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Ukončení stávkové pohotovosti odborových svazů,
působících ve veřejné správě a službách

Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách,
oceňují vstřícný postoj Vlády ČR, která dne 25. září 2017
splnila svůj slib a schválila konkrétní vládní nařízení, která od 1. listopadu 2017 zvyšují tarifní platy zaměstnanců
veřejných služeb a správy o deset a v případě pedagogických zaměstnanců v regionálním školství o patnáct procent. Vláda ČR nezapomněla ani na zaměstnance ve zdravotnictví, kterým se zvýší platové tarify také o deset procent, a to od 1. ledna 2018, jak umožňuje systém financování zdravotní péče.
Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách,
ukončily stávkovou pohotovost ve 12.00 hodin dne 26.
9. 2017, vyjma Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, který stávkovou pohotovost odvolal již
dne 25. 9. 2017. Odborový svaz zdravotnictví a sociální
péče nadále setrvává ve stávkové pohotovosti – důvodem
je situace na jihomoravské záchrance.
V Praze dne 26. 9. 2017
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,
mluvčí odborových svazů rozpočtové sféry

7. říjen - Světový den důstojné práce

Odborové organizace ze všech
kontinentů si každý rok 7. října
připomínají Světový den důstojné práce. Důstojná práce musí
být prioritou všech - pracujících,
zaměstnavatelů i vlád. Důstojná
práce je základem důstojného
života, příležitostí k obživě a přispěním komunitě.
Pracující se organizují prostřednictvím odborových organizací s cílem dosažení důstojné
práce: přijatelné pracovní doby,
spravedlivé mzdy, nemocenské,
placené dovolené atd. Žádnou
z těchto věcí zaměstnanci nezískali, pokud si je nevymohli společnou organizací a mobilizací.
V některých zemích je nezískali
doposud a v jiných jsou jim postupně odebírány.
Nepřítelem důstojné práce je,
a vždy byla, korporátní nenasytnost. Nadměrné zisky lze získat
pouze na úkor pracujících a v posledních letech zisky rostly, zatímco mzdy, jako podíl na celkovém bohatství, klesaly. V Evropě

od poloviny sedmdesátých let
se mzdy, jako procento roční
tvorby bohatství, neustále snižují
- z téměř 73 % až na dnešních 63
%: pokles o cca 10 procentních
bodů.

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg
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ze sekcí

Veřejná správa

Společné výjezdní zasedání výboru Sekce veřejné správy
OSSOO s pracovníky informačních a poradenských center
OSSOO proběhlo ve ve dnech 5. a 6. října v Ústí nad Orlicí

Hostem zasedání byl předseda
OS Bc. Pavel Bednář, který přiblížil
účastníkům
jednání
zákulisí a atmosféru letošního
vyjednávání o platech, které
vyústilo v nejrazantnější navýšení tarifních platů za dlouhou
dobu, a zvýšení zvláštních pří-

platků. Bohužel se nepodařilo
prosadit zvláštní příplatky pro
úředníky vykonávající přestupkovou agendu a pro zkušební
komisaře při vydávání řidičských
průkazů. Vyšší příjmy pro určité
Pokračování na straně 2

Katastrální úřady

ze sekcí

Veřejná správa

Pokračování ze strany 1

tive se zrušením registrace od 18.
8. 2017, a s pořádáním školení
BOZP v Praze a Ostravě během
listopadu.
Vzhledem k tomu, že v roce
2019 se bude konat sjezd našeho
odborového svazu a před ním
konference Sekce veřejné správy
OSSOO, bylo zahájeno projednávání novelizace dokumentů
sekce. Změny statutu sekce se
zřejmě budou týkat především
volby předsedy sekce a zástupců

vůbec jednoduchá. Zmínil úsilí
odborového svazu při překonávání problémů mezi odborovými
organizacemi a zaměstnavateli
či při řešení eventuální diskriminace odborových funkcionářů ze
strany zaměstnavatele.
Předsedkyně sekce Ing. Alena
Gaňová ocenila výsledky vyjednávání o platech. Místopředseda
sekce a 2. místopředseda OS Ing.
Břetislav Dvořák připomněl, že
víceméně bez pozornosti proběhlo výrazné navýšení odměňování
starostů a zastupitelů územních samosprávných celků. Host zasedání 1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil zdůraznil, že
navýšení tarifů nelze spojovat se
zásahy do osobního příplatku, to
lze měnit jen v souladu se zákonem, a připomněl rozsudek
Nejvyššího soudu v tomto směru.
P. Bednář, R. Pospíšil, B.
Dvořák a A. Gaňová informovali
o průběhu jednání ohledně kolektivních smluv vyššího stupně
pro zaměstnance územních samosprávných celků se Svazem
měst a obcí a s Asociací krajů ČR.
R. Pospíšil seznámil přítomné
se změnou registrace kolektivních smluv a dohod, respek-

sekce v předsednictvu Výboru
OSSOO, v revizní a rozpočtové
komisi OSSOO přesunutím volebního aktu do dne konání předsjezdové konference sekce, vyjmutí vztahu sekce k sekretáři
sekce, určení počtu delegátů konference sekce a počtu zasedání
vedení sekce v kalendářním roce.
Projednáno bylo čerpání rozpočtu sekce za 1. pololetí 2017
a schválen návrh rozpočtu sekce
na rok 2018 s tím, že vedení i výbor sekce pamatují na zásady úsporného hospodaření.
V rámci diskuse informoval
1. místopředseda sekce Mgr. Karel Mach, MSc., MBA o projednávání a přijetí novely zákona
o obecní policii, jehož nynější
podoby bylo dosaženo i úsilím
odborového svazu.
Příští zasedání výboru sekce se
bude konat v druhé polovině
května 2018 v regionu spadajícím pod informační a poradenské centrum odborového svazu
v Ostravě.
-dě-

kategorie zaměstnanců státní
správy a veřejných služeb
a správy by měly přinést novely
vládních nařízení o katalogu
prací, které po vypořádání připomínek by měla projednat vláda. P. Bednář poděkoval za podporu vyjednávání o platech formou silné účasti na dvou protestních akcích v Praze na konci srpna a během září. Jednání nebyla
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V Praze se 26. září sešel na svém zasedání výbor sekce katastrálních úřadů.

Informace z rezortu geodézie
a kartografie tradičně poskytl
výboru sekce předseda Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního Ing. Karel Večeře. V souvislosti s navýšením platových
tarifů od 1. 11. 2017 byly prostředky na platy navýšeny o 9 %
pro ČÚZK a pro Zeměměřický
a katastrální inspektorát o 10 %.
ČÚZK se snaží o změny zařazení zaměstnanců do vyšších
platových tříd změnou katalogu
prací, problém je s požadovaným vzděláním. Pátá a šestá
třída v rezortu v podstatě vymizela a cca 100 zaměstnanců by
se mělo přesunout ze 7. platové
třídy do 8. Je snahou sjednotit
přístup k osobním příplatkům
v rezortu. Na jednotlivých katastrálních úřadech jsou významné
rozdíly, někde dávají maximum
toho, co mohou, jinde mají v průměru i o 2000,- Kč méně nebo
nemají žádný osobní příplatek či
mají maximálně 500,- Kč, i když
je většina zaměstnanců hodnocena jako dobrá. Na katastrálních
pracovištích, kde byly vysoké
osobní příplatky, byly plošně
sníženy. Na ČÚZK existoval již
dříve systém osobního hodnocení a byl transformován na
služební hodnocení dle zákona
o státní službě. Předseda ČÚZK
doporučuje při nesouhlasu se
služebním hodnocením podat
stížnost. ČÚZK dal v mnoha případech stěžovatelům za pravdu,
např. dvěma
stěžovatelkám
z Katastrálního pracoviště Zlín,
které byly obě hodnocené jako
dobré, a přesto jim byl odebrán
celý osobní příplatek ve výši
500, - Kč. Na KÚ Olomouc byl
pouze jeden zaměstnanec hodnocen jako vynikající, většina
zaměstnanců (cca 61 %) byla
hodnocena jako dostačující,
osobní příplatky se většinou
neměnily. Na KP Prostějov bylo
dokonce 90 % zaměstnanců hodnoceno jako dostačující. Podle
předsedy ČÚZK se většina
ředitelů KÚ řídila příliš rigidním
výkladem sekce státní služby
Ministerstva vnitra. Osobní hodnocení bude vždy subjektivní,

formální hodnocení nepovede
k objektivitě, musí se kultivovat
hodnotitelé. Osobními příplatky
se má zabývat v listopadu 2017
porada ředitelů.
Předseda Večeře zmínil problémy při revizích katastru, který je důležitý ve vztahu k veřejnosti, na tyto činnosti se přesouvá velká část zaměstnanců
z končící digitalizace souboru
geodetických informací. Na plošné pojištění aut a živelní pojištění nemá stát peníze, proto se
doporučuje zejména řidičům
uzavření pojištění škody z výkonu povolání. Je to v jejich zájmu kvůli možným zaviněným
nehodám. Indispoziční volno je
většinou vnímáno pozitivně, je
jen malé procento lidí, kteří ho
zneužívají.
Informace z vedení odborového svazu předal 1. místopředseda svazu JUDr. Rudolf
Pospíšil. Mimo jiné hovořil
o problematice služebního hodnocení, o osobních příplatcích
a o použití poukázek (Unišek,
Flexipass, Fokusspass,…), pokud vydavatel poukázek garantuje, že jejich použití je v souladu s vyhláškou č. 114 o FKSP.
Za to pak vydavatel nese i zodpovědnost v případě sankcí ze
strany finančních úřadů. Dále
hovořil o platnosti stávající kolektivní dohody vyššího stupně
pro státní zaměstnance. OSSOO
bude pořádat školení BOZP pro
zástupce ZO. Povinnost vnést
kolektivní smlouvy a kolektivní
dohody do rejstříku smluv pod
sankcí jejich neplatnosti platila
od 1. 7. 2017. Výjimka z povinnosti uvádět kolektivní smlouvy
a dohody platí od 18. 8. 2017.
Od tohoto data již není třeba KS
a KD do rejstříku uvádět.
Výbor sekce KÚ schválil
návrh rozpočtu sekce na rok
2018, kdy se uskuteční 3 - 4
zasedání výboru, z toho jedno
bude výjezdní v Ostravě v květnu, v případě nutnosti se bude
konat konference celé sekce.
Příští zasedání výboru bude 12.
prosince 2017.
-he-, -dě-

Od ledna se zvýší důchody o 475 korun

Od nového roku se plošně zvýší důchody. Vláda
na základě novelizovaného zákona o důchodovém
pojištění, který prosadila s platností od 1. října
2017, rozhodla o výši valorizace vyplácených důchodů 1. ledna 2018 o 4 procenta. Průměrný starobní důchod se tak zvýší o 475 korun. Díky nove-

le zákona, která ve výpočtu valorizace zvyšuje
podíl růstu průměrné mzdy z třetiny na polovinu, se
jedná o výrazně vyšší zvýšení než v uplynulých
letech. Nově sestavený koeficient výpočtu by měl
snížit propad výše vyplácených důchodů v porovnání s průměrnou mzdou v ČR.

Mezinárodní konference „Zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni.“

Dne 20. září
2017 se v budově Magistrátu
hlavního města
Prahy konala
mezinárodní
konference, jejíž hlavním tématem bylo zvyšování kvality
veřejných služeb. Konference byla uspořádána Ministerstvem vnitra v rámci českého předsednictví
ve výboru ministrů Rady Evropy
a uskutečnila se pod záštitou primátorky Hlavního města Prahy,
Asociace krajů ČR a Svazu měst
a obcí ČR.
V úvodu konference vystoupil
Ing. Ondřej Mátl, MPA, vedoucí
kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy,
práva, archivnictví a správních
agend pověřeného řízením sekce
veřejné správy. Připomněl priority českého předsednictví v oblasti
veřejné správy a představil strukturu územní samosprávy v České
republice, která pracuje na principu spojeného modelu výkonu
samostatné a přenesené působnosti. Ředitelka Democratic Govemance and Anti-Discrimination v rámci Rady Evropy
Claudie Lucianiová pak seznámila se zásadami dobré správy.
V prvním tématickém bloku,
který byl věnován principům
dobrého vládnutí na místní a regionální úrovni, vystoupila Alina
Tatarenková, vedoucí Centre of
Expertise for Local Government
Reforms z Rady Evropy. Seznámila přítomné účastníky s úspěchy v oblasti lokální a regionální
demokracie a zároveň se ve svém
vystoupení zaměřila na přeshraniční spolupráci územních samospráv. Ředitel Kanceláře Asociace krajů RNDr. Jan Hodovský
účastníkům představil aktivity
sdružení Asociace krajů ČR a jeho strukturu. Kriticky se vyjádřil
k příspěvku, který stát poskytuje
krajům na výkon státní správy.
Výše příspěvku je dlouhodobě
nedostatečná a finančně v žádném případě nepokryje náklady
na výkon státní správy, které
musí krajské úřady zajišťovat.
Naopak ocenil velmi dobrou
spolupráci se Svazem měst a obcí
a s profesními sdruženími. Na
ředitele Kanceláře Asociace krajů
ČR navázal svým vystoupením výkonný ředitel Svazu měst a obcí
ČR Mgr. Pavel Drahovzal, který
nejprve představil celou škálu
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služeb, které jsou povinny města
a obce pro své občany zajišťovat.
Ať již se jedná o zdravotnické,
sociální a vzdělávací služby,
oblast kultury, dopravní obslužnost, jako klíčové uvedl též
zajištění poštovních služeb. Ve
svém vystoupení podpořil navýšení platů pro sociální zaměstnance a pro učitele. V rámci
zlepšení kvality služeb a vytvoření dobré správy u všech obcí
bez rozdílu jejich velikosti, představil projekt „Centrum společných služeb“, jehož výsledkem
má být poskytování kvalitních
veřejných služeb. Ing. Petr Švec,
ředitel Národní sítě zdravých
měst České republiky, představil
svou organizaci a její činnost nejen v ČR, ale také na mezinárodní bázi. Jako poslední v tomto
bloku představil Ing. Mgr. David
Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra,
motivační soutěž „Přívětivý úřad“,
která mapuje a oceňuje zvyšování
kvality služeb obecních a městských úřadů.
Ve druhém programovém
bloku, věnovaném elektronickým
nástrojům pro zvyšování kvality
veřejné správy na místní a regionální úrovni, vystoupili: Dóra
Klein z kanceláře předsedy vlády
Maďarska, Janek Rozov, ředitel
odboru rozvoje služeb informační společnosti z estonského
ministerstva pro ekonomiku a komunikaci, Christian Rupp, mluv-

čí Federální platformy Digitální
Rakousko, Fie Jacobsenová z DG
Communications Networks, Content and Technology v rámci
Evropské komise, Mgr. Michal
Kubáň, M.A., národní koordinátor otevřených dat, a blok uzavřel
Mgr. Filip Bílek z odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra
s příspěvkem o novém konceptu
elektronických občanských průkazů.
Poslední blok se zaměřil na
předání dobré praxe z české lokální úrovně. Blok zahájil Ing.
Ondřej Menoušek, který hovořil
o českých systémech kontaktních
míst Czech POINT a datových
schránek, které znamenaly výrazný úspěch v elektronizaci a zefektivnění veřejné správy v Česku. Poté následovaly příklady
dobré praxe služeb lokální veřejné správy.
Jak již název mezinárodní konference sám napovídá, cílem to-

hoto setkání bylo hledat cesty
k neustálému zlepšování a zkvalitňování poskytování veřejných
služeb. Na tomto cíli má eminentní zájem samozřejmě i Odborový
svaz státních orgánů a organizací.
Za odborový svaz se konference
zúčastnil předseda Bc. Pavel
Bednář a předsedkyně sekce veřejné správy Ing. Alena Gaňová.
Neustálé zkvalitňování veřejných
služeb a práce úředníků, kteří tyto
služby vykonávají, může mít do
budoucna vliv na lepší a pozitivnější vnímání veřejné správy
ze strany občanů a veřejnosti.
Zároveň je však třeba zdůraznit,
aby ve veřejné správě pracovali
kvalitní zaměstnanci, je nutné je
motivovat a vytvářet jim příznivé
podmínky pro výkon jejich činnosti, a to nejen finanční, ale i pracovní. Pomáhat při vytváření
těchto podmínek je hlavním úsilím našeho odborového svazu.
Alena Gaňová

„Pro Českou republiku je
důležité dodržování principů
,digital by default’ a ,data only
once’. Prosazujeme model veřejné správy jako služby, která je
občanům snadno dostupná a přístupná. Česká vláda v té souvislosti na národní úrovni přijala
zákon o e-občankách a o elektronické identifikaci. Do konce
příštího roku budou všechny
orgány státní správy připraveny
na přijímání elektronických faktur. Pracujeme také na novém informačním systému veřejné
správy Portál občana, který
bude obsahovat všechny potřebné informace pro klienty veřejné
správy,“ uvedl remiér Sobotka
na Digitálním summitu lídrů EU
28. a 29. září 2017 estonském
Tallinnu.
Z předkládací zprávy k návrhu
novelizace katalogu prací
Za dobu účinnosti nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách

a správě, nařízení vlády č.
302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č.
104/2005 Sb., kterým se stanoví
katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, nastala v podmínkách výkonu prací, správních činností a činností příslušníků bezpečnostních sborů řada
změn, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost, a tím i jejich zařazení do
platových a tarifních tříd.
Některé změny vyplývají přímo z právních předpisů, které
byly schváleny po nabytí účinnosti uvedených katalogů, například v oblasti projednávání a vedení řízení o přestupcích, podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, veřejného opatrovnictví, výkonu nelékařských zdravotnických povolání, v oblasti
vojenské standardizace, katalogizace a ověřování jakosti apod.

Další změny se zásadním vlivem na zařazení do platových
a tarifních tříd vyplývají ze změn
v organizaci výkonu prací, správních činností a činností příslušníků v bezpečnostních sborech,
například v oblasti poskytování
pojistných a nepojistných sociálních dávek, výkonu účetních
prací, prací asistentů soudce, ve
výrobě jídel a organizaci stravovacího provozu, při provádění
odborné asistence posudkovému
lékaři, při zajišťování poštovních
služeb obcemi, ve výkonu prací
sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách,
v organizaci prací v informačních centrech nebo prací v oblasti služební kynologie ve vězeňství. Závažné změny s dopadem
do tarifního zařazení nastaly i ve
struktuře výkonu činností v Policii ČR.
Více na:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQXG5Z6M

Z “vlada.cz”

Výroční zpráva ke sladění osobního a rodinného života s výkonem státní služby za rok 2016

Sekce pro státní službu zveřejnila na svých
webových
stránkách výše
uvedenou
výroční zprávu,
ze které je
možné vyčíst, jak si služební
úřady v loňském roce poradily
s implementací různých nástrojů
směřujících ke sladění osobního
a profesního života státních
zaměstnanců. Zpráva vychází
z výsledku dotazníkového šetření mezi celkem 105 služebními
úřady (v případě podřízených
služebních úřadů byl dotazník
odevzdán souborně za všechny)
a poprvé za dobu účinnosti
služebního zákona dává přehled
za období celého kalendářního
roku.
Výroční zpráva toho nabízí
ale k počtení více, než jen
soubor praktických výsledků.
V úvodních kapitolách připomíná, co je účelem podpory slaďování profesního a rodinného
života, a zároveň nabízí ucelený
přehled nástrojů, kterých je
možné v rámci státní služby
využít. Tento přehled vychází
z platné právní úpravy, včetně
prováděcích předpisů k zákonu
o státní službě a platné kolektivní dohody vyššího stupně.
Dále nás informuje o některých
novinkách z dané oblasti v zahraničí (např. v Itálii), i o zajímavém projektu „Služba šitá na
míru“, který je realizován
kanceláří Veřejného ochránce
práv.
V samotném přehledu výsledků dotazníkového šetření se lze
dozvědět, že služební úřady
v drtivé většině využívají jedno
či více opatření. Nejčastěji jde
o pružné rozvržení služební doby (89 % úřadů), kratší služební
dobu (95 % úřadů), případně
jiné úpravy. Pouze 19 služebních úřadů využívá možnost tzv.
doplňkového místa pro doplnění
zkrácené služební doby, z čehož
vyplývá, že na naprosté většině
úřadů musí plnit služební úkoly
ve stejném objemu státní zaměstnanci v původním počtu,
bez ohledu na případné kratší
úvazky. Dohodu o výkonu služby z jiného místa mělo v rámci
61 služebních úřadů uzavřeno
388 žen a 145 mužů. Neplacené
služební volno čerpalo 299 žen
a 109 mužů, nejčastěji z důvodu
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péče o dítě do 4 let věku. U malého počtu služebních úřadů jsou
zřizovány i školky či dětské
skupiny. Zpráva obsahuje i informace o některých zajímavých
méně obvyklých opatřeních,
např. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV,
rekreační zařízení některých
katastrálních úřadů, ubytovací
kapacity MF, družina pro školní
děti MK včetně programu spočívajícího v návštěvách příspěvkových organizací, team buildingové akce pro zaměstnance a jejich děti pořádané Státní veterinární správou, apod.
Rezervy lze shledat v práci se
státními zaměstnankyněmi na
mateřské a rodičovské dovolené.
Ačkoli jim zpravidla zůstává
přístup na pracoviště a možnost
používat pracovní e-mailovou
adresu, aktivní kontakt v podobě
pozvánek na vzdělávací či spíše
„společenské“ akce udržuje

Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 17,4 mld. Kč
K 30. 9. 2017 dosáhly celkové
příjmy státního rozpočtu 940,1
mld. Kč, celkové výdaje 922,7
mld. Kč a přebytek hospodaření
17,4 mld. Kč (v září 2016
vykázán přebytek 82,3 mld. Kč).
Meziročně výsledek výrazně
ovlivnily prostředky přijaté z EU
a finančních mechanismů (FM),
které byly za 9 měsíců roku 2017
nižší o 83,6 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku
2016 mělo vliv zejména to, že
především v první polovině roku

pouze cca polovina služebních
úřadů. Obdobné platí i pro informování o změnách na úřadě
probíhajících.
Je nutné velice ocenit skutečnost, že v rámci šetření byla
zjišťována i skutečnost, zda
předmětná opatření využívají
spíše muži či ženy, a z jakého
důvodu. Z výsledků vyplývá, že
se v naprosté většině případů
jedná o státní zaměstnankyně
(např. 76 % v případě pružné
služební doby, 87 % u kratší
služební doby, 72 % u výkonu
služby z jiného místa), které
k využití některého opatření přistupují z důvodu péče o nějakou
závislou osobu, zejména malé
dítě. Tato skutečnost dle mého
názoru reflektuje zejména převažující personální obsazení služebních úřadů, ale i převažující rozdělení rolí, zejména co se péče
o rodinné příslušníky týče. Jak
pro služební úřady, tak pro odbo-

ry je důležité mít tyto skutečnosti na paměti, a to zejména v rámci kolektivního vyjednávání.
Měli bychom dbát o to, aby zavádění a praktické využívání instrumentů na podporu slaďování
rodinného a profesního života
nevedlo zejména k nižšímu výdělku státních zaměstnankyň (např.
drobné zkrácení služební doby
a platu tam, kde by ke kýženému
výsledku vedla i jiná úprava
služební doby, případně možnost
výkonu části služby z jiného
místa) či ke ztížení či omezení
jejich profesního růstu (např.
pravidelné konání porad představených v době mimo povinný
úsek pružné služební doby). Jen
tak se možnosti, které nám zákon
o státní službě nabízí, mohou stát
skutečnými benefity, a přispět ke
zlepšení nelichotivých statistik
v oblasti rovných příležitostí a rovného odměňování žen a mužů.
Šárka Homfray

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/statnirozpocet-dosahl-na-konci-zari-pre-29758

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/statni-dluh-klesl-ve-tretim-ctvrtleti-na-29753

2016 byly propláceny relativně
vysoké objemy prostředků z EU,
které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.
Hospodaření státního rozpočtu
v letošním roce očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by
skončilo přebytkem ve výši 1,0
mld. Kč (ve stejném období roku
2016 by takto očištěný výsledek
představoval schodek ve výši 7,2
mld. Kč).

Státní dluh klesl ve třetím
čtvrtletí na 32,6 % HDP
Státní dluh za první tři čtvrtletí
letošního roku poklesl o 3,3 mld.
Kč a dosáhl tak výše 1 610,1
mld. Kč, což představuje nejnižší výši dluhu od roku 2011. V relativním vyjádření ve vztahu
k HDP došlo k poklesu na úroveň 32,6 %, což je o 8,5 procentního bodu méně než ke konci
roku 2013, přičemž se jedná
o nejnižší hodnotu relativního
zadlužení od roku 2009.

22 % K ROVNOSTI
konference v Liberci

Hloubkovou analýzu statistik a mezinárodní srovnání, aktuální rozdíly
v odměňování žen a mužů v ČR,
zpracované v rámci projektu 22 %
K ROVNOSTI Operačního programu zaměstnanost, financovaného
Evropským sociálním fondem a ze
státního rozpočtu ČR, představily
socioložky Českého sociologického
ústavu Akademie věd ČR na konferenci pořádané v Liberci 19. září.
Liberecká konference, jedna z řady
setkání k problému nerovného odměňování žen, byla zaměřena mimo
seznámení se s daty studie na možnosti řešení problému přebíráním
zkušeností ze zahraničí.
Studie (prezentace dostupná na
http://www.rovnaodmena.cz/)
potvrzuje velkou řadu již známých
důvodů rozdílu v odměňování žen
a mužů v České republice. Nerovné
odměňování ve výši 22,5 % v neprospěch žen způsobené kulturními,
strukturními a systémovými faktory,
institucionálními podmínkami kombinace práce a péče, vzdělávacím
systémem, socializací i individuálními a rodinnými faktory představuje o 6748 Kč nižší měsíční výdělek,
a při průměrném výdělku tj. 80 976
Kč ročně, to znamená, že 82 dní
v roce ženy v ČR pracují zadarmo.
V ČR přetrvává stereotypní chápání mužské a ženské role ve společnosti, muž živitel a žena pečovatelka, a rozdělení na ženské a mužské profese spojené s podhodnocením práce žen. Stejně tak přetrvává
nízké procento žen ve vedoucích
pozicích a koncentrace žen a mužů
v určitých oborech, které jsou zároveň různě ohodnoceny. K rozdílům v odměňování přispívají i nedostatečné podmínky pro kombinaci práce žen a jejich péče o rodinu.
Zásadní vliv na výdělky žen a zprosředkovaně na jejich důchody má
delší volno na péči o děti, když mateřská a rodičovská dovolená znamená zastavení kariérního postupu.
V rámci prezentace studie na konferenci byla pro odboráře zajímavá informace, že mimo známou skutečnost, že tam, kde je uzavřena kolektivní smlouva, jsou vyšší mzdy, je
nižší rozdíl v odměňování žen a mužů.
Po seznámení se se studií o nerovném odměňování v následném
bloku konference „Trh práce a nerovné odměňování“ místopředseda
ČMKOS Vít Samek zdůraznil, že
situace vyžaduje opatření a informoval, že odbory mají zájem prosadit povinnost kopírovat mzdový
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nárůst matkám navracejícím se do
práce po létech péče o děti a zavést
společný výpočtový základ manželů
pro důchody. V tomto bloku další
odborníci konstatovali, že určitý podíl na nerovném odměňování má
i nižší sebehodnocení a malá asertivita žen, vzájemná neinformovanost
zaměstnanců a zaměstnankyň o výdělcích jak u konkrétního zaměstnavatele, tak i v obdobných zaměstnáních obecně. Určité kroky k snížení nerovnosti byly provedeny
rozšířením předškolní péče s cílem
umožnit dřívější návraty do práce
a snížit tak propad růstu mzdy.
Dřívější návrat umožňuje také flexibilizace rodičovského příspěvku
i rozšiřování úprav pracovní doby
včetně práce z domova. Význam
pro řešení nerovnosti má osvěta,
větší informovanost a diskuse.
Švýcarský expert Federal Office
for Gender Equality (Federální
kancelář pro genderovou rovnost)
(Švýcarsko: 75 % mužů a 63 % žen
jsou zaměstnáni nebo hledají práci,
84 % mužů a 41 % žen pracuje na
plný úvazek, 25 % žen pracuje méně
než 50 %, stále existuje rozdělení
mužských a ženských povolání, v typicky ženských profesích jsou nižší
mzdy, Ženy jsou nedostatečně zastoupeny na manažerské úrovni.)
Patric Aerberhard představil švýcarský analytický software Logib,
úspěšně užívaný k ověřování rovnosti odměňování řadou evropských
zaměstnavatelů (Finsko, Francie,
Německo, Lichtenštejnsko, Polsko,
Spojené království) a pilotně ověřovaný u českých zaměstnavatelů.
Federální kancelář pro genderovou
rovnost (FOGE) nabízí nástroj
Logib jako bezplatnou službu zaměstnavatelům pro vnitřní analýzu
rozdílů odměňování mezi ženami
a muži. Zaměstnavatelé s 50 a více
zaměstnanci a zaměstnankyněmi si
mohou nástrojem sami otestovat své
odměňování. Výsledek analýzy
Logib slouží jako povinný doklad
při všech podáních u veřejných zakázek. Tolerance rozdílu mezd
mužů a žen pro vstup do výběrového řízení je 5 %. Navrženo je,
aby všechny společnosti s 50 a více
zaměstnanci povinně prováděli
Logib test každé čtyři roky pod
dohledem třetí strany.

Podobná opatření existují i v dalších zemích. Například v Německu,
jak informovala Henrike von Platenová z Fair Pay Innovation Lab
(FPI se zasazuje o implementaci mzdové spravedlnosti, cíle propaguje
mimo jiné Dnem mzdové nerovnosti), mají zaměstnavatelé s 500 a více
zaměstnanci povinnost nahlásit program, jehož cílem je zlepšování
postavení žen, včetně opatření na
vyrovnání nerovností v odměňování.
V Belgii jsou rozdíly v odměňování a náklady na mzdy mužů
a žen uvedeny v ročním auditu
společností, který je veřejně dostupný. Povinné je každé dva roky
vypracování srovnávací analýzy
mzdové struktury zaměstnaných
a v případě nerovnosti je firma povinna zpracovat akční plán.
Ve Francii velké firmy s 300 a více zaměstnanci a zaměstnankyněmi
musí jednat o akčním plánu; s 50
a více pracujícími musí alespoň
definovat akční plán a poslat ho příslušnému státnímu orgánu. Téma
odměňování musí být zahrnuto do
odborového vyjednávání nebo do
akčních plánů. Ve 2013 byly poprvé
odsouzeny dvě společnosti za nedodržení právních předpisů o rovném
odměňování.
V Rakousku Národní akční plán
pro rovnost žen a mužů na trhu
práce stanovuje firmám povinnost
zveřejňovat zprávy o rovném odměňování mužů a žen kvůli transparentnosti odměňování, musí obsa-

hovat informace o počtech mužů
a žen zařazených do každé mzdové
či platové kategorie i průměrný nebo mediánový příjem ve vztahu
k odpracované době žen a mužů
v příslušné mzdové či platové kategorii.
V rámci diskuse expertů a expertek z Úřadu vlády ČR, Svazu
průmyslu a dopravy, Státního úřadu
inspekce práce, Ministerstva práce
a sociálních věcí, Sociologického
ústavu AV ČR a odborů o možnostech, jak v ČR využít zkušenosti
z ostatních evropských států, vystoupil opět Vít Samek. Nutná jsou
legislativní opatření v mzdové i důchodové oblasti, odbory kampaní
Konec levné práce, která je součástí
evropské Europe needs a pay rise,
bojují i za vyšší mzdy pro ženy.
Diskutující zdůrazňovali potřebu
mzdové transparentnosti, která umožní ženám vidět reálně svou situaci,
význam má využití testu Logib
(http://www.rovnaodmena.cz/?page
_id=291). Šárka Homfray z OSSOO
hovořila o rozdílech v odměňování
žen a mužů v nepodnikatelské aféře
s ohledem na podle odpracovaných
let dosažené platové stupně v odměňování ve státní správě a veřejných službách a správě, dále pak
o zařazení činností vykonávaných
většinou ženami v katalogu prací do
méně ohodnocených tříd 7 až 9
a o významu vyšší informovanosti
pro snižování nerovnosti.
-děVíce o konferenci na
http://www.rovnaodmena.cz/

“Jen tak dál!”

ze základních organizací

Nezvykle mladé vedení má
odborová organizace při Magistrátu města Liberec. Předsedou je
31letý Adam Lenert, a místopředsedovi Radimovi Stankovi je
35 let. Kolegové z oddělení
územního plánování odboru
hlavního architekta vstoupili do
odborů před sedmi lety, kdy se
v rámci úspor snižovaly tarifní
platy o 10 %, a kdy se tím důležitější pro zaměstnance staly benefity z kolektivní smlouvy. Před
jeden a půl rokem, když tehdejší
předseda Lubor Franců odcházel
do důchodu, převzali tito dva
(minimálně na poměry odborů
mladí) funkcionáři vedení organizace. Bývalý předseda zůstal
druhým místopředsedou, takže
byla zajištěna kontinuita fungování organizace i podpora novým funkcionářům. Ti vsadili
hlavně na komunikaci s vedením
úřadu s tím, že se vždy snaží
vysvětlit své názory a požadavky
a podpořit je argumenty. Zlepšení
a rozšíření benefitů i zlepšení
pozice odborové organizace v úřadu mělo bezesporu i vliv na snížení fluktuace, když z necelých
pěti set zaměstnanců během roku
odcházelo z nejrůznějších důvodů
až sto zaměstnanců, a nyní se tento počet snížil skoro na polovinu.
A to tu funguje konkurence krajského úřadu s vyššími platy.
Každý zaměstnanec dříve čerpal za rok benefity ze sociálního
fondu v oblasti sportu, kultury
a rekreace ve výši tři tisíce korun,
nyní jsou to čtyři tisíce, a cílem je

pět tisíc a přechod na poukázky,
který by měl odstranit problém se
zdaněním příspěvku. Na sport
a kulturu jsou zaměřeny také
zlevněné či bezplatné vstupenky
do některých zařízení. Zaměstnanci podle kolektivní smlouvy
čerpají bez prokazování účelu
a s možností přiřazení k dovolené
dva dny „sociálního volna“. Lehčí onemocnění lze vyřešit bez tří
dnů trvající neplacené nemocenské čerpáním tří dnů zdravotního
volna za 50 % platu. Pracovní doby se týká i další ujednání v kolektivní smlouvě o možnosti v úterý a ve čtvrtek posunout konec
pracovní doby z 16. hodiny na 14.
hodinu při dodržení celkové týdenní pracovní doby.
Při rozloze města Liberec bude
pro zaměstnance finančně zajímavé, že pokud přispějí 500 korunami na 4tisícovou pracovní jízdenku městské hromadné dopravy,
budou ji moci používat i soukromě. Tento benefit je v současné době kontrolován, zda je z hlediska zákonů zcela v pořádku. Ve
fázi „předpřípravy“ je první Den
dětí pro zaměstnance pořádaný
v zoologické zahradě.
Životní výročí jsou spojena s odměnou 5 tisíc korun již od 40 let
věku, a pak každých deset let,
pokud má zaměstnanec odpracovány tři roky v úřadě, pod tři roky
se odměna snižuje.
Odborové organizaci s mladým
vedením se daří i vyjednávat v oblasti odměňování, byl zvýšen objem prostředků na osobní ohod-

nocení o 4 % a dohodnuto je, že
10% navýšení tarifů od letošního
1. listopadu nebude řešeno na
úkor osobního ohodnocení tak,
jak tomu někdy v souvislosti
s růstem tarifního platu v minulosti bylo.
Na nápadech a rozhodování
o odborové činnosti a kolektivním vyjednávání se podílí funkcionáři i řadoví členové, jejichž
počet se zvyšuje i o vysloveně
mladé členy ve věku 28 – 35.
Čistě jen pro odboráře jsou určeny zdarma vstupenky do liberecké botanické zahrady či dárkové
poukázky v hodnotě 1400 až

1600 Kč na Vánoce. Odborová
organizace využívá ke kontaktu
se zaměstnanci informační síť zaměstnavatele a je připravena řešit
jakékoli problémy členů a zaměstnanců. Odboráři si cení dobrý vztah s primátorem. Užitečné
je pro ovzduší v úřadu vzájemné
informování mezi vedoucími
odborů a oddělení zaměstnavatele
s vedením odborové organizace,
které probíhá každých čtvrt roku.
Pro budoucí fungování spolupráce se zaměstnavatelem má
smysl i shoda v tom, že nynější
kolektivní smlouva je pro budoucnost minimem.
-dě-

Graf ukazuje podí mezd na
průměru EU-15 v procentovém
vyjádření v průběhu dvou desetiletí.
Zlom ve vývoji v roce 2008 je
zřetelný a je převážně způsoben
chybnými, univerzálně uplatňovanými, evropskými praktikami pro
řešení krize. V šesti zemích
(Chorvatsku, Maďarsku, Polsku,
Česku, Rumunsku a Slovinsku) se
proces konvergence obrátil. Ve
většině zemí EU-11 se vývoj mezd
na téměř dekádu zastavil a pouze
Bulharsko a Estonsko vykazovaly
významný pokrok. Přesto bulharské
mzdy v roce 2016 představovaly
stále pouze 17,7 % průměru EU-15
a s výjimkou Slovinska mzdy
v EU-11 spadaly mezi 20 % a lehce
přes 40 % západní Evropy.
Zastavená mzdová konvergence
ohrožuje sociální soudržnost v EU.
S volným pohybem kapitálu, služeb

a osob má trvale vysoký rozdíl ve
mzdách škodlivé následky pro východ i pro západ: “odliv mozků” z východu na západ, který ohrožuje
hospodářský rozvoj na východě a vykořisťování vyslaných pracovníků
ze střední a východní Evropy, které

ohrožuje mzdy na západě. Výsledné
rozčarování vede k množení politických sil, které zpochybňují základní hodnoty Evropské unie. Nedostatečné sbližování mezd není tedy pouze otázkou sociální nespravedlnosti vůči východním pra-

cujícím, ale škodí udržitelnému růstu a ohrožuje budoucnost Evropy.
Béla Galgóczi
Evropský odborový institut
https://www.cmkos.cz/obsah/219/2008-rok-kdy-se-sblizovani-zapadnich-vychodnich-mezd-zastavi/20018
kráceno

2008: rok, kdy se sbližování západních a východních mezd zastavilo
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Dotaz: Zásadně chodím při pružné pracovní době k lékaři (mám
chronické potíže) v pevné části pracovní doby. Nic jiného mi totiž
nezbývá, musím po práci pro dceru do školky, kde jsou jen do
16.30, proto také pružnou pracovní dobu vůbec nevyužívám.
Zaměstnavatel naléhá, ať lékaře navštěvuji mimo základní dobu,
to požaduje i po ostatních zaměstnancích, kteří dost často tlaku
podléhají. Já nevoli zaměstnavatele pociťuji jak v nepřiznání
odměn, tak i ve zvýšeném množství pracovních úkolů. Mám nějakou možnost obrany?
Odpověď: Při posuzování vaší
situace je třeba vycházet z toho,
jaký byl záměr zákonodárce
a jak upravuje návštěvu zaměstnance u lékaře zákoník práce
a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Zásadou je, že návštěvu u lékaře
chápe zákoník práce jako důležitou osobní překážku v práci na
straně zaměstnance. Jednou z podmínek poskytnutí pracovního
volna s náhradou průměrného výdělku je pak skutečnost, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
Tento požadavek platí u pevně
stanovené pracovní doby, stejně
tak lze jej aplikovat i na pružnou
pracovní dobu. Požadavek zaměstnavatele, aby zaměstnanci
spíše absolvovali návštěvy lékaře ve svém pracovní volnu nebo
ve volitelné pracovní době, je
tedy sám o sobě legitimní. Na
druhé straně v případě, že by zaměstnavatel odmítal umožnit zaměstnanci návštěvu lékaře, přestože vyšetření mimo pracovní
dobu nebylo možné vykonat,
jednal by v rozporu s právními
předpisy.
Zdá se ale, že jste v zaměstnavateli vzbudila dojem, že se nesnažíte hledat řešení, které by
umožňovalo alespoň v některých
případech převzetí dcerky ze
školky jinou osobou a které by
tak uspokojovalo obě strany.
Ovšem snaha zaměstnavatele
dosáhnout takovéhoto řešení
nepřiznáváním odměn, které mají vazbu pouze na dobře odvedenou práci, nebo znevýhodňovat
zaměstnance nadměrným ukládáním úkolů, které jsou v nepoměru s vytížením ostatních

zaměstnanců, je jistě nejen neetické, ale hlavně odporuje liteře
zákona. Je samozřejmé, že zaměstnavatel nemá právo zkoumat vaše rodinné poměry a zda
je reálné, aby vám někdo s vyzvednutím dítěte ze školky mohl
pomoci.
Pokud tedy můžete hodnověrně prokázat, že k vašemu ošetření může dojít pouze v průběhu
vám pevně stanovené pracovní
doby, můžete na svém právu trvat. Jakýkoliv zásah, který by
proti vám v tomto směru zaměstnavatel podnikl, by byl nezákonný, diskriminační a porušující
princip rovnosti.
Dále je nutné vzít v úvahu
ještě skutečnost, že zákoník práce v § 241 odst. 2 chrání zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší
15 let tím, že pokud to dovolují
provozní důvody může - na
požádání zaměstnance - zaměstnavatel zaměstnanci upravit jeho
pracovní dobu. Stejně tak, pokud
pružná pracovní doba byla dohodnuta mezi zaměstnavatelem
a vámi a není pro vás přínosem,
lze zaměstnavatele požádat, aby
byla změněna na stanovenou
pracovní dobu, která je u vašeho
zaměstnavatele zavedená.
Celou situaci vnímám jako
velmi citlivou. Jsem přesvědčen,
že v tomto vašem případě může
sehrát svojí kladnou úlohu vaše
odborová organizace tak, aby
obě strany byly s výsledkem
spokojeny. A tím zabránit narůstání konfliktu, který by odváděl
od principu v klidu a dobře plnit
úkoly, které organizace má zajišťovat.
JUDr. Pavel Sirůček

Převzetí agendy při dočasně neobsazených
služebních místech

Dotaz: Náš služební úřad se dlouhodobě potýká s nedostatkem
státních zaměstnanců. Agendu za dlouhodobě neobsazená služební místa musejí zpracovávat jiní zaměstnanci navíc ke své práci.
Mohou státní zaměstnanci takové úkoly navíc odmítat? Jak má
být taková práce nařizována a jak se odměňuje?

Odpověď: Státní zaměstnanec
má dle zákona o státní službě
řadu práv i povinností. Z práv
uvedených v § 79 zákona o státní službě je v této souvislosti
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možné upozornit zejména na
právo, aby jim služební úřad,
v němž vykonávají službu,
poskytoval podporu při výkonu
služby. K plnění úkolů se vztahuje zejména právo odmítnout
vyřizovat služební úkoly, které
nepatří do oboru služby, v němž
vykonává službu, a právo odmít-

§ ODPOVÍDÁME §

nout splnit služební úkol, který
má podle jiného právního předpisu, služebního předpisu nebo
příkazu splnit osobně představený, což neplatí v případě
zastupování. Z povinností dle §
77 odst. 1 pak lze zmínit zejména povinnosti plnit služební
úkoly osobně, řádně a včas, dodržovat služební kázeň a plně
využívat služební dobu k výkonu služby.
Lze tedy dovodit, že pokud
jde o služební úkoly v rámci téhož oboru služby, jejich množství je přiměřené, a státní zaměstnanec má ke splnění úkolů
vše potřebné, nemůže odmítat
jejich splnění, i pokud by měly
být plněny spíše v rámci jiného
služebního místa, ať už dočasně
nebo trvale neobsazeného. Úspěšné splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance (pokud nevzniká nárok na příplatek za zastupování) je ve smyslu § 150
odst. 1 zákona o státní službě
jedním z důvodů, pro které je
možné státnímu zaměstnanci
přiznat odměnu.
V této souvislosti lze rovněž
připomenout čl. 8 kolektivní dohody vyššího stupně, ve kterém
se stanoví, že představení jsou
povinni při určení množství služebních úkolů respektovat
předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
a zohlednit čas na jídlo, oddech
a přirozené potřeby státních zaměstnanců. Dále je zde zakotvena povinnost projednat s odborovými organizacemi množství
služebních úkolů a služební tempo v jednotlivých útvarech služebních úřadů.
V případě většího objemu
služebních úkolů, než jaký je
možné splnit v rámci běžné
služební doby, může služební
úřad přistoupit k nařízení přesčasů. § 102 zákona o státní službě odkazuje na úpravu zákoníku

práce, pouze stanoví, že službu
přesčas nařizuje písemně služební orgán. Z § 93 zákoníku práce
vyplývá, že službu přesčas je
možné konat jen výjimečně a jen
z vážných provozních důvodů.
Nařízená služba přesčas nesmí
u státního zaměstnance činit více
než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním
roce, nad tento rozsah pouze
na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah nesmí
činit v průměru více než 8 hodin
týdně v období, které může činit
nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva
může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Státním zaměstnancům
s kratší služební dobou nelze
práci přesčas nařídit, obdobně
jako těhotné státní zaměstnankyni a státním zaměstnankyním
a zaměstnancům, kteří pečují
o dítě mladší než 1 rok. Za práci
přesčas přísluší kromě platu buď
náhradní volno nebo příplatek
ve výši 25 % průměrného výdělku. V této souvislosti je rovněž
možné uvést, že judikatura
Nejvyššího soudu považuje za
práci přesčas i tu práci nad rámec pracovní doby, která je
konána s vědomím zaměstnavatele, tzn., pokud zaměstnavatel
vysloveně nevykáže zaměstnance z pracoviště, protože ví, že
dodělává práci, jde o práci
přesčas.
Státním zaměstnancům na
personálně nedostatečně obsazených služebních úřadech lze
doporučit zejména důsledné
trvání na nařizování přesčasů,
případnou nedobrou praxi pak
řešit se služebním orgánem,
např. stížností podle § 157
zákona o státní službě. V tomto
ohledu by v rámci svých pravomocí měly vystupovat i odborové organizace.
Šárka Homfray
svazová právnička

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Útvar regionální politiky ČMKOS
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387

na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cle-

ny-cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku o poskytnutí služby právního poradenství pro členy

ČMKOS a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní po-

moci.

Nová průmyslová politika EU?
18. září 2017
Peter Scherrer, zástupce generálního tajemníka Evropské odborové
konfederace (ETUC), komentoval obnovenou průmyslovou strategii
Evropské komise: „ETUC již dlouhou dobu volá po nové průmyslové
strategii EU a vítá fakt, že Evropská
komise nyní zveřejnila obnovenou
strategii průmyslové politiky. Souhlasíme s Evropskou komisí ohledně cíle
lepší podpory průmyslu v EU a zaměstnanosti v této oblasti. Zároveň
nás ale překvapuje, že v nové strategii není žádná zmínka o řízení
změn, participaci pracovníků, restrukturalizaci nebo ztrátě pracovních míst. Nelze pouze doufat, že digitalizace, dekarbonizace a další
trendy přinesou více nových pracovních míst, než jich zničí – potřebujeme aktivní řízení změn. Podpora konkurenceschopnosti, dovedností a jednotného trhu jsou sice dobré, ale musíme taky naplánovat
a dosáhnout férovou a spravedlivou přeměnu. Zaznamenáváme dlouhý seznam Evropské komise, který zahrnuje širokou škálu iniciativ pro
obnovenou průmyslovou politiku, a těšíme se, že také přispějeme k debatě o nových návrzích, včetně nejvyšších jednání u kulatého stolu.
Vyzýváme zástupce členských zemí, aby se zavázaly k nové a silné
průmyslové politice EU.“
EPSU jednoznačně stojí za francouzskými pracovníky v boji za
vyšší mzdy
19. září 2017
Zástupci Evropské federace odborových svazů veřejných služeb
(EPSU) plně podporují požadavky a akční kroky včetně stávek, které
plánují francouzské odbory v boji za lepší mzdy a podmínky a za
vysokou kvalitu veřejných služeb.
Pracovníci napříč Evropou potřebují zvýšení mezd, když mnoho
z nich utrpělo ztrátu v kupní síle řádově tisícovek euro poté, co vlády
zmrazily mzdy zdravotních sester
a dalšího zdravotního personálu,
hasičů, policistů, učitelů nebo pracovníků centrální a regionálních
vlád. EPSU vyjadřuje solidaritu se všemi pracovníky a odboráři a přeje jim úspěch. Všechny francouzské odbory ve veřejných službách se
semknou před úřady centrální vlády, místními radnicemi, nemocnicemi a dalšími budovami veřejné zdravotní péče. Pracovníci bojují za
vyšší mzdy a odmítají plány na propuštění tisícovek lidí a privatizaci
veřejných služeb. Zkušenosti z celé Evropy ukazují, že privatizace
a projekty veřejného a soukromého vlastnictví (PPP) nevedou ani
k lepším službám ani k nižším cenám. Takové návrhy pouze stresují
pracovníky strachem, že přijdou o svá místa. Každá krize ukazuje, jak
je důležité ponechat základní veřejné služby pod kvalitním vedením
a správou.
Asie: Pracovníci vyzývají vlády, aby bránili veřejné zájmy a odmítli RCEP
25. září 2017
Během 10. září proběhlo v Manile jednání ohledně nové zóny volného obchodu (RCEP) a při této příležitosti vyzvali zástupci PSI
vlády k ochraně veřejných zájmů a odmítnutí dohody RCEP. Tato dohoda zahrnuje 16 asijských zemí (včetně Číny, Austrálie, Japonska,
Indie, Jižní Koreje nebo Nového Zélandu) a klade si za cíl otevření
trhů a deregulaci velké části ekonomiky včetně obchodu se zbožím
a službami, zahraničních investic, internetového obchodu a také
posílení práva intelektuálního
vlastnictví. Zástupkyně PSI pro
asijsko-pacifický region Annie
Geronová k tomu řekla: „Několik
návrhů, které jsou na stole, mohou
potenciálně negativně ovlivnit důstojnou práci, pracovní práva, přístup k základním službám, jako je

voda, elektřina a zdravotní péče. Kvalitní veřejné služby jsou klíčovým požadavkem pro zajištění respektování lidských práv a ochrany veřejného zájmu. Kvůli těmto důvodům se regionální odbory staví
proti této dohodě.“ Odbory žádají, aby RCEP byla zveřejněna a vyjednávání o ní probíhala veřejně za účasti zástupců tripartity. Odbory
dále urgují, aby tvorba této dohody byla postavena primárně na principu lidských práv a ne na korporátních zájmech.
Pracovní summit zemí G7: Principy spravedlivé přeměny musí
být základem pro budoucí podobu práce
26. září 2017
Ministři práce ze zemí G7 se ve dnech 29. září – 1. října sešli
v Turíně k diskusi o budoucnosti práce, když narůstá nejistota ohledně pracovních míst a dál roste nerovnost mezi procentem nejbohatších
a zbytkem populace. Globální průzkum mínění Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) zjistil, že
74 % lidí se obává nerovností a 73
% lidí se obává ztráty zaměstnání.
Sharan Burrowová generální tajemnice ITUC: „Lidé jsou zneklidnění a pracovníci mají problém
vyjít se svými mzdami. Vědí, že globální společnosti mají sílu nastavit
ekonomická pravidla a že ekonomický systém funguje v zájmu 1 procenta nejbohatších lidí.“ Strukturální změny v ekonomikách, které
jsou taženy digitalizací, demografickými změnami a migrací, mění
podobu pracovních míst a pracovních prostředí. Technologický
pokrok má obrovský potenciál přinést společnosti ohromný přínos,
ale bude mít taky dalekosáhlé konsekvence na zaměstnanost a kvalitu pracovních míst. Ohledně digitalizace panují v rámci G7 nadále
rozpory, obzvláště pokud dojde na ženy, znevýhodněné skupiny
a venkovské regiony: přibližně 50 % světové populace nemá přístup
k internetu, zatímco odhady změn pracovních míst kvůli automatizaci
a růstu umělé inteligence se pohybují mezi 9 – 50 %. S. Burrowová
dále uvedla: „Technologická inovace byla odbory vždy podporována
a pracovníci ukazují vysokou toleranci nových technologií. 85 % respondentů globálního průzkumu ITUC souhlasí s tím, že nové technologie usnadní lidem současnou práci. Lidé vnímají technologii jako
přinášející příležitosti, ale zároveň jsou si vědomi, že zde existuje
riziko negativních vedlejších efektů na pracovní místa, které by měly
být řízeny pravidly a vládními kroky.“
Rumunsko: EPSU protestuje proti jednostranným změnám systému sociálního zabezpečení
3. říjen 2017
Rumunská vláda je v situaci, kdy potřebuje víc peněz na financování svých předvolebních slibů včetně růstu mezd. Nyní to vypadá, že
vláda nenajde jiný způsob, než že celou zátěž příspěvků do sociálního
zabezpečení přesune na pracovníky. Odborové organizace včetně
EPSU a ETUC již intervenovaly na
různých úrovních a daly jasně najevo, že takový přístup k pracovníkům nebude tolerován. Odbory
vyzývají vládu k dialogu. Odboroví
předáci byli informováni, že celá
zátěž sociálních příspěvků bude
přesunuta čistě na zaměstnance počínaje 1. lednem 2018. Zástupci
odborů byli touto zprávou šokováni, když se domnívají, že takový
krok by byl porušením evropských a mezinárodních standardů, ke
kterým se země zavázala. Zástupci EPSU stejně jako zástupci mnoha
dalších organizací již napsali vládě, aby opustila tuto myšlenku, která
jednostranně nutí pracovníky nést celou zodpovědnost za financování
systému sociálního zabezpečení a požádali vládu, aby otevřela smysluplný dialog se sociálními partnery, za účelem hledání jiných alternativ.
Pavol Mokoš
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