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Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 30. srpna se konalo 29. zasedání předsednictva Výboru
Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář informoval členy předsednictva o činnosti vedení svazu
během letních měsíců. Ta byla
zaměřena především na jednání
o platech pro rok 2019, a to s vládou, v rámci svazů rozpočtové a příspěvkové sféry, s ministryní práce
a sociálních věcí Janou Maláčovou, a spolu s předsedou ČMKOS
Josefem Středulou se zástupci
ČSSD. Jako nepříznivé vnímají
odbory útoky na senioritu v odměňování, nechuť zvedat tarifní
platy, a to zejména plošně. Členové předsednictva se v diskusi
shodli, že k udržení kvality a dostupnosti veřejné správy a služeb
je nutné, aby pracovníci této sféry
měli adekvátní platy za svou zodpovědnou a náročnou práci. Negativní je rušení systemizovaných
míst, které postupně ohrozí výkon
veřejné správy.
PVOS přijalo prohlášení k několika vystoupením předsedy
Asociace samostatných odborů
ČR Bohumíra Dufka, ve kterých
se mj. odmítavě vyhranil k navýšení platů ve veřejné správě
(zveřejňujeme na straně 2).

PVOS projednalo návrh na klíč
k volbě delegátů na VIII. sjezd
OSSOO, který se bude konat 8.
března 2019. Delegáti budou zvoleni na konferencích jednotlivých
sekcí v poměru 1 delegát na 115
členů. Návrh podléhá schválení
Výborem OSSOO, jehož zasedání
se bude konat 27. září 2018.
Výbor také uloží připravit a konat
konference, na kterých proběhnou
volby delegátů a budou projednány některé svazové dokumenty.
1. místopředseda OSSOO JUDr.
Rudolf Pospíšil informoval o stavu vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně pro zaměstnance územní samosprávy, když Svaz
měst a obcí podal na MPSV již druhý rozklad bránící se skutečnosti,
že je zaměstnavatelským svazem.
V jednání je návrh kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance, který bude nyní předmětem meziresortního připomínkového řízení. Je připraven text
kolektivní dohody vyššího stupně
pro bezpečnostní sbory, který v nejbližší době bude předmětem jednání mezi odbory a zástupci ministerstva vnitra.
-dě-

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář
byl ve středu 29. 8. 2018 hostem zpravodajského pořadu ČT24 živě
vysílaného Hyde Parku na téma „Zvýšení platů ve veřejné sféře“
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130829/

http://statorg.cmkos.cz

www.facebook.com/osstatorg

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

Odbory potřetí jednaly s představiteli Vlády
ČR o platech na rok 2019

tisková zpráva
V pátek 31. srpna 2018 se uskutečnilo třetí jednání zástupců
odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Předmětem jednání
bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2019.
Toto jednání navázalo na jednání z 19. června 2018 a z 9. července 2018. Tomuto jednání zároveň předcházela dohoda stran
vládní koalice, že se navýší objem prostředků na platy o dalších
cca 3 mld. Kč, příslušníkům bezpečnostních sborů se navýší platové tarify o 2 % a 6 % objemu bude realizováno navýšením
zvláštních příplatků a ostatním zaměstnancům veřejných služeb
a správy (mimo školství a zdravotnictví) se zvýší platové tarify
o 4 %, objem na mimotarifní složky platu bude průměrně okolo
8 % a skupiny pracovníků s nízkými výdělky dostanou na přidání
víc. Odbory deklarovaly, že vítají navýšení objemu prostředků na
platy, ale zároveň nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení platových tarifů. Vznesly požadavek, aby se platové tarify u příslušníků bezpečnostních sborů navýšily na 4 % a u ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy (mimo školství a zdravotnictví) na 6 %.
Průběh jednání nebyl vůbec snadný, byl však velmi konstruktivní a obě strany si vzájemně vyměnily své argumenty. Závěry
jednání:
1. Příslušníkům bezpečnostních sborů budou navýšeny platové
tarify o 2 % a 6 % bude rozděleno ve zvláštních příplatcích.
2. Zaměstnancům veřejných služeb a správy se navýší platové tarify o 5 % (mimo pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků regionálního školství a zaměstnanců ve zdravotnictví).
3. Některé skupiny zaměstnanců s nízkými platy dostanou na
přidání více a toto přidání bude garantováno prostřednictvím
Usnesení Vlády ČR (jedná se o civilní zaměstnance státních zastupitelství a soudů, zaměstnance v kultuře pod ministerstvem
kultury a zaměstnance úřadů práce a správy sociálního zabezpečení).
4. Již dříve došlo k dohodě u zaměstnanců v regionálním školství
– učitelům se navýší platy o 15 % a nepedagogickým pracovníkům o 10 %.
5. O platech zaměstnanců ve zdravotnictví se ještě bude separátně
jednat.
6. Dohoda o navýšení platů – od 1. ledna 2019.
V Praze dne 1. září 2018.
Bc. Pavel Bednář, v. r.
mluvčí OS RoPo

Přidejte se a vyslovte svůj požadavek na #KonecLevnéPráce v České republice!

Odborářky a odboráři z celé země vysloví 11. září
své cíle v kolektivním vyjednávání, které se nejvíce samozřejmě týkají mezd a platů, včetně

úrovně minimální mzdy pro rok 2019. Neopomineme ani zkracování pracovní doby a bezpečnost práce.

Prohlášení OSSOO

Předsednictvo výboru OSSOO projednalo na svém zasedání
dne 30. 8. 2018 vyjádření předsedy ASO p. Dufka vůči Odborovému svazu státních orgánů a organizací a nesouhlasí s jeho
vystoupením v TV Seznam a Radiožurnálu.
Ohrazujeme se proti jeho slovním útokům vůči OSSOO. OSSOO
je a byl vždy solidární s oprávněnými požadavky všech odborářů
a zaměstnanců na růst platů, mezd a minimální mzdy.

PŘEČETLI JSME

Vláda a odbory se shodly na růstu platů,
tarify vzrostou o pět procent
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Vláda se dohodla s odbory na
růstu platů ve veřejném sektoru
od ledna. Většině pracovníků
veřejných služeb se zvednou
platové tarify o pět procent, zbývající peníze poputují do odměn.
Odboráři považují dnešní dohodu za kompromis. Chtějí dohlédnout na způsob rozdělení
sumy na odměny, aby se peníze
dostaly k pracovníkům.
Vláda původně chtěla částku
na platy zvednout o šest procent.
Na navýšení tak mělo v rozpočtu
příští rok být asi 22,3 miliardy
korun. Ve středu se koaliční
hnutí ANO a ČSSD domluvily,
že přidají ještě další tři miliardy.
Suma na platy tak bude celkově
zhruba o osm procent vyšší.
„Mám pocit, nebo možná jistotu, že jsme se domluvili. Došlo
ke kompromisu ohledně navýšení tarifu. Naše představa byla
čtyři procenta, dohodli jsme se
na pěti procentech,“ uvedl Babiš.

Českomoravská konfederace
odborových svazů jako největší
odborová centrála požadovala
růst tarifů o deset procent pro
všechny zaměstnance a také
navýšení celkové sumy na platy.
Dnešní výsledek odboráři považují za kompromis. Podle mluvčího 13 odborových svazů veřejného sektoru Pavla Bednáře odbory chtějí dohlédnout na rozdělení částky na odměny a příplatky.
„Budeme ve spolupráci s ministerstvy práce a financí dohlížet na přípravu nařízení vlády,
aby prostředky na nadtarifní
složky skutečně doputovaly
k zaměstnancům,“ uvedl Bednář.
31. srpna 2018, Zdroj:
https://ekonomika.idnes.cz/odbory
-ministri-platy-tarify-ucitele-policiste-hasici-urednici-statni-sluzba1 y c - / e k o n o m i ka.aspx?c=A180830_154836_eko
nomika_jvl

Města jsou pro lidi. Lidé patří na první místo urbanistické agendy
12. červenec 2018
Digitální revoluce by měla být vnímána jako motor na redistribuci pracovní doby a příležitostí v našich městech. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová se k problému urbanizace vyjádřila na politickém fóru OSN. Vyzvala k vytváření měst na základě lidskosti a inkluze,
jako bezpečné, odolné a udržitelné. K tomu
jsou zapotřebí silné veřejné politiky, řízení bydlení a ochrana veřejných prostor. Pro udržitelný urbanistický rozvoj jsou
zapotřebí pracovní a environmentální zákony a také transparentnost při
uzavírání veřejných zakázek. Ochrana veřejných prostor a majetku před
privatizací má přímý pozitivní vliv na demokracii. Finanční přístup k bydlení jde proti základní myšlence, že bydlení je lidské právo přímo spojené s osobní důstojností, bezpečím a schopností prosperovat v komunitách. Bydlení zároveň sehrálo klíčovou roli i ve finanční krizi v roce
2008. Aby se tento scénář znovu neopakoval, jsou zapotřebí silné veřejné
politiky a řízení trhu s bydlením. Pouze 65 % městské populace má fungující odvoz odpadu a v mnoha rozvíjejících se regionech je bezpečně
likvidováno méně než 50 % pevného odpadu.
Globální dohoda OSN o migraci konečně dokončena
2. srpen 2018
Pátek 13. července byl historickým dnem v OSN, kde se po roce
příprav a regionálních konzultací a půl roce intenzivních vyjednávání
mezi vládami podařilo dosáhnout konečné podoby Globální dohody pro
bezpečnou, uspořádanou a regulérní migraci. Tato globální dohoda obsahuje konsensus ohledně srozumitelné migrační politiky, která je
rozdělena do 23 cílů, které zahrnují kritické body, jako jsou: vylepšování
cest pro běžnou migraci, prosazování morálního náboru pracovních sil
a slušné práce, podporování přenosnosti sociálního zabezpečení a omezování zranitelnosti v migraci včetně obchodování s lidmi, nucené práce, dětské práce
a násilí proti opačnému pohlaví. Agenda migrace má pro globální odbory velký význam,
a tak se v procesu tvorby této dohody výrazně
angažovaly. Zástupci odborů vyjádřili svou
spokojenost s tímto úspěchem, avšak odsoudili některé kontraproduktivní
strategie hned několika členských států, které vyústily k změkčení rétoriky ohledně přístupu ke službám, spravedlnosti a pracovních práv pro
migranty. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová to komentovala
slovy: „PSI ve spojení s Radou globálních odborů lobbovala za přístup
založený na lidských právech včetně přístupu migrantů k veřejným službám, obzvláště u žen a dětí, které dnes představují vysoký podíl na migrantech. Přes některé výtky vítáme uznání role oborů při implementaci
této dohody, a kterou bereme velmi vážně, když jí posouváme dál a přecházíme její nedostatky.“
Jednání o RCEP v Bangkoku vzbudilo u odborů další obavy
3. srpen 2018
Zástupci odborů z Indie, Indonésie, Jižní Koreji, Austrálie, Malajsie
a Kambodže se připojili k dalším veřejným zájmovým skupinám v boji
proti dalšímu vyjednávání za zavřenými dveřmi ohledně obchodní dohody RCEP. Během 20. - 24. července proběhlo v Bangkoku již 23. kolo vyjednávání
o dohodě o volném obchodu tzv. RCEP.
Odborům se nelíbil návrh mechanizmu vyrovnání mezi státem a investory tzv. ISDS,
který umožňuje investorům žalovat vlády v tajných arbitrážích. Clare
Middlemassová z australské odborové organizace CPSU k tomu řekla:
„ISDS podkopává ústavu, omezuje regulatorní funkci státu při ochraně
veřejného zájmu. Mnoho zemí zde upozornilo na nedostatky ISDS. Tento
návrh musí být smeten ze stolu. Agenda volného obchodu se zaměřuje na
posilování korporátní moci na úkor pracovníků a jejich komunit.
Potřebujeme změnit obchodní pravidla.“ Young-Bae Chang z korejské
odborové federace KPTU k tomuto vyjednání uvedl: „Jednání v tajnosti
za účelem efektivnější vyjednávací strategie ohrožuje politickou legitimi-

tu celého procesu RCEP. RCEP a další obchodní dohody jsou politickou
záležitostí, která má velký význam pro pracující muže a ženy, jako jsme
my. Z našich nedávných zkušeností v Koreji víme, že pokud vláda něco
udržuje v tajnosti, tak to přináší hrozné konsekvence pro celou veřejnost.
Zpráva z jednání zde v Bangkoku jen dokazuje, že obchodní jednání nesplňují test transparentnosti a postrádají účast veřejnosti. Dokud se toto
nezmění, věříme, že další vyjednávání o RCEP by měla být pozastavena.“
Litva potřebuje výrazný růst minimální mzdy
10. srpen 2018
Výňatek z dopisu Luca Visentiniho adresovaném litevskému premiérovi Sauliusu Skvernelisovi: ETUC podporuje pozici litevských
odborů, které bojují o zvýšení minimální měsíční mzdy o 50 euro místo
navrhovaných 20 eur. ETUC navíc souhlasí s místními odbory, které
zdůrazňují, že ani zvýšení mzdy o 50 euro není dostatečné. Ve srovnání
s většinou zemí EU jsou mzdy v Litvě stále velmi nízké. V roce 2015 žilo
10 % všech pracovníků EU v riziku chudoby. V Litvě ale tento ukazatel
dosáhl v roce 2016 na 22 %. Tempo růstu litevských pracovníků výrazně
zaostává za tempem růstu produktivity. V dubnu ETUC zveřejnil výstražné
upozornění, ve které upozornil na země a situace, kde je příležitost pracovníků dosáhnout na slušné mzdy a pracovní podmínky v ohrožení. Litvu
vnímáme jako jednu ze zemí s největším počtem výstražných signálů a je
jasné, že situace se musí změnit. Jedním z argumentů litevské vlády proti
zvyšování minimální mzdy je indikátor poměru průměrné a minimální
mzdy. Vláda argumentuje, že pokud by se tento indikátor zvýšil nad 50 %,
ohrozilo by to stabilitu národní ekonomiky a přineslo to negativní dopad
pro firmy. S tímto tvrzením ale nesouhlasíme, když v mnoha zemích EU je
tento ukazatel výše a nepřináší to s sebou žádné komplikace. Naopak často vidíme pozitivní dopady růstu minimální mzdy, která přispívá k růstu
národních ekonomik.
Řecko nadále potřebuje čas na zotavení po opuštění záchranného
programu
21. srpen 2018
Zástupci Evropské odborové konfederace (ETUC) sice uvítali ukončení
evropského programu na stabilizaci Řecka, ale zároveň varovali, že řecké
problémy ještě zdaleka nekončí, když Řecko
potřebuje plán na zotavení v boji s nezaměstnaností, nízkými mzdami a chudobou. Generální tajemník ETUC Luca Visentini k tomu
řekl: „Program EU na podporu stability
skončil, ale Řecko má nadále vysoké zadlužení,
nízký růst a ohromnou nezaměstnanost. Nebylo
to Řecko, kdo byl zachráněn, ale byly to banky ze zemí eurozóny. Řecko se
naopak ocitlo v ještě horší kondici po naordinovaných veřejných úsporách, nižších mzdách, omezeném kolektivní vyjednávání a s menší
mírou ochrany a slabšími právy pro pracující lidi. Ve chvíli, kdy skončí
moratorium na splátky úroků, Řecko bude čelit stejným problémům znovu.
Řecko potřebuje plán na zotavení veřejných služeb a soukromých investic
a zlepšení státních penzí a systému sociální ochrany za finanční podpory
EU. Dále je potřeba znovu nastolit sektorové kolektivní vyjednávání
a zvýšit mzdy, znovu posílit práva pracovníků, jako je právo na stávku,
a bojovat s chudobou. Evropská komise by měla zajistit sociální dialog
mezi řeckou vládou, řeckými zaměstnavateli a odbory a EU by měla vyjednat a implementovat plán na zotavení.“
ETUC odsuzuje potenciální extrémistické útoky na evropskou
demokracii
23. srpen 2018
Zástupci ETUC vyjádřili své hluboké znepokojení nad zprávami, že
ultra pravicové síly v USA v čele se Steve Bannonem, který je zdiskreditovaným bývalým poradcem Trumpa, se chystají narušit evropské volby
v příštím roce a vynaložit úsilí na zničení evropské integrace. Luca
Visentini to komentoval slovy: „Odsuzujeme jakékoliv pokusy o podkopání evropské demokracie obzvláště, když přicházejí zvenčí od osob,
které nemají žádný zájem na blahobytu evropských zemí a jejich obyvatel.”
Pavol Mokoš
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