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Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
jsme na konci kalendářního
roku, je adventní čas, kdy se
obvykle zaměřujeme na zajištění co nejklidnějšího a nejhezčího prožití vánočních
svátků a důstojný vstup do
nového roku.
Dovolte nám, abychom poděkovali členům orgánů odborového svazu, zástupcům
jednotlivých sekcí v rámci
odborového svazu a všem našim členům za aktivní přístup
k projednávaným otázkám a řešení konkrétních úkolů v tomto
pomalu končícím roce.
Současně je třeba poděkovat všem zaměstnancům
odborového svazu za jejich operativní a profesionální přístup
k jednotlivým úkolům.
Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních, hodně

Předsednictvo VOS

V Praze se ve čtvrtek 7. prosince konalo 23. zasedání předsednictva Výboru OSSOO. Předseda OS Bc. Pavel Bednář informoval o jednání 7. sněmu
ČMKOS, který se v listopadu
zabýval mimo jiné přípravou
sjezdu ČMKOS, kolektivním
vyjednáváním v roce 2017 na
podnikové úrovni a vyšším stupni, přetěžováním zaměstnanců
s dopadem na dlouhotrvající pracovní neschopnost a členskou
základnou. P. Bednář dále v rámci informace o činnosti od minulého zasedání PVOS hovořil
o své účasti na manifestačním
mítinku partnerského odborového svazu SLOVES v Bratislavě, jehož tématem byla změna odměňování ve veřejném sektoru, a o účasti 1. místopředsedy
OSSOO JUDr. Rudolfa Pospíšila
na celostátní poradě vedení
České správy sociálního zabez-

pečení. P. Bednář se v uplynulém
období účastnil mezinárodní
konference Za sociální Evropu
v Drážďanech a v rámci delegace ČMKOS pak setkání s bankovní radou České národní banky k vývoji míry inflace v ČR
v roce 2017, odhadu na rok 2018
a postoji k přijetí eura. ČMKOS
si je vědoma závazku k přijetí,
ale musí k tomu být vytvořeny
podmínky k minimalizaci negativních dopadů na zaměstnance
a obyvatelstvo vůbec, jedním ze
stěžejních předpokladů je kurz,
který neznehodnotí práci a majetek občanů.
Předseda Sekce finanční správa OSSOO Ing. Vojtěch Rosenberger a předsedkyně Sekce veřejná správa OSSOO Ing. Alena
Gaňová v diskusi vyslovili
poděkování odborníkům odborového svazu za rychlou a kompetentní pomoc při řešení prob-

zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím roce 2018 a načerpání nových sil do další aktivní odborové činnosti ve prospěch
všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách v následujícím období.
Bc. Pavel Bednář, v. r. předseda
JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. 1. místopředseda
Ing. Břetislav Dvořák, v. r. 2. místopředseda
lémů v základních organizacích.
Předsednictvo projednalo materiály předkládané následnému
zasedání Výboru OSSOO a za-

řazení nové základní organizace
ustavené při společnosti ASKO
nábytek do evidence OSSOO.
-dě-

Po zahájení 6. zasedání VOS
konaném ve čtvrtek 7. prosince
v Praze proběhlo vystoupení
hosta zasedání, předsedy ČMKOS
Josefa Středuly, doprovázené
video prezentací. Ten v úvodu
připomněl, že byť nyní jmenovaný premiér Andrej Babiš hlasoval pro zákon o státní službě, tak
na sjezdu OSSOO v roce 2015
přiznal, že tento zákon nečetl.
Nyní po volbách budeme mít
možnost posoudit, jak bude tento
zákon fungovat ohledně personální stability státní správy.
Úspěchem odborů je, že se neadekvátně nízké odměňování zaměstnanců stalo celospolečenským tématem, podíl na tom má
bezpochyby kampaň „Konec lev-

né práce“. Ukázaly se jako velmi
plané obavy z růstu nezaměstnanosti kvůli zvyšování minimální mzdy. Ta byla v ČR zvyšována
v uplynulém volebním období
a ČR má nyní nejnižší nezaměstnanost, 2,8 %. Stejně nesmyslné
je strašení náklady práce v ČR,
protože ve skutečnosti jsou třetinové vůči sousednímu Německu.
Pravdou je, že propastné rozdíly
v životní úrovni „západu“ a „východu“ Evropy přetrvávají. Zaměstnanci v ČR mají delší pracovní dobu a 29 % zaměstnanců
pracuje na směny. Odbory jsou
proti zneužívání zahraničních
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pracovníků, ti musí být odměňováni stejně jako domácí zaměstnanci. J. Středula poděkoval
za užitečnou spolupráci vedení
našeho odborového svazu a ocenil aktivitu platformy mladých
odborářů našeho odborového
svazu. Velkým tématem i pro
odbory je Společnost 4.0, když je
nutno zaměřit celoživotní vzdělávání na ekonomicky činnou
populaci, na jejíž zaměstnanost
by jinak nové technologie měly
nepříznivý dopad. Pokračovat
budou v příštím roce výjezdy
ČMKOS do regionů i odborová
akademie, a činnost vůči širší
veřejnosti typu pořádání soutěže
Zlaté české ručičky či účast na
veletrhu pracovních příležitosti
Profesia Days.
Výbor projednal čerpání rozpočtu OSSOO za tři čtvrtě roku
2017 a projednal a schválil po
diskusi rozpočet na rok 2018.
Dále projednal aktivity OSSOO
ohledně rekreací pro členy a jejich rodinné příslušníky v roce
2017, které byly realizovány formou rámcových smluv a které si
účastníci objednávají samostatně,
a schválil tuto spolupráci i pro
rok 2018. Znovu bude také
možno využit k rekreaci středisko
Čeňkova pila OS peněžnictví
a pojišťovnictví a rekreaci OS
skla, keramiky a porcelánu v Chorvatsku.
V rámci jednání o majet-

kových aktivitách OSSOO byl
projednán plán hospodaření rekreačního střediska Smrk v Lázních Libverda, které je ve společném vlastnictví základní odborové organizace při Ministerstvu financí a OSSOO.
Schváleny byly termíny zasedání PVOS, VOS a revizní komise OSSOO v roce 2018, a zástupci ve Sněmu ČMKOS pro rok
2018 Ing. A. Gaňová, J. Chytrý,
Ing. V. Zahrádka, Mgr. J. Dudek,
Bc. M. Lokvenc, Bc. P. Bednář
a náhradníci JUDr. R. Pospíšil,
Ing. B. Dvořák, Ing. V. Rosenberger, Z. Rozová, Ing. K. Kubátová.
VOS dále schválil delegáty na
sjezd ČMKOS, který se bude konat 27. a 28. dubna 2018, Bc. P.
Bedáře, JUDr. R. Pospíšila, Ing.
B. Dvořáka, Ing. A. Gaňovou, J.
Chytrého, Ing. Vladimíra Zahrádku, Mgr. J. Dudka, Bc. M. Lokvence, Ing. V. Rosenbergera, Ing.
K. Kubátovou, Leonie Liemich
a náhradníky Mgr. Z. Balcarovou, Ph.D, Ing. M. Hofmanovou,
Mgr. M. Brchaňovou, Mgr. J. Rampase, M. Štrejna.
Aktuální informace vedení
OSSOO o činnosti od minulého
zasedání konaného v dubnu 2017
doprovázené video prezentací
přednesl předseda OS P. Bednář.
Shrnul jednání orgánů odborového svazu a cyklus školení
k nejrůznější odborové tématice
pro odboráře obecně i speciálně
zaměřené na státní službu či

ze sekcí

Veřejná správa - mimořádné jednání

Vzhledem k situaci ohledně
kolektivního vyjednávání se po
konání Výboru OSSOO 7. prosince sešli členové vedení sekce,
která sdružuje odboráře - zaměstnance územních samosprávných celků.
Na konci května toho roku bylo doručením návrhu na uzavření kolektivní smlouvy vyššího
stupně Svazu měst a obcí ČR
(včetně stanoviska MPSV ze dne
3. 5. 2017, ze kterého vyplývá,
že SMO ČR je organizací zaměstnavatelů) oficiálně zahájeno
kolektivní vyjednávání za
účelem uzavření kolektivní
smlouvy vyššího stupně pro zaměstnance územních samosprávných celků. Vedení našeho
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odborového svazu a Sekce veřejné správy OSSOO sice několikrát jednaly se zástupci SMO
ČR, ale bez konkrétních závěrů.
A tak OSSOO oznámil smluvní
straně, že celou záležitost považuje za spor o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně ve
smyslu § 11 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání a jako
zprostředkovatele v tomto sporu
navrhl pana doc. JUDr. Petra
Hůrku, Ph.D. OSSOO požádal
Svaz měst a obcí České republiky o vyjádření k tomuto návrhu
v termínu do 30. 11. 2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že
OSSOO obdržel od SMO ČR
dne 23. 11. 2017 zamítavé stanovisko, ve kterém vyjadřuje neochotu být smluvní stranou kolektivní smlouvy vyššího stupně,
navrhl OSSOO dopisem ze dne

službu v bezpečnostních sborech,
kterých se zúčastnilo více než 550
funkcionářů.
Na konci května bylo zahájeno
předáním písemného návrhu kolektivní vyjednávání se Svazem
měst a obcí ČR. Vedení OS jednalo několikrát s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr.
J. Postráneckým ohledně novely zákona o státní službě a také
o kolektivním vyjednávání. Stávající KDVS pro státní zaměstnance podle jejího článku 16 bodu 7 je prodloužena i na rok 2018.
V uplynulém období se podařilo pozitivně ovlivnit novelu
zákona o obecní policii (ohledně
odborné zkoušky způsobilosti)
novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů (zrušení neplacených 150
hodin přesčasů, ale nepodařilo se
prosadit možnost uzavřít kolektivní dohodu vyššího stupně).
Prostřednictvím předsedy OS
a místopředsedy OS se OSSOO
účastní práce rady vlády pro veřejnou správu a tripartitního pracovního týmu pro veřejné služby
a veřejnou správu, a politickoodborné pracovní skupiny pro
řešení problematiky odměňování
ve státní službě. Velké úsilí bylo
věnováno otázce platů. Kompli-

kovaná jednání završená významným zvýšením tarifních platů
podpořili významnou účastí odboráři svazu na setkání zástupců
zaměstnanců z veřejného sektoru
na konci srpna i na mítinku Konec levné práce. Je jednoznačné,
že bez odborů by k navýšení platů
a ani k návratu k 2% přídělu do
FKSP nedošlo. Výbor ocenil úsilí
vedení OS ohledně vyjednávání
o platech speciálním poděkováním.
Za poslední dva roky nevýznamně poklesl celkový počet členů
OSSOO, nových členů vstoupilo
na 2700, většinou se jejich věk
pohybuje okolo 40 let. Problémem zůstává získávání mladých
lidí pod 30 let.
R. Pospíšil informoval, že k novince, Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), které
vstupuje v účinnost 25. května
2018, vydá ČMKOS metodiku.
O změnách, které přináší novela
zákona o veřejných rejstřících,
jsou informovány základní a místní organizace, koordinační a podnikové výbory OSSOO prostřednictvím elektronické pošty.
Zasedání VOS se zúčastnilo 30
z jeho 39 členů.
-dě-

Příští číslo NOS 1/2018 vyjde
v pondělí 8. ledna 2018
6. 12. 2017, aby Ministerstvo
práce a sociálních věcí v předmětném sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně
určilo ve smyslu § 11 odst. 2
zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném
znění, zprostředkovatele ze
svého seznamu z prostředkovatelů a rozhodců.
Navrhovaná kolektivní smlouva má zajistit v podobném
rozsahu jako to obsahuje kolektivní dohoda vyššího stupně pro
státní zaměstnance například
placené indispoziční volno, finanční dary při životních a pracovních výročích a studijní volno, a 4% sociální fond na kulturní, společenské, sportovní
a sociální aktivity. Odbory mají
zato, že zlepšené sociální podmínky by přispěly k personální
stabilizaci v úřadech územních
samosprávných celků, když nyní
řada měst a obcí má personální
problémy se zajištěním své činnosti. Navíc řada zaměstnanců

úřadů obcí vykonává státní
správu a není tak důvod, proč by
neměli požívat podobné výhody
jako státní zaměstnanci.
O stávající situaci bude
OSSOO prostřednictvím základních odborových organizací informovat všechny zaměstnance
územních samosprávných celků.
Vedení sekce očekává, že
odborové organizace, ale také
zaměstnanci, kteří nejsou odborově organizováni, dle svých
možností podpoří uzavření této
kolektivní smlouvy vyššího
stupně na všech úrovních, na
kterých mají možnost se k pracovním a sociálním podmínkám
zaměstnanců vyjádřit. Věří, že
tato iniciativa přispěje ve svých
důsledcích ke stabilizaci pracovních kolektivů zaměstnanců
měst, obcí a krajů, a nemalou
měrou přispěje k větší atraktivitě
a důstojnosti postavení zaměstnanců územních samosprávných
celků.
-dě-

ze sekcí

Policisté a zaměstnanci PČR

Výjezdní zasedání Sekce policistů a zaměstnanců policie ČR
OSSOO proběhlo 15. a 16. listopadu v Jilemnici okr. Semily
Hostem výjezdního zasedání
byl I. místopředseda OSSOO
JUDr. Rudolf Pospíšil, který
omluvil neúčast předsedy OS
Bc. Pavla Bednáře, který měl
neodkladné jednání. Dále přítomné informoval o registru kolektivních smluv a dohod s pozdějšími změnami od 18. 8. 2017.
Hovořil o složitém vyjednávání
letošního 10% nárůstu platových tarifů od 1. 11. 2017. Atmosféra vyjednávání vyústila ve
stávkovou pohotovost, přesto se
nepodařilo prosadit zvláštní příplatky pro úředníky vykonávající přestupkovou agendu atd.
OS vyjednává vyšší příjmy pro
určitou kategorii zaměstnanců
veřejných služeb a státní správy.
Dne 6. listopadu byl vládou ČR
schválen návrh nařízení, který se
týká katalogu prací a činností,
od kterých se odvíjí katalog
činností u bezpečnostních sborů. Úspěšně se podařilo projednat a přijmout novelu zákona
o obecní policii, úpravu v zákoně 361/2003 o služebním poměru.
Dále R. Pospíšil seznámil přítomné s pořádáním školení
BOZP v Praze a Ostravě v listopadu 2017. 7. října 2017 jsme
si připomněli Světový den důstojné práce, která musí být prioritou všech pracujících, zaměstnanců i vlády. Důstojná práce je
základem důstojného života.
Spravedlivé mzdy a platy, nemocenská, placené dovolené, právní
obhajoba atd., je to, pro co se pracující organizují v odborových
organizacích. Předseda KOV
Mgr. Petr Pacher a předseda
Sekce policistů a zaměstnanců
PČR OSSOO Jaroslav Chytrý
dále přítomné seznámili s informacemi z porady policejního
prezidenta a setkání s ministrem
vnitra Milanem Chovancem dne
11. října. Ministr označil konstruktivní spolupráci resortních
odborů za korektní a profesionální - proto se nám společně
mnoho věcí povedlo. Za to všem
poděkoval, a popřál odborům,
aby úspěšně pokračovaly i do
budoucna.
P. Pacher dále informoval o záměru PP zkvalitnit činnost ně-
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kterých útvarů s celorepublikovou působností. PP dále bude vysílat policisty na zahraniční mise, podstav policistů je
vysoký a PP tento problém bude
řešit od ledna 2018 náborovým
příspěvkem se závazkem na odpracování smluvených let a uvažuje i o změně požadavků při

náboru. Předseda sekce PAZ
PČR upozornil na problematiku
čerpání indispozičního volna
a požádal přítomné o zdůraznění
této informace ve svých organizacích při průběhu konferencí.
Dále poukázal na probíhající
změny v zásadách FKSP u zaměstnavatelů, zřizování kreditů,
údajně ve prospěch zaměstnanců, přes společnosti HP atd.
Ale dochází zde k porušování
vyhlášky MF, tak jak nás upozornil ve vyžádané informaci
pan M. Sabo, zaměstnanec MF.
Má výhrady k některým položkám v tvorbě rozpočtu FKSP,
i přesto že za rozpočet zodpovídá správce fondu (ředitel společnosti).
Činnost v hodnoceném období byla zaměřena na navýšení
platů, došlo k vyjednání 10 %
do platových tarifů od 1. 11.
2017. Jedná se o navýšení objemu mzdových prostředků pro
zaměstnance státu (jak civilní,
tak i všechny bezpečnostní složky státu). Odbory jako celek se
musí vyrovnat s protilidovou

politikou pravicových stran a aktivizovat svojí členskou základnu a pokračovat v kampani
„Konec levné práce“. Odbory
mají obtížnou pozici, obhajovat
práva a oprávněné požadavky
nejen svých členů, ale i všech
zaměstnanců, které zastupují.
Jedná se zejména o dodržování
KS a KD, ZP, OZ, NV v oblasti
mzdového vývoje a připravovaných reforem činností od MV.
Ke všem projednávaným otázkám VZO zaujímaly stanoviska,
která byla bezodkladně sdělována prostřednictvím web stránek,

podařilo dosáhnout optimálního
stavu ve prospěch zaměstnanců,
ale je potřeba zaměstnance motivovat a vytvářet jim příznivé
podmínky, a to nejen finanční,
ale i pracovní. Na zasedáních
naší sekce řešíme také jak získat
nové odboráře. Názorů je mnoho, ale ani benefity u ZO nejsou
motivací, zaměstnavatel nové
zaměstnance neinformuje dostatečně o působení odborové organizace, zaměstnanci jsou informováni že KS a KD najdou na
stránkách www zaměstnavatele.
Proto je nutností nové zaměst-

v novinách NOS našeho OS
a i v SONDÁCH ČMKOS.
Zástupci ZO se podílejí na
spolurozhodování v úrazových
a odškodňovacích komisí při KŘ,
FKSP, výběrových komisích
a aktivně se podílí na tlumení
negativních jevů, které se dotýkají bezprostředně členů odborů
a dalších zaměstnanců. Sekce
v rámci OS jsou na základě stanov OS zcela autonomní a svoji
problematiku řeší individuálně.
OS působí v této oblasti spíše
jako koordinátor tak, aby tato
činnost byla v souladu se zájmy
OSSOO jako celek, zpravidla se
tato pomoc soustředí do oblasti
legislativní, pracovněprávní,
mzdové, pracovních podmínek
apod. Sekce iniciovala za uplynulé období řadu jednání u policejního prezidenta. Ne vždy se

nance informovat přes naše
skupináře, předsedy a informovat o naší mravenčí práci. O tom
že OS podporuje a vyjednává
výhody pro všechny občany, že
společně chceme lepší zítřek
a bez členské základny se nám
to nepodaří. Vždyť zástupci
OS, ČMKOS a předsedové sekcí
a ZO chtějí pro zaměstnance
důstojnou práci, finanční ohodnocení i slušné zacházení. Tímto chceme poděkovat všem
z vedení ČMKOS, zástupcům
OSSOO i některým členům politických stran, kteří v letošním
roce pro občany ČR prosadili
tolik změn v nařízeních vlády
ČR. Věřte, že bez vás, členské
základny, se nám nepovede vyjednávat a prosazovat naše vize.
Jaroslav Chytrý
předseda sekce

Soudy a státní zastupitelství ČR

Výbor Sekce soudy a státní zastupitelství ČR OSSOO si zvolil na
svém zasedání 28. listopadu nového předsedu Mgr. Jana Rampase,
státního zástupce z Rakovníka. Nový předseda narozený v roce 1984
je „bezkonkurenčně“ nejmladším členem PVOS i Výboru OSSOO.

Na zadání vlády provedla
sekce pro státní službu MV srovnávací průzkum služebního hodnocení za rok 2016. Výsledky tohoto průzkumu byly zástupcům
služebních úřadů představeny
na pravidelné metodické poradě
v Benešově. Primárním úkolem
bylo vyhodnotit, zda stávající
úprava služebního hodnocení vyhovuje potřebám služebních úřadů, nebo zda existuje nutnost její
novelizace. Součástí přezkumu
bylo srovnání údajů za rok 2016
s údaji získanými za rok 2015.
Celá analýza je dostupná na webu sekce pro státní službu MV
(http://www.mvcr.cz/sluzba/clan
ek/ostatni-dokumenty.aspx).
Výsledky za rok 2016 mají zajímavější vypovídací hodnotu
než ty předchozí, jelikož již bylo
do služebního hodnocení zahrnuto mnohem více státních zaměstnanců, byla hodnocena služba za
celý kalendářní rok, a pro řadu
hodnocených i hodnotitelů to již
nebylo první služební hodnocení.
Výsledky průzkumu potvrdily
některé tendence, o kterým jsme
již v průběhu hodnocení slyšeli
z řad členů našeho odborového
svazu, a na které jsme sekci pro
státní službu i náměstka RNDr.
Postráneckého upozorňovali. Jde
zejména o následující zjištění:
• V ministerstvech a na ÚV byl
vyšší podíl státních zaměstnanců hodnocen stupněm
„vynikající“ než na jiných
ústředních správních úřadech
a podřízených úřadech, a tento
rozdíl se oproti roku 2015 ještě
dále prohloubil.
• Ačkoli výše uvedené platí jak
pro představené, tak pro ostatní státní zaměstnance, mezi
představenými je výrazně
vyšší podíl těch, kteří dosáhli
ve službě vynikajících výsledků než mezi řadovými státními
zaměstnanci. Mnohem nižší
podíl představených naopak
dosáhl pouze dostačujících
výsledků (viz grafy).
• V rámci stejného stupně služebního hodnocení mají nižší
procentuální výši osobního
příplatku řadoví státní zaměstnanci než představení, a čím
„vyšší“ úřad, tím vyšší průměrná procentuální výše osobního příplatku.
Průzkum přinesl další zajímavá zjištění, např. že meziročně
mírně poklesla průměrná pro-

4

NOS 20/2017

Analýza služebního hodnocení za rok 2016
centní výše osobního příplatku
ve vztahu k výsledkům služebního hodnocení, což je přičítáno
mj. valorizaci platových tabulek.
Řada státních zaměstnanců tak
mohla meziročně dosáhnout lepších výsledků ve služebním hodnocení, aniž se jim to projevilo
na výši osobního příplatku.
Naopak nebylo až tak výrazných
rozdílů mezi představenými
a řadovými státními zaměstnanci
v tom, jakému podílu z nich byl
osobní příplatek zvýšen, a vyšší
podíl zvyšovaných osobních příplatků byl v podřízených správních úřadech (zde se nehovoří
o celkové výši ani o tom, kolik
bylo přidáno). Sekce pro státní
službu se rovněž pozastavila nad
tím, že mezi představenými je
vyšší podíl vynikajících všeobecně uznávaných odborníků a stát-

ních zaměstnanců, kteří dosáhli
bodového hodnocení 6,1.
V rámci správního řízení přezkoumává sekce pro státní službu
služební hodnocení z různých
služebních úřadů. Nejzávažnějšími nedostatky shledali v loňském roce zejména nedostatek
podkladů pro provedení služebního hodnocení, nedostatečnou
individualizaci a nedostatečnou
konzistentnost.
Z pohledu služebních úřadů
byly vznášeny připomínky a návrhy na úpravu zejména k hodnotícím kritériím, jejich výčtu
a váze, případně k hodnotící škále. Uvedené údaje byly zjišťovány jako případný podklad pro
jednání politicko-odborné pracovní skupiny k odměňování ve státní službě koordinované MPSV.
Vcelku se však většina služeb-

ních úřadů vyjádřila v tom smyslu, že dosavadní stav právní
úpravy považuje za vyhovující.
Na meziresortní úrovni hodlá
sekce pro státní službu řešit zejména návrhy na úpravu výčtu
hodnotících kritérií. Na metodické poradě v Benešově však jak
RNDr. Postránecký, tak další zástupci sekce apelovali na důsledné provádění služebního hodnocení v souladu s jeho účelem, kritizovány byly výše uvedené tendence v odlišném přístupu k hodnocení v závislosti na úrovni
úřadu a postavení státního zaměstnance. Nepochybuji o tom,
že se s těmito problémy setkáme
i ve služebním hodnocení za rok
2017, a připomínám možnost
obrátit se na odborový svaz s případnými problémy a stížnostmi.
Šárka Homfray

Nový krok pro zapojení mládeže do evropských odborových struktur

Od 27. do 29. listopadu se
konalo v Bruselu setkání výkonného výboru EPSU. Jako členka
evropské platformy pro mládež
EPSU jsem se tohoto setkání
jako zástupce OSSOO zúčastnila poprvé. Setkání výkonné rady
se konají pravidelně dvakrát do
roka a diskutuje se zde o provedené práci, jejích výsledcích
a budoucích pracovních okruzích EPSU.
Na programu tohoto setkání
bylo několik bodů - například:
hodnocení PSI kongresu v Ženevě ke konci října 2017 na téma People over profit, první návrh plánovaného EPSU kongresu 2019 v Dublinu, aktuální
stav pracovní skupiny, která se
v současnosti zabývá konzultací a informovaností o evropském sociálním dialogu či dohoda o volném obchodu mezi
EU a Ukrajinou.
Pro mladé zástupce sítě EPSU
Youth Network bylo nejdůležitějším bodem agendy změna
stanoviska EPSU EC, s cílem
zajištění účasti mladých lidí na
tomto setkání. Po schválení této
změny byla umožněna účast
dvou mladých členů EPSU
Youth Network na pravidelných
EPSU EC setkáních, a také
otevřena možnost předkládání
návrhů a příspěvků do diskuze.
Isolde Kunkel-Weberová se obrátila jako předsedkyně EPSU
na mladé, ať skutečně tohoto
práva využívají a přinášejí kritické náhledy z pohledu mladých lidí z různých zemí a odborových svazů EU. Kromě

Leonie Liemich z OSSOO, byli
zvoleni Sven DeGuise (ACV
Openbare diensten z Belgie),
Maria Vasakouová (GENOPDEI z Řecka) a Malte Clemens
(ver.di z Německa).
Dalším důležitým bodem programu tohoto setkání byla přednáška Inge Bernaertsové (vedoucí kabinetu Marianne Thyssenové, evropské komisařky pro
sociální věci, zaměstnanost a začlenění). V rámci její prezentace
proběhla i diskuze, kdy zástupkyně OSSOO Leonie Liemich se
dotázala na naplňování evropského pilíře sociálních práv
a aktivní podpory zaměstnanosti
v kontextu problému nezaměstnanosti mládeže v Evropě.
Evropská komise totiž v doporu-

Josef Středula:
Odcházející vláda byla vládou sociálního dialogu, smíru, růstu ekonomiky, mezd a platů
Nová vláda by měla odmítnout snahy o zavedení
dvojího zdravotního pojištění
Končící koaliční kabinet Bohuslava Sobotky byl podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly
úspěšnou vládou, které se povedlo naplnit většinu svých programových cílů. „Zemi předává
s velmi dobrou ekonomickou bilancí, rekordně nízkou nezaměstnaností a zdravým růstem
mezd a platů,“ uvedl Josef
Středula a zdůraznil: „K pozitivním výsledkům a společenskému
konsensu nepochybně přispěl
i seriózně vedený sociální dialog
mezi zaměstnavateli, odbory
a vládou v rámci tripartity.
ČMKOS věří, že i příští vláda
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na pozitivní sociální dialog naváže.“
ČMKOS varuje před snahou
některých zdravotních pojišťoven zavést tzv. druhou platbu
zdravotního pojištění, považuje
to za nebezpečný signál, jak
zatížit pojištěnce. Pod krásnými slovy o podpoře pacientů
a zlepšování kvality péče se podle ČMKOS skrývá zvýšení
zdravotního pojištění pro zaměstnance a jde o narušení ústavních principů v oblasti zdravotní péče. ČMKOS se domnívá,
že vytvoření komerčního zdravotního připojištění, po kterém
nyní volá Svaz zdravotních pojišťoven, je v kolizi s evropskou
legislativou.
5. 12. 2017

čení Rady z roku 2013 doporučistupcem je od poslední schůze
la zaměřit se na tento problém.
členka řecké mládeže Maria VaV posledních čtyřech letech se
sercauová.
zlepšila výkonnost práce na trhu
Velmi nás těší, že jsme také
práce u mladých lidí, ale jak v tépředstavili knihu "Budování
to oblasti postupuje Evropská
Evropské federace odborových
komise? Má Evropská komise
svazů veřejných služeb: historie
nějakou dlouhodobou strategii?
EPSU v období 1978 - 2016".
Krátké video odpovědi brzy naNapsala ji bývalá generální
jdete na facebookovém profilu
tajemnice EPSU Carola FischEPSU:
bach-Pyttelová. Tuto knihu osobhttps://www.facebook.com/EPS
ně představila po zasedání
výkonného výboru dne 28. lisUnions/.
topadu. Kniha je také k dispozici
Předběžně vás tímto chci také
ke stažení na našich webových
informovat o konferenci s titustránkách:
lem "Nová genderová smlouva:
http://www.epsu.org/article/buil
Uplatňování rovnosti žen a mužů
v době krize", která se koná 7.
ding-european-federation-pubaž 8. února 2018 v Praze. Tuto
lic-service-unions-history-bookkonferenci pořádá výbor pro
epsu
rovnost v rámci EPSU, jehož záLeonie Liemich
Za novou genderovou smlouvu: Implementace rovnosti žen
a mužů v době krize
Vývoj indexu genderové rovnosti (Gender Equality index) ukazuje, že státy Evropské unie udělaly jenom minimální pokroky v této oblasti. Ženy se
potýkají s nerovností především při odměňování a v penzi, nejsou
dostatečně zastoupeny v rozhodovacích funkcích a navíc jsou stále oběťmi
násilí v domácnosti či na pracovišti.
Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) je plně
odhodlána v tomto ohledu učinit pozitivní změnu ve prospěch žen, jde o jednu z priorit následujícího období. V roce 2017 výkonný výbor EPSU přijal
usnesení k agendě s konkrétními kroky zaměřenými na zlepšení situace na
poli rovnosti žen a můžu a práva žen. EPSU v únoru 2018 organizuje mezinárodní konferenci, která by měla identifikovat klíčové elementy pro novou
genderovou dohodu postavenou na základě rovnosti a antidiskriminace.
Konference má za cíl spojit odbory, mezinárodní organizace, evropské instituce a výzkumníky v oblasti genderové problematiky k formulaci nové genderové dohody a specifické politiky proti nerovnosti a diskriminaci.
Témata konference budou:
Snížení rozdílů v odměňování žen a mužů a v zaměstnanosti
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jako klíčový předpoklad
pro rovnost žen a mužů a kvalitní zaměstnání
Investice do služeb veřejné péče v době krize implementace politiky rovných
příležitostí mužů a žen
Konference se bude konat 7. až 8. února 2018 v Praze v hotelu Olšanka.
Tlumočení do českého jazyka je zajištěno.
Pokud máte zájem o účast, zaregistrujte se do 20. prosince 2017 u Barbary
Helfferichové (EPSU) na e-mailové adrese: bhelfferich@epsu.org
Info o konferenci bude také na:
https://www.facebook.com/osstatorg a www.statorg.cmkos.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po technické přestávce, která byla způsobena změnou provozovatele, se vrací Odboryplus.cz, portál plný výhod pro členy
odborových organizací ČMKOS.
S novým provozovatelem přinášíme také nové webové prostředí.

Rádi bychom ve spolupráci s provozovatelem portálu
firmou Refin Asistent s.r.o., nabídli našim členům pestrou nabídku zvýhodněných a kvalitních služeb a zboží.
První výhody najdete na www.odboryplus.cz již nyní.
Provozovatel pokračuje v jednáních s partnery a nabídku
bude postupně rozšiřovat.
Jak se na nový benefitní portál registrovat?

1) Členové, kteří byli registrováni na původním
portálu Odboryplus.cz
• Členové, kteří byli registrovaní v předešlé verzi benefitního portálu Odboryplus.cz, obdrží v průběhu
prvního týdne provozu automaticky e-mailem unikátní odkaz pro obnovu hesla. Na tomto odkazu, který je
přesměruje do sekce registrace/přihlášení, vytvoří
své nové heslo.
• V případě, že by nedošlo k doručení e-mailu, kontaktujte info@odboryplus.cz nebo Infolinku 777 799
212 (pondělí až pátek od 09.00 do 17.00 hodin).
2) Noví uživatelé, kteří nebyli registrováni na původním portálu Odboryplus.cz
• Registrační formulář je k dispozici po stisknutí tlačítka Vstoupit na úvodní stránce portálu Odboryplus.cz.
• Po vyplnění údajů v registračním formuláři stačí
potvrdit tlačítkem Registrovat a vaše registrační údaje budou automaticky zaslány na Váš e-mail. Po registraci se již bude možné přihlásit vždy vaším emailem a heslem.
Poznámka: V případě, že registrovaný uživatel benefit-

ního portálu Odboryplus.cz nebude členem některé
z odborových organizací sdružených v ČMKOS, bude jeho uživatelský účet zablokován. Uživatelský účet bude
zablokován také v případě ukončení členství v odborech.
Jak nový benefitní portál funguje?

Nepřihlášený uživatel na portálu vidí pouze základní
informace. Teprve po přihlášení do portálu se budou zobrazovat kompletní informace o jednotlivých nabídkách
a způsobu využití slev.
Nabídky slev a výhod jsou řazeny přehledně do jednotlivých kategorií a každý člen je může využít nejen pro
sebe, ale i pro své rodinné příslušníky.
U každé akce či bonusu bude vždy popis, jak lze tento
produkt či službu využít, např.:
• Slevový kód: Po zadání slevového kódu v partnerských e-shopech se Vám automaticky přepočítá cena.
Slevový kód je možné uplatnit i v kamenné prodejně.

• Slevové kupóny: V případě slevového kupónu stačí
zvolit tlačítko stáhněte si kupón.
Pro získání slevy je tento kupón nutné předložit osobně či
e-mailem poskytovateli produktu či služby.

Pro Vaše dotazy či náměty je zřízena Infolinka 777 799
212 a e-mail: info@odboryplus.cz. Provozní doba
Infolinky je od pondělí do pátku 09:00 - 17:00 hodin.
Předem Vám děkujeme za distribuci této informace svým
kolegům. ČMKOS a Tým Odboryplus.cz

Nabídka pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací:
Prášilský ráj

Prášilský ráj je synonymem pohodové dovolené v malebném
prostředí Šumavy. Prášily, uložené pod svahy hor Ždánidla, Poledník
a Formberg při březích Prášilského potoka začaly psát svou historii
v první polovině 18. století s příchodem skelmistra Lorenza
Gattermayera, který zde vystavěl sklářskou huť. Dnes Prášilský ráj
zahrnuje nejrůznější možnosti ubytování odpovídající vkusu, požadavkům či zájmům návštěvníků.
Penzion U Michala nabízí příjemné ubytování ve dvou až třílůžkových
pokojích. Kapacita penzionu je až 17 lůžek. Každý pokoj má vlastní WC
se sprchovým koutem. V celém objektu je WiFi připojení k internetu.
Parkování je na vlastním parkovišti před objektem. K dispozici máme
také úschovnu kol a lyží a vlastní ohniště s grilem.
DŮM U ROTY (Kovárna) nabízí ubytování ve 12 dvou, tří nebo čtyřlůžkových apartmá s vlastním kuchyňským koutem. Kapacita domu je
až 42 osob. Každý pokoj má vlastní vybavený kuchyňský kout, WC se
sprchovým koutem, vlastní balkón. Parkování je možné přímo u objektu. V objektu se nachází společenská místnost a úschovna kol a lyží.
Penzion Pampeliška je ideální pro rodiny s dětmi. Každé apartmá má
vlastní WC, masážní sprchový kout a vybavenou kuchyňku k základnímu vaření. V přízemí objektu je prodejna potravin a útulná cukrárna,
častý cíl dětí. Ty potěší i informace, že do penzionu mohou přivézt s sebou své domácí mazlíčky, pejsky i kočičky.
Penzion Karolínka vyhoví těm, kdo se chtějí bavit v soukromí. Je
usazen uprostřed botanické zahrady s výhledem na ohradu s bizony
a Prášilský potok. U objektu je k využití vlastní společenská místnost
s krbovými kamny s názvem "Katovna".
Villa Karolína pro náročnější klientelu, zde najdete čtyři nadstandardně vybavené dvoulůžkové pokoje a jedno apartmá. Zázemí penzionu nabízí možnost bezplatného využití fitness, stolního tenisu, solária, kulečníku, šipek, římských lázní, masážní vany až pro šest osob a finské sauny.
Nově pro náročnou klientelu:
Od začátku zimní sezony 2017 (po vánočních svátcích), vám nabídneme
nově dostavěný penzion s luxusními apartmány (i rodiny s dětmi – oddělené pokoje) s celkovou kapacitou 30 osob. V objektu je k dispozici
moderní bazén 19 x 10 m po obvodě s masážními tryskami s hloubkou
140 cm, zejména při nepříznivém počasí nebo při zimních večerech je
možné využít saunové relaxační centrum s finskou saunou až pro 12
osob, parní komorou s bylinkami, ochlazovacím koutem a relaxační
místností. Snídaně, zahrnuté v ceně ubytování, jsou podávané formou
bufetu v příjemné restauraci v objektu.
Všechny pokoje jsou s balkonem s vyhlídkou na botanickou zahradu
nebo na výběh amerických bizonů.

Školicí středisko u Beránka pro vaše školení a teambuildingy se
nachází v Prášilech. V objektu lze pořádat firemní školení, oslavy,
prezentace, školení zaměstnanců aj. Prostory lze využívat i pro sportovní aktivity nebo k vysílání sportovních přenosů. Kapacita k sezení až
80 osob a k dispozici je vlastní vybavený bar s výčepním zařízením,
včetně uspořádání prostor pro coffebreak a další občerstvení.
Samozřejmostí je vybavení zahrnující PC, WiFi připojení k internetu,
řečnický pult, mikrofony, ozvučení, dataprojektor a flipchart.
Aktivity
Lanový park Prášily: Stezka v korunách stromů od 7 m do 15 m se 14
překážkami a dvěma lanovkami s profesionálním proškolením a výbavou. Časová náročnost: 2 h
Vyjížďky na koních: Vyjížďky po okolí Prášil s odborným dohledem.
Možnost využití 6 koní najednou. Časová náročnost: 1 h
Archeopark Prášily: Prohlídka keltské vesnice stavěná podle
skutečných nálezů. S odborným výkladem. Časová náročnost: 2 h
Průvodce: Je možné zajistit výlety s certifikovaným průvodcem po
okolí Prášil, přednášky o Šumavě nebo večerní výlet za strašidly.
Sportovní areál: Zasportujte si ve zcela novém sportovním areálu
v srdci Šumavy. Multifunkční hřiště nabízí prostor pro většinu týmových sportů i outdoorovou posilovnu pro nejnáročnější. Skvělá příležitost pro sportovní kluby, školy i partu sportovních nadšenců.
Po vlastní ose snadno objevíte Prášilské jezero, horu Poledník s rozhlednou, jezero Laka, starou Hůrku nerozlučně spojenou se sklářským
rodem Abele, Hauswaldskou kapli a celou řadu dalších šumavských
skvostů.
Za vedení společnosti:
Vladimír Štěrba, tel.: 603 931 204, sterba@prasilskyraj.cz – jednatel spol. Sport Hotel s.r.o.
JUDr. Jan Svoboda, tel.: 603 810 616, svoboda@prasilskyraj.cz ředitel spol. Sport Hotel s.r.o.
Ing. Petr Zámiška, tel.: 603 289 485, zamiska@prasilskyraj.cz –
ředitel Prášilský ráj
Sleva 10 % pro členy OSSOO v ubytovacích zařízeních na pobyt
oproti katalogovým cenám mimo hlavní sezonu – červenec a srpen,
Vánoce a Velikonoce.
Podmínka slevy: Člen OSSOO je povinen se prokázat členským
průkazem nebo potvrzením členství od ZO (MO).

Těšíme se na Vaši návštěvu, v případě
dotazů nás kdykoliv kontaktujte

Dotaz: Z provozních důvodů jsem nucen občas vykonávat práci
přesčas, vyplývá to z povahy mé práce. Je ale problém s tím, že je
na mně vykonáván nátlak, abych si vybíral náhradní volno, a to
v zásadě ve volné části pružné pracovní doby. Prosím o výklad,
jak je to s proplácením přesčasů, vybráním náhradního volna
a platu při náhradním volnu, a ur-čením doby, kdy náhradní volno vybrat.
Odpověď: Nejprve si musíme
vyjasnit, jak zákoník práce chápe
co je prací přesčas.
To je řešeno v paragrafu 93 ZP
odstavec 1) „Práci přesčas je
možné konat jen výjimečně“
odstavec 2) „Práci přesčas může
zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních
důvodů… Nařízená práce
přesčas nesmí u zaměstnance
činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin
v kalendářním roce“
odstavec 3) „Zaměstnavatel
může požadovat práci přesčas
nad rozsah uvedený v odst. 2
pouze na základě dohody se zaměstnancem“
odstavec 4) „Celkový rozsah
práce přesčas 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.“
Jak z odstavců 1 a 2 výše uvedeného paragrafu vyplývá, jedná
se o výjimečnou situaci a vážné
provozní důvody. Již z pojmu
výjimečnost je patrné, že takováto situace nelze naplánovat a práci na ni zařadit do rozvrhu směn.
Jediné omezení – při nařízení
přesčasové práce jsou limity 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce a samozřejmě
stanovený zákonný odpočinek
mezi směnami.
Paragraf 78 odst. 1, písm. i)
ZP v poslední větě pak stanoví,
že „Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní
pracovní dobu pracovní volno,
které mu zaměstnavatel poskytl
na jeho žádost“.
Dle §114 odst. 1 ZP konal-li
zaměstnanec práci přesčas, přísluší zaměstnanci za dobu práce
přesčas mzda, na kterou mu
vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 %
průměrného výdělku, pokud se
zaměstnavatel se zaměstnancem
nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce
konané přesčas místo příplatku
V platové sféře ve smyslu §127
odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci za
hodinu práce přesčas část pla-
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tového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci
přesčas koná, a příplatek ve výši
25 % průměrného hodinového
výdělku, pokud se zaměstnavatel
se zaměstnancem nedohodli na
poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu
čerpání náhradního volna se plat
nekrátí.
Z vašeho dotazu nevyplývá,
jak máte sjednanou pracovní
smlouvu. Dosažená mzda, příplatek ani náhradní volno totiž
nepřísluší, pokud by byla vaše
mzda sjednána již s přihlédnutím
k případné práci přesčas. Zároveň
by v takovémto ujednání musel
být sjednán případný rozsah vaší
práce přesčas a to v nejvyšším
rozsahu 150 hodin ročně. Pokud
byste byl vedoucím zaměstnancem a byla by s vámi sjednána mzda s přihlédnutím k přesčasové práci, rozsah takovéto
práce by byl omezen ve smyslu §
93 odst. 4 na 416 hodin za rok.
Zaměstnanci, kterému přísluší
příplatek za vedení podle § 124
ZP, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas
v rozsahu 150 hodin ročně.
Jestliže takovéto ujednání ve
smlouvě nemáte, je zcela na vás,
zda je pro vás výhodnější čerpat
náhradní volno, nebo si nechat
proplatit příplatek za práci přesčas. Zákoník práce dává v tomto
případě přednost čerpání příplatku před náhradním volnem.
Vyplývá to jasně z dikce, „pokud
se strany nedohodnou na čerpání
náhradního volna.“ Jestliže se tedy v tomto smyslu se zaměstnavatelem nedohodnete, příplatek
náleží automaticky a není ani nutné o něj žádat.
Na příplatek máte nárok i tehdy, jestliže vám zaměstnavatel
sjednané náhradní volno neposkytne v době 3 kalendářních
měsíců po výkonu práce přesčas.
Zde bych chtěl jen zdůraznit, že
zaměstnanec a zaměstnavatel si
však mohou dohodnout i delší
dobu, po které vám má být
náhradní volno poskytnuté.
Vaše zmínka o nátlaku na vaší
osobu bohužel nemůže být relevantní. Jen pro srovnání - například ani výhružka zaměstna-

§ ODPOVÍDÁME §

vatele, že pokud zaměstnanec
nepodepíše dohodu o skončení
pracovního poměru, dostane výpověď nebo s ním bude okamžitě
rozvázán pracovní poměr, není
brána platnou judikaturou jako
nátlak, který by bránil zaměstnanci se svobodně rozhodnout.
Proto i ve vašem případě se
jedná o svobodné rozhodnutí za-

městnance, zda vůbec na náhradní volno místo příplatku ke mzdě
respektive platu
přistoupíte,
a především v jakém časovém
rozmezí a za jakých podmínek.
Takováto dohoda by měla být
písemná, aby se předešlo nedorozumění, protože jinak nařídit čerpání náhradního volna je v kompetenci zaměstnavatele.

Odpověď: Odpověď na vámi
vznesenou otázku má několik
poloh. Zaměstnavatel má dle
zákoníku práce povinnost dbát
o zdraví zaměstnance a snižovat
možnost pracovního úrazu i formou vyhledávání rizik v práci zaměstnance.
To vše má však být v souladu
se zájmem zaměstnance, aby se
cítil při vykonávané práci co nejlépe. Pokládám za vyloučené, že
byste v této věci vstoupil do sporu
se zaměstnavatelem, kdyby k tomu nebyly vážné důvody. Pro
zdokladování těchto vážných
důvodů je nutné, aby i zaměstnavatel měl k dispozici objektivní
stanovisko o stavu věci. Jako
řešení bych viděl získání stanoviska odborného lékaře, z něhož
by bylo patrné, že používání židle, která vám byla přidělena zaměstnavatelem pro vykonávání
práce, vám ze zdravotního hlediska nevyhovuje.
Toto odborné stanovisko by
mělo být následně posouzeno
lékařem, který poskytuje u vašeho zaměstnavatele pracovně
lékařské služby. Přitom by bylo
zjištěno, jaká je pro vás vhodná

individualizace pracovní polohy.
Tedy, pokud budete mít k dispozici lékařský posudek, z kterého
bude jednoznačně vyplývat zákaz
práce na konkrétní židli z důvodu
ohrožení vašeho zdraví, je zaměstnavatel povinen se tímto posudkem řídit.
Nedomnívám se, že by bylo
nezbytně nutné, abyste si do
práce musel přinést židli vlastní.
Zaměstnavatel je obecně povinen
zaměstnanci vytvořit příznivé
pracovní prostředí, a takové podmínky, které nebudou ohrožovat
jeho zdraví. Proto je povinen zaměstnanci k výkonu práce poskytnout takové pracovní prostředky (a tou je jistě i židle), které
bude vyhovovat posudku poskytovatele pracovně lékařských služeb.
Lze se samozřejmě i dohodnout, že vyhovující židli si zajistí
zaměstnanec sám. Ta však bude
muset vyhovovat i požadavkům
bezpečnosti práce. Pokud by k tomu došlo, bylo by možné sjednat
dle § 190 odst. 1 ZP náhradu za
opotřebení vlastního nářadí nebo
jiných předmětů k výkonu práce.
JUDr. Pavel Sirůček

Dotaz: Mám dlouhodobé potíže se zády, nevyhovuje mi pracovní
židle v práci a zaměstnavatel mi nechce dovolit, abych si do práce
donesl vlastní židli, prý s ohledem na BOZP. Je nějaká cesta, jak
bych dosáhl toho, abych mohl mít v práci vlastní donesenou židli?

Přelomové je rozhodnutí ústavního soudu, který řešil stížnost
zlínských úředníků. Před poskytnutím údajů o platu podle zákona
o svobodném přístupu k informacím je na základě tohoto nálezu
vždy nutno zvážit konkrétní okolnosti. Právo na informace ve
veřejném zájmu není absolutní, zdůraznil Ústavní soud. Podle
nálezu je nutné zjistit, v čem konkrétně spočívá veřejný zájem
a zohledňovat současně právo na ochranu soukromí a osobních
údajů úředníků.
Statutární město Zlín tím, že dopisem ze dne 26. 2. 2016 poskytlo osobní informace o platech a odměnách stěžovatelů spolku
Právo ve veřejném zájmu z. s., porušilo právo stěžovatelů na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života,
právo na ochranu před neoprávněným zveřejňováním osobních
údajů a právo na respektování soukromého života; tato základní
práva jsou zaručena článkem 10 odst. 2, odst. 3 Listiny základních
práv a svobod a článkem 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod. Statutárnímu městu Zlín se zakazuje, aby
v porušování těchto základních práv stěžovatelů pokračovalo.
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Pub
likovane_nalezy/2017/IV._US_1378_16_an.pdf

PSI prosazuje sociální dialog v Globální dohodě
23. listopad 2017
PSI se nedávno připojila ke Globální dohodě, jakožto součást svého
závazku prosazovat sociální dialog jako prostředek v boji proti
nerovnostem, zajišťování práv pracovníků a vytváření základů pro
mír a stabilitu. Zástupci PSI se zúčastnili jednání o Globální dohodě a obchodu, které proběhlo 22. listopadu
v Ženevě. Jednání se účastnil i švédský
premiér Stefan Löfven, který zdůraznil
důležitost toho, aby globální obchod
nikoho neomezoval, jmenoval boj
s nerovností jako největší problém naší
doby a argumentoval, že zapojení pracovníků do rozhodování na pracovišti a ve vládě je dobré pro ekonomiku. Jednání se zúčastnil i šéf
pro strategii PSI Daniel Bertossa, který k tomu uvedl: „Veřejné služby jsou klíčovou součástí sociálního dialogu a pracovníkům ve veřejných službách musí být umožněno se na něm podílet.“ D. Bertossa
dále zdůraznil fakt, že v mnoha zemích pracovníci ve veřejných službách nadále nemají právo na sdružování a poukázal na to, že toto právo je nezbytnou podmínkou pro efektivní sociální dialog. Tento zástupce PSI také upozornil na výhody, které přináší zapojení pracovníků ve veřejných službách do sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání a potvrdil názor Sefana Löfvena, že to je dobrým znakem
pro ekonomiku a sociální výstupy.

ETUC uvítal setkání odborů ve Vatikánu
24. listopad 2017
ETUC vítá konferenci odborů ve Vatikánu. Generální tajemník
ETUC Luca Visentini řekl, že je rád za příležitost, kdy mezi sebou
mohou diskutovat odboráři z celého světa spolu s nejvyššími zástupci církve
ohledně lidského rozvoje a roli odborů
při přeměně světa. Luca Visentini vyzdvihl 5 klíčových výzev, kterým
odborové hnutí v současné době čelí:
- Přimět výrazně se měnící globální
ekonomiku ubírat se směrem k jiné
makroekonomické politice založené na solidaritě a veřejných investicích;
- Prosadit spravedlivou přeměnu, která by zajistila, že žádný pracovník nebude opomíjen v důsledku globalizace, digitalizace a klimatických změn;
- Dosáhnout zvýšení mezd a lepších pracovních podmínek pro
všechny v rámci boje s nerovnostmi a chudobou a k dosažení růstu
a zotavení;
- Založení inkluzivního systému sociální ochrany pro všechny druhy
pracovníků při potvrzení a posílení práv pracovníků a občanů;
- Nový přístup k migraci mířený k záchraně životů, příjímání a přemísťování lidí v nouzi a jejich integraci do společnosti a pracovního trhu.
Jenom 10 dní pro Göteborgu a od Komise již studená sprcha
4. prosinec 2017
Představitelé evropských odborů ve veřejných službách diskutovali
o výsledku pilíře sociálních práv s šéfkou kabinetu komisařky pro sociální záležitosti EU Inge Bernaertsvou, když samotná komisařka
Marianne Thyssenová nebyla ihned k zastižení. I. Bernaertsová představila práci, kterou Evropská komise dělá – znovu spuštění sociálního dialogu v kontextu semestru EU, legislativní kroky a co dalšího
můžeme očekávat. Představitelé odborů vyhodnotili situaci a zvýraznili několik problémů, které pracovníkům odhalují poněkud jinou
realitu. Pilíř jako takový zatím nepřinesl pracovníkům žádná nová
práva. Sice může být využitý jako srovnávací měřítko pro pracovníky
ve veřejných službách, ale skutečná situace na pracovištích je taková,

že miliony pracovníků má své
mzdy zmrazené na několik let
a ztrácí kupní sílu. Odboroví
předáci poznamenali, že signály z EK jsou zatím spíše negativní, když další komisař napadl právo na stávku pro letové
dispečery. Veřejné investice dál
klesají kvůli úsporným opatřením. Investiční plán Junckera se
využívá k prosazování soukromého sektoru ve veřejných službách.
Další komisař provádí výzkum, který by měl pomoct privatizovat
veřejné společnosti a k tomuto výzkumu využívá firmu, která
prosazuje a lobuje za daňové ráje. A aby toho nebylo málo, tak představitelé odborů majíi dojem, že EK není nakloněna dohodě o sociálním partnerství mezi odborovými svazy a zaměstnavateli v ústředních
vládních orgánech, jak stanoví článek 155.2 TFEU (Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie). Touto dohodou by
mohlo být pokryto téměř 10 milionů pracovníků v ústředních vládních správách.

Argentinská vláda odmítla účast odborů a občanských sdružení
na mítinku WTO
5. prosinec 2017
Argentinská vláda podnikla bezprecedentní krok, když odebrala
akreditaci zástupcům odborů a občanských sdružení na 11. mítinku
Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires, a oznámila
WTO, že tito experti nebudou vpuštěni
do země. Argentina zrušila akreditaci
63 neziskovým a občanským sdružením, včetně odborů, aktivistů v oblasti digitálních práv, expertů na životní
prostředí a dalších. PSI odmítá takové nehorázné porušení fungujících
mezinárodních norem a vyzývá argentinského prezidenta a generálního tajemníka WTO, aby přijali okamžitá opatření. PSI svou výzvu
zaslala argentinskému prezidentovi Mauricio Macri, aby tento zákaz
okamžitě zrušil a generálnímu tajemníkovi WTO Roberto Azevedo,
aby WTO svůj mítink v Argentině zrušila v případě, že nedojde k zrušení těchto nedemokratických kroků argentinské vlády. Předchozí
mítinky WTO se konaly v Singapuru, USA, Kataru, Mexiku,
Hongkongu, Švýcarsku, Indonésii nebo Keni, ale v žádné zemi nedošlo k takovým represím.
Reakce ETUC na balíček EMU
6. prosinec 2017
Evropská komise dnes představila tzv. balíček EMU, který představuje plán na posilování Evropské hospodářské a měnové unie.
Generální tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini
k tomu bezprostředně po jeho zveřejnění řekl: „Struktura EMU zjevně
není kompletní. Hospodářská a měnová unie potřebuje silnější a soudružnější vedení a zdroje, aby zajistila dlouhodobou budoucnost eura.
Balíček, který představila Evropská
komise je důležitý a členské státy
musí najít politickou vůli k uskutečnění nezbytných kroků. Ani zdaleka
nezachází moc daleko a termíny implementace jsou až příliš vzdálené. Tyto změny by měly být představeny hned.“ Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Katja Lehto-Komulainenová to komentovala slovy: „Silně doporučujeme Evropskému monetárnímu fondu,
aby investoval do růstu a ne pouze pomáhal zemím v době krize. EMF
by měl podporovat hospodářský rozvoj a ne pouze odvracet bankovní
krize. Pravidlo vyrovnaného rozpočtu by se mělo dostat do zákonů EU
v upravené verzi o dodatečnou flexibilitu, která by podpořila tolik
potřebné investice.“
Pavol Mokoš
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