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Předsednictvo VOS

ze sekcí

Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR OSSOO

Vedení výboru sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR se sešlo na výjezdním zasedání dne 10. - 11. října 2016 v RZ České pošty - Moravec na Vysočině.

Ve dnech 26. – 27. října se
konalo 14. zasedání předsednictva VOS. Zasedání se
uskutečnilo v Kulturním domě
Cristal v Rosicích u Brna.
Kulturní dům Cristal je zařízení,
kde má Odborový svaz státních
orgánů a organizací majetkovou
spoluúčast společně s druhým
vlastníkem, městem Rosice.
V úvodu zasedání seznámil
jednatel společnosti Cristal, s.r.o.
Petr Vydra s areálem kulturního
zařízení. Ve své prezentaci se za-

měřil na historii kulturního domu
a jeho porovnání se současným
stavem po provedených rekonstrukcích.
První den jednání účastníci
zasedání vyslechli zprávu o činnosti předsedy OS Bc. Pavla
Bednáře doprovázenou videoprezentací. Ve svém vystoupení
hovořil o stoupajícím trendu
důvěry v odbory, která se dostala
na nové statistické maximum
srovnatelné s březnem 2012. Dále

ze sekcí

Pokračování na straně 2

Sekce vědecko - technické základny OSSOO

Dne 3. listopadu 2016 se
konala konference Sekce
vědecko - technické základny
OSSOO. Na programu byla
zpráva o činnosti sekce a
odborového svazu, a volba
nového předsednictva sekce. Po
úvodu a přivítání delegátů
seznámila stávající místopředsedkyně Milada Hofmanová přítomné s programem konference.
Zdůraznila důležitost přítomnosti delegátů, jelikož sekce se
schází jedenkrát za rok a setkání
je příležitostí k rozsáhlejšímu
seznámení se s činností svazu a

tím i k dalšímu přenosu informací odborářům v základních
organizacích, navíc nyní u většiny organizací probíhají jednání
o kolektivních smlouvách. M.
Hofmanová upozornila, že podrobnou metodickou pomůcku
ke kolektivním smlouvám dostanou všichni od svých regionálních poradců. Po zprávě
mandátové komise se přistoupilo k volbě vedení sekce.
Jednohlasně byli zvoleni Milada
Hofmanova a Ing. Ladislav
Pokračování na straně 2

Po zahájení předseda Jaroslav
Chytrý přivítal hosty Bc. Pavla
Bednáře, předsedu OSSOO, a
JUDr. Jeronýma Tejce, předsedu
ústavně
právního
výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. J. Chytrý informoval
o aktuální činnosti: navýšení
prostředků na platy o 5 % a z toho do platových tarifů 4 % od 1.
11. 2016 pro příslušníky a zaměstnance PČR a vrácení 2 %
do FKSP od 1. 1. 2017, dále také
o průběhu vyjednávání o třídenní karenční době a o zveřejnění
petice za personální a sociální
stabilizaci bezpečnostních sborů
a nakonec i o personálních změnách u ZZ MV, které zajišťuje
zdravotnickou péči u PČR.
Poté vystoupil předseda odborového svazu Bc. Pavel Bednář a informoval o jednáních
v tripartitě, o koncepční novele
zákoníku práce a také o tom, že
odborový svaz usiluje o možnost vyššího kolektivního vyjednávání pro bezpečnostní sbory.
U projednávané novely zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii
se v Parlamentu ČR nevede
prosadit požadované změny ve
zkoušce z odbornosti. P. Bednář
dále informoval o zrušení tabulky č. 1 v nařízení vlády
564/2006 Sb., o legislativních
novinkách, které se negativně
dotýkají činnosti odborů a
porušují nezávislost odborů, a to
ohledně zapisování do veřejného rejstříku, povinného zveřejňování kolektivních smluv a

dohod v rejstříku smluv, povinného ukládání ročních účetních
závěrek do veřejného rejstříku.
Přečetl
návrh
rozpočtové
komise - snížení rozpočtu pro
sekce na rok 2017. Dále informoval o členské základně
OSSOO za srovnávané období,
30. 6. 2015 - 30. 6. 2016, - je -20
členů.
Bc. P. Bednář poděkoval za
premiéra Sobotku odborům za
konstruktivní jednání i za kritiku
při vyjednávání o minimální
mzdě pro rok 2017.
Dále členy výboru sekce informoval předseda KOV Policie
ČR Mgr. Petr Pacher o koncepci
rozvoje Policie České republiky,
navrhnul projednat a schválit
zástupce pro vyjednávání o navýšení platů občanských zaměstnanců s policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým. Průměrné platy
obou kategorií zaměstnanců
PČR za rok 2010 až 2016 jsou
v R1 a byl předložen návrh PP
na systemizaci KŘ PČR k připomínkovému řízení. Dílčí novela zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru je stále ve vyjednávání. P. Pacher hovořil také
o výběrových řízeních na policejním prezidiu.
Členové sekce obdrželi
písemné materiály, ústně doplněné P. Pacherem.
Odbory se zastávají svých
členů v soudních jednáních,
Pokračování na straně 2
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informoval o průměrném výdělku
za 1. pololetí 2016 a o jeho
meziročním růstu o 4,6 %.
Začátkem října se předseda OS
zúčastnil celostátní porady vedení
ČSSZ, kde vystoupil na téma
zákon o státní službě, kolektivní
dohoda vyššího stupně a
odměňování ve státní správě.
K uvedené problematice vystoupila i Mgr. Zdeňka Balcarová,
Ph.D., předsedkyně PV OO
ČSSZ. Dne 6. října se uskutečnilo ustavující jednání redakční
rady
svazového
časopisu.
Předsedou byl zvolen Mgr. Žán
ze sekce veřejné správy. Za účasti
1. místopředsedy JUDr. Rudolfa
Pospíšila proběhlo jednání vedení
hnutí ANO s představiteli
ČMKOS, kde projednávanými
tématy se staly především:
„Konec levné práce“, karenční
doba, problematika dlouhodobé
pracovní neschopnosti, zdravotnictví apod. Předseda OS dne 18.
října přijal JUDr. Jiřího Biskupa,
ústředního
ředitele
ČSSZ.
Jednání se zúčastnila též personální ředitelka ČSSZ Mgr. Jana
Nechvátalová. Zúčastnění hovořili o spolupráci mezi OS a PV
OO ČSSZ s vedením ČSSZ,
k zákonu o státní službě, ke
kolektivní dohodě vyššího stupně a kolektivnímu vyjednávání
v rámci ČSSZ. 21. září přijal Vladimír Špidla delegaci zástupců
odborů rozpočtových a příspěvkových organizací (RoPo), které
se zúčastnil předseda OS Bc.
Bednář jako mluvčí OS RoPo. Na
tomto zasedání se projednávala
změna Nařízení vlády č.
564/2006 Sb. – zrušení tabulek
č. 1 až 3 a změna § 13 vyhlášky
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
V období od minulého zasedání PVOS zasedalo vedení a
výbor sekce veřejné správy,
předsednictvo PV OO Celní správy ČR, výbor sekce policistů a
zaměstnanců PČR, podnikový
výbor sekce správy sociálního
zabezpečení, podnikový výbor
ČSÚ a výbor sekce statistiky.
Závěrem vystoupení předseda
OS informoval o nových plato-
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vých tabulkách, které vyšly v novele č. 316/2016 Sb. k Nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
a v novele č. 327/2016 Sb. k Nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních
zaměstnanců.
V úvodu druhého dne zasedání
PVOS vystoupil Mgr. Jaroslav
Světlík, starosta města Rosice a
zároveň druhý jednatel společnosti Cristal, s.r.o. V krátké
prezentaci představil město Rosice a zároveň hovořil o dalších
záměrech využití Kulturního domu Cristal. V rámci diskuse byly
starostou města zodpovězeny jednotlivé dotazy členů předsednictva, které se týkaly především
většího využití stávajících prostor.
Dalším bodem programu byla
informace o využití počtu lůžek
svazové rodinné rekreace v roce
2016 a návrh zabezpečení lůžek
na rok 2017. Členové předsednictva schválili pokračování nabídky svazové rodinné rekreace
ve spolupráci se stejnými středisky jako v roce 2016 (Hotel
Engadin, Hotel Bezděz, Sporthotel Kácov, Horský hotel Skilan,
Penzion Hejtman, Pension Adršpach) formou rámcových smluv.
Souhlasili se znovu využitím
nabídky OS peněžnictví a pojišťovnictví k využití RS Čeňkova pila na Šumavě a dvou objektů na Slovensku ve Vysokých
Tatrách, tyto objekty budou zařazeny do nabídky svazové rodinné rekreace na rok 2017 v obvyklých termínech, a s pokračováním
v nabídce Prissnitzovy léčebné
lázně (Jeseník), Vojenské lázně a
rekreační zařízení (Volareza),
léčebné a ozdravné pobyty ve
Františkových Lázních, OS Skla,
keramiky a porcelánu (Chorvatsko – Gradac a Baško Polje),
společnosti Hotel.cz (SPA.cz) a
hotelu Adamantino v Luhačovicích.
Předseda Pavel Bednář informoval o jednání rozpočtové
komise a přípravě rozpočtu
OSSOO na rok 2017 a seznámil
s návrhem rozpočtu jednotlivých
sekcí na rok 2017, kde je
navrhována celková úspora objemu finančních prostředků 166 tis.
Kč.
Alena Gaňová

ze sekcí
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v pracovněprávním zastupování
vůči zaměstnavateli. O aktuální
činnosti právního zastupování
informoval předseda sekce
Jaroslav Chytrý a předseda
KOV Mgr. Pacher. Oba mají své
zkušenosti při zajišťování právní pomoci právníkem na pracovní právo JUDr. R. Pospíšilem
nebo na služební poměr 361/
2003 Sb., smluvními obhájci.
Podstav policistů je řešen
náborovou kampaní, ale Policie
ČR nemá žádné zajímavé benefity.
Vystoupil přizvaný host předseda ústavně právního výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Jeroným Tejc.
Jeho přednáška se týkala průběhu jednání při změnách a
schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně a propadu ČSSD
při volbách do krajských zastupitelstev 2016. Dále v rušné
debatě odpovídal na otázky ty-

pu: zda renty danit či ne, práva
zaměstnanců a zaměstnavatelů,
důchody, změny v občanském
zákoníku, změna karenční doby
v nemocnosti a ještě mnoho
dalších.
Další část jednání sekce byla
věnována diskusi. Členové sekce PAZ PČR navrhli k projednání VOS změnu názvu novin
odborového svazu NOS, a to
z důvodů zaměňování našich
novin za informace z OS NOS
policistů a hasičů, který je konkurenčním odborovým svazem
a mnoho našich členů nesouhlasí s jejich přístupem při obhajování a prosazování zájmů
svých členů, především v oblasti
pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci atd. Hovořili také o benefitech pro zaměstnance PČR,
o právní podpoře od OSSOO a
exkluzivních nabídkách pro členy OSSOO a jejich rodinné příslušníky.
-jch-
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Hrubý. První jako předsedkyně
a další jako místopředseda.
Poté dostal slovo přizvaný
předseda našeho odborového
svazu Bc. Pavel Bednář, který
seznámil přítomné s aktuální
činností OSSOO za minulá období. Zdůraznil nutnost zapojení
do činnosti více mladých
odborářů, informoval o stavu
členské základny a o připravovaných změnách
vyhlášky
FKSP, o vývoji platů a o zákonu
o státní službě.
Po schválení rozpočtu sekce
byla projednána žádost předsedy
ZV OO VUV TGM Praha o pod-

poru v jednání o platech s jejich
zřizovatelem, Ministerstvem
životního prostředí. K jednání
přislíbil účast předseda odborového svazu.
Předsedkyně M. Hofmanová
informovala přítomné o využívání rekreačního zařízení Smrk
v Lázních Libverda a v krátké
zprávě zdůraznila přednosti
tohoto zařízení jak pro rodiny
s dětmi, tak pro ostatní členy
vzhledem k možnostem, které
okolí střediska poskytuje. Po
přání pěkných svátků v závěru
roku a schválení usnesení byla
konference ukončena.
-mh-

Evropské ženy pracují od 3. listopadu „zdarma“

Z Parlamentu

Evropský den rovného odměňování žen a mužů letos připadl
na 3. listopad. Od tohoto dne až
do konce roku pracují ženy
v průměru Evropské unie bez
odměny za práci. Průměrný rozdíl
v odměňování žen a mužů činí
totiž v rámci Unie 16,1 procenta.
V ČR je rozdíl třetí nejvyšší z celé
EU, konkrétně 22,1 procenta. Den
rovného odměňování u nás tak
letos připadl dokonce už na 11. října.
Rozdíl mezi průměrným platem
ženy a průměrným platem muže
v České republice činí téměř 6,5
tisíce korun měsíčně. Kvůli platovým rozdílům žen a mužů přichází podle Českého statistického
úřadu a Eurostatu průměrně rodinné rozpočty o přibližně 77 tisíc
korun ročně. Nerovné odměňování
tedy finančně poškozuje rodiny
a plýtvá lidským potenciálem.
Dopadá ale i na ekonomiku jako
takovou tím, že snižuje se její
výkon vzhledem k oslabení spotřeby. Oslabuje rovněž systémy sociálního a zdravotního pojištění či
daňové příjmy státu.
Nerovné odměňování má řadu

příčin, které jsou vzájemně propojené a navzájem se dále umocňují.
Jedná se například o rozdělení trhu
práce na mužské a ženské obory,
nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, obtížné slaďování rodinného a pracovního
života, nejasnosti ohledně výše
odměn na jednotlivých pracovištích (tzv. platová netransparentnost) a také společenské tradice a
stereotypy.
MPSV se chce nyní postavit po
bok dalších zemí, které usilují
o redukci nerovného odměňování
včetně přípravy odpovídající legislativy (např. Německo, Francie,
Rakousko, Švédsko). Projekt „22
% K ROVNOSTI“ je financován
z Evropského sociálního fondu
(OP Zaměstnanost) částkou 85 milionů korun a potrvá do konce
roku 2020. Řeší dopady nerovného odměňování na jednotlivce,
rodiny, firmy a instituce i společnost jako celek. Více informací
na webu www.rovnaodmena.cz.
z tiskové zprávy MPSV ČR
http://www.mpsv.cz/files/clanky/2
8307/Evropske_zeny_pracuji_od_
zitrka_zdarma.pdf

z tiskové zprávy k šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.,
Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (65
%) a policie (60 %), nejméně lidé důvěřují církvím (22 %), tisku a televizi (33-34 %). U ostatních institucí s výjimkou soudů a odborů (odbory: důvěra ku nedůvěře = 47 % ku 38 %) mírně převažuje nedůvěra,
v hodnocení bank je podíl odpovědí vyrovnaný. Pokračuje propad
důvěry k tisku, k televizi i rozhlasu (během dvou let důvěra poklesla
o zhruba 15 procentních bodů) a k internetu (poprvé je vyšší podíl těch,
kteří internetu nedůvěřují). Daleko nejvýraznější převis podílu
nedůvěřujících byl zjištěn u církví (22 % důvěřujících, 69 % nedůvěřujících), což církve staví do role zdaleka nejméně důvěryhodných institucí z těch, jež jsou pravidelně zkoumány.
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-zari-2016

Dne 1. listopadu 2016 proběhlo v sídle Odborového svazu státních orgánů a organizací na Senovážném náměstí
v Praze jednání týkající se
problematiky kolektivního vyjednávání pro rok 2017 s přihlédnutím ke stávající i navrhované legislativě. Jednalo se o řízenou diskusi hrazenou z evropských fondů, kterou vedli 1.
místopředseda odborového svazu JUDr. Rudolf Pospíšil a specialista na kolektivní vyjednávání odborového svazu Mgr.
Arnošt Odvalil.
Již deset minut před plánovaným začátkem bylo nutno
vyřešit první komplikace, kdy se
na akci dostavilo tolik zájemců
z řad členů základních organizací, a to nejen z Prahy a Středočeského kraje, pro které byla
akce připravena, ale i z dalších
krajů, že se nedostávalo volných
míst. Celkem se sešlo na šedesát
diskutujících, a tak musely být
přidány stoly a další židle.
Jednání zahájil Mgr. Odvalil,
který seznámil přítomné s organizačními záležitostmi. Následně se slova ujal JUDr. Pospíšil,
který shrnul změny v legislativě,

a to jak již schválené, tak
navrhované. Hovořil o změnách
v zákoně o účetnictví, zákoně
o registru smluv, o elektronické
evidenci tržeb, ale i o novém
občanském zákoníku či o zákoně o veřejných rejstřících.
V rámci svého vystoupení upozornil na povinnosti, které budou odborovým organizacím
novou legislativou vznikat, ale
nabídl i metodickou pomoc základním organizacím.
Po skončení příspěvku JUDr.
Pospíšila se slova opět ujal Mgr.
Odvalil, který nás provedl nástrahami kolektivního vyjednávání pro rok 2017. Připomněl,
dle jakých právních předpisů
se postupuje, co lze či nelze
v kolektivních smlouvách či
dohodách sjednat, upozornil na
legislativní rozdíly mezi kolektivními dohodami a kolektivními smlouvami, tedy mezi státními zaměstnanci a zaměstnanci
veřejné správy, poradil, jak postupovat v případě, kdy u jednoho zaměstnavatele působí více
odborových základních organizací a také poodhalil tajemství
strategie a taktiky při vedení
kolektivního vyjednávání.
Po přestávce si vzal slovo
opět JUDr. Pospíšil, který
přiblížil přítomným velkou
novelu zákoníku práce, která je
v současné době projednávána

parlamentem. Zvláště upozornil
na problematiku výpočtu dovolené, problematiku změny druhu
vykonávané práce a změny
místa výkonu práce a na otázku
v současné době tolik skloňované práce z jiného místa výkonu, tedy i z domova.
Závěr pak patřil Mgr. Odvalilovi, který upozornil na některé body uvedené v předem
zaslaném vzorovém materiálu
týkajícím se obsahu kolektivních smluv a dohod. Neopomněl popsat problematiku tvorby FKSP a sociálního fondu,
zabýval se otázkami diskriminace u zaměstnavatelů, kde jsou
zaměstnanci jak spadající pod
zákon o státní službě, tak zaměstnanci podřazení pod zákoník práce a případně zákon
o úřednících.
V rámci celého jednání
probíhala četná diskuse, kde si
účastníci jednání vyměnili své
zkušenosti a nápady a prokonzultovali potíže, které je
provází při kolektivním vyjednávání. Děkuji za tuto akci,
která mi pomohla znovu si oživit některé aspekty kolektivního
vyjednávání a umožnila mi
vyměnit si zkušenosti s ostatními odboráři.
Bc. Dana Laštovičková
předsedkyně ZO při KÚ
Středočeského kraje
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8. 11. 2016 na 50. schůzi Poslanecké sněmovny PČR proběhlo 1.
čtení projednávání Sněmovního tisku č. 798 (návrh novely
zákona o státní službě – senátorský návrh, text na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=798&CT1=0
Novela má řešit problém zaměstnanců bez maturity, kteří za
stávajících podmínek nemohou být přijati do státní služby a jejich pracovní poměr má skončit v polovině příštího roku.
Návrh novely určuje nový termín v roce 2021, do kterého si mohou zaměstnaci požádat o přijetí do státní služby, pokud získají
střední vzdělání s maturitou.

Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2016

Semináře ke kolektivnímu vyjednávání

Dne 25. října 2016 proběhl
seminář předsedů odborových
organizací sekce veřejné správy Plzeňského a Karlovarského kraje na téma: Kolektivní vyjednávání a zákoník
práce.
Přednášeli a diskusi vedli
JUDr. Rudolf Pospíšil - 1.
místopředseda OSSOO - přednášel změny zákoníku práce a
Mgr. Arnošt Odvalil - specialista na kolektivní vyjednávání
OSSOO, seznámil nás s možnostmi kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy.
Proběhla rozsáhlá diskuze
o změnách zákoníku práce
v souvislosti se změnami občanského zákoníku a pak JUDr. Pospíšil předal slovo Mgr. Odvalilovi, který přednesl několik zajímavostí z oblasti kolektivního vyjednávání. Kolegyně a
kolegové z okolních městských úřadů Plzeňského kraje i
z Městské policie Plzeň si několika dotazy upřesňovali informace ohledně změny podmínek
kolektivní smlouvy.
Školení ve všech ohledech
naplnilo naše představy, odnesli
jsme si mnoho námětů k přípravám nových kolektivních
smluv.
Daniela Hrižáková
místopředsedkyně ZO OS
při Magistrátu města Plzně

Z Odborové akademie

I další blok pilotního ročníku
Odborové akademie, který se
konal ve dnech 4. – 6. 11. 2016
zejména v prostorách školicího
střediska Marianeum na pražských Vinohradech, přinesl řadu zajímavých témat a setkání.
V tomto čísle se s vámi podělíme o několik z nich.
Diskuze s náměstkem ministryně práce a sociálních věcí
pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních
dávek JUDr. Jiřím Vaňáskem
Páteční odpoledne jsme
strávili na MPSV ve společnosti
náměstka, do jehož sekce spadá
velká část agendy, které se odbory věnují, nebo která odboráře
zajímá. Diskutovali jsme zejména o legislativních novinkách,
které jsou právě projednávány –
zpřísnění úpravy pracovních
agentur a agenturního zaměstnávání, tzv. koncepční novele
zákoníku práce, změnách v úpravě osob evidovaných na Úřadu
práce, zejména dlouhodobě nezaměstnaných.
Agenturní zaměstnávání v této době regulované v zásadě nedostatečně by mělo po přijetí
projednávané novely doznat
řady změn. Jako výrazná podmínka pro provoz agentury se
jeví nutnost složení auce ve výši
500 000 Kč, která spolu s dalšími podmínkami a úpravou jejich
povolování by měla alespoň
částečně zpřehlednit situaci na
trhu. Pan náměstek zdůraznil, že
návrh obsahuje pouze ty instituty, na kterých se shodli sociální
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partneři, nenavrhují se tedy např.
kvóty pro celkový podíl agenturních pracovníků. Z diskuze
účastníků akademie vyplynulo,
že určité potíže přinášejí agenturní pracovníci v zásadě všem,
ať už tím, že jsou výrazně levnější než kmenoví zaměstnanci,
nebo naopak v některých segmentech (např. IT) výrazně lépe
placení. Je otázkou, nakolik se
novou úpravu podaří prosadit, a
zejména uvést do praxe a zajistit
její dodržování.
Řeč přišla pochopitelně i na
kontrolu dodržování pravidel,
tedy činnost Státního úřadu inspekce práce – v této souvislosti
převažoval vyjádřený názor, že
kontroly a postihy jsou nezbytné,
že zejména na velké společnosti
se zahraničními vlastníky platí
více než konkrétní výše pokuty i
samotný postih a s ním spojené
poškození dobrého jména. Diskutovali jsme i otázky BOZP,
karenční dobu a indispoziční
volno, atd.
Prekarizace práce
V sobotu 5. 11. 2016 v ranním
bloku odborové akademie jsme
s právníkem ČMKOS Janem
Horeckým probírali problematiku prekarizace práce. Troufám
si říct, že ne všichni jsme věděli,
co to prekarizace práce je. Bylo
nám vysvětleno, že je to flexibilní forma zaměstnávání, jinými
slovy jsou to všechny ostatní
formy zaměstnávání, než je typický hlavní pracovní poměr
s danou pracovní dobou. Je to
například dohoda o provedení
práce, dohoda o pracovní činnosti, job sharing (sdílení pracovního místa), home office atd. Ne

vždy dochází u těchto forem ke
zneužití, většina případů těchto
forem zaměstnávání je pro obě
strany výhodná. Maminky na
mateřské dovolené jistě ocení
možnost přivýdělku a neztratí
své znalosti v profesi díky dohodám či home office. Zaměstnavatel nemusí řešit výpadek
pracovníka nebo dokonce může
ušetřit na nákladech za zaměstnance. Dále jsme se věnovali
pojmům flexicurita a sociální
dumping. Flexicurita má zajistit
rovnováhu mezi pracovním
trhem a sociálním zabezpečením. Má snížit nezaměstnanost a
zlepšit kvalitu pracovních míst.
Sociální dumping znamená
využívání pracovní síly v jiných
zemích Evropské unie, pracovníci jsou ohodnoceni mzdou hluboko pod standardem a často
nepokryjí ani životní náklady zaměstnanců. V diskuzi zazněla
řada praktických zkušeností
s těmito otázkami, s ohledem
na české pracovní prostředí a
úlohu odborů, bohužel zejména
s jejich zneužíváním.
Český indikátor subjektivní
kvality pracovního života
Velice zajímavým příspěvkem
byla prezentace PhDr. Jiřího
Vinopala, Ph.D., ze Sociologického ústavu AV ČR. Jiří v něm
představil projekt, který se zabýval výzkumem a hodnocením
subjektivní kvality pracovního
života, tedy toho, jestli máme
dobrou práci. Dozvěděli jsme se
i o historii otázky kvality práce a
dobré práce, z čeho vychází její
zkoumání a jakým způsobem lze
zjištění implementovat v praxi.
Jaké aspekty zaměstnání jsou

pro nás důležité, a jak jsme s nimi v aktuálním zaměstnání spokojení? Tak by se daly v zásadě
shrnout základní otázky výzkumného projektu Technologické agentury ČR Proměny pracovního života, který společně
v letech 2014 - 2015 řešily
Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v.v.i. a Sociologický ústav
AV ČR, v.v.i. Součástí projektu
bylo vytvoření nástroje pro dlouhobé monitorování kvality pracovního života u nás, i sběr
prvních dat.
Tu „zábavnou“ část projektu
naleznete na internetové adrese
http://kvalitapracovnihozivota.v
ubp.cz/. V této aplikaci si jednak
můžete zjistit výsledky výzkumného šetření, a to i v rámci různých demografických skupin,
jednak si i můžete pomocí
krátkého dotazníku zjistit kvalitu vlastního pracovního života.
I své výsledky pak můžete srovnat s jinými. Pro odboráře je pak
nepochybně zajímavé zjistit, kterým aspektům práce kladou zaměstnanci nejvyšší důležitost, a
nakolik se jejich očekávání nesetkávají s naplněním – a nejedná se vždy jen o výši výdělku.
Text Šárka Homfray
a Romana Kaiserová
Foto Radka Sokolová

Ergonomie a kompenzační cvičení v kancelářském prostředí I
Mgr. Jana Šopíková, Ph.D., Centrum sportovních aktivit, VUT v Brně

Obr. 1 Příklady zátěžového sedu (Zdroj: InTeg, CESA VUT v Brně)

Přesto, že tzv. funkčními poruchami pohybového systému
trpí v současné době 60 – 80 %
populace pracující vsedě, nejevíme nijak vysoký zájem tuto
situaci změnit. Důvodem je
jednak relativní „nezávažnost“
těchto poruch, která nenutí
k akutnímu hledání řešení, a
jednak nedostatek vůle aktivně
se na řešení podílet (provozovat
účelnou pohybovou aktivitu,
změnit návyky běžných denních
činností), a to zejména jedná-li
se o dlouhodobé terapeutické
postupy. Ne vždy se však jedná
o „banální“ bolest „za krkem“,
„v zádech“ nebo jinou funkční
poruchu pohybového systému.
Neadekvátní vystavení statické
zátěži (dlouhé sezení, nevhodné
uspořádání pracovního místa,
neoptimální využití pracovní
doby) může způsobit těžko
řešitelné, recidivující nebo zcela
nevratné změny kosterního, svalového i vazivového systému
(osteofyty, skoliózy, syndrom
karpálního tunelu apod.).
Chovat se v kancelářském
prostředí tak, aby vůbec nedocházelo ke vzniku diskomfortu,
případně bolesti, nelze. Lidské
tělo není (zatím) pro účely osmi
a vícehodinového setrvávání
v jedné poloze přizpůsobeno.
Skládat ruce v klíně ale není třeba. Vždy je možné, je-li vůle,
upravit pracoviště, změnit pohybové návyky při práci a do pracovního nasazení zařadit prvky,
které působení statické zátěže
alespoň částečně kompenzují.
Klíčové momenty práce v kanceláři, které jsou nejčastějším
zdrojem vzniku diskomfortu a
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bolesti, zde představeny z pohledu muskuloskeletální ergonomie. Jedná se o: dlouhodobé
sezení, ergonomii pracovního
místa a organizaci pracovní doby.
Dlouhodobé sezení
Jakákoli poloha lidského těla,
je-li svalovým úsilím udržovaná
delší dobu (>20 min), je pro organizmus problematická. Poloha
v zátěžovém sedu (viz Obr. 1) je
mimo jiné častou příčinou nežádoucího tlumení dechu (stává se
povrchním) a kardiovaskulárních a lymfatických funkcí
(omezení žilního návratu a lymfatického oběhu).
Držení hlavy přetěžuje kromě
okohybných svalů také šíjové
extenzory a flexory krční páteře.
Držení horních končetin v neoptimální poloze klade vysoké
nároky na horní část šíje a hrudní páteř. Obojí se může projevit
bolestí hlavy, pocitem „ztuhlé
šíje“, vystřelující bolestí v pravé
končetině (ruka na myši).
Postavení bederní páteře, pánve
a dolních končetin ovlivňuje dechový stereotyp, žilní návrat,
činnost lymfatického systému a
zároveň má vliv na prokrvení
orgánů malé pánve včetně svalového pánevního dna. Projevy
poruchy v těchto oblastech mají
podobu například přetížení pomocných dýchacích svalů, křečových žil, otoků, poruch kontinence, funkční neplodnosti,
bolesti hlavy včetně migrénových bolestí, skoliotického
držení páteře, skolióz, hypermobility/hypomobility segmentů
páteře.
Jak by to mělo vypadat, aby
tělo bylo přetěžováno co nejméně – tzv. optimální sed, je
vidět na obrázku 2.

Ani v tomto vskutku nejméně
náročném posezení však nevydržíte osm hodin. Poselstvím tohoto textu má být hlavně apel na
nutnost dynamiky při práci
vsedě, a to ve smyslu častých

pracovní místo se dělí více pracovníků), je třeba počítat s tím,
že kompenzací bude třeba více.
Začněme hlavním prvkem –
židlí. Židle by měla poskytnout
dynamickou oporu. To znamená

Obr. 2. Optimální sed (zdroj: InTeg, CESA VUT v Brně)
změn poloh. Jak na to? Vytvořte
jednoduchou, ale pevnou síť
kompenzačních aktivit, která
zefektivní strukturu vašeho
pracovního dne – najdete-li se
v některé ze zátěžových, přestavte se do té optimální, kam
lze dojít pěšky, jděte pěšky a
vynechejte výtahy, naučte se
„kompenzační dvouminutovky“
(viz příští číslo); proveďte ergonomický audit svého pracovního místa, identifikujte rušivé
faktory a minimalizujte je.
Ergonomie pracovního místa
Tímto heslem otvíráme cestu
k minimalizaci rušivých faktorů,
které přispívají ke vzniku funkčních poruch popsaných v předchozí části. Pracovní místo musí
být přizpůsobeno individuálním
rozměrům a činnostem člověka.
Pokud to není z jakéhokoli
důvodu možné zařídit (o jedno

nikoli pevnou, ale takovou,
která se pohybuje podle pohybu
sedícího (viz Obr. 3).
Páteř je v sedu na takové židli
podepřená ve fyziologickém a
zároveň pro organizmus energeticky nejméně náročném zakřivení, ale nikoli znehybněná
nebo odkázaná na nepřetržité
napětí svalů. Sed na balónu se
například pro dlouhodobou
soustředěnou práci nehodí zejména kvůli tomu, že oporu nenabízí vůbec žádnou, naopak
vyžaduje neustálou práci hlubokého stabilizačního systému
páteře a v případě jeho nefunkčnosti svalů povrchových,
které na takové nasazení nejsou
anatomicky ani fyziologicky vybaveny. Podporu by měla židle
poskytovat i předloktí, a to forPokračování na straně 6
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mou područek stavitelných jak
výškově tak stranově, a případně
hlavě. Optimální sed na židli
musí
dovolit
centrované
postavení všech segmentů těla,
plný a plynulý dech a nerušenou
funkci kardiovaskulárního a
lymfatického systému.
Prvkem číslo dvě je stůl.
Ideálně výškově stavitelný, ale
především dostatečně prostorný,
aby umožnil umístění monitoru/monitorů v optimální
vzdálenosti (záleží na velikosti
monitoru). K tomu pak lze
využít i držák monitoru, který
dovolí monitor posouvat nastavit do libovolné výšky a
naklopení. Místo na stole musí
mít také klávesnice. Pokud jej
nemá, je ideálním řešením výsuv s opěrným prostorem pro
zápěstí a myš. Je-li výsuv jediné
řešení, jak najít místo pro
klávesnici, musí být podle něj
nastavena výška stolu a židle
tak, aby poloha těla stále
odpovídala optimálnímu sedu
(viz Obr. 2). Zápěstí by měla být

Obr. 3 Dynamická opora židle s dorsokinetickou mechanikou (Zdroj:
Sedus)
ka umístěná pod stolem, na které
při práci na klávesnici i na myši
spočívají chodidla a která optipodepřena (silikonové podložky,
malizuje postavení kolen a hletvar myši podporující tzv. střední
zenních kloubů. Důležitou
postavení ruky – viz Obr. 4).
součástí pracovního místa je osPotřebujete-li
při
práci
větlení. Je třeba, aby splňovalo
nahlížet do tištěných dokumenhygienické normy, aby bylo
tů, je vhodné je mít před sebou
umístěno na správném místě
v mírném naklopení (stojánku),
(podle pravo/levorukosti, pozice
nikoli vedle sebe nebo tak,
okna, monitoru), aby netvořilo
abyste se otáčeli na obě strany
stíny, nedeformovalo barvy,
rovnoměrně. Doplňkem může
neoslňovalo a jinak nerušilo oči
být pohyblivá (kolíbe se vpřed a
ani monitor.
vzad) nebo pevná nožní podlož-

ze základních organizací

Rožmitálští odboráři spolu rádi tráví společné chvíle

Exkurze v bylinkovém ráji v Čejkovicích.

6

NOS 19/2016

Základní odborová organizace
Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském
úřadu v Rožmitále pod Třemší-

nem nezahálí. Patří k největším
v okrese Příbram a v současné
době má téměř stovku členů,
z nichž zhruba čtvrtinu tvoří dů-

Když se podíváte na své pracovní místo a projdete všechny
prvky, které zde byly komentovány + další, které se na
vašem stole vyskytují, měli
byste posoudit, zda jsou nebo
nejsou rušivými faktory. Jejich
minimalizací se přiblížíte ideálu,
kterým je při práci vsedě co nejdéle udržitelný komfort práce.
Ještě blíže ale budete, obohatíte-li strukturu své pracovní doby
o „kompenzační dvouminutovky“, které se můžete naučit
v příštím čísle.

Obr. 4 Tvar myši podporující
tzv. střední postavení ruky (myš
Hippus, zdroj: Ergoprodukt)
chodci. Členové se scházejí nejen kvůli pracovním záležitostem, ale také tráví společně
volné chvíle. Zatím poslední
podobnou akcí byl začátkem
listopadu zájezd do vinného
sklípku na Moravě. „Odboráři
nejdříve navštívili bylinkový ráj
Sonnentor v Čejkovicích, kde je
čekala zážitková exkurze ve
výrobně čajů. Tento zážitek by
určitě zaujal i další kolektivy,
které se do této oblasti chystají.
Pak už následoval odjezd do
sklípku s degustací skvělých
vín,“ uvedla předsedkyně rožmitálské odborové organizace
Dana Súlovcová. A před koncem
roku chystá výbor základní organizace i další akce. „V rožmitálském společenském centru
uspořádáme pro své členy oldies
party a nezapomeneme ani na
naše důchodce, pro které děláme
každoročně předvánoční posezení,“ doplnila Dana Súlovcová
s tím, že organizování akcí,
které mají za cíl stmelení kolektivu, je nedílnou součástí práce
výboru.
Mgr. František Žán

Dotaz: Uvažuji požádat o částečnou práci z domova, mám obavy
kvůli přenášení notebooku z eventuální krádeže, ať po cestě nebo
doma. Předpokládám správně, že by se na krádež vztahovalo pojištění zaměstnavatele? Na pracovišti se nechci ptát, nemáme
dobré vztahy a hned by o mém úmyslu všichni věděli.
– zaměstnanec má věc po celou
Odpověď: Na vaší otázku lze
dobu, kdy mu byla svěřena, ve
obtížně odpovědět. Každý zasvém držení a to ať již pravidelně
městnavatel, který má alespoň
v místě bydliště, nebo v okamjednoho zaměstnance je předežiku, kdy odchází k zaměstnavším povinně pojištěn ze
vateli na jednání. Odpovědnosti
zákona pro případy pracovních
se může zaměstnanec zbavit
úrazů nebo nemoci z povolání,
pouze tehdy, kdy prokáže, že
které mohou jeho zaměstnance
ztráta vznikla bez jeho zavinění,
postihnout. V rámci tohoto ponapř. protokolem od policie.
jištění je i náhrada věcné škody.
Přesto, protože odpovědnost za
Zda pak v rámci jiného smluvztrátu věci je objektivní, bude
ního vztahu si pojistí i další
zkoumáno, např. zda tuto ztrátu
movité respektive nemovité věci
neumožnila i nedbalost zaměstzáleží jen na jeho rozhodnutí.
nance.
Také rozsah takovéhoto pojištění
Pokud tedy dojde ke ztrátě
se bude lišit dle konkrétní posvěřené věci bez vašeho zavinění,
jišťovny, s kterou pojištění uzajde újma za zaměstnavatelem.
vírá, případně od výše pojistného.
Ten má jistě zkalkulováno, za
Domnívám se, že pro vás,
jakých okolností bylo pro něho
pokud se se zaměstnavatelem dovýhodné uzavírat na takovéto příhodnete na práci z domova, tedy
pady pojistku.
homeworkingu, je důležitější
Podle § 259 zákoníku práce zafakt, že až na výjimky stanovené
městnanec, který odpovídá za
v paragrafu 317, se na vás bude
ztrátu svěřených věcí, je povinen
vztahovat zákoník práce v plném
nahradit tuto ztrátu v plné výši.
rozsahu. To tedy platí i o odpoJestliže by nedošlo ke ztrátě, ale
vědnosti zaměstnance za škodu
k jejímu poškození, jednalo by se
způsobenou zaměstnavateli.
o obecnou odpovědnost zaměstTýkat se to může případné ztráty
nance za škodu, kterou by zanotebooku, který zmiňujete a
městnavateli způsobil zaviněným
který by vám zaměstnavatel k výporušením pracovních povinnoskonu práce zapůjčil. Mohou to
tí. Ta je formulována v § 250
být i další věci např. služební
zákoníku práce. Dle tohoto paramobil nebo zapůjčení počítače
grafu je zaměstnanec povinen
s tiskárnou apod.
nahradit plnou skutečnou škodu,
Problematika je řešena v § 255
a to v penězích, pokud nelze škozákoníku práce. Zásadou je, že tydu odčinit uvedením v předešlý
to svěřené věci musí být přestav. Výše požadované náhrady
dávány zaměstnanci oproti pípak nesmí přesáhnout částku
semnému potvrzení. Pokud by
rovnající se 4,5násobku jeho
se však jednalo o věc, jejíž cena
průměrného měsíčního výdělku.
přesahuje 50 000 - Kč, musí být
Na rozdíl od ztráty svěřené věci,
mezi zaměstnancem a zaměstnakde zaměstnanec musí dokazovatelem uzavřena písemná dohovat, že škodu nezavinil ani z nedda o odpovědnosti za svěřené
balosti, je u obecné odpovědnosti
věci. Takovouto dohodu pak lze
důkazní břemeno na zaměstnauzavřít pouze se zaměstnancem
vateli.
nejdříve v den, kdy dosáhne 18
Podle § 272 se při určení výše
let věku.
škody na věci v obou případech
Při způsobu práce v homevychází z ceny v době poškození
workingu je určitě splněna jedna
nebo ztráty.
z podmínek odpovědnosti za
městnance za ztrátu svěřené věci
Dotaz: Jsem „vozíčkář“ a pracoviště se z bezbariérové budovy
stěhuje do prostorů, kam se bez cizí pomoci nedostanu. Chci tedy
ukončit pracovní poměr, budu mít nárok na odstupné?
Odpověd: Zákoník práce v § 34
stanoví, že v pracovní smlouvě
musí být sjednány tzv. podstatné náležitosti, bez kterých pracovní smlouva ani nemůže být
platně uzavřena.
Pracovní
smlouva tak musí obsahovat:
a) druh práce, který má zaměst-
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nanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu
práce, ve kterých má být práce
podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.
Je pravda, že místo výkonu
práce může být pojato šířeji
např. jako obec nebo kraj či
v některých hraničních případech i jako celá republika.

§ ODPOVÍDÁME §

V jiných případech bude pojato
úžeji, a bude to přímo určené
nezaměnitelné místo, jako např.
adresa zaměstnavatele.
Neznám sice, jak byla vaše
pracovní smlouva uzavřena, ale
z logiky věci vzhledem k vašim
problémům předpokládám, že se
jedná o konkrétní místo výkonu
vaší práce, které také zaměstnavatel k vašim možnostem přizpůsobil nebo toto místo pro vás
vhodné zvolil.
Jak jsem výše zmínil, místo
výkonu práce patří mezi podstatné náležitosti uzavřené pracovní
smlouvy. Pracovní smlouva pak
je dvoustranným právním aktem, jehož obsah lze měnit jen
po vzájemné dohodě obou
smluvních stran. Jestliže tedy
jste měl místo výkonu práce
pouze v budově, z které se váš
zaměstnavatel nyní stěhuje, je
zcela na vás, zda budete s touto
změnou pracovního místa souhlasit. Přitom vůbec nezáleží na
tom, zda je zaměstnavatel ochoten na jiném místě vytvořit
takové podmínky, abyste se na
ně se svým vozíkem dostal.
Pouze tehdy, jestliže byste se
změnou místa výkonu práce
souhlasil, byl by zpracován dodatek pracovní smlouvy, který
by místo výkonu práce měnil.
V případě vašeho nesouhlasu
se změnou pracovní smlouvy
nastupuje řešení, které předpokládá zákoník práce v § 52
písm. b). Zaměstnavatel bude
nucen vám dát výpověď, protože
- v důsledku jeho přemístění vám již nebude moci přidělovat
práci v místě dohodnutém v pracovní smlouvě. To má pocho-

pitelně své další důsledky. Podle
§ 67 zákoníku práce přísluší
zaměstnanci, s kterým zaměstnavatel rozváže pracovní poměr
výpovědí nebo dohodou, mimo
jiné také podle § 52 písm. b),
odstupné. Výpovědní doba je
dvouměsíční. Výše odstupného
pak závisí na délce doby, po kterou pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele trval. Jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, jedná se o jednonásobek průměrného měsíčního výdělku. Na
dvojnásobek jeho průměrného
výdělku má zaměstnanec právo,
jestliže jeho pracovní poměr
u zaměstnavatele trval alespoň
1 rok a méně než 2 roky, na
trojnásobek jeho průměrného
výdělku, jestliže jeho pracovní
poměr u zaměstnavatele trval
alespoň 2 roky.
Vzhledem k vaší situaci lze
dovodit, že i v případě, že bude
v pracovní smlouvě uvedeno více
míst jako místo výkonu práce,
nastane situace, že vám nebude
moci zaměstnavatel přidělovat
práci dle pracovní smlouvy a
vznikne vám nárok na odstupné.
V žádném případě však nesmíte dávat výpověď vy. Odstupné je vázáno na výpověď
danou zaměstnavatelem. Aby
vznikl nárok na odstupné, lze se
zaměstnavatelem rozvázat pracovní poměr dohodou, v které
však musí být uvedeny důvody,
proč vám nemůže zaměstnavatel
přidělovat práci na pracovním
místě dle pracovní smlouvy.
Tedy důvody zákoník práce v §
52 písm. b).
JUDr. Pavel Sirůček

Vážená paní přesedkyně, vážený pane předsedo,
obracíme se na Vás s žádostí o rozeslání ankety Mladých
odborářů OSSOO členům Vaší základní organizace.
Platforma Mladých odborářů coby poradní orgán Výboru
odborového svazu funguje již několik let. K vytvoření této ankety
jsme přistoupili jednak proto, abychom nasbírali další podněty
týkající se témat a akcí, o které budou mít členové svazu zájem,
jednak proto, abychom se seznámili s dalšími odboráři, kteří by se
chtěli na činnosti platofrmy více či méně aktivně podílet.
Dovoluji si Vás tedy jménem výboru MlO OSSOO požádat,
abyste tuto anketu postoupili všem členům Vaší základní organizace, bez ohledu na jejich věk. Formulář je možné vyplnit elektronicky, a o jeho zaslání a případné další informace prosíme na
e-mailovou adresu ossoo@mladiodborari.cz. Odpovědi laskavě
zašlete co nejdříve, nejlépe do 18. 11. 2016.
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.
S pozdravem
Šárka Homfray
koordinátorka
MlO OS SOO

CETA slaví úspěch, ale odbory budou pokračovat v boji proti této dohodě
27. říjen 2016
Pod ohromným tlakem EU a korporátních lobbystických skupin
belgická regionální vláda Valonie
podlehla a uvolnila cestu schválení Mezinárodní dohodě o volném
obchodu mezi Kanadou a EU
(CETA). Přes silnou opozici občanských sdružení, odborů a veřejnosti slavili pravicoví politici napříč
Evropou úspěch v podobě rezignace Valonie. Generální tajemnice
PSI Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „Soustředěný tlak, který evropští
lídři a korporátní lobbystické skupiny vyvinuli na regionální vládu
Valonie, ukazují, jak jsou alergičtí na skutečnou demokracii. Pokud by
dostaly všechny místní a regionální komunity šanci hlasovat, neměla
by CETA šanci na schválení. Je velmi znepokojující, že někteří politici nyní vyzývají k dokonce ještě nižší úrovni demokratické kontroly
obchodu.“ Ratifikační proces dohody CETA ještě není kompletní.
Tato dohoda musí projít schválením každého národního parlamentu v Evropské unii, aby byla definitivní. Odboráři, aktivisté i občanská sdružení se připravují na kampaň, která zajistí, že hlas občanů
odmítající dohody jako CETA, TTIP a TISA bude vyslyšen.
Předseda Juncker se připojil k debatě odborů ohledně budoucnosti Evropy
Evropská odborová konfederace přivítala v pondělí 7. listopadpředsedu Evropské komise, JeanClaude Junckera, při diskuzi evropských odborových předáků o budoucnosti Evropy. K této debatě na půdě
ETUC se přidali švédská ministryně
pro EU a obchod Ann Lindeová,
evropský komisař Pierre Moscovici
nebo člen Evropského parlamentu Joao
Rodrigues. ETUC věří, že debata
ohledně budoucnosti Evropy je zoufale potřebná vzhledem k rostoucímu nedostatku důvěry v EU, kterou zapříčiňuje vysoká nezaměstnanost a chudoba, brexit, teroriszmus, selhání při řešení uprchlické krize a rostoucí nacionalismus a populismus napříč celou
Evropou. Evropské odbory usilují o Evropu férovější a více sociální.
ETUC věří, že EU se musí zaměřit na následující záležitosti:
- udržitelný růst k vytváření kvalitních pracovních míst a lepších pracovních podmínek;
- silnější pracovní práva a sociální ochrana;
- více demokracie pro pracovníky a občany.
Generální tajemník ETUC Luca Visentini k tomu uvedl: „ETUC
jedná s evropskými institucemi, národními vládami a širší veřejností,
aby ovlivnil budoucnost Evropy, a aby dosáhl férovější a sociálnější
Evropy“.
ETUC podporuje právo zůstat občanů EU žijících a pracujících
ve VB a občanů VB žijících a pracujících v EU
Výkonná rada ETUC na svém zasedání 26. – 27. října 2016 přijala
následující stanovisko: ETUC si uvědomuje, že rozhodnutí Velké
Británie z 23. června způsobilo velké obavy mezi evropskými občany,
kteří žijí a pracují ve Velké Británii, a zároveň také u občanů Velké
Británie, kteří žijí a pracují v EU. Jejich budoucnost je nyní velmi nejistá a je nezbytné, aby se tato nejistota vyřešila co nejrychleji, a aby
těmto občanům zůstalo právo zůstat v dané zemi. Věříme, že taková
práva by měla být garantována
bezpodmínečně ze strany vlád, kterých se to týká. Lidí by neměli být
používány jako zboží k vyjed-

návání. Odsuzujeme politiky, kteří takový postup navrhují. ETUC
vítá jasnou pozici své britské pobočky - odborové organizace TUC,
která zastává názor, že právo zůstat by mělo být garantováno
občanům EU pracujícím a žijícím v Británii. TUC zároveň vyzývá
britskou vládu, aby toto právo jednostranně garantovala. ETUC
zároveň vyzývá své pobočky v Evropě, aby urgovaly své svlády ke
schválení stejného pravidla pro britské občany. Uznání práva na volný pohyb osob má obrovský význam pro irský ostrov, a proto ETUC
vyzývá irskou i britskou vládu, aby podpořily pokračování volného
pohybu osob mezi těmito ostrovy.
ETUC volá po běžném konsolidovaném korporátním daňovém
základu
ETUC podporuje zavedení povinného obecného konsolidovaného
korporátního daňového základu napříč Evropskou unií. Zástupkyně
generálního tajemníka ETUC Veronica
Nilssonová k tomu řekla: „Obecný konsolidovaný daňový základ učiní agresivní
daňové plánování podstatně náročnější a
zároveň odstraní některé pohnutky k přesouvání peněz za účelem placení nižších
daní, obzvláště přes používání transferového stanovování cen“. ETUC s politováním konstatuje, že:
- Evropská komise navrhuje dvoustupňový proces, který odloží konsolidaci, což vytvoří nové díry v systému a podpoří přesouvání
zisků, až dokud nebude schválený obecný konsolidovaný daňový
základ;
- je závazný pouze pro největší nadnárodní společnosti, co znamená,
že pro ostatní společnosti zůstane v platnosti jejich národní daňový
základ.
Pracovní program – Co považuje Komise za důležité?
Zástupci ETUC se shodují na následujícím:
souhlasíme s Evropskou
komisí, že navržený pilíř sociálních
práv, zvýšení investic a Iniciativa
pro mladé jsou důležitým iniciativami pro rok 2017;
vítáme nově navrženou
podobu Paktu stability a růstu a slib
posílení nástrojů na ochranu obchodu, ačkoliv v návaznosti na nedávné drama kolem CETA se
domníváme, že závazek k férovému obchodu a transparentnímu obchodnímu vyjednávání by byl na místě;
- jsme znepokojeni absencí jakékoliv zmínky o zastoupení pracovníků ve výborech, absencí komentáře k evropským pracovním
radám nebo ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, z toho vyplývá nepříjemná implikace, že tyto záležitosti nejsou pro
Evropskou komisi důležité;
- jsme zklamáni, že Evropská komise ignorovala náš opakovaný
požadavek zařadit iniciativu „odbory a zaměstnavatelé pro rozvoj
ambiciózní průmyslové politiky“ do pracovního programu;
- jsme překvapeni, že vyjednávání o brexitu nebyla zmíněna a opět
zdůrazňujeme absolutní důležitost uznání práv evropských občanů
žijících ve Velké Británii a britských občanů žijících v EU.
Generální tajemník ETUC Luca Visentini to komentoval slovy:
„Hlavní prioritou Evropské komise by mělo být vytvoření udržitelného růstu a kvalitních pracovních míst za účelem boje s chudobou a
nerovností, která velice kazí atmosféru v Evropě. Nejsem
přesvědčený, že pracovní program je dostatečně zaměřen na tyto
problémy, ačkoliv některé požadavky odborů byly vzaty v potaz, a
mnoho nyní závisí na ambici návrhů, které budou učiněny příší rok.
Dávám tímto Evropské komisi na vědomí, že očekáváme silný sociální pilíř včetně nových zákonných práv pro pracovníky a jejich
rodiny.“
Pavol Mokoš
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