celostátně hledané
osoby. Martin Vojta cítil výpověď
jako nespravedlivou a nezákonnou. Po změně vedení městské
policie totiž pociťoval na svoji
osobu soustavný tlak směřující
k jeho odchodu od městské policie a výpověď považoval pouze
za vygradování této situace. Pan
Vojta se chtěl proto proti výpovědi bránit, nicméně nabízel zaměstnavateli smírné řešení v podobě uzavření dohody. Zaměstnavatel však na výpovědi trval
a dohodnout se nechtěl.
Pan Vojta proto využil odborové právní pomoci. Postavila se
za něj jak odborová organizace,
tak odborový svaz a v řízení o žalobě na neplatnost výpovědi jej
pak zastupoval právník Českomoravské konfederace odborových svazů Mgr. Tomáš Palla.
Z jednání Okresního soudu
v Chebu v roce 2016 vyplynulo,
že v roce 2012 po změně vedení
městské policie začalo docházet
k neshodám mezi strážníky a ve-

dením, a pan Vojta nebyl jediný,
který byl vystaven vytýkacím dopisům ze strany zaměstnavatele.
Soud zvážil všechna jednotlivá
porušení pracovní kázně uváděná
jako odůvodnění výpovědi, a v rozsudku uvedl, že zaměstnavatel
„neprokázal splnění podmínek
soustavného méně závažného
porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“
strážníka a prohlásil výpověď za
neplatnou. Po odvolání zaměstnavatele Krajský soud v Plzni v dubnu 2017 tento rozsudek potvrdil
a zaměstnavateli nepomohlo ani
jeho následné dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Z důvodu neplatné výpovědi
náležela panu Vojtovi náhrada
platu za období trvání soudního
sporu. Pan Vojta opět oslovil zaměstnavatele s tím, že je možné
situaci konstruktivně a smírně
vyřešit. Zaměstnavatel však opět
jakoukoliv dohodu odmítl, proto
se pan Vojta musel i náhrady platu
domáhat soudní cestou. Zaměstnavatel přišel k soudu s absurdním návrhem na přiznání náhrady
ve výši 1,- Kč, což soud odmítl
a přiznal panu Vojtovi náhradu
platu ve výši přesahující 1 mil. Kč
hrubého, k tomu příslušenství a náhradu nákladů řízení. Přihlédl totiž k tomu, že pan Vojta měl z důvodu použitého výpovědního důvodu velký problém najít práci,

neměl z toho důvodu ani nárok na
podporu v nezaměstnanosti a musel proto žít nějakou dobu z úspor, a dokonce i z prodeje části
svého majetku. Pak se mu podařilo najít přes agenturu práce zaměstnání v Německu jako pomocný dělník v potravinářském
provozu. Protože v této práci
dosahoval velmi dobrých pracovních výsledků, byla mu pracovní
smlouva v tomto provozu několikrát prodloužena a nakonec se
stal kmenovým zaměstnancem
daného podniku. Je smutnou
skutečností, že pomocný dělník
v Německu pobírá vyšší mzdu
než strážník městské policie v ČR.
Právě výší dosahované mzdy argumentoval zaměstnavatel, když
požadoval, aby soud náhradu
platu za neplatnou výpověď panu
Vojtovi nepřiznával. Okresní
soud v Chebu však konstatoval,
že práce vykonávaná pane Vojtou
je zcela nesrovnatelná s prací,
kterou vykonával u dosavadního
zaměstnavatele a není tedy k nepřiznání či snížení jeho nároku
důvod. Přiznal mu proto náhradu
v plné výši. I tento verdikt
následně potvrdil Krajský soud
v Plzni.
Soudní spor dopadl tedy pro
pana Vojtu dobře, po 5 letech
trvání soudního sporu se nakonec
domohl spravedlnosti a zasloužené satisfakce. Zásadně se však
změnil život tohoto zaměstnance.
Na celém sporu je však podstatný
ještě jeden moment. Pan Vojta

měl od počátku zájem řešit
situace smírně. Chtěl tak uklidnit
napjaté osobní vztahy na pracovišti, byť by tak ukončil zaměstnání, které rád a se zájmem
vykonával. Zaměstnavatel však
situaci vyhrotil takovým způsobem, že nakonec muselo dojít
k několikanásobnému soudnímu
sporu, který stál město spoustu
peněz jak na plnění vůči panu
Vojtovi, tak na nákladech za
právní zastoupení města advokátní kanceláři. To vše zaplatili
daňoví poplatníci. O odpovědnosti konkrétních představitelů
města za takovou situaci budou
muset rozhodnout až voliči ve
volbách. Pan Vojta svůj hlas těmto lidem určitě nedá, to je jisté.
Zároveň pan Vojta poznal, že
v těžkých chvílích se za něj odbory dokázaly postavit a pomohly mu
domoci se spravedlnosti. Poznal,
že heslo„Odbory na Vaší straně“
není jen planým slibem, ale že má
svoji skutečnou hodnotu.

otázka, zda člověk má exekuci,
případně kolik se mu strhává na
exekučních či insolvenčních
srážkách. Šetření tak vypovídá
o stavu, jako by tu nebyla provedena jediná exekuce," řekl Daniel
Hůle, který se v organizaci
Člověk v tísni zabývá právě problémy lidí s dluhy.
"Je to úplně nesmyslný ukazatel. Kdyby započetli exekuční
a insolvenční srážky, tak jsme
úplně jinde," míní Radek Hábl,
autor Mapy exekucí, která sleduje exekuce v jednotlivých regionech Česka.
Průzkum je navíc dělaný jen
v bytových domácnostech, zcela
pomíjí azylové domy, ubytovny
nebo domovy důchodců. Na sedmi listech formuláře, který tazatelé Českého statistického úřadu

vyplňují s osmi tisíci domácnostmi, zmínka o exekucích, insolvenci a srážkách chybí. Právě z těchto dat přitom Eurostat vychází.
V kolonce Příjmy za zaměstnání
je jen hrubá a čistá mzda, ještě
před jakýmikoli, tedy i exekučními srážkami. Že se s exekucemi
skutečně nepočítá, potvrdila
Simona Měřinská z odboru šetření
v domácnostech ČSÚ. "Šetření
Životní podmínky sleduje pouze
příjmovou stránku domácností.
Příjmy se uvádějí jako čistý příjem osoby před exekučními srážkami. Pokud má tedy dotazovaná
osoba exekuci, insolvenci nebo
jiné povinné srážky ze mzdy, tuto
informaci v našem dotazníku
nezjišťujeme a ptáme se pouze na
příjem od zaměstnavatele,"
vysvětlila Měřinská.

Celá statistika je tím podle názoru řady expertů významně znehodnocena. V zemi je podle údajů z letošního března v exekuci už
9,1 procenta obyvatel, tedy přibližně 900 tisíc lidí. Zasažena
vyvlastněními je, včetně rodinných příslušníků, pětina obyvatelstva. Přitom práci, tedy i plat, má
většina z nich. Lze namítnout, že
pravidla jsou pro všechny země
nastavena stejně. Jenže Česko má
podle expertů s exekucemi mnohem větší problémy než západní
i sousední země.
Martin Biben
celý text na:
h t t p s : / / a r c h i v. i h n e d . c z / c 1 66165630-cesi-jsou-chudsi-nezukazuji-statistiky-v-datech-eurostatu-chybi-exekuce-a-insolvence

Češi jsou chudší, než ukazují statistiky. V datech Eurostatu chybí exekuce a insolvence
"Příjmová chudoba se vypočítává z čistého příjmu, v jednotPŘEČETLI JSME
né metodice Eurostatu vůbec není

• Česko bývá premiantem statistik, které poměřují chudobu
v zemích Evropské unie.
• Jenže šetření Eurostatu vůbec
neberou do úvahy exekuce a insolvence, kterých je v zemi už
skoro milion a zasažena jimi je
pětina populace.
V posledním srovnání za rok
2016 bylo Česko s náskokem v
čele. Nízké příjmy a sociální
strádání trápily pouze 13,3 procenta populace, zatímco v celé
Evropské unii byl průměr 23,4
procenta. Odborníci ale upozorňují, že statistiky jsou zavádějící. Vůbec se do nich nezapočítávají exekuce, které právě
v Česku postihují mnohem více
lidí než v řadě západoevropských
zemí.
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Členové odborové organizace při MěÚ
Veselí n. Lužnicí zažili příjemné odpoledne

V úterý 5. června 2018 se společně sešli zaměstnanci a zároveň
členové organizace odborového
svazu při Městském úřadu ve
Veselí nad Lužnicí s redaktorkou
Novin odborového svazu. V odpoledních hodinách přivítala redaktorku Květu Dědovskou na Městském úřadu ve Veselí nad Lužnicí
předsedkyně základní organizace
Marcela Malechová. Součástí
setkání byla prohlídka budovy
městského úřadu. Následně se zaměstnanci přesunuli do sportovně
rekreačního areálu města k občerstvení Hokejka, kde na ně čekalo
drobné občerstvení, které ještě více
zpříjemnilo společné setkání.
Benefity jsou příjemné, ale nejdůležitější jsou naše vzájemné
vztahy na pracovišti, shodli se
členové. „Když funguje kolektiv,
tak se i složitější práce zvládá
lépe“, říká Štěpánka Voráčková,
vedoucí odboru investic. Soňa Šicnerová, kontrolorka města, dodává:
„Celý pracovní život pracuji ve
veřejné správě, prošla jsem různými pracovišti, ale zde cítím
sounáležitost, a proto jsem po 30
letech opět vstoupila do odborů“.
Zaměstnanci se shodli, že mezi
jejich oblíbené činnosti patří společné setkávání i ve volném čase.
K tomu Soňa Šicnerová s úsměvem
dodává: „Hledali jsme se, až jsme
se našli“, a také dodala, že ji vůbec
nevadí dojíždět z třicet kilometrů
vzdáleného Tábora. Jitka Bartošková, nyní na rodičovské dovolené,
vyzdvihuje právě společná setkávání a zvaní maminek i ostatních
členů, například v důchodovém
věku, na společné akce, díky kterým se nemusí cítit zapomenuti při
odchodu z úřadu ať už kvůli péči
o dítě nebo odchodu do důchodu.
S tím souhlasí i Marie Kuklová, bývalá předsedkyně odborové organizace, nyní v důchodu.
Současná předsedkyně Marcela
Malechová přebrala předsednictví
od Marie Kuklové před čtyřmi lety.
Tehdy bylo v odborech pouze devět
členů, ale za čtyři roky jejich počet
vzrostl na 27 členů, z nichž nejmladší členkou je čtyřiadvacetiletá
Hana Esserová. V odborech tak
není asi jen pětina zaměstnanců.
Na městském úřadu pracuje
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povětšinou ženský kolektiv. I když
by se mohlo zdát, že více žen na
pracovišti nedělá dobrotu, zde funguje pravý opak. Zaměstnanci,
muži, ženy, spolupracují a jako
potvrzení dobré atmosféry na pracovišti je i fakt, že řada z nich
pracuje i po vzniku nároku na starobní důchod. Odboráři si cení také
nadstandardních vztahů s vedením
města. Současný tajemník vede
úřad již 12 let. Dobrý kolektiv úřadu a otevřenost k občanům přinesly
v loňském roce ocenění Ministerstva vnitra „Přívětivý úřad“. Jedná
se o soutěž mapující stav přívětivosti a otevřenosti obecních/městských úřadů vůči občanům a jejich
potřebám. Cílem soutěže je ocenit
snahu představitelů obcí a měst
poskytovat kvalitní služby svým
občanům. Přívětivost úřadu vytváří
především lidé, a tak to cítí i zdejší
zaměstnanci a tohoto ocenění si
všichni náležitě váží.
Mezi společné aktivity členů
patří například opékání špekáčků,
vyjížďky na kole, bowling, výlety
do divadel a další akce, kterých se
mohou zúčastnit jak členové, tak za
spolupráce s vedením úřadu i ostatní zaměstnanci. Na organizaci akcí
se podílí svojí energií nejen předsedkyně Marcela Malechová, která
umí dodat potřebný elán, povzbudit
kolektiv a zvednout náladu, když
hrozí vyčerpání, stres či únava,
rovněž ostatní členové se snaží hledat pěkné zážitky, které mohou zažít společně se svými kolegy.
A jaké novinky v sobě ukrývá
kolektivní smlouva? Jedná se na-

ze základních organizací

příklad o indispoziční volno v rozsahu tří dnů, osobní účty, na které
připadá část ze sociálního fondu,
příspěvek na stravování, které zajišťuje nedaleká školní jídelna. Nedílnou součástí jsou příspěvky na
kulturní a sportovní akce a příspěvky k životnímu či pracovnímu
jubileu. Do budoucna směřuje
myšlenka na příspěvek na penzijní
připojištění, studijní volno či na
další kulturně relaxační aktivity.
Příjemnou skutečností pro zaměstnance úřadu je zavedení klimatizací v místnostech nejvíce
ohrožených horkem v prvním
patře městského úřadu. K osvěžení
je k dispozici kvalitní Bukovská
voda, naše město je členem tohoto
sdružení. Účelně a vkusně vybavené kanceláře jen dolaďují zdejší
dobré pracovní podmínky.
Hana Esserová

Předsedkyně Marcela Malechová

Růžová pracovní kancelář předsedkyně odborové organizace

Odpolední posezení u Hokejky ve sportovním a rekreačním areálu ve Veselí

K výkonu služby z jiného místa

Podle ustanovení § 116 odst.
1 zákona o státní službě služební úřad vytváří podmínky
pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem
služby, a to mimo jiné sjednáváním možnosti vykonávat službu
z jiného místa. Kromě nejzákladnějších úkolů, které služební
úřady podle zákona o státní službě mají – zejména dbát o řádné
plnění služebních úkolů – tak
vyvstává do popředí i povinnost
služebního úřadu jako jednoho
typu zaměstnavatele dbát o jejich zaměstnance a jejich potřeby ve vztahu k mimopracovnímu životu. Při své činnosti a postupech je tedy mimo jiné povinen tento svůj úkol respektovat.
Jedním z důležitých instrumentů pro sladění profesního
a rodinného života je nepochybně možnost výkonu práce z jiného místa, než je obvyklé pracoviště. Tomuto institutu se obvykle přezdívá práce z domova
nebo „home office“. V prostředí
státní služby má tento nástroj
podobu dohody o výkonu služby
z jiného místa, uzavíranou mezi
služebním orgánem a příslušným státním zaměstnancem.
Tato dohoda je upravená zejména v ustanovení § 117 zákona
o státní službě a v prováděcím
nařízení vlády č. 144/2015 Sb.
S ohledem na charakter této
právní úpravy (a celého zákona
o státní službě) lze dohodu o výkonu služby z jiného místa považovat za veřejnoprávní smlouvu. To mj. znamená, že se při
všech úkonech s touto dohodou
souvisejících bude služební
orgán muset řídit správním řádem, resp. základními zásadami
činnosti správních orgánů – zejména zde musí postupovat obdobně v obdobných případech.
Podmínkou sjednání této dohody je, že to nebrání řádnému
plnění úkolů služebního orgánu
a nejde o činnosti, u kterých je
jejich výkon z jiného místa vyloučen. K podrobnostem, a zejména k omezením služebních
míst, na kterých není možné
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výkon služby z jiného místa povolit, vydala vláda nařízení č.
144/2015 Sb. V ustanovení § 2
tohoto nařízení se uvádějí správní činnosti, u kterých výkon státní služby z jiného místa sjednat
nelze. Jde o správní činnosti,
které spočívají z převážné části
v osobním kontaktu s osobami,
který nelze nahradit jiným způsobem komunikace, nebo pro jejichž výkon je nezbytné užití
věcí nebo informací, u kterých
právní předpis nebo jejich povaha vylučuje nakládání mimo sídlo služebního úřadu nebo jeho
organizačního útvaru. Příkladmo lze uvést např. činnosti podatelny, klientské přepážkové
agendy, nebo činnosti, při kterých se nakládá s materiály, které nemohou opustit úřad (např.
utajované informace) nebo kde
výkon služby z jiného místa není
ani fyzicky možný (archiv).
Obtíže by mohl způsobit i software nebo databáze, které by
z důvodu zabezpečení, omeze-

Pokračování ze strany 1

v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2019, a vzhledem k tomu, že vládní strana
nereagovala, rozhodla vedení
svazů o setkání zástupců zaměstnanců veřejných služeb a správy, které posléze za velké účasti
proběhlo 12. června v Praze.
Předsednictvo v souvislosti s tím
děkuje všem zúčastněným, a za
prezentování údajů o odměňování pak Ing. Jitce Erhartové
z Českého statistického úřadu.
Během května jednal předseda P. Bednář a právnička
OSSOO Mgr. Šárka Homfray
se zpravodajkou k projednávané
novele zákona o státní službě
poslankyní Kateřinou Válkovou,
kterou seznámili se stanoviskem
našeho odborového svazu k návrhu novely.
P. Bednář v rámci informace
o výjezdním zasedání sekce
veřejné správy ocenil účast a aktivitu zástupců základních odborových organizací z regionu
na tradičním setkání vedení
svazu a sekce s funkcionáři
z okolí místa výjezdního zasedání.
Dne 21. května P. Bednář

§ ODPOVÍDÁME §

ných licencí apod. nebylo možné
instalovat na domácí počítač
nebo služební notebook.
Dalším předpisem, který upravuje tento institut, je i služební
předpis náměstka ministra vnitra
pro státní službu č. 12/2015. Zde
se mimo jiné zdůrazňuje, že
služební orgán nemůže okruh
správních činností, u nichž nelze
sjednat výkon státní služby z jiného místa, dále rozšiřovat. Tento předpis, který obsahuje i další
podrobnější podmínky k dohodě,
včetně jejího vzoru, je dostupný
na stránkách sekce pro státní
službu, viz
http://www.mvcr.cz/sluzba/soub
or/sluzebni-predpis-namestkaministra-vnitra-pro-statni-sluzbu-c-12.aspx
Jelikož by měl být výčet agend
neumožňujících sjednání dohody o výkonu služby z jiného místa co nejužší, lze dovodit, že

v jiných, než výše uvedených
situacích by její uzavření mělo
být realizovatelné. Využití tohoto instrumentu tak připadá
v úvahu zejména tam, kde jsou
podklady pro předmětnou činnost dostupné v elektronické
podobě, případně vyžadují transfer jen minimálního počtu dokumentů (např. protokolu o kontrole). Vhodná jsou např. správní
řízení, ať už o žádostech nebo ex
offo, revize a připomínkování
legislativy, jiné „papírové“ agendy. Dohoda se naprosto běžně
uzavírá i jen na část služební doby, třeba hodinu denně, 20 % času za týden, den týdně, pět dní
v měsíci atd. Je tedy zřejmé, že
její varianty a možnosti využití
jsou široké, záleží vždy na
konkrétních podmínkách a individuálním nastavení.
Šárka Homfray
svazová právnička

spolu s místopředsedkyní Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr.
Markétou Seidlovou a výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů Bc. Vítem
Jáskem jednali o novele vyhlášky o FKSP s ministryní financí
a dohodli se, že bude vytvořena
společná pracovní skupina k novele.
V úterý 19. června došlo
k prvnímu jednání o platech na
rok 2019 mezi odbory a vládou,
další jednání se uskuteční 9. července. Členové předsednictva se
shodli na příznivém hodnocení
mítinku 12. června a na kritice

neúčasti zástupců vlády na něm.
Obávají se negativních dopadů
na fungování státní správy, které
by přineslo plánované odebrání
prostředků na neobsazená místa.
1. místopředseda OSSOO
JUDr. Rudolf Pospíšil informoval o proškolení funkcionářů
o GDPR v rámci pracovních porad v regionech financovaných
z projektu MPSV.
Předsednictvo vzalo na vědomí složení pracovních komisí
k novele stanov OSSOO a programu OSSOO, do kterých delegovaly své zástupce jednotlivé
sekce odborového svazu.
-dě-

Předsednictvo VOS

Novela zákona o státní službě
sněmovní tisk 132

Stav projednávání ke dni: 24. června 2018
1. čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona
přikázán k projednání výborům
- Garanční Ústavně právní výbor návrh zákona neprojednal.
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal navíc
návrh zákona a vydal 11. 6. 2018 usnesení doporučující schválit
(Výbor na své 9. schůzi po odůvodnění návrhu JUDr. PhDr.
Petrem Mlsnou, Ph.D., náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Martina Kupky a po rozpravě, přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk
132/0 projednat a schválit v předloženém znění).
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=132s

Rovnost, rozmanitost a inkluze: Jak se místní a regionální vlády
staví k této výzvě?
4. červen 2018
Ve španělském Bilbau se přes
500 expertů a zástupců místních
a regionálních vlád sešlo k diskuzi o rovnosti, rozmanitosti
a inkluzi. Účastníci konference
došli k závěru, že ke splnění
této výzvy je zapotřebí vycházet
z evropského přístupu. Zde jsou některé z celkem 17 přijatých stanovisek na konferenci:
- Síla Evropy leží v její rozmanitosti a velkém množství názorů, které
formují naše společnosti.
- Konflikty a fragmentace tvořily historii Evropy a přinášejí nezbytnou potřebu vytvořit společnou vizi, které je založená na demokracii,
lidských právech, svobodě, rovnosti a platnosti práva.
- Respektování a prosazování těchto klíčových společenských hodnot
zůstávají nejvyšší prioritou našich projektů.
- Mnoho mezinárodních a evropských smluv na ochranu lidských práv
a základních svobod bylo přijatých a ratifikovaných národními vládami, které slouží jako návod pro místní a regionální vlády při jejich
snahách o prosazování a zajišťování rovnosti, rozmanitosti inkluze.
Mnoho času bylo na konferenci věnováno sdílení zkušeností,
úspěšných praktik a strategií. Zástupci EPSU se zúčastnili workshopu
věnovanému roli místních a regionálních vlád jakožto zaměstnavatelů.
Zde se diskutovalo o výsledcích výboru pro sociální dialog v EU ohledně místní a regionální vlády se zaměřením na nedávno přijaté zásady
o rovnosti mezi pohlavím a posilováním nediskriminačního přístupu.
Evropský parlament nařizuje McDonald´s bezprecedentní třetí
sezení před Výborem kvůli daňovým únikům
18. červen 2018
Evropský parlament oznámil, že se 21. června zástupci McDonald´s
objeví před Zvláštním výborem pro finanční zločiny. Toto předvolání
přichází v návaznosti na nedávný report, který odhaluje, jak
McDonald´s rozebíral svou daňovou strukturu při probíhajícím vyšetřování Evropskou komisí kvůli podezření z daňových
úniků. Evropská komise spustila vyšetřování McDonald´s na konci roku 2015
v návaznosti na obvinění ze strany koalice
evropských a amerických odborů s podezřením, že se tento restaurační řetězec v letech 2009 – 2013 vyhnul
daňové povinnosti v objemu jedné miliardy euro. V květnu 2018 zpráva s názvem „Unhappier Meal“ ze strany odborové aliance EPSU,
EFFAT a SEIU ukázala, jak McDonald´s reagoval v posledních dvou
letech na daňový dohled tím, že učinil svou korporátní strukturu ještě
více nepřehlednou a složitější včetně následujících kroků:
- Přestěhování daňového domicilu z Lucemburska do Velké Británie.
- Přesun sídla vedení firmy z Lucemburska do amerického Delaware.
- Nadále se spoléhal na mnoho svých dceřiných firem ve státech vedených na šedé listině nespolupracujících zemí včetně Kajmanských
ostrovů, Bermud nebo Hongkongu.
Generální tajemník EPSUJan Willem Goudriaan k tomu řekl:
„Přestěhování McDonald´s do Delaware přináší další nejasnosti
a komplexitu a jenom potvrzuje náš názor, že zavedení globálního reportingu podle jednotlivých zemí je naprostou nezbytností. Fakt, že si
je Evropský parlament pozval znovu, jen dokazuje, ještě musí zodpovědět spoustu otázek. Zásadním problémem zůstává, že oni využívají výhod evropských veřejných služeb, ale odmítají na ně přispívat.“

Světový den migrantů: Bohaté země se musí chovat zodpovědně
20. červen 2018
Představte si, že by prakticky přes noc měla vaše země přijmout 40
% své populace navíc v podobě uprchlíků. Jak byste jim zabezpečili
ubytování, vodu, elektřinu, zdravotní služby, pracovní místa nebo
školy? Co byste udělali pro snížení rostoucího napětí mezi místní populací a těmito uprchlíky v situaci, kdy již před jejich příchodem byly
patrné nedostatky v těchto službách? Toto je realita v Libanonu. Od začátku války v Sýrii v roce 2011
přivítala tato země přes 2 miliony
uprchlíků a celková populace tak
vzrostla z 6 milionů na 8. Podobná
situace je i v mnoha dalších chudých zemích, které v současnosti
hostí 84 % všech světových uprchlíků, zatímco ty nejbohatší země přijaly jen málo – Velká Británie 10
000, Francie 12 000, Švýcarsko 13 000, Kanada 60 000, Německo 600
000. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová při příležitosti
Mezinárodního dne uprchlíků uvedla: „Rozvíjející se země starající se
o uprchlíky to nemůžou zvládnout samy. Potřebují podporu mezinárodního společenství. Bohaté země musí také přijmout zodpovědnost
za přijetí uprchlíků místo toho, aby uzavíraly hranice za účelem
udržení migrantů co nejdál. K dramatičnosti situace přispívá i fakt, že
přes polovinu všech uprchlíků a přesídlených osob po celém světě tvoří
ženy a děti, a ze služeb pro uprchlíky se stal jen další byznys, na kterém
se snaží někteří vydělávat. Musíme upustit od segregace, paralelních
služeb a vytváření zvláštních táborů, kterým musí uprchlíci čelit,
a naopak bychom měli podpořit veřejné investice. Proto je klíčové financování veřejných služeb. Umožnit uprchlíkům přístup k veřejným
službám a zároveň dosáhnout situace, kdy místní lidé těží z posílených
dobře financovaných služeb, je klíčové na podporu integrace a inkluze.“
Směrnice o pracovních podmínkách – progres v oblasti rovnováhy
mezi prací a osobním životem
21. červen 2018
Evropská odborová konfederace (ETUC) uvítala pokrok, který
udělali evropští ministři práce směrem k přijetí směrnic o rovnováze
mezi prací a osobním životem a ohledně transparentních a predikovatelných pracovních podmínek. Ministři se shodují na všeobecném
přístupu u obou směrnic, což by mělo umožnit další dialog hned, jak
Evropský parlament zaujme svou
pozici v této otázce. Generální
tajemník ETUC Luca Visentini k tomu uvedl: „EU udělala další malý
krok ke zlepšení životů pracujících
lidí napříč celou Evropou. Přijetí
všeobecného přístupu u obou směrnic je dobrým signálem. Nesouhlasíme s ministry, kteří chtějí tento
návrh oslabit, a budeme i nadále usilovat o prosazení těchto návrhů.“
Ohledně směrnice o rovnováze mezi osobním a pracovním životem
ETUC lituje, že některé elementy, jako mateřská na úrovni nemocenské nebo přenosnost mateřské mezi rodiči, byly oslabeny, a tak ETUC
vyzývá k pokračování v dialogu k nápravě těchto nedostatků a ke
konečné finalizaci ambiciózní a smysluplné směrnice. U směrnice
o transparentních a predikovatelných pracovních podmínkách bude
ETUC nadále prosazovat větší ochranu pro ty nejzranitelnější pracovníky.
Pavol Mokoš
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